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lhmisen welwollisus itziöns cohtan,

ei tee ihmistä paremmaxi eikä pahemman, cuin hän
on. Jos yxi aasi callimmaLa silkillä puetrais, nijn on!,ä,
cuitenM aasi, ja waicka culda cuinga huonoin ryysyin si«
Me kääritty olis, nijn on se cuitencm culda. Samalla
tawalla ei tee myöskan waatlet muutosta ihm-sen tykönä,
hänen sisällisen arwons puolesta, waan HHnKä,>on ja pysy aiwaaterelli,
na se sinua, cuin hän itzesäns on, olcon
cuinga mhtons; ja ei yrikän ymmärräwainen ylöncatzo toi<
sta sentähden, että hän käy halwasa pugusa, eikä cunnioi»
tze toista semähdcn, että hänen waattens cuilasta hohrowat, waan sen jälken ihmincn caiknou ymmärtäwäisildä
arwatan ja racastetan, cuin siMissti hänen cantzansoii
laita, ja cuin hän töisäns ja menoisan?» itziäns käyttö. Ia
jos jocu oliS, joca waattein mhden panis suuremman mwon jongun päälle, cuin muutoin; nijn lis se, joca sen<
tähden itzeus paremman luulls, nijn tyhmä, cuin sekin,
joca paljcm ulconaisen pugun tähden händä arwosa pitä.
Ia juuri nijn tyhmä on myös se, joca ylönpaldisen ja ca!lin waateltanlisen päälle enämbicustannufta teke, cuin hänen säätyns ja tllans tarpekisefti sitä waati, ja ylöncatzo
niitä, jotca jhalwembia waatceila ccmdawat. Waan se
joca oi-ein ikiäns waatetta ja caunista tahto, hän ottacon
:

waari, ja sturatcon Zlpostolin Petarin opetusta, joncm
hän anda waimoille, j«xamyös miehille sopi, ja näin c>m«
lu: heidän caunistuxens ei pidä oleman ulconaiies hiusten palmjcois, ja cuUan 'ymbäri r-ppumises, eli ivaat-

tein

pugusa: waan

se sisällinen

sydames, lakialla ja hillaisella hengellä,

ilman rviata

se on callis Ju-

malan edes. i Pctr. z, v. 3,4. Pyytäkön ja cchkeroitcan
jocainen nijn pallon cuin mahdollinen on caunista itziäns
eläwällä uscolla ja caickilla muilla christillissllä awuilla, se
on pucu ja caunistus, joca teke hänen ihanari Jumalan
cdes, ja myös owllisexi ihmisten Nlmisä; nämät owat ne
callit, waattct, jocca sinun arwos coraottawat; ia se, joca
pitä sinun uiconaiset waattens sunrcmmala arwosa, cuin
sinun ImncMides, st on nim sokin ja pimitetty, ettei hän
näe eikä tiedä, mikä arwon ansaitze ja mikä ei. Sijnä on
kyllä,

se

on ahneuden välttäminen^
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W3, että Jumala sinua racasta, ja että sinä myös ccnkilda, jotca tietämät tehdä eroitusia, hywän ja pahc-n
waihella, arwl-sa pidetan jaracastetan. lasik-n, crr's
yhden ainoan waatten si-

nun köyhälle lähin.tnäiselies, joca alastoin on, luetan sinulle nchanen'kerta sullrennnaxi cunniari,
että sinä fr.!>:menen culdaista waatten cappaletta yhtä hawalla paälläns

runnaisit.

§.

87.

Nyt olen minä 46 §. rumeten tähän asti itzecungii
cMMsuden oi«3t ertttain selittänyt, ja osottanut, uinga
nemeilläyaroirettamanpitä. Waa!» cosca minä erin.
nlnttain osottanut olen, ne wiat ja synnit, jotca ylönvaldisudm cautta tapahtumat; nijn tahdon minä nyt päatöM wielä sen mnistntta: että joca on ylön säästäwZ, ja ei
eikä anna ruumiilens sitä, cuin sen tarpellisexi y!öspitämisexi ja wirwoituxexi maaditan, st teke ni>n suuren synnin
cuin sekin joca ylönpaldinen on. Ia waicka tämä plönsäästäminsn eli saitaus ei ole nijn yhteinen cuin ylönpaloisus,
ni«n bawaitan ja löyttän euilcngin siellä ja täällä iencalrai'
sia ihmisiä, jotca owat nijn cowat ja armottomat itziäns
cohtan, mutta sitä mastoin nijn armeliat cuckarons ja jvmä
saiwons cohtan, ettei he raatzi nijn sywcldä sinne cojkea,
.

-

suo

M nijn paljo sieldä ulosotta, cuilcheidän runmms cohtuiliseri ylöspitämisexi, wirwoituxexi ja werhoxi tarpeÄr.en
olis, ja jotca myywHt itzens nijn tätilän mailman
ala, sen tamarain jäiken hyörimän japyörimän, ettei be
anna itzellens sitä lepo,cuin heidän ruumins cohtullinen w<r>
woitus ja wahwistus waati,waan yötä ja päiäwä, tämän
ajallisen elämän ajattomalla murhenpitämisellä itziäns rasittamat ja waiwawat. Jos nyt jocu taincaltainen mail»
man orja, ja itziäns wihaja olis lukenut, mitä täsä cdelläPäin ylönpaldisudesta sanottu on; hän ei mahda sijtä tulla
wchwisteturi täsä hänen suuresa miasans, ja ajatella: että
hän on oikein tehnyt itziäns cohtan sijnä, ettei hän ole wicapaa sijhen ylönpaldisuteen, joca täsä laitettu ja svndilexi
vjosettu on; sillä mca on nijn ahne ja saita, ettei
hän raatzi
anda
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Jumala hänelle hyödnt»reri ia t>,rhänen säästämiscns ja wircydens ci lueta hänelle hy«
wäx> awuri, silla ei se tapahdu rackcwdesta cohtullisutccn, waan rackaude»
sia ja halusta tämän mailman rickauden ja tawaran perän Hänen !o«cuin että se paljon enäln-'
stämisens on in»! paljo wähcmmin yllstcttäwä,
minun scncaltaincn syndi, josta Jumalan hengi todista, että se on juuanda itzellcns mitä bän tarwitz< ja

peri saatränyt pn;

ri caickeen pahureen, iTim.6,v.ic>. Sencaltaiset ihinisct owat nc
cowimmat tyraimyt itziäni cohtan ja «nulta cohtan, nijncuin Syrach tc.
5,6, sanodcn: Joca ei tee iyellens hxwä,
dista tirjans 14,
raita
muille hywä tehdä? Ei hänelle ole
hän
cuinnasta
ikanäns ilo calustans. Ei ole
pahembara, cuin
iyellens hywä, ja se on oi»
ei ihminen
se on,
cosca
kia rangaistus hänen pahudcns tähden. Ia sencaliai et ih<
misct/ piia kerta Jumalan duoniion »desä, juuri nijn rascan luguu
män, cuin nekin, jotca ylönpaldisudcn spndiä harjoittanet owat
om:ri
nijn suuri syndi, enin se on, cosca ihminen ylönpaldlsudcn c
wahingor.ns, wäänn näyttä ne lahjat ja edut, cuin Jumala haMe hy«
ja säattäuyt: nijn snurcn synnin teke myös st, j.n «h>
»väri on
neu>c:a, ci käytä näitä samoja lahjoja pn hyöoytyrer: ia t, rperi, johoir
i> u!itzl;
Jumala ne hänelle mäaränyt on, nijn että hän cohtuWsil InNal,'!
ja nijncuin ,e t.ke itzellenö wcchingon, joca enammui nantitze
lahj j cum hänen pidais, nim wahingoitze myöä se
salnalla la-

suo

>

malla, joca ei nijn uijta nautitze, cuin tarpellinen on, ja Jumalako;
semähden owat he myös molemmat, nijncuin wastanhacoiset lirnn! a
wastan, ja waylngMset itziäns cohtan, yhdellä tawalla, Jumalan r
sen »e
duomisn wicapaät. Ia uäm olen minä taas loppuhun
tästä kirjnsia, joja minä näyttänyt, selittänyt ja osotta-mt olc?,
w.lrollisuoct. joista ihminen on wclca?aä waariottaman itz.äns c.,
cuinqa ne pitll harjoitcttaman, mittä synnit sencautta tapahtumat, cosca
ne laimin lyödan, ja cninga ihmisen taimaltaisista synneistä pitä
cawcchtaman,jmea caickiwclwolliiUdet näihin lyhykäisiin sanoin
Sinun pitä stwiäst elämän cli sinun pirä irziäs racastaman. 3cijn monella tawalla cuin nyt ihminen tätä wastan ricko, cuin
näinmuodoin opetettu on; «ijn monella t.walla hän myös lännin l>iö ja
unhotta sen rackaudcn, jolla hänen itziäns Jumalan tahdon jälkenr«ca>
staman, ja oma, setä ajallista että ijancaickista aututtas edesauttaman pi«
däis; ja juuri nijn monella tawalla on hän myös oma »vihollisen', ioca
wiheljaisyden ia onncttomu! en, että myö» siesekä ruumins turm.lluxen,
luni cadoturen päälle työtä teke- Jumala armosta,
tähden! an<
dacon caicki nämat opeturet olla siunatut nijden tykönä, jotca nimi lulc<
että he nijtä seuralnan, ylöskehoiteturi tulisit!
wat, cli

osan

Kolmas

Kolmas Osa/
sisällens

joca

pita nc

welwollisudet/

joita

ihmisen

pitä harjoittaman

stäns cohtan.
§.

lähimmäi-

I.

minä nainmuodoin olen osottanut ia selittänyt
ne welwollisuret, joista yhden ihmisen tule waariotta
nijn tahdon minä nyt
W Jumalala, että itziäns
näyttä:
mikä
meidän
welwolliWem
tU<!>tmanesaOsasa
on meidän lähimmäistäni cohtan. Tämän caiken sisällesulke Jumalan hengi sijnä mainitusa paicasu, Tit. 2,v. !2,jonga päällä coco tämä kirja itzens perusta, siihen yhteen sanahan: hurstasti; cosca hän sano: että meidän pirä siwiäst,
ia hurstast ja lumallisest elämän. M'tä nyt Jumalan
hengi tasa cutzu hurscauderi eli hurstasti elämisexi, stn saman cutzu Wapahtaja Herra lesus itze, rackaudexi lähimmäistä cohran, sanoden: Sinun pirä racastamai,
sinun lähinnnäistäs nijncuin iye sinuas Math. 22/0.39,
>a on nijnnmodoin yxi ja
asia, jos minä sanon: meidän pieä hurstast elämän, eli: meidän pirä racastaman
lähimmäistäm nijncuin iye meicäm. Tämä hllrscans,
«i rackaus lähimmäistä cohran, seiso, yhteiM ftuwltu,
U
sima:

sama
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lumalaca cohcan, yrirvasinä: että merackaudesta
nijn
paljon, cuin meisä on, teemia
roirvotamme,
caiftsti
jonga caurta heidän r,mcohtan,
ssrä
caickia
ihmisia
me
ja

nuUinen, hengellinen ijancaickinen onnellisudens tule
edesalltetuxi, ylöspidecyxi ja lisätyri; ja sitä wastan
estäm ja pojesrorjnm caiken sen, jonga caucm heille jocu
wahingo ruumin eli sielun puolesta tapahtua taidais;
vvelcapäät sira tekesamalla lanalla, cuin me olemme
että
muut meirä codtan
ja
män iiziäm cohcan, suomme
mal>dais,t tä«
paremmin
nyt
sitä
tehdä mahdaisit. Ettäs
ja
minä
erittäin
likemmin
nijn
selitniän ymmärtä,
tahdon
tä, mitä tämä rackaus lähinlmmstä cohtan sisallenb pilä,
ja cuinga sen cantza laita on.
§>

2.

on racItze rerustus
kaus lumalara cohcan. Sillä cusa wilpitöin rackaus Jumalala cohtan sydämssä on, sijnä waicutta myös jWmellisen cuuliaisuden Jumalala cohtan, niin että sencailainen sielu mielelläns ja ilolla noudotta hänen rackan taiwallisen isäns mieldä ja tahtoa, nijncuin pidemäldä osotettu on
tämän kirjan ensimmäisesä ofasa §. 17. Nyt tiedämme, että se on Jumala, jocakäste meitä racastaman meidän lähimmäistäni, coscuhan itzecullengin meistä sano: Sinun
pitä racastaman lähimmäistäs nijncuin iye sinuas, sillä minä olen Herra. zMos.kirj 19/ v. 18. Ia paihi sitä,
että Herra lesus meidän Wapahtajam itze tämän kastyn
ylöskerto Math. 22, v. 39. Niw on hän myös monesa
paicasa, aiwan yxiwacaiset ylöskehoituret tainca!taiseen rackauteen, lähimmäistä cohtan meille andanut; >a
Jumalala
sentähden ios me, nijncuin meidän tosin tule,
ja Herra lesusta sydämestäm racastam, nijn pitä meidän
myös tämän hänen yxiwacaisen tahtons ja käffyns
.misella, osottaman meidän euliai<uttam; nimittäin, elm
ms meidän lähimmäistäni racastam. la, tämä rackaus
lähimmäistä cohtan on nijn caiketikin yhdistely rackauoen
cantza Jumalala cohtan, että ne wälttämattömästl yhdeia
toinen toiststans eroitena. I"<i
owat, ,a ei laitta
rackauteen

lähimmäistä cohtan,

se

seura»

coscau

on Rackaus.
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sydämessäns racasta Jumalala, hän myös totisesti lähimmäistäns racasta, ja joca ei lähimmäistäns racasta, se turhaan luule, itzcns Jumalala racastaman. Tämän tl dista
Jumalan hengi Apostolin lohcmneren cautta nijn Mästi,

että se nrinkertaismgin ihminen taita sen ymmärta. Te
rackahimmat, sano hän, racastacam toinen toistam:
sil ä rackaus on Jumalasta: ja jocainen, cuin racasta,
on Jumalasta syndynyt,
se racasta,
ei
tunne

ja eunde

Jumalan. Joca

ei
Jumalata, sillä Jumala on
hän
rackaus. Te rackahimmar, jos Jumala meitä nijn racasti, nijn pirä meidän myös toinen roistam racastaman.
Ei ole yrikan Jumalatacosian nähnyt. Jos »ne rccastam toinen toistam, nijn Jumala pysy meisa, ja hänen
rackaudens on täydellinen meisä. Jos jocu sano: minä
Jumalata, ja wiha rveljens, on walhettel a,
racastan
sillä joca ei racasta rvcljeno, jonna hän nake, cuinga
hän taira Jumalata racasta jota ei hän näe. Ia tämä
kästy on meille häneldä: Joca Jumalata racasta, hänen
puä myös weljens racastaman. iloh-4, v. 7,8,11,12,
10,2i. Me tästä, racas sielu, cuinga tarpellinen se sinun
welwollisudes on, että sinun pitä lähimmaistäs racastaman,
ja mingä perustuxen päälle se pitä rakettu oleman. Nijnlauwan, cuin et sinä läyimmäistäs racasta, nijn on tosi,
ettet sinä wielä o!e Jumalan rackauden suloisutta maistanut, eikä händä racastaman ylöskshoitetuxi tullut, ja nijncauwan taas, cuin tämä ei ole tapahtunut, nijn olet sinä
Jumalan wihollinen, ja cuoleman lapsi. Sitä wastan,
jos sinun sydämes Jumalan palawan rackauden tundemisesta sinua cohtan, on tullut sytytetyn, händä jällens racastaman; nijn ei taida se muutoin olla, ellet sinä svdämestäs
ninös racasta läyimmäistäs. Sinä et taida muuta, cuin
näin ajatella ja
Ah minun Jumalan! cuinga palava, cuinga suuri ja käsittämätöin on sinun rackaudes minua cohtan, cuinga suloisesti ilahutta ja wirwotta minun
sydämeni? Sentähden
on sinun tahtos, nijn olen
minä myös wa!mis, welwollisesiarackaudesta sinua contan,
harjoittaman rackautta lähimmäistäni cohtan! Tästä me

se

se

sanoa:

se

cosca se

«

2

nyt
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nyt myös taidamme nähdä, mikä eroitus on luonnollisen
rackauden waihella lähimmäistä cohtan, ja sen rackauden,
jonga me Jumalan tahdon jälren, meidän lähimmäistäni
cohtan, olemme welcapäät harjoittaman. Moni racasta
toista, toiwotta hänelle caickia hywä, palwele Kändä caiken woimans peräst,ia pyytä suurimmalla ahkerudella estä,
ettei hänelle joen wcchingo tapahduis, mutta teke tämän,
osittain luonnollisesta taipumisesta ('), osittain myös oman
hyödytyxens tähden, cosca han nimittäin nake, että hänen
oma parhans sencautta tule edesauietuxi; Waan
täinen rackaus löytän myös pacanain tykönä, ja ei tule
sijhen christilliseen rackauteen luettawaxi, josta nyt pu! e on.
Se luonnollinen rackaus saapi alcuns cantzasyndynestä taipumisesta, ja tarwitta oman cunnian, ylistyxen ja hyötytyxsn päälle; mutta se lumalalda ja lesuxelda erinomattain waadittu christillinen rackaus saapi alcuns Jumalan
hengen armo-waicutuxesta, ja harjoiteta» ainoastcms rackaudesta ja cuuljaisudesta Jumalala ja Herra lesusta cohtan, paitzi caickia, oman hyödytyxen, cunnian jaylistnren

päällecatzomisesta

z.

(").

cosca

(») Esinicrkiri: MUN! on luonnostans nijn armel!(is, että
hmi
nake yhden wiheljäiscn ihmiscn, nijn hänen sydämens tule nijn !>i'
cutetiiri, eitä hän kyyneleitä wuodatta, ja ainoasta omaimdestoi,»'
antta händä, mutta jos ei tapahdu rackuudcsta ja cuuljaisndcki
lumalata cohtan, nijn on yri paljas luonnollinen ja ei chr,»'»!

se
se

lincn rackaus.
H") Tämä ei ole nijn ymmärettäwä, cuin ettei sille, joca chrisiilM
rackautt» harjoitta, olis sijta mitan hyödytystä itzellens loiwomisili.
Sillä paiyi sitä, että tämä rackaus itzesäns on aiwan suloinen, «a
matcan saatta onnellisen elämän ihmisten seasa täällä maan päällä,
«ijn on myös Icsus caicki ne armosa muistama, wijmcisnäpäiwä»<!,
rackautta lähimmäistäns cohtan harjoittanet owat, j«
jotca
andawa heille ijancaickistn ja suuren palcan, j«a myös mahta mli'
ta rackauteen yliskcyoitta. Mutta ymmärys on se: että oilia chn'
stitt» ci etzi palcka cika oma hyödytystäus, nijn että hän ainoanani
racastais; ivaan se tapahtu wnomamn»
scntähden lähimmäistäns
sentahden, että hän löytä itzens wclcapääri tämän tautta o ma;
man cunljaisutta lumalata ja Herra Icsustg cobtan, joca h«nda
nijn ylönpaldifcsti racastanut on.

uscosa

on Rackaus.
§.
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Tämä rackaus lähimmäistä cohlan ei pidä oleman ulcocullarm, waadittu ja hedelmätöin, waan yxiwacainen,
miellullinen ja wc.icucratvainen; Se ei pidä oleman paljas ulconainen ystäwallincn menettäminen, puheisa ja käychisä; waan lencaltainen rackaus, jonga harjoituresa,
sekä nieidän sydämem, että ulconainen käytös on yhtä pitäwäinen. Moni ihminen käyttä kyllä itziäns lämmmäistäns cohtan sillä tawalla, että näky, nijncuin hän racacuitengan mitän muustais händä, mutta ike työsä ei ole
ta, cuin pallas ulcocullaisus ja petos. Ulconaisesti käyttää
nät sencaltaistt ihmiset itziäns kyllä ystawällisesti, mutta
usein on sydän alla ccnkeralla wihan jakylmäkiscoisuden
savella täytetty, ja soisit mielelläns, että he taidaisit lähim«
mäisellans jongun wahingon tehdä. Taincaltaiset owab
ludan wchet ja sisaret, joca kyllä suuta andoi Wapahtajalle, mutta sen
cautta petti händä, hänen wihollikäsijn.
v
26,
ftens
Math.
49. la, taincaltainen rackaus
iöytän myös sen ruman hengen perkele» tykönä, joca kyllä
»im wiecaftele ja liehacoitze monesakin asiasa, cuin että ihmisellä oiis tzyödytys sijtä; mutta hänen suurin haluns on
mitmgin se, etta bän ihmisen, sekä sielun että ruumin puolesta, iiancaicklsesti murhcus; jonga tähden myös caicki ne
wat hänen lapsens, jotca händä, näin wieckan ja petollisen rackauden harjoituxesa, seurawat. Waan christillinen ja Jumalan edes kelwollinen rackaus pitä oleman sydämmsllinsn ja totinen, niin että me wiipittömästi toiwotamm? ja
meidän lähimmäiselleni caickia hywä, ja
olemme walmit ja taipunet estämän caickia sitä, jonga
cautta hänelle jocu wahinao tapahtua taidais. Cuitengin
niin ei pidä tämä rackaus palian sisällisecn tviwotuxeen seisattaman, waan pitä myös itze tyusä olotettaman <a
harjoitettaman; nijnettame, nijn paljon cuin mahdollinen
on, ja me taidamme, estämme lähimmäisen» onnettomuttc>, ja hänen onneiiisuttans edesautta pyydämme; Jos ei
rackaus näin ike työsä itziäns olota, nijn on se cuollut ja hedelmätöin rackaus, joca ei msingän ansaitze rackauden

se

se

sen

saman

se

suomme

se

A

3

nim?ä.
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nimeä. Sillä mitä autta se sinun lähimmäistäs, että sinä
sanot suowans hänelle hywä, cosca et sinä cuitengan mitän

hywä hänelle tee? Ia mitä hyödyttä se händä, ettäs sanot:
en minä tahdois, että lähimmäiselläni pidäis mitän paha
tapahtuman; ja cuitenqin eli itze teet hänelle wäärftttä ia
wahingo, eli myös annat hänen maata sijnä wiheljäisydesä,
jvhonaa hän muutoin joutunut on, ja sinä cuitenain taidaisit handä autta? Sentähden sano Apostoli Johannes:
Lapsi,caiseni, alkäm racastaco (ainoastans) sanalla ja
kielellä, waan rMa jarotudella. i 10h.3,v. 18.
§.

4-

Edespäin tule täsä waariotettawaxi, että tämä rackaus lähimmäistä cohtan pitä harjouerraman, ei ainoa'
stans ruumin murra myös sielun puolesta. Silla Iu«
malan sydämellinen ikäwöitzeminen on se, että caicki ihnnset
setä ajallisesti että ijancaickisesti autuaxi tulisit, ja samalla
tawalla olemme myös welcapäät, rackaudesa, meidän läia iiancaickihimmäiseni sekä ruumin, että sielun, ajallisen
; ja nijncuin sielu on
sen onncllisuden päälletarcoittaman
lcliembi cuin ruumis, nijn tule meidän myös ennen caickia
ekiä sen autuutta, meidän lähimmäiseni tykönä edesautta.
Moni on kyllä vhdesä ja toisesa ruumillisesa tarpesa lähimmäieliens awullinen, ja pyytä hänen parastans edesautta,
mutta ei ajaneleckan coscan sitä, mitä sielun parhari tarpellinen olis. Ia se, cuin wielä enämmin walitettawa on,
ni n moni rackauden nimen ja warjon alla, teke sitä lähimmäistäns cohtan ruumin puolesta, jonga cautta hänen cuolemattomalle sielullens ijancaickinen ja parandamatoin wahingo tapahtu. Tämä ei ole rackaus Jumalan mielen jälken. Sillä cosca hän sano: Sinun pirä racastaman lähimmaistäs, nijn on se ymmäretty sekä ruumista että sielusta, ja nijn paljon enämmin sielusta, cuin että sen autuus on tarvellisin, ja myös onnellisexi saatta ruummin.
Ia tämän tähden pitä meidän ccuketikin rackaudem harjoituxesa, lähimmäistä cohtan tästä waclriottaman. Me olemme kyllä welcapäät toiwottaman ja edesauttaman lähim-
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maisemme parasta ruumillisisa asioisa, ia caissen meidän
woimamme perästä estämän ja pois-tariuman mitä sitä
wastan soti; Mutta erinomattain mjn tule meidän ajatella
tiäua lesuxen simoja: Mira amra se ihmistä, jos hän
caiken mailman woirra, ja sielullens saa wahingon?
Mach. 16, v. 26, ja siitä tulla ylöekchoiteturi, ennen caic»
kia edesauttaman meidän lähimmäisem sielun autuutta, ia
cawalitaman itziäm sijtä, jonga cautta se jollain tawalla
taidais estetyri tulla. Ne jotca tämän laimin lvöwät, ia
niinmuodoin jongun ruumiliisen hywän työn lähimmäisellens osottawat, että sen cautta hänen sielullens wahmqo
tapoytu, ne ei racasta lähimmäistäns, waan owat hänen
wilwllisens ia murhaians, ja sentähden myös itzeJumalan

rackauden

osalllsudesta ulossuljetut.
§.

5-

Taincaltainen rackaus pitä nyt meille olsnlan caickia
ihmisiä cohran. Silla lähimmäisen mmen alla käsitettä»,
ei ainoastans meidän suculaisem, parhat ystäwäm, ja ne,
jotca owat yhdestä uscosta meidän cantzam ; waan caic»
ki ihmiset yhteisesti, olcon ne ylhäiset eli alhaiset, rickat
eli köyhät, tutut eli tundemattomat, uscowaiset eli uscotlomat, ja myös meidän suurimmat wihollisem ja wainomiehen,; sillä ehkä cuinga suuri eroitus meidän ja caickein
näiden wälillä muutoin olis, nin olemme cuitengin caicki
lijnä yhdencaltaiset, että se yxi ja sama Jumala on meidän
luonut, jaolemme tämän suhten yhden isän lapset:'Caickia
on yri ia sama Wapahtaja lunastanut: Caickia tahto Jumala autuixi; Caickille meille on yhdencaltainen tulo tämä
mailmaan nimittäin, sen luonnollisen syndymisen cautta:
caicki asumme yhdesä, täällä maan päällä, nijncuin yhden
Isän huonesa; ja meidän caickein pitä myös yhdellä tawalla tääldä ercaneman, nimittäin sen ajallisen cuoleman caut«
ta. Cosca nyt sijs caicki ihmiset tämän tähden owat mei«
dän lähimmäisem, ja me, Jumalan käsiyn jälken olemme
w<lcapäät meidän lähimmäistäm racastaman, nijn on selna: että meidän tule caickia ihmisiä »vilpittömällä ja sydäR 4
mellisellä
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maisella rackaudella cohdata. Tämä on aiwan tarp3lli!'cn
mmstutetta, sillä ehkä caicki ne, iötca wähäkin chcistiiiiicn
opin

alusta cuulletowat,

sen tietäwät,

että caicki ihmi.tt

lähimmäisen nimen alla käsitettän, nijn osttta cuitengin jocayäiwäinen coettelemus, että aiwan harwat, rackauden
oituxes, caick'.a lähimmäisixens tuta tahtowat.
Njncauwan cuin monelle ei ole mitän erinomaista cantzakäylnistä ja asia muiden ccmtza, nijn hän kyllä suullans tunnusta, että caicki ihmiset owat hänen lähimmaisens, mutta cosca asia nim sopi, että häneldä waaditan jotain apua
ja rackauden harjoitusta wieraita ja muucalaisia cohtan, eli
että wcu iosakin asiasa hcmdä wastan teks, nijn ei hän
enömbi tando muistackan, että nämät owat hänen lähimmälsms, jvta hän olis welcapää racastaman; waan paljon enämmin a-attele hän, ja myös usein sano: Mitä minun hänen canjjans on tekemist? Ei hän ole minun weljen
el» langon: wieras ja muucalainen hän minusta on: Ci
minulle ole mitan welca hänelle: Catzocan itze eteens: Hän
vn toisesta uscosta cuin minä: mcngön niiden tygö ja etzikön
nljli'ä apua,
yhtä ovpia hänen cantzans tunnustawai:
Gs eli se on minun wiyannchen, pidäiffö minun hänelle hy«
n a tekemän ja hänen parastans catzoman, joca minulle paha suo, >a minua waino? Mmä tahdon nijn händä coh-daca, cuin hän minua cohta, ja nijn on weica murettu :c.
Multa spndinen! mitäs ajattelet? Pidatkös caicki ihmiset

lähimmäisenäni? Eli ongo sinulle lupa jawapausulossulkea
nijtä lähimmäistene jouwsta, wtca Jumala itzs lähimmäisixens cutzu? Ia tahdotcos olla ni n kylmäkiscoincn, huolimatoin ja cuconans wihamies nijlle, joiden seka ruumillista
eitä henaellistä ia ijancaickista autuutta, Herra lesus sinua
käskenyt on edesautta? Että myös wierat ia muucallaiset,

ja nekin, jvtca toisesta uscosta owat, lähimmäisen nimen
alla käsitettän, sen osotta lesus aiwan selkiästi Ewangcliumim, Luc. ic>,v 2c,. :c. josa hän puhu siitä miehestä, joca
lanqeie ryöwärten käsijn. ja yhdeloä Samaritanilda mckaudcha corjattin: Sillä siinä näyttä lesus, että waicka
«l laulä Samaritanus ollut
hawoitetun miehen suculai'

sen
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nen eikä ystawa,ei myöhän yhdestä ustosta hänen cansicms;
nijn yön cuitengin oli hänen läkimmäisens, ja sentähdcn
osom hänelle laupiuden, josta sitten Wapahtajalesus
itze°
cullengin mellle, tciniän opemxen anda: Mene ja teesinä
mvoe nijn, se on: pidä sinä myös nijtäkin läkimmaisenäs,

jotta oudot, tundenattomat ja wierastauscosta owat, ja

osota Keille rackautta, cosca sinulle sijhen tila ja wara on.
Ia mitä taas nstki wihollism tule, niin sano lesus näin:
Racalmcotroihollisian, siunaccar mjtä,.jotca teitä sa-

danawac: rehkät niMe hywin jorca teitä wiharvar, ja
rucoilcae nijden edestä, jotta teitä tvainsrvat ja rvahinnMewcn, että te olisitta teidän Isänne lapset, joen on
tanvas, sillä hän saldi auruugons coitta nijn pahain
Me cuin hywäingin ja anda sata nijnwäärille, cuin
wanhm si., illoin. Sillä jos ce racastatte nijtä, jotca
teitäkin racastawat, mitä teidän sntä palca on? eikö
publicanit mjn myse tee? ja jos ce cincsstcns rveljcm
cansta soweliac oletta, mirä te sen cansia erinomaista
teerrä? eiköpublicanit myös nijn tee? Mach. 5, v.44. ?c.
Caho syntinen! jacuule, cuinaa Herra lesus myns sinun
suurimmat wihollists ja tvainvmiehes sinun lähimmäisixcs
luke, ja cuinga yxiwacaisesti l>än käste myös sinua nciea
cohtan mckautta osuttaman. Jos et sinä näin tee, nmi et
ole sinä
taiwa!!istn isän oikia lavsi, waan hänen lapseus,
joca on caiken christillilen rackcmden wihollinen,
ja caickia
ihmisiä ijcmcaicklsen cadotuxen asti wainota pyytä. Mutta
nijn mieleliäns cuin sinä tätä walttä tahdot, nijn cauis ja
corkiasti tarpellinen pita myös se sinulle oleman, ettäs Jumalan ja Herran lesuxen suuresta rackaudesta sinua cohtan, caickia ihmisiä, ilman eroitusta, lähimmäisinäs pidät, ja wilpittömasti heitä racastat. Mutta tasä taita jocu
ajaceua: Joo caicki ihmiset owat nlinun lähimmäiseni,
!<ma minun racafta tule, cuinga on st minulle mahdollinen tehdä? Monet tuhannet ihmisistä asurvat nijn
caucaisija maan paicoisa, ercen minä ikänäns saa heitä
nahdäxengän, sitä lähemmin picä cansia?ävmista heidän cazchans, cninga minä sijs taidan heitä cohran
H 5
racha-

sen
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rackautta harjoina? Ia paiyi sitä nijn ei myöden an<
na minun n?aran, caickia anna, mihinnä minä jou«
duisin, jos miniln pidais oleman caicrein holhoa?
Raca? sielu! Jumala ei waadi sinulda mitän mahdotoin»
da; Hän tahto ainoastaiw, että sinulle olis racas sydän
caickia cohtan, ja tekisit nijn paljo, cuin sinä taidat. Jos
et sinä taita rackauttas itze työsa harjoitta, nijtä cohtan,
cuin cauccma owat, nijn tee se nijtä cohtan, joiden ccmtza
sinä nkdlsä elät ja cantzakäymiftä pidät. Jos et sinä taida

Keitä caickia cmtta neidnn ruumillisisa tarpeisans, nijn tai»
dat
tehdä stn, heidän hengellisisä puulleisans,
ja jos et sinä mitän muuta tehdä taida; nijns taidat cuiten»
gin lN ämciias toiwotta caikille ihmisille hywä, ja rucoilla

jumalala ?ttä hän caickia armoja muistais, hywästi s»u<
naisia sekä ruumin että sielun puolesta autais. Cosca si«
nun sydämes rackaudesta labimmäistäs cohtan on sisälle
otenu, ja nnä nyn paljo itzotyösä teet/ cmn sinä taidat, ja
anda, nim ei Jumala waadi
sinun tilas ia waras

sinulda enämbätä.

!?.

6.

määrän, jonga jälken tämä
pitä
cohtan
sowitettu oleman, eli misä
rackaus lähimmäistä
mitaia ja cuinaa corkiast meidän tule racasta nieidän lähimmäistäm nijn seiso se, itze lMysanlM, selkiästi u!os<
panduna ja nimitettynä: nimittäin, meidän pitä racastaman meidän lähimmäistäni, nijncuin iye meicäm. Cuinga me olemme welcapaät itziäm oikein racastaman, sijtä on
jo tämän kirjan toisesa osasa opetettu, nimittäin: meidän
pitä suurimalla wirendellä sijtä itziäm ahkeroitzemcm, että
meidän sekä ajallinen että ijancaickmen autudem, lutnalan
tahdon jälken tulis edesautetuxi; ja wältämän caickiajasitä,
cuin jollakin tawalla tätä wastan soti. Juuri näin sa<
maila tawalla olemme myös welcapäät racastaman meidän
nähdä, ettei
lähimmäistäm. Tästä taidamme siis selkiästi
nijncuin
lumalata,
pidä
meidän
racastaman lähimmäistäm
luwallmen
racasta.
ole
mvöskän
itziäm
sillä min ei meille
ja niin
pitä
ylitze
caickia
racastaman,
meidän
Jumalala
caickelinn,
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,
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ccucketikin, että me coco ruumillisen onnemme ja caickine

maalliset

tawarat, cuin meille omat,

unhodam

ja aldixi

annamme, cofca me sen hawaitzem, etten me paitziluma»
!an »nielen rickomista, nijtä taida pitä ja nautita. Gamaila tawalla o! mme myös welcapäät, rackauden harioituxefa lähimmäisiä cohtan, ensin ja ennen caickia sen päälle
catzoman, mim rackaus Jumalala cohtan msilda waaci,
joca suurin ja ylimmäisin meidän sydämisam oleman pitä.
Jos sijs jocu ano ja pyytä, että ms händä
tilasa
auttaisin, ja sencaltainen meidän awullisudem jollakin tawalla soti sitä rackamta ja cuuljaisutta wastan, jonga me
Jumalalle osotmman welcapäät olemme, nijn ei ole sencaltainen rackauden harjoitus, lähimmäistä cohtan, tumallinen; nijncuin esimerkiri: jos jocu sentähden warastais, että
hän sencautta sais, jotakin wcuwaisille andaxens: jos jocu
walhen ja w> äran walan cautta, tahdois pelasta pahante<
kiän hänen brwin ansaimstaranaaistuxestans, eli jollaculla

muulla syndisellä ja luwattomallä tawalla toisenruumillista
syndinen ja luwcttoin rackaus
lähimmäistä cohtan,
Jumalan tahtoa ja rackautta
wastan ssnccmtta tule ricotuxi, Nijncuin meidän sijs eitule
racasta lahimmäistäm nijncuin Jumalala; nijn ei waadi
myöskan töniä yhteinen rackauden laki sitä, että meidän
pitä racassamcm lähimmäistäm enämmincmnitziam,ei pidä
myoskän se wahsmmin tapahtuman; waan yxi oikia ja Iu«
malalda kästetty rackaus ihiam cohtan, pitä oleman oicnnusnuora, jonga jalken rackaus lähimmäistä cohtan, pitä
harwitettamcm, sinun pirä, cuuluwat sanat, vacastaman lahimmäistäs nijncuin iizes. Näiden sanain johdaolemme nyt kyllä welcapäät, caiken meidän woimam
turesta
jälken edesauttaman meidän lähimmäistm sekä ajallista et«
tä ijancaickista autuutta; muita sijnä siwusa kieloä oikia
rackaus itziäm cohtan sitä niinmuodoin tapahtumasi, että
meidän oma onnellisudem, ja lijoitengin meidän sieluimme
autuus, sencautta tulis pojes mhlaturi; nijncuin tosin
tapahduis, jos jocu rackauden nimen alla lahimmäistäns
cohtan tekis sitä, cuin Jumalala ja hänen rackcmttcmS
etua edesautta; nijn olis

cosca

se

se
se

wastan
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wastan soti. Nijn ei pidä meidän Nlyöskän oleman hitammat ja cangiammat lähimmäiseni onnellisuden edesautta»
misesa, cuin me sen olemme welcapäät tekemän itziäm cohtan, sillä silloin en me racastcnft lähimmäistäm niinruin
itzem, waan wöhemmin cuin itziäm. Mutta rackauden
laki sono, että meidän pitä racastaman lähiinmäisran»
ni nenin ilzcm, ja Waphmjam Herra lesus seliltä sen
likemin, cosca hon sano:' Caicki inirä te tahdotta että ih<
misec picä teille tekemän, nijn ce
heille rehkäc,
ja
on
rämä
laki
v.
12. Juuri
Prophecat.
7,
Math.
sillä
ja
niin
tawalla,
ja
halulla
ahkerudella,
samala
suurella
cuin me siis olemme welcapäät meidän oma ruumim ja sieluni parasta edesauttaman ia suojeleman, nijn picä meidän
nwös tekemän sitä lähimmäistäm cohtan, ja cawahtaman
itziäm sitä, etten ms eli itze tee, engä salli muiden tehdä
nijncuin me itziäm cohtan niin
tekemän welcapäät olemme, ja myös Jumalan tahdon
jällen luomme, että muut meitä cohtan tehdä mcchdaisit,

nMn, cuin soti sitä wasien,
ja tekemän owat welcapäät.

§-

7-

Tämä rackaus, josta näin yhteisesti mainittu on, si»
sälli ns sulke nyt caicki ne welwollisudet, joita me erittäin
olemtm welcapäät meidän lähimmäistäm cohtan harjoittaman, sekä hänen ruumins että sieluns autuuden edesauttamisexi. Se on caickein muiden christillisten cruunu ia Summa, mitä nimittäin tule welwollifuteen lähimmäistä cohtan;
Sillä cusa tämä rackaus on sydämesä juurtunut,siel!ä myös

caicki muut welwollisudet itzcstäns loyttän ja saapuillaowat.
Mutta jos ei rnckautta lähimmäistä cohtan sydämesä ole,
nijn owat myös caicki muut työt ja käytöxet mitättömät ja
kelvottomat, ebkä cuinaa hywäxi ne ulconaisssti ihmisten
silmäin edesä näkyislt. Sentähden myös Apostoli Pawali
ylistä rackauden siri: caiken tarpellisimmaxi, callimmaxi ja
i,?c.nain
ihanaisimmaxi awuri cosca hän 1 Cor.
Jos minä ihmisten ja cngclircen kielillä puhuisin. ja ei
minulla olierackamra, nijn minä olisin nijncuin helisepä wasti, raicka kilisepä cnlcmnen, Ia jos minä

sano:

Pro-
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Propheterara taidaissn ja caicki salaisuder ciedäisin, ja
cai,en tiedon, ja minulla olis caiki usco, nijn että minä
wuorer surraisin, ja ci olis minulla rackaurra nijn en
minä micän olis: ja jos nunä caiken rarvarani culura'<
sin köyhäin rarvinnoxi: ja jos minä annaisin ruumii i
poldetta, ja ei olis minulle rackautta, niin ei se olis
mitän hyödyllinen. Rackaus on kärsiwäinen ja laupias. Ei rackaus cadehci, ei rackaus ole ylpiä, eihän
paisu: ei hän käyrä inens sopimartomast, ei hän oma:is
eni, ei hän nuhaan syry, eihän paha a attelle, eihän
n>äärydestä iloine, murra hän iloinerotudesta: Caicki
hän wedärrä, caicki hän usco, caicki hän roiwo, caicki
hän kärsi. Ei rackaus coscan wäsy; jaRom, 13, v 8 :c.
sano sama Apostoli: Alkär kellengän welwollisec o!c->,
waan ainoastans ercä te roinen roistan racastarre.- Sillä joca toista racasta se on cäyrränyc lain. Sillä se: M
sinun pidä hlwrin tekemän; Ei sinun pidä tappaman:
Ei sinun pidä warastaman: Ei sinun pidä wäärä todistusta sanoman: Ei sinun vidä himoineman, ja mitä
muumkästyon, setähän sanaan suljetan: sinun pirä
racastaman lähimmäistäs nijncuin iniäs. Ei rackaus
tee lähimmäiselle mitan paha,: senrähden on rackan«
lain räyccämys. Catzo, cano racas sielu, cuinga corkiasti tarpellinen ja callis rackaus lähimmäistä cohtan on:
catzo, cuinga ihcmaxi ja suloisexi awuxi Jumalan hcngi sen
M ulosmala, ja culnga ss caicki muut welwollisudet lähimmäistä cohtan sisallenssulke. Peräliajattele tätä, ja
tule myös ylöskehoitetuxi tätä rackautta lähimmäistäns cohtan harjoittaman.

§.

8.

Costa minä nyt nainmuodoin yhteisesti osottanut olen,
tnisä rackaus lähimmäistä cohtan seiso; nijn tahdon minä
M likemmin näyttä ne erinnäiset welwollisudei, joita se
slsällens pitä, ja joiden harjoituxen cautta meidän pitä tätä
rackautta lähimmäistäm cohtan osottaman, sekä yhteisesti
että erinomaisesti. Sillä waicka me tosin olemme welcapamrarastamancaickia ihmisia, nijn ei myöden anna cui.

tenZan
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tenaan meidän tilam, että se yhdellä tawalla caickia cohtan
taita ulosharjoitewri tulla, ei salli myöskän se ermcaltainen
tila, josa muut ihmiset owat, että rackauden hari itus mu»
ri yhdellä ja samalla tawalla tapahtua taita. Cuitengin,
ja cosca caicki ihmiset, witzisä päälläcatzannosa, owat yl>dencaltaiset, nijn owat myös muutamat welwolliludet, joiden cauttarackausitzensosotta, senca'taistt. että ns caickia ihmisiä cohtan harjoitettaman pitä; ja namat welwollisudet cutzutan Zhceisixi; Mutta sitä wastan owat ne Erinomaiset welwollisudec: joita me rackauden jälken olemme welcapäät harjoittaman muutamia codtan erittäin, sen
erincaltaisen tilan suhten, josa he owat: Minä tcmdon nyt
Ensin osotta, mitä me caikille ihmisille yh eisesti olottaman
welcapäät olemme; ja sitten Toisepi, mitä meildä erinomattmn nluutamia cohtan waaditan. Mitä sijhen tule,
cuin me yhteisesti caikille welwolliset olemme, nijn wactti rackaus, ettei meidän pidä tekemän mitän sencaltaista, jonqa
cautta meidän lähimmäiselleni taidais jocu wahingo topattua, waan että me osotaisimme hänelle sitä, jonga cauita
enähänen onnellisudens tule edesautetuxi, ylöspidetyxi ja
tyxi; Ia tätä olemme nyt welcapäät tekemän yhdesä neljäncaltaisesa päällencatzannosa meidän lähimmäistäm cohtan;
nimittäin Ensin, hänen sisluns puolesta. Toisexi hänen
ruuniins puolesta, Colmannexi hänen omaisudens ja tawarans puolesta, jaNeljannexi hänen cunnians ja hywän

sanomans puolesta. Näistä

neljästä Coppalesta tabdon

minä nyt järjestyxesä puhua, nijncuinnnstä, joidenwaariottamisencautta meidän yhteiset welwollisudsm lähimmäistä
cohtan pitä harjoitettalnan, ja tahdon itzecusakin cappalesa
erittäin osotta: mitä meidän ei pidä tekemän, ja mitä meidän tehdä tule.

Meidän welwollisudestam Lähimmäistä cohtan

hänen sieluns puolesta.
§.

9-

Ensin tahdon minä nvt osotta, Mika meidän welsieluns
wollisudem on meidän lähimäistäm cohtan hänenpuolesta;

ei

saattaman händä murhellisexi.
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puolesta; sillä nijncuin jo §.4. sanottu on, nijn on sielu se
caicken callin osa, niin hywin itze meisä, cuin myös meidän
läh mmäisem tykönä, jonqa onnellisutta meidän ennen caic<
kia pitä edesauttaman; ja että me tätä meidän wslwoimttam sitä paremmin ymmärtä mabdaissm, nijn on tarpellinen että minä näytän: Mitä meidän ei pidä tekemän, ja
sitten micä meidän tule tehdä meidän lähimmäistäni cohtan hänen sieluns puolesta.
§.

10.

Mitä nyt sijhen tule, jota meidän ei pidä tekemän
meidän lähimmäistäm cohran hänen sieluns puolesta,
niin seiso se sijnä, etten me milläkän tawalla saarra hänen
sielullens jorain wahingo. Nyt on sielu kyllä pri näky-

mätöin ja hengellinen olemus, jota en me taida nä!,dä mei<
dän silmiUäm, ja wielä wähemmin siihen tavtua meidän
käsilläni, ja miecalla, puulla, myrkyllä eli jollaculla muu!»
la taincaltaisella ulconaisella wälicappale ja ajella, sitä
haawoitta ja> wahingoitta. Cuitengin taita sielulle, mo«
ne!la niuu'!a tawalla, suuri wahingo silatetuxi mlla. Ia
ermomattain taita cahtalaisella tawalla tapahtua; nimittäin ensin, costa se lewottomari, surullistxi ja murheilla
seri saatetan; ja Toisexi synnin cautta.

se

Ensin tapahtu sielulle wahingo, cosea se lewottomaxi,
surulliseri ja murhellisexi saatetan; sillä paitzi sitä, että sielu
silloin tunde tykönäns kiwun ja waikiuden, nijn tulewat
mnös sielun woimat nijn heicoxi ja waipuneixi, ettei ne ole
soweliat niihin harjoituxijn ja töihijn, cuin ihmisellä erinomattain sielun puolesta owat('). Sentähden sano Salomo
Sana-

Tama ei pidä ymmareltäman Hcngelisest3 nnnhcsta, nijncuin:
jocu murhetti hänen syndeins ylitzc. Täinä inuvhe ei ole sielulle wahinzolltnm, waan tarpcllinen ja hyödyllinen. Tämä
on murhe Jumalan mielen jälken ja marcan

(')

cosca

saarra

autudexi., Co?. 7, v.,c>; ja Icsus sano ,'tzc nijsiä
cacumisen
jotca tällä tawalla murhellistc vwat: aumsrowar murhellistr,
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Sanalascu kiri. 12,v. 2?. Sydämellinen murhe
cosca svdän.on murhellinen,nijn ei aura
Ia
ulconainen ilo, ja wielä 15 Luq. v. 13,1;: cosca svdäu on
surullisella ihmisellä ei
surullinen, nijn rohkeus
ole coscan hvrvä päiwä; ia wielä l y Lua, v.22, sano »än:

surullinen sydän cuiwa luur. Nijn mnnella tawalla cuin
sljs ihminen jongun toisen surullisexi ja murhellism saattn,
niin monella tawalla hän moös haawoilta
hänen
sieluns puolcsta; Ia cuilengin tapahtu tämä usiasti aiwon

monelda, erinomattain nijloä, jotca ylpeyden heng>d. Ilitan, eli wiha ja kiuckua syvamesäns candawat lahimnmistäns wastan. Sillä coettelus osotta, että n«? nloiäc ja
ylösvaisunet ihmiset ei ainoastani ole tylyt ia rönklär heiden
käytörisäns, waan myös tylysti ia nim oistäwaiullä sanoilla puhuwat, että se, jolla on tekemista sencattMen cansa,
ei muuta taida, min tulla lewottomari ja murhelliseri, että
hän nijn tylysti cohdaturi tule. Corva salia saarta mielen
carrvari,
Salomo Sanalascu kirj. Is,v. i. Taincaltainen oli Nabal josta luetan 1 Sam. kiri 2;, ja josta

sano

v. 3,17, seiso, että hän oli sangen cowa ja tyly mies jota
ei yxikän rohrinur puhutella? Samalla tawalla ha>vaitcm, että ne, jotca wihaan ja kiuckuun lähimmäistans col>»
tan sytrynet owat, caikella tawalla pyytäwä sitä harjoitta, ja jos ei

se muulla tawalla tapahtua taida,

nijn he
päällä,
niincuitenain
lähimmmsens
sängen
että
coroin
cosca
hän
wihastm
cuin seiso Cainista/
w l^
<>,.'
lisec,silla he saawar lohdutuxen Mach. ?, v. 4.
yläskchoitta,
h,i'
olotta
yhtä ftndistä taincciltaiscen murbsecn
sillä,
ftncantta
rackauden!
mlle stmren
nautitzeman. Mutta colca tasa puhutan
sitä oikiata iloaluinalasa
saattamiftsta, jora on wahinaclli'
ja
surullisen
murhclliscri
ficlunnijn
ml-rhesia ic, lewottomudcsia ymmarät»
»en,
ohse
kiucun, ja muun snniinattyman räyttämistn
täwä,
ja soti sitä rackantta
jonqa iohdasaaletan,
cautta inalcau
on
cant'
wclcapää
ssita,
Mainen
iurrsta
W!ins
ta hänen lahim.näiscllcnö, ilman si)ytä, jocu jpdändä lasittami»
mn murhe lapahdiis.
julmudella catzowat

on: ei saatta händä murhellisexi.
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wcljellens Abelille, nin hänen hahmons mmttrui. iMos.
Eli myös caickinaisia pilca- ja häwäistys sa>wja,
ki
ja
saocruria kirouxia händä wastan ulosMlwcnrat, ja s n«
c.nt-a, cosca ei he mitön muuta paha lähimmäiselleni rchdä taida, pyytärvät hänen sydämens baawoitta m Känm
sieluns mur' elllsexi saatta. Taincaltainsta
j,kiuckulsista ihm sistä sanoDawid: että heidän hamba,s
owac keihäs ja nuoler, ja heidän kielens rerawä «niecka
v. 5. Tämä on tosin aiwan cauhistawai.ien asia,
että näin etzi ihastustans ja miel.suosioans muiden ihnnsten

mrhesaja mklicarwauyesa, ja jotca tämän tckewär, ne
ei ole ensitilan paremmat cuin itze pcrkelet, jotca myös iloi<
tzewat il.misen onnettgmudesta, ja, me taidamme sm tottldelia sanoa, että ruma hengi itz? heitä fijhen ylöskehoitta
ja lncuutta heidän kieldöns, costa he niitä nijn myrkyllisiä
wiban nuolixi käyttäwät. Sencaltaisille ihmisille o!is paljon sowelzdiamb!,
he ensingän asuis muiden ihmisten
seasa, waan
mctzän eormesa, julmainpetoin canssa, m-acu!wi;a ja mäen rolcoisa, josa ei muut ihmiset tai»
lais heildä tu>'!a lewottomixi ja murhellisexi saateturi. Ion»
g) lähden myös Salomo neun>o, että sencaltaisten
käymistä pirä wäldettämän ia cartettainan, sanoden: Alä
«mm sinuas rvihaisen miehen seuraan, ja älä ole julman tykönä. Ganalascu kirj
v. 24: ja Dawid walilta,
cuinga waikia on, olla ja joutua nuhaisten, kiuckuisten
ja tylyin ihmisten canpakaymiseen: N)oi minua,
hän,
että minä olen muucalainen Mnechin seas, minun
asua kedarin majain seas., Se mle minun sielulleni ikärväxi
nijden rykönä jorca rauha wiharvar,
Ninä pidä,: rauhan, murra cuin minä puhun, nijn he

se

se

sano

asua

sodan uostaroar.

Psalm.

Cuinga suuri

ja

cauhistawainen syndi se on, että näin wihaiftlla, julmalla
>a tylyllä tawalla lähimmäistäns cohdata, sen osotta Wa»
pahtaja Herra lesus itze, cosca hän luke caicki ftncaltaiset
»Oen jouckohon, ja yhdencaltaiseri niiden cantza jotca wultttä käjkyä wastan murhan ja tapon tekemät, sanoden:
sllulilca nma sanottu oli wanb>>ill«: M sinun pidä

354

lhmis welwoll.lahimmäist.cohmn on: ettei

tappaman, mutta jocainen,
duonuoon roicapaä oleman,

ioca tappa,

hänen

pitä

waan minä sanon teille:

että jocainen, joca tyhmäst ivihastu weljellens, hänen
pitä duonuoon wicapää oleman; mutta jocainen, cuin
alla caicki »vähemsano tveljellcns Rhaca, jonqa
mät pilcka ja bäwäisiys sanat ymmärrettän,cuin wihaisesta
sydämestä puhutan, hänen pitä neuwon alla wicapää
oleman: Mutta jocainen joca
sinä ryhmä, hänen
pitä helwetin tuleen wicapää oleman. Muth 5,V.2L22;
ja luinalan hengi Apostolin lohanneren cautta sano:
Jocainen, cuin weiiens wlha, hän on murhaja:
ja te tiedätte, ettei murhajas ole iiancaicdinen elämä
pysywä t loh.z,v. 15. Jos nyt, näiden sanain jälken,
sekin jo tule murhamicheri luettawaxi, jolle ei ole sia ijan»
caickisesa elämäsa, joca wihastn, eli canda wiha sydamme»
scms lähimmaistäns cohtan; nijn taidamme sijtä päättä,
että se nijncuin wielä suurcmbi murhamies Jumalan waldacunnasta ulossuljetan, joca tätä wihaista sydändäns
caickinaisten tylyin ja cowain sanain cautta ilmoitta. Ia
cuin wielä enämbi on: Jos lesus sano, että on tuomioon ia helwetin tuleen wicapää, joca sano toiselle: rhaca ja sinä ryhmä, mikä duomio ja cadotus mcchta sijs nij<
den edesä seiso, jotca ei wielä taincaltaisijn sanoihin seisahda, waan lähimmäistäns, satanaxi, perkelenwietäwän
ja helwetin kekäläxi cuhliwat, ja muita tamcaltaisi" hir<
muista kiucku sanoja händä wastan ulosoxendewat? Nijn»
cuin Jumala armahtacon! aiwan usein sencalltaisia ihmi'
siä nähdän ja mullan, joiden sydämet ja kielet näin peräti
helwetistä ylössyttynct owat. Ah! taincaltaiset owctt tosin
ne caicken cauhistawaistmmat murhamiehet, ja owat myös
sijhen caicken cowimdaan duomion ja waickian»
sentähden
baan helwetijn tuleen wicapäät. Nizn mielclläns sijs cuin
itzecukin meistä eijatahdo tulla luetuxl taincaltaisten murha<
miesten secaan, heidän onnetoinda palckans päälleni'
wctä, nijn suurella wireytellä tule meidän myös cawahta
itziäm caikesta sencaltaiscsta wihaiststa cowasta ja tplyD
käyttämisestä, meidän lähimmäistäni cohta»:, jonga cautia

sanan

sano:

se

se

hänelle
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hänelle mis?'carwaus, lewottomus ja murhellinen sydän
taita saatetl,xi tulla.
§.

12.

nijn taita sielu tulla wahingoituxi synnin caut<
ta. locainen ehdollinen jyndi on sielun cuolettawainen
myrcky; sillä se eroitta sielun Jumalan armon ofallisudesta,
joca on se henaellinen cuolema, ja tcke hänen myöskin iiancuolemoan jä cadotux cn wicapääxi. Ia waicka
täniä onneltomus,cuin syndi myötäns tuo ja matcan saatta, on yhteinen sekä ruumille että sielulle, nijn coste se cuitmain c» ,„»inat ain sieluun, jonga tähden se myös nijncuin
wakingo erinomaitain tutkistelda taitan, nijncuin
sielun
myös lesus itze sen nijn cutzu Math. 16, v. 26. Nijncuin
nyt 5' murha ja tappa lahimmäisens ruumin puolesta, ioca
min haudä lyö, haawoilla, eli muulla tawalla matcan
jaotta, että hänen täy y hengcns ylön anda ja cuolla: nijn
murhaw.u ja tappamat myös caicki ne lähimmäisens sielun
puolesta, jotra jollakin tawalla saattamat hänen syndiä tekemän, sillä stn cautta tule sielu pois<roitetuxi Jumalasta,
ja Inmal.m wihan alaisen, ia jos ei parannus tapahou,
nijn
n ihdoin ijancaickinen helwetin cadotus hänen edesäns; ja sentähden jos me, nijncuin meidän tule, racastam

lähimmäistäni, mjn vitä m idän coicketikin itziäm cawahtaman, etlen me milläkän muoto näin armottomat ja julmat
hänen sieluns murhajat olla mcchdais, että ms hönca laattaisim jotakin syndiä tekemän. Tämä taita nyt monella
tawalla tapahtua: Muutamat tiet ja muo: or owat sencaltaiset, että ne cohdastans johdattamat lähimmäisen chndiin
ja sen harjoitureen; muutamat taas stncaltaiset, että
waicka ne näkymät caucamba, ja nijruuin pidemmöldä
inattalda syndijn johdattaman; nijn owat ne cuitengin juuri nijn wahingolluet sielulle, cuin ne toisetkin. Minä tahdon muutamia itzecustakin laadusta mainitta ja plöslukea.
§.
13Oiki päarä ja cohdastans taitan lähimmäinen jol>»
datttta syndijn, sturawaisella tawalla, nijncuin en<»n:

<V

2

räster
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k'stcmiftn cautta, se on, cosca jocu, jolla on walda toisen yi.tzs, käste händä tekemän sitä, cuin on luwatoin, ja
kästyä wastan, nijncuin meille sen päälle esif:t:
Cuningas
NcbucadNi'zarisa, joca andoi cowan
merki on
kästyncaickein alamaistens swsa ulochuuta: että jocaihen
piti langeman maahan, ja cumartaman sicä cullaista cuwa,

jonga »än oli andunut ylöspanna D.m
Samancalmyös
wicaan
owat
ca?'cki
ne Isäntäisten cauhistawaiseen
nät ja wanhemmat syypäät, jotca waauwat perbeldäns
ic. ZapnldKns sitä cuin Jumala on kieldänyt tekemäsi: eli,
kieldäwät ja estäwat tekemäsi sitä cuin Jumala käffenyt
rlnbi. Toiftxi neulomisen cautta, on,
'ocu muistutta ja osotta lciftlla, cuinga hänen yhtä ja toista pcchutwaimo, joca neuwoi mieta tekemän pila, nijncuin

se

cosca

ja Achitophcl,
joca cmvoi Absalsnnlle sn neuwon että hänen piti macaman Ijans palcawaimoin catista. 2 Sam. 16, v. 21. Col«
yiannexi: wiettelemisen eli haucurrelemisen cautta, cosca mmucäin jocu sencautca ylöskchoitta toista jotain syndiä
tekemän, että hän sano sittä sen ja sen hyödytyxen olewcm.
Taincaltaisesta wiettelemisestä waaroitta meitä Salomo
itziäm cawahtaman, cosca hän sano: poican jos pahanjuomserfinua siima haucuttelewar, niin älä heihin suome löydämme suuren tarvasin. Jos he smotvat:
ran,iarävtämmehuonem saalista; coerrele meidän cansam, meille caikille pitä yxi cuckaro oleman, poican,
älä ivaella heidän cansians, estä jalcas heidän retkildäns, sillä heidän jalcane- juoxewat pahmeen. Sanalascu k. l,v iv, 13,14,15, 16. Neljännexi auttamisen cautta, se on; cosca jocu on toiselle awullinen jotain jyndiä
täyttämän, nijncuin lonadab, joca oliAmmonille awu'linen hänen sisarensThamarin alendamiseen, jonga cautta
sucuruttaus tapahdut, 2 Sam. 13 Lug, Ia nijncuin myös
wielä tänäkin päiwänä, monet cmdawat itziäns rrälimichiri,
joiden cautta muut heidän pahoja aicomisians edesautta ja
täyttä pyytämät. Ne jotca nyt näin tekewat, cuin tasä
tietä myöden
sanottu on, ne nijncuin oiki päätä ja

estäns lumalaw kiroileman Hiob. 2,0.9;

--

suora

johdat»
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johdattamat lähimmäisms synnin
ta

hänen sielullens suun

wahingo saatetuxi tule.
§.

jonga caut-

14.

Mutta tämä taita wielä toisella tawalla tapahtua,
ni mttäin sillä tawalla, että waicka ei lähimmäinen mm li<
kipäätä tule stndijn johdatetun; nijn tapailu se cuicenczin
mmcuin ymbäri kiertäin, ja pidemmän matcan cauNa.

Näin tarahm se ensin: cosca

pahalla esimerkillä t-äy
toisen edellä, ja cautta anva »Mille johdatuxen samalla muoto pahutta harjoittaman, cuin hän itze sitä teke.
Taincaltaiset pahat esizncrkit owat tosin aiwan monelle
langemurexi, nijncuin jocapäiwaincn coettelemus osotta,
ercei monican vlis sitä eli toista pajutta harjoittanut, jos
ei hän olis nähnyt muiden edelläpäin sitä
hanoittajocu suostu siihen syndijn, iora roiwan. Toisexi;
nm tehdä aico, ja wähimmäxikin ei rvaaroica händä eikä
ssera iyiäns sitä wastan; sillä sen cautta tule toinen roh-ja
hän nake
kiammaxi sitä aiwottua syndiä tekemän,
cuuie, ettei sitä keldäkan laiteta ja nuhdella, waan että
mumkin sij!,en suostuwat. Colmanneri: Cosca jocu caunistcle wudiä jarvasta sen edestä, niin: että hän sano sen
ei ensingän chnnixi olemanaan; eli myös, sitä cackella tawalla wähaxi ja halwaxi synnin julista, joca ei nijn ermomaltain haita ja wahingoitze, jos sitä harjoitettais. Silla
jocu tämän t?ke, niin hän sencautta ei
wahwista sitä syndistä hänen pahudesans, jonga edestä hän
wasta, waan myös monet muut tulemat samcmcakaisim
synteihin yllytetyn, cosca he cuulewat, cuinga nijtä caunistellan ja nijden edestä wastatan. Neliännexi: tule ivielä
lähimmäinen nijncuin ymbäri kiertäin syndijn johdatetun,
cosca he cuulewat nijtä häwäistäwän, naurettawan ja.
pilcarcawan, jotca yhtä christillistä elämä edesäns pitawäl, ja ei tahdo teydä mitä he nakeroät muiden tekemän, cosca sori heidän «ma tundoans ja Itnnalan
sana wastan. Tämän cautta omat monet tullet soispchäletyxi christillisen elämäkerran herjoituxesta, ennen cuin he
D 3
«'sm-

sen

cosca

jocu

sama

cosca

cosca

se
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tnsingän owat saanet sen sulolsiltta ja maknttta maista.
la, tämä on se caickcn wahingollisin muoto,
cauna
ihmiset johdatetaan poislesuxen tyköö, satanan ja pimey-

Cuitengin ioco tämä tapahtu tällä eli jollanijn owat ne lahimmäisms sielun
murhawt, jotca tilan andamisella siihen wicapaät owat,
että hän yhtä eli toista syntiä harjoittaman tullut on.

den ormteen.
culla muulla

§-

'5.

Se tulis aiwan pitkäxi caickia niitä syndejä erittäin
ylösluetella, jo hijn ihmiset toinen toisians eninntten kieto»
wat, cuin owat,, kiroileminen ja wannominen,lun»alan ja
lausuminen,
Herran lesuxen callin nimen turha ja picainen
juopumus, haureus, caickinaiset häpiälliset ja rietat puhet,
Jumalan sanan ylöncatze, ja muut taincaltaistt cauhistawais t synnit. Minä tahdon ainoastans anda itzecullengin
tilan tutkistella ia coetelln itziäns jos, ja millä torpalla se
n,yrs häneldä tapahtunut on. Mene sinäkin, racas sielu,
jom tätä luet eli cuulet sydämees, perän ajattele ja coette»
le, ns et siiäkän monilla tawalla ole saattanut ja johdattanut sinun lZhim' äistäs syndiä tekemän? Ia ajattele pev"n, cuinga su',>r n wahingon'a wääryden sinä sencantta
lähimmäiselles tehnyt olet. G ole mitän tawallisembi ihmisten seasa,, cuin että he ker«cawut itziäns sijra, ettei he
tiedä itziäns tehnen jotain waäryttä ja wahingo lähimmäs
st ns w,sian; mutta auta Jumala! että moni, jocacai<
ken enämmm nam itziäns kersca, cuicksn suurembaan wää»
ryteen ja wahingoon w cupää on. Sillä anna nijn olla,
ettet sinä olis lyönyt ja hawoittanut sinun lähimmäises
ruumista/ eikä jotain häneldä »varastanut, e>i muuta tainta ltaista wäarvttä ruumin puoksta händä wastan tehnyt;
ni;n olet sinä cuilenain tehnyt wabirgon ja wääryden hä<
nen cuolemattomoie sielu ens> joca on se callin osa hänelä,
ja jonga puolesta

hän

ihmisexi cuhutan; Tä-

män callin tawaran, jonqa lesus on niin corkiasti arwam
nut, että hän on erinomattain sen edestä ja sen lunastmeri
werens wuodmla andanut, ja kärsinyt catkeran pijnan ja
cuole-

cuoleman, tämän o'et stnä nijn halwasa arwosa pitänyt:
tämän callin sielun olet sinä murhannut, ja satunaan käsijn
kerta, cuin sinä lähimmäises johonguun
syndijn johdattanut olet, «li jollakin tawalla andanut hä-

nelle lilan sitä tehdä ja harjoitta, ja cuitengin ajattelet ja
sanot sinä porton cantza: En minä mitän paha ole cehnyr. Sanalascn kirj.zo,v. 20. Mutta eikö sijnä jo ole pahinta kyllä, ettäs olet murhannut lähimmäises callin sielun?
Wisläkös laivaisit mitan suureniva wahingo lähimmäisel>es tehdä, cuin se on, että sinä olet auttanut ja saattanut
hiwdä satanan omaxi, eli wähimmärikin pyytänyt sijhen
awuilinen olla? Ah tämä on st caickein suurin wahingo,
p> hus ja wäärys; ja, monda kerta suurembi caicken ruumiuista wahingoca ja wäaryttä, cuin että sielu on callimbi
cuin ruumis, ja h>lwetti on cauhistawaisembi, cuin ruumillinen cuolema. Ia paitzi sitä, että sinä näin armotoin
sinun lähimmäistäs wastan ollut olet, nijn muista myös
mmgä hirmuttawaisen ja angaran Jumalan wiyan duo»
mion sinä itze ylitzes tämän sinm sielu murhas caucra wetä»
nyt olet. lesus itze huuta woi
ylltzes ja sano, että
olis parembi, että sinä itze caicken cauyistawaisemmalla ta«
walla olistt surmatuxi tullut, cuin se, että sinä jongun lä«
himmäisistäs olet haucuteliut ja saattanut syndiä tekemän,
woi, sano lesus, mailma pahennusten tähden
woi cnitenyin sicä ihmistä, jonga cautta pahennus
tule. parembi hänen olis errä myllyn riwi ripustec»
taisin hänen caulaans ja upotercaisin meren sywytteen.
Math. iF.v. 6,7. Tämä on sinun duomios, lesuren oma»
sta suusta langetettu, ja näin armotoinolet sinä itziäs cohtan, ettäs näin
wihsljäisyden päälles cartutat, sij«
nä että sinä lähimmäiselles pahennuxen annat eli saacat
hänen syndijn. Sinä kyllä olet sijheen awullinen, ettäkäysinun lähimmäises tule wicapääxi cadotuxeen; mutta
sinulle nijncuin nijlle, jotca kästenäns taistelemat eli
lewat, että nimittäin sijnä samasa cuin yxi tahto toisen
maahan lyödä, nijn hän itze myös lnnge, ja saa nijn suuren kiwun, ja usein
cuin toinen, jonga han
maaV4

se

sumu

-

suuren

se

suuremman

se

-

maahan hsittl. Samalla tawalla, sanon minä, k'y se
cosca sinä toista syndun johdatat, nnä lanciet
autta itz? saman helwetti.n, johoon sinä
sen
ja tultt siellä i,ancaickisesti wai oatuxi,si ainoastans ftncä!)<
den, että sins itze olet caickinaista pahntta nar-oittanm,
tvaan myös sentähden, ettäs muita canstans syhen olct

m»öl< sinulle,

saatta pyytänyt.
§. l
6
psränafattsle
sim psrandamatoinda ia suursiis,
Ah
ta wahmqo, cuin sinä teet sikä itz?lles että
cosca sinä jsngun saatat syndiä tek,män; Peränajattae
cuca st on, jonga sinä eli oikipäötä, eli myös nijneum ym»
bäri ki
rtäin ja caucambg olet johdattanut yhteen eli toistm
si)/i3im, eli tehnyt liidaxi christillijyden juoxusa, eli myös pe<

rati sijtä pois pchättänyt; tunne ja tunnusta tämä sinun
caubia murhatyös catuwaistlla ja murhellistlla sydämellä
Jumalan ed?sä, etzi ja rucoile andexi saamista
täh>
den, ia cawahda itziäs, ettet sinä enämmin tästälähin kcll-ngcm louckaus Hwexi ja langemuxeri olla mahdais. Mut<
ta ,'i nä simula cuin sinä itzes näin parannat, nijn on myös
eorkiasti tarvellincn, ettäs pyydät sitä parannuxeen johdnt»
ta, jotas täl>än asti pahendanut olst. Caicki ne, joilla sinä
jollakin tawa.la olet andanuc tilan ja jo!'datuxen syndiin,
ns olet sinä taluttanm pois aumden ja elämän tieldä, helwetin ja cadocuren tietä myöden waeldaman, ja olet niinmuodoin ollut «iw.m armotoin heitä wastan, sentähden nijn
armahda nyt sitä enämmin jällens heitä, ja pyydä johdatti» Keitä tacaistn oikialle tielle. Sinä olet murhannut
heioän sieluns, sentähden, ajattele päällä, cuinga sinä
nyr jällens mahdaisit saada heitä elämän osallisuteen. 'sla,
niin monella taialla, nim suurella wireydellä ja abkerudella cuin sinä tähän asti olet pyytänyt largstta jongun sinun
lähim^aiftstäs; Nijn ja wielä suuremalla cchkerudM
mabdat sinä nyt edesspäin pyytä handä jällens ylösoienda.
Osota hänellä, cuinga waaralliset, duomitzewaiset ja cadottawaiset ns synnit owat, jotca sinä ennen tätä hänen
«desäns höydyllisin, luwallisixi ja wiattomixi harjoituriri

sen

stkä
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sekä Enossa että elim>rkeisä näyttänyt olet,

ja pyydä näinmuurit, joita sinä
itz? h nm cyndins ja pahudmo su -jkliurcxi ylösrakendanut
o'et.
tule sinun olla mä a:)kerambi «a uscollistmbi,
cuii että «°e on oa!;o tyväif mbi jchdattatoista parannuxesn
cuin sondiin, mutta co>ca sinä ltz.: olet si heen syypää, että
hän on ftmoia tekemän tullut. niin on myös sinun welwollisudes, et ä olla sirä enämm nharrasja wäsymatöin hänen
päällä työcä
ja ei suuttuman, waic»
wi
lä
tulis.
se
ki
rascari
tosin, jos sinun oma paran»
ja
on
n-?s
Miioin wtiren, nim sinä itzs lxvvaitzet sen
olevan simm suurimman
ettäs olet uscoliinijtu
a
abkcrambi,
stinbi
Jumalan armosta pojeseroituita
lulg,
tyq-n
jallmsJumalan
johdattaman, cuin että sinä
si
olet o3ut )ol)dattamas heitä pois Jumalasta, jatanaan
wercoihin ja pauloihin. Herra ylöeherättäkön sinua ja
cnicka muita, taincaltaiseen aitomiseen ia varannuxeen,
jotta tähän asti jongun sielun turmellet owatl

Mlv>'

'

winä ja maahan rukista

§.

n«<

17.

st edellinen osa on mei«
dan lähimmäistäm cohtan hänen sieluns puolesta, eli: mitä
meidän ei pidä tekemän, niiden muistutusten canha, cuin
siinä owat tarpelliset ollet. Nyt tahdon minä edespäin seliltä ssn jälkimmäisen tämän meidän welwollisudem Osan,
ja näyttä, mikä se on, jota meidän pirä tekemän meidän
lähimmäistäm cohtan häNen sieluns puolesta. Tämä
meidän n>elwo3iludem seiso siinä, että me teemme caickia
sirä, cuin meidän lähimmäiselleni sielun puolesta h?wäxi, hvodyrexexi ja almwexi tulla caica. Ia tosin,
jo? me racaftanuns meidän lähimmäistäm, ja tahdomme
suoda, toiwotta ja tehdä hänelle sitä cuin hywä on, nijn«
cuin se wel:vollinen rackaus sitä waati; niin mahdamme
ennen caickia sitä tehdä händä cohtan hänen sieluns puolesta. Sillä ilman sitä, että sielu itzesäns on se callin ja pa«
ras osa hänesä, min on myös tämä sielun onni ja autuus
se sama, j)nga päältä caicki muu hänen ruumillinen onnelli^
Nain olen minä osottant, mikä

D

5

ftldenH

362 lhmis welwollis.lähimmäistäns cohtan on:
sudens itzsns perusta, ja jota paitzi ei se mitän händä auta,

waicka hänellä ruumin ruolcsta täsä maitmasa cuinga h»»
win käwis. Sitä wastan, jos hän täsä matlmasa olis
ruumins puolesta cuinqa wiyeliämen, n'jn ei ole hänelle <uä
mttän wahingo, co ca hän ainoastans sieluns puolesta au<
tuas ombi. Se caicken suurin rackaus, cuin me sijs taidamme olotta, ja jota meidän myös tule osotta meidän
sieluns paralähimmäisiäm cohtan, on se: että me hänennijncuin
nyt siesi a ja autuutta edesautta pyydämme. Ia
lulle tapchlu wahingo cahdella tawalla, nimittäin, cosca
ja synse lewotto ran, surullisxija mmheilisexinijnsaateran,
nin cautta, nnncuin on osocettu;
tule myös sielun
hyödysys ja autuus cahdella taivalla edesauteturi, nimittäin iltnsin: cosca sitä tchdön, josta sielu jonczuu lewon,
ih sturen ja wirwoituxen saapi; ja Toisexi: cosca ihminen
t-!le estetyn synnistä ja johdatetuxi sen oikian auruden tielle,
j>nia n hden me myös welwolliset olemme uäisiä mol, mistä
cnppakista meidän lähimmäisemme suhten, hywin waariottaman.
§.

18.

Ensin pitä meidän cackia jitä tekemän meidän lähim»
mäistäm cohtan, jonga cautta hänen sieluns tule lewolGri
tehdyxi, ja josta se jongun ihnstuxen ja wirwoturen käsiltä
(').
Sillä ilman sitä, että yri taincaltainen sielun lepo,
ihastus

ci inahda prikan caickinaistsia ilosta ia ibasturesta
O Naita sanoja ymmärrä.
Moni loyta ilons ja ihasiurens syiniia
ja
ja palmdesa Mutia nijncuin scucultaincn ilo ja ih stns saatto i>>.
lmftuiiancaickisten iteuun ia waiwaan, jos hän ei itziäns käännä,
lMmin ei mahda mvös »rikan lähimmäistaus talla muoto iloiscri
ta. Waan täsä puhutan scnealtaisesta ilahuttamiscn muodosta,
joca luwÄlinen on ja Jumalan tabdon cantza yhteen sopi. Ia min
madoin ei sodi se tätä wastan, cosca joen muistucta lahimmaise!
lenS hänen wndcmns, ja pyytä hänen surutoinda sydandäns ylös'
keh?i!ra lewottomutcen ja muchenpitämischen, sijtä cuinga hän
mahdais autu.ui lulla. Sillä tätä wmti tosin st r-ckaus, cuin
mc olemme wmvollisct osuttaman mcidän lähimmäis llem hänen lieluns puolesta Mutt« joca yhtä syndista hancn sunlttomudchns
wahwila, scncautta cttä hän turhalla ja pcrustamattomalla 101,duttami
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ja wnwotus jo itzesäns on yrt suuri lchza ja l l-wys;

niin ulewat myös sielun woimat sencaurta waftwiltcluri
wal.nistetuxi, estä mämmin kestämän, ja ei wäsyman
nijja toimilurisa ja ascareisa, joi a nelulle yhdistyresä ruumin
termistä on. Sentäbden, cosca Salomo sano, etts surullisella ihnusellä ei ole coscan bywä päiwä,
nijn hm samasa paicasa sano „ta wastan: jolla hywä,
le!vo!l>nen ftdän on, hänellä on pcapäiwä wieras pito.
Sa,wl. k. 15, v. i;; ja 17 Luq v. 22, joja hän sano: että
surullinen sydän cuiwa luur, nijn sano hän myös, että
i'o nen svdän teke eläinän suloiseri; ia Syrach sano:
iloinen sydän on ihmisen elämä, ja hänen ilons on hänen pirkä ikäns Syrachin kirj. zc>, v. 22. Cosca nyt meidän lähimmäiselleni hänen sieluns puolesta näin suuri hyödytyt' siitä on, että hän saa olla hywällä mie-ellä, ja että
hänen sydämens ilahuteturi ja wirwoitetuxi tule, ni n olemme suurimmast we'capäät, nijn paljon cuin mahdollinen
on, sijtä itziäm ahkeroitzeman, että t>,mä hänen lewollisudeus, ihasiurens ja wirwoturens mahdais edesautemri
tulla. Ia niin monella tawalla, cuin me hawaitz'm että
se tapahtua taita, nijn on myös meidän welwollisudem,
sitä lchdä. Erinomattain on se tämän tähden meille corckiasti
me caikisa meidän menoiiam, ysiäwäUisesti, nöyrästi ja hiljaisesti, meidän lähimmäistäni cohtan itziäm kayläm. Meidän pitä ei ainoastans caiken wi'
han ja kiucun meidän «ydämmisäm händä wastan mcahuttaman, mutta myös ulconaisesti meidän sanoisam ja kay<
töMm nijn händä cohtaman,että me ftncautta wdlstllfem
jäcämme sijtä, että me hywin händä cohtan aiwotut eli
mieldynet olemme, että me, nijnculn soweljaS on händä
mwosci pidämme, ja händä racastanlme. Jos wielä asia
nijn waadeis, että meidän pidäis lähimmäistäm nuhtele«
man
duttamisclla pane pchmitysiä hänen paäns alla, että han sitä lcwolliftmbi l,anen sunittomuoesans olla mahdais, sc teke sitä, jonqa
ca!tta lahimmaiftOe silurin wahing» tapahtu, ja sentahden on sitH
vi l«ta racrautta wajioin.

364 Ihmis welwoll. lähimmW. cohtan on: estä
man jonaun hänen wicans tähden, niin pitä se meildä nijn
sopilvaisilla sanoilla tapal tuman, että hän taica nähdä,
cuinga me etzimme, ei hänen wabingotans, waan hänen
parästans. 'V-iden näin vstäwallisen, nöyrän ja hiliaisen
käyttämisen cautta, tule ei ainoastans se lewottomus ja
mislcarwaus meidän lahimmäisäm tykönä estewri,jocayh«
den ylpiän, tylyn ja kiuckuisen menettämisen cautta matcan
saatetan, waan se on myös yxi ialo wälicappale sitä ta,,
pellistä sydämen lewollisutta, ihastusta ia wirwotusta edes»
auttaman. Sentähden myös Jumalan hengi Aprstolm
yxiwacaiscn ylös»
Pawalin cautta anda meille taincaltaistn
tchoiturcn: Caicki haikius ja närkästys, ia rviha, ia
huuro, ja sadatus olcon caucana teistä caiken pahuden
cansta, mutra olcar käffenän ystäwälliset. Eph. 4, v, 31;
vackaus oljaßom. 12, v. 10,16, sano hän:
con sydämellinen teidän kästcnan. E,nnät«käc toinen
toisen s cun niara rekcmäs. 2llkät iyestänne paljo pitäkö,
lvaan pitäkäc reitän nsyräin calcaisna.' Ia meidän callis Wapcchtaiam Herra lesus itze on myös meitä tähän
omalla estmerkilläns ylöskehoitta tahtonut, cosca hän sano:
Opvicac minusta, että minä olen stwiä ja nsyrä sydä1 i,v. 29. Ah seuratcon itzecukin näitä suloisia
mest. Mach.
ja
ylöikehoitettu tälläkin tawalla lähimmäi»
olcon
»veturia
stns sielun lswollisutta ja ihastusta edesauttaman!
§.

19.

Toisexi pitä meidän pyytämän estä meidän lähimmäi»
fiäm synnistä, ja johdatta händä sille oikialle autuden tielle;
ja tämä on tosin se caicken sarvellisin ja caltin asia, josta
meidän tule waariotta lähimmäistäm cohtan sekä yhteisesti,
että erinomattain, hänen sieluns puolesta. Tämä on itze
pää'welwoliisus, jonga päällä meidän caikesa muusa meidän rackaudem harjoituxesa pitä tarcoittaman, ja ionga
palkittaman, mitä niisa
wariottamisen cautta myös se pitäedelläpain
puhunut olen,
joista
minä tasa
asioija vuuttu,
hyödytyxen
ia autuuden tähja meidän lähimmäisen? sielun
ym tarpelliset owat. Silla ei siinä wielä kvllä ole, että me
, cawah-
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cawabdamme itziäm. meidän lähimmäistäni, cowan, tylyn

jakiuckuistn cohtamisen cautta, «li muulla sopimattoniolla
tawalla, murhellisexi saattamasi; waan jos meidän rackaudem oikia on, nijn pitä meidän myös llilä itziäm ahkeroitze-

sen

man, että meidän lähimmäiseen wäldais
murhen, waikeuden ja lewottomuden, cuin paha oma tundo synnin orjan
tykönä io täällä mailmasa matcan saatta, ja myös hancaickiscsti helwetisa niiden sieluja cal.vamcm ja waiwaman
pilä, lotca chnnisä elännet ja cuollet owat. Se rackous,
cilin me läbimmäisellem welwolliset olemme waati caiketikin,
eccei meidän »nilläkän tawalla pidä saattaman händä syndiä tekemän, ja sen cautta murhaman hänen sieluans, cuit nain niin ei tämä rackaus wiela tähän seiftchda, waan
käy edembä, ja waati, että meidän, nijn paljo, cuin meisä on, pitä pyytämän itze työsä saatta meidän lähimmäi»
stäm sichen tilaan josa hän sieluns puolesta sais nautita sen
elämän cuin Jumalasta on. Se on kyllä meidän welwollisudem, että myös meidän ulconaisen ystäwällisen, nöyrän
ja öiljaistn käyttämisemme cautta, edesautta meidän lähimmnisem lewollisutta,ihastusta ia iloa; mutta tämän alla
ja iiwusa pitä cuitengin meidän suurin ia erinomaisin päällecarcoituxrm ia adker-wem päälle uloskäymän, että
meidän lähimmäisen, sielusans sai? maista scn lewon, ihasturen 'a ilon suloisuden cuin Juhalan armi.n ja nijden
taiwul! sien
osallisudesa lZytan ja namitan. Ia
mitä nyt näinmuodoin caicken callin meidän welwoMudem osa lähiinmäistän» ja hänen sieluans cohtan meildä
waati, tule sen cautta waariotetun: että me pyydämme
estä händä synnistä, ja johdatta händä sille oikialle autuden
tielle. Nijl! cauwan cuin ei tämä meildä tapakdu. ni>n en
me taida sanoa, että ms oikein meidän lähimmäistam ja hänen sieluans racastanet olemme.

se

sen

se

§.

20.

Ah, cuinga monda ihmistä löytsn, jotca luulewat
«icki rehnens, mitä heidän tule tehdä lahimmäistäns cohtan,
la cuitenain tämän caicken callimm welwollisudens nijn
peräti

366 lhmis.welwoll.lahimmK st. cohtan on: estä
On väällä cosccm
peräti unhottanet owctt, ettei he

ajarelletcan ole: jotca luulemat, että he owat kyllä racknut»
ta lähimnlälstäns cohtan harjoittanet sijnä, ettei be miele.
stänS ole kellenaän pahennusta andanet, waan sijwoWsti,
nöyrästi ja yssäwällisesti caickia coktan itziäns käyttänet, ja

myös maallisesta tawarastans »nuille hywä tehnet; ja cui»
tengincaiken tämän alla, sen mainita caicken calliman ja
tarpellisimman rackauden harioitux.n nijn laimin lyönet,
cuin että heille sen cantza ei ensingän mltän tekemistä olis.

Mene sinäkin sydämehes, racas sielu, joca nyt tätä luet
eli cuulet, peränajattele, jos ei tämä myös sinulda näin
tapahtunut o!e, ja tule ylöskehoitemri ennen cmckia sencautta rackautta sinun lahimmäistäs cohtan osottaman, ettäs pyydät iohdatta händä pois synnistä ja saatta l>äM
siihen jänestyxeen, josa hän Jumalan armosta ia ijancaic»
kiista elämästä taita osallistxi tulla. Ala ajattele, nijncuin
mc>ni tosin ajattele: Micä minä sijhen raidan tehdä, että

lähimmäisen st'nnisä

elä? En minä si.heen
ole kastenyc hänen sirä tekelnän. Minä
kyllä mielelläns soisin, ettei hän sirä cekis, rvaan cosca
hän ci paremmin ajattele mira hänen sieluns ailruus
häneldä waan, nijn olcon se hänen oma roahingons;
lviacoin minä sijhen olen. Ah! sijnä sydämesä et ole oi<
taincalmiset a>a«>
kla rackautta lähimmäistä cohtan,
tuxet owat sian saonnet. Sillä jos wielä nijn olis, ettet
sinä sillä tawalla ole syypää, sinun lahimmmses syndijn,
ettäs kästet eli ole kästenyt ha'dä sttä seksmän, niin olet
sinä cuicengln sillä tawalla sijheen syypä, ettet sinä, nijn
paljon cuin sinä taidat, pyydä händä siitä pojesestä. Ia
jos sinä taidaisit sen tehdä, ,a et cuitengan te, nijn laval)tu sinun lähimmäiftlies stncautta inuri ni n suuri wahingo,
cuin että sinä itze olisit saattanut Kändä snnd ä tekemän, ia
nijn armotoin, cuin sinä olet lähimmäistäs cobtan, colca
sinä johdatat händä syndijn, ni n armotoin olet sinä myös,
cosca et sinä pyydä händä sijrä pois johdatta. Samaritanus, josta luetan Luc. io,v. ZZ, ei myöskän olltlt sijbeen
syypä, että mies, jonga hän löysi tiellä, oli joutunut
ryöwa»

minun

pää ole,

cusa

se
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ryöwärtsnkäsijn, ja heildä cowin haawoitettu; cuitengin
hawaitze hän welwollisudens olewan «utta händä ja corja«
la händä. Mene j« ree sinä mvss niin; ja, sil.un wel«

wollisudes on tosin näin tchda. Cosca sinä näet, että sinun
lähimmäises jongun synnin harjoimren cautta on joutunut
helwetin murha miehen käsijn, ja vn hänelda haawoitettu
sielun puolesta, niin älä amoastcms catzo sen päälle, ia
mene ohitze, nijncuin Pappi ja Lewita tett sen haawoicetun
miehen cantza, waan armahda sinuas hänen päallens, ja

händä ulos jytä wiheljäisydestä, johon hän
syndins cautta joutunut on, waicka et sinä itze händä siihen
Silla rackaus waati, ei ainoastans silä
saattanut olis.
ettei sinun pidä tekemän lähimmäiselles paha; wc>an ecta
et
sinun myös pitä tekemän sitä cuin hywa on; ja
sinä hywä tee, nijn on jo kyllä suuri pahus. Se on kyl«
!ä itzesäns hywa, ettet sinä sois lähimmäistas jotan syndiä
ja pahutca harjoittaman, mutta milläs sinä tämän toden
osotat? Sinun omisa asioisans olet sinä nijn huolen pitäwäinen, että
sinä näet jongun wahmgon sin.lles tarjon olewan, jota et sinä soisitzells tapahtuman, nijn sinä
jo edeltäpäin pyydät sitä cohdata ja pois käändä, ja se on
ja tahdo, ecta
wahingo
todistus siihen, ettet sinä
tapahduis.
myös
nyt
yxiwacaisesti
sinulle
suot
Jos sinä
ja tahdot, ettei sinun lähimmäistlles synnin cautta ft suuri
sielun wahinao tapahtuman pidä, nun osota je itze työsä,
ja pyydä estä händä synnistä, jonga cautta hän sieluno wahingoitze. Että sinun lähimmäises on nijn peräncuattelematoin ja huolimatoin sieluns autudesta,
on kyllä walitettawa asia, mutta sentähden et mahda sinä olla nijn kylmäkiscoinen ja huolimatoin hänestä; waan sinulla on sitä
pyydä autta

cosca

se

cosca

suo

se

se

suurembi syy canUärsiwällisydestä hänen oma huolimattonmdens ylitze, osotta hänelle rackautta jarlendä hänen sie-

luans auttaman, jonga hän nijn suureen wahmgoon syöxe.
Se on tosi että se on hänen oma wahingons, mutta juuri
sencautta osotat sinä, ettei sinulle ole yhtän oikiata rackautta händä cohtan, cosca et sinä ahkeroitze itziäs, händä nijn
suuresta wahingosta estä ja ulosautta; ja päälleswedät
myös

Z68 Ihmis, welwoll. lähimmW. cohtan on: esi
myös s< mautta sen cowan ja armottoman duomion, cu>'n
käymän pitä, jotca ei lc,upiutta ja
rackaulta

niiden ylitze
harjoittanet ole. lac.2,v.iz.
§.

21.

racas sielu, mahdaisit tulla sitä enäm»
Että sinä
tätä näin tarpellista r ckautta harmit»
ylöekelwiteturi
min
cohtan, cuin se on, estä
läbimmäistäs
taman sinun
synnistä, ja johdatta händä autuden tielle, nt n catzo Jumalan oma Esimerkiä. Cctzo, cumqa callit, ja cuinaa
sielut owat hän.n edesäns, jacninaa lu re<
suuresa
halaja
ia
ikawöitze nijdm auluutta Han ei tahdo
sti hän
yhdengän syndisen cuolemata,waan että syndinen käännvs
ja eläis. Ia mitä hän näinmuovsin tahto ia ikäwöitze, jm
ei anna syndism ilman
osotta.
hän myös itze työsä
synneisäns,
waan osilmin samuistuttamata juosta hänen
nans cautta, osittain myös hywäin tecoins ja curnuren wimuistuttu, waaroitta ja opetta händä luo«
tzaustsn cautta,
synnistä,
jakäändämän itziäns ccchutuxen tillpuman pois
ja
dä, autuden elämän tielle. Jos nyt sinä Jumalala ranyt,

sen

eastat, ja tahdot olla taiwaliisen i»än oikia lapsi, nijn
pitä sinulle caiketikin myös taincaltmnen tnieli oleman.
Silla olcat lcmpiar, nijncuin teidän isängin laupias on,
n mielehes
lesus Luc, 6, v.-;6. Edespäin ni ihn,isten
sano
sieluin tähwielä, mitä erinomctttain Herra lesus
den tehnyt on. Hän ei suinaan ollut syy sijheen, että caicki ihmM olit joutunet wicapääxi iiancaickisem cadoturcen.
Cuitengin andoi hän tämän heidän wihelläisydet>s nnn sydämellens käydä, että hän ainoastans ei suonut eikä tahtonut, että heidän pitä cadotuxi tuleman, waan myös itze
työsä tuli heitä auttaman, ja nijn caiketikin, että hänan<
Voi itzens siihen wa-kiambaan waiwahcm ja hirmmsembaan cu omahan, heidän lunastuxsns tahdm. Ia ni,n<
tuin H.'rra lesus t'm)n cautta on osottanut, cuinaa suu»
racastanut ombi, ni n on ftän myös
nsti hän ihmisten sielumpyytänyt
iohdatia sielum sen amuven
suurimzllaahkerudella
Vsallisuteen, ionga hän kärsinustnss ja cuolemanb cautta anhistoria vn täyuans wdisainut on. Coco lesuren

stuxla.
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siuria, cumga harras hän on ollut syövissä

parannux'?n

tila
cuhuman ja ylöskehoittamai'. Hän ei cmdanm
oyitzrn mennä, josa hän näki taitawans yhdenkin sielun parannuxen johdatta. Catzo, racas sielu, näin cM-a ar«
wosa owat ihmisten sielut ollut lesuren tykönä, ia niin cor«
kiasti HZn wielä nytkin nijtä rocasta. Jos nyt tämä Icfu«
ren rackauden muisto, cuin hän sinungin sieluas cMan on
osottanut, on saanut sia sinun sydämeläs, ja
rccku-.
sinualesusta jällens racastaman; nijn anna
den myös sen sinun tykönäs mcttcan saatta, että sinä lä«
himmälfts sielua racastat ja sen autuutta edesautta pyydät.

saman

Cosca sinä smtähden näet, että jocu sinun lähimnuuscsiäs
eteensotta jotain cuin paha on, nijn muistuta hcn ile rackaudesaja sopiwaisella hiljaisudella, sen synnin rascautta
ja sitä suurta sielun waara, jvhonga hö.n itzens anda;
Muistuta hanellelumalan wiha syndiä wastan, nim myös
cuinga Jumala caicki näre ja caicki ihmisen työt duomivns
eteen saattaroa on. Käsie händä ajattelen,an lesuxen cat»
keran cuoleman päälle, ja muistaman, ettei lesus v!e sitä
warten händä lunastanut, että hänen synnisä elämän ja
syndiä racastaman pitä. Mickhen johdam hänelle bänen
sieluns calleutta, ja cuinga pahoin hän teke, jos hän sen
sixmin cautta myy satanalle, jongalesue ni n callisti omai»
suo xensjohon
ostanut on. Muistuta hänelle sekä helwetin wcu«
wa,
hän teke itziäns wicapäaxi synnin harioituxen
cautta, jataiwan iloa, josta hän itzians u!oesulke. Naiden
ja muiden taincaldaisten tarpellisten muistutusten cauta pitä
sinun pyytämän estä
lähimmäistäs synn stä, cbsta hän
harjoitta
jos
sitä
aico. Ia liän jo itze tyisä johcnguun syn»
dijn lcmgenut on, nim muistuta hänelle yhden totlstn pa«
rannuxen tarpellijutta, ja pyydä händä siihen yMkehoma.
sinä tulet ccmstakäymiseen jongun ccucha,joca on tyhmä
Jos
ja ymmarcämätöin nijsä asioisa cuin siuun autudcn käsittämiftxi tarpelliset owat, nijn sen sian, cuin mailmcm lapiot
pahendawaisella puhella aicans wiettawät, pyydä sinä nyn
puhcs sowitta, että sinun lähimmaiMs sijtä jocu oppi za
ylösrakcnnus olla mahdais. Jos sinulle mumoin on raa
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saatto nijtä ymmärtämättömiä Jumalan ja Herran lesux n totiseen tundemisehen, nijn anna se olla sinun ilos, ettäs sen tehdä taidat. Jos sinun maallinen waras ia tawaras myöden anda, että iotain lähimmäistns tarpexi lahoitta, ni n muista se, ettet sinä coscan sitä paremalla tawalla
tee, cuin että sinä jotakin sinun tyhmän :a ymmartämätlöman lähimmäists opiri ja neuwrxi hänen chriftillisydesäns
culntat, jonga cautta hänen sicluns autuus luk edeeausetuxi. Jos sinä näet jongun olewan hidan ja ccmgi m Zumalisudm ja christillistn elämäkerran harjoituxesa,nijn ri,yda olla hänelle ylöbkehoiturm suurembaan hartauden ia

ahkeruteen. Sanalla sanottu, caikisa ciloisa ja caikäla
tawalla, cuin sinä ikänans taidat, nijn anna sinun rackaudes lähimmaistäs cohtan sencautta edesloista, että smä pyy<
dät estä händä sylmistä ja johdatta händä sille tielle, cuin
näet autuden käsittäsinä Jumalan sanasta cuu'et,
miseri eteen kirjoitetun olewan, ia muista caikm tämän alla
itzellesylöskehoituxeri, että ioca syndiscn palaurca riens
erhet^xestä, se rvapahra sielun cuolemasta Jae. 5,v.2c>.
Ia tosin, sinä olet suuren tawaran löytänyt, cosca sinä
yhden ainocmgin sielun au'udm tielle johdatat. Ia tch n
ei coscan puutu smulda tila,ios sinä waan tahdot stjtä waariotta. Waan jos nijn o!is, että taicka sinun lahimmäises
wastahacoisus, taicka myös jocu asianhaara sinun omalda
puoleldas olis sinulle esteri, ja sinä sen puolesta hawaiM,
ettet sinä, muisiuturilla, opetuxilla ja ylöekehoituxilla, cuin
sanoilla tapahtumat, mitän taida ulostoimitta ja matcon
saatta sinun lähimmäises tykönä, ni,n pitä sinun cuitenqinja
omalla yywällä esimerkilläs hänelle ylöskö oimxexi, opiri
ylösrakenureri oleman. Osota caikisa sinun menoisas, kaytöxisäs ia coco sinun elämäs muodosa, cuinga suuresti sinä
caickia syndejä cauhistut, ja cuinga carcan waarin sinä otat
omasta sielustasja sen autuudesta,ja sen cautta anna muil<
lekin muistutus, cuinga tarpcllinm se on, että he pelwolla
ja wapistuxella sieluns autuutta etziwät. Mutta jos wielä
ca cki tämä sinun lähimn.äifts tM nä ei mitan hywä waicuta; nin:!o!e litä!>arta''ambi nnun rucouxesas Jumalan
tpgo

on: ettei hänen pidä tappaman händä. 371
tvqö hänen edestäns. Nucoile, että Jumala ylöswalai-is

hänen sydam ns totiseen parannuxeen
ja johdatais l äncn sille tielle, jonga cautta hänen sielun? aumaxi tulis. Taincallainm sinun harras
r< c»>lxes ei pidä turha oleman. Sillä jos sinun lähimmaipoaluiut, ettei sinun rucouxes, halus ja toi-»
olis
wotuxes, ta dais hö.nm paällens tulla täytetyxi, nizn tuo
st cmrmgin siunauxen sinun itze ylitzes Jumalalta, joca ac«
mom, sinun yxiwacaistn ja sydämellisen rackaudes, itzeliens
kikata anda ja parita tahto. NcckmdenJumala oper-»
lacon sinua, ja caickia meitä taincaltaista rackautta lahi.n»
mä'stam cohtan harjoittaman!
ländä, m li
ja

cutai»

ses

Me.dän weswollisudesiam lähimmäistä cohtan

hänen ruumins puolesta.
§.

22.

Costa minä nyt olen lyhykäissti osottamit, mltäme
elemnie welcapäät meidän lähimmäiselleni hänen snlmis
puolesta, niin tule nyt edespäin ja Toisexi sijtä puhutta»
wari, mikä meidän welwolllsudem händä cohtan pitä ole»
man hänen ruumins puolesta. Ia tämä taita myös
parhain sillä tawalla tapahtua, että minä ensin osotan,
mirä meidän ei pidä tekemän, ja Toisexi: mirä meidän
pitä tekemän.
§.

»3.

se edellinen tämän meidän
osa seiso, sen löydämme wijdennesä kästysä welwolllsudem
selkijllä sanoilla ulos»
panduna, cusa Jumala itzecullekin sano: Ei sinun pidä
tappaman. Naisä sanoisa kieldä kyllä Jumala myös sen
tapon, joca hengellisellä tawalla sielulle tapahtu, cosca se
jollakin muoto wahingoitetan, waan cosca tästä jo edellä»
päin puhuttu
nijn
nyt
Miia

tule
on §§. ii, 12,13,14,
ainoastans
taposta
alla caicki ne
mainittawaxi,jonga
ruumillisesta
dot käsiteiän, joiden cautta meidän lähimmäisem ruumille
jocu wahingo tapahtu, joca ei milläkän tawalla pidä meil»
dä tapahtuman. Sillä nijn monella tawalla, cuin me
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wcchingoitzem meidän lakimmmsem ruumin, niin monella
tawalla olemme myös hänen tappajans ja murhajans.
Erin«mattain sanottu, taita tämä tappo
tawalla
tapahtua, nimittäin
cosca me meidän lähimmät»
sellem hänen ruumins puolesta sencaltaisen wahingon saa»
tamme, että hänen sencautta täyty hengens ylönanda; ia
me nijn hänen ruumins wahingoitzem, että
Toiseri,
sijtä
ei
waicka hän
cuole, cuitengin jsngun turmion jaki«
saapi.
wun sencautta
§.
24.
minä
Lnsin
me
taoahtu murha eli tappo,
nijn meidän lähimmäiseni ruumin roaningoitzem, että hänen
sencautta täyty hengms yiönanda. Tällä muoto tappaa
lähimmäisens, joca miecalla, puulla, eli jollaculla muulla
asella, wäkiwaldaisesti lyö toisen cuoHari, eli myös syörtä
eli iuotta händä myrkyllä, nijn että hänen sijtä cuolla täyty.
lotca tämän tekemät, cutzutcm julkisixi murhaixi. Heidän
wertaisens owat cuitengin myös ne, jotca muiden cautta
nijn toimittamat, että jocu tule murhaluxi, nijncuinDa»
wid teki, joca sotapäämiehens loabin cautta nijn laitti,
ettäUriasAmmonin lasten mieccm cautta surmatcin,2Sam.
n,v. i f.:c. Eli myös nijncum ss lumalatoin Isebel tcki,
joca määräin todistajain ja paällecandaitten cautta matcan
saatti, että Naboch cuoliaxi kiwitettin, iCuning kirj,2i,
v7. :c. Samalla tawalla owat myös caicki ne
luettawat, jotca pllyttäwät jaylitze<
sten murhaitten
puhuwat j mgun toisen tekemän sitä, jonga cautta hänen
jom
Mmäns aica tule lyhetyxi, nijncuin esimerkixi:
saatta ja teke jongun toisen juowuxijn, ja hän sijnä taicka
lange ja loucka itziäns nijn, että hän sijtä saa cuoll'man haa<
wcm, taicka muulla tawalla tule sencaltaiseen wahingoon,
josa hän cadotta hengens, ja jonga hän olis tainut wälttä,
jos hän olis ollut seikiätlä päällä; taicka myös, jos sama
juopuminen wetä jonaun taudin ja sairauden hänen ylitz ns,
joca hänen elämäns lopetta, nijn tosin sama, joca saatti
hänen juopuman, Jumalan duomion edes luetan hänm
murhamiehexens, waicka ei hän mailmallisen oikeuden edes,
nijncuin

cosca

sanon

cosca

secaan

cosca
se

,

se

on: erm yanen pwa uipuullmn yun^.
murhanues rangaisturi tule. Taincaltaiset mur«
wielä ne ccucki, jotca jollakin tawalla owat
haat
lyödan,
osalliset ja syypäät sizhen, että jocu toiselda jacuolian
kiuckuun, länijncuin: cosca jocu yllyttä toista wihaan
himmäistanswastan, ja samasa wihan kiucuja murha tapahtu, nijn on joca yllytti niin hywin murhaja cuin sekin
joca itziäns häneldä syhen yllyttä andoi.
mjncmn

ow«t

§.

25.

Cuinga suuri ja hirmuinen syndi taincaltainen murha
tappo
on, jen taidamme sijtä päättä, e.ttä se Pyhäsä
ja
raamatusa luetan nijden taiwasecn huutawaisten sondein
sccaan, nijncuin nähtäwäon 1 Mos. kirj. 4, v. io,josa Iu»
mala sanoCainille joca tappoi weljens Habelm: N)cljes
weren ääni huuta minlm cygoni maasta. la, murhan
wica on nijn peräti rascas ja suuri, että se uloswuodatettu
weri saastutta coco sen maacunncm, josa murha tapahtunut
on, ja wetö rangaisiuren stn ylitze, joca ei milläkän muulla
tawalla taida estetyxi tulla, cuin murhajan oman weren»
wuodatnxen cautta, nimcum nähtäwä on 4 Mos. kirj 35,
v,zz. Cusa Jumala sano: Alkät saasturraco maata, joja
te asutte, sillä se joca wereen rvicapää on, hän sassturra
maan, ja maa ei rairca puhdistetta werestä, joca siHen
wuodatettu on, muutoin cuin sen rveren cautta, joca
scn wuodattanur on. lonaa tähden Jumala myös l M-'s.
kirj. 9, v. 6. sano: Se cuin ihmisen weren umodarra, hänen werens pirä ihmisen cautta tvuodarercaman; silla
Jumala on ihmisen tehnyt curvarens, josta me näemme,
cuinga murha ei ainoastcms ole yri syndi lähimmäistä wa»
sian, wacm myös itze Jumalala wastan, sijnä että hänen
cuwans ihmisesä tule pilcamri ia ylöncatzotuxi. la, joca
toisen jollakin tawalla taopa, hän fencautta corgocta lhen?
Jumalan istuimella. Sillä Jumalalle yxinäns, joca on
andanut ihmisellä hengen, on walda sen ylitze, ja taita sen
jällens otta cosca hän tahto, ja sentähden se, joca rohkene
jongun ihmisen tappa, hän nijncuin wäkiwallalla otta sen
wallan ja woiman itzellens, cuin Jumalalle yxinäns tule,
joca
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jcca on

wast^n.

st caickcn suurin ylpeys
§.

ja ylönrchkeus

Jumalala

26.

Mutta nijncuin itze tämä syndi on suuri jarascas, mjn

ja hirmuinen rangaistus.
seura myös sm päällä rascas
rangaistusta, johon murhajar

poitzi

sitä iF«ncaickista

Ia

wicapäixi tekcwät, nijn tulewat myös jo tä>a mailmaa
aiwan cowasti rangaistuxi mailmallisen estwallan cauna,
jonga Jumala on asettanut costajari omansians, njden
v!'tze, jocea paha tessewät. Ia jos wielä ni n olis, että
muchaja taiccus wäl'tä sen rangaistuxen, cuin eslwallan
cautta pitäis käymä» hänen ylihms, nizn cuitengin Jumala
itze, jonga costo oma on, ei jätä handä rangaiftmaca. Ee
wiattomast wu> datettu weri ei lacka huutamasi, enncn
costaja cuule ja costa hänen, ioca stu
cuin se
wuotatti, nimcuin m,'ille pyhäsä Raamatusa monda esimerki sen päällä on. Isebel, joca njn toiwitn että Nal> ch
kislisettin, nijncuin myös hänen mieh ns Cumngas Ach>'b,
joca snhm suostui, tulit itze murha uxi, ja coircu nu)!e>fl'lit
Ababin weren, >a söit Isebelin «iha samasa paicasa, cn a
Nubochin weri ennen wuodatettu oli. iC»ning,k.2i,v. 19;
:c. Dsalon, ioca tap-22,0 34, :c, ia 2Cuning.k,9,v,
poi w l ens Ammonin, tuli wihdoin myös itze surmaturi
surkialla tawalla. 2Sam.k. 13,0,29; 18,0.9,14 Mmda muuta taincaltaista esimcrcki taittais kdesiuotta sekä
pyhästä Raamatusta että mailmaWsta aica kirjoista, mutta s' on ni n paljo wähemmin tarpellinen, cuin ettei yxikän
olla tccka, joca ei itze cuullut >a nähnyt ole, mingän
klan lopun murhajat saanet owat.

sur-

§.

27.

Täsä en taida minä mainitzemata iättä, wlnga
maisella tawalla Jumala on ilmei saattanut tapot ja mur«
ha työt, ni n että wypää on saanut liän'n hnwin ansaitun
jättä, cuinga

rargaiftuxens, joca myös siitä todistuxen
cautistawainen ja suuri tämä syndi on, ,a cuinga

se ei M
costamata. Mvndakerta owar murha työt, järjettömäin
luond)'
-

ilmci saatetuxi. Ni>n on
pä
llä, että tapot ja murhat pitkän
m»ös esinierckiä sen
ajan pcräst, owalilmei saadut, joiden wicamiestcn ilmoiyhtän toiwo ollut ole, ja st usein ihmetel«
turcha
däwällä tawalla. Ia jos ei se muutoin tapahtunut ole,
niin owat murhaitten omat tunnot nijn ruwennet heitä peK
jättämän, ettei he ole yöllä eikä päiwällä lepoa löytänee,
emien cuin hnoän itzo on täytynyt heitäns ilmoitta. Ehkä
cmnga salaisesti sijs murha, mpahtu, niin ei taida syypää
olla wclca, ettei se ilmei tule. Ia jos wielä niin olis ettei se
aina taocch uis, nyn matcan saatta cuitengin murhajan
omatunto itzs hänen lykönans sencaltaisen suuren lewottomuden, joca on waikiambi cuin itze cuolema. Tämä on
monen tykönä hawaittu, että hamasta siitä aiasta, cuin he
owat jongun mmhaner eli sijhen syypaät ollet, jota ei
tengan maallisen oikeuden edes ole toteen saatu, nijn ei ole
heille ollut yhtän lewollista väiwa. la, moni on tundenut
min waikian ahdistuxen tykönäns, että ennen cuin hän on
woinut sitä kärsiä, nijn on hän itze elämäns lopettanut ia
niinmuodoin itze costanut sn murhan jonga hän toisen päällä oli tehnyt. Nun seura costo enimitten yhtä murhajata
jo täällä mailmasa; mutta wielä hirmuisembi on se costo,
joca loise a mailmasa hänen edesans seiso. Sillä joslesu»
xen oman todistuxen jalken, se on wicapää helwetin tuleen,
joca sano weljelkns: sinä ryhmä, niin on tosin se paicka
helwsnsä monda kerta cuumembi, cuin hänellä osari lange,
joca eli itze eli jongun toisen cautta, jollakin tawalla lahimmäiseldäns hengen pois otta.
§.
28.
Cosca me nyt caickia näitä ajattelem, nijn
se
tosin matcan saatta meisä suurimman cauhistuxen tätä syntiä wastan ja itzecutakin sen harjoituxefta poispeljättä.
Ia sentähden on myös corkiasti tarpellinen, että ms cawahdamme itziäm caikesta sijtä, jonga cautta n,e jollakin muoto
taidaisim tulla johdatetuxi näin rastan ja cauhian fyndijn.
Erinomattain nijn owat nämät seurawaiset asiat aiwan
tarpelliset: Ensin ei pidä meidän coscan andaman wihalla
luondocappalden cautta tullet
«
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jakmculla sia meidän sydämesäm.

Sillä cotttckmus »sotne suurimmat murhat tästä wahingollisesta lähttt>H
owat alcuns saanet. la, joca anda wihalls wallan tvkönäns, st on ei ainoastans jo sydämesäns murhannut lähimmäilens, jota wastan hän Mhaan sytry; waan bän on
myös silloin caicken luurimasa waarasa, että itzs lyösä tehdä murha hänen paällens. Sillä ehkä cuinqa hirmuinen
murha itzesims ombi, niin että itze ihmisen luondokin sirä
cauhistu, niin on cuitengin wiha ja kiucku, cosca se pääse
wallan päällä, niin »voimallinen hämlnendämän caickla
ihmisen peränaiattelemista, ettei hän ole silloin omasa wa!>
lasans, eikä usein tiedäckän, ennen cuin hsn on jo hänen
julman murha työns täyttänyt. Jos et nyt myös sinä,
racas sielu, taincaltMen suureen waaran joutua tahdo,
min älä anna wihan saada maja sydämesäs, waan niin
pian cuin sinä hawaitzer, että jscu wihan kipinä rupe syttymän sinun lykönäs, nun aftta itziäs sitä wastan ja pyM
se Jumalan armon cautta tucahucta ia sammutta. Toi»
ftx;: Cawahoa itziäs ahneudesta ja cunnian pyynnöstä;
Sillä coettelemus on osottanut, että moni sencautca on iul<
lut phdatetuxi, että taicka itze, taicka toisten cautta murha
tekemän, co,ra hän on syttynyt haluun toisin omaifudcn
perän, elikä myös suurta cunnia ja arwo läsä mailmäia
t«>ca ajsnnus. Tämä tyhmä himo on monen nijn pimittänyt ja wimmanut, eitä ennen cuin hän sijtä on
tahtonut
lacra. nim on. hän näin cauhistawaistn työn cautta tahtonut täyttä aicomustans, ia toimittanut sen pois edestans,
jonga hän on luullut itzellens esteri olswan. Scntähden
cawahda itz äs, racas sielu, ettei tämä näin wahingollinen
dimo mahdais sinun sydämehes päästä ja siellä juurtua,
waan sodi sitä wastan ja pyvdä sitä alas »aina, jos sinä
joecus siihenkiusatuxi tulet. Colmanneri: Costa juopumus
vn sangen wahingollinen sengin tähden, että sen cautta cuo«
lenawaiiec taudit päälle wedetän, nijncuin myös että sima
nin monella tawalla cuoleman waaran tila annetcm; nijn
walda ja carta juöpumutta, ni!n ettet sinä itze costan juo
itziäs MwuxiM, eikä myös waadi jayllytä muita sitä tekeia, että

män.

M^T^^MMMTMWMNMW'^?
män. Sillä ios Nnä saatat jonaun iuowurim, ja nan e!i«
wahinaobpn, t'li ttwös jongun
kä !he ftncauls'- tu'ö
ycnqms sudesta wahmguwe; niin sinä joca hänen

njhen tapahtunen murhaan,
juoman yllyci'', ol>c
nijncuin jo oidcmäidä tämän kirjan toisesa osasa sijtä pu>o« et sinä tahdo osallisen rulla suhuttu on. N>.'l
tapMu, nijn älä yllytä
cuinmulloa
munasta,
tä
ke:ä wchaan t ista aft n. Siliä wiya on inincmn tuli.
oian lytlymän ja valaman, waan ei se o!s
Se saada»
aina nnn pian sammutettu. Samalla tawalla taidat sinä
kyllä pian sen mmcan saatta, että toinen »vihaisella mielellä
lädimmäistäns wastan, waan usein ei tule sencaltainen wiha ennen sainmutetuxi, cuin toisen merellä, ja siiloin
olet sinä wicapää sijhen wuodarettuun wereen, cosca sinä
sijhen ensimmäisen alcu'mn syypää olit. Mtta täsä sanotin
on, se pitä myös caik.sta muista tiloista tähän snndijn, ymmärrettämän, waicka ei ne caicki täsä tule ylösluerclluxi.
Sillä se on yxi päälleluotcttawa wälicappale ccnckia syndejä
wastan, että tila nijyin wäldetän. Fa sentähden, jos
sinä tahdot wälttä itze murhan ja tapon,ni n cawabda itziäs
myös caikista ssncaltainsta tiloista, jolsa ja joiden caulta
sinä sijhen taidat saatetuxi tulla.
,

coscan

'

nouse

§.

29.

Mutta paihi tätä, cuin nyt sanottu on, nijn tapahlu

ja sen cautta, cosca
lähimmäisen ruumis niin wahingoitan, että waicka ei hän

murha eli tappo wiela Toisexi silloin

sijta cuole cuitengin muutoin turmion kiwun faapi, nijn"
cuin caickinaisen lyömisen ja yaawoittamisen cautta tapahtu. Sillä waicka se, joca wihasa ja kiucuia carca lähim<
mäisens päällä, picaisesti taita anda hänellä cuoleman haa«
wan; cuitengin tapahtu usein nijn, ettei hän tule lyömän
stncaltaisten paickahan, eli nijn cowasti, että hengi jen«
cautta lähte, »a elämän aica lyhetyxi tule. Cuitengin tule
pri eli toinen ruumin jäsen nim turmelluxi ja wahingoituxi,
ettei seenambi ole kelwollinen siihen tarpehen, johonJumala määranyt on« Cuinga suuri syndi tänlä on, ja cuinga
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errel'

aa suuri wäärys sencautta läbimmäiselle tapchtu, sen taita
nmmärcä. Cuca on se, joca yddengän
jocainen
taydois poisbacata? Ia jos Mela jocu sen nki?,
ihmmen olle yxi
niin jocainen tunnustais, että sencalminenjuuri
näln armo»
armoton Böweli itziäns cohtan. Mutta
joca jonaun
cohtan,
myös
on
se
lahimmäistäns
toinßöweli
jäsenän häneldä turmele. Tosin, hän on Jumalan edes
yxi cauh stawainen murhamies. Ia wielä cauhistamaisem.
b' on hänen työns, jos se, jolda hän jongun jastnen on tm<
tyolä
mellut, on köyhä, ia stn cautta tule sopimattoman
Syrach
myös
jonga
tähden
tekemän ja ihiäns elättämän,
oikem sano:
roiftlda orra pois hänen elamxens, se
lähimmäisens. Syrachin kirj. v- 26. Ia olcon
niin: ettei jocu nijn lyö lähimmäistäns, että hänen lasenans
ftnciutta näin peräti turmelluxi tulemat; nijn on cuitengin
edesä murhan caltaisen
s kin yxi julma lyö joca Jumalan
haamottta, la
lähimmäisens
luetan, cosca hän muutoin
ja
kiwun
kärsimisen
hänen ruumimatcan saatta häneUä
walckia, min
kipu
on
että
sitä,
itzesäns
sans.myösSillä vaitzic:co ojan, cuin se klpu paalle
sslso, so<
on
ftn
ihminen
pimatoin hänen tarpeUisia ascareitans eteens ottaman, ,a
taita taas
kärsi ujein sencautta suuren wahingon. Tasa
cumqa
jocainen mmnä itze tyyöns ja peränajatella,
läns hän tahto toiselda lyödyxi ja haawoitetuxl tulla. I
man epäilsmätä ni n jocainm pelka sitä, joca tämän hänelle
cum
tehdä tahto; Mutta niin julmana ja armottomana,
mjn
julma
ia
joca sinua lyö ja haawoilta,
sinä sen pidät,
armotoin tyranni olet sinä myös toista wastan, cojca sinä
Tosin tämä on yxi mlmus, Ma
händä lyöt ja yaawoitat.
ei mualla cuin metzän petoin seasa pidäis nahtaman. Ia
misä asiasa omat sencaltaiset ju'mat ihmiset paremmat cum
pedot ja raate! maiset sudet? He ei ole mahdolliset thmmn
paratcon! nudencutzutta. Ia cuitengin löytan, Jumala
cutzutta, aiwan
christityixi
gin seasa, jotca tahtomat itziäns
,otca nam
ja
sutta,
Jalopeura
julma
monda taincaltaista
ta m
ja
ermoma
lähimmäistäns,
armottomasti raatelematwoimatomda, joca ei taida helta
ja
sitä köyhä,
-

<
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seisoa. la, se cuin wielä cau istawaisembi on,
s, >i öytlän monda, jotta iyastuwat sijtä, eitä he jongun
!ä iliuliä sestäns owat hywin weristänet, ja catzowat ilolla
sei päällä, c<ca toiset kästenans sitä tekewät. Mutta
~,i, cattaisetowat nijn peräti caucanasiitä, että heille olis
ch istlli.nen sydän, cu''n että he owar kelwottomar i mistn
mineäcancaman; ja mitä mahdan minä sanoa heitä telwotton,ixi ihmisen nimeä ccmdaman, cosca he taincaltailesa
l>> oan ,u<mudesans, owat itze sen iulmon pcrkelcn caltaiset.
Mi ä oikia iyminen ci tee juhtans ecuista, sitä he tekemät
ja canstachristilnllens, ioca on Jumalalta
läh
jalesuxclda
m n luonl,
ccllisti ostettu cuin hekin. Ah!
sanoa,
cma se on, joca heidän sy«
cau!)istun
minä
enämoi
kipinängin
n
caiken
rockauden
on uloesammucta»
dä ftäns
ni', ja millä tämä u'mus l»eidän sydämihins syttynyt on?
humalan henai sano: e tä jocainen cuin weljens wiha,
hän cn murhamies iloh.z<v. 15. Paättäkon jocainen
itze, mi:kä ne owat, wtca ei ainoastans wiha lähimmäisien", n aan my's näin itze tyusä tämän wiyans häntH
cohton uloeharjoittawat, jocalesuxesa osa tahto, hän cawahtocon itzians näin tekemäsi, ja älkän unhottaco että
lesus itze on olewa tamcaltaisilleyxiwanhurscasduomari
ja costa^a.

§.

3".

Täsä taidais iocu ajatella: minä olen kyllä tullut
Ininän ja haarvoittaman jongun minun lähimmäuestän, mutra se ei ole tapahtunut ilman syytä, hän on

tehnyt minulle nijn paljo rvääryccä ja wahingo, että

hän

juuri hywin on ansainut ne haarvat, cuin hän sai
nnnulda; sen cautla olen minä opettanut händä ca»
wahraman iiziäns, ettei hän tästälähin enämbi ni n tee
minua wastan. Näin monikin caunistele hänen pahuttans, jota hän lähimmäisens raatelemisen calttta tehnyt on,
muna tämä ci kelpa estexi ihmistengän tuomion edesä, sitä

wähemmin Jumalan duomion
oyttän

Sillä ensin, m>n
monda, jotca peräti ilman syytä itzewaldaisudesta
lähimmäisens päällä ccrrcawat, ja händä lyöwäc jarustcoitz^vat^

38o Iynns. weiwon.laylmmaljt. coytan on: cttel

se

Kcwat, ja jos Keille on jocu syy olewanans, nijn ei ole
cuinyxi, eli muuramat sanat, jotca ei nijn ai»
puhmut
ole
wan
heidän ylpiän mielens jälken, ja joihim he
owat
tilan
usein itze
andanet, ja että näin ilman syytä, cli
paljon yhden ja toisen
tähden, rustcoita ja haawoitta
on
aiwan julma, ja ulosmcrkitze
ruumin,
se
lähimmätftns
yhden peräti armottoman ja pedon raitaisen fydämm.
Mutta anna nijn olla, enä sinun lähimmaises olis tehnyt
sinulle waäryttä ja wahingo, nijn ei st cuitengan ole sinulle,

sanan

niincuin christitylle, luwallinen,
nä lik.mmin osotta tahdon,

costa Mä, nhncuin mitulen puhuman
Täsä muistutan minä
welwollisudcsta wihollisia
ainoastans tämän: Cuca on asettanut sinun waldamieyexi
toisen ylitze? Se suuri Jumala on Herra nijn hywin sinun

itze
minä
cosca
coytan.

sinun lähimmäises

ylitze: Te oletta molemmat yhden
palweljat,
ja
tämä Herra ei ole misäkän paicasa
Herran
andanut sinulle lupa, tehdä sinun cantzapalweljas
cantza oman mieles jälken, ja että hän un tehnyt sinulle
jongun waäryden, niin sencautta ei ole hän enämmin annettu sinun waldas alla, cuin ennengän. Waan se joca
on Herra sekä sinun että sinun cansta-palwellas ylitze, on
itze omistanut itzellens coston oikeuden; Sillä minun on co
sto, minä tahdon costa, sano
Rom. 12, v, 19.
Tätä pitä sinun muistuttaman lähimmäiselles,
hän
wääryttä
ja
ettei
waarMaman
hän
handä,
teke,
sinulle
tämän wanhurscan ja caickiwaldian Herran costo mahdais
päällens wetä. Mutta jos sinun lähimmälses pahus on nijn
suuri, ettei hänlumalata pelkä, eikä lacka sinulle wääryttä tekemästä; nijn on Jumala säöttanyl Esiwallan, jonga
tykönä sinä taidat sencaltaisesa tilasa suojellusta etziä, sinun
cowa cantzaweljetäs wastan, waan itze ei ole sinulle walda

cuin

sanasans

cosca

costa. Jos sinä itze costat, nijn sinä teet cahden kertaisen
synnin, nimittäin: ensin sinä lyöt ja haawoitat sinun lähimmäises, jonga ylitze sinulle ei ole sencaltaista walda; ja
toisexi nijn sinä omistat itzellcs Jumalan oman wiran, joca
sano: minä tahdon costa. Cosca nyt Jumala itze tahto
tosta, nijn ei ole

se sinulle miiläkän tawalla luwallinen,
wacn
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waan jos ja cosca sinä sen teet, nijn sinä nijncuin ryöwät
miecan Jumalan omasta kädestä, ja osotat, nijncuin sinä
tabdoistt sen paremmin käyttä cuin hän; jonga cautta sinä

ja teroitat stn saman coscon-miejolla
wastan,
can Ms
sinä lählmmäistäs costa pyydät. Ia
nijn
caickia
on myös caicki sinun oma costos
tätä,
ilman
ja
ilman
Sillä jos sinun lähimmäifes
waicutusta;
turha
pahus on nijn suuri/ ettet sinä ystäwällisillä muistuturilla
taida saatta händä lackaman
sinua cohmn,
nijn tosin et sinä myöskän oman costan cautta taida sira
matcan saatta, waan palion enämmin paisutat sinä sen
mutta hänen pahuttans. Jos sinä olet händä wäkewämbi, nijn ettei hän taida sijnä samasa paicasa sinua wahinq>itta, cuin sinä lyöt händä, ni n cuitengin se wiha, joca
silloin »vielä suuremmaxi sytty hänen jydämesäns, toisesa
paicasa ja toisella tawalla ulospuhks sinua wastan ja wahingoitze sinua. Mutta jos se sama sinun lähimmäises on
nijn hywäftä sydämmestä, ettei hän sitä tee, waan unkotta
sen, että sinä händä lyönyt olet, nijn on se wihi merki j<j«
hen, että sinä turhaan handä lyönyt olet. Silla jos hän
seiicautta lacka sinulle waäryttä tekemäsi, jonga cautta
kmckmnen sydän enämmin wihaan ja wääryden tekemisten
ylöskehoitetan, nuncuin tosin oman eoston cautta tapahlu;
niin olis hän totisesti myös wäärydestänslaanut, jos sinä
ystawällisydssä händä muistuttanut olisit. Ia
laincqltaisesa tilasa on sinun costo janowainen sydämes wielä cauhistawaisembi Jumalan edesä. Peränajaltele sijs
tätä, racas sielu, ja cawahda itziäs nijn peräti unhottamast
rackautta sinun lählmmäistäs oohtan, että sinä coconans
teec itziäs hänen murha mieherens.

suuresti pilcat Jumalala

§.

Tämä on

nyt

31.

sanottu sijtä edellisestä osasia meidän

lvelwollisudestam lähimmäistä cohtcm hänen rnumins puole«
sia, josa

olen edespannut, mitä meidän ei pidä t?ke«

wan. Nyt tule Toisen sijtä puhuttawaxi, mitä meidän
pica tekemän. Silla ci simö kyllä ole, etten me tee sitä
rum

382 lhmisen welwoll.lähimmäistänscohtan on:
cuin vaha on, waan meidän pitä myös sitä tekemän cun
hywä on, ja joca tämän laimin lyö, hän teks sitä w.'l v,l<
lista rackautta wastan, nijn hywin cuin sekin, joca paha
teke. Tämän taidat sinä, racas sielu, picaisesti hawaita,
cosca sinä ainoastans wähäkin tätä asia peränaiatt.lct.
Minä tahdon esimerkin cautta tehdä tämän sitä stlklämmokamäxi. Jos jocu syöxis sinun yhten sywään maa
han, josta et sinä millan tawalla itze taidais ylös päästä,
waan olisit waadittu nälkään cuoleman, j)s ei cucan imua
autais. Jos silloin cohta. eli muutamia väiwä sen ,ä
jocu toinen sopis sijtä ohitze käymän, ja cuulis sit u, huusos,
tulis myös cuopan reunalla ja näkis sinun hätäs, ja ei cm»
teigan autais sinua; kenengä näistä cahdesta luulisir sinä
wa »emmin itziäs racastawan? Eikö sinun täydy tunnusta:
ettei cummalacan ole ollut rackautta sinua cohlan, waan
että se jälkimäinen on ollut juuri nijn armotoin cuin se ensi»
mämengin. Sillä waicka ei hän juuri itze sinua cuoppaan
syösnyt, nijn jätti hän sinun cuitengin sinne macaman, ja
wahingoxi cuin sekin, että sinä ensin
ni n
se on sinulle
sinne syostyxi tulit, ja, wistillä tawalla ni n tämä jälkimäinen olis cowemoi sinua wastan, cuin se ensimäinen, sillä
ensimäinen ei armahtanut sinua cosca hän itze syöxi sinua
sinne, waan se toinen ei sittekän sinua armahtanut, ehkä
hän näki,' että ft joca sinua sinne sysäis, oli ollut armotoin
n,
sinua wastan, ja niinmuodoin sekä suostui toisen julmute
tehdyt
myös
ei
julma
oli
cohtcm,
cosca
että
sinua
hän
itze
sitä dwä, cuin hän olis tehdä taitanut. Samalla lamalla/
nim oltt sinäkin paitzi rackautta lähimmäistäs cohtan ei ai»
noastans silloin, cosca sinä händä murlmt, lyöt, rusicoitzet
ja haawoitat, lvta sinun ei vidäis tekemän, waan myös
silloin, cosca et sinä tee sitä, cuin sinun tule tehdä, ja sinä
taidat tehdä lähimmäiselles hänen ruumins puolesta.
32.
sijs olemme welcapäät
dän lämnmläiWem hänen ruumms puolesta?
§.

Waan mitä me

damme

tekemän nm»
Tämän tai-

nähdä sm wijdennen kästyn ulosloimilMsa,

josa
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sei o että meidän picä meidän lähimmäistäm aurca,„an, holhoman ja hengen waaras »varjeleman. Näiden sanain jalken on meidän welwollisudem yhteisesti, caickia sitä tehdä, cuin tarpellinen on ja me tehdä taide-mme,
meidän lähimmälsem hengen, ruumin ja terwcydm
tömiseri ja suojeAyi; nijncuin me myös oma rmnmstam
te mme, ja tekemän welwolliset rlemme
Nyt on
jocainen luonostans taipunut oma ruumistans holhcman ja
suojeleman, nijncuin itzecukin omasta coettelcmuxesta ha,

waitze, ja myös Jumalan hengi Pawalin cautta wahn ista,
sanoden: Ei yxicän, nimittäin joca oikein järkens käyttä,
ole oma lihans coscan tvihannut waan elärtä ja holho
sirä, Ep'). 5/v. 29. Niin pian cuin me hawaitzem, että jocu
wchmgo vn tarjona meidän ruumillem, nijn ms cohta olemme walmit sitä poispoistaman, ja ni n caiketikin, ettei yri«
kän löytty, joca mielelläns itziäns tappa, haawoitta ia
raadella cmda. Nain tarcat cuin me nyt olemme omasta
ruumistani waariottaman, nijn huolen pitäwäiset pilä «leidän myös oleman meidän lähimmäisem ruumista, ja sen
lerweydestä, ja sekä neuwolla että työllä sen parasta edesauttaman. Mutta erinomattain on meidän welwollisudem,
olla meidän lähimmäisellem awulliset, cosca me hawaitzem,
hänen josakin hädäsä ja waarasa olewan, ja sencaltaiset
ti!at owat aiwan monet. Usein tapahtu se, että me sowistummecuuleman, cuinga yxi eli toinen seiso labimmaisens
hengen perän julkisesti, eli salaisesti, wäjymisen cawaluden
ja wääräin päällä candamisten cautta; silloin on meidän
welwollisudem, että asetta itziäm sijyen wälin, ja estä sitä
aiwottua paha työtä, sillä tawalla: että me waaroitam
wicapäätä cawahtaman itziäns hänen julmasta murha-aicomisestans; ja myös sitä, joca waaras on, ottaman itzestans waari, ja jos ei se auta, itze työsä suojella sitä joca
hadas on. Usein tapahtu se nijn, että me tulemma omilla
silmilläni näkemän, cuinga toiset kästenäns rijtelewat, toruwat ja tappelemat, eli cuinga muut heitä sijyen ylös kehoittawat; Silloin olemme welcapäät sijtä itziäm «mkeroitzeman, cuinga me sen ylössyttynen kiucun tulen saisimme

sammu-

334Ihmisenwelwoll.lähimmäistäns cobtan on:
sammutetuxi, ennen cuin se suuremmasa liekllä va'aman

rupe, jarakendaman ystäwyttä, rauka >a son>mdo nijdcn
rijtaisten wälillä, ja ennen cnin tapahtua taila, nijn pai,
jon cuin me taidamme, warjella, ettei ne jo?ca
toinen toistans wahingoita mahdais. Samulia tan a!!a
olemme myös welcaväät rackaudesä waaroittamän meidän
lähinunäistäm luopumisesta ja muista sencaltaisista n>o''sta,
jocca hänellä wahingolliset owat, cosca hon eli itzestäns
tahto itziäns nhbin anda, eli muilda sijhen wedetyxi jahau»
cutelluxi tule. Caickia naita waati Jumalan hengi meildä,
hän Salomonin cautta anda itzecullekin tämän mui«
siutuxen ja ylöskchoittlxen: Aura nijrä;oira rappa rahdoran, ja älä roedä sinuas pow nijden tykö, zotca cuole»
terän.
Jos sinä simor: ca«zo, en me ymmärä sicä:
lulllercos ettei joca lvdamer curki sitä vmmarä' ja se
joca sielusta otta waarin, tunne sitä, ja costa
recons jalken. Sanalas u kirj. 24, v. li, 12, Moni tosin
usein estele itziäns taincaltaisisa tiloisa, joista mainitm o»,
ja sano: en minä sitä ticnyt, että hänellä oli nijn paha mieles toisia wasian, ja että se eli se, nim
o!i; mutta taincaltainen csteleminen ei ki.'lpa Jumalan ede<
sä, joca tutkistele ne salaisimmat sydämm ajaruxet, ja tietä
cumga walmit me olemme ollet auttaman ia suojeleman
meidän lähimmäistäni hänen Kengens hädäsä, eli ei, ja
nmös sen iälken tahto inecucakin meistä duo-mw. Paihi
tätä, niin on meille wielä monva muusa ti a, joisa me sitä
wel:vollista apua ja rackautta lahimmäistäm cohran olotta
taidamme; nijncuin esimerkin: cosca meidän läkimnwisem
on tullut sairaxi ja kitrulloisixi, eli iongun rapatnrmniien
wal>ingon, taicka muiden ihmisten käden cautta haa?ooile«
tuxi ia rulicoituri, silloin pitä meidän Eamaritanurm ess<
merkin jälkcn, Luc, ic>, armahtaman hänba, corjaman
händä ja nijn pal on, cuin me licdämme ja taidamme, pyy»
tämän händä holho ja hänen paranemistans eixsautta.
Monet muuc sencaltaistt tilat eteen tulemat, loisa me tai»
damme holhoa nieidän lähimmaistam hänen ruumins puolesta, joica ei cuitengan caickia luua ylöbiukea lemahdin,

se

cosca

se

suuresa wuarasa

etia
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oivat; mutta se netkam, että joca
jocu
kerta cuin
sencaltainen tila meille ilmandu, nijn on se
joca muijrutta meicä, sitä meildä
taiwasia,
yxi cutzumus
ja jos me sen laimin
harjoittaman,
waadittua rackautta
lyömtäs, nim on s? nim luuri syndi, cum että meitze olisim

että ne nijn moninaiset

rehnet meidän lähimmäiselleni sen walnngon, josa me jätämme hänen auttamata ja holhomata. Nacas sielu!
mene sydämehes ja tutkisi le, cuingasina taincaltaisisa tiloifa itziäs käyttänyt olet; Jos jocu sanois, että sinä olet
murwnut lähimmaists, niju taidais se olla sinun mielestäs
kamalasti ja määrin sanottu; mutta coettele itziäs, jos ei se
cuitengin ole itzesäns tosi, sijnä, että sinä mönda kerta olet
sulkenut sydämes lähimmäises «destä, ja et armahtanut
sijnä hädäsä, josa
händä eikä suojellut ja auttanut
nähnyt
oleman. M täsä pyydä itziäs causinä hänen olet
nistella, waan tunnusta ricoxes can:waiseUa sydämellä Jumalan edesä,rucoile sitä andexi ja paranna itziäs tästälähin.
Muutoin nijn tule tämä syndi sinulle aina rascammari, ja

sma cartutat sitä angaramman Jumalan wihan duomion
ylitzes, jota usemmin sinä turhaan, tamangin sinun welwsllisudes tarpellisudesta, ja waariottanlisesta, itziäs muistutta annat. la, wielä sitä cowembi on tämä sinun duomios ole-vä, jos sinä, joca olet christitty, tämän mainiturt
rackauden harjoituxen laimin lyät, josta cuitsngin monec
pacanat, paljasta luonnollisesta taipumisesta owat waari»

ottanet, ja wieläkästenäns waarioltawat.

Meidän welwollisudestam lähimmäistä cohtan
hänen Omaisudens puolesta,
s- 33.

Eolmannexi tahdon minä nyt edespanna, mikä
meidän welwollisudem on meidän Lähimmäistäm cohtan hänen omaisudens puolesta. Mitä täl3 lähimmäisen oma»suden canlaymmärretän, sen taita jocainsn hanxuta yhdexennesta ja kpmmenenästä kästystä Jumalan Laisa, joisa
Jumala kiclyä nijn hywin caicki syndiset ja mastoin hä!,m
Aa
lah.

386 lhmisen welwollifus lählmmaytans coyran
tahtoans

juoxcwaiset ajamxst, himot ja halut yhteisesti;
myös
ennomattaii» sencaltaiscn pyynnön, himon ja
cuin
ho,!un, cuin idmisesä on ja hcmcsä ylösnouse häilm läl>im<
waift:'s omais.iden perän; ja nijsä cutzutan lähimmäisen
olmiisudcxi ei ainoastans hänen huonens, palwelians, pijcans, carjc ns ja juhtans, jotta nimltoin sen yhteisesti tt,wallisen puhen parren jalkcn, omoisuden nimen alla tuk<
wat, waan myös hänen awiopuolisons, nijncuin se caickein erinomaisn, joca hänen omans on. longa lähden
Nlina myös tahdon tasa ensin erittäin osotta,mirä meildä
rvaadiran lähimnläistä cohran hänen awiopuolisons
silhren, ja sitten edespäin, mikä meidän Lvelrvollisudem
lähimmäistä cahran on muun hänei: omaisndens ja ta-

rvarans puolesta.

§. 34»
awlopuoliso
caikelikin on toisen awiopuolison
Että
caickcn erinomaisen omaisus, stn taita jocalnen picaWi
hawaita,
hän mielehens johdatta, sitä caiken likindä
yhdistynen sidettä, jonga cautta he kestenäns yhdistelyt
owat. Silla
mies ja waimo awio lijtosa yhdistäwät
toinen
itzians
toistns cantza, nijn tulewat he yhdexi lihaxi
ja wereri lesuren oman todistuxen jälken Math.i9,v. 5/6,
ja tästä näin tarrasta yhdistyxestä uloswuota myös nij,l
erinomainen omaisudeu oikeus awiowäen wälilla,ettei nn<
tän ole rumillisisa asioisa, jota he nijn omarens cutzua taitamat, cuin awiopuolisans, nijncuin Apostolin pawalin
Ei ole vaimolle
hän
sanoista on nähtäwa,
Lvalda omalle ruumillans, waan miehellä: ei
Cor.
miehellä ole walda rumillans, waanwaimolle. i pidä
7,v-4- Jos nyt kysytän, mitä on, jota meidän ci

sen

cosca
cosca

cosca

sano:

se

tekemän meidän lähimmäistäm wastcm tämän hänen omaisndens puolesta? nijn löidämme sen MM sanoilla ulospanduna jijnä cuudennesa kaffysä, josa seiso: Ei sinun
pidä huorin tekemän. Tasa kästysä kielda Jumala kyl<
lä caiken saailaisuden ja haureuden, joco st tapcchtu immcuwmilda, joco ni/ldä, jotca se awioskäffyn sädysa
owat, ja cutzutan caicki yhteisesti huorudefi; waan cosca
milw

on huoruden lvälttäminen.
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minä l'o tämän kirjan Toisfla osftsa olen puhunut haureu<
dm ja sastaisudcn wälttämisestä nizncuin siua welwoilisude-

sta, josta meidän tule waarinolta itzmn, cohtan, niin tule
mj 'cu n sen<
minun tasa nyt cnnoastans ma nila
pidä
harjoittaman
lacaidaisesta ynnistä, jota meidän ei
hinimäistäm wastän, hänen anuopuolisons suhccn. Ia
taincaltaifta huonttta pitä meidän caiketikin wälli-ämän,
ei cunoastnns sentähden, että se on suuri cauhistus Jumalan edesä, ja meille itzesem aiwan wahinaollinn, sekä sielun että ruumin puolesta; waan myös sentähden, c:tä
meidän lähimmäiselleni stncautta suurin waarvs ia wahinc,o tapahtu. Silla joca haucuctele yhden awiopuolison,
olcon se niies eli waimo, uscottonmteen toisia puolda wa«
sian, ja pitä yhteyttä hänen cansians, hän on se sumin ja
waras ja waärintckiä, cuin
joscus nimittä taittan. Sillä paihi sitä, että huorintekiä
ryöwä ja warasta lähimmäiseldans hänen caicken eunomaistmman omaisudens, nimittäin hailen awiopuolisons,
joca on yxi liha hänen ccmssans, ja niinmuodoin poisryöwä
yhden cappalen hänen omasta ruumistans; nijn tapahtu
stncautta myös wielä paljo muuta pahutta ja wääryttä.
Huorintekiä turmele paitzi oma sieluans, myös sen sielun,
jonga hän huoruteen ja uscottomuteen awiopuolisotans
wastan haucuttele, ja sillä tawalla warasta ja ryöwä haneidä sen caicken calliman tawnran,joca enäinbi maxa cuin
coco mailma. Hän wlelä warasta ja ryöwä häneltä hänen cunnicms, ja caiken sen arwon, josa hän on ollut ihmisien ieasa, sillä yxi uscotoin mies eli waimo, joca omosta
pnolisostans luopu ja toisen ccmtza pitä, on mcnlmanain

edesä yxiylöncatzottu hylky, jajoccunsn, jocaulconaistakin
cunniallisiitto. racasta cmchistu händä. Wielä, warasta ja
poisryöwa yxi huorintekiä, sekä sildä, jonqa cantza hän
huorutta harjoitta, että myös sen saman puolisolda, sen
cuin ke<
suloimden,
simainen awiorackaus, ystäwys ia U'"c-'ll'sus matcan saatta. Sillä

se awiopnoliso,

joca jo nijl'.cauwas on poisluo»

wutettu toisesta/ että hän jongun wisran canM yhtä pitä,
se
Aa 2

388 Ihmisen welVollistls lähimmäistäns cohtan

se on tosin jo peräti oma puolisotans wastan kylmöxi tullut,
tule hänen kylmyttäns ja uscottomuccans
ja cosca st

ymmärrcman, ni,n ei taida hangan muuta, cuin cuouella
ja caudisiua sitä uscotoinda pMlisotans; ja nim on caicki
raMus suosio ja sowindo sen paricunnän wälillä loppu»
nut, ia sitä wastan wihalls, toralle, la?3eluxelle ja c.«>ckmaiselle muulle pahalle menolle awoi tila annettu, josta
ulossanmnatoin onneitomus ja wahingo alcuns saapi, nunenin co<tte!enms osotlanut on. I» jos ni-n tapahtu, että
yxiawiopuoliso, erinomattain waimon puoli, yhteyttä pitäisänswieran car.sa, siittäjä synnyttä sinän, jonga hänen awiomichens täyty päallens otta, cosca hän ei saa toveri maallisen oikeuden edesä, että jocu toinen sijljen syypä
on; nijn tule äpärä lapsi osalliseri samasta perindö oikeudesta, cum nekin lapstr, jotta awiowuotesta tullet owat,
ja niinmuodoin poisryöwätan ja warastetan sekä isäloä,
mitä hän omille lapsillens aicvnut on, että myös awiolap»
siloa, mitä heidän olis pitänyt nautita saaman, ja st cuin
wielä enämbi on, ni n matcan saatta se usein itze murhat
ja tapot, cosca yxiawiopuoliso toista wastan uscowin oml,i,
ja cosca st tapahtu, nijn on itze hengi ;a elämä pois ryöwätty. Ia taincaltaiseen moninaiseen, warcauteen, wa<
ryteen ja pahuteen on nyt se wicapä, joca lähimmäisens
/

awiouscollisudestans poishaucuttele, ja huohänen cantzans harjoitta. Ia wielä suuremmaxi ja
cauhistawaisemmari synnixi on tämä luettawa, cuin caicki
muu ryöwäminen ja warcaus, wielä sen syyn tähden, ettei
awiopuolistn

rutta

se taida milläkän tawalla tulla palkituri. Jos jocu muutoin warasta ja ryöwä, nijn taita hän sen lällens jollain
muoto maxa ja palkita, mutta cosca hän toisen awiopuolison cantza huorudesa elänyt on, nijn ei taida hän coscan
tacaistn cmda nijtä tawaroita, cuin hän sencautta lähin,'
myys Israc!ln
mäiseldäns ryöwännyt on> Sentahdsnjosolijocu
säättänyt,
että
waratti lalasten maallistsa laisa
piti
himmäiseldäns muuta omaisutta, niin hänen sen jällens
sen
maxaman caxi-eli neljakectaijesti, ja wielä sen ylitze, jo>a
jälken cuin warcaus oii. 2 Mos. k. 22, v. 1. :c. Mutta

j>u.'r,n

wHlttämitM
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on huoruden

teki jonaun puolisan «nsta, nänen piiicu:wnan,
huorinyuorintekiän
sttä huoran, z M05.k.20,v 10, jonga päälsckä
Salomo
tarcoitta, cosca hän sano: )os naaras
myös
lä
ja

kasirecan, andahänsensciyemän kertaisesti jällens,
caiöen huonens saad-.m, mutta joca hnorluccn lan«e,
elämäns cadomxeen. Rangaistus
st on tvdmä,ja saanapäälens,
ja hänen däwäistyxe;?e> ei
jc häpiä tule hänen
Sillä »niehen nuha ja kijwaiw ei säästä
pvhitä
händä cohton päirvänä. Ei hän lucua pidä sorvittajnst, eikä c»ca lahjoja, waickas paljo annaisit. Sanal.
kiy. 6, v. 31. :c. Ia waicka ei nyt mailmalliftn lain jäiksn
yrinaimatoin toisen awiositä yrckertaista huorutla,
puolistn cantza itzens secoitta, nijn rangaista, että wicahengeldä pois duomitan; nijn on st cuitenain hirmuin
sin cauhistus Jumalan edesä, ja huormtckiä eli huora, pitä
myös itze kerta tämän synnin rascauden tundeman, joco
hän itzians yaranda eli ei. Jos hän itzens pamnda, ni n
saa hän tosin hawaita cuinga
sielun ahdisturen ja
täyty ulosseisoa,
hänen
tunnosans
helwetin hänen

cosca

omasa
pääse

suuren

ennen cuin hän
stn duomiou alda, cmn hän päNens
wetanyt on. Mutta jos ei hän taas paranna itziäns, niin
täyty hänen wielä monda kerta suuremmalla hirmulla halvana, cuinga rastas hänen duorudsns syndi ollut on, cosca bän, nimittäin, ulossnlictan taiwasta, ja heitetän sijhen järween, joca pala tniesta ia tulikiwestä, josa hänen
huorudens himon tuli, ijancaickisesti palaman ja waiwawan tulen liekillä sammutettaman pitä. Sillä ehkä cumga
salaisesti tämä syndi harjoitetan, ja myös usiammasti ihmisten edesä salatan, cttei se maallisen oikeuden edes rangaistuxi tule, nijn ei mahda cuitengan yxikän huorintekiä
huora ajatella, että se ijancaickiftxi jää peittoon, ei millon
tawalla. Caiken ftngiämäsäkin pimeydesä ei HZn taida

peictä itziZns pois Jumalan caswoin edestä. Sillä pimeys
n pimitä hänen edesäns. Psalm. 139, v. 12. Yxi huorintekiä ja huora mahta ajatella nijn paljon cuin HZn tahto:
(uca minua näke? pimeys on minun vmbärilläni ja

seinät werhobtcawac minnn, nijn ettei kengän näe miAa 3
nna:
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nua: kerä mmim pidais carrtaman? Nijn on cuitenqin
herran silmä pal.o tirrauibi auringota, joca nä<:c caicti mitä ihmiset tekewät, ja cayV salaisingiin louckaium.
Syr.2z,v.2s.:c. Ia nijncuin Jumala nyt näke täm n
hänen cauhistawaisen työns, nijn tahto hän sen myös ajallans walkeuteen saatta ja wihasans costa. Sillä huorinteöiäc ja salawuotciser Jumala dllomine Ebr. lz, v.
Jumala tehkön, että caicki ne, jotca tähängin cauhiaan
jyndijn wicapät owat, aicaisen ia totisen parännuxen caut«
ta riennäisit estämän, ettei tämä

Jumalan angara duomio
olcon jocainen
yloskehoitettu, cawahtaman sekä itzs tätä ruma

mahdais ulosmurta

heidän ylihens! Ia

puolestans
työtä, että myös caickia sitä, cuin sijhen tilan anda, ja
Syrachin cansia rucoileman: Herra Isä Jumala ja minun elämäni-Herra, warjele minua hymyttömästä sillnastä; ja käännä minusta pois caicki pahat himot:
3llä salli minunrulla tuhlajaxi ja saastaisexi, ja warjele
minua häpemärcomästä sydäinmestä. 5yr.23,0.4,5,6.
§-

Nijncuin nyt

35-

sekä-le rascas Jumalan wihan duomio,
päällä,
myös

cuin seura huoruden
että
se christillinen rackous, cuin me lähimmäiselleen welwolliset olemme, pila
meitä, cawahtaman itziäm ettenune mcidam Zähimmäisellem hänen awiopuolisons wiettelemisen ja
haucutrelemisen ccmtta awio uscollisudestans, mahdais
tehdä nijn suurta ja moninaista wäarynä, cuin täsä edelläpäin sanottu on; nijn waan myös samarackaus, että
meidän sitä wastan picä caickia fitä tekemän, jollga
caurra meidän lähimmäiseni rulis alltecuxi, toiwotetta«
«?afti naunyeman nijn callista omaisurra, cuin yxi ra»
cas ja uscollinen awiopuoliso on. Sillä )os me olem we!<
capäätetzimän.ja edesauttaman meidän lahlmmäissm pa->
rasta ccukisa muisa asioisa, niin on se tosin myös meidän
-

suurin welwollisudkm, sitä täsä asiasa tehdä, jonga päällä
»i ainoastans coco hänen ajallinen onnens, waan myös
suurexl osari, hänen ijancaickinen autudens itzens pcrusta.

Sillä

edcsa.rackautt. ja uscollis awiopuoliswälitlä.39^
Sillä mmcuin se taittanjacntzutta yhdexi maalllseri Paradi-ja
sm, cosca aw'o mies wmmo,
suosiosa
yddesä eläwät, nijn on se sitä wa«
uscollisudesa
stan yxi maaginen helwetti, cosca hs kästenäns uscottomat,
koimäkiscoiset ja eripuraiset owat. Paitzi sitä, että paricnnda, josa molemmat puolisot awlorackaudesa toinen wistens tytm?ät, on caicken parhain soweljas, stkä lapsia
oikein y!o.'caswattaman, että myös muutoin ruizmillista

et>>ans edcsauttaman; nijn owat ssncaltaistspuolisot myös
toinen wisellms silloingin suursxi lohdutuxexi ja liewityxexi,
jocu wastoinkäyminen hmä cohta; longa tähden
Sarnaja kirj.4,o. 9, ic>. parembi on
lnyös Salomo

cosca

sano

cyostäns. Sillä
sillä heille on
winen heistä lange; nijn hänen cumpanins aurra
hänen ylös. Ia Sananlascu klrj. 31, v. »o. :c. sano hän
crincmattain yhdestä l)ywän tapaisesta mainiosta: loca

cari «nn M:

toimeUisenivaimonloyrä, se on callimbi, cuin caicken
callimmac päärlyt, hänen miehens sydän uscalda häneen : -Häncn elamxens ei puncu häneldä. Hän cc3e
hänelle hywä ja ei paha caikena elinaicanans. Samci'a
tawalla ylistä myös Syrach yhden uscoliilen ja hyw a
e-nännän aiwan suureri lahjaxi, sanoden: eltä scncaltaiftn
michcn tzyrvys enäne, ja hänellä on ustollinen apn ja
tuki johon hän caira iyens nojata. Sy?. 36, v. 26. Ia
mirä täsä,nijncuin myös monesa muusa P.Raa-natun pal<
casa, yhdestä hywästä ja uscollisesta waimosta
sanotan, st
on myös sanottama yhdestä uscollisesta ja hywästä miehestä, ia cosca molemmat taincaltaiset hywän tapaiset cunl«
p?.nit ja awiopuolisol Jumalan pelwosa yhdesa elämät,
nijn on sencaltainen paricunda aiwan onnellinen. Sitä
wastan nijn osotta jocapäiwäinen coettelemus, cuinga surcmeloawa ja wiheljäinen elämä siellä on,cula awiovuolisot
ei tydy toinen toiseens, eli muutoin kastenäns eriseuraistt
owat. Jos heille wielä cuinqa paljo muuta hymyttä olis,
»iin se osittain päiwä päiwäldä wähene, osittain ei ole heille sitä iloa, cosca he ei sitä suosiosa ja rackaudesa nautita
taida; Mutta jos jocu wastoinkäyminen heltZ, cohta, nijn
tule
Aa 4

.
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heidän slämäns
sttä ivaikiammari. Ia cuinaa
us-in ei se tapahdu, että yxl uscotoin ja pahanelkinen puo<
on syy sen toisen ijcmcaickiseen cadotureen? siinä siafa
cuin yxi luwalinm ja ufcollinen puoliso on toiselle simreri

tule

y"

rakennuxeri hänen sieluns autuden waarinottamifesa.

Caikm tämän johdawxesta nijn waati nyt se welwoiiinen ja
christillinen rackaus,sttäme nijn paljo cuin mahdollinen on,
sitä tehdä pydämme, jonga cautta meidän lähimmäisen
onnellisesa awiolijtosa, ja kästinaisesä rackaudesa, taua
ylöspldstyxi tulla.
olemme welcapäät händä
auttaman, cosca me näemme, että jotain tapahtu, cuin

sitä wastan soti. Jos sinun lähimmaiselles olis nijn uscotoin
puoliso, että hän etzcis sinun luwatoinda ccmtzasäymistag,
ia tarjondelis sinulle jotain, cuin ei hänelle eikä sinulle fowelias ole, nijn ajattele sen suuren wahingon päälle, cuin
sinä sekä itzelles, että lähimmäisellä sencautta tekisit, jos
sinä smstuisit ryhtymän sijhen kiellyyn hedellnään, ja seura
sen hursccm Josephin esimerckiä, joca, cosca se haurellinm
emandä, taritzi hänelle sitä cuin häpiällinen oli,
« amoastans waaroittanut händä sijtä, ja sanoi
itzeftans:
Cninga minä nijn paljo paha tekisin ja ricwisin Jumalala rvastan, mutta, myös aina edespäin walti, hänen
mieldäns sturamast. l Mos. k. 39, v, 7. ?c. Ia ettes cosccn
Haimakaiseen kiusauxeen joutua mahdais, nijn pitä sinun
suurimmalla wlreydelN cawahtaman itziäs coscan sijheen jotain tila andamast. Ia tämä on sinun welwolliiures e: ai<
noastas ihes suhlen, waan myös, jos sinä nätt ja hawaihet, että jocu toinen wäjy toisen puolisota, elimuös, että
jonkun puoliso pitä sopimatoinda cantzakäymistä muiden
cartza; nijn pitä sinun fopiwaisilla muistutuxilla, pyytämän
estä sitä,

ja johdattaman hänen ajcttuxians sencaltaisten
joiden cautta yxi lmvatoin himo taita
tu?klndoon
asiain
sammutetuxi tu"a. Samalla tawalla, jos sinä hawaitzet,
fttä jocu pcmcunda «nuutoin kylmökiscoisudesa ja rildasa
elä, nijn pitä sinun ottaman tilasta waari, josa sinä taidat muiftutta heille heidän awiowelwollisuttons, ja heitä
wtiseen Herran pelcoon, rackautecn, suosioon jafowmdoon
ylös,

ti vahingoita ja poisoeea

hänen omaisutt.
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ylöskchoittst, ja coiken tämän alla sulkeman heitäkin sinun
jocapaiwWjn rucouxiis Jumalan tygö, että hän, joca on
yackaudcn ja puhtauden Jumala, sekä heitä että caickia
muita awiopuolisoita, yhteen hänelle kelwollisten puhtauteen
ja awiorackauteen saatta, ja sima ylöspitä taytois, hänen
niMllens mnniari, muille plösrakennureri, ja heille itze
il,astureri ja ilexi! Jos sinä tämän unhodat ja laimin lyöt,
mjn sinä tosin laimin lyöt suuren osan sijtä welwollisudesta,
iolM rackaus laihimmäistä cohtan sinua sito; sillä cuinga
laivat sinä sanoa, ettäs racastat lähimmäistäs, jos et sinä
siitä waariota, j«nga caulta näin suuri hänen vnnellisudens, taita edesauteturi tulla?

§.
?6.
Nnt tcchdon minä edespäin näyttä, mikä meidän
welwollisudem on lähimmäisiä cohran, muun hänen

omaisudcns

puolesta, johon luettawari tulewat hänen
huonens, cartanons, peldsns, nuttuns, metzäns, carjans, rahans, rijstans, ja caicki muut taincaltaiset cappalet, cuin b.änen waldans alla owat ja joihiin hänelle jocu
omistuxen oik?us on. Ia täsä tule meidän myös näistä lahdesta pääasiasta waariotta, nimittäin: micä meidän oi
pidä ceLemän, ja mitä meidän sirä rvastan, tekemän
pirä.

§.

zy.

Caicki mitä tämä edellinen meidän welwollisudem osa
Miidän lähimmäisem omaisuden puolesta meildä waati taittan yhteisesti näihijn cahteen cappalesen suljetta; nin.ittäin:
ilinsin ei pidä lncidän turincleman ja n>ahi!,goiyeman
lähimmäisem omaisinta; ja toisexi ei pidä meidän firä
häneldä vois orramon, ja iye allam saattaman. Minä
teen eroituxen näiden asiain wälillä, cosia ns erincaitaiststa
syystä ja päuliecatzanosta alcuns saawat.
loea toisen

omaisuden turmele ia wahinqyitze, hän teke sen enimnutten
careudssta ja wihasta: multa loca toisen omaisuden itze al-

lans saatta, liän teks sitä enimmitten ahneudesta ja siinä
alcomisesa, että hän itze sitä nautitzis mitä hän toifelda pois
«ltanuc on.
Aa 5
H,^.
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§.

38.

Joca lähimmäistäns cadct,njawiha, se ei nijn paljo
mho sen päälle, että hän itze sais nautita mitä lähimmäi»
sellä on, waan hänen päälletarcoituxens käy erinomaltain
sen päälle ulos, että hän
sais paljastctuxi lähimmäisens ha»
ja

nen omaisudestans,
fencautta matcan saattais hänelle
ja
tekis
mielicarwauden
hänelle wahiugon. Nyt olis kyllä
sydämmesta toiwotettawa: ettei yhtän näinlumalatoinda
ihmisten seasa olla mcchdais; cuitengin löyttän, Jumala
paratcon! scncaltaisia aiwan monda mailmasa, jotca nyt
yhdellä nyt toisella, ja, lukemattomalla tawalla turmele»
wat lähimmäisen omaisuden, ja tekewöt hänelle sencautta
usein suuren wahingon, josta ei heille cuitengan itze mitän
muuta woittoa ole, cuin ainoastans se, että he saawat
sammutta sen wihan ja coston pyynnön, johon heidän fydämmens owat syttynet lähimmäistänswastan, ja ihastua
siitä, että hän on poiscadottanut sen, mitä ei he ole suonec
sen
hänellä oleman. Ah! raincaltaiset ihmiset owat perän
rumin perkelen luonnon päälens ottanet. Sillä juuri j>
malla tawalla tike myös tämä julma cateuoen ja wihan
hengi; hänellä ei ole mitän hyödytystä ihmisen wahmnosta
ja cadotnresta, ja cuitengin käy hän wäsymata mndäri,
nijncuin kiljuwa Jalopeura-, etzein kmcn hän nielis, ja
löytä suurimman ilons sijnä, cuinga hän sais ihmisia cans»
helwettim, josa nänen itze olla täyty. Mutta
sans
cuca
ehkä
hän on', joca nain lähimmäiscllens hänen oma!<
puolesta
jongun wahingon teks, hän mahta muista,
sudens
että cosca hän näin peräti on sen ruman hengen caltamen
ja hänen esimerkiäns seura, nijn teke hän myös itzens
lisexi samasta cauWawaisesta palcasta, cuin Jumalan
wanhurscan duomion jälken, tällä ihmisten suurimmalla
wihamiehelle itze määrätty on. Minä en pidemmäldä puhu
tämän synnin rastauvesta ja cauhiudesta, sillä se on nijn
julkmen, että jocainen sen itzestäns hawaita taita, jos hän
tahto; toiwotan ainoastans, että jos jocu, joca tätä luke,
tiedäis itzms wicapääxi näin julkiseen

samaan

pahantecoon,

mahdais ajatella loppuans,

ja siitä ylösre-

hoilewrl

ti wahingcita ja warasta hänenomaisuttans.395
hoitelun tulla, sekä totisen parannuxen cautta, sen nijn
hinnuiftsti wihoitun Jumalan d.Mnn, sowmdoa ehimän;
sekä myös. lahimmäisens canffa itziäns sowittaman, ja hänelle paititzemas»

sen tehdynjawahmgon;

joca, nimittämiäwabinaon palkitzeminen silä
tavpelliftmbi o^, cuin että paitzi sitä ei m>)öskän, Jumala
taida sowitetuxi tulla, nijncuin pidemmaldä nählawa on
sijtä, cuin lni.nä edespäin §. 53 olen puhua alconut.

hilnmäisen sodittaminen

§.

Cuitengm <i mahda

cosca

39-

sitä wähemmäri

jocu ahuelldesta ja itze naurilähimmäiftns omaisuden poisotta ja allans saatta;
ei millan muoto; waan witzilla rawalla on wielä
mi syndi ja wöärys, jos ei muuto!!i, nijn cuitengm sen puolesta että le usiammalla tawalla ja uslanwita wastan harjoicclan, cuin se lähimmäisen omaisuden turmeleminen ja
wahmgoitzen inen, joca cateudesta ja wihasta tapechtu.
Silla ehkä cuinga suuri yhden ihmisen cateus ja wiha oiis
toista wastan, nijn ei ole hänelle cuitengan aina tila wahiligota tehdä; nijn ei ole myös yrikän nijn cadehtiwainen
ja julma, että hänelle olis mieli caickia ihmisiä wahingoita;
»»itta joca sitä wastan on ahne ja himoiye saadarens toisen
omaisudenitzellens, hän ei tee yhtän erouusta, waan otla
Kmldä hän ikänäns taita, ja sijhen on hänelle myös n>jn
monda tila, cuin itze ne cappalet owat, joita hän omaxens
ja halwemman' synmxi,

se

suurem-

,

tahlo,

on nutä käsijns saada. Mutta en
wizwyttellä itzlan naiden cahden
toinen toisens rmnalie asettamisesa: Sijnä on ky!la,
ercä ne molemmat owar nijn suurer ja cauhistawaiset, etlä
ne cohdasians ulossuikewat sm, joca nijta harjoitta, Jumalan waldacumiasta, wetäwät kirouxen hänen päatlens,
ja tekewät HHnda hclwetin cadottiren wicapääxi ja sijnä on
jo kyllä syylä: jonga tähden me nijtä molemdia cauhlstua
ja wälttä mahdamme.
ja mahdollinen

»«»a tahdo pidemmäldä
synnin

Mutta cosca

se tähän aicaan,on nijn yhteiseisti tawalUnen,
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ylinen, että laylmmaistns omaisutta poisotta ja allans we<
tä, jasumimmaida osalda nijn paljon wähemmin synniri
luetan, cuin että nwnetkin luukwat itzens sitä wijsammixi
jatoimcllifemmixi, jota enämnmn he täsä kirotusa tawasa
itziäns harjoittanet owat; Nijn on tarpellinen, että minä
jotain iawiammalda puhun tämän synnin moninaisesta harjoituxen muodosta, että myös sen rascaudesta, ja sijtä Jumalan wihan
cuin sen päälle seura, ajasa ja ijan-

caickisudesa. 'Vhteisellä nimellä cutzutan tämä spndiN?ar<
caudexi, ja harjoiteta!, nijn monella tawalla, cuin lähim»
maiseldä jotain poisosetan, jota hänen Jumalan ja mailmallisen lain jälken,olis pltänyt saaman itzs pita janautita.
Nyt on se kyllä mcchdotoin caickla warcauden moutoja
ylösluetella; Siliä cuca tietä ja taita sanoa caicki ns moni'
naiset konstit ja juonet, cuin pimeyden päämies, joca on
mestari monen tuhannen wääryden ylösajattelemisssa, tä»

mängin pahuden harjoituxefa palweljoilens opettanut on ja
wiela ovetta? Cuitengin tahdon minä Ne yhteisemmät ja
tawallisimmat muodot nlmittä, joiden cauttawarcaus tapahtu.

sewarccms.cosca

jocu.3Väkiwaldaisesti,niin«
Ensin on
«uin usein maan teille ja matcoilla tapahtu,
wiselda
hänen omans, wicka murra ilzms coisen huoncsten, ja
poisrvie micä hän silla lsytä ja mvscäns saada rana;.
eli muutoin, cosca hän sowistu saaman jotain lähimmai-

sens omaisudesta käss'ns, sen saman salaisesti poisona ja
iye namiraxens karke. Tämä cutzutan julkifexi warcauja,

dexi, joca mailmalliseldakin estwallalda rangaistan, usein
nijn, että sencaldaiset warcat hengsldä pois duomitan; ja
harwoin on MU taincaltaista warcautta harjoittanut, jos
ei hän wiydoin ole saanut yhtä häpiällistä ja paha loppua.
Jos yxi waras yhden eli toisin kerran saa warcaudens peiretyxi, niin tule se cuitengin wijmein ilmei, sillä jota usiam<
man kerran hän warasta, sitä ahkerammaxi tulewat ne,
joilda hän warastanut on, händä tapaman ja ilmoittaman
ja paitzi sitä ei salli myöskän Jumalan wanhurscaus, että
warcat
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warcat aina tafakin mailmasa pitä rangaisemata pääsemän; nijncuin sijtä nätztäwä on, että monet warcaudet
wastoin caickein ihmisten luuloa, usein ihmsteloäHäLa lamalla, owat ilmei tullet, ;a syypää käsien saatu Ia tosin on se mailmaliinengin rangaistus, cuin taincaltaiset
warcat väällens wetäwat, nijn juuri, että sekin jo pidäis
poispeljättämän heitä heidän waärydens harjoituxesta Sillä waicka heidän warcaudens ei olis niin suuri, että he sentähden hengens mistaisit, nijn täyty heidän cuitengin p.i tzi
rahasackoa eli ruumin rangaistusta, mara sen tacaifin, cuin
Hz '.varastanet owat, joca monellekin sitä rascammaxi tule,
cuin että he jo owat sen warastetun omaisuden poisluhlanntt, ja sentähden monda päiwä owat wäditut työtä tekemän, ennen cuin he saawat sen maxetuz-i, mitä he yhdesä
hcckesäoVatwarastanet, eli myös omasta sndisestä tawarastans stngin aldixi andaman, jonga he kyllä tarcasti muuxi torpexsns tarivitzisit. Ia wielä päällisexi owat he heidän
cunnians ja hywän sanomans pois cadottanet. Sillä ei
Uik.'n pahantekiä ole nijn yhteisesti ylöncatzottu, ja iota
locainen nijn wälttä ja cartta, cuin yxi waras. la, sekin
joca itze warasta ei toista warasta huonesans kärsiä, pelwosta, että hän häneidäkin jotain myötöns wiepi. Cuitengin
caicki tämä mailmallinen rangaistus ja häpiä, ei ole lnixikän
luettawa sen »vahingon suhten, cuin waras tekeSielullens.
Silla ehkä cuinga wähä hän warastais, nijn hän seocautta
anoa sieluns sacanalle omaxi. Tosin, yxi aiwan tyhmä
cauppa, cosca ihminen catowaisen cappalesehen, joca ujem
aiwan turhasta hinnasta on, poismyy hänen, cuokmattoman sicluns, ja nijn saatta sen, cadocuxeen ja ijancalckiseen cuolemaan, joca cuitengin monda tuhatta kerta callimbi on, cuin coco mailma ja caicki sen tawarat yhteen
otetut. Tosi on kyllä se että hän taita saada syndlns cmdexi
ja pelasta sieluns cadotuxest, jos hän totisen parannuxen
teke, mutta täsä toiwola ei mahda cuitengan yxikän war»
cautta hcujoitta; sillä paitzi sitä, ettei hän tiedä, cuinga
Pilkäldä hänelle on aica jälellä, nijn on se tosi, että jos se
muille spndisills on c.iwan työliäs, päästä samnan kynsissä,

cosca.

398 lhmisen wclwollisus lähinnuaistäns cohtan
cllsca hän heidän kerta on samr.tt werkoihins; nijn on se
myös tousest yhdelle warcalle aiwan työiiäs ja rastas, erinomattain, cosca coettelemuxesta nähty on, että joca kerta
on tottunut wamstaman, hän tule nijn si.hen syndun kiinitetyxi, ettei hän taida sormians wkrasta calusta pois pitä,
costa hänellä waan tila, sijwn on; Näin woim ckinen solanan paula on warccms! Mutta jos wielä yri waras lumalan armon cautta tule parannureen ylöskehoiteturi;
nijn cohta händä cuitengin ftjna nijn cowa kilwoittel< mi-icn,
tusta ia ahdistus, että hän ennen olis suonut caiken sengin
omaisuden cadottanens, cuin hänellä itzs on olluc, cuin sen
wieran calun ottamisen csutta itzens joutunexi sencaltaiseen
waikiutesn. Ia mitä mahdamme sanoa, cosca me sen
linelehem johdatamme, että aiwan harwat warcat joWm
totisen parannuren tnndomeckin osottawat, waan pysytät
catnmattomudesans siihen asti, että he ajallisen cuo!em<n
cautta, temmamn Jumalan duomion eteen, cuuleman k,<
rouxen ja cadotuxen duomiota yiitzens julistettawan. Siila
jos wielä waras olis täällä mailmasa rangaisturi tullut
esiwallalda, nijn on st ainoisians tapayrunut mmlle pe!»
woxi, ja sencautta ei ole wielä se »vihoitettu Jumala sowitettu, waan se ijancaickinen rangaiiius edesseiso yhtä
hywin, cosca waras catumatcomudesans cuole. Costa me
nyt tämän caiken yhten otam, ja peränäjattelsm: Nijn en
me taida muuta, cuin tunnusta, että se on aiwan onneloin
jocu ojenda kätens lähimmäisens omaisutta
hetki,
warastaman. Taincaltaiset julkiset rvarcar owar mväs
ne, jotca
lähimmäisens rajainerkin, ja sen jäl<
ken hänen maans iyellens omistarvar, jonga tähden
myös he, cosca se ilmei tule, niincuin warcat nmaWlda
oikeudelda rangaistan, ja Jumala on erinomaisen kirouren
joca läheidän päällens pannut sanoden: Riroccu olconCuitengin
kirj.,27.
v. 17.
himmäisens rajan sijrrä. 5 Mos.
ei ole ainoastans ne julkisixi warcaixi luettawat jotca itze tämän tekemät, waan ne owctt myöskin juuri samancaltaistt,
jorca heille jollakinrawalla awulliser orvar, nijn että he
heitä »varastaman neuwowat/ sen »arastetun calun kätke»

cosca

w«r,
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on: e: warasta hänen omaisunans.

sen eli coconans ostamat, e!i muutoin jongun osan
sijtä ottawat, ja ei wicapäätä wa<caucccn ilmoita, cosca
he netäwät cuca se on. Ia paitzi silä, että taincaltaiftt
myöskin mailmalliien lain jalken owatwarcanrangaistuxen
wicapääs, nijn tulewat he paljon enänmnn Jumalan duo<
mion edssä warcaixi luetuxi, cosca hs owat sen toisen war-»
cauleen suostunet, ja sijnä heille awulilset ollet. Sam<>.lia
tawalla tulewat myös caicki ne julkisten warcain secaan lueturi, iorca poissalawac ja kätkewär sen mirä heowar
loyränec, cosca he tietämät, cuca
kadottanut on. Tasa ei ote se milläkän tawalla,nijncuin sanotan: Oma loycty, wieras warastetm; Sillä sencautta, että jocu löyta,
mitä wiselda wahingosia on pudonnut ja cadonnut, ei löytäjä wielä ole omistamisen oikeutta itzellens toimittanut,
ma» se on caiketikin wieras calu nijncuin sitäkin ennen, ja
joö ei hän saata sitä oikialle omistaMens, cosca hän taita
sm iöytä, nijn on se yhtä Jumalan edes, euin että hän olis
ryöwännyt ja warastanut; sillä hän pitä sen,
senjocahäneldä tule,
ja osotta sencautta, että hänen tundons
toiselle
ei k><ldäis här.dä menemäst toisen huoneseen warastaman,
jos dan waan luulis, ettei händä tawattais, ja hän mmlnialllsen rangaistuxen alla wedetyxi tulis.
wät,

sen

§. 42.
tapahtu
jocu oikeuden muowarcaus,
Toisexi
dolla ja lain warjon alla lähimmaisens omaisuden ja
tawaran allmw saatca ja omaista. Näin tapahtu usiasti.' eccä monet pitkällisen oikeuden käymisen camca
wäsMäwär roisen, jolla ei nijn paljo waru ole, että
hänen täycy järrä heidän halduns
maastans eli
tawarastans, joca he halajawar ja oikeudella cunengin
ei olis pitänyt heille tuleman; eli myös coconans lahlain eli muutoin ulconaisen arwons camra, wäändäwär lain ja saaccawac maallisen duomarin tygoomistaman ilzellens jotain lähimmäisens omaisudesta. Mutta
«mä on warcaus, ja sentäyden Jumalan edesä wielä sitä
cauhistawaisembi, cuin caicki julkinen warcaus, että laki

cosca

se

sen osan

ja

lhmisen wclwoll. läylmmalft. coymn on: es
ja oikeus, ionga cautta iocainen pidäis suojeldaman omai-

sudensnautitzsmistsa, näinwääryden walicappalsxi käyte»
iän, jonga tähden myös sen wanhurscan Jumalan, joca
oikein duomitze, ja ei catzo personcm muotoa, eikä ota lah»
joja, sitä suurembi wiha mle fekä sm vlitze, joca sencuitaimäärän Luonnon langetca, että myös sen, joca sitä on
sen
etzinyt, ynnä nijden canya jotca siihen amulliset ollet owat.

Juuri näincauhistawaisetwarcat jarysrväricoroae

caicki ne, jorca lähiinmäisens koyhydestä ottawar nlcm
ja tvaaeia haneldä strä ainoatakin
ahlleurcans
on.
Näin tapahtu se usein, että cosca yli
cuin hänellä
köyhä on hädäsa ja tarwitze raha eli rnsta, nijn ottawat
monet ahnet sijtä tilan pyytäxens nijn paljon corcoa ja cas<
woa cuin he tahtoivat, joh«nga se köyhä on waadittu suoja, monec owat wielä costuman, cosca hän on
armottomat,
nijn
että
he tämän welcans, jos ei
conans
muutoin, niin lain cautta jallens waatiwat, silloin,, cosca
he näkemät lähimmäisellens oleman cairm wahimmän waran sitä maxa, sen päälle, että st köyhä m!is waadicuri
haiman arwion jcUken andaman heille jongun osan hänen
kijnviistä tawarastans, ja he niinmuodoin wielä suuremman corgon ccmjja saisit welcans tacaisin. Taincaltaistt
ulosleowat wieiä ns, jotea owat ottanet jongun
coin edest asuman maans päällä, ja cosca he owat saanet
ettei hän nijn kewiästi
hänen waldaus alla, ja näkswat,
ja
wiljellys
paicka, panemat suu»
taida saada toista maata
ja
päällens,
cuin jencalcairemman weron uloslsavt hänen
ja!ken
taittan)
sijhen asti,
maxetta
cohtuden
sesta maastaainoangin
alens
weränet
cuin
owat,
hän waikiettä he sen
ja
toimittanut,
tule,
köyhäri
on
niin
työllä
alla
hau
ltzsllens
ja
mitän
enambi
ole.
Näin
monella
ettei hänellä
andamista
muulla taivalla tule lähimmäinen usein alaspainetuxi nijlda,
jotca nijncuin werta imewaiset madot, hänen omaisuttans

janowat, ja sen, ehkä jongun oikeuden warjon alla, cuitengin waärin ja waatein ikellens omistawat. Waan olcot
he cutca tahtons, jotca tämän tekemät, ni-n o-oat hl- ei
paremnM, waan paljo pahemmat, cuin juikiftt warcar;

siO
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om han.onmisutt.jongun oikeud. muodolla.
julkisesti wa?astawat, mcnewät enimmitten niiden
sitpgö,
l ä jotca
joilla tietawät iongun suuremman tawaran ole-'

he
wan, mutia
mäst nijtä wastan, jotca köyhät owat, ja colca julkinen
ras ta??atan, nijn tule hän maalliselda oikeudelda rangaistun/ muna näillä ei ole sitä pelkamist, coscs heille aina oil
jocu oikeuden muots, jolla he mailmaiusen
cdesH
itzms sudella taitawat, crinomacrain cosca nijlle
ole wara oikeutta etziä hara wcutan. Tosin suurembuta
wääryttä ei taida olla, cuin tämä on, ja aina sitä suurem»
bi on se, jota käyhembäca wastan se tule harjoitetun; ja
caikcn cauhistawaiscmbi on se Min, cosca koyyäc liffsr ja
orpo lapset tällä tcnvalla poljetan. Tämä on totisesti yri
taiwaisen buutawa syndi. ;a sencalcainen wäärys, jorcr
Jumala caiöen hirmuissmmasti on uycmnur costa ja ranZai»
sta, nimcuin «siasta pyhän raamatun paicasta nähtäwä
on. Caickein muiden seasa sano Herra Hesek. 18,v. 12, l?.
Isca:eke köyhille ja waiwaisille rvahiilgora, ona jotain
wäkiwallalla, ei anna pantia jällens, anda casivolle,
orra woitto: pidäists hänen elämän? -Hänen ei pidct
elämän: nultta että hän sencalcaisen cauhistuxen tehnee
on; nijn hänen pitä rotiseft cuoleman, hänen werens
picä hänen päällens oleman. Ia nim caiketikin on Jumala itzepäällens ottanut, ollaxens nijden tuki ja edeswastaja, jolca näin wäärydella poljetan ja alaspainetan, että
hän jo tasäkin mailmasa on luwannut autta heitä, ja costa
mjlle, jotca heitä polkemat. Nain sano HerraPsalm
v. 6. !3ccä tophär häwicecän ja waiwaisethuocaroar,
nyr minä nousen, sano-Herra, minä saaran awun; ja
Anwlens,p. li, i2,scmo Herra näin: Scnrähden, ecrä
te ko7hä sorratte, ja otatte häneldä suuret cuormac jy-wiä, ei pidä teidän nijsa huoneisa asuman, ,otca
wuojonkirvistä rakendaner oleua: te olerra isturcaner
caunic wijnamäer, waan ei teidän pidä nijstä wijnal
!u?man, sillä minä tiedän teidän pahat teconna, j<»
>oita paljo on, ja teidän stmdin, jorca vascar owar:
chdiftam n?anhurscaita, ja orane towinnon, wanvai>-

Vl>
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402 lhmis, welwollis. lähimmäistäns cohtan on:
sia myös duomion edes sorratte. Monda muuta tainealtaista Jumalan angaran coston uh-austa löyttän pyhäsä

yiaamatusa, joista nähtäwä on, cuinaa suuri wihollinen
ja erinomattain
Jumala nijlle on, jotca lähimmäistäns,
alaspainawat.
snä köyhä sortamat, häwiträwät ja
Ia
sijtä, cuin he tällä tammia
mitä hyödytystä on heille

lähimmäiftldäns woittawat, cosca he sencautta nijn suuren
wihan ja'coston päällens wetäwät? Gentähden
lulnalan
yxi

mwan tarpellinen waroitus, cuin Salomo arwa,
sanoden: Älä ryöstä köyhä; rraicka hän köyhä on, ,a
iälä solwaise waiwasta portisa. Sillä -Herra a>a heidän
osians, ja jorta heidän sorrajans. loca köyhän teke
«»ääryctä enätäxens rawaratans, hänen pirä iye rickalle andaman, ja
tuleman. Sanalascu kir). 22, v.
22,23; ja v.16.
§. 43.
Colmannexi on se warcaus, cosca el iocu maxa ja
suorita sitä, cuin hän welwollinen on toiselle andaman;
Siliä se on aiwan selkiä asia, että mitä yhdelle on toiselda
oikeuden jälken saamista, se on nijn hywin hänen omaisudens, cuin sekin, joca jo hänen käsisäns on, ja se cuin ei
tätä welwollisutans lähimmäisellens maxa, teke hänelle juuri nijn suuren wääryden, cuin että hän sen saman osan olis
häneldä ryöwännyt, eli murtanut itzens hänen huonesens,
ja sieldä sen pois wienyt. Taincaltaisella tawalla »varahe toiselda
stamat nyt ensin ne, jorca ei maxa sitä, mitälapohtu
lä«rvat welaxi eli lainari ottanet. Ia tätä
wäärys,
että
ttaos
cuin
on
himmäiselle sitä suurembi
hän
nut sille toiselle hywäntyön, cosca hän andoi hänelle wclca iä laina, ja nyt saa sen öjtoxeri ja palcaxi tämän
työns edestä, että hänen täyty olla omaans paitzi. Cmtengin on tämä syndi ja waä>.ys aiwan ydceinen mailmasa.
Monet pitämät stn jo nijncuin omanans, mitä he welari
eli lainaxi ottanet omat, ja ei ensingän pioä siitä huo da,
että he sen jällens maxaisit, ja, monet owat lim hävyllä
mät, että he whkenewat coconans kieidä welcat>s, josta
andajalle wielä s? rasicus on, etca hänen täyty jM tawaon st

ratans
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ratans että aicans culutta, cofca hän omans jällens etzi,
jasecuinwielapahemblon, nijn tule st usein tooexi cuin
sanotan: että joca laina i?stäwällens, hänen eäyry rvaari
sitä racaisin wiholliseldans, sijnä nimittäin, että moni
woitta toisien wihan sencautta, että hän pnytä sitä jällens,
mitä hän hänelle, nijncuin ystäwällens, hädän aicana welaxi andanut on. Tämä on tosin nijn suuri wäärps ja kijt<

tämättömys etten minä tiedä mikä tundo sille on, joca näin
taita hywmtekiätäns cohdata, paljo enämmin on
tundomerki Mn, että sencaltainen on yxi Jumalaloin ihminen, nijncuin Dawid
lumalawin otta lainan js
ei maxa. Psalmi z7, v.21. Taincaliaista wääryttä ei jätä
Jumala millön mwalla rangaisemata, japaitzi sitä mat«
can saatta se myös
wahmgon ruumillisella tawalla.
welcapää ei hywällä tahdo
Sillä usein tapahtu se,
maxa wclcans ja lainans, nijn tule hän mailmallisen oikeuden cautta siihen waadituri, ja silloin täyty hänen ilman
päawelca myös maxa welananda cm custannuxet ja wai«
wan, cuin hänelle sen ulosetzimisesä ollut on, ja cosca hän
sencautta on tullut huutoon, ettei hän maxa miele.lläns,
mitä hän lainaxi ja welaxi otta, nijn on hänelle myös
wahingo, ettei cucan hänelle enämbi mitän usco, cosca hän
josacusa puutoxesa welca ja laina tarwitzis: Tämän täh«
dm olis paljo parembi, että sencaltalnen, jocawelcaan
joumnut on, ainoastakin omaisudestans sitä maxa pyydäis,
cuin että hän wastahacoifudens cautta sekä Jumalan wi«
han, että myös ruumillisen wahingon päällens cartutta, ja
silloin tahdois hän toiwoa lumalalda siunausta, ja myös
ihmiset olisit walmit hädän aicana händä auttaman,
he tundisit hänen sixi, joca welcans maxamlsefta murhm ja
huolen pitä; Mutta caicken paras wälicappale tämän
mainitun wääryden ja päälle seurawaiftn rangaistuxen

se

sano:

suuren
cosca

se

se

cosca

se
sen

wälttämisexi, on se, ettei cucan mahda pyytä eikä orta
enamdätä lainaxi, cuin hän tietä taitawans maxa. jos ei
n>»n viis, että jocu, joca tietä hänen tilans ja warcms,
sillä ehdolla hänelle jotain anda, että häne,» pitä sen maxa»
>nan, jos han taita. Ivca muutoin otta welaxi, tietä
Bb 2
itzläns

404 lhmis welwollis. lähimmaistäns cohtan on:
itziäns ei coscan woiwan sitä maxa, se on warastanuljct
ryiwännvt sen tawaran lähimmäisrldäns, cuin hän sillä la»
waLa w:tzin maxon lupauxella häneldä stta: ja tämä ei ole
lnwallwen, elckä cuinga suuri Kätä hänelle olis, maan silloin on se parcmbi limoitta hälans, ja rucoilla eltä chrifdlli-

set sydämmet rackaudesta ja laupiudesta hänelle jotai,,
awnxi lahjoitta mahdaisit. Tähän warcauteen ja, wäärytsen, josta minä nyt puhun mvm wielä toisexi ns wicapäai
jorca ei maxa si:ä, cllin ho roistn edestä raanec owat;
Sillä waicka ei he itzs ole sitä lammet, niin on se cuitcngln
nijncuin itze heille annettu, cusca jocu toinen, stn heidän
tacauxens päällä saanut on, ja sentähdcn owat he myös
welcapäät sitä nijncmn omakin welcaans maxaman, cosca
omistaja sillä määrätyllä ajalla, sildä toiselda, jolla hän taeauxen päälle sen andsi, ei ole sitä jällens saanut. Jos

että se on rastas hänelle maxa sitä, josta ci
mitan hywä ole ollut, nijn on kyllä tosi; Mutta
sentähden ei hän taida oikeudella toiwoa eikä pyytä, että
vitä oleman omans paitzi, joca hänen tacauxens päälle
sille toisille welcm uscoi. Ia jos ei hänellä jo ensimmäisesä
«lusa ole sitä aicomusta, että hän itze tahto maxa, jos
ei »Ille ole sijhen wara jonga hän taca, niln ei mahda hän
ensinyän tacaustans anda. Waan cosca hän sen kerta teynyt on, ja cuitengin,
asia nin waati, ei maxa welcci,
nijn on hän samalla tawalla waras ja ryöwäri, cuin sekin,
joca ei maxa oma welcans Colmannexi tule wielä se tähän
warccmten muotoon luettawaxi,cosca jocu ei maxa
mitä
sirä,
hän josacusa tilasa wapahsta ehdosta toiselle
on;
luwannut
Sencalmiset tilat owat aiwan usiat, josa
yxi tule lupaman toiselle jotakin anda, johon toiselle ci niitenään yhtän erinomaista oikeutta ole.waan sitten cuin hän
toisen
luwannut on, nijn ei ole enä hänen, waan
omaisus, jota hän on welwvllinen maxaman, jos wielä
jotlaculla hänen omalla wcchingollans tapahtuman pidäls,
pois, mitä hält
ja joca ei sirä tee, hän jällens ryöwä
«dellapäm hän. Ile omailudcxi andanut on, ja teke nijn
cen synnin, että hän sencauttta tuie kelwottomaxi asuman
jocu

se

hänelle

sen

sen

cosca

saman
sen

se

sm
se

sen

suu-

Herran
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Herran majasi: ja pyfewäincn oleman hänen pyhällä
zvuorellans nijncuin näntäwä rnPsaim 15, v.i, f. Wielä neliännexi owat cnicki ne tähän yhteen marastamljen
muotoon wicapäät, jotca ei «napa nizlle palcans, :orca
josacusa wirasa heidän parastans walroowac, taicka
muilla waiwalla la työllä sen ansainer owar. Sillä itzt
luonnollinen cohtuus waatl, että stn joca toistn hyödytyxen

iotacuta wirca edesstiso, pitä myös tarpens ja elatähd.n nijldä
joiden parasta
Nijn

owat
saaman
hän etzi.
aiamaise: wclwolliset andaman esiwallallms wero: Sa«

tuxens

nancuuljat opettailcns ylöspitämistä ja perhenhaldiat pal-

collisillens heidän palcans, ja joca tästä itziäns tacaism we»
iä, ja ei maxa mitä hänen lu!e, hän on sen warastanut,
mitä hän, wastoin oikeutta, on maxamata jättänyt, nijncuin pidemmäldä hawaita taitan fijtä, cuin edespäin itzecu»
stakm nyc nimitetystä welwollisudesta erittäin
tule, jonga tähden myös minä en täsä lawiammalda si,tä
mainitze. Sen synnin suuruden jarascauden tahdon minä
cuitengin täjä osotta, joca sencautta tapailtu, cosca ei nij»

den palcka maxeta, jotta jollain yhteisellä työllä owatwaadirut itziäns elättämän. Nijn owat monet ustin köybvdens
tähden waaditut lähtemän huonestans ja talostans, iosakin
mualla työn cautta jotain itzellens ansaitzeman: Toiset taas
tulewat nijldä, joiden wallan alla he wiM« tawolla owat,
waadituxi, jättämän oman työns, ja heidän työhööns tuleman. Joca nyt taincaltmsille ei maxa heidän palcans,
lllicka ei niin maxa, että heidän walwcms, eli st wakingo,
cuin heidän oma työns sencautta kärsinyt on, tule palkituxi,
hän teke aiwan hirmuisen synnin, joca huura coswa lamasta hänen ylitzens, nijncuin nähtäwä on 5 Mos. klrj. 24,v.
14,15, josa Herran omat sanat näin cuuluwat: Alä pidä
palcka sildä ksyhäldä, jararwiyewaiseldasinun weljeis
seas, eli muucalaiseldas, joca on sinlln maallas sinun
porreisae, waan maxa hänelle palctans sinä päiwär:ä
ennen auringon lastemera: Sillä hän on häräynnyr ja
sijcä hän elä, ercci hän hundais herran rygö sinun tähtcs, ja luecaisin sinulle sy«niri. Ia lumawn hengi
Apostolin
Bö 3

se

406 Ihmis welwollis lähimmW. cohtan on: ei
Avostolin Jacobin ccmtta sano: Cayo, työmiesten palcka,

jotcateidän maacundain elon nijttänet orvat, joca pe»
torella reildä oidcrry on, huuta: ja elon leickaitten parut ia huudot, orvai tullet -Herran Zebaocin corwijn
lac. 5, v4. Täsa tuulet sinä, cuinaa hirmuinen syndi ia
wäärys on, cosca et sinä mara sinun köyhälle lähimmäi»
ftlles l>änen ansaittua valckans; Siliä tämä wäärys ei
lacka ennen Jumalan tygö huutamasta, cuin että hän co«

se

sia en sinulle.

Ah cawahda itziäs ettei tämä costo cohtais

smui.
§. 44.
Nellännexi: on wiela se warcauderi luettawa, cosca
jocu ei uscollisesti käytä sitä, cuin toiselda hänen halli-

yemisens alla uscottu ja annettu on, ja hän mvossillä
ehdolla on rvastan ottanut, että omistajan nuelen jälkcn
iyiäns sen cansia menerrä. Talncaltaista uscotloinutta
taittan harjoitetta, osittain wielä eläwita, osittain myös
jo cuolleita lhmisiä wastan, jonga cautta se heildäjongun
halduun uscottu ja annettu tawara wäärin kaytetän. Elämiä ihmisiä wastan tapcchtu monella tawalla, aina erm<
cal:aisen haldun andamtsen muodon jälken, josa tapah»
tunut on. Usein usco ia anda yxi ihminen coco huonens ia
tawarans toisen haldun, peräncatzomisen ja toimittamisen
alla, nijncuin Potiphar teki, joca asetti Josephin huonens
päälle, ia caicki mitä hänellä oli andoi hän hänen kä>teens i Mos. kirj. 39, v. 4. Näin tapalM se wiela nytkin
usein, että jocu maan ja cartanon omistaja, asetta huonenhaldian, coco hänen talons ja perhens ylitze; Niin
myös, että nijden halouun, jotta orwoilasten holhoixi ase»
tetan, uscotan caicki se tawara, cuin heidän edesnmmeildä

se

se

wanhemmildans, heildä perittäwäri jäänyt on. Wälit/
täin taas tapahtu tämä halduun uscominen yhdexi
Niin anda yxi toisen halduun yhden wihin rahasumman,
että hänen sen canfia pitä puolestans cauppa tekemän, eli
muutoin anda jongun toisen erinomaisen asian hänen toi<
mittaxens; Samalla tawalla on se tawallinen, että yfi
perhen isändä anda yhdelle palweljoistans yhden, toiselle

toisen
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wäärin käyttä halduun uscottua omaisutta.

toisen osan tawarastans, hänen parharons hallitta ja käytettä. loca nyt näisä eli muisa taincallaisisa tiloifa, el ole
uscollinen sijnä usiasa ja sen tawaran käyttämi:esä, cuin hänen lalduuns uscotru on, ja nim rehellisesti sen cantza itziäns
mencttä, cuin että se olis hänen oma asians, waan lugunpitamätrömydestä sen hucka ja poistuhla, eli muutoin toisin känttä, cuin se päälletarcoitus waati, josa hän sen on
halduns saanur, hän teke juuri saman synnin, cuin että
hän sen wäärin käytetyn tawaran oikialda omistajalda wäkiwaldaisesti ryöwännyt ja »varastanut olis, ja, wisiisH
päällecatzannosa on hän wielä pahembi, sillä hän teke cari
syndi yhtä haawan, nimittäin: ensin hän teke wäärytta
itze tawaran puolesta; ja toisexi on hän uscowin sitä wastcm, jonga parasta hänen olis pitänyt catzoman. Tämä
syn?! taittan myös nijtä wastan harjoitetta, jotca jo cuollet owat, nijncuin: cosca >ocu ennen cuolematans säältä,
että jälken cuolcman nijn ja nijn hänen tawarans cantza
pitä menetettämän, mutta se, jonga halduun tämä aiia
uscottu on, teke toisin, ja pitä itze sen, mitä hänen muille
olis pitänyt andaman, eli muutoin wastoin sen cuollen wijmeistä tahtoa, hänen omaisudens käytta; nijn hän silloin
on uscotoin ja teke wäärin sitä cuollutta wastan, ja ei ole
ensingän paremmaxi lutttawa, cuin se joca cuolluitten haudat ryöstä ja warasta, joca on sitä cauhistawaissmb! syndi,
cuin että yxi cuoilutei taida enämbi itziäns suojella, eikä
smcaltaista wääryttä estä, nijncuin ne eläwät tehdä taitamat Mutta ioca tämä uscottomus ja wäärys tapahtu
elawiä taicka cuolleita wastan, nijn on se wielä yxi suurembi warcaus ja rascalnbi syndi, jos Jumalalle ja köyhille
siinä halduun uscotusa tawarasa jocu erinomainen osa on:
Cosca nimittäin, jocu on cmdanut jausconut caicki, eli yhden osan tawcnastans jaomaisudestans toisen halduun, sen
ehdon cantza, että hänen sitä Jumalalle cunniari, christil»
lisyden

edesauttamistxi

ja waiwaisten

holhomisen

käyttä-

män pitä, ja hän cuitengin jotain sijtä pois salc>, tuhla jc»
wäärinkäyttä, nijn on se moninkertainen warcaus, hän
warasta ensin sildä, joca tawarans hänen halduns andoi,
ja
Bb 4

ja sitte myös itzelmmlalda, walwailllda ja caickilda mmlda, cuin sijta olis puanyt osan saaman; ionga tähdm
myös caicki kirous yhtä haawa lanae hänen päällens,
cuin muutoin itzecungin warcauden päälle erittäin seu?a.
Hänelle käy tosin pahemmin cuin Elisan palwelialle Gehaxille, joca, cosca hän otti ne luwattomat lahjat Naemamlda, nijn tartui myös st ipitali tauti häneen, cuinNaemannille ennen ollut oli. 2 Cuning. kir-. 5,!.

se
se

§.
45NNjdenneri on myös warctus, cosca jocll jotain
luwamoinda elaruxen keinoa edesäns pitä, ia sencauna
jotakin lahimmaisens omaisudesta iyellens
Sillä Jumalan talno on se, ja itzs christiliisyden luondo lvaati
sitä, että jocainen cunniallisella, rchclliseiiä ja ftpiwaistlla
tawalla pitä itziän; elättämän, ja ylbspitämisms ansaitzeman, jasentäydcn. joca jollakin ftncattaistlla tawalla elaetzi, cuin tätä wastan soti, hän warasta nijn hywin
tusta
cuin sekin, joca julkisesti jotain lähimmäiseldäns ryöwa;
siltä se ysi on nijn hywin Jumalan tabroa ja christillisyttä
wastan cuin se toinmgin, ja molemmille tawoilla tulelahimmäintn paitzi oleman omalsudestcms. Taincaltaisella,
tawalla owat nyt ensin ne warcat, jorca caickmaisia turhia lcirilzemiscn »nnoroja edesans pirärväc, joiden cau»Ta he wietrclcrvär lapsia ja muita ymmävtämärrsmii
jorain iyellens andaman, cosca he niitä
joidm
myös ne tulemat luemxi jocca siknän kaändäixi culzntan. Näiden warcaln jcucosa owat Toistxi,
caicki ne, ,orca sanowar iyens ymmärcawän, luonnollisten «välicappalden camta, caickinaisia tauteja psranda ,a ottawar sei; edestä mäxoa, waicka ei he mirän
ymmärrä, waan usiasti sitä jairalle andawat, cuin hänelle on aiwan wahingollinen. Ia wiela pahemmat warcat

se

saarra.

secaan

ne, jorca caickinaisia raickauria edesäns pirawäc,
että he stn cautta jotam fuuhuns saisit, nijldä, jotca itziäns
tzeilda pettä andawat. Taincaltaiset warcat, owat Colwannefi, caicki ne, jorca waicka hellle on woima ja tervlvat

sopimattom.tawalla häneldä clatusians

etziä 409

uieys jotain tvota tehdä ja scncautta iyiäns clärcä, cnitengin c: sitä tce, waan laiscudesans käywät ymdäri
maaca wairoaisien almuia kerjäten. Caicfi se mitä he
saamat, on warastettu, osittain nijlsillä lamalla cocoonjotca
dä waiwaWda,
sen oikein tarwitzisit, osittain n oös
sildä, jolda he sen saamat, ilman syytä ja ansiota; Sillä
cosca he ei tahdo työtä tehdä, niin ei heidän ftömängän
pidais. 2 Thetz, z,v. iv. Ia on tämä wieln sitä suurcmbt
syndi, cuin et:ä tamcaltaisten tava on, walhcn cautta ltzi<
änsedesautta, ja sanomat, että he omat cauwan sairastanet, että heille on suuri kipu ruumisa, joca estä heitä
työllä itziäns elättämäst, eli että he muutoin jongun suuren
wchingon kärsinet owat, cosca cuitengan ei mikän muu »Is
syy heidän köy!)ytems ia Krjämischens, cuin heidän oma
laiscudens, eli, että he sen juomisen cautta omat huccmnct
japoistuhlannet, jonga he työllä omat tainet itzellms an«
saita, ja josta yeoWtelä taitenet, jos he sen rodullisesti
käyttänet olisit. Neljännexi omat wielä ne tähän yhteensä
warcain luocaan luettawat, jorca caickmaisen
samaan
woiton spelamisella, pyycärvär tygons wetä lähiinmäiftns raha ja tawara, ni.nmin se tapahlu keilein lyömiseltä,
temengcin heittämisellä, kortin spelamisella, ja monella
muulla tawal.'a, jonga cautta monelle usein suuri wahingo
tehdän, ja se coiselda poisotetan, cuin hän oiwan tarcasti,
nnuhijn hyödyllisiin asioijn tarwinnut o!is. Tämä tosin soti
cohdastanb mastoin sen tutisen christillijyden luondoa, joca
waati, ettei snuremmangan oikeuden muodolla lähimmäisen
oma pidä pois otettaman, sitä wähemmin näin turhan
»varjon alla, cuin se on, että jocu sen syyn tähden omista
ltzellens toisen rahan, että hän usiammat keilit on maahan
lyönyt, eli usiammat silmät kortin ja terningin lysmileO
woittanut cuin toinen. Jos jocu scmois, että hänelle ei tapahdu wääryttä, jocarahanscadotta, cosca
hänitzsfencaltaiseen spelim suostu, nnn on se kyllä tosi, että sinä ihmisten edesä taidat täällä lamalla itziäs caunistella, ja «vastata edestäs, ettei sinua maallisen oikeuden jälken rangaista,

cosca sinä woitat lähimmäiftldäi hänen rahans sillä tawalBb
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la,
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la, iohonga hän itze on suostunut; Mutta Jumalan cdesä
ei tämä kelpa sinulle suojelluxexi, sillä hän on käskenyt sinun
racastaman lahimmaistas, ja tämä rackaus waati caikctikin myös sen, että jos wielä sinun lähimmäises ol:ö nijn
peranajattelematoin, että hän suostuis sijhen, josta hänelle
wahingo on, nijn ei pidä cuitengan sinun sijhen suostuman,
waan paljo enämmin waaroittaman ja poispitäman hän»
dä sencaltaisesta eteenotcamisesta, ja wähimmäxikin on se
sinulle nijncuin christitylle, sopimatoin ja luwatoin, että
olla itze se sama, joca hänelle wahingota teet. Ia niznmuo»
doin, ehkä cuinga yhteinen ja tawallinen taincalminen woi»
ton mu:ro on, ja ehkä cuinga paljon sen edestä wastatan,
nijn ei o!e se cuitengan mikän muu, cuin warcaus; ja näky,
nijncuin ne, jotca sitä harjoittamat, ainoastans sen syyn
tähten olisit yhten sopinet sitä caunisteleman, että he!lle
olis sitä parembi wapaus, wähimmäx-kin tällä tawalla,
wetämön itz> llens jotain lähimmäiftns omajsudesta, jota he
him itzewat, c!>sca he ci cuitengan ulconaisen häpiän jarangaistuxen tähden julkisesti sitäryöwä ja warasta royk.ne.
§.

4^.

Cuudennexi owat wielä ne warcairi luettawat,
ca jongun palcan otrawac, ja ei cuirengan tee sicä,
palcan edestä olis picänyr tekemän.
cuin heidän

sen

cosca
Tämä on itze asian luonnosta ymmärrettäwä. Sillä
jocu päällens otta toiselle palcka maraxens, nijn tapahm
se aina sillä ehdolla, että se,

joca palcan saapi, pitä jotain
työtä
sen
hän nyt el
witziä
edestä tekemän. Mutta
nijn
cuin
eli
ei
tee,
määrättyä
työtä,
se pidäis
tee sitä
sitä
nijn ei
ulosotta,
palcan
ja
määrätyn
cuitengin
tehsämän,
juuri
sapn
ansainut,
sen
ole
waan hän on.ottanut
sitä
toiM
joca
cuinsswaras,
ilman
mitäkän,
malla tawalla
tehhuoneseen itzens murta ja sieldä jotain poisotta, jonga
waros,
myös
edes
on
samancalminen
den hän
Jumalan
cuin se toinkn.iin; Ia cuitengin en taida minä sanoa, jos
jocu warcaudon muoto on nhteisembi, cuin tämä. Cuinga
monda ei ole nijtä, jotca yhtä eli toista wirca edesseisowat,

cosca

ei ottaman palcka ilman ansiota.
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ja?n!!s ta?casti uloswaatlwat mitä palcaxi säätty on,
mutta »ijn xaho wähnnmin ivirastans oikein waari ottawat, cuin että he paljo mämmin wäärinkäyttäwäc ftn,

wayingoxi joiden parasta heidän pidäis
wirasans edesauttaman ja ylitze walwoman? Samalla
tawalia tekemät myös caicki ne, jotca witzin palcan ja maxon edestä, paällens ottawar jongun tykönä työtä tehdäxens ja palwellarens ja saamat myös määrätyllä ajalla
sen, mitä esimalda on päälle pannut, eli muutoin yhten
sopimisen jälken heille lumattu on; Mutta omat cuitengin
työsäns ja palwelluxesans, hidat, uscottomat ja petolliset,
nijlle

suurimmaxl

sen

mennä nijncuin se tule,lijotengin, cosca verhen
haldlan ja työn teettäjän silmä ei aina itze saapuilla ole;
Mutta taincaltailet uscottomat työn tekiät ja petolliset palweljat ei ole ansainet palcans, maan he omat sen »varastanet; Ia nijncuin Jumala on uhannut niitä cowalla ranandain

ajan

gaisturella,
maxa työntekiälle sitä hywin ansaittua
palcka, nijn myös ei jätä hän niitä costamata, jotca palcan ottamat, mutta työnttkemata jättämät, eli uscottomasti sitä tekemät; Sillä Jumala on oikia duomarijoca
anda iyecullengin töiden jälken. Saarn. kirj. 12, v. 14;
2Cor. s,v.ic>.
3- 47Seiyemennexi tapahtu wielä warcaus, cosca caupan
jotain petosta barjoiteran, joca moninaisella
lamalla tapahtua taita, sekä myyjän että ostajan puolelda.
Minä tahdon ainoastans ne yhmsimmät petoxen muodot
mainita. Myyjän puolelda tapahtu petos rnsin, cosca
hän ei ainoastans peitä sen calun lvica ja wirheä, jora
ylistä ja hyrväxi kijrrä,
hän myy; waan myös sitä
ja otta myös sijrä samasta hywän calun hinnan, tvaicka
hän omasa rnnnofans rierä
olewan wirhellisen, turmeldun ja kelwocroman. Tämä on nyt ei ainoastans
wäarys ja petos, mutta myös vri julkinen walhe;
suuri
ja jos se sama wieiä malalla wahwistetan, nijncuin ustasti tapahtu, mjn yhteen tulewat sijnä colme rastasta synnin
taacka sielua cadoturen ja helwettin painaman. Ia Iu«
mala

reosa

sama
sen

se
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ma!a armahtacon.' että cuitengin aiwan monda näin tph<
mä ccmppamicsta löyttan, jotta yhden pienen maallisen
woiton tähden, caicki nämät cauhistawaiset synnit harjoittamat, ja monda kerta nijn peräti wähän woiton tähden,
eltä se on aiwan ihmeseldäwä, cuinga yri ihminen, joca
tietä itzellens olewan cuolemattoman sielun, nijn aiwan

Kaipaan ja ylöncatzottuun hindaan taitamat sen saman
poismyydä. Ecinomattain tekewät he tämän silloin, cosca
he nakewät edesäns yxikerlaisen ostajan, joca eiitze yinmärra nuhingH calu on telwollincn, sijnä, että he hänelle sm
cmken huonomman cappalen edescmdawat, sen aiwan hywari kijttäwat, ja nijn paljo hindauloskiscowat, cuin shtäkin, joca turmelematoin on, joca petos ja wäärys cui»
tenain on wielä sitä suurembi, cuin että he harjoitlawat
caicken wähemmin sijtä itzmns
sitä sencaltaista wastan, jocajuuri
taita.
on
Tämä
cawahta
samancaltainen asia, culn
että Mu ottai< tilan taluttarens yhtä sokia ihmistä fencal-'
täisen paickaan, iosa Kän lange ja itzens loucka, cosca cuitsnginse, että hän sokia on, ja eiitze nähdä taida, enämmin pidais ylöskehoittaman händä johdattaman ssncaltaista
oikialle tielle. Mutta se mahta olla «mämmin eli wähemmin ymmärtäwäinen ostaja, nijn on caiketlkin se, joca jotain myy, welrapää sanoman, jos hän tietä calusa joncmn
wirhen olewan, ja jos hän ei sitä tee, waan sen wirhellistn
cappalen nijncuin hywän pojesmyy, nljn hän seka warasta
että walhettele, ja teke itzens ftncautta sitä suuremmari
eauhistuxexi Jumalan edesä. Silla näin sano Herra: As
eli ostat jotakin
sinä jotakin myyt sinun lähimmäisellco,
pettämän
weljens, 3 Mos.
pidä
häneldä; ei yhdenyän
kirj.2s,v.i4; jai Thetz.4,v.6,andaJumalan hengi sen yxiwacaisen waaroituxen, ettei yxikan sorrais eikä penäis
weliens josäcusa asias: Sillä -Herra on caickcin näiden costaja. Toisexi tapahtu petos caupan teosa, myyjän
puoleida cosca hän picä rväärän mitan ja waagan, joca
ei cäycä, ja cuirengmorra täyden hinnan, ja nijnmuodoin stkä petta ostajan että myös. warasta lMeldä nijn pal»
jo hinnasta, cuin mitta eli waaca oikiata wahcmbi on.
Sen<

on: ei pettä hälM eanpan teosa. 413
Scntähden on myös Jumala cowan kiellon ja wihal, übcauxen tätä wasian julistanut 5 Mos kiri. 25, v 13. :c cusa
pidä cahtalaista waaca sinun <ar'lhän näin sano: Ala
säs, suurembara ja pienembäta: eikä myös pidä sinun
huonesas oleman cahralainen mitta, suurembi ja ivähembi, mutta sinlllle pitä oleman täysi ja oiöia rvaaca,
jatäysi oikia mitta, erräs olisit pirkaijällinen
silla
-

-

jocainen, joca näitä reke, on-Herralle sinun Jumalaa
les cauhistus, caicki jorca wääryttä tekewäc. Ia
lumo sano, Sanalascu kirj. 22, v. ic>, 23. M«ninainel»
waaca ja mitta, orvat molemmat cauhistus -Herralle.
Moninaiset pundaric owar herralle cauhistus ja wäärä waaca ei ole hywä. Colniannexi tapahtu petos cau»
pasa myyjän puolelda, cosca hän ona mahdottoman corhinnan, cuin hänen caluns mara,
gon, e!i
waicka iyesäns hywä jaturmelemacoin on. Mahdotoin corco eli hinda on st, cuin käypi ylitzs se, mitä myyjä
itze on andanut, ja mitä hän cohtullisesti waiwans edestä ia
tarpelliseri plöepitämisexens otta taita. Sillä tämä on häcaupanteco on hänen elatuxens keino,
nelle luwallinen,
josta hänen pitä ylöspitämiftns
ja tule caiktttkin
jocaitzen cauppamlehen yxiwacaisesti, nimcuin sen caik n
tietäwälscn Jumalan edesä, tundons jälken ylitze lastea,
mitä hän itzecungin cappalen päälle näin cvhtulliserl woitori
otta taiia. Mutta jos hän ilman tätä päallecatzanvo!a,
otta nijnpalvon min hän ikäuäns taita uloskiscoa, crinomattain
hän näke ymmärtämättömän ostajan cdssäns, eli myös hawaitze, että ostaja on hätävndvnot, ja
toisesta paicastcl ei taida saada sitä cappalctra, ja nijnmuodoin on waadittu sitä häneldä ostaman, jos,

suuremman
se
cosca

saaman,

cosca

sanon

minä, cauppanms sencaltaisisa tiloisa eli muutoin> otta
mahdottoman hinnan, nijn hän ei ainoassans tee sitä christillistä rackautta mastoin, waan hän mpös ticko sitä oikutta wastan, cuin luonnollinen laki sisällens pitä, ja, sanal»
la sanottu, hän ei ole varembi waan wielä pahembi cuin
julkinm waras ja ryowäri, Mä hänells on tila, sitä u!<imin taincaltmsia wäarvttä tehdä, c«in että hälZ «l pelkä
mml<
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lhmisen welwollis lähimmaist, cohtan on:

hänen wääry»
denswäkiwaldainensijnä, että tarwe waan ostajataho
neldä ostaman, cosca ei hän mualda sitä saada taide: ia
hän sitä wastan pane suuremman hinnan caluns päälle,
jota suuremman hän hawaitze lähimmäisens tarpen olewan. Tosin! yri wäärys ja warcaus ilman caickea armahtamista, joca ei taida jada costamata häneldä, joca
wanhurscas on ja oikein duomitze.
maiiinallista

rangaistusta, ja cuitsngin on

§-

48.

Mitä nyt hänen tule, joca
myös hän puoleldcms wääryttä

jotakin osta, niin taita
ja petosta harjoitta ehkä
hänelle sijhen ei niin monda tila ole cuin myyjällä.jocaCuitenei ole
gin tapahtu wälist, että moni yxikertainen,
nijn hywin tiedä,
caupan teosa itziäns harjoittanut,
mitä tawara tawallisen ja oikian hinnan jälken mara, tule
pyytämän wähemmän, cuin iocu toinen tnielsLäns hänrlle
andais; Mutta joca taincaltaisen yriöercaisen myyjän
pecrä, ja sentähden anda hänelle wähemmän hinda cuin
calu irzesäns maxa, eccei hänelle ole ollm
ja cairo enämmän
hän on sainancalcainen pet«
rajä ja waras, joca wetä
Jumalan rangaistujen
päällens, cuin sekin, joca sentähden otta calllmman calu«
hän näke ymmärtämättömän
stans cuin se maxa,
ostajan edesäns. Mutta ustimin tapahtu se, että joeu hätä
waati monen myymän jotain, ja nijn picaiststi, että ha»
nelle ei ole aica odotta sijhen asti, cuin hän sois tarita sitä
usiammalle, waan täyty anda sille, joca emm eteen tule,
ja jotain taritze, waan jos silloin se joca ostaman tule,
senrahden ei anna cohcullista hinda, etra hän näke my)>jan olewan puurtesa jahadasa, waan maxa, wähemmän
cuii, muutoin, nijn on taas samancaltamen cäuhistawainen si>ndi ja wäärys, cuin edessäpäin myyj.ästä sanottu on,
hän ostajan hädän ja puutoren tähren ealuns callim<
maxi corgotta, cuin cohtullinen on. Samalla tawaila
päätettä, cuinga
taittan myös siltä cuin jo on
wäärys M »yndi >e on, jos ostaja pttä wäärän mtan
el:

se

saman

cosca

se

se

cosca
suur:

«aiken waäryden ja petoxm waltmmincn. 415
elipundarin, ja sencautta otta enämmän tawarata myyjältä cuin hinda on, jonga hän ftn edestä hänelle anda.
§. 49petoxen ja wäärinte?e«
yhteisimmät
Namät owat ne
paitzi
caupoisa;
mutta
näitä > owat wiela
misen muodot
aiwan monet muut, jotca osittain tulisit pitkäxi, osici..lu
mahdottomixi ylösluetta, ja jota caicki yhteen ot>tut,
osottawat cuinga corkiasti tarpeNinen se on, että ihminen
aiwan tarcasti otta itzestäns waari, ja warusta itziäns pe<
testa wastc n caupan teosa, ettei hän mahdais tähän cau«
histawaisen syndijn langeta; sillä se on tosin nijn cuin w:jsas
mi.s Syrach sano, ja hän jo sen aicmjesia caupantekemisen muodosta
hawaita taisi, että nimittäi:': Cauppamies
wälrrä työlläsi wääfyden, ja myyjä lynnin; silla rahan
tähden reke moni wäaryttä, ja jotcarickaxi tullarahiowaykäändawär pois silmäns; V7ijncuin rvaaja cahden
kiwen wälin tungetan muunjn, nijn myös syndi cunge
ostajan ja myyjän wälille. Syr. 27, v. i, 2,3. Ia wielä
paljo enämmm tule tämä todexi näihin aicohin, cosca wäärys ja petos on nijn caupantekemisen cansta yhdistetty, ja
»ujhijn pääasioihijn, jonga pääll.' coco caupanteco itzens
perusta, nijn sisällekiedottu, että cumbakin yhtähnawalla
opitan, ja lullan, että ne tustin owat kelwolliset caupant«oa ede«äns pitämän, ja stncautta itziäns elättämän,
jota ei wielä hywin oppinet ole lähimmäistäns pettämän;
w.,cm sieä wastan ajattelemat monetkin, silloin ccuken parhan ymmärtäwäns, cuinga oikein cauppapitä tehtämän,
tosca he sen kirotun pettämisen ja wäärin tckemisen konstin,
hywin ulosoppinet owat, ja sentähden on ccuketikin corki»
ammast tarpellinen että se, joca Jumalala pelkä ja sieluns
«doturesta warjella tahto, on sitä tarcambi cauppa tehde«

säns, ja caikella.wireydellä walwo sekä sydammens, että
ulconaisen menettämisens ylitze, ettei hän mahdais tulla
kieooturi tähän nijn Vahingolliseen ja duomitzewaiseen pe<

toren syndijn, joca ei milläkan muulla mwalla sijtä julkise»
sta warcaudesta ja lyöwämischä eroitettu ole, cuin ainoa-

ltcmck

416 lhmisen welwoll-lähimmWänscohtan on:
stans Nina, että st usiammalda harjcitetan, että maallinen laki aiwan Harmoin taita vystoä sitä rangaiseman, ia
että monet owat waaditut jättämän omaisudms, wäärän
ihmisen saallixi, ja ei aina tiedätkän, itzens häneldä wara<
stetuxi; Mutta juuri tämän lyyu tähden, on myös tämä
petoren syndi, sekä sitä cauhistawailembi Jumalan
sama
edes, että myös sitä wahingollisembi ja ouomitzewaisembi
sille, joca siä harmitta.
§.
s<>.
cuin §. 37 rumeten tähän asti
tawalla,
monella
Näin
ricotan
on,
sitä edellistä meidän welmollilucem
sanottu
osa wastan joca sisällens pitä sen mitä meidän ei pidä
tekemän hänelle hänen omaiiud.ns eli tawarans puolesta.
ErinLmattain on tästä näytänä, cuinga aiwan monella tawalla warcauden syndi harjoitetan; ja wielä usiammalla
tawalla tapahtu ss, waicka ei caickl muodot täsä ylösnimltelyt ole. Cuitengin on se, mitä edlsruotu on, niin ulot<
tuwainen, ettäjocainen, joca tahto, ftlä taita oppia, ja
,

tulla ylöskeooitetuxi, caickia wäärytcä ja warcoutta lähim»
mäistä cohcan cauhistuman ia wälttämän. Mutta sijnä siwusa, on myös se nähtäwä, sijtH cuin sanottu on, että ai<
wan monet, jotca usein täydellä suulla kerstawat itzellms
oleman hywän oman tunnon, ettei he ole ryöwännet ja
aiwan monella tawalla ja us:warastannet lähimmäistäns,
ja
owat;
jos
ihmisten yhteinen elämäkerta
asti tebnet
jälken
nijn
on totinen päätös se, että
tutkistellan,
tämän
ja
omat
warcat
ryöwärit, ja, nijdengin
heistä
suurin
yhttydlsä owat, ja
seasa, jotca christillistn
canda;
christittyin
nime
Ia se cuin wielä walitettahtomat
tawambi on, nijn tule wääryden warcauden syndi ustasti
enämmin ilman häpyä christityilda, ja christittyin
har<
joitetuxi, cuin se tapahtu pacanoilda ja vacanain
Mouda pacanoista on nijn tunnollinen,, ettei hän tieten ja
tahtoin poisota lähimmäisens tamara eikä händä petä;
pitämät sen lmllisna ta K>Waan monet christittyin
walicappalena,
he näin tekemät,
wallima elaluxens
m mitä moni Mana pahasta luonnon »valkeudesta hawaitze

sen

osa

seuracunnan

seasa
seasa.

seasa

cosca

cgui?l-
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cauhisiawaiseri wääryderi, sitä momki-» chrisiittyin seala ei

pioä ensingän syndinä. Waan taitaco cucan iwan sydä lumen niurhetta sen päälle ajatella: että ne, ja juuri ns s»l-mat, jotca cutzuwat itzens lesuxen opetuslapsixi, ia joiden
welwollisus olis hänen opetuxens ja esinnrkins jälken, sitä
caicken suurinda oikeutta jarackauita harjoitta, cuca
ilman sydämmen kipua mielehens johdatta, että juuri nmät ja naiden seasa, owat ne caicken suurimmat wäaryrcn
palwchat? Ia eikö silmät mahda wuodatta catkeria lurtämängin tähcuttclemisen kyyneleitä, pcränajatellesa
den Jumalan ;alesuxen niini pilcatuxi tule pacancun seasa?
Täfa en taida minä muuta, cuiu caikesta minun woimastani,ja sisälliscllä sielun ja sydämmen lijcutuxella ynnäPawalin cantza huuia: Laccmcan jocainen wäärydestä joca
Chnstuxen nime mainiye. 2 Tim. 2, v. 19. la, jocainen
joca lesuxen nimen suuhuns ona, joca hänen opetuslapftrcns itzens tunnusta, joca hänesä tahto osallinen olla, ja
hänen cauttcms periä Jumalan armon ja taiwan waldacunnan callit ja catomattomat tawarat, lacaitcon siitä,
wäärydestä, cuin mailman orjat, Mammonan palweljat
ja saranan lapset, maallisten, ja catowaWn tawarain cocoon etzimisen alla harjoitiawat. Ia joca ei tästä wäärvdcstä laata, ja sijtäitziäns cawahta tahdo, hän andacon sin
cuitengin lesuxelle palcaxi hänen calkeran kärsimlsells ja
cuolemans edestä, cuin han heidän edestans on ulosseisonur,
ettei hän ensingän sano itziäns hänen opetuslapsexens, eikä
nimitä itziäns christityxi; sen päälle, että cosca hän ei itze
tahdo ollalesuxen oikia opetuslapsi, hän ei cuilengcm mcchdais estä muita lesuxen tygö tulemasi; sencautla, eitä
hän waäryden harjoimxen alla, sano itzms hänen opetus
lapsexens, josta ne, jotca ei wielä tunne lesusta, picaiststi
tämän päätöxen tekewät: jos opetuslapsi on ni'n suuri
wäärimekiä, mikä mahta sijs hänen mestarms olla, jacuca mahra anda iyiäns hänen Schouluuns? Tällä latvalla tule lesus hirmuisesti pilcatuxi, ja monda sielua hänen tyköäns poisestetyxi, jonga tähden myös se, joca t.Hl,u
WPN/ on sitä hirmuisemmau wihan Vuounon pääliens carCc
tutta.

Ihmis welwdllis.lähimmäistäns cohtan on:
lutta, ja olis sentähdcn parembi, että bän, cosca bän

4! 8
cuin

edem

«välttämisen cautta, ei tahdo nijnitziänskäytta,
lesuxm oikian opetuslapsen sopi, julkisesti caickeln
tunnustais itzms saranan opetuslaosexi

;a palwellaxi:

Sillä e!,kä cuinga hirmuinen
olis, ni,'n sanois
Kän cuitengin totuden sijnä asiasa, ja silloin ei tuiis m»öskän lesuli N nimi nijn suuresa mirasa pilcatuxi, eikä toiset

lesuren osaltisudesta estttyxi, cuin se tapadtu, cosca hän
ja cuitengin wäärydesä satanata pai»
sano itzens chrlst!ty),'i,
cuinga
wele. Ia
hirmuinen hänen
muu»
toin on, cosca hän nijncuin wäärinttM elä näns lopetta,
nijn olis se cuitengin pai o huokiambi s?n suhtem, cuin «e
olewa on, cosca hän sinä siwusa nijn suureen lesuxen pilcamiseen ja moneen muhun Mun turmelluxecu on wirapaä
ollut.

, Tosin, joca tätä ja mitä jo edeltäpäin sanottu on, oi<
kein peränajattele, hän ei muuta taida cuin hlrwiä caickia

wääryltä, warcautta ja petosta, ja

sen pxiwacaisen

aic

-

misen eteens otta, että nijncuin murhamiestä, ja nijncuin
itze perkelettä sitä wälttä jacartta Cuitengin tahdon minä
wielä muutamat lyhykäiset muistuturet
tygöpanna,
jotca owac woimalliset taincaltaista aicomusta sitä yriwacÄisemmari tckcmän. Ia cosca moni luule stn cautta hyö'
itzellens olewan, että he caickinaisella tawalla !ä<

tawara tygöns wetäwät, nijn on tarpellmcn,
että minä ensin tätä wastan jotain muistutan. Se on tesm
oiwan perustamatoin ja tyhmä aja-us, että wäärydeliä
tawara pidäis hyödytyxexi tuleman; waan pa!,o
enännnin on st yxi totinen asia, että se suurimman wahin<
gon ja turmcllnxen wyötäns welä! Sillä waicka se waärin
tawara joxicuxi ajaxi näky seisattawan, «a tekcwän
saam
M)nen rickaxi; nijn seura cuitengin salainen kirous sen myö<
tä, joca nijncuin ruumin mato ylöesyö, ei a'noastans ien
tawarcm, cuin waärin saam on, waan myös siznä siwu a
sen, cuin oikeudella on coconpandu Tämä on Jumalan
nijn perustettu totuus, ettei ensingän sijtä epäilystä

saaru

.

scmasa

ole.

sano

ic,, v. 2,
Jumalan hengi selkijllä
wäärin
rawara
ei
saaru
ole hyödyllinen. Ia
sanoilla.'
mitä Jumalan sanan jälken ei ole hyödyllinen, on sangen
paha ja Vahingollinen; Erinomattain mitä tähän tule,
nijn löydämme sen wahingollisuden wielä selkiämmi!lä
ulospanduna. Näin sa«o
noilla luma',an pyhäsä
v.
22,
joca ei wanhurscaudella
N>oi
sirä,
ler.
13.
Herra
huc»nettans rakenna, rvaan sijoitta asuinsians rväarvdellä: ?oca anda lähimmäisens ilman mirän ryorä rehdä, ja ei anna hänelle oalckans; ja taasHabac.2,v 6 :c.
Herra: N)oi sirä joca coco rawarans muiden hy«
wxdest, cuinga cauwan kestä? ja stlyttä paljo lsca
päällens. O cuinga äkist ne pirä tuleman, jotta sinua
puremat, ja ne heräroäc jotta sinun syörervät pois, ja
sinun täycy rulla heille saaliri. iLrrä sinä olet moner
pacanat ryowännyc; nijn vicä caicki jäänet, cansoista
taas sinua ryowämän ihmisten weren tähden, ja maan
ja caupuncnn, ja caickein
asuwaisten tähden, cuin
owac. N?oi sirä, joca ahne on, oman huoncns vahudexi, ercä hän panio pesäns corkeureen, ja
pelastais iyens onnettomudest. Mutta sinun neuwos
pirä sinun huones häpiäxi joutuman. Tasa näet sinä,
racas sielu, nnka ni.den onni on, jotta wäärydellä, pecorella ja rvöstänus llä lähimmäisens laHWn allans saattawac, että caickinainen kirous scura heitä, ja että se pitH
heille samalla tawalla tapahtuman, cuin he toista wastan
tc-znst owat. Nijn on myös aiwan merkillinen, mitä Prop-)etan Zttcharian tykönä seiso,
kirous, cuin wääryden myöm seura, ulos malatan lendäwäisellä kirjalla,

ole. Sananiascu kirj

se

sa-

sanasa

sano

se

sen

cusa se

Ma seiso: Minä tahdon sen ruotca edes, sano.-Herra
Zcbaorh, että sen pitä tuleinan roarcan huoneseen, ja
sen huoneseen, cuin minun nimeni caurra wäärin wan»
no, ja, sen pirä pyjymän heidän huonesans, joca sen on.
culuttarva puinens ja kirvinens. Zach 5,v. i.:c. TäsH
julista Jumala yhden cauhicm kirouxen sekä warcaita eitä
wäärin wannoita wastan, nijncuin myös nämät molemmat enimmitten yhdesä owat, mutta itzs kirous, cuin

Cc

2

se

weta

420 lhmis welwollislWmmäistäns cohtan on:
wetä nijden ylitzs, jotca näihijn syndeihin wijcapäät owat,
on mm suuri, että se cukma heidän huoncns, ja peräti
turmele caicki mitä heille on. Monda muuta paicka Jumpan sanasta taitiain edes wedellä, jotca osottawat mikä
kirous, wahingo ja turmellus wäärydellä cootun calun ja
tawaran myötä seura, mutta nämät cuin edestuodut owat,
ne owat jo ni n ulottuwaiset, ettei tähän asian lawiambma
todistusta tarwica. Ia mitä näinmuodsin Jumalan sanasa
seiso,? sen tooexi wahwista myös caickein cucain coettelemus.
Meille owat aiwan usiat esimerkit sijtä, että monet, nijncuin raatelewaiset cotcat ja haucka linnut, owat huoneens
ja pssäns cocoon candannet, mitä he wäärydellä ja petoxella
owat lähimmäiseldäns ryöwannet; waan sencautta ei ole
he mitan muuta tehnet, cuin coonner wirityxiä, joilla heidän huonens kirouxen tulella owat ylössytytetyxi tullet, ja
wiela nytkin osotta jocapäiwäinen coettelmms, cuinga Jumalan wihan uhcauxet wäärän tawaran ylitze taytetpxi tulewat. Ne hajowat nijncuin sauhu tuleen, niin ettei nähdä laitta, cuhunga ne joutunet owat, jayxi wäärä raha,
wie usein kymmenen ja wielä ufiambata myötäns. Ia jos
wielä se, joca sen wäärän tawaran coonnut on, itze
sitä nautita cuolemans hetken asii, nijn pitä cuttengin ainähtämän, että se lasten, eli lasten lasten
wan
tykönäharwoin
seisatta; waan se kirous, joca sijheen on tarttunut,
rupe sitts perästipäin sitä suuremmasa lieckisä palaman,
culuttaman ja hawittäman, jota pidemmän ajan se edellä
päin lewänyt on. Ia tämä on nijn julkisesti silmillä nähtäwä, että jocainen sen muiden tykönä hawaita taita, nmtta itze tykönäns ei tahdo cucan sitä nähdä. Cosca monetkin
näkewHt, cuinga caicki kaypi edeötacaiftn toisen huonesa, ja
cuinga hänen omaisudens nyt yhden nyt toisen wcchlngollisen tapauxen cautta päiwu päitvälda cato ja wähene; nijn

scus

he kyllä cohta muistamat sano: Nijn se käy: nijn mennyt
cuin saam: sin ja sen hän petti, sen ja sen tawaran hän

sc

sama

min Väärällä rawalla alans jaatti, ja nyt mene
tietä cacaisin:c. Kutta;uuri ne samat, jotca nain tarcasti näkcwat, miuga lopun rväarm saatu tawara niuidcn
tykönä
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tykönä sacwi.

silä wäaryttä

omat nijn s?kiat, ettei he näe ja hawaibe
ja pelosta, cuin he itzs harjoittamar, sitä

muiden esimerkistä tahdo catzoa sitä loppua, cum heidän
omalla tawarallcms oiewa on, jonga he samalla tawalla
coonnet owat; waan yhtä hywin heidän tawallisssa määrydescms edespyrkiwät, ja aina enämmln
kirouren
tulda itzs paällens wiriämän ylöspuhaldawat, jonqa he
muiden huoneisa jo suurimmasa liekisä riehuman näkemät.
Ah! cuinga »voimallinen ei ole wääryden ja petoxen chndi,
pimittämän ja lumoman ihmisiä heidän omari suurimmaxi
turmelluxerens? O Herra awatcon cuitengin caickein tain»
caitaistm silmät, sekä Jumalan sanasta, että muiden esionnettomuden ja wihelmerkeistä näkemän, cuinga
jäisyden, myötäns tuo, cosca he lähimmäisens tawarard
alms saattamisen cautta, hyödytystäns etziwät ja ricastua
tahtomat l

saman

suuren

se

§.

52.

Tämä on erinomattain sanottu sijtä onnsttomudesta
cuin ruumillisellakin tawalla nijtä cohta, jotca wgärydM
tawaram cocowat. Mutta wielä monda tuhatta k.rm
suurembi on st wiheljäisys, cuin se hengellisesti ja ijancaickiststi ihmisen päälle wetä, ja lyhykäisestä naisäsanmsa käsi»
tetän; wäarär, warcar ja ahnec ei pidä Jumalan

wawanmda perimä,:, i Cor. 6, v9, io Hirmuitawaiset
sanat! ettei saada periäluValanWaldacunda: Ah! ei taida mitän cauhistawaisembata olla euin rämä rn; joca on
tehnyt itziäns osattomari Jumalan waldacunnan perimisestä
on hucuttanut sieluns ja caicki
tawarat, ja malmi»
ijancaickisen
majan
niiden
stanut itzellens
saastaisten hengein
seasa, josa waiwa pitä oleman nijn ulosscmomatoin cuin
loppumatoin. Anna sijs nijn olla, sinä määrä ia petolli»
nen ihminen, että sinä täällä mailmasa ollefans, saisit nautita sinun määrin saadun tawaras. Ah! nijn muista cui»
tengin, cuinaa callilia l.innalla sinä
ostanut olet, nun
pitä sinun näkemän ettäs ulosscmomattomasti onnettoman
caupan tehnyt olet. Sinä luulet kyllä olles aiwan wijsas ja
toimellinen, costas jollakin tawalla olet taitanut puoles

se

sen

sen

Cc

,

wetä

422 lhmis welwo3is!ähimmäistäns cohran on:
welä jotain lähimmäists tawarasta, waan auta Jumala!
cuinga tyhmä sinä sijnä ollut olet! Sinä olet ottanut yhden

piwon täys tuhca ja tomu (iillä mikä on maallinen tiwara
muma, waicka sitä cuinga suuri paljous olis?) ja sitä wastan pois myynyt sinun cmtudes ja taiwas, ia cmdanm sielus Fatanalle ijancaickisexi omaisuderi. Ia täsä on se wiecas
hengi tehnyt samalla tawalla cuin calan pyytäjät, jotca panemat pienen calan engeen, suuremdata käsittärens, ja
suurembi niele pienemmän, nijn on hän fangittu
ja käsitetty. Samalla muoto/
minä, on myös
wahingMnen helwetin calamies tehnyt sinun cantzas, cosca
sinä wäärydellä lähinmiäises omaisutta pyydät ja omt.
Hän osotta sinulle sinun lähimmäises rahan eli muuta, cuin
hänen omcme on, ja wiettele sinua uscoman, että se tulis
sinulle rawinnori ja hyödycyxexi, jos sinä sen saisit; muna
nijn pian cuin sinä sijheen tartut, nijn olet sinä onneloin
saalis ruman hengen sahroisa, ja sinun sielus, sinun
cuolematoin sielus! joca nim callis on, on istunut hänen
wclhingoilisen ongeens. Taidatcos ilman wapistusta tätä
ajatella? Sinä olet ylösmellyt jocain wierasta omaisudesta,
ja olet juuri sencautta itze tullut helwetin pedolda nieldyxi.
Vaidatcos itze sanoa, jos et sinä täsä ole ollut coconans
tvimmatru ja rijwattu oma ijancaickista wahingotas etzimän? Eli millä luulet sinä tämän wahingon parandawas
eli liewittäwäs? Aiatteletcos, että se tawara, cuin jää
tänne mailman jälken cuolemas, pitä sinua helwetistä auttajan eli sinun waiwas siellä huoiendaman? Ah sinun tyhmyoes on ulosscmomatoin, jos sinä tämän uscot. M rictaus ama wihan päirvänä. Sanal. kirj. n, v.4. Jos
sinulle olis coco mailman rickaus ja caicki tawarat, nijn ei
ne taida autta sinua, waicka sinä nijtä wielä oikeudellakin
saanut olisit, ja wielä wähemmin taita wäärin saatu tawara sinua autta; waan jota suuremmalla wireydellä sinä
olet sitä pyytänyt coota, sitä sywemmäldä wajotta se sinua
calomreen, ja jota rickammari sinä määrällä calulla olet
tehnyt itzes, sitä
waiwaisudesa pitä sinun sitloppumattoman ijancaickisuden wiettämän. Sinun
ten
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sen

sen
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<i oidä sitä mämmin nähdäxeikän saaman, ehkä cuiigi
löylänyt olc-t,
smä ennn silmä'ilos sen päällecatzomisesa
waan wsca sinä maiimasta Kwdet, lii n läyty sinun myös
tämän sinun ihastuxes jalkes jäc?ä, ilman Man toiwoa,
että mämmin c>scan caikesa ijancaick.sudesa si»cä nähdaxes

saada. Ia mitä autais se sinua, jos sen näkisit ja saisit:
Se ei muma, cuin enännäis sinun waiwas; ia ftkm, c)smuistat, cuinga sinä wäärydellä sirä cooncas
ptta
sinulli kipua ja hammasten kiristystä ulosianut olet,
n>)masti lisämän. M syndlnett! ajattele, mihinga onnettonuteen sinä ihiäs syöxet, wäärän taVaran etzimism ia.
otcamisen cauttu, ja jocainm, joca tähän asti ei sitä tehnyt ole, tulcon tästä ylöskehoitsturi cawalitaman itziäns et-

tei

se myöskän coscan tästä edes hänelda tapahtua mahdats.

§.
53ajatella: kyllä minä teen camyxikän
Täsä simahda
minä cuolen, ja wäl<
mnxenza parannuxen, ennen minonnecromuden;
Sillä
dän nijnmuodoin senijancaickisen
wälillä olen minä cuirengin nautinnut, mirä minä kerta olen käsijn saannur: Sillä ehkä st kyllä on ton, erta
Jumala on walmis andaman syndsjä andexi niillekin, jotca
warcautta, wääryttä ja petosta harjoittanet owat, cosca
tekehe caikesta sydämmestäns catumuxen ja parannuxen
wäc; nijn on cuitmgin taincaltainm catumus ja parannus
aiwan tietämatöin ja työlläs, nijn sttä se suurimmalda
tapahtua
osalda jää tekemätä sijhen asti, ettsi se mämmin
pain
edellä
muipaitzi
§.41.
jo
sitä, cuin minä
taida. Ia
muutietamättömydestä,
ja
stuttanut olen cuoleman hetken
tamista muista asioista, jotca tekemät parannuxen aiwan
työlläri julkiselle wakalle, jotca myös yhteisesti caickijn niihin sopimat, jotca jotain wääryttä ja wahingota tekewat
sanon
lähimmäisellens hänen tawarans puolesta; paitzi täcä tapahminä, nijn on wielä erinomainen asia, jonga cautta
tu, että paranus tule aiwan rascaxi niille, jotca toisen
omaisuden owat allans saattanet, eli wähimmäxikin sen
matcan saatta, etcei he saa sitä pitä ja naucita, jos he
muu»
Cc 4

424 Iymy.welwollis. lähimmaistäns cohtan on:
muutoin tahtowat sen wihoitetun Jumalan cantza sowitttuxi tulla. Ia tämä asia seiso siinä, että se rvaying) ja
tväärys pnä palkircaman, cuin lähimmäiselle rehcy ja
tapahmnuc on. Tämä on tosin nijn tarpcllinen, että
paitzi sitä ei taida parannus totinen olla, eikä wäärnden
syndi mlla anderi anneturi, niincuin itzs asian sisällinen laatu ja luondo osotta. Silla yri totinen parannus ei ainoastans siinä seiso, että ihminen ulconaisesti lacka sijtä synnisiä, jota hän harjoittanut on, waan sijheen waaditan myös
sisällinen sydämmen ja mielenmuutos, jonga myötä myös
stura, että hän wiha ja cauhiftu sitä harjoitettua iyndi.
cuinga sencaltaiststa ihmisestä, taittan sanotta ja
ulcotta, että hän wiha ja cauhlstu sitä syndi, cuin hän lälmnmäisens wahingotzemisen, Varastamisen ja wäuryttämism mutta tehnyt on, joca trMnäns pita ja nautitze sm
tavaran, jonga hän niin wäärydellä on allans wetänyt,
eli muutoin palkitzemctta jättä, mitä hän turmellut on?

se

Mitzist, joca tämän teke, hän osotta selriästi; että:oaicka
hän ulconaisesti on laannut lähimmaistäns wahingoitzemast,
ja wääryttämäst; nijn on hänen sydammens cuitengin wielä mmtttumatoin ja tämän synnin rackaudelda sisälle otettu ja niinmuodoin hän ei yriwacaisesti cadu harjoitettua
pabunans. Mutta cosca nyt ccttumus ei ole yxiwacainen
ia Mlpitöin, nijn on selkiä, ettei hän myöskän sencaltaisesa
t>! isa taida syndiäns andexi lumalalda saada. Sitä wastan
ihminen on tullut totiseen parannureen ylöskehoite> uxi, ia sen alla näkemän sengin synnin julmutta, kirousta
jacaudistusta, jonga hän on harjoittanut, cosca hän määreellä wtakin on ottanut, ja toiselle wcchingota tehnyt,
nijn <i hän su ngan taida sitä wäära calua tykönans karstä,
waan ni-ncuin ss on matcan saattanut Nijn suuren kiwun ja
okdismxen hänen sydämmesäns, nijn hän myös cauhistu sitä
liähdesäns, ja wielä snämmin, sitä nautitaxens, ja, se on
niincuin yxi kirous hänen ftlmans edes, se polta händä nijncuin tuli, nijn ettei hän anna itzellens lepoa eikä rauha, ennen cuin hän stn tyköäns oikialle omistajallens jällens saatta. Samalla tawalla ei taida hän myöskän ilman sydäm,

men
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men bpua a'a'ella sen päälle, jonaa hän muulla lamalla
sorttanm, alcspainanut ja wahingoittanut on,- eikä lönvä
lepoa omasa lunnosans, ennen cuin hän on sowittanut iycns

ja sen tehdyn wahingon palkinnut, ntincuin myös tämä nijden tykönä «äin hawaittu on, joica
Hetran armon cautta totiseen parannuren owat tullet ylösheratetyxi. Tämän N)ahingyn ja wääryden palkitzemistn
tarpellimdm hawaitzi muincnZacheus aiwan hywin, joca
cosca hä.n lesuxelda, parannuxcn ylöskehoitetuxi tuli sanoi:
Cayo Herra, puolen minun tawaratani, annan minä
waiwaisille; ja jos minä jongun perränvr olcn; niin
minä neljäkertaisest jällens annan. Luc. 19, v. 8. Semähden myös Herra Jumala itze,
hän ojötta sen henaellisen paastomisen muodon, (jonga cantza ei mitän muuta
ymmärrerä, cuin se
totisesta parannuresta, jonga puolesta syndisen tule hyljätä endiset syndim) näin sano: Tämä on paasto, jonga minä waliyen-: Lafte ne wallallens, jocca wäärydella sidocuc owac, päästä rascautemr irralle, lastewaiwatutwapaxi, ora pois caickinainen cuorma. Esa. ;B,v. 6. Samalla lamalla on mnös
aiwan merkillinen, ja tule tämän asian ja totuden wchwisiuxexi, mitä Prophetan Hesekielin tykönä seiso, cusa Jumala kyllä lupa unhotta ja anderi anda synnit ja pahat
teot, mutta siliä ehdolla, että hän paranda ikens, jatähän
parrmnuxeen waati hän myös sen, että wainngo pitä
palkituri tuleman, cuin pandin ottamisella ia muu wääryden cautta tapahtunut on. Jos
Herra, Jumalaloin paranda iyens synnistäns, ja «ke oikein ja hywin,
nijn että hän pandin anda jällens, ja
maxa mitä hän
on warastanuc, ja elämän
jalken elä, ettei hän
paha tee, nijn hän
consest elä jo ei pidä cusleman.
Caicri hänen syndins, cuin hän tehnyt on,, pitä unhooettaman. Hes. 33, v. 14,15,16. Peränajattele nyt tätä,
racas sielu, ja Kawaitze cuinga tyhmästi sinä teet, jos sinä
Makin määrällä ja tumattomalla tawalla allas saatat mikä sinun lähimmäises oma on. Jos et sinä paranna itziäs,
nijn on kirous sekä ajallisesti että ijancaickiststi sinun ylitzes.

hänen calch-lns,

cosca
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se

se
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426 lhmisen welwollis lähimmäist. cohtan on:
nijncuin edclläpäin

§, §, ;c?, 51,; 2 sanottu on. losHna
armon
cautta parannuxesngin tulisit
taa? Jumalan
ja
josa cuitengin suuri sielun waara
saaleruxi,
kchoitekuxi
on, ja josa myös moninaiset estet sinua cohtawat, nijn ct
saa siliä cuitengon, sitä*wäärydellä saatua calua pilä ja
nautita, waan sinun täyty sen tacaisin anda, joca susulle
ulconalsengin tilas puolesta sitärascammaxi tule, cuin cuca
ties, coco sinun waldas alla ei taida olla enämbätä, cuin
st, jollas wahingon palkita taidat. Sentähden jos sinä
wi un tutkist lemisen jälken löydät, ettet sinä tähän asti mi<
tän wääryttä, ostosta ja tvcchingeta lähimmäiselles hänen
tawarans puolesta tehnyt ole, mm rucoille Jumalala, että
cawahda itziäs, et'
hän edeekinpäin sinua sijtä warjelis, jaryhdy
toisen omaan,
tet sinä millakan tawalla luwattomasti
ja sencautta nain suurta sielun waara ja rascahasti paina»
waista synnin taacka päälles cartutta mahda Waan jos
sinä
sen löydät, että se tähän asti tapahtunut on iinulda.
ah; nijn muista mitä sinä olet tehnyt, muista cuinga sinä
olct sinun cuolemattoman sielus ja sen autudcn hucannm,
ja m>ngä Jumalan wihan duomion ja cadotuxen sinä olet
päälles wetänyt. Muista, ettei enämbi ole sinulla aica
edespäin niin nhdä,ja ajatella: kyllä minä parannan itzcn.
Siinä on kyllä, että sinä jo tähän asti olet coonnutnin
tulisia hiliä sinun sielus päälle, ja se on suuri Jumalan kä>
aica ole heitsimisen ia pitkämielisyden rickaus, ettei hän jopoldettares
ja>
tänyt sinua sijhen tuleen, jota sinä näin itze
pi<
ylöncatzo
waiwattaxes sytyttänyt olet. Sentähden älä
demmäldä tätä Jumalan kärsimistä ja pitkämielisyttä, stn<
cautta, ettäs tahdot wijwyttä parannuxes cantza, waan
nyt on jo corkia aica parannusta tehdä, ja sencautta pyycä
ijancaickista onnettomutta wälttä, sen päälle, ettet sinä,
ennen cuins»luuletcan, mahdais langeta sijhen helwettiin,
joca jo awetulla kidalla on walmis sinua nielemän. Ah
callin sielus tähden, älä sijs pi<
Jumalan tähden, ja sinun
demmäldä wijwyttele parannuxes cantza, waan anna tällä
luhetkellä alcu sijheen tapahtu, ja rupe Herraloa sinuncalu,
malaldas armoa sijheen etzimän. Ia ettei se kirotm
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wäärydellä ottanut olet, mahdais sinulle estesxi olla
MMparannuxesas.
nijn lcma se M pikemmin jora par.msnun
m,n pois sinun tyksäs. Sillä nijn cauwan, cuin sinä sen
tykönäs pidät, niin on se onnetoin pestiraha sinun kädesäs,
joni i cuna sinä satanalle omaisudexi sidottu olet. Samalla taivalla pyydä myös sow tta >a palkita, jos sinä muulla
taialla lähmimäiselles jongun wahingon tehnyt olet. Jos
jolle sinä jotain wahingo ja wääryttä tednyt
se on cuollut,
palkita
nijn ettet
ja
enämbi

olet,
sinä
sitä somitta hänelle
taida, nim pirä sinun tekemän sen hänen lähimmäisille pe-

rillisillens; ja jos ei Mä ole, nijn anna waiwaisille se osa,
cuin tule sen tapahtunen wahingon ia wääryden palkitzemi«
s'tt. Ia täsä on tarpelline», että sinä wisusti peränä attelec, cutca ia cusa ne owat, nijncuin myös cmnga suureri
wahingo nouse. Jos et sinä taida caickia muista, nim on
parembi, ettäs ennen annat enämmin cuin wähemmin, sen
päälle että caiketikin se kirouxen alla annettu tawara sinun
mahdais pois ioutua. Jos tämä sinun mielestäs
tule työllaxi ja rascari, nim muista: että se wielä rascammaxi tule, ios sen catista edespäin ylöslyckät, ja ols sentäbdcn sitä adkerambi sitä tekemän, niin cauwan cuin se wielä
jollakin muoto tapahtua taita. Kiruhda ihiäs nopiast ia
pelasta sielus, silla aica on lyhy, waara on suuri ja wahingo parandamatoin, ios sinä laimin lyöt sen otollisen ajan,
cuin wielä nyt sinun käsisäs on.
§.

54

se

Mutta ehkä cuinga wälttämättömästi tarpsllinen nyt
on christitylle, että hän caickia tätä wääryttä ja vahutta
wälitä, josta minä nyt puhunut olen: nijncuin siitä, jota
meidän ei pidä harjoittaman ja tekemän meidän lähimmäistäni wastan hänen tawarans puolesta; nijn ei tämä mitengan wielä ole caicki se, milä christillinen rackaus ia welwolli us täsa
m?ildä waati. Sillä nijncuin usein muistutettu on, nijn on rockauden luondo se, että ei ainoasians tee mitän, cuin paha on, waan se myös waati tekemän sitä cuin hywä on, ja cosca kerta se suuri lugun lastun
päiwä

osasa

se

se

428 llM.welwoll.lshimmW.cohtanon: autta
pniwä tule, cosca m-idän Issuxen duomion edes vitä tiliä
tekemän, cuinaa ms meidän chrlstillisestä welwollisudestom

waariottanet olemme, nim tämä caicki tietämä duomari ei
ainoastans sitä kysy ja tutkistele, jos ja misä asiasa me
olemme lähimmäisem calun ja tawaran wahingoinet ja turmellet, eli jollaculla määrällä ja petollisella muodolla sitä
itze allamme saattanet; waan hän tahto myös sen! perän
kylnä ja tutkistella, cuincza ja millä tawalla me olemme
pyytänet meidän löhimmäisem parasta hänen omaisudens
puolesta itze hy'väntekömisen cautta edesautta,ja jonga hän
löytä täsä wedäperoisen ollen,
hän mm Kywin asetta
niiden rackaudesta pa!jastettu>'n secaan, culn nijtäkin, jotca
wääryttä ja warcautta harjoittanet owat, juuri samalla
tawalla, cuin hän ei ainoastans mjtä ijancaickiseen tuleen
mmnä kaste, jotca owat wihannet ja wainonet lähimmäistäns, waan myös nijtZ, jotca ei hänen köylsille ystäwillens
osottanet ole. Sen»
heidän puutteisyns, apua ia laupiutta
ja että
tähden on tarpellinen, että minä edespäin osota,
jota
meidän
jocainen hywin peränajattsls, mikä
«n,
picä tekemän meidän lähimmäistäm cohtan hänen ta-

sen

se

warans puolesta?

5-

'

Caiken sen, cuin tämä meidän welwollisudem osa meilda waati, löydämme lyhykäisesti cocoon wedettnnä ja käsi»
tettynä nijsä sanoisa, cuin nmdän pienesäCatechismunsam
lopusa seiseitzemän>'
.en ja yhdexennen käffyn ulostoimituxen
meipitä
ja

auttaman
somat joisa se cuulu, että meidän
dän lähimmäistäm, nijn että hänen calnns ja elatuxens
warjelluxi, ja että hän sais omans pitä
tlllis
ja naurira. Näiden sanain johdatuxen jälken olemme sijs,
yhteisesti sanottu, welcapäät caickia sitä tekemän, jonga
cautta meidän lähimmäisem tawara ja omaisus täitä tulla
suojelluxi, enetyn, ja hän sen nautitzemisesa nlöspidetyxi.
Mutta erinomattain ja ensin, nijn pitä meidän nijn paljon
culn me taidamme, estämän ja warjeleman, ettei hänen
omaisudellens jocu wahingo rapahduis, ja oleman hä-jopuolesta
me näemme hänen
nelle awullistt,
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sakin waarasa olewan. Jos ms lMvaitzsm, että jocu

pahanelkinen ihminen hangitze toisen omaisutta turmeleman,
niin pnä meidän handä si-m waaroittamcm, ja jos hän cuitcngin sen wchmgon teke, syypäan ilmoittaman, sen päälle,
M se wahinaoinu mahdais saada wahmgons valkituxt.
Jos meidän lähimmäistäni tulipalo eli jocu muu äkillinen ja
tapaturmainen waara cohta, nijn pita meidän, ehkacmnga kijrusa omasa työsam ms olisim, riendämän itziäm händä auttaman ja hänen omaisuttans suojeleman. Costa ms
cuulemme, että jocu on ryöwätty ja »varastettu, nijn olemme nxlcapäät cuulusteleman, cuca siihen wicapää on, ja
caiketikin ilmei cmdaman jos me sijtä taidamme tiedon
saada. Cosca me näemme lähimmäiseldäm jotain poistullen ja cadonnen, nijn pitä meidän sitä corjamcm, ja nijn
laittaman, että omistaja sen jällens saapi, jos hän löyttH
taittan. Nijncuin Jumalan omat seikiät sanat sijtä cuuluwat 5 Mos. kirj. 22, v. 1,2,3,4, cusa hän näin sano.- Corveljes härjän caicka lamban exynen, nijn ei
scas «laet
sinun pidä käändämän iyes pois,waan rviemän se jällens
,

sinun weljelles. Jollei sinun welzes ole sinua läsnä, ja
ec sinä händä tunne, nijn oca se sinun huonesees, ja olcon se tyksnäs, siihen asti, cuin weljes elzi sitä, ja nijn
anna se hänelle jällens. Ni.n te myös hänen asins
canssa, hänen waattens, jacaiken cansta, cuin rveljeldäs cadonnuc on, ja sinä sen lsystc: Hi sinlm pidä siirä
iycs voiskäändämän. Jos sinä näer sinun welies asin
eli härjäl: langenen tiellä, nijn ei sinun pidä käandämän sinuas pois niistä, waan alittaman heicä sijrä ylös.
Samalla muoto waati myös se christillinen rackaus että
meidän muisa tiloisa pita lähimlnäisellem awuiliset oleman
cosca hän tawarcms puolesta josakin hädäsa on. Costa me
näemme että jocu köyhä ja waratoin woimalliftmmalda
soneian ja poljetan, nijn pita meidän neuwolla ja työllä
hänen oikia asiatans pyytämän edesautta, ja meidän waram jälken myös meidän tawarastam, hänelle hänen puutoxesans awuliisia kättä cocottaman. Anna sille, sano
I?su?, joca sinulda ano, ja äläkäännä sinuas sildä pois
joca

wnwomi.
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mylmmulftunv coytäN
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joca laina pvytä. Math. 5, v.42. Monet muut tamcaltai»
eteen tukwat meille, joisa me taidamme suo M
meidän lähimmäisem omaisutta, ja olla hänelle awulliset,
joisa meidän ei pidä itziom tacaisin wetämän, waan lckemän Känelle parhaxi mitä me taidamme. Toisexi waati se
chcistillinen mckaus, että meidän pirä oleman rvagar, ja
rehelliset caikisa nijsa asioisa cuin meidän lähimmäicm
omaimreen rulewar. Meidän pnä andaman caikille mitä
me welwolliset olemme.Rom. iz,v.7. Jos m? vlem iri-ain
lainaxi eli welaxi ottanet, nijn vitä se Malia cnalia i'mcn
petosta jällens maxettaman. Cosca me o:cm eli itze puolesta, eli muiden puolesta jongun lupauxen tehnet, niin pi'ä

set tilar

meidän sitä rehellisesti täyttämän. Nijlle jotca josakin wt<
parasta walwowat, eli muutoin jonain rynlä
rasa vhteistä
meidän hywäxem tekemät/ pitä meidän ei waacitmna,
waan mielulliscNi, cohtullisen ja määrätyn palcan maxamon. Se mitä toiselda meidän halduum annetcm, ja meidän toimituxem alla uicotan, pita uscolliiesti meildä kaytcttömän, nijncuin se päälletarcoims waati; josa me sm saanet o!emme. Caicki sopimattomat elatuxen muodot, ja
wä>icappalet pitä oleman caucana meistä, ja nmdänpuä
elättämän meitäm wacuudella.Psalm 37,0.3. Ol man
uscolliset, itzecukinsijnäwirasajasäädysä, ivhoonhanlumalolda cutzuttu on, ja sijnä lyötä tekemän. Ia cosca mjn
sopi, että me tulemme jotain cauppa tekemän, ioco me jo»
takin myymme eli ostamme, nijn pitä meidän wisusti waan
ottaman, ettei milläkän tawalla sinä jotain petosta ta?sh'
tuamahdais; waan että oikeus ja cohtus molemmin puolin woimaja pidetän, ja nijn caiketikin, että jos me perästiväin, cosca cauvva jo tehty on, löydäisim, että jocu wir<
he ja wäärys, mastoin aicomista tapahtunut olis, niin pitä
se jällens ojettaman ja parmtaman. Namät caicki, ja
asiat, joiden cautta m,idän lähimmäiomaims rawara taita tulla suojclduri ja enewn,
owatlllljn wälttämätlömästi tarpellifet, ja
christiliisen
rackauden cantza yhMetys, että se turhan pitä itziäns oikiana christittyna, ja
itzens yxiwacaisesti
muut

sem

taincaltaiset
ja

sen

sano

lähimmälstäns
raca«

n saattaman paha sanoma hänen Mllens.431
racastawan, joca y'"d«?nam nijstä lalmsnlyöpi. Ia tämän
nyr myös smä, racas sielu, joca tätä luet,
Mm mahdat
cuinga sinun christillisydes cantza tämän suhitziäs,
coete!!a
ten laica ombi.

Me dän welwollisudestam

lähimmäistä cohtan

ja hywän ftnomans puolesta.
§.
56.
Neljännexi niin on wielä jälellä osottettawa, mikä
meidän lwolli!Udem ön lähimmäistä cohtan hänen cun-

hän. cunnians

scmomans

puolesta. Se on yhden ihminians ia hywän
hywä
ja
sanoma,
cunnia
muille on syy caickmaista
sen
hy Vä hänestä uscoa, ajatella ja puhua, ja myös sen suhten
pi-ä; ja ehkä
sopiwaistNa tawalla häidä cohdata ja
ei mitän auta ihmistä Jumalan edesä, wa'cka toiset cuinga t.ywin hänestä ajattelisit, ja puhuisit, ja hänen
pioäistc, sillä hän tunoe ihmisen paitzi jttä, ja duomitze hämn sen jälken, cuin hän nä?e että hänen cantzans laita on:
nun on cuitengin taincallainen hywä
aiwan caliis
ja suuri cm maaliisesa cantzakäymisesa ihmist n seasa, ja
ni n caikenkin, ecm coco ihmisen maallinen onnellisus sen
päälle itzens pirusta, jmya tähden myös Salomo
H>'wä sanoma oncallimbi, cuin suuri vickaus, ja suosi) on parembi cuin Hopia /a culda. Sanalascu kiri. 22,
v, 1; Ia Syra b sano: Caizo erräs pidar hywän nimen,
joca wahwcmbana pysy, cuin tuhanen stmrra cullaista
tawarara. Olcon elämä nijn hywä cuiil se raita, cuise pysy wähän aica, murra hywä ninu pysy ijannyt hywä mmi
taickisest. Syr.4i,v 15,16. Mutta
ja hywä sanoma on niin suuri ja callis etu, nijn on meidän
welwollisudem, olla sitä ahkerammat, waarinottaman siitä, cu>n meildä tämän suhten lähimmäistä wastan waadi»
tan, ja täsä tule meidän taas catzoa ni,n hywin sen päälle,
cuin meidän ei pita tekemän, cuin sengin päälle jot<
meidän pira tekemän.

se

cosca

arwosa

arwosa

sanoma

sano:

cosca

§57.

432

lhmisen welwollisus lahimmWäns cohtan
§.

57.

Mitä sijhen edelliseen tule, niin seiso se sima, ettei
meidän pidä saattaman paha sanoma meidän lähimmä:sem päälle, joca kyllä monella latvalla tapahtua lasta, mutta enimmäst cuitengin caickinaisen määrän ja sopimattoman puhen cautta lähimmäistä wastan, joca ccchoekästysä wääräxi todistuxexi cutzutcm, josa myös
Jumala sen cowafti kicldä sanoden: N sinun pidä määrä todistusta sanoman lshimmäistäs wastan. TmncHltainen wäärä tooistus tapahtu nyt.ensin, cosca iocu maallinen oiöeuden edesä wäärin canda lähinunäistno päälle,
ja syttä händä sijhen, joholl hän cmrengin ei ole wicapää, nijn myös,
jocl», joca todistajan cuyucru on,
scncalcaisenwäär n asian toderi wahwista, eli jo!lacul<
la muulla rawalla sirä edesamta. Tämän cautta tapahtu lähimmäiselle suuri wahmgs, ei ainoastans sencaut»
ta, että hän wiattolnasti tule alakaymän
rangaisturcn,
päälle cannetun ricoxen ylitze langetin, waan
cuin laki
hän tule myös paljo kärsimän hänen cunnialliien nimens ;a
puolesta/ ja on tämä sica caumstawaihywän
syndi,
cuin
että
oikeus, jonga Jumala totuden
sembi

xennesa

cosca

sen

sen
sanomans

suo-

jelluxexi on fäättänyt, näin walhen edesauttamisexi käytetän, la sencautta se wiatoin lähimmäinen sekä rawarans,
ja usein hengens, nijn myös cunnians puolesta wahingoitan.
Sentähden on myös Jumala cuwan hirmuisen wihan cosion
nijtä wastan sanasans julistanut, jotca nain wäärin !ä-himmäistäns wastan todisiawctt, ja caickein muiden seasa,
nijn sano Jumalan hengi; Ei wäärä todistaja,
pääsemän vangaisemaca, jajocarohkiastwalhettcle, el
hänen pidä selkemän. Sanalascu kirj. 19, v. 5; ja 21 lug.
v.28, seiso: wäärä todistaja pitä huckuinan.
§.

Wäärä todistus,

58.

jonga cautta lähimmäisen cunniallinen nimi wahingoitan, ja paha
hänen päällens
saatetun; rapahm coiseri: costa jocu mnuroin ja paiyi,
sitä, cuin oikeuden edee rapayru, jotakm paha hänestä

sanoma

s.uyu

ti

saattaman paha sanoma hänen pHMnS.43S

puhu ja usoslewittä, joca se sitten on itze ylösajateldu
lva"h.-, eli myös sencaltainen asia, jolle näky olewan jocu
perustus, waan jota ei hän cmtengin wisiist rotena oleman
tiedä. Joca itze ylösajattele jongun wa'hen lähimmäisiäns
wastan, ja sen hänelle häwäistyreri uloslewiltä, se o-otta,
että hän coconans rumalda hengeldä Hallilan, joca on walc
hetcclla ja sen isä, loh, 8,0.44; cmtengin nijn ei ole myöskän se itze työsä parembi, joca sencaltmsta paha lähimmäisestäns puhu, johon hänelle taita olla jocu luulo, että se
niin on, waan cmtengin ei wiM todexi tiedä, sillä pmtzi
sitä, että ss nijn pian taita olla walhe cuin tosikin, niin ta«

pahtu sencautta juuri samcmcaltainen wahingo lähimmäisen hywälle sanomalle, cuin sengin cautta, jos hän ilman
caickia johdatusta itze jongun walhe puhen ylösnostanut
olis; erinomattain
coettelemus osolta, cuinga inmiKt
owat taipunet
sitä paha, cuin he lähimmäisestänS
puhuttaman cuulewat, ja sillekin, waicka se, joca sitä pa»
ha puhu, sanois, että, waicka ei hän sitä wiM tiedä,
nijn hän cuitengin luule
nijn olewan. Ia on se tosin
yri aiwcm suuri waarys ja hirmuinen syndi, eitä näin paljun perustumattoman luulon jälken sitä puhua, jonga
cautra lähimmäiselle nljn suuri wahingo tapahtu, cuin
päällenS saapi.
on, coscg hän jongun pahan
Mutta ehkä cuinga suuri ja hirmuinen syndi tämä on, nijn
on se cuitengin, Jumala armahtacon! tähän aiccm mail<
maja, nijn tawaliisexi tullut, eitei sitä ensingan syndinö
pidetäkän, waan ilman yhcän häpyä harjoitetan. la.
monet owat jo nijn sijhen itziäns totuttanet, ettei he lövdK
yhtän lepoa, eikä tiedä cuinga heidän aiccms wiettäman
pitä, jos ei he pääse ftnoaltaisijnpaicoijn,
he lähitnmmstäns panetella, ja jotakin paha hänestä puhua taita»
wat. Taincaltaiset owat caicki ne, jotca julkisesa cansta»
raymisesä muiden cantza, uloslewittäwät, mitä he tcucka
itze wihasta ja wainosta lähimmäistäns wastan ylösajaielItt owat, eli johonga heille ei ole ulottuwaista perustusta,
eli myös sengin, mikä jollakin tawalla tosi on, pahemmaxi

cosca
uscoman

sen

se

sanoman

cusa

sanowatia ulostoimittawat, cuin se itzesans on.
Dd
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434 lhmisen welwotl.MhimmWäns cohtan on^
kaltaiset ja wielä pahemmat owat ne, jotta waicka ei
ju kisisa pcucoisa, cusa ufiammat coosa owat, lähim,,iäi<
sens paäiie walhettele, händä panettele ja pahoin hänestä
puhu; cuitenam tekewät sijtä yh?en eli toisen edesä erittäin,
ja usein wlelä sen ehdon cantza, ettei sen, jolle he sitä pucautta cuittliM
humat, mullle sttä sanoa mahda;
se tapahtu, että taincaltainen paha sanoma sitä pikemmin
tule ymbäri lewitetyri; cosca ne, jotca sen toistlda cnultet
owat, sitä varemmin sen toveri uscomat, cuin että se,
nijncuinwaikettuasia, heille hywän uscon päälle ilmoitettu on, ja he taas samalla tawalla toisille salaisesti ilmoittawat, ja käypi nijnmuodoin se poha sanoma yhdeldä toisen
tygö, sijhen asti, että se joca paicas tietyxi tule, ja siiä
suuremman wahmgon hänelle teke, jota näin muodoin panetella», cuin että se niin salaisesti tapahtu, ja hänelle sen»

lähden ei ole tila puhdista itziäns. ja otta wiattomuttans
Men, cuin taincaltaisilda parjajildaja corwan cuiiruttailda pahoin hänestä puhuttu on'. Ia waicka se on suurin
syy taincaltaiseen pahaan sanomahan, joca sen caicken ensin
on ylösnostanut ja muille ilmoittanut, nijn tekemät cuiceugin myös ne samat itziäns wicapäiri samaan syndijn, iotca
stncalmisten panetteliain ja pariajitten cantza yhteyttä pitä<
wät, heidän puheitans mielellans cuulewat, nijtä uscewat, ja sen mltä he heilda cuullet owat, jällens toisille sanomat, ja joca sentähden tahto wälttä itze tätä syndiä niin»
cuin myös sitä Jumalan wihan duomio, cuin sen päälle
seura, hänen pitä myös cawahtamcm itziäns, ettei hän
senca!tai,llle walhen palweljl ille ja kielen candaille tykönans
sia anna, eikä heidän cantzans cantzakäymistä pidä. ja
wielä wähemman heidän puhens päälle jotain wäärä ja
nuria luuloa lähimmäisestänsä perusta, nijncuin Jumalan
hengi Salomonin cautta neuwo, sanoden: Alä secoim
joca salaisuden ilmoitta, ja joca pasinuas sen
ja
necrele jolle petollinen suu on. Scumlascu kirj. 2c,,v. 19.
Ia Syrachin neuwo on myös aiwan tarpellinen ja perusisttu cosca häy sano: Hlä nsco caikia nuräs cnuler.
Toistnans pääse iynlistldä sana caxaturmast, jonga

ei saattaman paha sanoma hänen päallens. 435
hän tosin ymmärrä, sillä cuca on se joca ei toisinans
sanolsa cxy? puhu sitäjaIHHinunäistlles ennen cuins rij«
«let hänen canstans, inuista Illlnalan käsiyt; sillä
pelco teke ihmisen iyens caikis asiois rvi st st
humalan
käyttämän, ja Jumalan kästy opetta caicki asiat colmelliscst tekemän. Tyr. 19,0.15.:c.
§.

59.

Tämä wäärä todistus, josta täsä puhu on, tapahtu
wlelä colmannexi: caickinaistenpilcka-ja häwäistys puhein cautta, joihijn tila oretan sencaltaisista asioista,
jocca kyllä iyesäns owar roder: nmrca owat cuirengin
smcaliaiftt, ettei yxikän nijden tähden pidä toista pilckaman; ja enimitten on neljä asia, josta peränajattelemattoinat ihmiset ortawat tilan löhimmäistäns pilkatax:ns
ja häwäistäxens. Ensin täyty monen olla pilcan ja nau-

ron alainen luonnollisten wirhein tähden, niincuin, cos<
ca hänelle on jocu wica ruumisans ja sen jäsenisä, eli että
hänelle mielen lahjoista jotain puuttu. Mutta joca tämän
lähden teke pilcka ja nauro lähimmäiststäns, se ei nijn pal<
jon häwäise handä, cuin paljon enämmin itze Jumalala,
jonga käsiala hän laitta ja moitti, ja mahta sencaltine»»
muista, mitä Pawali sano: Älkär er^ko.- ei Jumalaanna iyiälw pilcata. Gal. 6. v7. Cuitergin on se myös aiwan suuri wäärys lähinnnäistä wastan, cosca hän tule pil»
caMijaylöncatzotuxi, stncaltaisen wirhen tähden, joho»
hän ei itze syypää ole. Töisexi hawaitan, että cosca joc«
jouru johonguun onnerromureen, nijncuin köyhyteen,
sairauteen eli muuhun taincaltaiseen ruumilliseen wiheljäisyteen, nijn löyttän sencaltaista, jotca sijcä orrawar rilan
lähimmäistä häwäistäxens, ja väärcäwär että hän
mahra olla suuri pahanrekiä, cosca nijn suuri onnetromus händä cohra, ehkei he cuicengan micän erinomaista paha hänestä nimiltä tiedä. Waan taincaltaiset
inahtawat mielens johdatta, mitä Herra lesus munen
wastais nijlle, jotca iln>oitit hänelle nijstä Galilealaisista,
»tca Pilatus oli andanut murhatta: Cuulettaco, sanoi
lDd «
lesus,

436 lhmis. welwollis.lähimmWäns cohtan on:
Jestas, että nämär Galilealaiset olit syndiser caickein
Gcililealaistensuhccn, että heidän caincalralsta
kärsiä? Ei smngan, sanon minä reille: waan ellette
paranna tcirän,mjn re cnick nijn hiukan tulette. Luc.iz,

v. 1,2, z. Tästä me sijs sen ovimme. että cosca me näein»
me yhden e!i toisen meidän lähimmäisestäni joutuwan onnettomuteen, niin ei pidä meidän duomitzeman h,'itä, ja
sanoman, että sen ja sen jyrmin tähden Jumala heitä niin
ranaaise; waan tämän duomion pitä meidän jättämän
Jumalalle, joca itze parhain tietä, mmgän tähden hän
panerasituxen ihmisen päälle. Mutta itzs meitäm tule meidän duomita, meidän omia syndejäm tule meidän tmkistel»
la, ja totisen parannuxen catitta ennättä sitä Jumalan
wihan costo, cuin me nijden cautta ansainet olemme. Mitä
muihijn tule, joita me näemme wihMisydesä oleman, niin
on meidän welwollisudem olla armeliat ja cantzakärsiwäiset
heitä cohtan, mutta määriä ja ajattomia duomioita hei»
dän ylitzens langetta, ja sen cautta heitä pilcata ja höwäistä, se on tosin aiwan suuren Jumalattomuden tundomer»
ki. Colmannexi löyttän sencaltaisia, jotca pilcawat lämutta tämä on
himmäistäns hänen syndeins tähden;
myös luwatoin. Silla ehkä cuinga pahoin se teke, joca
jongun ehdollisen synnin harjoituresa elä, ni n mahdamme
cuitengin nijn paljo wähemmin tehdä pilcka ja nauroa hä«
nestä, cuin meille paljo enämmin on syymurhettia ylitze,
ja olla cantzakärsiwäiset hänen cohtans; erinomattain cosca
me mielehem johdatam, cuinga picaisesti me ihe langea tai»
damme, ja että
on Jumalan ansaitzematoin armoja
laupius, jonga cautta me itze synnistä warjelluri tulemme.

sen

se

Meidän lähimmäisen, langemus pitä oleman meille muistutur»'ri, sitä paremmin itzestäm waari ottaman nijncuin
MyisPawali neuwo: joca luule seisowans, cayocan ettei hän lanc;e. i Cor. 10 v 12. Joca tähän asti ei ole lan»
genut, hän kijttäkön Jumalala, joca händä on warjellut,
vttacon hänen armons cautta edeskin päin
waarin
itzestäns, ja rucoilcan myös Jumalala, että hän sen lan»
genen lähimmäisen nlöso?cra tcchdois. Mutta joca läbim»
mä-stäns

ei saattaman paha

sanoma hänen päällens. 437

mäistäns hänen snndeins tähden pilcka ia naura, se osotta
jo

stlkiästi, että hän enambi seiso, waan että hän on itze
largenul syndijn, jos ei muutoin, nijn cuitcngin sijnä, että
hän pilca lähimmäistans, jota hänen pidäis armahtaman,

ja pyytämän ylösautta langemuresta. Ia waicka hän niin
syndijn wicapää, cuin se, jota
muodoin ei ole juuri
cuitengin
toisella tawalla Jumalan
hän pilcka, nim on hän
tahtoa, ja sitä häneldä waadittua chrisiillistä rackautta
wastan, rickonut, ja teke sentähden juuri nijn sopimattomasti, cuin se, joca naura toista, että hän loasa maca,
ja luiiengin itze
sastailudesa hänen wieresäns itziäns
rywettä. Neljännexi, nijn löyttän wielä sencaltaisia, jotcs pickawar ja häwätsewät lähimmäistans hänen Iuja christilliftdens tähden, nijncuin enimitten
jumalattoman mailman tapa on. Waan nimenin ne
owat autuat jotcataincaltaisella tawalla pilcatan, nijnmin
lesus itze todista Mach. 5,v. 11. Nijn on myös caiken
suurin kirous niiden päälle, jotca jumalisudesta ja christillisydestä pilcka tekemät; silla sencautta he ei ainoastans pilc<
ka lähin,mäistäns, mutta myös itze Jumalala ja hänen
kässyjäns, jonga tähden myös Herra lupa naura heidän
wahmgotans ja pilcata heitä,
heidän päällens
tulesejora he pelkäwät, nimittäin cosca cadorus tule
heidän päällens nijncuin raju ilma, ja msca nijncuin
tuulis pää,
heidän päällens wle ahdistus ja waiwa. Sanal. km. i,v.26,2?; ja sentähden on heille suuri syy
sanoiseurata sitä uscollista neuwoa, cuin edellä käywäisifä
v. 22,23. näin cuulu: Cuinga cauwan te tyhmät tahdotta oUa taitamattomat ja pilckakirwer racasta nauraa, ja te hullut wihata operusta? Räändäkät iyen
minun curiwxen puolen, cayo nnnä tuon teille minun
hengeni edes ja ilmoitan teille minun sanani. Cosca me
nyt peränajattelem mitä itzecustakin näistä mainituista pilc°
että
kamisen muodoista sanottu on, nijn me hawaitzem,
sopimatoin,
pilckaminen
jo
on
aiwan
itzesäns
sencaltainen
luwatoin ja syndinen; mutta wielä suuremman ja
me nnelehcm johdatan», että
«ari synnixl tule se,
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438 IyNWN welwollis. lähimmäyt. coytan on:
lähimmäisen hywä nimi ja arwo ftncautta paljon kärsimän
tu>e. Sillä se on suurimman oan tapa ihmisten seasa ma»
ilmasa, että he enämmm fturawat muiden esimercki ja us o»
wat mitä he toisilda cuulewat, cuin e:tä he itze pcränajattclisit asian perustusta; ja sentähden, cosca Ke näkemät, ja
tuulemat, cuinga toiset pilckawat, nauramat ja häwäise»
wat lähimmäistans, nijn owat he cohta walmit tekemö»
samalla tawalla, jemga cautta tapahtu, että se pilkattu
lähimmäinen, muutamain pälwäin sisälle on ylöncatzotusa
ja pshaft huudosa ymbäri coco maacunda ja cauvunai,
jongatähden myös ne jotca sijhen syypaätowal, hywästH
syystä luetan nijden määräin todistaictsn secaan, jotca cai><
derennetta kästyä waftan pahan sanoman, lähimmäiseni
päälle

saattamat.

8. 60,
Mutta cuinga suuri, cauhia ja duomitzewainen sondi
ston, cosca ihminen, walhcn, paneturen, parjamisinja
pilck,misen cautta, saatta jongun pahan sanoman lahim<
mäisens päälle, sen taidamme moninaisista asian haaroista
nähdä ja päättä; mmta caickein muiden seasa ja ensin lchn
taidamme sen hawaita nijjiä moninaisista selkijstä todistuxista cnin Jumalan sanasa täcä ftndiä wastan
cän. Psalms,v. 7, seiso että Herra cadocra walhertelioc
ja Surml. kirj. 6, v. 17, cusa, cosca Salonw ylösluettele
sencaltaisia asioita, joita Herra wiha ja joita hänen sieluns cauhistu, nimiltä hän myös nijden seasa petollisen
kielen jawäärän todistajan, joca walherca ruona,
Samalla tawalla sano hän myös saman kirj. i2,v.22.ettl
perolliser huulcr owar-Herralle cauhistus. Ia ettei yxik'n mahdais luulla Jumalanainoastcms nijtä wihawan ja
kauhistuman, jotca maallis n oikeuden edes lähimmaiscns
päälle wa'hettelewat, nijn cuulcam mitä Jumalan sanasa
myös erir.omattain nijstä seiso, jotca muutoin toista M
nettelewat, pilckawat ja pahoin hänestä puhumat. Da<
wid sano, eccä kielilacöarin ei pidä menestymän maan
päällä, hsijy wäärä ihminen, carcoitelan ja cukistelan,
Apostoli Pawali puhu nijstä/
Psalm. 140,0. 12. Ia

cosca

joita

joita Jumala heidän cowacorwaisudens tähden on anda»
nut yytem häiiyyn mielehe-i, caickinaista pahutta harjoittama», nijn hän myös heidän lncuuns asetta corwancuiscuttcliat/sijspannerceliar ja häwäisejär Rom i, p. 28/ zv.
raTästä me nähdä taidam, että waicka lähimmäisen
nijn
parjaminen
:a
minen,
pi!ckamin?n
on
tawallinettcl
seri tukut ihmisten seaa, että ss on aiwcm monen jocapäiwäin n hurjoitus; nijn on se cuitengm sencaltainen syndi,
jonga cautta ihminen suurimman kirouxen, rangaistuxen
ia wihan lumalalda päällens wotä, ja niinmuodoin sekä
ajalliscn oni-ettomuyen että ijancaickisen codotuxenylitzens
luotta. Sentähden sano myösHerra itzecullekin
selle: Sinun suus sallit sinä vaha puhua, ja sinun kieleo saarra petosta marcan. Sinä istui ja puhut weljes
wastcn, äiris poica sinä pilcar, näiräs reer, ja minä
olen walt, nijns luulet errä minä olen sinun calraises;
nmcra minä nuhtelen ;'nna, ja asetan näitä sinun stl-

ereen, ymmärräkär sijs näitä re, jorca Jumalan
unhodarre, erren minä tennnais joscus pois ja ei olis
lvapahcajara. Psalm. ;o, v 19. :c. ja Psalm.
sciso näin: Sinun kjcles ajattele wahinyota, ja lei<Za
Mlhellans nijncuin reräwä parra weitzi. Sinä racastar enä paha cuin h«sn>ä,iapnhurwalhelta pikemmin,
cuin oikeutta Sela. Sinä puhut mielelläs caicria
murha sanoja rväärallä kielellä. ITlijn Jumala myös
mä,s

cukista sinun ijancaicdisest, hän murenda sinun ja majasta renlma sinun ulos, ja ulos juuritta sinun elckvicten maalda. Pyhä Raamattu on täynäns tainco.ltaisia
todistuxia; mutta joca näitäkin oikein peränajattele, cuin
täsä edestuodut owat, niin hän jo niistäkin yldäkyllMsti
näks, ttlinZa hirmuinen ja cadottawa jyndi se on, cosca

lähimmäisen päälle walhetellan,

ja händä pilcatan ja pa-

netella». Tämän taidamme wielä toiseri hawaita itze siitä suuresta wahingosta, cuin rvalhe, panerus ja pilcka
marcan saarra, sekä yhreisesil, ihmisten elämäsä e«H
myss erinomarrain sille, jora wastan tapahru. yhteisesti nijn taittanwalhe ja panetteleminen hywästH syystä

se
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cutzutta

ruhutta yhderi myrkyllistxi ruttotaudiri, joca ne caicken
parhammat asiat ihmisten seasa turmele ja suurimmat fe«
ccmnoxet ja murheNisimmat asiat ylösnosta; nijncuin caic»
kein aicain coettelemus osotta. Scncautta owat sodat ja
werenwuodatuxet matcan saatetut: monet owat senccuma
sikä hengens että omaisudens cadottanet, ja ns caicken
parhammat ystäwät rijtaan ja eripuraisilleen saatetuxi tul<
let, niincuin myös Salomo sen hawainut on, joca sano:
wäärä ihminen saatta rijdan, ja panercelia leke ruhrinac eripuraisixi Sanal, kirj. i6,v, 28. Sentähden mcchdetan oikeudella sanotta, että sencaltaiset kieltt, joiden
comra näin paljo paha matcan saatetan, tosin owat hel.
wcristä fttvrecvc. lac.z,v.6, ja jocaitzen pidäis sencaltaisia ihmisia, pahemmin culn julkisia murhamiehiä cauhistu»
man ja wälttämän. Nijn suuren wahingon cuin nyt wal«
he ja panetus inatcan satta ihmistm yhteisesä elämäsä, nijn
Vahingollinen on se myös itzccullekin erittäin, jota wastan
se tapahtu. Se on jo edelläpäin muistutettu §. 54, cumga
callis tawara hywä sanoma on, ja nijn caiketikin callis on
se, että se monellekin
parembi, jos hän olis hengens
mistcmut, cuin se, että hän cunniallistn nimens ja hywän
fanomans poiscadottanut on. Ia näin callin tawaran
pois ryöwäwätcuitengin ne lähimmniseldäns, jotca hänen
väällens walhettelewat, händä panettelemat, pilckawatja

yäwälsewät, ja nijnmuodoin vahan sanoman hänen paal»
lens saattawat. H,: owat wltzillä tawalla pahemmat cuin
julkiset warcat jamurhajat. Tämä wahingo, cuin pahan
tanoman nostamisen cautta lähimnläiselle tapahtu. on wiesyyn tähden, että ft on aiwan työl<
la sitä suurembi,
myös
ja
läs, wälis
mahdotoin sitä Mens palkita ja paranda. Slllä cofca jocu on kerta tullut pahaan huuton
ihmisten seasa, nijn pyfywät l>e enimitten sijnä luulosa ja
ajaturesa, cuin he saanet owat. Jos wiela se, joca on
ollut ensimämen syy sijheen pahaan sanoman, ottais sanans tacaifin ja puhuis hywin sijtä, josta hän ennen pahoin
puhunut on, nijn ei taida hän cuitengin tucahutta sitä pa«
ha wuloa caickeiu muiden tykönä, joiden seas se on ymbäri

sen
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e: laatta paha

ls,r'ttto, erinomattain, eo<ca, n ncum coettelemus todi»
ja
sta, :l)nn et enimitten owat enammin taipunet
paha,
cuin
kerta
owat
he
puhuman sitä
lähimmäisestäns
cunliet, cuin sitä hywä, jota he perW pain hänestä sanot»
tc>wcw cuwewat. Sentähden mahta jocainen, joca Jumalala pelkä, ja lahimmaiuans racasta, sitä wisummin

uscoman

cawahta itzias,

ettei hän annais walken ja caiken muun
pahuden henge itziäns näin caudistawaisen ja »vahingollisen
synnin harjoituxeen johdatta. Ia oca hawaitze itzens sitä
tähän asti harjoittanen, hön mielekcns johdattacon, ruinaa suuren wäärydm ja wahingon hän sencautta on tehnyt
lähimmaisellens, jota hän cuitengin nijncuin itziäskin racastaman welcapaä on, nijn myös, cuinga
kirouren
ja wihan duomion l,ön lumalalda on päällens cartuttanut, ja olcon ylöskehoitettu totisen parannuren cautta sitä
jama pois käändämän; jonga tähden myös wälttämättömästi tarpellinen on, että hän caikella tawalla ahkeroitze
tucahutta sitä paha sanoma, cuin hän on saattanut lähimmäisens päälle, sillä muutoin hän turhan toiwo Jumalan
nijncuin sitä on päätettswä,
cantza ystäwyteen
mitä jo edeltäpäin sen wahingon palkitzemisen tarpellifudesta
on sanottu, cuin warcauden cautta tapcchm §. 51. Ia
waicka ei e olis mahdollinen sitä kcrta ylösnostettua ia ym»
peräti' wcahutta, nijn pitä
bär lewitettyä paha
cuiiengin jocaitzen, joca silhcen syypää on, ja tahto syndins
andcxi saada, nijn paljon sijtä itziäns ahkeroitzeman, cui»
hän ikänäns taita ja mahdollinen on.

suuren

sanoma

§. 6r.
Nijncuin me nyt welwolliset olemme cawahtaman itzi-»
<!m, etten me näin muodoin faatais paha
meidän
lähimmäiseni päälle, nijn waati welwollinen ja christitlmen rackaus, eriä meidän sitä wastanja Toisexi caikella
ahkcrudella pitä pyytämän meidän lähimmäisem c»»nniallista nime ja hywä sanoma snojeUa ja edesautta,
ja tähän annetan meille tila monella tawalla. Erinomattain M «nnen caickia pitä meidän ahkeroiyeman iyiäm

se

Dd

5

sanoma

roru^

442 Zymy.welwolly. MMMMIis cöhtHö öli:
tomdesta ja niin caicki meidän puhem lahinnnäistä
cohcan jowtttam<:n, cllinrackt-.uden calista, joca ci suo
lähimmäiselle mitän paha, yhccn sopiwainen on. Näin
piiä caikelikin nijden tekemän, jotca luma an seuracun»an
oikiat jäsenet ossa tahtomat, ni ncuin Dawid todista, cos«
ca hän sano, ettk ne ainoastans owat soweljat asuman
-Herran majasa, japysymän hänen pyhälle wuorellens,
jorcarvacaim waeloawar ja rekerväc oikeuden ja puhuivat rotuden sydämesi, jorca ei kielelläns panerrclc eikä
häwäise lähimmäistäns. Psalm, 15, v. i, 2, z. Ia nijncuin me nyt aina olemme welcapäät totuutta ja rackautla
yhdistämän,
me jotain meidän lahumräisestäm pu-

cosca

humme, nijn on myös meidän welwollisudem silloin sitä
tehdä, cosca me cuul.mme, että jom toinen jotakin puhu
lähimmäijeftäns, Cosca me cuulemme, että jom, jonga
me wiattomari tiedämme, walhen ja wääräin päällecannetten ja soimausten cuutta ahdistetan, eli muutoin jotain
hänestä puhutan, cuin paha on, niin pitä meidän sekä totuden etcä rackauden puolesta, tekemän caick a mitä me

taidamme, hänen wiattomudens stlojelemisexi, ja hänen
wapaxi pääsemiserens, eli puhdistuxexens sijtä wääräftä
päälläcand sta ja pahasta puhesta, cuin händä wastan
ylösnostettu on, ja sentähden ei ainoastans itzs meidän todistustam taritzeman, ja sen walalia wahwistoman, jos
ni n waaditc.n, ja asia jongun maallisin oikeuden etsen tullut on; > utta myös mualla cantzakäymisesä ja caikisa tiloifa, cusa me jotain paha läh-mmäiststam, wiattomasti
sanottawan cuulemme, wastaman hänen edestäns ja hane»
wiattomudcstans todistuxen andaman. Mutta jos wielä
nijn olis, että me tiedäisim meidäm lähimäisem olewan
wianalaisna ia syypään johonguun ricoxeen, nijn waati
cuitengin rackaus, että me hänen hywä sanomatans suojelem, nijn paljon cuin mahdollinen on, ja totuden rickomata tapahtua taita. Jos hänen ricorens on sencaltainen,
että Jumalan cunnia ja hänen oma eli jongun toisen ihmisen hyödytys ei mitän karsi sencautta, jos se jää ilmoitamata, nijn on caiketikin meidän welwollisudem sitä waift"
t«

hänen hyM sanomat, suojella

ja edesautta. 443
ta ja ei kenelläkän sijtä mitan puhua. Sillä wälillä pitä
meidän c>.ntengin cahden keston fopiwaisella tawalla muistuttanian

hänelle hänen ricostans ia händä parannureen ylös-

kehoitiaman. Jos hän sen päälle itzens paranda, nijn on
rackaus cahdella tawalla woittanut päälletareoituxens,
nimittäin: ensin on lähimmäinen tullut poisjohdateturl
synnistä, ia toisen on myös hänen hywä scmomans suojeldu, joca olis tullut kärsimän wahingon, jos se

sama

syndi
wica
olis
jos
eli
muille ilmoitettu. Mutta
lähimmäisen
wica on sencaltainen, että Jumalan nim«n cunnia, eli hänen oma parannurens, taicka myös jongnn toisen ihmisen
hyödytys waati, että se vitä ilmoitettaman, nijn ei ole se
suinaan luwaÄnen, eträ me sitä sälämme ja kielämme,
waan meidän pnä sen nijlle ilmoittaman, joiden sijtä tietä
tule, cuitengin waali myös rackaus silloin, että me caicki,
lnitä ei tundoa wastan sodi, parhain päin ulostoimitam,
ja wähimmärikm, etten me enämmin hänestä sano, cuin
me wlsnst tiedämme toden olewan. Erinomattain on
dan welwolli sudein silloin parhain päin uloswimitta meidän lahimmä-sem wicoja, cosca me cuulemme niftä muilda
hänelle häwäistyreri uloslswitettäwän ja ulein sumemmari
ja pahemmaxi tthtäwän, cuin ne owatcan; ja muistuttaman, ettei se ole meille luwallmen ja soweljas nijn paljo
muista vuhua, ja heidän wicoians ylösluetella, cosca emme nedäjos ne niin suuret owat, cuin sanotan, ja jos heille on ollut nijn paha aicomus, cuin näky ?c. RackcmS
löycä aina si)yn, pikemmin kewiämmän cuin cowemmcm
duomion langettaxens. Jos wica wislä caickein nähden
julki ja suuri on, nijn olemme cuitengin rackouden jälken
welwolliset canstnkärsiwällisydestä surcutteleman nijtä, jotca nijn langenet owat; mutta ei nnlläkän tawalla heidän
langemurestcms iloitzeman, heirän wicains ylöslukemilesa
mielisuosiota ehi>:iän ja he'rä nijden tähden pilckaman.
Mutta mitä taas niihijn tule, joista ei meille ole tietoa,
jos he owat syvpäät johungun erinomaiseen wicaan eli ei;
nijn pitä meidän ennen caickia heistä parhain päin puhuman. Sillä nijncuin rackaus, cosca se wiipitöin on, ei

se

ajar-

444 Ihmis, welwollis iKhimmWHns cohtan on:
ajattele paha kenestZkän, nijn ei myöden anna myöskän
tämä rackaus, eikä ft ole sen cantza yhtcn sopiwa, eltä
me jotakin pahutta meidän lähimmäisestäm puhumme,

niincauwcm cuin ei meille sijtä wahwa ja päälleluotettawa
caicki ja
perustusta ole. Sitä wastan nijn rackaus
ja
taipunut
walmis
caic»
roiwocaicki, on, rackaus on
parhain
päin
uscoman,
loiwoasioja
kia
muista ihmisistä
man ia ulostoimittaman, ja sentahden pitä meidän ei ainoastans cawahtaman itziam caikesta ajattomasta ja rac»

usco

se

kautta wastan sotiwaiststa lähimmäisen duomitzemisesta,
waan myös muita sijtä waroittaman, cosca me c»mlemme
että he caickinaisia p.ihoja
lähimmäiststäns tekewät, ja usein wjstäkin, joita he ei videmmäidä tunne, cuin
että he josakin tilasa owat sopinet h.itä näkemän, eli owat
cuullet muiden heistä puhuman, silloin sanon minä, pnä
meidän senealtW« ajattomia duomareita waaroittaman,

ertei he mahdais puhua lähimmäiststäns mastoin rackaut»
joca usein
ta, ja wastaman hänen hywän
ajattaman
duomitule enämmin wahingoituxi sencaltaisen
julkisesi jonqun oikeuden
hemisencautta, cuin silloin,

sanomans
cosca
cannetan;

edes hänen paällens
sillä silloin on hänelle tila
suojella itziäns ja ofttta wiattomuttans; mutta cosca taca»
päin hänestä caicknaista paha puhutan, nijn ei taida hän
wastatu edestäns, ehkä cuinga wiatoin hän olis; mutta
jota wähemmin hänelle itze on tila wastata edestäns, sitä
suurembi on meidän welwollisudem tehdä sitä hänen puolestans, jarackauden jälken caicki asiat parhain päin kääm
dämän. TäsH tule meidän myös muista näitä lesuren sanoja: älkar duomirco, errei «itä duomirais, sillä mil«
lä duomiolla re duomiyecce, picä reicä duomirraman.
Mach. 7 vi, 2,josta me näemme että seajatoin lähimmäi»
sen duomitzennnen, joca nijn yhteiscri ihmisien seasa tullut
on, ei ole nijn halpa asia, cuin se pidetän oleman, waan
suuri syndi, joca rastan Jumalan wihan duomion nijden
ylitze wetä; jotca sitä tekemät, ja sentähden pitä meidän
vleman sitä wisummat sekä itziäm cawahtaman, että myös
muita waaroittanian, että poispitämän itziäns tästä syn-

nistä»
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nisiä, ja nijn hywin itze, puhuman hywä lähimmäisestäm,
cuin myös muita sijhe.: llöskehoittaman.
§.

62.

Tällä tawalla olen niinä nyt 5.9, iMeten tähän asti

osottanut, mikä meidän welwollimdem on yhreiicsti lähunlnäistä cohran, eli mitä se rackaus, cuin me olemme welwolliser lähimmäiselle»»/ waari että meidän picä
eli ci tekemän eli m?os rekemän caickia ihmisiä cohtan
heidän sielnns, ruumins, carvavans ja hywän sano»
mans puolesta, ilman päällccatzandota misä ulconaisesa
säädysä eli tilasa he olla mahtawat, olcon he ylhäiset eli
alhaiset, rickat eli köyhät, tutut eli tundemattomat, uscottomat eli uscowaiset, omaiset eli wierctt, eli mikä muu eroitus heidän wälllläns olla mahta. Sen tahdon minä tasa
cuitenqin wielä muistutta, että se cuin me näin muodo!n lähimmäisiä cohtan welwolliset olemme, ei ainoastans pidä
tapahtuman ulconaisesti puheisa, käytöxisä ja töisä; waan
myös sisällisesti sydämesä ja mielesä. Sillä se on Jumalan
lain omaisus, että se waati meildä sekäsisällistä että ulconalsta cuuliaisutta, nijncuin caikisa muisa asioita, nijn
myös meidän welwollisudem waarinottamisesa lähimmäistä cohtan; ja tätä sama waati myös itze rackauden luondo,
joca erinomattain sydämesä asu, ja sitten ulconaisesti käy»
törisä, puheisa ja töisä itziäns osotta. Mitä me sijs ulconalsesti olemme welcapäät wälttämän ja eartaman lähimmaistäm cohtan, sitä meidän ei myöskän pidä händä wastan ajotteleman eikä sijnä yhtän mielisuosio löytämän.
Samalla tawalla: mitä meidän tule ulconaisesti händä
cohtan puhua eli tehdä, sitä olemme myös welcapäät sydämestäni hänelle suoman ja loimottaman. Jos me ainoastans ulconaisesti wälttäm sitä paha, jota ei meidän pidä
tekemän lähimmäisellem, ja cuitengin ajattelem ja toiwotam hänelle sitä paha sydämesäm, niin olemme jo Jumalan edesä wicapäät, nijncuin me itze työsä tehnet olisim.
Samalla tawalla, wmcka me ulconaisesti caickia sitä tekifin, lähimmWllem, cuin meidän tule tehdä, ja emme cui-

sen
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sydamesäm, nijn luniala
suo
hänelle sitä meidän
nijncuin
meitä
sencaltaista, joille ei oi»
euitengin
longan

duomitze

kiata rackautta lähimmäistä cohtan ollm ole. Svyftä sano
sijs Salomo: warjele sydämes caikella ahkerudella, sillä
ftjtä elämä rule.. Ia mitä lähimmäisengin racastamisten
tule, nijn pitä meidän nijn tydämem warjeleman iasijtä
waarinottamM, että rackaus sielä wilpitöin olla mahdcus;
ei ainoastans stntähden, stlä ne ulconaiset puhet, käytöxet
ja työt enimitten sydämen jälken itziäns sowittawat, muna
myös sentähdsn, että itze ne ajatuxetkin, cuin sydämesä
rackautta wastan ylöstulewat, owat syntiset ja cauhiat
Jumalan edesä, ja tekemät meitä sopimansmaxi Jumalan
caswoin autualliseen catzomiseen, josta ne puhtaat sydämesi
itziäns lohdutta taicawat, ja nautita saawat, nijncuin
lesus itze sano.- amnarowar p-.chiar sydämest, sillä he
saawar nähdä IllMulan. Mss:h. 5,v. 8.
§.

63.

se welwottmen ja chrwNinen rackaus
nain yhteisesti caickia ihmisiä cohtan pitä harjouettaman;
nijn waati cuitenain se erincaltainen tua, josa sekä me että
Mutta ehkä

nyt

muut ihmiset täsa mailmasa owat, että me eriuomaisella
tawalla muutamia cohtan rackautta harjoittamme. Tain»
constacaltaiset owat nyt seurawaiset, nijncuin: Meidän
weljelnme
r7e, joille erinomaiset lahjat ja
educ orvar. Wiheljäisec ja köyhät. Hywin rekiäc.
Oikeutta elzuväiser. Rijramie»
Märväc.
het. Maallinen iLsiwalda. Opecrajar. LuonoUiset
wanhe,nmar ja laplet, lveljexet ja sisaret. Awio-Miehet ja awiowaimor. perhen haldiar ja palweljal.
Caicki nämät erincaltaiset tilat, joisa me olemme muiden
suhien, eli muut meidän suhteem, waaiiwat jotain erino»
on,
muotoa, cuin
maisembam rackauden har-oituxen
josta me me dän welwollisudem selityxesä lähimmäistä coh»
tan yhteisejii, puhunnet olemma. Waan mitä lm uyc
näitä cohtan, jotca näin erincalmisesa tilasa owat, weiwolliset oiemme, siitä tahdon minä täsä erittäin puhua,
stul»asa MjcstMsä, cum ne läsa nimuetnt owat.

uscosa.

se

cosca hän on canfaweli l.?scosa.
Meidän welwollisudestam nijtä cohtan,
owar meidän cansaweljem uscosa.
§.

447
jotca

64.

Nijncuin yxi Jumala on luonut caicki ihmiset, ja myös
caicki owat ulostuUet nijsta cahdesta ensimiliäisestä ihmisestä,
pääwanhemnnsta, min
nijncuin coco ihmisen
owat myös caickl ihmiset tämän suhteen lutttawat welijri
ja sisarin kästenäns, ja owat myös sentähden welcapäät
toinen toistans racastaman, nijncuin jo §. 5. pidemMldä
osotettn on. Mutta wielä paljo likembi on yhdlstyren
side/ cuin nijden w.aihella on, jorca oikian christiillseuracunnan yhreydesä eläwär, yhtä olkiara chrijayhdellä tawalla uscollye<
stlllistä oppia runnustawac
ja
U?apahtajarans
Herra lesusta palwesti Jumalala
lewar. Nämät caicki yhteen otetut, cutzutan meidän coluscon tunnustuxem cappallesa christilliseri seurajapyhäin
ihmisten yhrcydexi. Nim pian cuin me
cunnaxi
lesuren nimeen castetuxi tulemme, nijn tulemme ylösotetuxi tähän yhteyteen, ja nijn cauwan min me sijnä lijtosa
wahwana pvjymme, cuin me castesa teemmelumalan
sa, nijn olemme oaickein muiden uscowaisten cantza erinomaisella tawalla Jumalan meidän taiwamsen isäm, ja christiliissn seuracunnan, nijncuin hengellisen äitin lapset, ja
olemnie niinmuodoin weljet ja sisaret kestenäm, ja nijn caiketikin, ettei mikän ole nijn woimallinen yhdistämän meidän sy dämitäm cuin tämä hengellinen Uscon ja chriftillisyden
side; ja sentahden olemme myös welcapKät ennen caickia,
ja wielä enämmin cuin muita, näitä meidän ccmtzawelijäm

sucucunnan

sen

sen

se

mannesa

cans-

uscosa, racastaman, heille caickinaista hywä tekemän ja heitä palwelemcm misä me taidamme jahe tarwitzttvat; nijncuin Jumalan hengi selkiästi osotta, cosca hän
teke eroituxen weljellisen ja yhteisen rackauden waihella.
l Pet. 1,0.7; ja Apostoli Pawali anda meille tämän yri<
lvacaisen ylöskehoituren: Cosca meille aica on, nijn tehkäm jocaiyeUe hyivä, mutta enjmitten nijUe, jorca
meidän calchaweljem uscosa
Gal. 6, v. io. Ia
ja sisariani

Wapal)»

448 lhmisen welwollisus lähimmäistäni? cohtan
Wapahtaja Herra Issus itze on selittänyt sen rackauden,
jöca yhdellä köyhälle christi-weljelle osotetan, nijn otollisexi
itzelläns että hän sen caiken pienimmängin hywän työn, eri»
nomaisella armo palcalla ja siunauxella on muista luwan»
nut. Cuca ikänans, sano hän juorra yhden näistä wähimmist kylmällä tvcst picarilla ainoastans, opecus
lapsen nimellä, rorifest sanon minä reille: ei hän pidä
palcata jäämän. Mach. ic>,v, 42.
§.

65.

Ne yhteisemmät ja pää welwollisudet, cuin se erino«
mainen rackaus näitä meidän canstaweli.ame cohmn uscosa, meiidä waati, owat seurawaistt. ilinsin pitä meidän
pirämän yhtcyccä heidän cansians, ja oleman yximielljet sekä opisa, että caikisa muisa christiUisvdcn bar joituxisa. Tähän ylöskehoitta meitä Jumalan hengi Pawa»
lin cautta, cosca HZn sano: Ahkeroucar picämän hengen
yhreyccä rauhan sicen camra, yri ruumis jo yri henm,
nijncuin tekin olerra reidän cuyumistsan yhdencalralsceu roiwoon clilzurut. Kxi Herra, yxi usco yxi caste:
yxi Jumala ja caickein isä, joca caickein päälle on, ja
caickein camra ja reisä caikisa. Eph. 4,v. z. :c. Tätä yxi<
mielisyttä ja yhteyttä tule meidän pitä nijdcn cantza, jotta
meidän cantzaweljem ustosa owat, ensin opisa: nijn että
lm ne yhdet ja samat uscon>ja opin cappalet heidän ccmssanswahwana, totena ja järkä!)tymättömänä pldämme,
ja julkisesti tunnustamme, joita lesus hänen opetus lapsck
lens ja seuraijllens opettanut ja etecnkirjoittanut on, ja
jorden tunnuxen camta me muista määristä lahco»tunnista
eroitetuxi tulemme. Ia tämä pitä aina ,a pysywäisesti
meildä tapahtuman, ehkä cuinga suuri waino jaraju ilma
sentähden meitä wastan ylös nousis. piräkäm horjumatoin roiwon tunnustus neuwo Apostoli Pawali Ebr 10,
v 23. Samalla tawalla tule meidän myös meidän uscom
eantzaweljein cantza olla yhtäpitäwaiset ja vrimieii'et caickinaistsa christillisydm harjoiturisa, ja niincuin caikisa muisa,
Z»ijn mpös eri»omatt.liN nijsä, luin Jumalan palweilureen
sopi'

costa hän on canstaweli Uscosa.
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seura-

sopiwat, nijn että me wiriästi cocoon tulemme pyhäin
cundaan, yximielisesti ja yhdestä suusta rucoileman ja kiittämän Jumalala ja meidän HerranlesurellChristurenlsä;
ja st yximielinen Jumalan palwelemnen muoto nynmuoLoin on nijncuin yxi sotalippu ja tundomerki, josta nahda
taittan, ken?n opetuslapset me olemme, kenen me Herraa
fcm tunnustam, ja kctä me palwelem, jota yximielisyttä
Apostoli Pawali caikcsta ftdämestäns, kärsimisen ja
bhduturen lumalalda, caikille ujcowaisille, toiwotta
Rom. 15, v, 5, 6. Mutta joca ehdollisesti ja itzemieln
yhteydestä ja ylimielisen Jumalan paltästä
welluxen muodosta itziäns pois wetä, se osotta sencautta,

semacunnan

että hänelle on mieli kieldä

uscoans.

Calkista näistä maiyhteyden ja yximie'i syden osista,
owat ns ensimmäiset christityt uuden Testamendin alcu
aiwan wisusti waarinottanet, nijncuin Ewangelista Lucas todista ja
että he pylvic <,lati Apostolit-'
«n opis ja osallisudes ja leiwän murramiies ja rucollns, ja nijn, että nijden uscowaisten joucolle oli yri svdän
ja yxi sielu. Apost. teco kirj. 2, v. 42; 4^0.32. Tasa yximielisydesä pysyit he myös wahwana, ja ei sijtä poisluopunet, waicka heitä kyllä cowasti wainottin ja ahdistettin ha>nan cuoleman asti, josta meidän pitä oppiman heidän esi-

nituista

sen christillisen

racunnasa

,

mkiäns

seu-

sano

seuraman.

§. 66.
welcapäät uicomme cansiaweljäif»
heickoutra kärsimän, Apostolin Pawalin neuwon jälken
Nom. 15, v. 1, joja hän sano: meidän, jorca wäkewäe
»lemnm, tule heickoin woimarrommra kärsiä. Jos jou, joca nijsä tarpellisimmisa chr:stillisyden ja autuden päK
Gisa on vximielinm meidän cänstam, jollakin tawalla ertotudesta muisa asioisa, joiden päälle christiilisys ja
Nuus ei nijn erinomattain itziäns perusta, nijn ei pidä,
Aidän sentähden händä ylöncatzoman ja meidän yhteydeMm ulossulkeman. Tätä ovetta meille Asostoli Pawali
hdellä esimerkillä heicosta weljästä, joca yxikertaisuoefta ja
chtyxestä ttke itzellens oman tunnon waiwan, jongun ruan
tähden,
!,
Ee

Toistxi olemme
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tähden, ja käffe, etcä ne, jotca wakewämmät owat, se
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on, Mca paremmin owat neuwotnt ja asian ymmärtämät,
pitä corjamcn heickouscoisia, jaei heitä ylöncatzoman, eikä
heidän tundojcms rasittaman., Ia samalla tawalla We
duomitzehän niille heitoille, ettei heidän pidä wakewämbiä
nian.
l4. Ne pienämmät crhetyret pitä toimella, il>
man sen weljellisen rackauden rickomista, molemmin puolin,

kärsittämän.
Colmannexi

67.

§.

olemme welcapäät suurimmalla wireydella ahkeröitzeman itziam meidän langenen uscomms cantzaweljem ylösojendamisesta, se on: pyytämän johdatca
händä parannuxeen,
hän johunguun syndijn horjaundunur on. Tähän ylöskehoittaApostoliPawali caickia uscowaisia, sanoden: Rackac weljer, jos ihminen osa
johonguun wicaan tulla, nijn te, jona hengelliset olctta, ozercat sencalraista siweyden hengesä, ja cayo iyiäs,
ecres myös kiusarcais. Gal.6,v.i. Meidän ei pidä coyta
pitämän yhtä langenutta weljä, nijncuin poishyljättäwä
ihmistä, josta ei enambi parannuxen toiwoa ole, ja wielä
wähemmm pitä meidän hänen langemurestans iloitzeman,
ja kerscainan itziäm siitä, että ms itzs mielestäm händä paremmat olemme, nimcuin ylpiäPhariseus teki, Luc. 18,
v. 11. Waein meidän tule rackaudella ja sopiwaisella biljaisudella pyytä saatta händä jällens tacaisin sille hywalle
tielle, josta yän pois poikenut on, ja muistaman meidän
oma hsickouttam, ja cuinga plcaisesti me myös itze taidamme langea, jos ei Jumalan armo meitä ylös pidä.

cosca

se

§.

68.

Nchännexi pitä meidän ottaman osan fijtä, mm
tavahtu meidän uscoinme cansta-welMe, nijncuin st
ilze meille tapahtunut olis, ja se nijn hywin yhteisesti cuin
erinomaisesti. Ensin yhteisesti, cosca caicki uscowaiset owat
ehkä cusa maan paise yri ja sama christillinen seuracunda,
yhteydesä
cafa, eli ulconaisen seuracunnan
he olestelewat.
Ia mitä nyt tapahcu taicka coco christiliistlle seuracunnalle
ylMsesti,

essca hän on canstawck Ustosa.
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yhteisesti, taickamyösyhdelle Ylitöiselle
Ie erittäin, eli myös sille seuracunnalle, jonga jäsenet me
che olemme, sen pltä mcidqn andaman käydä sydämelläm,
niju että me iloitzemme jos heille hywin käypi, mutta jo3
M mastoinja tapahtu, sitä walittaman ja sen ylitze murhettiman,
joca päiwä Dawidin cans)a rucoiiemcm: Tee,
Zionille
sinun annos jälken, rakenna?
Jerusalemin muurit. Psalm. 51/ v. 20. Ia tätä tule meidän tehdä erinomattain silloin, cosca me näemme christilli,
jongun hädän, wainon ja
sen seuracunnan eioleman
näin
ota osa sen christillism seuracunnan
alaisna. loca
tilasta, hän ei; laitta pidettä sen oikiana jäsenäna. Silla
nijncuin se on ihmisen ruumisa, että caicki jäsenet itzecuki»
erittäin otta osan sijtä, cuin coco ruumille tapahtu, olconl
se hywä eli paha, niin on se myös laita sijnä hengelliM

ruumisa, christillisesä seuracunnasa. Nijn hawaitze Da<wid, että se oli sekä hänen että muiden uscollisten Herran?
palweljain sydämellisin ikäwöitzeminen, että sekä lerusale»
min templi että se hengellinen Zion piti pian ylösraketuxs

tuleman, cosca hän sano: Nouse sijs, -Herra, ja armahd«
Zionita, sillä aica on händä armahca ja aica on tullur/
sillä sinun palweljas halajawst sirä raketta, ja näkisio
mielellans, että hänen kiwens ja calckins walmir olisit.
Psalm. 102, v. 14,15. Taincaltainen mieli on tosin wielc»
! nytkin caikille nijlle sieluille, jotca uscollisesti Herra palwelewat. He ei taida ilman sydämen murhetta nähdä seurakunnan häwitettya tila, maan ikäwöitzewät ja halajamatsen ylösrakennusta, jailoitzewat,pitäcosca he sm tapahtuma»
näkemät. Taincaltaisen osan
meidän myös toisexi siitä ottaman, mitä erinomattain yhdelle eli toiselle meidät»
uscomme cantzaweljelle erittäin tapahtu, joco se on ilahutz»
tawainen eli murhellinen asia, niin että me Pawalin neuwon jalkeu, iloilzem iloisten canM ja itkemme itkeroai-sten cansta.Nom. 12,v. 15. Sitä samamuistutta hän wer-

tauxen cauttaiCor,

cusa hönfano:

nijncuin ruumis on yxi, ja hänesäon monda jäsendä,

mutta caicki yhden ruumin jäsenet, ehkä heitä onusia^
Ee 2
owar
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cmtenc;in?ri ruumis: nijn myösChristus. Sil»
lä me olemme myös yhdes henges caicki yhderi ruumixi

owat

pitä toinen toisestans jurun piCaicki
kärji
jos
yri
jäjen
jorakin, nijn caicki mnm
ja
tämän,
jäsener cansia kärsiwäc: ja ios yri jäsen cunniasa pidetän, nijn caicki jäsenet myös riemuiyewac. Murra re
oletraChristuxeu ruumis ja jäsener jocainen ösans jälkcn.
Caickia taincaltaisia st oikia ja keskinäinen »veljellinen rac<
kauswaicutta, josta lesus sano, että hänen oikiat opetus
lapsens tuttamcm pitä. Si;rä,
hän, picä caickein
tundeman teitä minun operuslapstxeni, jos re kästenm
rackauden pidätte. loh. iz,v, 35. Jos me sijs myös tahdomme lesuxen oikiain opetuslasten
luetuxi tulla;
nijn pitä meillekin taincaltainen rackaus oleman nijtä cohowat; muutoin
tan, jotca meidän cantzaweljämme

casterur.

sano

secacm
uscosa

me turhaan hänen opttuslapstxens itziän, kerscamme. Sillä tamäou hänen oma kaffyns: joca lumalata racasta,
hänen pirä myös rveljens racastaman 1 loh. 4,v. 21.

Meidän welwollisudestam nijtä cohtan, joilla
owat

erinomaiset lahjat ja edut.
§.

69.

Jumala, jolda caickl hywä ja täydellinen lahja tule,
ulosjaca lahjojans oman tahtons jälken. «Mdelle anda

hän yhtä, toiselle toista, yhdelle enämmin, toiselle wähem«
min, sekä mielen lahjoista, että armon lahjoista. Muuta<
mille anda

muiston
ulosiaca

/

hän erinomaisen hywän ymmärryxsn, tarcan

suuremman wijsauden ja opin min toisille.

Nijn

hän myös ne hengelliset armo'lahjat, muutamilk
yhdesä erinomaisesa suuresa mitasa. Nyt ei taida suinaan
yrikän, joca erinomaiset lahjat saanut on, nijstä itzians
kcrftata, nijncuin stncaldaisista, joita hän enämmin ansai»
nut olis, cuin muutcan, ja wielä wähemmin mahta cucan
nijstä otta tilan ylöncatzoarens muita, joilla wähemmät
lahjat annetut owat. Cuitengin on meidän welwollisudem
nijtä cohtan, joilla erinomaiset lahjat owat, se, että me
ne

cosca hänelle owat erinomaiset lahjat.
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lle samat nijncuin Jumalan erinomaiset armon andimer tunnemme ja cunnioiram, ja itzecumkin sencaltaise-

pidämme, cuin sopiwainen on nijden erino<
sa arwosalahjain
suhren, cuin
on

hän saanut lumala'da.
maisten
Tälä wastan rickowatne, jotca ylönsuurista luulosta emistä lahjoistans, muita ylöncatzowat, ja muiden lahjoja
halpana pitawät, ajatellen, ettei mitän ole oikein ja toimellisesti puyuttu, cuin ainoastans se, mitä
suustans
lähte, ja ettei mikan muu ole lumalisudexi luettawa, cmn
ainoastans, mitä he itze tekewat ja harjoittamat.

se

§. 70.
mle
Meidän ei
cadehtia ja nurista sitä, joo »neidän
nijn suuret, eli suuremmat lahsaanur
lähiimnäisem on
jat, cuin meille owat, sillä sencautta me teeme wäarin
ja sopimattomasti, ei ainoastans lähimmäistäni, waan
myös itze Jumalala wastan, joca ne lahjat andanm on,
nijncuin pidemmäldä osotetan wertauxesa työmiehistä wijnaniäesä Mach. 20, josa perhen isändä sanoi yhdelle nijstä,
epätasaisen pakan maxamisen ylitze: engs
jorca nurisit
minä saa tehdä, minun calustani mitä minä tahdon?
T!aicka cayorcos sentähden carsast, että minä hywä olen.
Että cadehtia,
Jumala hywyttäns toisille jaca, ei
«K mitän muuta, cuin nurista ja napista Jumalala wa«
stan; ja tosin, ei ole mitän tyhmembäta ja itze luonollista
joca
whtullisutta »vastan sotiwaistmbata, cum se,
paha,
ja
hänelle
wiha lähimmäistäns,
ainoastans sen
syyn tähden, että Jumala on tehnyt hänelle hywä, nijn
myös ylöncccho ja wahemmin racasta toista, ainoastans sen
Wuori, että hänelle on jocu erinomainen hywä lahja; jonga
lähden hän cuitenain pidäis sitä enämmin racastettaman ja
pidettämän.
§. ?iSamalla muoto ei pidä mndän myös millän cawalla kieldämän, eikä pyytämän wähendä ja pimiccä
mjden lahjain arwoa, cuin jongun toisen tykönä löyt»
tän, nijncuin nijden tapa on, jotca cateudelle sydämesäns

sen

!

cosca

se

cosca

suo

«wosa

Ee z

sian
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sian andanet owat. Sillä joca cadehti toiselda hänon lah<
jojans ja sitä arwo, josa hän niiden tähden caikilda ym<

märtäwäisildapidetän, hän on myös aina walmis caikella
tawalla wähendemän sitä arwo, cuin hän näke muilda händä cohtan osottettawcm, ja sentähdsn taicka peräti kieldä,
ettei hänelle sencaltaisia lahjoja ole, eli mnZS, cosca ne owat
niin julkiset, ettei hän nijtä coconans taida kieloä, cuitengin yZömatzotulla tawalla nijstäpuhu, ja pyytä nijtä heic<
kouderi ulvswimitta, eli jongun muun wian ja wirhen niiden päälle panna, että nijden arwo caiketikin wähetyri tulisia näinmuodoin kylwä pahoja kärpaisiä, jsrcahywän
woncn.tiinnelervar, nijncuin Salomo puh'u Saarn.kirj.
ia, v. i. Tämä soti cohdastans sitä welwollisutta wastan,
jonga johdatuxesta meidän pitä tundeman ja cunnioitzeman
Jumalan lahjoja nijsä,,jotta nijtä saanet owat.
'

Mutta

§.

joca näinmuodoin

72.

cadehti toiselda nijtä lahjoja,

ja pyytä nijden arwoa
syndiälumalataja
ei
tee
lähim»
hän ainoastans
myös
wuhmglitze
waan
wastan,
itzens. Ca«
mäistans
hän
teus on alinomainen sisällinen kipu ja waiwa hänen tykönäns, joca händä rasitta ja hänen elämäns waikiaxi tck>.
Sitä wastan, nijn olis ei ainoastans itzesäns suloinen,
hän ilolla tutkistelis sitä hywä cuin hänen wsljens lu<
malalda saanut; waan hänelle taidais myös sijtä muulla
tawMa hyödytys olla. Hänen weljens wijsaus, tafto ja
ymmärrys, olis hänelle neuwoxi ja opixi, hänen Jumala
sildens, jälken seuramiftn esicuwaxi?c. Waan caiksn ta<
wän hyödytyxen pois cadotta hän catsudens cautta, ja n
pidä muuta jälelle, cuin alinomaisesti calwawan madon sy«
dämesäns. Nijn eitaida myös yxikän nijn konstillisesti wä«ja
hendä ja pimittä lähimmäissns lahjoja ettei sitä nähdä
hawaita laitta, cuinga han paljasta cateudesta sitä tehdä
pyytä; jasilloin saatta hän itzens suurenivaan ylöncatzeen,
fijnä siasa euin hän etzi toista ylöncatzottalvaxi tehdä.

«uin hän lumalalda saanut on,
»vä!)endä,

cosca

se

s
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eosca hänelle owat erinomaiset laMt.

näinmuodoin sanottu on silta cunmasta )a
tule, jotca erinomaiset mielen lahjat
joca
nijils
arwosta,
eli suuremman armon mitan hengellisisa lahjoisa Jumala!da saaunet owat, se taittan myös sanotta siitä edusta,
cuin muutamille on, heidän ulconaisen maallisen säätnns
ja wircans puolesta. Ne, jotcaowat josakin corkiammasa
sääoysa ja wirasa täsä mailmasa, ei suingan sentähden ole

Mitä

nyt

.

.

Jumalan edesä suuremmasa arwosa cuin muntcan, jonga
tähden ei myös heidän tule ylöncatzoa nijtä, jotca mailmasa

ulconaisen säätyns puolesta alhaisemmat owat. Cuitengin
on
taincaltainen ulconaincn eroitus ihmisten
eosca
tehty Jumalan ccuken wijsamman edescatzomistn fa säattämisen jälken, että mailma sitä paremmin tullis hallituxi ja

yhteinen paras edesauteturi, nijn on nijden welwollisus,
jotca alhaisemmasa säädysa owat, pitä nijtä cunniasa ja
arw)sa, jotca corkiambaan säätyun he'dän ylitzens asetetut
owat, nijncuin stncaltaiselle Jumalan järiestyrelle ja säätämiselle soweljas on. Sentähden ei mahda yMn alhaisenlbi
milläkän ylöncatzon tawalla cohdata nijtä jotca ylhäisen,-

mät owat eikä sopimattomasti täyttä itziäns Esimiehiäns
wastan, ei myös cadehtia sitä etua cuin'Keille on, eikä
sitä heille sopiwaista cunnia ja arwoa milläkän muoto wäheiwa, ia sencautta pyytä muutta ja moittia sitä järjestystä,
min Jumala mailmasa ihmisten wälillä saattanut on,

waan paljon enammin Apostolin Petarin neuwon jälken
oleman alammaisec caikille inhimilliselle säädylle -Herran tähden, olisco se cuningalle nijncuin ylimmailelle:
taicka päämiehille nijncuin nijlle, jotcahäneldä
dc>t owar, iPet.2,v. 13,14; jaPawalin kästyn jälken,
andaman sille pelco, jolle pelco mle, ja sille cunnia
jolle cunnia tule Rom. 13, v, 7.

Meidän welwollisudestam wiheljaisiK
ja köyhiä

Jota suuremmasa

cohtan.

74.
puutoreja jahädäsä meidän Mmmäistm
Ee 4
§-
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mäisem on sitä enämmin tarwitze bän meidän apuani, j«
jota enämniin hän sitä tarwitze, sitä enämmin waan myös
se chcisiillinen rackaus, että ms hända aulamme ia holhc-m-me, ja senlähdcn olemme myös welcapäät ennen caickia
niille apua ja laupiutta osittaman, jotca hengellisellä eli
ruumiliisclla tawalla wihel äiset owat, ja heitä nhlle ladoilla palweleman, cuin me lumalalda saanet olemme. Sitä

wc rlen anda myös Jumala meille lahjans, nimittäin, että
me niitä käyttäisin» ei ainoastans nmaxi hyödytyxerem,
waan myös meidän läl>immaisem parhari, ja erinomattain
sen, joca josakin pnutoresa, hädäsä ja wiheljäisydesä on.
Mn tule sen, joca itzs on oppinut Jumalala tundeman, ja
ymmärtämän hänen tahtoans, neuwoa nijtä, jotca tyh«
mut ja ymmärtämättömät owat. Costa me näemme jon«
Lun olewan murbeliisen ja heickomielisen, nijn pitä meidän
andaman hänellä sencaltaisen lohdutuxen cuin hänen tilans
yhten sopima on, ja pyytämän händä wirwoitta ja
rohwaista. Ne/ jotca josakin synnisä eläwät, ja muistutusta, waaroitusta ja nuhdetta tarwihewat, pitä nnldä
waaroitettaman, jotca sen taitawat tehdä, nijncuin Pa»
tvali neuwo,cosca hän sano: Me neuwomme teirä rackat
«'elier, nelnvocarrawarcomia, lohdutcacac heickomielisiä, holhocarheickoja, iThctz,s/v, 14; ja3 Mos kiri, 19,
v. 17, sano Hcrra: N sinun pidä wihaman weljes sinun
waan finun pirä nuhteleman lähimmäistä-),

errcs wicapääri rulis hänen tähtens; josta me näemme,
että joca ei neuwo, muistuta ja siweydellä nuhtele lähim»
mäistäns, cosca hän jongun wiccms tähden sitä tarwitze;
mm hän ei ainoastans laimin lyö sitä welwollista rackautta,
waan hän myös teke itzens osallisexi toisen wiasta ja synnistä.
Samalla tawalla olemme myös caikisa muija tiloisawelca»
päät
erinomattain niitä auttaman ja holhoman, ,etca josakin hädäsä, puutoxesa ja wiheljäisydesä o»
wat. Waan cosca tästä joedettäväin ihecungin yhteisen welwollisuden osasa, jotain mainittu on, nijn tahdon minä nyt
täsä,ainoastanslikemmin osotta,mikä meidän welwollisudem
on nijtä cohtan, jotcaruumillisen köchydens tähden wiheljäi»
§75.
set owat.

eojca hän on köyhä ja tcmvitzewainen. 457
§-

75-

RuumiUisesti koyhärowat ne, joilla ei ole, mirä
he ruumins raroelliscxi vlospicämisexi n?älctäinäccomä°
sti rarwilzewar, eli jolla he jostamsta mu»!sta ruumillisosta hädästä iTziänc ulosautca taidaisic. Taincaltaisia
köyhiä olemme calkttikin welwolllset auttaman, ja sijtä warasta, cuin luma«a meille andanut on, heidän tarperms
lahjoittaman. Wani>asa Testamendisä Israelin cansan
seasa, oli Jumala säättänyt, että heidän piti joca colmcmsn
wuoden tulosta eroittaman ja anadaman kpmmenexet, köy-

häin tarpexi,

ioca oli nijn paljon, cuin colmae kymmenes
joca »vuoden maan caswosta. Nijncuin nähräwä on
«Mos.kirj. 14 v.28,29. Nyt uudesaTestamendisä, ei ole

osa

Jumala suingan määrännyt, cuinga paljon itzecungin
köyhille ja waiwaisille andaman pitä, cuitengin on mA,
että yxi osa caikesta sijtä, cuin Jumala meille anda, sijna
päällecatzannosa meille annettu on, että meidän ei pidä sitä
itze pitämän, waan meidän tarwitzewaisille weljillem ja sisarilleni jacaman, ja on Jumala ilman epäilemätä myös
syyn tähden jättänyt mainihemata, cuinga suuren osan
pitä waiwaisille andaman, että hän
omaisudestam

se

sen

sencautta sitä paremmin coettelis, cuinga sydämellinen ja
wilpttöin meidän rackaudem on meidän köyhä lähimmäiwapaudesam, cuinstäni cohtan, cosca on meidän
ga paljon me hänelle annamme. Sillä wälillä on se cuitengin warcaus, jos me
itze pidämme, cuin meidän
lähimäisellem, hänen puutoxesans, anda tnlis, ia sitä
rembi todistus meidän kylmäkiscoisudestam, cuin etten me
sitä hänelle anna, joca, ehkä on meidän hallusam, ei
ruitengcm ole meidän omam, waan yxi osa, jonga Jumala
waiwaisille määränyt on. O josca monetkin meidän stasam
tätä ajattelisit, niin ei niin usiat köyhät
auttamata käwis heidän owems ohitzs, joiden
he heildä pois
ryöwäwät, ja omaxi ylönpaldisudexens, hecnmaxens, Mrhudexens ja cchneudens rawinnoxi käyttäwät.

se

omasa

sen osan

suu-

se

osan

§.

76.

Mutta että me sitä paremmin näkisit», cuinga wältEe 5
tämätöin
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tämätöin meidän christillisydem welwollisus se on, että
ta köyhiä ja wmwaisia, nijn cuulcam, mitä Herra sano:
Es. 58,v. 7. Taita isorraisclle leipäs, wie raadolliset culkiar huonests: coscas näer alastoman, nijn waaccra
jaSanalas.
händä ja älä käännä itjiäs pois lihas
kirj. z,v. 27,28, sano Jumalan hengi: Älä estele rarwiyereydä, jos sinulla on wara. Älä sano ysiawalle
wälles (eli lähimäiselles): mene ja cule jäl!es,huo,nena
minä sinnlle annan, jos sinulla on. la, tämä awulli«
köyhä lähimmäisiä cohtan on nijn tarpellinen, että sen
sus
laiminlyöminen on selkiä todistus rackauden puutoxesta, ei
ainoastans lähimmäistä waan myös itze Jumalala cohtan,
nimcuin Jumalan hengi Apostolin lohannexen cautta stl<

kiästi osotta sanoden: Jos jollakin olis tämän mailman
howyrta, ja näkis rvelzens rarrviyervan, ja sulke ftdämens häneldä, cuinga Imnalan rackaus
hänesä?
1 loh 3, v. 17.
Se on turha, tahto Jumalan hengi sa«
noa, enä sencaltainen ihminen racastalumalata ja lähimnmistäns, nijncuin oikian christitpn ja Jumalan lapsen tule,
joca on nijn armotoin, että waicka hänelle on wara, ei
cuitengan auta toista, joca puutoxesa on. Taincaltainen
armotoin ikminen on cauhistus Jumalan ja caickein oikiain
christittyin silmisä. Sitä wastan on armeljaisus ja andeljaisus scka Jumalalle että ihmisille otollinen. Alkät hywin
tekemist ja jacamist linhortaco sillä sencalraiset uhrit
kewawatlumalalle, sano Apostoli Pawali Ebr. 13/ v. 16;
ja Phil, 4,0.18, cutzu hän sen, makiaxi haiuxi, otollisexi
ja Jumalalle kelwollisexi uhrixi. Ia sentähden löydämme myös, että se ensimmäistä» christittyin seasa, nijden
caickein callimbainlumallisuden harjoitusten cantza yhdistettin, nijn että cosca he lesuxen corkian ehtollisen nautitzit,
he myös samasa tilasa rackaudesa heidän köyhäin weljeins
päälleajattelit ja heidän tarpexens itzecukin warans jälken
cocoonpanit. Mutta nijncuin ne uhrit, joita Jumala wan<
hänellä otolliset,
hasa Testamendisä oli säättänyt, ei ollet myös
tarpellinen
nijn
jocu
ja
on
wirhe oli,
cosca nijsä wica
ja
uhraminen
Mänajatelda, cuinga millä tawalla tämä
:

cosca hän on köM ja tarwitzewainen.
Mä

tapahtuman,

cosca waiwaisille jotain annetan,

se Jumalallekelpais.
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että

Ensin, pitä andeljais«s ja armeljaisus waiwaisia coh<

tan tapahtuman

desta

elawästä «seosta, sydämellisestä rackaucohtan. Sillä caicki

ja muljaisudesta lumalara

nnraeiuscostaole, stonsyndi. Rom. 14,v,23, ja ilman
uscora on mahdowinlznnalalle kelwata,Ebr. 1 i,v,6Mjn
myös Apostoli Pawali 1 Cor. 13, v. 3: Jos minä caiken tawarani culmaifin köyhäin vawinnoxi, ja ei olis
minulla rackaurra, nimittäin sydämmejaJumalala ja lähimäistä cohtan, nijn ei se olis minulle mirän hyödyllinen. Ns jolca sijs sijnä paallecatzannvsa ainoastans waiwaisille jmain andawat, että se ihmisildä nähtäisi»/ ja että
Ke sentähden ylistetyri ja kijtetyxi tulisit, ns ei uhra lahjojans
Jumalan mielen jaZken, ja heistä ei laitta sanotta, että
he andawat waiwaisille,. waan he andawat paljo enammin
itz?l!ens. Sillä jos ei he oma cunniatans jayllstystans etzeis,
nijneihe nMnannais, ja sentähden on aiwan tarpellinen
waariottalesuxen o;nasta opecuxesta tasä asiasa, joca näin
cuuw: Cawahracat, errec re anna almuisaran ihmisten
edes, että te heildä nähräisin, nijn er re saa palcka teidänlsäldän, joca on tairvais. Costas sijs almu annac,
nijn älä edelläs rorwella soita, nijncuin ulcocullarut
Synagogis ja cuiilla tekewär, että he ihmisildä cunnioitettaisin. Tonsest sanon minä reille: he owar saaner
palckans. Mucra cosca sinä almu annat, nijn älkon
finun wasen käres rierks, mitä oiria käresceke, errä,
sinun almus olis salaudes, ja sinunlsäs, joca salaudes
maxais sinulle julkiftst. Mach. 6, v. 1. x.
§.
78.
pitä
meidän
auttaman waiwaisia ja andaToisexi
man heille mielullisesti ja iloisella sydämellä. Me hawaltzem omasta coettelemuxestam, että yxi halpa lahja, joca hywästa sydämmestH annetan, on meille paljo otollisembi,
cuin monda kerta suurembi lahja,
se wacttein ja nuri«

cosca

stmisella
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semisella meille annetan. Samasta mielestä on myös Iu«
mala täsä astasa,. sillä iloista andajam Jumala racasta
todista Pawali 2Cor. 9,v, 7. Ia tosin, ei ole niitän cchtullisembi, cuin se, mitä täsä meilda waaditan. Sillä ei

pxikän welwollisus ole ihmisen luonolle sulvisembi jälken
elää, cum andeljaisus tarwitzewaisillc, jos ei mumvin ah<
neus ja julmuus ole wälijn pääsnyt. Eikö se ole suuri ihastus nähdä, cuinga yxi waiwainen iloitze, siuna ja kintä
Jumalala,
autetuxi hänen wiheljäisyhän on tullut
nijncuin
uuden hengen
ja
desäns, stncautta saannut
joca ainoastans ih,
jos
jocu,
Tosin,
män?
en minä tiedä,
canda,
powesans
jydändä
taita
olla
ilman ihastusta,
misen
ja
tämän
en
tiedä
minä myös,
naks,
hän
sentähden
mihingä julmaan metzän petoon ns soweljammast werracta
taittan, jotca,
hsillewara on, nuristen, ja usein kirourella ja pahaäa menolla jotain waiwaisille andawat, ja
sencautta ei ainoastans tee tätä andians kelwottomaxi Iu«
malan edes, waan myös almun ottajan sydämen monda
kerta murhellisemmaxi saattawat, cuin almun rahtu heidän ulconaisesa puutoxesans heitä hyödyttä.

cosca

cosca

cosca

se

§.

79.

Colmannexi, pitä meidän andaman oikialla ja so<
welialla ajalla. Monet owat kyllä nijn köyhät ja tarwi?
tzewaiset, että almu ja lahja aina tule heille hyödytyxexi
ehkä cosca se heille annetan, cuitengin taita usein nijn olla,
että hellle sijtä on suurembi hyödytys, jos he sen sopiwaisemalla ajalla saawat. Sillä usein on hän fijnä tila<a, että
jos hän aicaisemmin tule autetuxi, nijn tule hän pelastetuxi
ei ainoastans hänen läsnäolewaisesta hädastäns ia puutoxe»
stans, waan myös se puutos ja hätä tule estetyxi, cuin
muutoin edespäin hänen edesäns seiso, jonga tähden nwös
Sanalascu kirj, z, v. 28/ seiso: Alä sano ystäwälles: mene
ja tule jälleZ, huomena minä sinulle annan, jos sinulle
«n; ja Syrach sano: Racas lapsi, älä
haralta
ja älä wijwycä lahja koyhalda. Syr. 4,v. 1,3. Ia eni<
mutten on se jalo asia, että jaca köyhille, mitä heille annet-

tawa
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sitä pikemmin cuin paremmin; Mä wijwytteleminm on usein sekä heille että itze meille wcchinaori. Mitä
köyhijn tule, nijn owat he waadimt, sitä pidemmän ajan
heille almun
kärsimän puutosta ja häta,j«ta myöhämän mejotain
aiconet,
annamme; ja cosca me kerta olemme heille
nijn on se osittain julmuus, jos ms wijwyttelem sitä andanmst, sillä sen cautta tule heidän karsimisens pidmnetyxi.
Se pidetän caikilda hywästä syystä julmana ja armottomana lääkärinä, joca, ehkä hän cohta taidais autta yhtä
suuresa kiwusa sairastawaista ihmistä, ei cuitengan sitä
tee, waan wijwyttele nijrä lääkityriä andamast, joista
apu olis, ja sencautta ilman syytä pidendä sen wihelja
iawaon,

ja waikiudsn. Näin julmat arolemme myös, jos me ainoangin hetken taidamme catzoa meidän köyhän ja wiheljäisen weljem surrutta;a hätä, ja meille cuitengin olis tila ja wara cohta auttaxem händä. Ia jos ei hän wklä olis caiken suurimmasa
hädäsä, nijn on hänelle cuitengin sijtä, jota me hänelle
olemme aiconet cmda, sitä wähembi ihastus, jota pidemmän ajan me sen pois pidämme. Tätä likin nijn on myös
tainc.i!tajnm wuwvtteleminen meille itzellem wahingollinen,
sillä sencautta annamme satcmalle ja meidän omille himoillen, tilan kiusata itziäm, ja estämän meitä christillisen laupiudm barjoimxesia. Näin tapahtu se usein aiwan monen
christillisen ja hywän työn cansta, jota me olemme welwolliset tekemän, että nimittäin se jää peräti tekemätä, cosca
ei se cohta tehdyri tule. Monet tulemat Jumalan scmalda
fydämmisäns nijn lijcutetuxi, että he ottamat aicomisen
«teens, parannusta tehdä, mutta cofta he ei cohta tee alcua
sijhen, waan ylöslyckäwät toiseen päiwään, nijn saa satana tilan paremmin asetta itziäns sijheen wäliu, cakkinaistm estein cantza, ja nijn tule parannus aina yhdestä päiwästä ja ajasta toiseen ylöelyckätyxi sijhen asti/ että coco se
ensimmäinen aicomus on peräti turhaan rauwennut, japarannus jää ijancaickisesti tekewätä. Ii tällä tawalla taita
se myös tapahtua christillisen cmdchaisuden cantza wmwaisia
evhtan, erinomatmin stncaltaisten ihmisten tykönä, jotca
adnenjäisen

sairan kiwun

mottomat
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ahneuteen

ja mailmallisten tawarain rackauteen taipunet
owat, jouga tähden myös heidän tulis caiken wahemmin
itziäns uscoa, waan sitä pikemmin cuin paremmin anda

waiwaisills heidän määrätyn osans.

§.
80.
Neljannexi pita meidän almuin andanisssa, «leman
rvijsar ja roimellisec, se on: että me annamme suis enämmin, joca enämmin tarwitze, ja silla tawalla, emi se oiis
parhaxi hyödytyxeri hänelle, joca sen saapi. Ta,in.:alraiftn
wijsauden ja toimellisuden puutoxesta tulewat montt almu»
andamiset wäärin käytetyxi, wastoin sitä aicomusta, josa
ns annettaman pidais. Monet andawat sille enimmast,
jolle wähemmin, taicka ei ensingan annettaman pidäis, ja
sille aiwan waha, taicka ei ensingän, joca enimmast saa»
man pidäis. Moni cmda nijlle runsamman osan, jotta
paljasta laiscudesta owat andanet itzens waiwaisten almuja
kärjämän, taicka heidän oma jumalattomudens, juopumudens ja pahudens cautta owat itzens köyhixi tehnst, ja se
mitä he saawat, saman Jumalattomudens harjoituxecn
köyttäwät, ja sen cautta ei amoastans wahwista heitä heidän laiscudesans ja pahudesans ja anda walicappaleita hei»
dän kasijns, joilla he oma suursmbata onnettomultans
edesauttawat, waan myös teke itzens tyhjäri niille andamast, jotca sen christillisen almun runsammasa mitasa an<
fainnet olisit ja paremmin tarwitzisit. Ia waicka myös ne<
kin, jotca omasta syystäns vwat köyhäri tullet, ja sen almun, cuin he saawat wäärin käyttäwat, usein owat nijn
puutoreja, etten me taida, eikä meioan tule, hsildä
apua kieldä; nijn pita meidän cuitengin enimmäst nijtä oikeita waiwaisia muistaman ja heitä auttaman. Taincaltäiset owat ne, joiden raadolilsusjvn nijn suuri, ettei he
tarpeitans toimitta, eli owat
milläkän työllä taida

suuresa

joutunet jongun wahingon cautta nijn suureen puutoreen,
ettei he caikella omalla wireydelläns woi itziäns sntä u!osautta; eli joilla on usiambi suu syömän, cuin kättä tnötä
tskeman, ja jotta sitten sen, mitä he saawat, taincaltai-

see»

cosca hän on löyhä ja tarwitzewamen.

463

ften tarpeens käyttäwat. Näitä pitä caiketikin christillisesä
rackauvesa muistmaman ja ausettaman. Mutta näidengin stasa, owat nscaiken mahdollisemmat, jotca sydäme-

kijniripstänsHerra velkäwät jalesuxesans släwällauscolla
weljet
ja
joista
owat
ne
sisaret,
Namät
lesuxen
wijmeisnä
päiwänä
duomio
että
tunnustawa,
on
hän
hän
rMuuden ja laupiuden, cuin heille osoitettu on, nijn
sen
ylösotta ja armoja palkitze, cuin että se itze hänelle tehty!
puVat.

cosca

olis.Mtth.

me
25,^35,36,40. Ia ssntähden,
olemme welcapäät osoltamanlesuxella suurimman rackau«
den, nijn pitä meidän myös näitä hänen köyhijH welnäns ja
sisarians auttaisam heidän hädäsans, suurinda rackautta
harjoittaman,
me tiedämme, rutca jacusa he owat.
Waan jos en me taida olla wahwat sijtä, että nijden wai<
walsten seasa, joiden tygö meidän katem ulottu, jom taintoicaltainen on, nijn on cuitengin parembi, että me
won alla, coco foucolle apua teemme, cuin että me epätiedosta yhdengin ainoan lesuxen ruumin jäsenen, ilman
apua hänen ruumillisesa wiheljäijydesans jättäisime; paitzi
sitä, cuin jo sanottu on, että me myös olemme »velvolliset
yhteisesti auttaman caickia nijtä, jotca nijn
puuto<
oikl«
owat, ettei he itze taida siitä itziäns autta, ia
axi larperens käyttäwät, mitä heille annetan. Sillä waicka he wislä olisit käändymättömäsä tilasa,, ja niinmuodoin
Jumalan wiholliset, nijn olenime cuitengin welcapäät Iu»
malan oman esimerkin Men heillekin laupiutta osottaman
Luc, 6,v. 36;
5, v. 45. Mutta nijucuiu meidän nyt
tme peräncatzoa, kenelle ja millä eroiluxella me annamme,
nijn pitä meidän myös ottaman sijtä waari, että me sillä
tawallaandaisim, cuin hyödyllisin on nizlle, joille ms an<
namme. Tämä andanlisen muoto on erincaltamen,
erincalcaissn puutoxen jälken, joja jocu on. Muutamille
on se parembi, jos heille annetan wähä eralläns, toisille
jällens hyödyllisembi, että he saawat yhtä haawa caicki,
mitä me heille anda taidamme. Wälijt taita lainaxi andaminen olla heille suurin,maxi hyödytyxexi, cuin lahja erinomattain,
monelle ei ole wara anda enämbi cuin
yhden

cosca

se

sen

,

suuresa

resu

sen

sen

cosca
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yhden wähän lahjan, mutta cuitengin suuremman osan,
joricuxi ajaxi, ilman wahingotanslaillaxi; mutta cosca me
räin

jotain lainaxi annumms köyhälle la carwltzewaiselle,
nijn ei pidä meidän milläkän tawalla tekemän sitä corgon ja
caswon ehdolla, eikä sitä häneldä oilaman, waan paljon
enamminsijnäaicomisesa, että jos hän tule nim köyhäxi,
ettei hän taidais caickia jällens maxa, me silloin anderi an,
namme hänelle yhden osan, ja nim paljon, cuin meidän »varan, myöden anda, ja hänen tarpens sitä waati. Tämä
on caiketikin Jumalan tahto, ja sen chr.Misen rackauden
luondo waati myös sitä. Sitä wustoin Hn caicken rackauden kipinä nijden sydamisa sammunut, jorcasen, mitä he
köyhällä hänen köyhydesäns lainaxi andawat, moninaisella
corgolla jällens ulosottawat; ja wielä suuremoi on niiden
julmus, jotca köyhän omaisuden welan tähden ryöstäwät,
puutoreja fangiutten heittä andawat. Tosin suurin
eli
julmuus ja armottomus.' cosca jocu nain teke köyhän lä<
himmäifens wielä wiheljäisemmäxi, nijn ettei hän millön
tawalla woi ja taida wihchäisydestäns itziäns ulosautta.
Tamcaltaisista on witzist sanottu: armocoin duomio
pitä hänen päällens tuleman, joca ei ole laupiutta tchnyr. lac,2, v.13.

sen

se

8.81.

NAjdenneri niin picä meidän runsasti andaman ja
ei ylöeetzimän sitä caiken pienindä raha cuin meidän wallaon, eikä caikilda tahwoilda sijtä läiwän rahdusta pois
näppimän, jonga n,e köyhällä anda aimomme, ja josta hä<
nelle aiwan wähä ja ei enftngan ihastusta ole, mjncuin
tosin aiwan monelda tapahtu. Sencaltaiset enämmin pilckawat sitä köyhä, cuin että he händä ormabtawat, juuri
samalla tawalla, cuin että jocu, jonga pidäis rawitzema»
yhden ihmisen, jolla suurin ruan tarwe on, ja ei cuitengin
muuta cuin yhden vienen leiwän murun hänen suuhuns piMyn ja tahdon jälken pitä meidän sitä
stäis. Jumalan
almuja
köyhille
andaman, että he tulisit autetun
warten
puutorescms, waan mikä apu st on, jonga saamisen jälken
wiheijäisydcsä, cuin enengin?
yri köyhä weli on nijn

sam

se

suuresa
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Ennen cuin siis jocu taita sanoa auttanens köyhä, nijn pitä
hänelle andamcm että st hänelle joxicuxi
hänen nizn paijo
awuri tllle, ja ei sijyen seisattaman, että hän waan jolla-

kin tawalla on saanut Kanen pois tyköäns näytetyxi. Jos
yxi weli caicka sisar alasti olis ja puuttuis
teistä heille fanois: mcngär raustä rawmdoca, ja jocu
has, lämmicäkär ja rawiccar teiräu: ja ec re cuirengan
anna heille mirän ruunnn tarwetta: mitä se heirä aur»
tais? sanoApostoli Jacob lä!)etySkirj.2,v 15,16. Mmta
mitä itze määrään tule, cuinaa paljon itzecungin pilä andaman, sitä ei ole suinaan Jumalan sanasa ulosnimitetty,
waan sen on Jumala jättänyt itzecungin rackauden halduun,
ja siihen, cumga itzecungin wara myöden anda. Jolla

wäbembi on, andacon wähemmän, ja jolla enämbi on,
andacon enammän osan. Niin ei tule myös almun anda»
minen aina arwaturi lahjan suurudcn, waan cmdajan wa«
ran ja sydämen ,älken. Msni, jolla wahembi wara un,
anda wähemmän, cuin yxi toinen, jolla paljon on, ja on
cuitengin mämmin cmdanut, cuin se toinen, osittain wä«
hän warans suhten, osittain myös sen tähden, että hänen
rackaudens on ollut palawambi cuin
toisen. Tämän
näemme sijtä esimerkistä cuin Ewcmgelista Lucas edes tu»
21 lug. 1,2, z, 4. cusa seiso, että cosca lesus catzellesans,
cuinga rickat panit lahjojans uhriarcuun, näki myös yhden
köyhän leffen panewan sijheen caxi ropoja, nijn sanoi hän
halusta: Totisest sanon minä teille: rämä
lesti
pani enämmän cnin nämäc caicki; sillä caicki nämär panit fijrä, cuin heille lijari oli Jumalan uhnri, waan
tämä oani
caiken hänen rarvaraus, cuin
hänelle oli. Itze andamisen mitasa ja määräsä, pitä sijS
jocaitzen oleman oma duomarins sm ylitze, cuinga paljo hän
anda, curin sydämeil» ehdon jälken. 2 Cor. 9, v. 7. Cuitengin taitran se yhteisesti sanotta: että jocaitzen puolestans
pitä nijn runsasti andaman, cuin hänen warans myöLen
anda, ja sen köyhän hätä ja tila sitä waati, ja jota run<

sen

samman

jocu anda,

sitä runsamman siunauxen taita hän
cosca hän ainoastans sijtä
ockiasta
Ff

myöslumalalda iällens odotw,
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andomisen muodrsta waariotto, että hän nimltoikinsta
t>,ke sim uscosa, rackauoesa ja cuuliaisudesa Jumalala

täin

sen-

co?)tan, ilman oman cunnian etzimistä, mielullisesti, ja
caltaisills, joille annettaman pilä, sillä joca riwist ksl«?ä, pirämvos riwist nijrrämän; ja joca sinnauxes

se

se

sen

pirä myös siunaurce nijrämän, todista Iu«
kylwä,
malan hengi Pawalin cautta i Cor.9, v6. Nijncum nyt
eiyxikän oikein ajattelewainenpeldomies säästä siemendäns,
cascosta hän runsasta kylwämisestä toiwo sitä
won nnttawäns, nijn ei mahda myös yxikän
nhn ajat,
telematoin, että hän y!,den tiwin kylwämistn cautta almum

runsamman

andamisesa, waiwaisille, estäis itzeldans sen runsan s,u<
nauxcn, cuin hänelle luwattu on, ia hänelle myös nnnstan,
coscahän runsastikylwä, nijncnnmyöslesusitzetietäanda, cosca han sano: Andacar, ja reille annetan: hywän
miran, likistervn, sullocnn ja yliizewuorawan he andc>teidän hclinanne: silla juuri sillä mitalla, jolla te
micrate, pirä reille jällens miratcaman. Luc. 6, v. 38.

82.
Nyt tahdon minä näyttä, mikä se on, joca pirä mei<
tä taincalcaiseen andeljaisuceen, meidän köyhiä weli>äm
ja sisariam cohtan yloskehoircaman. Se ensimmäinen
on Jumalan oma yxirvacainen käsky, ja on jo yrinäns
woimallinen saattaman meille tämän welwollisudem waack
ottamiseen, jos ei mitan muuta syytä olis. Se suuri lu<
rnala, Herra taiwan ja maan ylike, jonga palweljat me
yxiwacaisen kasiyn, että
olemme, on andanut nnille
pilä
nijtä
jotca
auttaman,
meidän
hädäsä ja puutoxesa
nijncuin
§.74.
jo
owat,
osotettuon, ah! cuca mahdais
olla niin cowaeorwainm ja ei cuulla tämän caickiwaldian
Herran äonda ja noudatta hänen mieldäns? Mutta paitzi
tätä iaToism, niin waati myös se kijrollisus tätä, jcnga
me Jumalalle tvelwolliset olemme. Hänen hyvät tccons
meitä cohtan owat lukemattomat; caicki hywä, cuin
meille on,
olemme hänen laupiasta kädestäns saanet, ja
§.

se

sen

sen

se

sentähden o:» meille syy Dmvidin cantza kysyä:

cuinga minä
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cecons, cuilt
nä Nlaxan -Herralle caicki hänen
hän nnnuNe reki? Psalm 116, v 12. Mutta caikesta mei<
dän maallisesta omaisudestam en taida me Jumalalle itze
hänen Personasans mirän cmda; Se ainoa muoto jonga
co.nlta nie kiztoliisuttam hända cohtan osotra taidam on se,
että ms omaisuttam hänen tahtons jälkenkäytämme; waan

nyt on myös se hänen tahtons, että meidän pitä wcu-.vmsille
ondaman, ja, ms taidamme sanoa, että he owat yhdellä

ninomaisella tawalla Jumalan weron candajat, ja mitä
ja on nijn
heille annetun, st on Jumalalle itze annettu, myös
muodoin ei ainoastanscowacorwaisus, waan
sumin
kijnämättömys, jos en me näinmuodoin anna Jumalalle
yhtä osa sijtä tacaisin, cuin hän meille ondonut on. Tä-

dän tygö tule. colmanneri lesnxen meidän N)apahtalcm
meitä cohran, ja se esimwa cuin hän
suuri rackaus
jeuramiseri
jättänyt on, jostaApostoli Pawali nä:n
meille
puhu: Te tiedätte meidän -Herran IWiren Christnxen
«rmon, että hän ricasna ollesans tuli cuirenFin teidän

cautta rickaxi
tähren koyhäxi, että te hänen
tulisilta. 2 Cor. 8, v. 9. Catzo! lesus cunnian cunnmgas
ja Herra astui alas taiwast, jätti scn cunnian ja autuuden,
cuin hän siellä nautitzi, ja andoi itzens hywällä mielellä smcaltaiseen tilaan, joca oli täynäns ylöncatzetta ja köyhyttä,

sen

syyn tähden, että toimittaman meille ijcmjarickauden. Ah! engZ me si.s mahda
cunnian
raickisen
häwerä, ios me olemme cangiat ja nuriftm, colca meidän,
hänen käffyns jälken, maallisesta tawarastam hänen köyhiä
welijäns ja sisarians auttaman pitä? Neljännexi nijn a>atelcam, cuca on, jota me autam. Catzo! Se on
meidän lähimmäisen», meidän liham ja werem, yhden Isän
lapsi meidän ccmtzam; ja, jos hän on uscowainen, lesmen
vma weli ja sisar. Catzo! Tämä on wihchaisydes, hädäs
ja puutoxes, catzs! cuinga hän iso, jano ja on alastoin,
ruinga hänen sydämms monda kerta on murhellinen, ja
hänen silmäns catkerita kyyneleitä wuodattawat; ongo sinun sydämes nijn cowa ja armotoin, ectei lncu laupiu»
teen costas tämän näet eli ruulet? Mitäs ajatteW, jos
ainoastans

se

se
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sois, että muut sinua a»
sinä olisit hänen siasans? Etkös myös
nijn
mahdaisit? Ah!
armahda
sinä hända, ia ilahu»
ta hänen sydämens sinun rackaudes labialla! Wijdenncri
niin muistacam wiela sitä cunniallista armopalcka,

cuin nijlle lutvarcn on, jotcalesuxen tähden wain?aisia

armahtawai ja amcawat. Tätä m:elehen johdatta lesus itze meille, cosca hän käske meitä cocoman iyellem raN?arara tanvas Math. 6, v. 2a. ja tekemän itzellem
witä rväarästä Mammonasta (') että he corjaisit meitä

ijan-

C)

meidän tekemän itzcllcm ystawita wamä,iä
Costa lesus kaste
MamiNLnasta, nijn ci ole st millätän muoto nijn ymmaretc>w'ä,
m,idän

wara!laman ja wäärydeiiä meidän
että hän kästis
lahinmiäistm omaisiitla allam saattaman, ien päälle, mä me sinä
taivaisiin waiwaisia autta sillä tämä olis syndl muita Jumalan
käskyjä wastun, ja st suma Jumala, joca mciioä waali, eciä uicidän pita oleman la»piut ja andcliat köyhiä eohtn, on myös Mdäuyt meitä warastam st ja kenelläkän wäärytcä tekemän Waail
sanain cautta opetta ja »s tM me,llc,
Herra lesus tahto näidentawarat,
enin meille jo owat, caickeln
euinga meidän ne «iälliset
muiden seasa, myös sillä tawalla loimcllisesti ja wijftsii käyitä»
>nan pitä, että mc nijjlä meidän köyhä» ja tarwitzcwaistn lähimmäiicm awuxi rackaudcsta lahjoitan». Wäaräci Mammonan
cutzu lesus »e maalliset tawarat, osittain stntähden, että nc ih>
misilda ennen käändymisia, cnimilten w>>ärydci,a cootan, j»
»väärin käytetä»; osittain myusscntadden, että se on wäärni,
jos me sen osan itze pidam ja nautitzem, cuin meidän niiden köyhäin awuxi lahjoittaman pidais. Silla costa lumam anda meille
cuin

!

maallista tawara, nijn onda hän sen ei ainoasi,ns wcilK itzc na>i>
tittawm, waan myös sitä warten, että me nijncuin toimelliset
hnoncnhaldiat waiwaisille siztä heidän osaus

jacaisimmc; ja

joi

en me.sitä tee, nijn on se nijn suuri waärys, cuin että me sen heil'
dä «arastanet olisim. Ia waicka Herra lesus sen waärän buc>'
nenhaldian käyttämisestä, josta hän puhu edelläläywaijesä
tauresa, ja joea Herruus tawaran pois warasti ja vmari maa!>l<
sexi hyödytvftxeens käytti, otti tilan, andaxens meille sen maini'
tun opelurcn, niji! ci pidä sanat cuilcngan lawlammalda ulosle»
witettaman, ja selitellamän, cuin itzc asian laatu sen myöden 5N'
da, Näin paljo tuhto lesus ainoostans sanoa: Jos

se

xa huonen haldia hänen sngusans oli nijn wiisas,
«li pahndesa nijn niecas, että hänriesi )a taisi ca«
yoa

cosca hän on köyhä ja tarwitzewainen.
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ijancaickisin majoihin. Luc. i6,v. 9, se on: meidän maallisen tawaran laupiallistlla ulosjacamisella köyhille ja tarwltzewaisille, coconpaneman itzellem, ijancaickiset ta varat, tulenaisesa taiwallisesa elämäsä, cusa Jumala ulossanomattomalla autuudella palkitze niille, jotca rackautta
ja laupiutta wiheljäisiä ja tarwitzewaisia welnans cohta»
osottanet owai. Täsä on myös aiwcm lohdullinen peränäjalella, mitä seiso Math. 25, v. 34. :c., cusa Herra lesus
itze tiettäwäxi teke: cuiga hän wijmeiselle duomiolle tutduans on sanowa hänen uscowaisilla lapsillens, jotca hänen
oikialla puolellans asetetut owat: Tulcar minun Isäni
siunatut, ja omistacat se waldacunda, joca teille on
walmistettu maillyan alusta, ja cuinga hän erinomattain heidän laupiudens töitä ylistäwäombi, sijnä, että he
händä, hänen köyhisä weljisans syöttänet, juottanet, huonesen ottanet, waatettanet ja holhonet owat. Ah! ehko
yoa eteens, cuinga

tämä
ia millä hänen piti itzens elät-

tämän, cosca hän rviralda pois pandin, sijnä että
-Herranswelasta, rvelcahän andoi
kirjasta pojes pyhki, sen päälle, että ne samat
tvelcamichec olijit händä wiralda poispanduna?
corjaner ja huonesans ottanet. Jos, tahto Icsus sans»,
tämä huonenhaldia pahudestt oli nijn wiecas ja
toimellinen, nin olcac te, jocca minun ystäwän
ja opetuslapsen olla tahdotte, myös teidän sugusan, ja hyrvydesä, nijn wijsar ja coimelliset, ja
nijncuincaikisamuisaasioisa, nijn myoe sijnä, että te ne maalliset tarvarar, jocca mailman lapsilda
tväärydellä coocan, wäärydesä nautitan ja wäa»
rydellä ksyhäldä lähimmäiseldä poispidetän, nijn
teidän rarwilzervaisille jaroiheljäisille rveljillenne
awuxi käytätte, että Jumala teitä jallens
muistais ja andais teille ijancaickiset tawarat ja
majat taiwas, cosca re näistä maallisista madoista
ja ajallisten rawarain nautiyemisesta, cuoleman
cautta pois cuyutuxi tulette,

suuren-osan

armosa

,
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tämä näin werratoin cunnia ja autuus mahda yiöskehoitta
m.irä uscoft ja rackaudesa köyhiä auttaman, ja lesusia

hänen jäsenisäns palweleman ja holhoman?
§.

83.

WiM usiamba yloskshoittawaista syytä christilliseen

laupiuteen ja aiideljaisuteen köyhiä ja waiwaisia cohtan,
taittais edestuotta, mutta nämät mainitut owat jo nhn

ywakylläiset, että joca ei nijstä tule iiicutttuxi laupiuteen, <e
paatutta sydämens hywällä mielellä, että yxi armoiom

sitä suuremmasa mitasa mcchdais käydä hänen ylitzens. Cuitengin, ennen cuin minä lackanttästä asiasta puhumasi, nijn tahdon minä wastata yhden esten, cuin jon«
gun aiacuxisa taita ylöstulla sitä mastoin, cuin täsä sanottu
on. locu taita eli taidais ajatella: Mistä minun pirä
V,?ain?aisilie andaman, joca iye lähes rvairvainen olen?
Minulla on sangen wähä wara, ja jos minulla wiela
jotain on, nijn on minulle suuri perhe ylospidettawa
ja elätettawa: Minulle on ksOiä omasta jasucullaisia,
duemi)

jorca apua rarwiyewat. paiyi sitä ei olis se lijari, jos
minulda wielä jäljen cnolemangin jäio jocain minun
lasten ja lesten tarpexi. N?aan jos minun sillä tawalla
pitä waiwaisille omani jacaman, cuin minä täsa lukenut ja cuullut olen, nijn tulen minä wähan ajan perast
myös iye nchi ksyhäxi, että minun ja minun omaiseni
minun jälken, muiden waiwaisten cansta cäyry lähteä
almua eyimän. Täl)än minä wastan: Cosca Jumala
waati, että meidän vita köyhiä auttaman, niin ei hän suin«
gan ftlkiästi uloenimitä, cutca ns owat, jotca, M tekemän
pitä; mutta
hän yhteisesti, että pitä caikilda nijlda tapohcuman joilla wara on, ja itzeculdcckin warans jal«
kn, Alä estele tarwi-yewaiselle
tehdä, jos sinulla on wara, ettäs
taidat,
cehdä
Jumalan hengi
Salomonin cautta Sanalascu kirj. 3, v. 27; ja Apostolin
'

sen sano

se

sen
sano
Pawalin cautta sano hän: locainen cooccan,
tarpexi,

nimittäin

warans Mken, l Cor. 16, v.2. Mutta
waiwa>si<n
niMUly wara on moninainen, nijn et mahda sinä ajatella,

että

cosca hän on köyhä ja tarwitzewainen.
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että se ainoastans on welcapää köyhiä auttaman, iolla suuri ja runsas wara en; Waan se on myös welwollinen sitä
tekemän, jolla picnembi ja wahä wara on, nijn paljo cuin
me myös hawaitzem sitä neuse myödencuinanda. Nijncuin
castaja muinen andoi sanans cuulwosta,
Johannes
Me, joille hän sanoi: että jolla oli caxi hametta, piti niistäkin toisen andaman sille, jolla ei yhtän ollut Luc. zv.io.
Jos
Ia sentähden, cusas taidat, nijn auta rarwiyepa.
sinulla paljo on, ni)N anna runsast: jos sinulla wähH
on, nim anna sijrä wähästa hywalle mielellä sen lumallistn Tolnan neuwon jälken Tob kirj. 4, v, 8/ 9. Ia et«
tä wähästakin warasta rackaudesa muistaman ja auttaman
sinun winel:äista ja koy')ä weljäs, sijhen mahdat sinä nijn
paljo mämmin ylöskehoitettu olla,cuin että sinä itzestas, cosca sinulla wöhä on, parhain taidat arwa ja päätä, cuinga
suuri stn wiheljäisys ja hätä olla mahta, jolda peräti puuttu, mitä hän ruumins ylöspitämiseri tarwitze. Jos ja että
sinulla on perhe ja tarwitzewaisia suculaisia, nijn on se tosin
sinun welwollisudes murhetta pitä nijden tarpellisesta ylöspitämisestä, ja nijn caiketikin, että Jumalan hengi sano:
murhetta
Jos ei jocn omistans, liarengin perhestäns, pahembi.
pidä, st on uscon kieldänyr;a on pacanata
i Tim. 5, v. 8. Ia toiwotellawa slis se, että caicki tätä oikein muistaisit ja ajattelisit, nijn tosin, ei nijn moni ylönjuomisen, hecuman ja muun sopimattoman menon cautta
pois tuhlais sitä wara, cuin hän waimons, lastens ja perhensylöspitämisexitarwitzis, ei myöskän nijn moni lastis
wanhembians ja muita omaisians ymbäri maacunda ja
caupungeita käymän almua kerjäman, muille rasituxexi,
ja muille köyhille esteri, joilla ei yhtän omaista ja suculaista
ole, joca heitä autta taidais, niincuin, sen pahembi! usiasti tapahtuman hawaitan. Mutta ehkä sinun nyt näin
muodoin ennen caickia tule perhes ja omaistes ylöspitämisestä huolda pitä, nij» on cuitsngin sinun welwollisudes myös
siinä siwusa, muille waiwaisille heidän pumoresans rackaudesta apua tekemän, jos waan sinun waras, sen jollakin
lamalla niiden anda; ja, usein on sinun köyhän lähim-
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mäises puutos ja hätä nijn suuri, että sinun welwMsudes
waati, händä auttaman, jos wielä sinun oma perhes ia
omaises, wähemallä oleman pidäis, cosca heille ainoasians
on nijn palw, cuin he walttämättömästi tarwitzewat, ja,o«
ta he ei milläkän tawalla taida paitzi olla. Esimerkixi,

cosca sinä näet,

ettäjocu, ruan, waatten eli muun wält-

tarpen puutoxesa on

huckumalians, eli wätämättömän
himmäxikin waarasa, että coco hänen aMinen onnens tule
hucamxi, cuinga luulet sinä sen Jumalan edesä wastawas,
jos et sinä händä sencaltaisesa hädäsä auta, jos sinun wielä
ainoasta omaisudestans andaman pidäis, cosca et sinä itze,
eikä sinun perhes ja suculaises nijn ssncautta kärsimän jou«
du, ettei he paitzi sitä, ehkä wähemallä, taidais ylöspidctyxi ncka? Että sinä sitä ajattelet, millä sinun lestes, lav«
ses eli muut omaises., jälken sinun cuolemas nlahdaisit ylös«

pldelyxi tulla, se on k»llä myös itzesäns tumallinen, oikeus
ja cohcuus; waan tämän sinun murbespidon heistä, pitä
sinun sijnä osottaman, ettet sinä milläkän sopimattomalla
tawalla sinun omaisunas pois tuhla, eikä laimin lyö nijtä
welicappaleita, joiden cautta sinä oikein jalumalantahdon
jälken taidat maallista omaisuttas enändä, mutta ei milläkän tawalla mahda tämä sinun murhes pito nijn cauwas
käyrä, että sinä kielät sinun köyhäldä lähimmäiseldäs sen
osan, cuin hänen hätäns ja puutoxens waati, ja sinä läsnä
vlewaisella ajalla, niin muodoin cuin sanottu on, hänelle
anda taidat. Sillä mitä sinä tällä tawalla säästäisit omaistes tarperi, ei olis muuxi luettawa, cuin wääräxi ja
warcaudella cocoosaaduxi caluxi, joca on, ei siunattu waan
kirottu. Ia mitä sijhen tule, ettäs andamisen cautta wai»
ynnä
waisille, pelkät itziäs nijn köyhyttywän, että
kerjämän
nijn
täyty
tämä
on
lähteä,
omaistes cantza
sinun
pelcos nijn caiketikin turha ja ilman perustusta, että sinulla
pallon enammin on syy pelätä köyhäxi tulla., jos sinä köy«
hiä wastan cowa ja armotoin olet, mutta sitä wastan tai»
dat sinä olla wcchwa sijtä, että Jumala runsalla siunau«
xella sen sinulle palkitze, mitä sinä uscosta ja rackaudesta annat sinun wiheljäiselle ja tarwitzewaiselle lähimmaiftlles hänen

se

cosca hän on köyhä ja tanv
nen hädäsäns ja puutoxesans. Tasa on sowD<
jatelda, mitä tapahdut Me wäärällä huonsnhaldX
sta lesu puhu Luc. 16. lug. Costa hän ei oikein
sitä tawara, cuin hänen halduns oli ustoctu, nijn
pois panouxi wiralda, ;a tawara hänelda
Näin käy se tosin myös nijden cantza, jotca ei sijtä warasta/
jonaalumala heille andanut on, hänen käffyns ja tahtons
jä-k.'n auta köyhin heidän pumoxesans, waan caicki yxinäns piiäwät, ja itze nautitaxens säästäwät, ei toisin, cuin
yli huonenhaldia, joca pois sala ja oman cuckaroons pane

sen rahan, cuin hän Herraldcms eli Isänäldäns on saanut
perhellä ulosjaetta. Sencaltaiset tulewat wiralda pois
panduxi ja tawara heildä poisotetuxi, se on: Jumala otta
siunauxens pois heildä, nim että he itze, ja, usein juuri ihmelllsella tawalla ja wastoin caickein toiwo, suurimbaan
puutoxeen ja 'waiwaisuteen joutuwat, sillä joca sllmäns
käändä oois rvainmi-csta,, se tule pahasti kirotuxi sano

ja saman kirjan
Jumalan hengi Sanalascu kirj
mkiye
myös
corrvans köyhän
seiso: Joca
huuroon hänen pita myss huutaman ja ei cuulraman.
Moni on luullut paljongin itzellens ja omaisillens säästänen
stncautta, että hän on jättänyt köyhiä ja tarwitzewaisia ilman awuta, waan on cuitengin saanut hawaita, että hänen tawarans sen jälken nijn paljon wähemmin on caswanut, cuin se paljon enämmin on ruwennut wähenämän, ja
hänen onnens päiwä päiwäldä tacaisin käymän; ja, että
usein yri ainoa onneloin tapaus on wetänyt nijn suuren
puutoxen hänen ylitzens, ettei hänellä ole mitän ollut suuhunsa ja päällens pandawata, paitzisitä, cuin hän muilda
saanut on. Ia jos hänelle wielä on jotain ollut, nijn cauwan cuin hän itze on elänyt, nijn owat cuitengin hänen lapsens jajaomaisens,
hänen cuolemans jälken, puutosta kärsinet, usein kerjämän joutunet. Ia anna nijn olla, ettei
tämä caikille niille tapahduis, jotca cowat ja armottomat
waiwaisia wastan ollet owat, nijn on cuitengin se yhteisesti
yri wahwa ja epäilämätöin asia, että se osa, cuin waiwaisil21, lug. v.

da pidetän, ei ketän hyödytä nijncuin ei myöskan yrikän
>
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stncautta

elwollisus lähimmWäns cohtan
>Oy!)äxi ja wanvaiseri tulk, että Kän siitä wara«
/i hänelle on tarwitzewaista lohimmäistäns outta.
heidän osaus anda. Paljon eliammin ja sitä
Maisille
luwannut nijon Jumala mnomwsesti ja
ja
mjncuin
ja

,ta lunpioita

aydeljoisia siunata,

hengellisesti

uanca ckisesti, ni>n myös rmnnillistlla tawalla. Joca
hä armahra, hän laina herralle, ja hän costa hänen
hywydellä, sano Jumalan hcngi Sanalas. kirj. 19, v. 17;
ja ft nä 22 lug 09, sano hän: Laupiar silmät stunatan,
Mä hän anda leiwästäns ksyhälle; ja wicla siinä 28,
lug.v. 27, seiso: Joca waiwaisille anda ei häneldä puu<
M n ylistä myöslumalan hengi Dawidin cautta mjtäautuixi, jvtca köyhistä huolda picäwät, ja ylösluettele

t»l.

ns siunatut hyödytyM, cuin sijtä heille owat, cosca hän
sano: Anruas c-n, joca köyhä holho, Händä-Herra autta
pahana päiwänä. -Herra kärLc hänen ja pitä hänen
eläwänä, eträ hän menesty maan päällä, ja ei HM
händä wihollistens tahcoon. Psalm 41, v. 2,3. Tähän
tygöpanen ulinä wielä sen Jumalan hengen tooisturen, joca
Sanalas kiri. n,v. 24, näin cuulu: Muutama jaca omastans ja saa enämmän: toinen säästä josa ei pidäis, ja
tule ksyhänunäxi. Ia caikesta tästä taidat sinä nyt, racas sielu, nähdä, ettei sinulla ole yhtän syytä peljätä, että
sinä tulet waiwaiseri, ja sinun omaises puutosta kärsimän
sencautta, että sinä rackautta ja laupiutta köyhiä cohtan
hamitat, waan paljon mämmin saat sinä ja sinun omaiMitä sinä uscosta ja
ses siunauren sen edestä lumalalda.
ole
waan hywin tal<
hucas,
ei
annat,
rackaudesta heille
se
leila. Sinä annat sen itzs Jumalalle lainaxi, joca sen run»
casvon ia corgon canjza sinulle jällens anda, jos ei ensan
nen, nijn silloin/cosca sinä eli sinun omaists sen parhain
tcmvitzewat, ja wielä sinun cuolemaskin jalken, saawat
jäänet omaises hywästi siunatun ia runsan hesmun jäiken
delmän sijtä siemenestä ylösnijttä, jonga sinä eläisäs
piuden harjmtuxen cautta, waiwaissa cohtan, ulosky!wän«
nyt olet Ab! älä sijs ole nijn epäuscoinen, ettet sinä tahdois itze Jumalalle laina usco, joca on seka ricas caickincn-

sesta

cosca hän on köyhä ja tarwitzewainen.
että myös uscollinen täyttämän
ftsta hywydestä,
perustamatoinda
ja älö anna
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lupcm-

yhtä
pelcoa!
fians;
sinun omaistes puutoxcha, estä sinuas sencaltcnsrsw s-

welwollisudes waariotlamiststa, josta nun monen
nen siunaus sinulle ja sinun huones ylitze tuleroa on. Wi
toimellinen ja ymmartätväinen mies anda mielellämön rahaldun, jolda hän tietä sen
Hans ja tawarans sencaltaisen
jällens saawan corgon canya, cosca hän sitä tarwitzs, cuin
että hän pidäis sen cotonatykönäns, ermomattam, cosca
woaraon, että warcat laivaisit sen häneldä poiswarasta,
eli etia hän jongun muun onnettoman tapauxen cautta pi«
«iststi taidais omaisuttans paitzi tulla. Taincaltaiftsa
waarasa olet sinä joca päiwä. Cuinga picaisesti taita se
tapahtua, että se mitä sinulla tänäpän on, huomena taita
olla tuhccma, eli muulla tawalla sinulda pois otettu, nijn
ettei sinulla eikä sinun omaisilles sittä yhtän hywa ole?
Sel.tähLen jos sinä ymmärtäväinen ja wijsas olet/ nijn
toimita ia anna yxi osa sinun omaisudestas siihen paickaan,
custa sinä sen tarpen aicana jällens tiedät saawars. Ia
tämän teet sinä tosin, cosca sinä rackaudesta waiwaisia autar. Silla ehkä ei he itze sitä taida sinulle anda, nijn tahto
cuitengin Jumala, joca on heidän tacaus miehens, ja sen,
mitä heille annetan, nijn ylösotta, cuin st itze Känelle annettu ja uscottu olis, sinulle ja sinun omaisilles monin keltaisella corgolla ja siunaurella jällens maxa, nijn että hywä, likistetty, sullottu ja yliyervuorarva mitta sinun
helmaas canneran. lesuxen oman todistuxm jälken Luc. 6,
v.38. Alä sijs ole epäiläwäinen waan uscowainen: Oiennaköyhälle käres, ettäs runsastisiunaruxi mlisir.Syr.
7, v. Z5. Sinun rawarastas aura köyhiä ja älä käännä

iyes pois köyhästä, nijn Jumala taas armollisesti cayo

sinun päälles. Tob. 4, v. 7.

Meidän welwollisud. hywin tekiäitäm cohtan.
§.

84.

Hyrvinrekiäc meitä cohran owar ne, jotta jollakin
«awalla meidän ruunnllista eli hengellista onnellismram
edess
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edesaurawar. Ia nijncuin caicki ihmiset Jumalan kaston
jälken owat welcapäät yxiwacaisesti ja w:lp!tlömästi toin. n
toistans racastamcm nijn owat myös iymiset welcapäät
käff näns toinen toisellens hywin tekamän,ja ja nim paljon
cuin mahdr Uinen on, toinen toisens sielun ruumin para«
sta edesauttaman. Ei cuitengan yxikän ma'/da ajacella,
että cosca muut owat welcapäät tekemän meille hywä, niin
ei ole meille mitan syytä peränajatella, cuinga meidän heitä
heidän hywainlöidäns edest cohdata tule, waan meidän oi»
tä
että se
Jumala, joca waati ja käste,
pitä
etcä ikmlstcn
toinen toisellens hywä tekemän, waati
myös sen, että ne, jotca wisilda jongun hywän työn nautitzewat, heidän pitä jällens sopiwaisella tawalla heitä coh»
tan itzeils käyttämän. Ia ensin on
meidän welwollisu»
dem hywin lckiäitäm cohtan, eccä me kijcollisudella meidän ftdämmisäm cunnem sen hywäntysn, ja
den cuin he meitä cohcan osottanet owat. Toisexi, pitä meidän rucoileman Ilumalata heidän edestans, että
hän rahdois armoja heitä muista, ja runsalla siunauheidän hywät tyons meirä cohtan, palkita. Ia
colmannexi olemme welcapäät ahkeroiyeman iiziäm sijrä,
että caikella rackaudella, noyrydellä, ja ystäwallisydellä sekä sanoisa että kaycöxisa heitä cohdara, ja myo-,
jos mahdollinen on, ja cujä ikänäns me taidam, ollq
heille palrvelluxexi tekemän caickinaista hywä heitä coh<
tan. Nämät meidän welwollisudem ja kijtollisudem osotu»
xet hywin tekiäitäm cohtan, owat nijn yhteiset, ja paljasta
luonollisestakin laista nijn julki nähtäwät, että myös ne
caicken sokiammat pacanat näkewät, cuinga cohtulliset ne
owat, ja ni.stä heidän ymmärryrens jälken waariottawat.
Ia sentähden taittan myös hywastä syystä sanotta, että ne
owat nijncuin jo peräti pääldäns poisrijsunet ihmisen luo»
non, mm ettei heille muuta, cuin paljas ulconainen hahmo
jälelle ole, jotta naiden mainittuin welwollisuttein waarinottam sesta hywin tekiäitäns cohtan, itziäns wapaxi lule»
wat; Sillä syndiserkin ceöewär hywä hvwincekijllme,
nijllcuin lesus itze todista Luc. 6, v. z3. Ia mitä nijstä pila
,

sama

se

sanot-
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sanottaman, jotca hywin tekiäitäns coconans julkisella kijt-

tämättömydellä ja pahoilla töillä cohtawat. sen taita jocainen itzestans tämän jälken päältä. Totisesti ne owat
coconans perkelellistn luonon päällens pukenet.

85.
Cuitengin, crmahtacon Jumala! löyttän aiwan monta taincaldaista meidängin seafam, jotca ei ainoastans ei
yhtän kl,tollisuden todistusta hywin tekiäitäns cohcan osota:
waan myös heidän hywät tecons suurimmalla wäärydella
ja pahudella Maxawat, nijncuin monesta essmerkistä nähtäwä on ja wahwistetta taittais. Minä tahdon ainoastans
caxi esimerckiä mainita: Eikö moni ole sencaltainen, että
josncusa ruumillisesa puutoxesa ja hädäsä
cosca hän toiselda
tullut,
eli lainaxi saamisen, eli lahjoituren
on autetuxi
cautta, eli jollaculla muulla tawalla; ni»n hän ei ainoa»
stans laimin lyö, että olla kijtollinen, ja anda tacaism, cosca se tapahtua taidais, mitä hän on lainaxi saanut, eli
muutoin hänen rackaudens tähden sopiwaisesti händä cohdata; waan myös cohta sen jälken, cuin hän on tullut autemri, elijorgun ajan peräst, taco sijtä nautitusta hywätekläns läpitze pistä, se
stä työstä mieccm, jolla hän hywin
ja
käyttä sen saadun awun
hywän työn, hänelle wahingoxi ja alaspolkemisexi, jolda dän sen saanut on, nijn
«ttä se toinen tällä tawalla on syöttänyt kärmettä omasa
powesans, joca sitts cuin se on tullut rawituxi, myrkyllisillä
hambailla pure händä? Toisen esimerkin tahdon minä otta
sitä, cuin tapcchtu, cosca jocu toista rackaudesa muistutta,
neuwo ja waaroitta, jongun hänen syndins ja wiccms täh<
den: taincaltainen muistutus neuwo m waaroitus on tosin
se caiken wahwin uscollisudln ja rackauden mercki, ja joca
sitä toista cohtan teke, hän osotta hänelle sen caiken suurimman hywän työn. Mutta cuinga monda owat ne, jotca kärsimät, että taincaltainen rackaus ja hywä työ heille
osotettan? Ia cusa löyttän ne, jotca sen kijtollisudella wa-°
sian ottamat? Nupe waan muistuttaman jollakin hänen
wicojans, ja
hänelle, misä hän erhetty ja määrin teke,
§.

sano

i5
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jammqä wahingon hän sencautta päallens wetä; niin pnä

sinun näkemän, että hän whta nijncuin palaja cataia p?m
sas wihan ja kiucun tulda sinua wastan istemän, j<,
pitä sinua suurimbana mihollisenans, niin että si nlle on
syy Apostolin Pawalin can§a sanoa Olengo minä suo
teidän wihollisexen mllur, erra minä reille corude!»
sanon? Gal.4, v.16. Eli wähimmäxikin, hän
aica sinun lnuistutuxes tähden, carsalla silmällä si?un Miles catzo, ja ei löydä mielisuosioa sinun cantzakaym.-esäs,
:

cosca sinä sen raudan cukistat,

jonga hän himoins täy:lä«
mislelläns
viis.
Nain ylpiä ja y!ös«
wiftsä
itzsllens suonut
paisunut on monengin sydän, ettei hän taida salvia, että
jocu toinen hänen wirheitäns hänelle ilmoitta, ehkä se sinä
hywäfäaicomisesatapahtu, että hän sitä paremmin tulis
myös itze nijtä näkemän, ja ylösketzoitstuxi itziäns paranda»
man. Mutta tämä on ensin yxi suuri tyhmys, jonga caut<
ta sencaltaiset ihmiset wahingoitzewat itzens. He tekemät
juuri samalla
cuin cosca jocu olis sairas, ja sen
syyn lahden ei lastis lääkärita tygöns tuleman, eli jos hän
tule,wihastu hänelle ja pahoilla sanoilla händä pois näyttä,
ettei hän tahdo anda iyelläns janotta jailmoitetta, että
hän sairas on, eikä suo että hän sairaudestans paraturi
tulis, niin että se on tosi cuin Salom? sano: loca rangau
semar, se on:
neuwomat ja nuhtelemat olla
tahto, st on tyhmä, Ganal. kirj. 12, v, 1. Jolla laincal»
täinen mieli on, se on aiwan onneloin; sillä bän paatu pa«
jarakenda wahwat muuru ia or»
hudesans aina enämmin,
jantappuroiset aidat ymbarillens hänen synneisäns, ni»n
«ttei cucan rohkene eikä taida lähestyä händä ja bändä aut»
ta, ja tule semähden wihdoin hänen pääilens täytetyxi se,
cuin Sanal.kirj. 29,v.i seiso: loca cuvimxelle on u?cck
nistainen, hän äkist cadoreran ilman yhdärakän awura.
Mutta puitzi tätä, la Toiseri, nhn taoaym tämän cauna

suuri kijttämättömns, ja, wäärys ja julmus, sitä
wastan, ioca taincallaista neuwo »a muistutta, siinä, enä
n,'yös

hauen täyty saada mislicarwauden,

Nsem olla caickinaissn

cuulla payat sanat, ja
lnuun wainon alainen, ainoastans

senM
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sentähden, että hän hywäsä aiccmisesa ja rackaudcsta, on

Mtänyt sen toisen parasta

edesautta, ja

murhella nähdä

Men wielä sywemmaldä pahuleen wajowan, sen sian,
Ml hän olis suonut ja toiwonut tcntawcms händä siitä estä.
on tosin se caicken suurin kijttämättömys, cuin l htä
hywin tekiätä wastan tapahtu taita, joca on suurin cau mioikein ajattekwaisten ihmistäs sekä Jumalan että caickein
pitä
myös
jocaitzen, joca tahto järsia edes; Ia sentähden
ja
nime
canda,
wielä enämmin scn, joca
jel:sen ihmisen
chnstitty
olla/ sitä cauhistnman ia cartaman, ja oleMpro
man sica wastan Dawioin mielestä, ja hänen ccmtzans ractapahtuwaisen muisiutuxen kijtollisudellaja hywälsudesta
mielellä wastanottaman, sanodm: Wanhurscao lvo-

lH

minua ystäwällisest ja nuhdelcan minua, se olcon
öljy minun pääni päälle. Psa'm 141,0.5; Silla
suowan
haawar owac parcmmar, cuin pccollibFwän
str woinojan suunandcmisec Jumalan hengen todisturen
jälken Sanalascu kirj. 27, v. 6.

Meidän welwollisudestam ystäwitäm cohtan.
§.

86.

"Melsellä nimellä, cutzutan caicki ne ystawixi, jocca
meirä racastawar ja meidän parastam edesamcawac,
ja täsä ymmänyxssä tulemat caickl hywmtekiät, ystäwän

nimin alla käsiletyxi. Mutta wiclä likenimäsä
xesä, orvac ne meidän ystäwäm, joiden cansta me
den erinomaisen micli suosion ja rackauden siren cauna
tästenämyhdistecyr olemme. Cuitenqin, jos taincaltain.n ystäwyö pitä oleman Jumalalle otollinen ja meille hyödyllinen, nijn pitä sille oleman yri oikia perustus. Sen ei
pidä oleman sencaltaistn, cuin ystäwys nyt enimitcen on
Niailmasa ihmisten käffellä, jotca kyllä toinen toisens ca sta
erinomaisen cansiakaylnisen, mielisuosion ja rackauden
cautta owat itzene yhdistänet, mutta tämä heidän yhdistyxens käypi sen väälle ulos, cuin on paha ja Jumalan mieldä wastoin. Niincu''n estmerkixi: Pxi juomari pitä sen ystä<
wänäns, joca
cantzans ja hänen mielens jälken juo»

ma
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coytais

yhtä pitä. M tvaras ja pettäjä luke sen par»
seurasa
ja
ysiäwäxens, joca

petostiM
hänen warcauttcms
'Vhden ylpiän ia turha cunniata etziwän ihmlracastettu ystäwä on se, joca hänen ccmstane hywinM»
sen
hacoitze, händä ylistä, ja hänen omaisudene hnwin cerguj-'
ta taita; Ia niin vnäwät ihmistt cakisa muisa nhtä vstä»
winäns, jotca sijnä pahudesa ja synnisä, jota he itz? caiken
enämminracastawat, heidän cantzans nximieliset owur, ja
toin:n toisens aicomusten täyttämistsä kaffenans awulliset

hoxi

edesautta.

vwat. Mutta taincalcainen on aiwan onnecoin,
wainen ja kirottu ystäwys. Tällä tawalla on itze perkc le se
caiken paras ystäwä, sillähän eicoscanwäiy olrmc^stihmiselle awullinen ja uscollinen synnin ja pahuden harjoim»
xesa.
Taincaltaisen ystäwyden ylitze walitta Herra itze,
ja julista sen ylitze hirmuisen duomion, cosca hän sano: woi
niitä, jotcairzens sitowat walhen nuoralla yhteen,
rytw tekemän, ja nijncuin ratasten köydellä jyndiä tekemän, woi nijtä jotca pahan hywaxi ja hywän pa»
hari sanowar, jorca pimeydestä walkeuden ja valkeudesta pimeyden cekerväc, jotca carwast makian ja mäki»
N?oi ni tä, jotca jalot owat wi>
ast carwan tekewät.
ja
juomasa
kilwoiccelewat, jorca Jumalat»
na juonmn
toman lah ain tähden wanhurscaurrawat, ja käändä»
wäc wanhurscasten oikeuden pois heildä. Sentähden
niincuin rulen liecki corren culutta, ja siwalda acanac
pois, aiwan nijn «itä heidän juurens mätäneman, ja
heidän wesans hajoman pois niln,uin tomu; sillä he
rarzowat herran Zebaothin lain >l>lon,a pilckawatlfta»
elin pyhän sanat. Es 5,v. 18 :c. Tätä wastcm vitä oikiaii
ystäwyden perustaman itzsns totisen lumalisuden päälle,
jonga myötä seura yhdistys ia yrimielisys caikesa stmä cuin
hywä on. Taincaltcumn ystäwys on yxi collis lahja ja
eli usiammat ystäwät, tästä
onnellinen on se joca
mielestä, löytännt on. Autuas on se, jolla on uscollinen
ystäwä, todista Knrach k,rians 25, v. 12. ja sentähden on
myös tarpellinen osotena, cuinoa yhden oikian ystäwän tu»
le käyttö itziäns toista ystäwätans cohtan, että heidän ystäwpdens

erinomattaw ystawltä cohtan.
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mahdais lulla

ja wahwisieluxi, ja
ia hyödptys edesautetuxi, cuiti sen
myötäns tuotta. Tämän
oMn ysiäwydcn yhdistys
tahvon minä seurawaisisa cappaleisa lyhykäisesti edcspanna.

niinmuodoin

se l)!)wH

87.
Ensin owat ystäwät welwolliftt oleman uftolliset
winen roistans cohtan, nijn, että cosca yxi ystawä taicka usco toisen haldun jongun tawaran, eli ilmoilta hänelle
jongun salaisen asian wai olemisen ehdon alla, josta ei kenenhän muun tietä tule, ja joca sekä ilman Jumalan mielen rickomata että myös lähimmäisen hyödytvr-n estämätä
salaisna pidettä taitian, nijn ei pidä hänen sijnä mitän petosta osottaman, waan oleman rehellisen ja uscollisen ysiä»
wätäns cohtan. Joca ystäwätäns tvasian petollinen on,
ja waarin käyttä eli hucka sen haldun uscotun tawaran, eli
sen salaisen asian muille ilmoitta/ hän harjoitta sitä caikein suurinda wicckautm, joca on cauhistus sekä Jumalan
että ihmisten edesa,' ja catcaiss caiken oikian vstäwyden siten, nijncuin Syrach lawialda sen osotta kirj. 22,0.24.20.
§.

Toisen

§.
88.
pitä yhden ystäwän oleman

toiselle awulli»

nen caickinaisesa ftäälletnlewaisesa ruumilllftsa eli ul"
csnaijesa hädäsä; andaiuan hänelle hywä neuwoaja mui-

stutusta cosca hän sitä tarwitze, taritzeman hänelle awullista kättä, lainamisen eli andamisencautta, cosca bän on
köyhä ja talwitzewainm; caikella wireydellä ja toimellisudella waaroittaman händä, cosca hän hawaitze jonaun wa«
hingon tarjona oleman, ja auttaman händä sijtä ulos, jos

mahdollinen on, cosca

hän

jo on wahingoon joutunut. Ai>

wan silloinen ja ihana esimercki tamcaltaiststa ystäwydestä
on meille lonatbanisa ja Dawidisa, jotca niielistyir kä?
stenäns sydämest ja Jonathan racasii Dawidia nijntilin oma ftdändäns. i Cuning."kirj. 18, v. i, 2. Ia erinomättäin nijn Jonathan ei ainoastans ahkeroitzsnut itziäns
Dawidin parhnsta, cosca hän oli waarasa, waan hän
Gg
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andoi myös itzens hengen waaran, händä fijtä ulosauttaxens, nijncuin lawialda tästä luma taittan i Cuning. kirj.
2c>.!ugusc».

§. 89.
ystäwän erinomainen welwolli'
yhden
Colmannexi on
sijnä, cuin hänen sieawullinen
ystäwäUens
sns, olla
rarpellinen
on, nijn että
luns ouruden edeoaurcamisexi
ylöskehoitta
caikella
händä totiseen lu<
ahkerudella
hän
mallisuteen, ja cosca hän näke hänen erhettywän, vxiM»

caisella nmistutuxella ja rackahalla nuhtelemisella asetta hknen wicans ja ricoxens hänen silmäins eteen, mieleen joh,
datta hänelle sitä sielun waara josa hän on, eli johon hän
tulla taita, ja pyytä händä ylösojenda ja parcmnuxeen
johdatta. Tämä on tosin yhden ystäwän caiken erinomai»
cohtan, ja sencalminen asia, jonga
sin welwollisus loisia
yri ystäwä caiken parhain taita uloStoimitta. Sillä ih.ninen luonostans ei ole mihcngännijn wähä taipunut, cuin
siihen, että tuuleman wicojcms itzellens naytettäwän; ja
sentahden ei ole cncan nijn soweljas sitä» tekemän, cuin se,
joca jo edelläpäin nijn on woittanut hänen sydämens, että
wastanotta:
hän ilman närkästystä hänen muifiuturens
la, l,ainca!ta:nen luuistuttaminen on nijn tarvellmen we!«
wollisus ystäwäin waiheila, että se, joca oikiau perusturen
päälle ystäwydens rakenda, jo edeltäpäin teke sen lijlon
ystäwäns canjza, että heidän toinen toisillens heidän wi«
cans ilmoittaman pita; ja joca ei sitten sitä tee, hän harjoitta sitä caiken suurinda uscottomutta ja wahingoilisinda
ulcocullmmtta ystäwätäns wastan, ja ei ole mahdollinen
oikian ystäwän nime candaman. Sillä paitzi sitä, ettei
prikan ole, joca ei tarw.tzs wicains tähden muistutetun
tulla, nijn on myös ihminen luonostans peräti taipunut
oma puoloans pitämän ja itzestänS caicki parhaxi ulostoimittaman ettei hän sillä tarckcmdella näe ja huomaitze
omia wirheitäns, cnin toisten wicoja, ja sijnä siwusa on
jocu toinen, joca hänen w-rhens
se cuitenqin tosi, että jositze,nijtä
näke cuin hän
hänelle nlieleen johvarta,
nhn taita hän tulla sencautta johdatetu>i parannurecn;
mutla
,

erinomattain ystäwitä cohtan.
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mutta stiä wasian, jos hän saa muistuttamitta olla, taita
ennen cuin hän sijtä tietäkän,
se kewiästi tapahtua, joettä
on hän tawan raulta nijn wioisanS wahwistunut ja niihin tottunut, ettci cnämbi yxikän muistutus hänen t!)kö«
väns laa sia, eikä taida händä ylösrehoitta nijstä lackaman.
Ia millinen on sijs se ystäwä, joca ei ystäwätäns näin tar<
pellistsa asiasa sopiwaiselle tawalla muistuta, ja stnccmtta
pyydä esia händä nijn suuresta maarasta ja onnettomude-»
sta, cuin tämän welwollisuden laiminlyömisen cautta hänelle tapahtua taita? la, cuinga luule hän sen kerta
malan edesä wastawans, jos hän ystäwäns wicoin waikenemisen cautta, yhderi osari on syy hänen syndijns ja hä<
ncn cadotureens? Ia cuinga tarpeliinen se taas on, että
ystäwä, ystäwäns sopiwaifia muistumxia, neuwoja ja

nuhtelemista kijtollisudella wastanotla, se taittan
näh»
tä, cuin jo edellapäin 841 a 85 §§. tästä asiasta sanottu on.

z.

90.

§.

91.

Neljännes owat ystäwät kästenyns welcapäät ru»
eoileman lumataca toinen toiscns edestä. Meidän tule
ei ainoastans autta, holhoa ja tehdä hywä meidän
willem, nijn paljon cuin meille sijhen on tila, wara m woi«
ma; waan myös hartailla esirucourilla lumalalda
että hän tahdois heitä autta, armollans johdatta ?a cai«
kinaisella sekä hengellisellä että ruumillisella hywydellä heitä
nmsasti siunata. la, jos me olemme melmolliset tätä tekemän caickein ihmisten edestä yhteisesti, cuinga pal«o suuK
rembi ei ole sijs meidän weiwollisudem tätä tekemän mci-»
däu ystäwäim edestä, joiden cantza me erinomaisella raekauden siteellä yhdistetyt olemme? Cntzo 1. osan 55.§.

Se wijdes ystäwäin kestinäinen welwollisus on se:
nijn ettei he picaisu<
että he owat pysvwäisec
ja
hemdeydestä
toinen
toiseens,
desta
suutu
cofta he jongun
ajan jo owat ystäwyttä harjoittanet; Waan wielä kjm
cautta toinen toissns
diämästi wilpittömän rackauden
Gg »
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ccmha itzians yhdistäwät,

jota pidemmän ajan he

ystawät ollet owm. la, eikö

uscolliset

se itzesans olis smmn ty')-

mys ja wahmgo, pois cadotta niin cailin ia werrattomiui
tawaran, cuin uscollmen ja coeteldu ystawä on? Taincal<
raisesia hembeydeslä waaroitta meitä Jumalan hengi itze,
cosa hän Salomonin caurta nain sano: Älä hyljä sinuil
ystäiväräs ja sinun Isäs ystäwicä Sanal. kirj.27,v. io;
ja Syrach sano: Älä hyljä wanha
sillä ei
uusi ole hänen calraisens. Uusi ystäwä on nijn cmn
Ulisi wijna.' Anna hänen wunhera nijn hän sinulle y?<
ivin maisia. Syrach 9,v. 14,15- Ia se cmn enämbi on,
nijn ei pidä meidän wielä ystawäim wicain ja Heick2uden«
gan tähden ystäwyden sidettä ratcaiseman, waan oleman
että jos me sen tä<
kärsiwaiset heidän cantzans, ajatellen,
näpän teemme hänen cvhtans, nijn taita hänelle olla tila,
huomena eli toisella ajalla, jällens sen meille mara ja lnei«
dän heickouttam kärsiä. Ei sijs yxikän muu syy pidä ystä<
witä eroittaman, cuin julkinen ja nähtäwä petos, japaa»
tumus sptlnisä ja pcchndesa.

Meidän welwollisudestam wihollisiam cohtan.
§.

92.

Oikeutta myöden, jaJumalan tahdo» jälken, nijn ei
pidöis yxikan ihminen oleman toisen wihollinen. Ms olenx
me caicki yhdenlsän lapset, ja sencaltaisen Isän, joca sijnä
löytä hänen suurimlnan iions ja mielisuosions, että caickia
meitä cohtan hywin tehdä, ja meidän ftkä ruumillista että
hengellistä ja ijancaickista autuuttam edesautta, ja sen tähden tulis meidän myös, tämän meidän taiwallisen Isäm
esimerkin jälken toiuen toistam nijncuin wel:ita ja sisarita
racasta, ja toinen toisemme parasta etziä. Mutta cosca st
on, että
saranan julmuden cautta nijn cauwas joutunut
ja esi'
mielm
hoidan
osa
ihmisistä
Isäns
suurin
taiwallisen
merkin sturamiststa pois poikenet owat, ja sen ruman!>
tanan esimerkin jälken toinen toistans wihawat, waino»
wac ja wahlnqoitzewat; nijn on rorkiasti tarpellmen,
pri oikia christittp ja lunzalan lapsi tietä, cuinZa hänen

n".hol-

mnomarram Myoiuna coymn.
wihollistans cohtan itziäns käyttämän pitä, jamyös tämän
waariottamiseen itziäns ylöskehoitta
hänen wclwollisudens
se,
yhden oikian christityn welwolllsus,
cuin
Caicki
anda.
picä, suljetan yhteisesti sijhen yhcohtan
sisällens
wihollisia

sanaan: Rackaus; jonga johdatuxesta hänen ei,aino,stans ei pidä wihollistans wihaman, ja sitä poha, cuin
toin, n hänelle teke, jällens pahalla costaman; waan myös
tckcman hänelle hywä, cohtaman händä siweydellä ja hiljai udella, rucoileman Jumalala hänen edestäns, ja nijn
paljon, cuin mahdollinen on, hänen parastans edesauttasijs caicki ne welwollisuder,
man. Ia niinmuodoin
j>>ita meidän Jumalan käffyn jälken caickia ihmisiä cohtan
harjoittaman pitä, ja joista itzecusicckin erittäin, tämän
colmanen
alusta alcain, lawialda opetettu on, nämät
caicki,
minä, tulemat myös wihollisia cohtan osotettawixi. Sillä jos ei tämä tapahdu, nim ei ole meille sitä
rackcurta, cuin lesus oikeilda opetuslapsildans ja seurajildans ano ja waati. Että ainoastans ystäwitä«s ja hytaitamat
wintckiäitanS racasta, ja heille hywä tehdä,
myös syndistt, ja, ne caickcn suurimmat pahan tekiät ia
sokiamat pacanat heidän tawallanS tehdä. (Math. 5,0,46.)
Mutta lesus waati opttuslapsildans ei ainoastans tätä,
waan yhtä wielä sumembata ja täydellisembätä rackautta,
nimittäin, että heidän myös wihollistans racastaman pitä.
Racastacar, sano hän wihollisian, siunorcar nijrä, jorca teitä sadattawat; tehkät nijlle hywin, jorca reirä
wihawac: ja rucoilcat nijden edest, jorca reirä wainowar ja wahingoirrawar. Math. 5, v.44. loca ei tästä
lesuren opetuxesta waarinota ja sitä seura, sitä ei lesus
milläkän tawalla tahdo opetuslapsenansa pitä. Tämän
rackauden wälttsmattömästä tarpellisudesta wihollisia cohtan olen minä jo kyllä edessäpäin usiammasa paicasa tämän kirjan colmcmnesa osasa, ja erinomattain s§. puhunut. Multa cotza tämä on yri welwollisus, jota wastan
turmeldu ihmisen luondo on coconcms nurja, wastcmhacoinen ia cangia, ja pyytä lukemattomalla tawalla sen harjoituxesta pois ests-llö ja tacaisin wetä; nijn tahdon minä
teen

osan
sanon

sen

,

se
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täsa wielä erittäin, ja lawiammalda cuin tähän asti tapa-,

tunut on, osotta, mitkä ne syyt owat, jotca pilä waicut<
taman ja ylöskehoittamcm yhtä oikiata christittyä ja toti»
sta Jumalan lasta, tätä mainittua rackautta, wihoiilsians

cohtan osvttaman.

§.

93<

Se ensimmäinen ylöskehoitus rackauden horjo luxeei
wiholiisia cohtan, on lesnxen onia >',riwacaincn
seka äffen mainimsaMath 5,v.44,että myös monesa muu,
sa pyhän Raamatun paicasa. Tuffin löyttän yhtäll kä«
ffyö coco uuden Testamendin Noamatusa, joca lesuxelda
ja hänen palweljoildans nijn usiasii ylöskerrotan, cuin se,
jonga cautta me rackauteen ja sopiwaisen käyttämiseen wiholllsia cohtan ylöskchoitetuxi tulemme. Caickein muiden
seasa, nijn luemme Epl). 4, v. 32, taincaltaisen yxiwacaiscn
ylö?kchoituxen: Olcar koskenen ystärvälliser ja laupiat ja
anocxi andacat roinen roisellen, nijncuinlumala teille»
kinCdtlstnxen cautta andexi andanm on; jaCol.z,v.iz,
Rärsikär roinen toistan, ja andexi andacal roinen roi«
sellcn, jos jollakin on rannetta toista wastan: nijncuin
lnyös Christus on teille andexi andnnur, nijn myös rc«
km cedkär; ja wielä seiso iPet.z,v.B,9, Glcac yximicllser, ynnäkärsiwäiser, pitäin weljellistä rackaurra te«
stenen, ystäwällisec, eicostampaha pahalla, eikä ki»
paremmin silmarcar: tiecen,
romella kirousta,
sttä te olerra c»<yutur siunausta perimän. Coconamen
kirja taittais taincaltaisista pyhän Raamatun sanoista cocoon panda, >os tarpellinen olis; waan nämät owl.t jo
nijn ulotsuwaiset osottaman sitä, cuinga yxiwacainen Ie«
tahto se on, että meidän pitä wihollisiam racastaman,
suxen jocainen
että
sen tästä selkiästi nähdä taita. la, minä
toiwon, että jocainen, joca ainoastans on joscus Jumalan sanasta jotain cuullut eli cuule, myös on tullut cuule<
n an, )« erespä,in wielä cuule, monda muuta muistutusta
tästä sisälle pidosta. Sentähden on se myös sitä cama<
lammari ia ihmeteldäwäm
luettawa, että nijn aiwan
lchstä,
jotca
chr.stityixi.itzens
cutzuwat ja muilda
harwat

cutzutta

coyran.
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näille lesuxcn kästyiile cuuljaisuden
cutzutta tahtowat,paljo
«mämmin, joca hirmuinen on cuulosottawat; »vaan
la, ja aiwan moneldatapahtu, julkisesti lupawat >a tunnustamat ettei he tahdo taipua rackauteen wihoiiisicms
cohtan, nijncauwan cuin lammin weri heidän sydämesans
on, nijncuin he myös sitten itze työsäs heidän julmasa käyt,

sen osottawat. Totisesti, taincaltaiset ihmiset
ei wielä tiedä sitakän, mitä paljas se nimi eli sana: Christircy, merkitze, nimittäin yhtä Christuren palweljata ja
opetuslasta,paljota wähemmin että he itze työsä sencaltaistt
olisit. Rackaus Vihollisia cohtan, on lesuren palweljain
ennomaisin tundo mercki, ja myös yxi nijstä erinomaisimmistä läxyistä, cuin hän opetuSlapsillens luettawaxi ja
tactawaxi eteen kirjoittanut on; ja on niinmuodoin se peräti mahdotoin, ja itze asian luondo oiki päätä wastan so,
tziwa, että ne owat oikiar christityt, jotca tämangin lesuxen kastyn unhottawat, laimin lyöwät jarickowat. Cunnian osocus ja cuuljaisus owat caxi sencaltaista welwollisutta, jotca caiketikln pitä yhdistellyt oleman ja harjoitettaman yhtä Herra eli Isändä cohtan, sildä, joca Herran
eli Isännän palweljari itzens cutzu; ja jos ei hän sitä tee,
nijn hän turhaan, ja paitzi yhdätäkän perustusta
Herran palweljari itzens nimiltä. Sentahden sano myös Jumala: palweljan pitä cnnnioirramanlstndätäns. Jos
minä sijslfindä olen, cusa on minun cunnian ja pelcon Mal. i,v.6; ja lesus itze
Mitä re minun cutämlsesäns

seu-

sen

sano:

v.46. Coco mailma on jaettu cahteen suureen yuonen hallitureen; yhdesä on Itsus Isändä, ja toifesa perkele, ja
mihingä huonen hallituxeen eli mingän Herran wallan alla
itzecukin ihminen tuettawa on, se taittan sijta nähtä, rumba hän näistä cahdesta Isänistä cuule ja palwele. Joca
lesusta cuule, se on lesuxen, mutta joca perkelettä palwele, se on perkelen palwelja. Mutta nyt owat wiha,
kiucku, julmus ja coston pyyndö nijn sclkiät perkelen työt,
että se on tosi, ettei cucan ole nijn liki perkelen wondoa
Mllens ottanut, ja nijn uscollisesti här.dä palwcse, cum
Gg 4

se,

se, joca näitä syndejä harjoitta. Ia on sentähden ju!?l
häwyttömys, ercä ne il>miset, jotca nijn owat andanet
ltzianS perkeien Herraawallan alla, ja nijn MM hänen

palweljmns tundomerkeillä ulosmerkityt owat, tahtoivat
sen edesanda, ja pyytä muita sitä uscoman, että he owat
lesuxen, senrackan, ystäwallisen ja hiljaisen lesuxen pai»
weliut. Mutta he mahrawat nyt ajatella itzestäns mitä he
tahwwat, nijn on se wO ja wahwa asia, ettci lesus hei»
tä patwcljoixens tunne eikä tunnusta, waan sinä sinuna
limun lastun päiwänä, joca tulewa on, tahto lesus, coco
maltman nähden, anda heitä heidän oman ja olkianlsändäns perkelen halduun, saaman häneldä ja hänen caichans
heidän lwwin ansaitun palckans,- nimittäin tulda ja tuli kk
wsä sijnä pohjattonmsa, ja lackamattoman waiwan liekistä
järwesä.
luohuwasa
§> 94pitä
meitä
rackautesn wihollisiam cohtan
Doisexi
plöskeboitlaman, Jumalan meidän rairvaUisen Isäm
oma esimerki, ionga lesus itze meille osotta nijncuin woi<

mallisen ylöskehoiuxen tästä meidän welwollifudcham
waariottaman, cnin nähtäwä on Luc. 6, vz 5.
hän
ensin anda meille sen kästyn, että racasta meidän wiholiisi»
am, ja sitten sano, että jos me sen teemme, nijn meidän
pitä oleman ylimmäisen pojar, se on, me tulemme sen»
camra Jumalan cuwan caltaisixi ja saamme hänen muo?
tons, nimcuin luonnolliset lapset wanhembairs muotoiset
owat, sillä, sano lesus edespäin: Hän on laupias kiittämättömiä ja pahoja cohcan ja olcar senrähden laupi'
at, nijncrnn reidän Isä ngin laupias on. Samalla tawalla johdatta myös lelus meitä rackauden harjoituxeen
wihollisia c htan Math. 5,0.45, tällä ylöskehoituxella: er<
rä re olifirra teidän Isänne pojar, sillä hän saldi an<
ringons coirca nijn pahain ylilze cuin hywämFin, ja
anda sara nijn wäärille, cuin ivanhurscaillekin. Ia
tosin mahta täinän asian tutkistelemus erinomaisella tawalla lidutta meitä tämän meidän welmollisudem waarinotta»
miseen. Jumala on se caiken täydellisin caiken hywyden
lähde,

Myoursia coytan.
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läbde, ia olla hänen muotoisen on wiffist se caikm suurin
onnelisus, cuin lne joscus itzellem toiwotta taidam. Sentähden mabra se myös olla Jumalan lasten ccnksn juurin
halu, että seurata heiQan taiwallistn Ijans esimerkiä, sillä
jota suurimmasa mitasa l>e sen te!M taitamat, sitä suuremmaxi tule myös heidän autuudens. Nyt on rackaus
wihollisiakln cohtan lumalasa yri erinomainen ja aiwan
merkillinen omaisns; hän ei ainoastcms osota lukemattomia
hywiä tecoja ruumin puolesta nillerin, jotca wielä hänen
wihollifens ownt, wacm hau myös l).'ng3llistä hywia tecoja
heille teke, ja armons olallisutta heille jataritze. Ms olemme
caicki luonnostam Jumalan wiholliftt wihan lapset: Jumalalle ei olis ollut yhtän waja eli puutosta hänen täydeljos me caicki ijancaickisesti olisimsydefäns ja
me cadotetnxi tullet, nyncuin me ansainet otimme, ja ei
ollut mitän muuta, joca taisi waicutta händä meitä auttaman, ja sowinnon wälicavpalda itze canffcms meille andaman, cuin hänen sula rackaudens ja armahtawaincn lau«
piudens; Ia cuitengin oli se nijn caucana hänestä, ettH
hän olis jättänyt meitä cmttamata, ehkä hän suurimmalla
oikeudclla olis tainut anda meidän-ijancaickisesti huckua,
että hän paljon enämmin itze piti siitä sydämmellisen huolen, cuinga meidän, jotca hänen wihollifens ja cadoturen
lapset olimme, pui jällsns hänen ystäwixens ja autuuden
perillisiä tuleman, janijn aiwan, että hän meidän lunastuxexem ulosandoi hänen oman ja ainoan rackan poicans.
Ah cuca taita täydellisesti ihmetellä sen Jumalan rackauden
ja laupiuden pohjattoman sywyden ylitze, joca sijnä näky,,
että hän on andanut wihcljäisiä maan matoja, ja helwetin kekäliä oman ja ainoan rackan poicans werällä osta ja
lunasta, taiwallista autuutta omistaman! Samancaltainen sen ulossanomattoman rackauden ja armahtamisen esimercki, on meille myös lesuxesa ihe, sijnä, että hän ei
ainoastans andanut itzens sijhen waikiambaan waiwaan ja
hapiallisimbään ristin cuolemaan meidän edestöm, waan
myös nijn suurella hiljaisudella jakärsimisellä caicki nämätulosseisoi että sijtä caiken palawin rackauden liecki meitc^
Gg z
cohcan

se
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cohtan edesloista. Ia mitä pitä meidän wielä sanoman,

cosca

me peränajattelen, cuinga suurella pitkämi?'lsydel!ä
Jumala ni.lälumalattomiakln kärsi? Cumga yftäwäliisesli
ja rackcchasti hän heitä tpgöns cutzu? Cuinga sydämellisesti
Kän joca paiwä cocotca armokälens heidän puolcns? Talitzs heil-e sowindoa, ja on walmis heitä ystäwixens ja lapsixens ylösottaman? Ah! Herra, Herra, mikä on ihminen ettäs näin hända muistat! Catzo, racas sielu, näin
känttä Jumala itzens nijtäkin cohtan jstca hänen suurilnl!>t wihollisens owat! Eikö tämä hänen nijn palawa raekaudens tuli, mahda meidän sydämitäm lämmittä, samal<
la tawcl! a meidän wihollisiam cohtaman, ja wahwisiaman
meitä täsä aicomisesa: Rackahimmat! jos Jumala mettä
niji, racasti, nijn pira myös meidän coincn coistam ra»
castau;an, i loh. 4,0. 11. Ia eikö se olis suurin häpiä,
canra wiha ja wastanhacoista sydändä meidän welizäm
wastan,
Jumala näin on käändänyt ja tahto edes'
pain käändä wihans pois meistä, jotca cuitengin ulosso.nomattomasti suuremmasa mitasa händaZwihoittanet ja wastan rickonet olemme?

cosca

§.

95-

Tästä tulemme johdatetun peränojatteleman sitä colmaera ylöskehoitusta rackautecn wihollisiam cohtan, cuin
on: se suuri eroitus, joca on meidän syndeim jaricostein
waihella lumalata wastan, ja se,:, jolla meidän lähimmäiseni meitä wastan on taitanut tehdä ja rlckoa.
Täsä on tosin nijn suuri eroitus, ettei sitä ensmgän laitta
toinen toisehens werratta, ja se moninaisten asian haarain
tähden. Erinomattain ia ensin nijn on se yxi suuri ja
Nlajestetellinen Jumala joca wastan me syndiä teemme; mutta me olemme wiheljaiset ihmiset, nijncuin nekin,
jotca meitä wc-stanrickowat. Ia waicka wistillä tawalla,
tehty ihmisten
Jumalan säännön jälken, jocu eroitus onylhäisemmäsä
ja
fljnä,
että muutamat owat
waihella,
myös
säädysä,
ja
sen
muutamat alhaisemmasa
suhten
ricos suuremmari luetan, cuin yhtä ylhäisembätä wastan
tapahtu; cuitengin ei ole hekän muuta, cuin ihmiset, nijncuin
,

se
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«uin ne alhaisemmatkin, yhdencaltcusesta sugusta ensimmäisen alcuns huolesta, ja tapahtumat,
sentähden ei ole ne ricoret, cui>.:
mirikan luettawat,
ih>! siM lhmlsia wastan
nijden syndein suhten, cuin Jumalala maitan harjoiteta».
Toisexi, on Il,mala meidän Herran? ja luojam. Me
olemme hänen kasialans, me olemme häneldä saanet meidän olenhom :a caicki mitä meille on, ja sentähden welcapaälosottaman hänelle sen caiken suurimnian alammalsuden ja nöyrimmän cuuijaisuden. Se walda, cuin jollakin
ihmiselle mscus taita olla meidän ylitzem, on ainoastans
wijMä lamalla ja wähäxi aiaxi hänelle annet»
lumalalda
ja
mitkä omat sijs ricoxet heitä wasian, syndein suhcen
tu,
lumalara wasian? Cuilengin coscci asia likcmMin pcräncatzotan, »ijn on Harmoin täsä asiasa walitus sen ylitze, mitä ylimmäisten ja heidän alammaistens waihella tapahtu,
waan usiammast owat ne suurimmat wihollistt keskenäns,
jotca yhdencaliaistsa säädysa ja tilasa omat. Colmannexi
teke se meidän syndim sitä ralcammari ja suuremmari Jumalala mastan, ecrä hän nijn ulossanomartomasti paljon hyrrä meicä codtan osotranur on. Caicki mitä meille
on, ja mitä me tästä edes täsä ja tulewaiseia elämäsä saamme, st on yri ansaitzematoin armolahja hänen laupiasta
käd stöns, ja on stntähden yri pohatoin kijltämättömys,
cosa me me<dän synneilläni hänen mielens ricomme; waan
Mikä on taas st tämän suhten, cosca yri ihminen toistamastan ricko? Sillä waicka tosin aiwan monda löyttän, jotca omat kiittämättömät ihmisiä ja hywin tckiäitäns mastan, joca myös on yri perkellinen syndi, nijncuin edelläpäin 84. §> osotettu on; cuitengin cosca se caiken suurin hywä työ, cuin ihminen toiselle joscus tehdä taita, on sijtä
pienemmästäkin hywästä töystä, jonga lulnala ihmisille
osotta, nijn suuresti eroitettu, cuin että Jumalan ja ihmisten waihella yxi loppumatoin eroitus ombi, nijn ei ole
myöskän kijltämättömys ihmisiä mastan mirikän werrat<
tawa kljttämättömyden suhten Jumalala mastan. Nel«
jänner»' tule wiclä itze meidän syndeim paljous ja »noni«
naisus lumalara wastan peränajawxen alla otettawaxl,

jocg
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joca caiken
waaryden, jonga caiken julmin tyranni
mcita wllsian tehdä taita, nijn corckiasii yii!;e käy, min
taiwas on maasta cvoilettu, eli cuin caiken suurin wuorl
nmilmasa on luettowa pienimmän sannan jywän suhtcn.
Jos wielä yx! ihminen tahdois caikiajulmuttans toista mustan ulos harjoitta, cuin hänen paha ja turmeldu sydämms lkänans ylösaic.lella taidais, nijn ci ole hänelle cuitengan aina siihen tila ja woima; Mutta ihmiset tekemät
syndiä Jumalala wastan aina ja joca päiwa; Jos ei heille
ole tila sitä itzs työsä harjoitta, nijn he cuitsiigi» sydun c<
säns sitä tekewät, cuin on cauhistus Herran edcsä. la,
Jumalan omatkinja lapset heickoudesia moninaisis puuttuwtt lac.z,v.2, stntähden Dawidin cantza rucoilewcu:
iLrheryxcr cuca ymmärrä? anna mmuUe andexi salcu
ricörcc.Psalm 19, v 13. Tämän eroituxen päälle
coitta myös Herra leius itzs wertauxesa sijtä pahasta pal<
weljasta, Math. 18. josa hän werta ihmisten ricoretluma-'
lata wastan kymmenen tuhannen leiwiffään, mutta ihmipensten ricoxet toinen toisicms wastan ainoasians
ningin. Aiwan suuri eroitus! Ia ehkä nyt näin on, nijn
Jumala cuitengin rackaudslla ja ulossanonmttomalla hy<
wydellä meitä cohta, ja onwalmis andexi andaman meille
meidän kymmenen tuhatta leiwistäm, ah! min pidäis meltän siis sadan penningin welan, se on, monda tuhatta
kerta pienemniän ricoren tähden, wiha, kiuckua ja costoa
cantza palwsljatam wastan osottaman? Ia mitä Jumala
suursmmisa asioisa tske meitä cohtan, eikö me,dän pienem-»

se

ser

saman

iälken, n«idän
misä asioisa sitä sama, hänen esimerckins
welliam ja sisaritam cohtan tekemän pidäis? Jos jocu
ajattelis, että tämä tule hänelle rascaxi ja waikiaxi, hä»
syy

mahta mielehens johdatta, että sijhesn ei ole itze asiajä,
jonga hän rascaxi tuke, waan itze hänesä,joca sen waikiaxi
catzo, nijncuin Jumalan hengi stn osolta, cosca hän sano:
lucmollinen ihminen ei ymmärä nijtä cuin Jumalan
hengen owar, sillä ne owar hänelle hulluus ja ei taida
käsittä. (1 Cor.2,v. 14). Se on, st lihallinen ja syndinen
Wonco, cuin itzmisesä on 5 ja tMdä hengellisisä asiois»
pnmt-
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pimlttä, teke sen rascaxi ja waikiari, cuin itzssäns aiwan
kewia ja suloinen on; Ia stntahden, siinä siäsa, cuin «ns
tämängin meidän welwoilisudem harjoituxesa, waikendeH
nijn pidäis meidän Jumaitziäm estelem,puddista
pyytämän
armon
ineidän syyamuäm,
lan
cautta
ja rucoilcmcm lumalalda silmä woiderca, (Ilniest. kirj.
z,v. 18) se on: awetuita ja vlöswalaistuita ymmarryxen
silmiä; nijn me saisimme nähdä ja hawaita sen todexi,cum
ninnttäin.
se raiwallinen wijsaus sano nijlle,
hänen kastytstäns,
jorca nijcä ymmärräettä ne caicti owar stlkiär
war, ja oiöiat nijlle, jorca raidon lsyrälväc. Sanal.
kirj. 8, v. 9.
§. 96.
Tämän tahdon minä wiclä likemmin osotta, cosca
minä näytän, cuinga iye asian ihanaisus ja siUoisns on
se Neljäs syy, joca pitä ylöskehoittaman meitä, rackautta
meidän wihollisiam cohtan harjoittaman. Täin on tosin
yri suuri suloisus ja ihastus; mutta sen täyty minun sijncl
siwusa tunnusta, ettei cucan muu lätä suloisutta ja ihastusta oikein ymmärä/ cuin se, joca itze sitä maistanut ja tundenutombi, nijncuin se myös maMsisa asioisa tapahtu;
Ei kengän, joca syö ja juo jotain hywän mamista ruoca ja
makiata juoma, nijn taida toiselle, joca ei sitä itze maistanut ole, sijtä puhua, että se toinen seikiästi tiedais hänen
sanoistans, millä se maista; wacmjos hänen tämän oikein
tietämän pitä, nijn täyty hänen itzs sitä suuhuns otta ja
maista. Ia näin on se myös hengellisisa asioisa; Joca
sijs oikein tahto ymnzärtä ja tietä, cuinga ihana ja suloinen se on, että racasta wihollisians ja tehdä heille caickinai»
sta hywä, hänen pila itze tätä welwollisutta harjoittaman,
ja nijn saavi hän sen suloisuden omasta coettelemisesta ha»
waitan. Sillä wa!il!ä on se aiwan mastoin caickea
lisutta, ja suuri tyhmys, jos joen laitta eli moitti sttä, jota
eihän »mmärä, ja MM hyödytystä hän ei cocttelwt ole.
Että moni ihminen aiattelele ja sano: Se on aiwan rvollas, rascas ja waikia rncasta wihollisians, ja rchdH
hänelle hpwä, ja ei cuitengan coscan wisla ole eteens ottanut
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tanut tätä itze työsä tehdäxens, se on tosin aiwan selkiä
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todistus hänen tohmydestäns.
cuitenain ilmoittamat
aiwanusiat tälläkin tawalla heidän tyhmydens, ja omat
niin lodistaiac itziäns wastcm, ettei he wijsautta ja ymmnrystä racasta. He puhumat nijn paljo siitä, cninga aiwan rascas on että waariotta welwollisudestans
sia cohtan, la ei tahdo cuitengcm coetslla, jos, nijn on
itze työsä eli ei. Mutta joskysytän niildä, jotca itze racastawat wihollisians, ja owat andanet saatta itziäns sijheen
tilan, josa heille on woima ja halu sitä tehdä, nijn he cn'<
wan toisencaltaisen wdisturen sijrZ andawat, ja ei taida
muuta sanoa, cuin että se on sangen suloinen ja ihana asia.
Muna ehkä nyt ei kengän paitzi oma coettelemusta, tätä
täydellisesti ymmärtä taida, min luulen ja toiwon minä
cuitengin, että se joca wähäkin itze asia peranajanele, jongun suloisuden sijnä huomaitze, jos ei muulla tawalla nijn
cuitengin,
hän mielehens johdatta sitä lewottomutm
ja waikiutta, cuin hän coettelemuxesta tietä, että wiba,
cateus, kiucku ja coston pyyndö myötans tuotta ja matcan
saatta. Nämät owat tosin ne caiken waikiammat mielenja
ja sydämen lijcuturet, cuin joscus yhtä ihmistä rasitta
waiwctta taitamat. Ne matcan sattawat hänen tykönäns
alinomaisen kiwistelsmisen, ja ei salli hänelle yhtän lepoa
ennen, cuin hän on hänen wihans aicomiet täyttänyt; ja
Kän luule täyttänens haluns ja toiwoturens, nijn on
syöttänyt
itzellens yhden toisen madon sydämeens, joca
hän
wastauudesti sitä pure ja calwa, ja ei sckomgan anna hälepäwät, nijncun
nelle rauha, co«camuut makiasa
tietä
anda,
Salomo sen
scmoden taincaltaisssta: ei he
maca, jollei he ole pahoin tehner, eikä lewä jollei he
ole wahingora rehn.er. Sanal kirj. 4 16. la, nämät
rackautta wastoin sotiwaiset mielen lijcutuxet, tekemät sen«
caltaiselle ihmiselle m hawaxi ja catkeraxi caiken sen, mitä
hän nautitze, llijn ettei hänelle ole yhtän ihastusta caicesta
si,tä, cuin hänelle on, jos hän ei saa wihans, cateuttans,
kiuckucms ja coston pyyndöns sainmurtan, ?i. Pr>
otectawa esimercki tästä on mcilieHamcmisa.' ehkä hän kyllä

se

se

cosca

cosca

unesa

v.

vll
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salaillen wi-

oli tullut suureen cunniaanja armoon, nijn
ha cuitengin, ioca hänen sydammesäns oli, M köyhä ja
ylöncatzottua Mardochaita wastan, esti ja maccan ftatti
stn, ettei hänelle caikssta hänen onnestans vhtän ihastusta
ollut. Sillä cosca hän ystäwäins edesä oli ylösluetsllut
cunnian, arwon ja onnen, cuin hänelle tarah<
caiken
nijn täydyi hänen cuitenqin tunnusta si)dämens
oli,
tunut
lewottomutta ja sanoa: murra caikista näistä ei minulle
miräkän kelpa, nijncauwan, cuin minä näen sen InudallaisenMardochain istuwanCuninyan porcie; Esther,
kirj. 5, v. 11. :c. Tätä wastau pxi rauhallinen ihminen,
joca hiljaisudella, siweydelläja kärsimisellä wastanotta ja
anda ylitzsns käydä caickinaisen pilcan, häwäistyren ja
wääryden, on yhdesä alinomaisesa suloisesa tywennäsä, ja
woiton Herra wihollistens pahuden ja tuimuden ylihe.
Sillä he mahtawat tehdä mitä he tahtomat, nijn ei he cui«
tmgan taida hänen sisallistä lepoans häneldä> poisotta.
Hän on nijncuin wahwa callio, joca ei tuulesta ja rajuil»
masta lijcutetuxi tule; cosca sitä wastan yxi wihasans ja
julmudcsans kiucuitzewa ihminen, on nijncuin pauhawan
meren aido, joca sinne ja tänne tuulelda heitetä». Mutta
paitzi tätä nijden wihaisten ihmisten sisällistä lewottomutta,
nijn he myös usiasti mon naisen ulconaisen onnettonmdm
ja wiheljäisyden päällens wetäwät. Heidän kiuckuns cautta he yllyttäwät ja härHttäwät wihollisians wielä enämmin itziäns wahingoitzeman, ja sencautta, että he heille
costa pyytämät, nijn hs aiwan usiasti huckawat caiken heidän onnellisudens, cunnians, tawarans, ja itze elämans
ja sicluns, ei totellen sijtä mitä heille tapahtu, ia mitä
heidän kärsimän pitä, cosca he ainoastans saawat kiuckuns
ja wihans wihollisenS päälle uloswuodateturi. Näin moi-»
mallinen on wiha ja kiucku ihmisen ymmärryxen silmiä pimittämän, että hän nijncuin jarjötoin metzän peto sinne
täydellä juorulla itziäns kijruhta, cusa turmellus ja cuolema hänelle walmistettu on. Tätä wastan taas, taita
yrä siwiä ihminen siweydelläns taiwutta wastanseisojatans, muuttaman paha mieldäus; ja nijn rackaudella

sen
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Känen

wihans tucalnitta

ja hända rackcmtesn

lämmittä.

Suloinen Tvastauo hillilze rvihan sano Salomon Sanal.
kiij. 15,v. i; ja Pawalin cautta anda Jumalan hengi itze<
cullengin tämän neutvon: Jos sinun wihollises is?, nijn
syörä"hända; jos hän jano, nijn juota händs: Mä
rämän ccer, nijn sinä rnliser hijlec hnnen pääns
coscas
päälle cocor. Rom. 12, v> 20. Rackaus ja hywät työt
omat tosin ne soweljammat miecat, joille wihamies vlitzewoitetuxi tulla taita. Ia anna sen nijn olla, että wihollisen jmmus olis nijn suuri, ettei hän rackauden cautta an»
dais itziäns pahudesians poistaiwutta, nijn on cuicengin
Me, joca h.ljaisudesa sitä karsi, suurembi hyödytys siitä,
cuin wahingo. Sillä ensin on hänelle tila harjoitta sitä
caiken callinda, chrstillisindä ja suloisinda awua, cum on
rackaus, ja sencautta seurata lulnalans ja lesurens esi»
merkiä, ja lohdutta itziäns hänen armolupauristans; joca
tosin jo on yriwerratoin edu. Toisexi, woitta hän nijn
pallon, että hänen ilons ja ihastuxens sijnä tulewaisesa elä«
waywa wacuumäsH pltä sitä suurembi oleman. la, seopetuslapselle
on,
tlis, cuin sencaltaiselle oikialle lesuxen
ftn tulewaisen armo palcan osallisudesta, matcan saatta
hänelle suuremman ilon, cuin caiki mailman syndiset ihastuxet owat; se teke sen, että hänelle jo täällä maan päälle on yxi autuallincn taiwas.

§. 97.
wijdennexi mahta meitä rackauteen wilwllisiam coh<
tan ylöskchoitta se suuri wahingo, cuin meille sijcä on,
jos me tämän welwollisuden kainun lyö,nnie. Tämä
wahingo on kyllä monmoinen, mutta minä tahdon täsä
ainoastans yhden edespanna ja mainita, joca on se caiken
juurin,
caicki muut wahingot sisääens sulke ja
myötäns tuopi; nimittäin, että nijncauwan cuin ei meille
ole rackautta wihollisiam cohtan, waan
wiham ja
pyydäm,
niin
milläkän
tawalla
taida olla
emme
heille costa
synja
tulla,
ystäwät
armosi.ans
HZnsn
osallistxi
Jumalan
dein andsri saamissxi ja iiancaic, isen elämän käsittämisesi.
Tämä pitä tosin caiken wiha.i- M cofton pyynön umdän
syda-
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spdämistäm poispoistamcm ja estämän, ja j)s ei se tapahdu,

nijn on meidän pahudem suurembi ja wabinaollisembi ihiäm, cuin wihollisiam wastan. Sillä mikä wahingo taita
meille tapahtua, joca siihen werrattataittais, cum lncille
sijta on, että me Jumalan armon ja ijancaickisen elänmn
siallisudesta ulossuiieluxi tulemme? Tosin! Perkele itze caiken hänen julmudens jälken ei tahdo eikä taida suurembara
paha meille tehdä. Tämä on se, jonga päälle hän yxinälis
tarcoitta, ja jos hän tämän wahmgon meidän päällen» saa
täytetyri, nijn on hän woittanut caiken sen, mitä Kän ikäwvitze ja halaja, nimittäin, cosca hän saa meitä sttä tekemän, jonga cautta me Jumalan wihan pääliem wedäm,
ja sittssN
estetyri, etten ms hänen armostans osallijexi
tulla mahdais, silloin hän on wM sijta, että hän saa meitä
ijancaickiseri saalixens, Helwetti ja ijancaickinen cadotus
on nijden wälttamätöin osa, jotca Jumalan ystäwydestä
itziäns poiseroittanet owat, paitzi nijtä hirmuisia Jumalan
wihan duomiona, cuin jo täällä mailmasa nijden wihaisien
ja cammattomain syndisten ylitze, monella tawalla ulos
murtamat, Peränajattele tätä, syndinen! ja sano sitten,
mitä sinä olet woittanut, sen caiken suurimman coston cautta, jonga sinä wihollises päälle täyttänyt olet? Se on pcrkelellinen sanan parsi, cuin monen ihmisen suusta cuullan,
cosca he sanomat: minä olen iloinen ja tervainen,
yliye, jongammH
cosca minä jasain sen coston rvihollistni
juuri
tahdoin,
hänelle,
mitalla,
maxoin
Mutta sanos misen syndinen!cuinjoshän minulle teki.ja tytywäisydes
nulle,
tämä sinun ilos
taita
huojenda heiwstin catkerudln ja sen loppumattoman waiwan haikiuden, cuin sinä tämän coston täyttämisen cautta
itze ylitzes wetänyt olet? Ah! muista cuitengin,, cuinga
ulossanom tttomaxi murhexi se ihastus sinulle muuttuman
pitä, jonga sinä wihollises costamisen cautta itzelles etzit ia
smulles ole.van luulet. Mesiäisistä kirjoitetan, etcä waicka
he nijta, jotca heidän pesääns lähsstywät, pistäwät, ja
waikian k wun sencautta matcan saattawat, nijn on heille
itzelle cuitenain sijtg simrin wahingo, sima, että se ota e!j
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pijcki, jolla he pistäwät, murtu ja jää ihmisin hipiään eli
ihoon, jonga tähden heidän cohta sen jälken cuolla täyty, ja
niinmuodoin sekä pickins että hengens.
Samalla tawalla tavahtu se myös yhdellä costoa pyytä»
wäiftlle ihmisellä. Hän taita kyliä hänen widans ja kiuc»
kuns pilkillä matcan saatta jongunkiwun ja wahlngon wi»
hollistllens, mutta tämä kipu ja wahingo ei ole suuremmaxi
luettawa, cum yxi kerpäisen punmincn, itze sin cuolcman
catkcruden suhten, cuin hän itzellens matcan saatta, ja, ei
se ole niingän suureni luettawa, siliä st kipu ja wahmgo,
jonga hän itzell.ns teke, on ijancaickinen ja loppumatoin,
jota wastan ns cairen suurimatkin ruumilliset kiwut ja wahit-got ei mitan ole. Muista sijs, syndinen/ sitä, että cosca
sinä jännität wihas joutzsn, ja tarcoitat wihollistas km un
ja coston nuolella,, nijn älä laffe si,ä wallallcns,sillä jos sinä
ijancaickisen
sen tset, nijn sinä juuri sijna sydämes
samasa ambut
läpitze. Ei cucan
cuoleman nuolen sinun oma
mahda olla nijn tyhmä, että hän ajatelis: kyllä Jumala
minun ricoxen »ninnlle andexi anda waicka minä wihoiMani costan, sillä itze totuus, I.sus meidän wapahta<
jam todista juuri tätä wastan, )a sano: loller te andexi
anna ihmisille hndän ricoxitans, nijn ei myös teidän
Isan andexi anna reidan ricoxican. Math.,6, v. 15. Ia
ettei meidän costan pidäis unhottaman cuinga taroellinen
että andexi anda muille heidän ricoxens meitä wa«
se on, nijn
on hän sisälle wstänyt tämän asian jocapäiwäi<
stan,
rucollxeem,
cusa hän on opettanut meitä sondein anderi
seen

saamista lumalalda tällä ehdolla rucoileman: Anna meille
meidän ftndim andexi, nijncnin myös me andexi anyam n;eidän ivelivollistem. Ah! cuinga hirmuinen on
tämä rucous yhden, wihaisen ja costo pyytäwäisin ihmi en
suusa? Hanrucoile, että Jumala tahdots samalla tawalla
hätlda lvihata ja w unoa, cuin hängin teke wiholiisens canft
sa ja ilman spailämärä nijn cuule Jumala tämän hänen
jelkiämmin
rucouxens. Tämän osottajocalesus meille wielä palweljains
wertauxes, Clmingasta,
piti lugun lastua
cantza, Mach. 18. josa hän sano, että cosca se pal^selja,
ioca
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tuhanen leiwiffän welcm andexi

Cuningalda, oli nijn julma ;a armotoin, etlä hän o?den
pienen weian tähden, cmdoi lmnä y' den cantzapaiwelwi-

sians fangiutcen, ia tahdoi wäkiwallalla welcans yäneldä
uloswaana, nijn Cuningas suuresti wihastui, otti sanans
tacaisin, ja andoi hänen BöweleillS/ sijhcn asti, cuin hän
olismaxanut caicki, micä hän oli hänelle weica, josta lesus sitten tämän selityxen ja paatöxen teke: Nijn myss mi-

Taiwallinen Isän reke reille, jollet te cuöin wcl.ellens teidän sydämestän anna andexi heidän ricotirans.
la, yxi ainoa ehdolla harjoitettu wiyan ja rackamta wa<
stan sotiwa työ lähimmäistäni wastan, on woimallinen sitä
matcan saattaman, että jos caicki mudan syndim ennen sitä
olisit ollet lumalalda andexi annetut, nijn ne sentähden
wastauudesti jällens ijancaickisexi cadotuxexi meille tygö luetan. Jumala lijcuttacon itzecungin meistä tätä oikein ajatjohdatuxesta oleman ylöskehoitetut, caikesta
teleman, ja
wihan ja haluttomuden hatjoituxesta wihollijiam wastan
niln

sen

itziämcawahtaman!

§.

98.

Se cuudes, joca pitä ylöskehoittaman meitä rackauteen ja hywintekemiseen wihollisiam cohtan, on meidän
welwollinen kijtollisudem lumalata cohtan. Jumala
on osottanut meitä cohtan ulossanomattoman yywydm ja
ihmellisen laupiuden, ja lesus on ne hirmuisimmat waiwat

meidän edestäm ulosseisonut, ennen cuin hän talsi saarta
meitä sijhsn tilaan, josa meidän syndim taitamat meille
tulla andexi annemxi lumalalda. Ia eikö meidän sijs tämän edestä pidäis Jumalalle ja Herralle lesuxelle kiitolliset
oleman? Totisesti! se on oikeus ja cohnms. Cosca lesus
on cuollur meidänedestäm, nijn on caikenkin meidän welwollisudem, että me hänen tähtens cuoletamme, ni ncuin
caicki muut ehdollisten syndein himot, ni!n myös caikm wihan ia kiucun meidän sydämisäm, ja sitä wastan »vilpittömän rackauden harjoimxen cautta elämme hänelle, joca
meidän edestäm cuollnr ja ylssnostnlr on. 2Cor. 5,v. 15.
Ia tämäkin on wislä aiwan puuttuwainen khtollisudm
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olotuslsusta cohtan, hänen suuren ja loppumattoman
rackaudms edestä meitä cohtan. Jos me joca silmän räpäys m «caisim meioan caswoillem hänen armo jalcains juu«
kijttäinjaylistäinhändä, ja, jos me ynnä itze cans»
sam, saisinnlis caicki sekä hcngclliset että hengettömät 1u0.,do,appa!et lMkchoitanexi, hänen alinomalseen cunnioitze-»
miseens, niin ei olis cuicengan n,eidän kijtorem mitan, hä«
nen ijancaickistn armahtamistns ja hywydens suhlen. Ia
eira se sijs ole yxi uiossanomattomästi häpiäll mn kiittä'
mättömys, jos en ms nijn paljon
tehdä hänelle mKlisuosisi, että me hänen tä!)tens meidän wihollistam, joca
cuitengin on meidän cantzapalweliam ja weliem,

racasta-

man, ja itze costamctta jätänl, mitä hän meitä wastcm ric-

konut on?

Jos jocu ainoastans maxais toisen edestä yhden

maallisen welan, jonga tähden hän fangiudesa iftuis, eli
ajallisesta cuolen;asta pelastais, johon hän on duomitmi
tullut, nijn luettais se jo sixi rascammaxi cuormaximaan
päällu, joca ei nijn paljo kljtöllisutta osotais hywinteklä-'
täns cohtan, että hän hänen tahtons jä!k.n, andexi cmnais
yhdelle s!i toiselle wchistans, jongun pienen welan eli «cico«
X«n; O cuinga pohjatöin on sijs nijden kijttämättömvs,
jotca ei lesuxelle mielisuosioxi lähimmäisellens hänen ricorians andexi anda tahdo, waicka hän heille heidän hirmuisen
syndins welan andexi saamisen cmsainut on, ja ijancaickistm
cuoleman wallan a!da heitä wapahtanut? lesus on lunaeli cullalla, waan
stanut meitä ei cacorvaisella hopialla
omalla callilla rverelläns, i Pet. i,v 18,19; ja on yxin<
wacaisimmast kastenyt meitä racastaman toinen toisiani,
ja, mitäkin jotca meitä wihawat ja wahingoitzewat, ylöskedoisam meitä sijhen hänen oman palaman rackaudens
mielehen iohdattamisella, cuca siis taita ulospuhua meidän
kiittämättömydem suurutta, jos me tällä näin coktulliselle
hänen käffyllens, ja nain sydämelliselle hänen ylöskehoituxellens cowaconvaiset ja wastanhgcoiset olemme? CuiclNgin nijn tämä ei amoastans ole suurin kijttamättömys lesusta wastan, waan myös sijna siwusa suurin pilcka ja häwäistys, jota me scncama händä wastan harjoitan,. Hän
on

erinomattail!
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en lukenut rauhan ja rackauden opttuslastms seafa niin
callixi, että cosca hänen piti ottaman erons sijta näkywäiftstä cc-ntzakäymisesta maan päällä, ja cuolematans wastan
menemän, nijn oli st yxi niistä caiken erlnomaisinnnista
k styistä, cuin hän, nimcuin wijmeisen tahtons, meille jättänyt on; että ms rackautta harjoittaisimme jarauha noudattaisimme. Rackar lapsucaisct sanoi bän, uuden kastan minä reille annan, ecrä re racastaisine reitän kestenän, nijncuin minä teitä rocasiin, että te myös toinen
toistan racastaisitte. Sijrä pitä caickein tundeman teidän minun opctnslapsixeni, jos te keskenän rackauden
pidäne, Joy iz,v 33. :c. Nyt on se nijn, että cosca jocu
meidän maallisistakin ystäwistäm, wijnmsellä cuolemans
httkellä, jotain meille muistutta ja ano, että me hänen cuolemans jälken tekisimme; niin me luemme sen tunnon asian,
jcs en me sitä mmstais ja tekis. Ah! eikö meidän paljota
Lämmin pidais lesuxen meidän callimman sieluin ystäwcm
wijmeisiä sanoja muistaman, ja joca päiwäistxi jälken eläNlis xi sywäldä sydämihim painaman, joiden cautta hän
rackauden harjoituxesn meitä plöskehoittanut on? Tosin,
jos emme sitä tee,
nhn on se selkiä mercki ja täydellinen to-

distus sijtä, ettei nmlle ole nijngän paljo rackautta händä
rohtan, cuin meidän maallisia ystäwitäm cohtan; mutta
«M me ylöncatzom ja wiham sekä händä ja hänen käsiyjäns, joca on sumin pilcka ja häwäistys händä wastan.
§.

99.

Nyt olet sinä, racas sielu, cuullut, mitkä ne syyt
Dwat,jotca pitä ylöskehoittaman. sinua ja caickia mettä rackauteen ja hywin tekemiseen wihollisiam cohtan. Minä toiwon Jumalan armon cautta, että joca näitä oikian peränajattele, hän ei muuta taida, cuin tma sydämens taiwutetuxi, lesuxens tahdolle täsäkin asiasa cuuljaisutta osottaman, ja joca ei näiden asiain tutkistelemisen cautta sijheen
lijcutetuxi tule, sen sydän on nijn cowa, etten minä tiedä,
jos se ennen cuin helwetin cuumasa petzisä taida pehmitetyn
tulla. Sillä wälillä tahdon minä cmt'ngin caikilielesuxen
kästym
Hh 3
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käskyin seurnmiseen taipuwaisills sieluille ylöskehoitetmexi,
tämän yhden muistmuren wielä tähän tygö panna, nimittäin että heidän pttä jota pikemmin sitä paremmin, tämän
-.

wtlwollisudm waarinottamiseen itzms andaman ylookeholcta. Sillä ruumillistengin paranuren wälicappalden
on se nijn laita, ettei niille ole toiwo:ettua waicutusta terweyden
saamisexi, cosca nijtä myöhän nautita»;
nijn on se myös niiden wälicappalden cantza, jotca itz.säns
omat w.imalliset meidän-sielumme sairautta ja wicoia parantaman, että nijtä nimittäin turhaan käytetän, jss ne
cauwon aica ylöncatzotan ja laimin lyödän. Semähden
anna nyt cohta, racas sielu, näidengin asiain muisto, joista
nyt puhuttu on, nijn saada sia sydamcsäs, että sijnä sencautta tulisit walmistetuxi, nimcuin wahwa muuri, caickia
wihan ja kiucun lhcutuxia wastan, cosia ne sinun päälles
caram aicawat, nijn ettäs ne col-.ta mcahutta laivaisit.
Mutta josei nämät lijcmuret wielä sinusu ole ylitzewoiietut
ja alas painetut, waan aina pyytämät päätäns nosta, ja
saarta sinua jopimattoman käyttämiseen nijtä wastan, jotca sinua wi' awat;a wainowat; nyn picä sinun caiketikin
sijta itziäs ahk roitz man, ettäs cohta ensimmäisesa alusa
niitä wastan itziäs asetat, ja et anna a»aturilles tila, kijniltä itziäns sitä sinulle tapahtunutta wääryttä pitkäldä peränajanekman; waan mulehes johdata cohta nijtä ylvskeh, tnra rackameen w kärsimiseen, joista sinä nyt cuullut
o!<>r, .a muista, että juuri silloin on sinulle tila osotta, mitä
sinä lesuren Schoulusa oppinut olet. Silloin on sinulle
tila, lä-immäises ricoren kärsimisen, ja anderi andamisen
caurta naudatta Jumalan ja Herran lesuren mieldä; eli
nwös tviselda puolelda tehdä satanan tahtoa, joca wihan
ja kiucun isä on, jos sinä sudämes syttyä annat costoon lähimmäistäs wastan Muista, sanon minä, tätä oikiatla
a alla, ennen cmn tämä wahingollinen tuli sinun sydämesas
sptty, sillä ws se kerta palaman pääse, nijn nouse siltä cohta ni n syngiä ia musta helwetin sawu, joca nijn sinun ymsilmät socaise ja pimittä, että ehkä cuinga selkiä
<siaitzesäns on, nhn et sinä cuitengan taida nähdä, mikä

sinulle
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sinulle parembi ja soweliambi on, taicka cuulla Jumalala

jaHesusta, ja jencauua «ota itzelles ijancackisen siunaurcn; e!t olla pcrkel-llä cuuljainen, ja scncautta syöstä itziäs
ijancaicklsten waiwoan, kirouxeen ja cakomxem. Mutta
jos sinä cohta ensilnäiiesä alusa, coscas tunnet wihan lilcu-

tuxet spdämesäs ylösnousewan, rupet oikiin peränajatteieman, mlkä sinun welwolli<udes on, nim taidat sinä nähdä
ja hawaica, että jos et sinä omalla hywällä ehdokane taddo juosta ijancaickiscn cuol-man kitaan, nhn on caiketikm

tarpellmen, ettes seura ja täyttä satanan tahto, wao.n Jumalan Herran lesuxen tahtoa noudatat. Herra armollans ja pyhällä hengelläns sinua ja caickia muita tähän
ylöswalaiscon ja wahwistacon!

Meidän

welwollisudestam nijtK cohtan, joiden
cantza me mailmallisen Estwallan edes,
oikeutta etzimme.
§.

IQO.

meno, on Jumala arlumalattomus
mahtacon! ihmisten scasanijn wallcm ottanut, että nekin
asiat, cuin itzesäns hyvät ja luwalliset owat, wäärin käymän pahuden peitteexi ja edesauttamisesi monella tawalla.
Caickein muiden seasa tapahlu tämä myös lain-käymisen ja
oikeuden ctzimisen cauita mailmaliistn estwallan edesä. Esiwalda on kyllä yxi Jumalan säändö, jonga !)än myös asettanut on siihen, että sen pitä riitaiset asiac ratcaiseman, ja
itzecullengin, ilman personan muodon
oikeuden
ja syndinen

andaman, jasentähdeneiolemyösluwatoin, esiwallalda
jocu asia nijn waati, jaei muutoin taioikeutta etzi,

cosca

da ratcaisturi tulla. Cuitengin tule tämä, itzesäns näin luwallinen asia, suurimmalda osalda ihmisten
aiwan
pahoin wäärin käytelyri. Moni ei catzo sitä ensingän chn»
nixi, eikä itziäns soimatawaxi,
hän caickinaisten asiain
tähden cutzutta ja wetä lähimmäisens cantzans duomarin
eteen, ja luule itze mielestäns ei muuta pyytäwäns, cuin
sitä, jota laki ja oikeus sisällens pitä. Muutamat tekemät
tämän,
Hh 4

seasa

cosca

wenvoulstts laytmmmjtäns cohton
tämän, juuri turhain ja mitättömäin asiain tähden, jotca
taicka ilman lain käymistä laivaisit sowitetuxi tulta; taicka
myös owat sencaltaiset, ettei heille ole ni>stä suurembata
byödytystä, jos he ne woittaisit, culn se wahingo olis, jos
lakia käydä
he ne cadottaisit. Cuitengin on heidän himons
nijn suuri, ettei he tahdo asiatans jättä jos ei se duomarin
Lteen tule. la, moni on taincaltaiseen oikeuden käymiseen
nijn mieldynyt ja syttynyt, että se näky, nijncuin hän ei
ilman taidais elä, jos ei hän jocaitzeen kärjähän pääse; ja
tähden caikella tawalla ctzi tila, jonga camta hän sais

sen

lotain syytä lahimmäistäns wastan, hända cantzans sinne
cutzuttaxsns, ja jos ci hän itzs puolsstans jotacuta asiata

löydä, nijn Kän cuitengin ybdellä eli toisella tawalla muiden
asioihijn itzians secoitta. Toisia jällens löyttän, jotca, ehkä he muutoin ei mielellans käräjihim menis, cuitengin wi«
hasta ja coston pyynnöstä toista wastan,sitä tekewäl; Costa
sytttmet wihaan ja wainoon lähinMäisiäns wahe
ja
stan, ei rohkene eikä taida muulla tawalla mielens jälkm
hända costa, nijn he caickinaisia candeita händä wasianja
ja edesandawat, ja usein, coconans walhen
y
todistajain
wääräin
cautta händä johonguun pahantecoon
wicapääxi syyttäwät, että he mahdaisit saada hänen rangaisiuxen alla, ja nijnmuodoin sammutta wihans ja kiuckuns hänen päällens, ja, moni on nijn peräti taincaltaisesta coston pyynnöstä sisälle otettu, ja nijncuin rijwattu, että
jos hän wielä ihekin jotain kärsimän tulis, nijn hän sitä

mieKlläns teke, ainvastans että hän toisen ccmhans wahingoon saattais. Paitzi näitä löyttän wielä sencaltaisia Jumalattomia ihmisiä, jotca wäärän woiton pyynnöstä, lähimmäisens cantza lakia käywät, ja cosca he ei julkisesti
taida eli rohkene poisotta toisen omaisutta, jota he omaxens halaamat, nijn he pyytäwät
tehdä sitä oikeuden muodon ja lain warjvn alla, ja nyt lahjain ja andimein, nyt
wääräin todistajain eli jongun muun ylösajateldun petoxen
cautta, lain lumowat, ja itze allans saattawat, mitä lähimmäinen oikeuden jälksn olis pitänyt rauhasa nautita
saaman; ajatellen, että he hywalla omalla tunnolla

sen

ja
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japaitzi syndiä omista taitamat, jonga duomari heille duo<
minut on. Ia cuca raita caicki ne muodot ylösluet^la,

joiden cautta tämän maiiman Jumalattomat ihmisen oikeuden käymisen heidän payudens edesauttamisen w<<änn
käyttämät? Mutta cosca jo edelläpäin täsä kirjasa, caiken
wääryden wihan, coston pyynnön, ja petoxen synnin julmudesta, ja sen päällä sturawaisesta hirmuisesta Jumalan
wihan duomiosta, puhuttu on; mm tahdon minä ainoastans tasa muistutta, että caicki, jotca tällä tawalla
toinen toisens cantza maallisen duomio istuimen et«n tule»
wat, ne ei amoastans pilcka Jumalala simä, että he hänen asetuxens, jonga cautta hän on pyytänyt pahutta estä/
sitä suuremmaxi synnin ja pahuden edesauttannsexi ja suojellurexi käyttäwät; waan myös heidän menetttmistns
cautta, toinen toistans wastan, selkiän todistuxen sijiä jättämät, enei he ole stn rackan, rauhallisen, stwiän, nöyrän jakarsiwällissn lesuxen opetublapsst, waan ruman,
riitaisen, ylpiän, kiuckuisen jarauha wihawaisen satanan
palweljat ja opetuslapset, ja jota pidemmäldä sitä mämmin cmdawat itziäns häneldä johdatta Känen mielens jälken, sijhen asti, että he wihdoin ynnä hänen canstans joutumat sijden onnettomaan paickaan, josa heille caikesa
ijancaickisudesa, ei yöllä eikä päiwallä yhtän rauha eli lepoa oleman pidä. O! josta cuitengin caicki, jotca toinen
toisians mailmallisen oikeuden eteen cutzutta andawat, tätä
oikein ajatteliset, nijn tosin he elikä ei ensingän sitä tekis,
eli myös, jos he
telmet olisit, pelwolla ja wapistuxella
käräjä tieldäns tacaisin käännyisit, ja seka Jumalan että

sen

sen

sen

toinen toisens ccmtza itziäns sowitaisit.
§.

ioi.

me tätä wastan, nijncuin Main christittyin ja
totisten lesuxen opetuslasten tule, itziäm köyttä tahdom,
nijn pitä meidän, mitä oikeuden assohin tule, ensin ja ennen caickia sijtä itziäm cawahtaman: etten me rurhain ja
mirättsmäin asiain tähden meidän lähimmäisen» cansia
lakia käy; waan paljota enämmin, jos hän jotain mettä

Jos

Hh

5

wafta»

lhmiscn wclwollisus lähimmäistäns cohtan
ettei hän
lvastnn teke, rackaudesa händä muistuttaman,
tottelis,
ja
jos
ei hän sitä
niin tehdä mahdais;
Mmmn
n kärsimän, cuin yhdm pimcn asian >a wääryden
dm ei ainoastans Esiwalda waiwanwn, waan myös

täh-

sekä

Mimmäisclls suurembaan rauhan rickcmilcn tila andaman, että myös itzelKns suuremman waiwan ja lewottomudm matcan saattaman, cuin coco se woitto
me oikeudm etzimiscn cauna saada taidaisim. Tämän iohdatnx-sta onda myös Jumalan hcngi Pawalin cautta meille tämän muistutuxcn: Se on caneti wica teidän seasan,
ercä te toinen toisenne cansta käytte oikeuden eteen: mixer ce paremmin rräärvcca karsi? Mixec tc ennen suo
i Cor. 6, v.7.
teirän
Ia tosin, costa M
lu nwllinmgin ihminen, joca muutoin maallista hpödnstäns etzi, peränajattele, cuinga callio cappale rauha on,
ni n hängin jo liawaitze sen hyödyllisemmäxi, cttä hän jotain
>

myödm onda, cuin
etzimisen cautta suueripuraisudelle
tilan anda;
ja
remmalle rauhattomudelle
pidais,
jotca
tekemän
eikö siis vadota mämmin niiden sitä
alammaiftl,
omat
owat itze rauhan Pää Rnhtinan lesuxen
jotca häneldä rauha etziman ja raul a perimän cutzucut
owat? Joita hän myös nijn ystäwällisesii siihen ylökehoicta
anda, sanoden: jos mahdollinen on, ja nizn paljo cuin
cantza. Rom.
teizä on, pitäkäc rauha caickein ihmisten pahus
on niin
lähimmäisen,
jos
meidän
12, v. 18.
Mutta
suuri, »asewäärys, jenga hän meille teke, nijn merkilliwchingon meille matcansaatta: etten me sitä, ilman
meidän oma eli meidän omaistem ajallisen onnm erinomaiwaan tulemma waadituxi masta puutosta, kärsiä taida,
suojellusta
ja oikeutta etzmiän, nijn
ilmalliselda Esiwallalda
kyllä hywällä omalla tunnolla tehdä, cuitentaidamme
gin pitä meidän myös filloingin niin itziäm käyttämän, että
me wisusti sijtä waarinotamme, mitä meidän, nijncuin
ystäwällisin ja rauhallisen lesuxen seurajitten tehdä sopi;
wielä filloingin cosca me jo olemme tullet waadicurl
jongun lakijn cuyurtaman, pitä meidän hänelle
do tari<zemaH,.ja mielelläns meidän candem jättämän,
o>kcud(":ans

sen

sen
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jos hän jollakin muoto sen meille tapahtunen wäarvdcn ?a wahintM poltilze.
ei hän sitä tee, ni n olem«'

mc kyllä waaouut andaman asian tulla tuomarin etten,
mutta cacketikin mle meidän sitä iyiäm carvahra, etten
me lihallisella kijwaudella ja wihalla meidän ftdämisäin sia anna, ja paaduta irziäm. meidän rijta weljäm
wastan; waan itzs oikeuden etzimisengin alla oleman ystä»
ivalliset, hiljaiset ja siwiät händä cchtan, andaman asian
oikein edes, paitzi jvmcuta sicheen tyZö lisämistä, m jättämän päatöxen Esiwallan halduun. Ia nijncuin syy jonga
en ja pitä oleman
tähden me oikeudelle käymme.se, että tm wääryttä ja wäkiwalda ivastan suojelluxi tulisim; niin ei pidä imidän riitaweijemms onnettomutta ja
wahingota etziman, eikä meidän asiatam nijn lawialda ajaman, cuin se cowimman lain jälken tapahtua taidais;
waan catzomon ni>ncuin yhdeldä puolelda sen päälle, ettei
itze meille jocu mcrkminm wahingo topahduis, ni-n myös
toiseida puolelda sen päälle että meidän rijtacumpanin ei
pahetuxi waan paratuxi lulla mahdais; ja tähän tosin ei
ole mitän soweljamba wälicappalda cuin se, että me osotam ja annam hänm ymmänä, että meille juuri silloingin
on racas sydän handa cohtan, ja hänen wicojcms hänelle
cmderi annamme, cosca hän oman pahudens cautta meitä
nijn etähäri waatinut on, että me täydellisen coston hänen
ylitzens saada taidaisim. Ia tämän tähden pitä meidän
wieläsilloinain, cosca hän jo Efiwallcn edes ylitzewoitettu
on hänen waärydestans, ja duomio hänen ylitzens käymän
pitä, ei ainoastans oleman taipunet cohrulliseen sowindoon, jos hän sitä meille tarilze, waan myös iye hänellä sitä tarirzeman, ja pikemmin wähemmälläkin sowinolla tytywäiset oleman, cuin caiken täydellisemmän wahingon palkitzemisen päalleftisomi/en cautta, andaman
duomion, lain angaruden jälken, hänen ylitzens käydä.
Tämä on: cocoa tulisia hijliä wihollisens pään päälle.
Rom. i2,v.20. tätä waati se christillinen rackaus, ja näin
sopi nijden itziäns käyttä, jotca lesuxen opetuslasten nimeä
canda tahtomat. Tämä taittais kyllä Hlvielä lawiammalda

lhmisen welwollisus lähimmaistäns cohtan
malda osotetta; mutta cosca se sijtä hawaitta taittan, cuin

joedelläpäin, meidän wzlwollijudestam wihollisia cohtan,
sanottu on; n!jn tahdon minä tähän stisotta, jaitzecutakm
tacapcrin näyttä sieldä pidemba ylöekehsitusta itzcLens ot«
taman.

Meidän welwollisudestam nijtä cohtan, jotta
testenäns wihasa jarijdasa owar.
102.
§.
yhteiscmbä
Ei ole mitan
ihmisten seasa, cuin se luuls
ajatus,
ettei heidän mitan sijhen tule, cuinga heidän laja
hinunäisens kiffenäns itzens käyttämät. Monikin, cosca
hän ei pyydä estä yhtä eli toista
händä muistutetan, jamixi
ja ajatteletäällä harjoitetan,
pahutta, cuin
siellä

sano

»nirä minun muiden caicha on cekenust? Ryllä si)nä on
cnannnäiyestänwaa«otan,cayoconcukin i;ze eceens.:c.
Mutta ne,, jotca näin ajattelemat, ei wielä oikein ymmärä
eikä peränajattele, mitä
sen chrissiliiftn rackaudcn luonvoa,wuati
caikelikln sitä, että
se heiwa waati. Tämä rackaus
meidän ci cunyastans itze pidä cawahtaman itziäm, tekemäsi
nmille sitä cvm paha on, ja sitä wastan caickinaista hywa
heille osottaman, mutta myös, e:tä ms pyydämme estä,
näemme, että muut toinen toisens ccmtza pahasti
cosca me
ja heitä chrlstilliseen elämäkertaan y!ös<
menettämät,
itzens
kehoitamme. Cuca rohkene sanoa, että hän »vilpittömästi
hän'n parastans
racasta lähimmaistäns, caikella tawalla
pyytä,
joca tämän lai»
edesautta
etzi ja hänen autuuttans
jos
sanoa
rohkenis, nijn
«iin lyöpi? Ia hän wielä tämän
että
walhtttele,
työsä
ja ei
osotta,
hän
hän cuitengin itze
että
yriwacaisesti
tee,
cuin
hän
lähimmätmitän wähemba
nyt tämä yhteisesti caikisa asioisa
stän racastais. Nijncuin
«äin on, ni'N on se myös ermomattain sencaltaisisa tiloisa,
me näemme, että muut keffenäns wihasa ja rijdasa
elämät. Ei simä kyllä ole, että me itze puolestani caicki<
wältämme;
naista eripuraisutta, rapina ja rijtaisia asioja
nijn
rackaudem
totinen
meidän
on,
pitä
jos
lneidan
waan
toistenqin
taiwutta,
sijheen
että
me
itziäm
«ndaman sen
tykönä

cosca
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täkänä sencalcaista sopimatoinda menoa estämme, ja
rackanlla ja rauha heidän wälilläns yläsrakenda ja
wahwista pidämme. Sillä paitzi sitä että itzs sen chrija laatu wälttämättöstiliisen rackauden sisällinen luontonijn
on myös lesus meimästi taincaltaista meildä waati,
dän racas wapahtajam erinomaisella arlnolupauxeila an»
danut meille ylöekshoituxen tähän, cosca hän näin sano:

Aumat owar Rauhan tekiät, sillä ue pitä Jumala,,
pojixi cuyuerannm. Math. 5, v.9. Että tulla cutzutuxi/
ja olla Jumalan lapsi,
on tosin yxi werratoin etu ia autuus, joca caicki muut autuuden tawarat sekä ajasa ettft
ijancaicklsudesa sisällens käsittä. Mutta jos me tämän au-"
tuuden osallisudesta itziäm lohdutta tahdom, nijn pitä meil-'
le, näiden edestuotuinlesuxen sanain jälken, oleman myös
tundomercki, että me olemme rauhan tekiät, se on: senkaltaiset, jotca ei ainoastans itze, rauha, sowindo ja rackautta racasta, waan myös muiden
sitä edesautta
ja woimasa pitä pyytämät, Jos en me tätä tee, nijn puuttu meildä yxi nijstä caiken erinomaisimmista tundomerkeistä, joista me Jumalan lapsixi tuta taittan. lumalliset
wanhimmat tahtomat, että heidän lapstns pitä heidän
wiä esimerckijäns noudattaman; samalla lamalla tule mei«
bän myös noudatta meidän taiwallisen Isäm esimerkiä,
jos me hänen oikiat lapstns olla tahdom. Nyt me
me, että Jumala on rauhan Jumala Philip. 4, v. 9.
lesus on rauhan päämies Es. 5,0.6; ja pvhä hengi on
rackauden, ja seurawaisesti myös rauhan-Hengi 2 Tim.
l, v. 7.
Sentähden pitä meidän tämängin johdatuxestit
waariottaman Jumalan hengen ylöskehoimxesta, joca näin
cuulu: Olcat Illmalan seilrajar, nijncuin rackat lapsee.
Eph, 5,v. 1. Ia lesus itze sano: Jos jocu minua palwele/
minlia. loh. 12, v. 26. Ia niinmuodoin,
häil
jos me halajamme Jumaloi lasten ja lesuxen palweljailt
mme canda, ja heidän smnauxcstans osallisexi tulla, on
caiketM meidän melmvllisudem se: errä me juurimalla
wireydellä caikisa riloisa sen jäälle työtä remuie.cuinga
Viha ja rijta ihmisten
mahdais tulia tucchute»
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tllxi,
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cuxi, mucra rackaus ja rauha enäryxi ia ylospidclvri;
ja tätä pita meidän tekemän ei ainoastans nijden tykönä,
joiden seasa rackaus ja rauha puutiu, waan myös nijden
seasa, cusa se on, nun että me aina enämmin ja enämmin
sitä wahwistamme ja woimasa pidämme. Ia tämä tapahtu. cosca me ensin yhteisesti soyiwcustcn muistutusten cautta,
caickein nijden sydämiin, joiden cansta ms canstakäymistä
pidämme, sen nijncuin yhden wahVan perustuxsn
a
pyydäm, että rauha ja rackaus on aiwan callis ja werra<
toin tawara, ja sencaltainen awu, jästa caickein oikiain
christittyin itziäns ahkeroitzeman pita, Toisexi ja erinomattain picä meidän aicasin pyytämän estä ja alnspaina ca'ck a
wina ja eriouraisutta, cosca me hawaitzem sen alcawan
itziäns näyttämän; yri hywin ajatteleva jaihminen ja ystäwä, löytä aina jongun soyiwaisen muodon wälicaopalen,
jolla hän caickinaiset riidan ja eripuraisuden siemenet taila
nnnwoimattomixi tehdä, ettei ne pääse valoin hedelmijns
ulospuhkeman. Ia on tämä sitä kewiämbi, cosca se ai<
caisin tapahtu, nijncuin yxi walkian kipinä picaisesti sain<
mutetan, waan jos se suuren lieckijn syttymän pääse, suu»
relia työllä, ja usein ei ennen sammuman saada, cuin se jo
on wahingollisen waicutuxens täyttänyt. Ilman sitä nijn
tulewat myös monet muut synnit estetyri, cosca wihan ja
rijdan kipinät ensimmäisesa alusa sammutetan, cuin sijtä
alcuns saawat ja harjoiteran, jos ne palaman pääsewät.
Cusa paljo puhurau, sijcä ei st>ndi ole caucan, sano Sa<
lomo. Sanal kiri. io,v. 19, Ia tämä tosin caiken enimmäst
nijn
siellä tapahtu, cusa wiha jarijta on pääsnyt waldaan,
että jos se wielä perästi päin tucahutetan, nijn on jo cuilengin ennen sitä ja siilä wäliliä, monda syndi harjoitettu; ja
sentähden on meidän suurin welwollisudem, että oikialls
ajalla pMä

sitä estä.

Meidän welwollisudestam mailmallista

Esiwalda cohran.

Jumala itze on kyllä se suurin Cunmgas ja Herra,

ja,

se
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st ailica, jolla on walda ja woima nijncuin taiwasa, nijn
myös caiken sen yiitze cuin maan päälle on, ja erinomattain
olemme me ihmiset hänen alammaisirens luettawat. Hä«
neldäme olemme saanet meidän olendom, meidän sielum,
ruumim ja caicki mitä meille on, ja semähden on myös hän
ainoa, jolla on walda hallita meidän y!itz?m, ja lchda
meidän cantzam niincuin hän tahto; ja on nimmuodoin
caickein Cuningastengin Cuninyas ja caickein -Herrain
Herra. Sillä wälillä on cuitengin Jumala hänen wijsaudens jälken hywäxi löytänyt, että yhtuscn parhan edesauttainisexi mailmasa, corgotta muutamia ihmisistä muiden
ylitzs, ia anda heille yhden osan sijtä mallasta ja woimasta,
cuin hänelle yxinäns tule, longa johdamxesta he taitamat
mallita muita, ja eteenkirMtta heille sencaltaiset lait ja
säädyt, cuin heidän alammaistens maallisexi hyödytyxexi,
ja ulconaisen hywZn järjestyxen woimasa pitämistxi tarpelliftt omat. Ne Personat, joilla nyt Jumala taincaltaisen
mallan ja woiman andanut on, cutzutan Reisareixi ja
Qmmgoiri; eli yhteiselle nimellä: MailmallisixiiästwalKiri, >a ne, joiden plitze he wallitzswat, omat heidän
alammaisens, Ia nijncuin Jumala itze on eteen kirjoitta-

se

nut itzecullengin Esiwallille,cuinga hänen

Iltzeman pitä, nin on hän

alammaistcms hal-

myös itzecullengin alammajsista

sanasans osottanut, mikä heidän welwollisudens, heidän
ENwaldans cobtan, oleman pita. Mika ENwallan wel<
wollisus on alammaisians cohtan, se ei ole tarpellinen täsä
edcspanda, Mä tämä kirja ei ole kirjoitettu sencaldaisille
corkeille Perlonaille, iotca Esiwallan wirca edesseisowat,

wacm ainoastans yxikertaisille, jotca alhaisesa säädysä limat; ja taincaltaisille ei ole tarwes tiedustella, mitä corkian
Esiwallan tehdä tule. Sillä Esiwalda ei ole welcavää kellengän muulle tekemän tiliä menettemisens ia toimnustens
edestä, cuin yxinäns Jumalalle; ja jos wielä Esiwalda jo<
sakin asiasa erhedyis, nim ei oletuitengan alammaisills sentäbden luon laimin lyödä weiwollisuttans EsiwaldanS cohtan Siinä on siis kyllä, että mma tasa ainoastans ol>
tan, mistä meidän pirä tvaariorcaman, eli mira mei-

dän
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meidän rvelrvollisndem on meidän Corkia Esiivaldam
cohtan?
§.

104.

iLnstn olemme welcapäät pjcälnän meidän Estwaldam jlmresa Cnnniasa ja corkiaja arwoso; Sillä
wallan wirca on Jumalan oma wirca, ja Jumala ihe on
Esiwallan meille asettanut. Ei ole iLuwalda mllilroin
cuinlumalalda; ne rvallac, jorca owar, Inmalalda
ne saärn owar, todista Jumalan hengi selkiasti. Rom. iz,
v. i. Nijncuin me siis olemme welcapäät cunniochenlan
nijncuin sitä caicken suurinda ja corkanda olenJumalala
dota, nijn pitä meioan myös sooiNaisella cunnian ojotuxellacohtamanEfiwalda, jonga hän meidän ylitzem auttanut on, ja ei coscan pahasti ja vlöncatz sti Corkiasta Esi»
wallasta puhuman, waan sekä scnwisa, käytöxisä ja töisa
sitä osottaman, eträ ms hänen nijncuin Jumalan säännön
ja corkiasa arwosa pidämme; nijncuin myösluhengi
tämän meidän welwollisudemEsiwalda cohtan
malan
hywin sijJumalan totisen pelwon cantza yhdistä, ja nijn
ylöskehoitta,
meitä
yxiwacaiftmmasti
heen cuin tähängin
cosca hän sano: pcljatkäc lumalara, cunnioicracat
Cuningasta. i Pet. 2,v. 17.
§. 105.
welcapäät
olemme
maxaman meidän EsiToiscxi
ja
weroa
ulostecoa.
waNalem
lesus itzo waati meildH
tätä, cosca hän selkiM sanoilla sano: Andacac keisarille
cuin keisarin owac. Math. 22, v. 21; Ia Rom. 13,v. 6,
periomlle
sano Jumalan hengi: että meidän pitä Esiwallanpclweljac.
wer«n maxanlan; silla he owar Jumalan
scmaftms nijn yriwacaisesti
Ia paitzi sitä, että nyt Jumala
tätä meille käste, nhn waati myös itze asian cohtullisus meil»
dä taincaltaista. Jumala on asettanut Esiwallan meidän
yhteisestä hyödytyxestam murhetta pitämän <a paitzi sitä,
«että tähän waaditan ja tarwitan caickmaisia custannmia:
nijn on se myös smmmmasii oikeus ja coht,lus, ettäEnwa!»
da itze saa hänen ylöspitämisens, erinolnaicain, cosca hän
aiwan suuran murhen ja waiklan raftluxen alla annettu
vn,

suuresa
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on, alammaistens parhan tähden; Mä jos me oikein tutkistelen, corkiain Esiwallan Personain tila, nin me wsin
hawaitzem, etlä heidän Crunusans on nijn monda
tapvuraista pijckia, cuin hohtawaista kiweä ia culda cappalda, ja ettei se caiken Kalmin alammainen nijn suurella
muchella ja waiwalla syö leipäns, cuin Cuninaas itze.
Mikä on sijs cohtullisembi cuin se, että me jotca aiamm.ufet olemme, meidän Esiwallallem sen meildä waaditun we«
ron ja ulosteon mielullisesti maxamme? Tosin, joca ei tätä
tee, waan Esiwallalda hänen oscms wähendä ja jollaculla
tawalla pois sala, hän laimin lyö yhden welwollisuden, joca ei ainoastans Jumalan sanasa waadita, waan myös
itze luonollinengin laki nijn selkiästi osotta, että ne sokiammat pacanat hawaitzewat itzens welcapätzi sijtä waurinot«
taman, ja sentähden on sencaltainen ihminen sitä »vähemmin mahdollinen christityn nimeä candaman, joca Esiwallan ulosteon maxamisesta ehdollisesti pyytä itziäns poiswetä.
§.

ic>6.

Colmannexi olemme welcapäät rucoileman Jumalala Esiwallan edestä, Jumalan hengen oman kaffyn
jälken, joca Apostolin Pawalin cautta näin cuulu:
»ninä sijs neuwon, että ennen caickia pideräisin ruconxer, anomiset toiworuxet ja kijcoxer, caickein ihnusten
edestä: Cuningasten ja caiken Esiwallan edestä, ercä
me rauhas ja len?os eläisimme, caikes lumalisndes ja
cunniallisudes. 1 Tim. 2, v. 1,2. Esiwallan wiran toimituxet owat nijn monet, nijn callit ja suuresta painosta, ja
stwahingo, cuin sijtä tule, jos ei ne hywin menesty, nijn
suuri, että se ennen caickia corkiammasti tarpellinen vn, että me joca päiwä hartaasti jasydämellisesti rucoilemme Jumalala että hän tahdois armosa muista meidän corkia
Enwaldam, händä hywästi siunata, ylöspitä, autta ja,
ylöswalaista, ja taiwutta hänen sydämens sijhen, cuin
meidän waldacundam, ja christilliscn seuracunncm ylöspilämiseen, hyödytyxem ja onneen yhteisesti, nijn myös itze»
lungin alammaisen parhari erinomattain, soweljas on.
,

Ii

Ia
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Ia näin Esiwallan edestä rucoileman, siiden mahdamme

olla, cuin että se myös meille
itzellem hyödylyrexi iule. Sillä
Esiwallalle hywin käy,
min nmlle myös käy hywin, ler. 29, v. 7. ja se siunaus,
jota me Esiwallalle rucoilem, lewittä itzens sima samaia
mädän ylitzem,
lumalaida Esiwallan päälle wuo»
datetuxi tule.
§.
i°7on
mmdän
welwollisudem Esiwalda cohNeliänmxi
tan, oUa hänelle alammaiset ja cuuljaisec, niineltä me
nöyrydesä surä waariotamme ja sitä seuramme, mitä corkein Esiwalda eli itzs, eli kaffyläistens cautta meille käste m
eteen kirjoitta, nijncuin Jumalan hengi Apostolin Pawalin
cautta mwcm y nvacaisesti sij!>een neuwo ja ylöskehoitta,
sanoden: Jocainen olcon i^siwallalle, jolla rvalda on
alammainen. locainen cuin irzens Esirvalda lvastan
asttta, st on Jumalan jää:ya rvastan; murra ne jona
wastan owar" saawar duomion paalleno. Rom 13 v.
1,2; jaAvostolin Petarin cautta
hän: olcac alam»
Waiser caikelle inhimilliselle säädylle -Herran tähden:
caicka pää?
olisco Cuningalle nimcuin
owar.
miehille nijncuin nijlle, jorca häneldä
1 Pet. 2,v. 13,14. Näisä edestuoduisa sanoisa on ensin se
waariotettawa, että
alammaisus ja cuuljaisus, jonga
nijsä
hengi
meildä waan Esiwalda cohtan, ei
Jumalan waadittu,ja
tapahtuman palasta
pidä oleman
rangaistuxen
päälle seura,
tähden, cuin
pelwosta,
jos me toisin teemme; waan jos me oikiat alammaiset ja
sijnä siwusa oikiat christityt olla tahdom, nijn pitä meidän
oleman Esiwallallen, cuuljaiset ja alammaiset Herran tähden, on: mielullisesta ja nöyrästä cuuljaisuoesta luma»
lata ja meidän Wapahtaiatam lesusta cohtan, joca taim
.rattaista meildä ano ja »vaati, jonga tähden myös luma»
lan hengi Nom. 13/v. 5, sano: että meidän tule alammaiset olla ei amoastans wihan tähden, waan myös oman
tunnon rähden. Toisexi on nijsä edestuoduisa sanoisa
waariotettawa, että ne kastyt ia vlöskeholtuxet, cuin mjsä
edes-

sitä enämmin ylöskehoitetut

cosca

cosca se

sano

se

se

sen

se

sen
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meidän wslwollistn cuuljaisudem ja alammai«
su m waariottamisexi Esiwalda cMan, owat sillä ajalla
ulo?cnnemt, cosca ns corkiammat Enwallan Personat o!it
pacanat ja a)rlsiittyin suurimmat wihoiiiset M
josta ms tämän wahwcm pää:Zxcn tehdä taidam: että cosca
Hristittyin welwoÄijus on yhdelle pacanalliselle ja cowalle
Esiwallalle alamainen, cuuljamen ja nöyrä olla, cmnga
palion enammm on sijs meidän welwollisudem olla alam«
maiset, nöyrät ja cuuljaiset yhdellä christilliM ja armolla
selleEsiwallalle, jonga alla me iiman yhmn estettä saamme
me>oän lumalatam palwella, ja jocamyös caikella lamalla christillisyden edesauttamisesta meidän seasam, murhetta
pitä, jasijnä, nijncuin cMsa muifakln asimsa, jotcamei»
da i hyodytyxsxem tulewat, on osottanut mbnimuset todi»
stuxet yhdestä Isälliststä ja äkillisestä rackaudesta, armasta
ja lemmestä meitä cohtan, ja sen wielä joca aica osutta»
Aiwan caucana olis se sijs meistä, että me oikiÄt christityt
vlisim, ja, ft olis st caicken selkiain todistus sijtä, että me
olisim pacanat, jos en me näin armolliselle Esiwallalle, sitä
«liken uscollisinda alammaisutta ja nöyrindä cuulmisutta
osotais; ja, uicon se meistä caucana, että me nijn suurella
edesyonnan,

kiittämättömydellä cohtaisim sitä suurta hymyttä ja arnioa,
jolla Jumala näin toiwotun Esiwallan cautta meitä cohta«
pi, ja sencautta tehdä itziäm mahdottomixi, seka oikiain.
christjttyin että oikiain alammaisten nimeä candaman. Cui»
tengm, ja

cosca alamnlaistm welwollisesta alammaisudesta

ja cuuliaisudesta, Esiwalda cohtan,
puhutan,
nijn on st ymmärrettäwä caikista nijstä asioista, jotca Iu»
malan tahdon ja kaffyin cantza y!>ten löpiwaiset owats
nijn että cosca Esiwalda sitä kaffe ja waati, cum ei fodl
Jumalan käffyja wastan, nijn owat alammaisetraikettkm
welcapäät sijtä waariottaman, ja Estwaldans asttuxille ja
Myille nöyrimmän cuuljaisuden osottaman; Mutta jos
sitä wastan jocu Esiwalda sencaltaista kästis ja waadeis,
cuin selkiästi olis Jumalan
ja asetusta wastan, silloin
tule yhden alammaisen muista että enämmm tulecuulla
lumalara cuin ihmisia; Aposi. Teco kiri.4,d. 19. Ia jos
jocu
Ii 2

sana
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jocuEsiwalda ol.is, jocarangaisis alammaistans sentähden,
ettei hän ole cuulzaisutta osuttanut sencaltaisille hänen ka»
styillens, cuin owat sotinet Jumalan kästyiä wastan, mm
on alammaism welwollisus silloin, stncauita cuulia.suttans
Esiwalda cohtan osolta, että hän stn päälle pannun rcmgaisturen kärsiwällisesti kärsi, ja ei miMän lamalla,
man rangaistuxen wälttämistxi, luowu pois hänen welwollisesta uscollijudestans, eikä salaisesti eli julkisesti aseta itziäns Esiwaldans wastan, waan paljon enämmin rucvile

sa-

Jumalala, että hän kaändäis ja taiwuttais Esiroallcm sydämen sencaltaisia kästyjä edespäin ulosandaman, joiden
jälksn hän taidais elä ja nijtä seurata hywällä omalla tun-

Jumalan mielen rickomata, josta, nimitmielen
rickomisesta, yhden christityn caikeciJumalan
kin itziäns cawahlamo.n pitä, jos hänen wielä hengens
tähden cadottaman pidäis.
nolla ja ilman

täin

sen-

§.

i°B.

Nämät alammaisen welwollisudet Esiwalda cohtan,
joista nyt lyhykäisesti mainittu on, owat sen oikian chriftil-

lisyden cantza nijn yhdistetyt, ettei ne nnliäkän tawalla sijtä
eroitetta laitta. Sillä nijncuin osotettu on, r,ijn on Jumalan jaHerran lesuxen oma kästy ja tahto, että meidän
pitä Esiwalda cunnioitzeman, maxaman hanllä ulostecoa,
rucoileman hänen edestans ja oleman hänellä alammaiset
jacuuljaiset caikisa nijsä, cuin ei Jumalan tahtoa wastan
sodi. Waan millä tawalla taita sanoa', että hän on
oikia christitly ia totinen lesurm opetuslapsi, joca nämätkin hänen kaffyns unhotta ja nijtä wastoin teke? Tosin,
sencaldaistll kelwotoinda alammaista ei tahdolesus opetuslastens ja ystäwäins secaan lukea. Sentähden,. racas sielu, jos sinä, nijncuin sinun tule ja sopi, lumalas ja lekästyistä waariotta tahdot, nijn pane myös syvämees ja seura niitä hänen kaffyjans, joisa hän sinun wel-

se

se

sures

wollisudes esiwaldas cohtan, sinulle osotta, ja jätä todistus sijtä, ettäs olet oikia christitly, sengin cauttn, ettäs
nijncuin oikia, uscollinen ja nöyrä alammainen Esiwalda

cohtan itzes käytät.
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Meidän welwollisudestam opettaitam ja saarna

miehiäm cohccm.

Niin suun cuin Jumalan hywys, armo ia rackaus
meitä coytan una on oliut, että hän on andanut meille

lesuxen Christnxen Wapahtajan',
poi?cao»tetlua
camta
autuutta meille ansaitzesynnin
sitä
man; ni!» luuri ja selkiä Jumalan hywydcn, armon ja
rackaudcn todistus on myös st, että hän wäsymätä joca
aica sen päälle työtä tcke, cumga me itze työsä, siitä Juuren cautta meille ansaimsta auiuudesta mahdaisim osalliseri
tulla. Hän käyttä itz-ns mmä cohmn, ni'ticuin uscollinen
paimen, joca ylösctzi hänen cadotettuja iambaitans. Hän
halulla cutzu meitä tygöns, ja tasuurimmalla rackauden
ritze iyians meille johdattajan, cadotuxesta autuuteen ja
jocu hänen cutzuwaiselle
cuoiemasta »lämään. Ia
cuuljaisuden
osotta, ja
armons anelle
cautta helwetin
johdatta
anda, niin hän suunni»
tieldä autuuden tielle itzens
sielun aumast siitä ihastu, ja aina edespäin sencaltaifen
nijn
päälle
työtä
Cuitengin
teke.
on tasa tiettatuuden
laupiudesta
ja
ricas
Jumala näin
wä, että mitä armosta
ei taedesauttamisexi,
meidän
muodoin teke
autuudem
pahdu ilman wälicappalcita, waan hän on käsittämättömän wijsaudens jälken hywäxi löytänyt, että edcsautta
oman ainoan

cssca

sen

se

se

se

meidän aumutam witzem wälicappalden cautta. Näiden
wälicaopalden seasa on nyt myös se pyhä opetus- eli saarna-wirca, jonga Jumala itze on asettanut siihen, että
nijden, jotca tätä wirca edesseisowat, pitä walwoman sen
alla uscotun lauman ylitze, ja Jumalan
heidän caitzemisens
sanan ahkeran opettamisen, nijn myös pyhäin Sacramen-

tein oikian ulosiacamisen cautta, sieluin autuutta edesauttaman, nijn että ihmisten silmär tulisit awamri ja he käärii pimeydestä walkemeen; että he eriaisir saranan
wallasta Jumalan tygö saaman sondein anderi qndamista, ja perimistä ywiä nijden cansta, jorca pyhicerätl
catitta lesuxen paolle. (Apost. Tcco kirj, 26, v. 18.)

uscon
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Täsä olis nyt kyllä

saarna miesten

tila,

siitä

puhua,

mistä opettamin ia

heidän puoleidans tule waarinotta, ja ruin-

aa hsidän stkä yhteisesti että erinomattain itzian? pitä käyttämän heidän wirascms, että fs määrän pää tu!w wviretuxi, cuin Jumala saarnawiran säättämisen camta päälle
tarcoittanut on. Mutta cosca coco tämä kiriä ei tule kirjoitetuxi opsttaile ja saarnamiehills

neuwoxi

(joiden, paitzi

sitä tule tietä ja ymmärtä ne asiat, cuin täfä edespannan,
nijn myös, cuinga heidän pitä wirastans waarinottaman)
waan yxikettaisilleopetuxexi, joille ei muutoin ole tila että
nijn selkiäfii, cuin torpellincn on, welwollimdestans neuwotuxi tulla; nijn tahdon minä myös saarnamiesten wel«
wollifudet täsä mmnitzömata jättä, ja ainoastans sijtä pu-

hua, cuinga sananculjain pitä itzens käyttämän opsttai-»
tans cvhtan.

Ensin

owat sanancuuljat welcaväat racastaman
opertairans.
heidän
Tätä waati caiketikin itze työ ja
jota
opettajat
sananscuuljain paichari edesseisotoimitus,
wac. locainen opettaja, joca muutoin oikia opettaja on,
ja Jumalala ja Herra lesusta totudeja racasta, ei muuta
taida, cum myös sydämellisesti racasta, nijncuin yhteisesti
eaickia, nijn myös erinomattain mjtä hänen halduns
tuita sieluja. Hän muista, että ne owat lesuxen wereliä
callistijaostetut, ia sentähden pitä hän ne suurimmasa arwosa,
caikella wireydella sen päälle työtä teke, että hän
heitä lefuren tygö johdatais, ja cuinga he autuudesta ja
ijancaickisesta elämästä, lesuxesa osallifixi tulisit. Ia tämä
on caikm suurin rackaus ja hywä lyö, jota oikiat opettajat
sananscuulioitacohtanosottawat; senlähden on myös oikeus ja cohtuus, että he opettaitans jäliens rackana pitäwät, ja heitä caikella ystäwallisydellä nijncuin parhaita hy«
wint-!kijtäns eohtawat; nijncuin myös Apostoli Pawati tästä syystä caikllle sanancuuljoille taincaldaisen yxiwacaisen
ylöskedoituxen anda: Me rucoilemme teirä, rackat weljet, ectäre ne tundisicca, jorca teidän
vförätekewät, ja teidän Esimichenne owar Herrasi», ja teitä

se

usco-

seasan

neu«

trmomattam openaua coyran.
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neuwowac. piräkär heitä sicä rackanlbana heidän
cons rahden, jaolcarranhalli-er heidän canstans. iT

te!?.

;.v. 12, iZ. Jotca, tätä wastan, opettaitans wihawar,
waino vatja caickinaistlla kylmäkiscolsudella jasopimctttohirmuisen synmudclla h, itä cohtawat, ns tekewät
nin, ja päällens wetäwat myös sentähden emvimnian Jumalan rangctistuxen. Silla jos se on ytzteisesti tosi, cuin
Jumalan hengi sano, että nimittäin: Ic»ca costa hyn?än
pahaUa, ci hänen huonestans pidä pahul? loppuman.
Sanal, km. «7,v 13. Mitä mahta sijs niille tapahtua,
jotca näit, vahasti käyttämät itzens opettaitans wastan, jotca ult ng n ftn caiken suurimman rackauden jahywan työn

heica coycan osottawat?

§.

m.

opecToisexi owat jasanancuuljat welcapäät pitämän
myös
suu<
taitans cuniliasa arwosa. Tämä on tosin
rm oikeus ja cohtuus: jota me hawaita taidam, coscame
mielehem jo!)2atam nijn yywin itze opettaitten wiran toimitusta, cuin myös, cuca se on, joca beitä tähän wircaan
cutzu za sowel axi teke. Mitä itze heidän wircans toimituxijn tule, nijn owat ne samat ne caiken callimmat caiklsta
toimicuxista, cuinjoscus ihmisildä jaihmisten stasa tantan
edesotetta. Heille ei ole tekemistä maallisten asiain ja ccttowaisten cappalden cantzq, waan heille on tskemlst callein,
cuoleinattomain ja lesuxen werellä ostetcuin sieluin, ja
nijden autuuden edesauttamisen cantza. Jos nyt muut
wirat ja wirca miehet sen jälken suuremmasa eli wähemmasä arwosa pidetän, cuin heille on tekemistä callembain eli

Kalwembain asiain cantza; nijn owat caiketikin opettajat ja
arwosa jacunniasa pidettäwät,
saamamiehet suurimmasa
ja
sillä heille on tekemistä toimittamista sencaltaisten asiain
cansta, jotca enämbi maxawat ja paljo callimmat owat,
cuin coco mailma ja caicki sen catowaiset edut ja tawarat.
Jos me taas peränaiattelem, cuca se on, joca heitä tähän
wircaan cutzu ja soweljari teke, nijn se ei ole jocu ihminen
ja halpa Persona, waan itze Jumala ja Wapahtaia Herra lesus Christus, ja he owat sen suhten Herran Zebao-

Ii
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jakästylaiset Christuxen puolesta, nijncnin
chin
stlkylla
sanoilla nijn cutzutan Ma!. 2, v. 7; ja 2 Cor. 5,
he

v 20. Nyt tiedämme, että cosca jocu maallinen Enningas, eli inuu corkia Persona, läheltä iongun kästyllmsen
alammaistcns tygö, nijn se sama, ehkäcuinga halpa hän

itzesäns

olis, cuitengin wircans puolesta, ja senPersonan
corkeuden tähden, oikeudella
arwosa pidetän. Engö ms si,s ole welcapäät paljon suuremalla cunnian osonixella cohtamcm meidän opettaitam, jocca, waicka he itzesäns oivat halwat ia wiheljäiset ihmiset nizncuin muutkin,
cuitengin. owat caickein cuningasten cuningan ja Herrain
H rran, sen
Jumalan ja Majestätellisen wapahtajan kästylläiset, joita hän meidän tygöm lähettänyt on ja
lähettä; ja sitä wastan caiketikin cawMaman ihiäm, et»
ja milläkän tawalla heitä ylöncatzo, erinoten me
mattain,
Jumala jaHerra lesus itze sencautta ylöncatzot.:xi tule, lesuxen oman todisturen jälken, joca
seka Apostoleistcms, että myös caikista muista, joita hän
heidän jalkens opecuswircaan cutzu: Joca teidän »löncayo, se ylsncaizo nlinun: murra joca minun ylsncayo,
hän ylöncayo sen, joca minun läherra. Luc. lu, v. 16.
Tästä ms näemme, että saarnawiran ja opettamin ylöncahe enämmin sisällens pita, cuin ihmiset yhteisesti ajattelemat, siinä, että Jumala ja Wapahtaja Herra lesus
yloncatze händä itze wastan
ni n ylösotta, cuin että
osotettu olis, ja sentähden ei taida myös sen päälle muuta
seurata, cuin cowa ja hirmuinen rangaistus. Tätä pidäis
caickein nuden muistaman ja peränajatteleman, jotta siinä
chiwät heidän ilons ja huwiturens, että he caickinaista pilcopettaita ja saarnawirca wastan ylösaka ja hä
jattelewat ja haroittawat. Ah onnettomia ihmisiä! heidän pilckamistns ja häwäistyrens pitä heille aiwan waikiari
ja catkerari tuleman, jos ei he itziäns paranna. Mutta
mitä opettajain ja saarnamiesten arwosta sanottu on, sitä
pidäis myös caickein nijden tutkisteleman, jotca itze päästans
ja ilman laillista cuhunnusta tähän wircaan ja sen toimituxeen >uoxewat. Tämä on tosin nijn suuri ja wielä suurembi
ylön-

suuresa

suuren

coscan
cosca

sano

sama

sen
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ylönrohkeus, cutn se olis, cosca iocu edesandais, että liän
on yhden maallisen cuningcm kästyiäincn, ja ei cuuenaan
hanelda lähetetty ole. Sencaltainen ylönrohkeus ei suin-

Apostoli Pawali sano wanhan
jotca
Papeista,
cuitengin olit valio halmcmTestamendin
gan jää rangaiftmata.

mat, cuinEwangeliummin palweljat uudesaTestamcndUä:
Ai yxikän omista iyellens cunniara, waanse,
malalda cuyuran, mjncuin myös Aaron. Ebr. 5, v. 4.
Cuca mahta sijs rohjeta omista itzellens tätä suurta cunnian
wirca, joca ei lumalalda sijhen cutzutuxi tule? Caicki ne,
jotca tämän tekwät, ja ilman laillista cutzumista caickinaisten määräin teidän ja walicappalden cautta opetus wir«
caan itziäns sisälle tunkivat, ne owat rvavcac ja ryswärir, jotca ei orvefta silälle mene lammae huonejecn. Joy.
10, v. 1; ja wäarät propherar ja raatelewaiset suder,
joista lelus kästs meidän itziäm cawahta. Math. 7, v. 15.
Ia joca taincaltaisten aiwmusta edesautta, teke itzens heidän snnnistäns jarangaisturestans osallisexi. lerobeamista
on se ylöskirjoitettu, nijncuin yxi taiwaseen huutawa syndi,
että hän teki Pappeja halwimmista
seasta ja jotca
ei sijyeen soweljat ollet. 1 Cuning. kirj. 13, v. 33, 34. Ia
nijn päällens wetäwät myös caicki muut yhden wälttämättömän Jumalan wihan coston, jotca nijtä saarna wircaan
auttamat ja toimittamat, jotca sitä edesseisoman kelwottomat omat. Samaan syndijn ja rangaistureen tekemät
wielä myös ne itzens wicapäiri, jotca oikicm opettajans
ylöncahowat, ja sencaltalsten määräin Apostolein tygö
itzens pitämät. Tämä on yxi syndi, joca tähän aicaan aiwan yhteisesti ja julkisesti harjoiteta». Armahtacon Jumala ja auttacon, että se suuri lumalattomus, ja monen

cansan

tuhannen sielun wahingo, min
estetyxi tulla!

§.

Colmannexi:
ja

sen myötä seura, mahdais

112.

owat sanancuuljat welcapäät

holhs-

man elärräman heidän opettairans. Sillä paitzi sitä,
että opettaille, jos he muutoin, oikein ja uscollisesti wircans
tahtomat edesseisoa, on nijn paljo ttkemist, ettei he ilman

Ii z

suurinda
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suurmda estettä, taida itziäns maallisiin astareihijn secoitta, ja nijn ruumillisesta työstä waariotta, että he
ta taldaisit toimitta itzelleno tarpellijen ylöspicämisen ia ra»
lvinnou; paitzi tätä, sanon minä, nijn waati myös itzs

saa»

luonnollinen cohtuus, että Työmiehen pirä oalcrans
man. la, jos joscus jocu muu työmies anfaitze palckons,
nijn ansmtzewat tosin opettajat sen, jotca nhn moninaisen
murhen, walwomisen ja rastan työn ala annetut omat.
Sentähden on myös Jumala caickina aicana ajanut erinomaiset käsiyt sijtä sisälletulosta, cuin opettaille oleman
pnä. Wanhasa Testamendisä oli Jumala säättänyt wift
fin osan uyrsista ja joca wuoden caswosta papeille ja ni lle,
Nyt uudesa
jotca lilmalan palweluxesta waaria pidit.
Testamendisä, ei ole suingan Jumala selkijllä sanoilla u!ospannut, mitä ia cuinga paljo opettaille annettaman pitä.
että ne jocca
Cuitengin on Herra nijn
pita
elarurens
ilmoinawar,

saaman.
Jumalan hengen todistuxen jälken C0r.9zv.14;
ja Gal. 6,v. 6, anda Jumalan hengi caikille sanancuu>
l

zoills tämän yriwacaisen muistutuxen: Joca sanalla neu»
woran, st jacacon caickia
sille, joca händä neuwo.

Toiwotettawa olis, että caicki sanancuuljat tätä oikein

ajattelisit, nijn ei ni;n moni opettaja olis waadtttu, hänen
rastan wircans työn alla, ruumillisen ylösvitämisen puutosta kärsiä, cuin se cuitengin tapaytu. Sillä waicka yxi
osa opettaista löyttän, joilla owat nijn yldätylläiset ja ulot»

tuwaiset sisälle tulot, että herunsasti ynnä omaistens cantza
taitawat ylöspidetyxi tulla; nijn löyttän cuitengin monda,
ja cuca ties usiamba, jotca usein ei tiedä cuinga heidän
itzens ja psrhens elättämän pitä. Ia paitzi sitä, että ne
tawalllsuden jälken heille määrätyt sisälle tulot itzesans owat
kyllä pienet, nimmoni heidän sanancuulioistans wielä sij«
täkin wähcndä ja maxamata jattä, ehkä heille olis wara
runsammangin
heille anda. Mutta ne sanancuuljat,
ja
paimenet puutosta
opettajans
jotca andawat
ja ei anna
'.'»löspitämisesäns,
kärsiä heidän ruumillisesa
jälken
ja
heille, mitä oikeuden cohtullisuden
heille tule, ne

osan

ei
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warcautta
ei alnoastcms osotta suurta
ja waäryttä opettaitans wastan, waan he myös itzens sen-

cautta w.chingoitz<m'.at, siinä, että hs niinmuodoin waatiwat opettajan?, että ehkä wastoin tahtoans, maallisia
ereens ottaman, joiden cautra hs tulewat estetyri, ene: he nijn suurella wireydellä ja toiwotsttawalla
wasomäriömydellä taida heidän sieluns ylösrakenuxen päalle 5.)5rä
cuin se tapahduis, jos ei he ajallisen elä»
muryen
pitämisillä
män
rasiteluxi rulis. la, sencaltaiset
sanancuuljat owat lucttawat kircon warcairi, ja he tosin
kirouxm päällens wstäwät, nijncuin nähtawä on sijtä,

osesa
cosca

kirjan Ensimmäisesä
ja ?Q. §.
puhunnut
olen.
Minä
tiedän
että mokyllä,
tästä asiasta
opettaja ruunelle on paljon sanomista ja pilckamista,
millisen puutoxens ja sananscuuljoins cowuden ylitze wa»
litta; on myös walitettawatotuus, että moni opettaja
oman ahneudens ja tytymättömydens cautta, taincaltaipilckmniseen syyn ja tilan anda. Sillä wälillä olcon
nijden peränajaturen ja päätöxen alla annettu,
caickein
st
jotca asia totuden jälken tutkistelemat: jos caicki opettajat
ilman syytä puutoxens ylitze walittawat, nijn myös cuinga
sanancuuljat heidän tarpsllisesta
christillinen se on,
ylöspitämisestäns ei murhetta pidä. N'i »ikia opettaja,
joca ei etzi watzans täytettä waan sieluja ia nijden autuutta, hän ei suingan sentähden lacka ja wasy sananscuuljoita
racastamasta, waan pyytä yhtä hywin, nijn paljon, cuin
hän ikänäns woipi ja taita, heidän cmtuutans edesautta,
waicka hs hänen ruumillisen
hänelle andamata jättäwat. Mutta sencaltaiset sanancuuljat mahtawat itze cat»
kerta Jumalan edesä wastata taitawat,
M, cuinga he
«ttä he owat ruumillisen ylöspitämisen kieldänet nijldä, jotca owat pyytänet rawita ja elättä heidän calleita ja cuolemattomia sielujans. Alkät ex>»ks, ei Jumala anna iyiäns pilcata, silla mitä ihminen kylwä sika hän m?o«
nijrrä
Jumalan hengi Gal. 6, v.y.

cuin mmä jo tämän

se

seen

cosca

osans

sen

sano

§.

nz.
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lIZ.

,§.

Neljännexi on sonancuuljain welwollisus opsttaitans
cohtan, olla, heille cuuljaisec. Olcar,
Jumalan
hengi, reidan ouerraillcn cuuljaisec ja seuracat heirä,
Mä he walwowar teidän siclujan, nijncuin ne, jorca
lugun nistä tekemän pirä, ercä he sen ilolla rekisic ja
ei huocaurella: sillä se ei ole reille hyödyllinen. Ebr, iz,
v. 17. Tämän cuullaisuden pita sanancuuljain osottaman
opcctaiilsns caikisa niisa asioisa, cuin he Jumalan samsia,
ja
johdatuxesta, heildä waariottamisexi ja jälkenMniisexi edestuowat ja julistamat, hywin tieten, ettass, mitä
opettajat näinmuodoin meille ilmoittamat, ftei ole heidän,
myös
maan Jumalan oma waatimus, ja sentähden
joca
teidän
lesus: loca teitä cuule, minua cuule, ia
yloncayo yloncaizo minun:c. Luc, ic>,v. 16. Mitä sijs
op:tta:at Herran Nimesä meille sanomat, olcon se sitten
nuhdelws, opetus, ylöskshoimselineumo, ja tapahtucon
se eli julkisesti saarnoisa cli erittäin canstapuhssa
kästsi, niin tule meidän sitä wisusti sydämecn panna, ja

sano

sen

se

se

sano

,

jälken seuramisexi itzsllem käyttä. Sillä caikisa nmsä
omat he herran ZebaochiniLngelic jaChristuxenkästyl?
läiset, meidän tygöm lähetetyt. TaincaKaiseen cuuljaisuteen opettaita cohtan, pyytä nytlumalcm hengi nijsä edcstuoduisa sanoisa, cahdella syyllä, ylöskehyitta. Se edellinen on otettu siitä työstä, waiwasta, ja edeswastauxejta
cmn opettaille on sananecuuljain tähden, ja se jälkimmäinen sijtä wahingosta, cuin itze heille sijta on, jos he tämän
cuuljaisuden opettaitans cohtan laimin lyömät. Opettaista
Jumalan hengi: He walwowar teidän sielujan
nijncuin ne, jorca lugun nijstä tekemän pirä: Hän tah<
to ni>n paljo sanoa: Cosca opettalat walwowat sanancuuljains sieluja, ja myös nijden edestä kerta Jumalan edesä
lucua tekemän pitä, nijn on caiketikin sanancuuljain welwollisus, olla opettaillens cuuljaiset, että opettajat mal>daisit taita ilolla tehdä heidän työtäns, ja ettei heille olis

sitä

sano

syy huogata ja murhtttia sanancuuljains cowacorwaisuden
za pahuden ylitze, ja mapista; cosca he mielehens johdattamat,

>
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wat, mitä nijlie tottelemattomille ja wastanhacoisille sieluille tavahtuwa on, cosca lugun lastun päiwä lähesty. Ia
totisesti, on suuri knttämättömys ja julmus, jonga
nancuuljat opettaicans wastan osottawat,
he niin
itzeno käyttäwät, että opettajain, joilla jo muutoingin on
kyllä työtä, murhetta ja lewottomutta, wielä päälliseri
täyty murheitta ja huogata sen ylitze, ettei he caikella heidän työlläns, wireydelläns ja waiwallans mitan hywä taicuuljoills
da matcansaatta. Mutta toiseri, on itze
tästä suurin wahingo. He taitamat kyllä tottelemattomudens ja wastanhacoisudens cautta saatta opettaicns murhellistxi, mutta jota enamnun he sitä tekewät, sitä
mala mitasa cartuttawat he onnettomuden ja murhen itze
ylitzens, sentähd-n sano Jumalan hengi nijsä edestuoduisa
ei ole reille hyödyllinen. Se on: Te cowasanoisa: Se
corwaiist sanancuuljat! Teille on itze aiwcm suuri wahingo
teidän wttslenmttomudestan, jonga cautta te opettajanne

se

cosca

sa-

sanan

suurem-

murhellisixi saatatte: Te sencautta teette ihenne osattomixi

sytä armosta, cunniasta ja autuudesta, cuinJumala nijlle
luwannut on, jottaEwangeliumills cuuljaisuden osottawat:

Jota znämmin te asetatte
itziän sitä wastan, sitä suurembi
ja
syndin,
on tndan
sitä rascamman duomion ja rangaimyös
päällenne
cartutatte, sillä nijncuin lesus
te
stuin
munen sanoi Phariftuxista: Fos en minä olis mlluc ja

heitä puhutellut, nim ei heille olis syndiä, ston: heidän syndins ei olis niin suuri jarastas, muna nyt ei heille ole, millä he jyndins werhowat. loh. 15, v. 22, Nijn
totisesti myös ne, ptca ei coscan Jumalan sanasta ole opetetuxi jaz muistmetuxi tullet, paljo huokiamalla pääsewät
coston pänvänä, cuin ne, jotca kyllä owat cuuUet Jumalan
äänen, ja cuitengin owat olsanan ja hänen palweljains
let tottelemattomat ja sitä wastan itzens asettanet. Ia
ni.ncuin lesus uycais niitä caueungeita Galiläas, joisa
hän itze saarnais, cowemmalla rangaistuxella, cuin pacanallista caupnngeita, sanoden: Kyrölle ja Sidonille picä
huokiamdi duomiolla oleman, cuin reille. Lnc.io,v.i4.
Nijn mahtawat myös wielä nyt caicki ne, jotca Jumalan

scmal-
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ja hänen palweljoillens cowacorwaiset owat, olla
sijtä wacuutetut, että he saawat samancaltaista cc>w?lnbata ja waikiambata rangaistusta, cosca nimmäm -Herra
ilmandn hänen rvoimane
lesus caiwaft
ja
cansta, culcn leunauxella, joca uijllecosta, jc»cca ei
lumalata tundener, janijlle, jorca ei meidän-Herran
lesuxen Lhristuxen iLroangeliumira rorrele. locca
wairva kärsimän pirä, ijancaicrisencadoruxen, -Herran casivosta >a hänen cunnians wäkewydestä, nimcuin
Jumalan hengi Apostolin Pawalin cautta tästä todista
2 Thess. i, v. 7,8,9. Pangat tätä sydämihijn caicki te u: pi»
clwacorwaiset sanancuuljat, «a tulcat ylöske»
niscaiset japaremmin
waariottaman siitä mitä teidän opet»
hoitetuxi,
tajam Herran nimesä teille sanomat, cuin te
tähän asti

sanalla

sen

tehnet oletta, että te näin cowan coston paiwän walttä

mahdaisitte.

§.
114.
N)ijdennexi owat wielä sanancuuljat welcapääl
rucoileman opeccaittens edestä. Tätä anoiApostoli Pa»
wali muinen sanancuuljoildans, nijncuin nähtäwä on Eph.
6,v. 18 :c. josa, cosca hän ensin ylöskehoitta nijtä usc,owai»
sia Ephesereitä haetaan rucoilemiseen caickein pyhäin tähden, nijn hän myös sitten ano heidän esirucoustans itze edestäns, ja sano: Rucoilcar minungin cähceni, ecrä minulle puhetta annetaisin arvoimella suulla rohkiasti puhuareni, ja,nm nercärväxi tekisin Ewangeliumin salaisilden, jonga kästylainen minä näisä cahleisa olen, cccä
minä nijsä rohkiasti puhuisin, nijncuin minun puhua
tule. 1aC01.4,v.3,4, anda hän sanancuuljoillens tamcaldaisen ylöskehoituxen: Rucoilcat ynnä meidängin edestäm, että Jumala meille sanans owen awais, Chrijauga tähden minä myös
stuxen salailutta puhuman, julistaisin,
nijncuin minun
minä
e«ä
sen
sidorcu olen:
puhua cule. Näin on myös wielä nyt, caickein sanancuuljain suurin wslwollisus, caickein muiden rucoustens ia
anomistens seasa, hartahasti rucoillg Jumalala, että hän
heidän opettaitans Pyhällä hengeliäns ylöswalaisis, wah-

w!>iais
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wistais

ja soweljaixi tekis

heidän rallista wircans oikein

Ia tosin, jos calcki scmannhn he itze suuren siunauxen ja hoödytyxen sitä naulitzisit. Paitzi sitä, jos jocu muu tarwitze
toisten esirucousta, niin tarwitzewat wiM opettajat sitä.
Heille on monda wihoUista ja moninaisia esteitä, jotca pyytämät heitä wiran toimuuxila hitaixi ja heickomielisixi tehedesseisoman

ja toimittaman.

cuuljat tämän tekisit,

sanan

Ia on lentähden caiketikin tarpellinen, että
cuuljat yhdistawät sydämens
heidän edestäns, että he armolla ja woimulla corkeudesta wahwistetuxi tulisit.
dä;

rucouxesa

LuonoWcn wanhembain welwollisudesta
lapsians cohtan.
§.

115.

Jos jocu muu welwollisus,

josta ihmisen tule waariorja
la, on
selitellä muistutettu, nijn on tosin
puhuttawaxi tule, nimittäin: Wanjosta
nyt
welwollisus,

se

tarpellinen

hembain welrvollisus heidän laosians cohtan. Siliä
welwollisudesta nijn aiwan wahä ih-

paitzi sitä, että tästä

misten seasa waariotetan, nijn ei ole yhtän we.wollisutta,
jonaa, laimin lyömisen cautta suurembi wahingo tapahtu,
sekaiymisten yhteiselle maalliselle menolle, että myös christillisydelle cuin sencautta, cosca wanhemmat laiminlöywät
welwollisudcns lapsians cohtan. Sillä mistä tule se, että
ni,n monda löyttän, jotca owat niin peräti kelwottomat
sitä yhtnstä parasta ihmisen seasa edesauttaman, että he
coconans owat simä suuremmaxi esteli, turmellurexi ja wahmgoxi? Mistä tule se, että paccmallinen jalumalatoin
meno nijn yhteisesti christicunnasa hallitze, ja jocaväiwä ai«
na enämmin ja enämmin lisändy? Totisesti, tämä tule
caickein muiden seasa ja enimmast myös siitä, ettei wanhemmat oikein waariotta lapsians cohtan sitä, cuin heidän
tulis. Ia minä tahdon wiela enämmin
Ei ikäncms
nijn monda tulis ulossuljetuxi tcnwcm waldacunnasta, ei

sanoa:

se

myöekan nijn monda helwettijn jouduis, cuin
tapahtu,
jos wanhemmat oikein waariaottaisit welwollisudestans
lapsiansg,cohtan. la, tämän welwollisllden laimin lyömi-

sen
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myös se, että moni wcmhemmista ei ai«
sen cauttajotapahtu
suurinda murhetta ja synoastans täällä elämäsa, saapimyös
ijancaickistn
kiwun,
dämen kivua lcwnstans, waan
itcun ja hammasten kiristyxen päällens wetä; Sillä ci ole
mitän, jonga cautta wanhemmat nijn picaisesti cadotuxeen
jomuwcu, ja nijn waikiata helwettiä itzellens ansaihewat,
he ei wisua waaria ota nijn ylöncalcum s ncautta,
cuin
heidän lapsens owat. locainen
leista tawaroista,

cosca

siis, joU.'Jumala lapsia andanut on, ottacon tarcan waa»
rin ia pangan sydämchens, mitä täsä wanhemmitten wel«
ja tulcan
wollisudcha heidän lapsians cohtan opetetan,
täyttämisestä ja
myös lesuxen nim"sä ylöskehoitetuxi,

sen

sen

se

päälle, että
estetpxi,
cuin tä<
ja
wahingo
tulla
turmellus
mahdais
suuri
män welwollisuden laimin lyöminen matccm saatta, sekä
ajasa että ijcmcaickisudesa.

jälkenelämisestä itzians ahkeroitzsman,

116.
Mitä nyt itze asiaan tule, eli mikä on, josta wan<
niM seiso heidän
hembain lapsians cohtan tule waariotta,
welwollisudens, yhteisesti sanottu, sijnä, että heidän caikella carcaudella, rvireydellä ja ahkerudella pitä caikejonga caucra heidän lastens
sta stjcä huolda pitämän,
ecrä sieluin ttlltuiw caira
hyödycys,
sekä ruumillinen ja
tulla edesautcruxi woimasa pideryxi. Ne wanhemmat, jotca jotain tästä laimin lyömät, eli sitä tekemät,
cuin tätä wastan on, ne rickowat sitä määrä eli aicomusta
wastan, josa Jumala heille on lapsia andanut, ja heitä
itze siaans lasten holhojiri ja wartioiri asettanut, ja heistä
cuulu
kirottu olcon ft, jocaHerran työn lniscasti reke.
v.
ler, 48, ic». Mutta että wanhembain welwollisus heidän lapsians cohtan, sitä paremmin yinmärrettäisin, nijn
tahdon minä M ne erinomaisimmat pääasiat likemin, ja
itzecungin erittäin seliltä ja edespanna/ joista wanhemmitten tule waariaotta, ja sencautta osotta heidän welwolliM
huolens pidon lastens sekä ruumillisesta hyödytt)xesta, että
§.

se

se:

sieluin autuudesta.

§.

I!7>
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117.

Se caiken ensimmäinen wanhcmmitten welwellisus
on st, että lie nijn pian cuin lapsi heille syndi, fijtä huoloa
pitämät, cuinoa st sitä pikemmin jota paremmin mcchdais
tulla saaremxi siihen pyhän castcsccn, ja sencautta nudcn
callein ia taiwallisten Jumalan armomwarain osalllsutecn,
jotca täsä Pydäsä Sacramendisä ulosiaetan ja sen myötH
fturawa. Tämä on sencaltainen welwollisus, jonqatäyttämisesä wanhembain ei nnlläkän tawalla pidä ol man hi»
tat ja aica wilwyttäwäiset. Sillä ensin owat ne edut )a
tawarat, joista heidän lapsens caste>a osallissri tulewat,
nijn suuret, corkiatjacallit, että ne caikeiikin
että waichemmat ilman yhtän wijwitystä lapsians nndcn
onustamiseen kijruhtawat. Jos jocu maallinen Cuninaa
olis saapuille, ia tahdois ylösotta yhden ästen syndynen
lapsen omain lastens secaan, ja caiken sen corkeuden, cun-

omistajaxi, johon hänen omille lapMcns
nian ja
oikeus on: ni n olis se jo aiwan suuri tyhmys ja peräti lcutettawa huolimattomus, wanhemittcn puolelda/ jos hs
yhden hetken aica.ylöslyckäisit, ja mitättömildä asioilda
itzens estettä andaisit, lastans tämän Cuningan käsim ja
haldnun toimittamast. Waan mitkä owat nämäc main'tur edut niiden suhten, joista lapset castesa osallisixi tulewat?
Shnä ylösotta luniala, suuri cuunian Cuninaas >a
Herra taiwcm ja maan ylitze, heidän lapsens omixl lazsi<
rens ja omista heille omisturen oikeuden caickecn stjhen
moon ja aututeen, cuin lesuren cautta ansaittu on. Eikö
se sijs ole wanhembain suurin welwokisus, että kijruhtain
ja wer<
rimda ästen syndvnein lasicns
näin
rattoman edun osallituteen? Ia mikä taita olla sumembi
huolimattomus ja haluttomus lasten onnellisuden edescntttamisesa, cuin se,
wcmhemmat tälä asiasa hitat ja
lvedäpäräiiet owat? Toisexi, cosca warhemmat owat ns
samat, jollda lapset owat perinnet sen syntisen ja turmellun
luonon, jonga puolesta he itzesäns owat wihan lapstt, nijn
on myös suurin oikeus ja cohtuus, että wanhemmat aicai«
huolen sijtä pitawat, että beidän lapsens mahdaistt,
lujn
Kk
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suuren
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nijn pian cuin ikänäns mahdollinen on, casten terwellilen
wirran cautta, tulla vestyixi ja puhlistetllin heidän cc:
syndvnnestä syndins saasta sudesta, ja Jumalan armolasten seuraan ylösotetuxi. Colmannexi on tä ;ä kiiruhtaminen lasten cantza casteen, wanhemmitten vuole da, wiela sentahden tawcilinen, että sencallaisen ästen ftndynen
jaheicon lapsen hengi on nijncuin kipinä, joca picaisesii ja
yhdssa silmän räpäyxesä taita sammua ja loppua. Ia
waicka ei meille ole yhtän syytä epäillä Jumalan laupiudesta nijtä lapsucaisia cohtan, jotca casiamata cuolewat,
synnin, ja
niin tekewät cuitengin ne wanhemmat
wetäwät cowan edeswastauxen päallcns Humalan duomion

suuren

edesä, jotca heidän oman lugunpitämattömydens cautta
owat siihen fyypäät, ettei heidän lapsens ole castetta saanet, cosca se cuitengin olis tapahtua tainut, jos he ajasta
oikein olisit wacmottcmet, ja ei sencaltaisten asiain cautta
ikiäns estettä andanet, jotca olisit tainct ylitzewouetuxl ja
cohdaturi tulla.
§.
118.
Nijncuin nyt tämä aicainw lasten caste<ecn saattaminen, josta wanhenibain caiken ensin cule nmrhetta picä,
erinomctttain sopi lasten sieluin autuaiden edesauttamisen,
uljn on wanhemmitten,we!wollisus Toistri, että heidän
pi> ä lavsians ruumin puolesta elättämän ja bolhoman.
SM nijncuin Jumala wach.enibain cautta on cmdanut
lapsille hengen ja elämän, nijn on myös hänen yriwacainen mlMns, että heidän pitä astens tarpellisesta
misssta murhetta pitämän, snhm asti, että lapset itze mitawat parastans edescatzoa. Joca ei omistans, lijarentyn perheftans n;urhetta pidä, se on uscon kieldanyt ja
on pacanata pahembi sanolumalan hengiPawalin cautta i Tim. 5, v. 8. Ia cosca caicki ne, joilla omaisia ja
perhettä on, owat nijn sidotut heistä murhetta pitämän,
cum nämat sanat osottawctt; nijn on sijtä kewiä päätettä
ja hawaitta, että wcmhemmat caikm mämmin owat wcleapaät, pitämän Hu li)a ja murhetta i stens ylöspitamilestä, jotca owat h?idän caiken likcnm?ät omaistlis, ja nijn
cuwat'.
-
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aiwan, että Ke owat wanhembain oma liha ia weri. Tämän tähden tulecaickcin wanhembain,nijn paljon cuin mahdollinen on, nijn toimitta, että heidän lapstlleno on sekä
eohcnllmen rawindo että tarpeliinen werho, nijncuin

heidän hengens yiospitäminen ja terweydens edesauttaminen sitä waan. Samalla tawalla owat myös »vanhemmat welcapäät,cai kellä muulla tawalla lapsians holhoman
ja wisumilian waarin sijtä ottaman, ettei heidän luaunpitämättömydens ja huolimattomudens cautta lapsille jocu
wcchingo tapahtua mahdais, nijncuin se, sttä paitzi, picuin
caiftsti tapahtua taita', erinomattain nijn
lapset wiela owat heicot, pienet ja ymmärtämättömät,
wälttämän sitä cuin heille »vahingollinen on. Ia waicka
meille on syy uscoa, että Jumala itze otta erinomoisn
waarin pienistä lapsista, ja heitä pyhäin Engeleins cautta
siiojele, nijn owat cuitengin »vanhemmat sitä mämmin wel«
wolliset pitämän tarca ja walwowaista silmä lastens ylitze,
cuin he myös lumalalda heidän wauisirens asetetut owat,

sen-

ja se heille rasco.xi synnin luetan, jos heidän lapslllens
tähden jocu turmio tapahtu, että he heidän puolsldans,
turoellisen waariottamisen heistä, laimin lyönet owat.
Taincaltainen wanhemitten wclwoLisus, että pita murhetta lastens tarpellisesta elattixesta, ylöspitämisestä ja suojelluresta, edesloista sttä selkemmin sijtä, että myös ne caiken
julmimmat metzän pedot heidän tawallans
cohtan sitä tekewät, ja sencautta soimawat ja duomitzewat
nijtäwanhembita ihmisten seaso., itziäns pahemmixi, jotca
nijn caiken luonongin waicutuxcn ttMnäns tucahuttawat,
M he lastens elättämiscsä ja holhomisesa huolimattomat
owat. Ei cuitengcm sijnä wielä kyllä ole, että wanh.nmat nijncauwan, lapsians elättäwät ja holhowat, cuin he
owat pienet ja sopimattomat itze eteensccchoman; waan
heidän pitä myös sijtä huolda pitämän, että lapset suurexi culduans mahdaisir elä ja ylsspidetyxi tulla; ia
smtähden tule heidän jo nuorlldesta harjoina lapsians
sencalcaifisa luwaUisila csisä ja ascareisa, joiden cautta
sopMaiftsti elärrä la<he itzcns cunnialla ja
Kk,
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taroar, ja sitten caikella toimella sijhen awulliset

cosca

olla, että

lapset tulisit hywin edescahotnxi,
st aica lähesty, ettl
oma
olcawat.
he
onnellinen
liuonenshailitnsta
Ia
awioskästy on yn niM caiken suurimmista maallisista
eduista, nijn on caikctikin wanhembain wclwollisus että
erinomaista huolda siitä pirä, cuinga heidän lapseus
hywin naitetun' mlisic. Tasa pitä wanhembain ennen
ca!ckia sen päälle cahoman, että heidän lapsens mahdaisit
saada Jumaliset ia hywän tapaiset puolisot, joiden cansia
he taidaisit elä christillisesii, rackahasti ja tytywaisesti; ja
ei milläkäN tawalla wäärin käyttämän sitä walda, cuin
heille on lastens ylitze, nim, että he wäklwalialla waadei»
sit, eli muutoin kehoitaisit heitä sencallaisijn naimisina joihin beille itze ei yhtän mielisuosioa ole, eikä perustetun mu!smturen cautta itziäns taiwutta anna; nijncuin pahembi! usiatwanhemmattekewät, jotca, taicka sijna päällecatzannosa, että heidän lapsens tuUnt rickamban naimiseen,
taicka myös sijtä syystä, että he sitä pikemmin mahdaisit
saada lapseus pois tyköäns, waatiwat heitä ottaman itzellens sencaltaifet puolisot, joihin ci he millän tawalla tyiyi
ei» suostua tahdo. Sencaltaiset naimiset owat enimitten
onnettomat, ja matcan saattamat suuren wahingon ei ainoastans nijlle, jotca sillä tawalla ylönmielisesti toinen toisens cansia awiosäätyyn yhteen sidotan, waan myös chriyh-->
stillisydclls ja maaLilelle menolla, muiden ihmisten seasa
teisesti; ja, ne wcnchemmat, jotca sijhen wicapäät owat,
ei ole oikiat wanhcmmat, waan paljo enämmin julmat
Tyrannit lapsians wastan. Mutta nijncuin wanhembain
ei pidä wäkiwallalla waatiman lapsians ottaman itzellens
niitä puolisoin, joita ei he itze tahdo, nijn pitä heidän toiselta puolclda ulcoluM waaroittaman lapsians, cosca he
hawaitzewat heidän olewan taipunet sencaltaisijnjaawioskästnhi-n, joitaKe, niincuin jo enämmin coetellet ymörtäwäistt, näkewät heille wahmcpWxi, ja sekä itze että
N!'.nden cautta pyytämän heitä niKä estä, hywin tieten,
että waicka lapset, jota ei wielä tiedä mitä awioskästy
nu'rkitze, itze syhen suostuivat, nijn owat cuitengin myös

cosca

sen

wan-
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«vanhemmat syypäät sijden wahingohon, cuin onnettomajos el he ole pyytänet lapsians sijtä estä,
sta naimisesta tule,
edelläpäin
cosca he sen jo
mohlngoliiseri hawaiimet owat.
wanhembain welwollisus, untä
Paitzi cätä nijn on wielä parhan
h,,'ioän lastens ruumiliisen
edesauttamiseen tule, st,
että he, jos Jumala on lahjoittanut heille maallista tatarpcllistn osan anwaroira, nyftä lastens

dawat, ja yhdeldä puolelda etoman ylönpaldisuden ja
hecuman cautta poistuhla omaisuttans, ei myöskän toi«
seloa puolelda säästä caickia, mitä heille on lapsille anneltawa, fijhenasti, että he itze cuolewat, andain silla wä!il«
lä lastens kärftä puutosta, josta moninaiset mahmgoliiset
asiat alcuns saamat. Ensin tulemat lapset sencautta saatetuxi kylmakiscoisixi wcmhembians wastan, ja usein nijn,
että he toimottawat wanhemdains nopia cuolema; ja ehkä
tapahtu, nijn on se cuise on syndi. cosca tämä lapsilda
tengin myös suuri wica ja syndi wanhemitten puolelda,
costa he mainitulla tawalla sijhen tilan andawat. Sitten
tulemat myös lapset sencaltaisen aicaisen awun wijwvttelsmisen cautta johdateluxi, caickinaisien luwattomain ja
wäärain wälicappalden cautta itzellsns tarpeitans toimittaman, josta he olisit taitanet estetyxi tulla, jos wanhcmmat
warans jälken, ennen olisit heille awullista kättä cocottanet.
Paalistri,nijn on itze sencaltaisille wanhemmille st wahmao,
ettei he
sitäihastusta, cuin caikills oikijlle wanhemmille

saa

sijtä on, cosca he näkemät lapsensmyös niaallisella lamalla onnellisesti elämän, joca ihastus tosin on nijn suuri ja
toiwotettawa, että se hywästä «yysiä pidetän oleman tyh<
mänä ja ahneudelda wimmattuna, joca mielämmin tahto
tätä ihastusta paitzi olla, cuin että hän ennen cuolemarans
jongun osan tawarastans lastens tarpexi ulcsandail». Mutta cosca täsä puhutan wanhemmitcen welwollisudesta edesautta lastens hyödytystä ja parasta sencautta, että be
maallisista tawaroistans heille tarpellisen osan andawat;
nijn tule se wisusti waariotettawaxi,ja caik Ile wanhemmille
muistuteturi, ettei he milläkänrväärällä ja lurvattomalla rarvalla mahda lapsillens maallisia rawaroica coora,

Kk

3

M

Ih:nisen welwollisus lähimmäistäns cohtan
lapsillens hywari ja hyödytMn,
paljo mämmin rvahingori ja turmclluxexi. Sm
wäärydella coconsaadun tawaran myötä seura aina kirous, joca syö, culutta ja häwittä ei ainoastans ike ftn

sillä st ei tule heidän

tawaran, waan myös shnä siwusa ftn omailuden,
cuin oikeudella saatu on. Moni wanhemmista luule hy«
ivinqin lapsistans murhetta pitänens ja heidän parastans
edcscatzonens,
hän caikinaistn luvattoman woiron
etzimisen cautta, on saanut heille paljo wm-a coonnen;
mutta itzs työsä HZn pahasti pettä lapsens sijnä, että hän
anttamisen ja heidän hyödytyxers etzimisen nimen alla, sylyttä häwittawaisen kirouren tulen heidän ja heidän huonms ylihe, nijncuin moninaiset esimerkit stn todexi osotta<
w't. TekisJumala, ettäcackine, jotta muiden tykönä
taincaltaistt esimerkit nähnet owat, mahdaisit otta nijsta
waaroituxen cartamisexi, nijn ettei he itze samalla taivalla
mahdais sekä itziäns että lapsians onnettomin tehdä! Sitä
wastan tule caickein christillisten wanhembain sijtä ihiäne
ahkeroira, errä olis oikeudella ja cunnialla faam tawara, cuin he lastens tavpexi cocorvar ja andarvar
Jos se wielä olis wähembi, nijn on se cuitengin hyödyllifembi cuin caiken suurin rickaus wäärydella coottu, nijlft
cuin Jumalan hengi Salomonin cautta todista,
hän
parembi on wähä wanhurjcaudesa, cuin suuri
saalis wäärydesa. Sanal. kirj. 16, v. 8.

wäärän

cosca

se

cosca

sano-

§.

il?.

Mitä näinmuodoin täfä edellä käywäisesä cappalesa
sanottu on, tarcoitta erinomattain sen päälle, mikä wan<
hemdsin welwolllsus on lapsians cohtan, heidän maallisen
ja ruumillisen hyödytyxens edesauttamisesa. Mutta ehkä
cuinga tarpellinen wanhembain welwollisus tämä on, nijn
on cuitengin wielä toinen asia, josta heidän paljon tarcamman huolm pitämän pitä, nimittäin: heidän lastens sieluista ja nyden autuuden edesauttamisesta. Ia tämän suh<
ten niin n wanhembain Colmas welwollisus se, että heidän caikella ahkerudella tule sijtä murhema, cuinga

heidän

mnom. roanhcmbain wclw. lapsians cohtan.
lapseus, jo pienlldesia rurvccen, tulistr oikein
operctllxi nijsä asioisa, jorca heidän
ja ijanLapowat.
rarpcllisec
aurundens
caickstn
käsirrämisixi
lapsixi
kyllä
jo
rasteja
jaautuuden
owar
tullet
Jumalan
ftr
mutta jos tämä autuus pitä tuleman talielie piep
nijn
ou waittämättömasti tarpelliuen, että lapset tultyn,
dmns sille idälle ja siihen ymmaryxeen, nmistawat sin liiton, cuin he Jumalan
se hawaitan ricoturi, sen jmi.än jällens uudistamat, ja
sitten aina edespäin synä uudistetusa lijtosa wuhwana pysyivät Waan cuinga tämä tapahtuman pitä. sitä ei wida lapset itzchans tietä, ja ni»n cauwan cuin he ei sitä tiedä
eikä ymmärä, nijn ei taida he myöskän waariotta sijtä,
cuin heiidä, sen castesa saadun armon ja autuuden tallelle
pitämiseni waaditan; sentähten owat caiketikin wanhemmat, joita Jumala ci amoastans heidän ruumms, waan
myös heidän sieluins bolhojixi asettanut on, suurimmasti
welcapäät, heitä näisa tarpeWsa autuuden asioisa sekä
itze opettaman,että myös muuda opetetta andaman,ja
ca Jumalan pyhä
on sama,josa autuuden tie meille
osotetcm, nijn on myös mmän Jumalan sanan oppiminen
se caiken callin asia, josa lapset wanhemmildans pitä hywin
harjoitetun tuleman. Ensin ja ennen caickia pitä.wanhembain sijtä murhetta pitämän, että heidän lapsens
kirjalle operctuxi, nijn että he itze selkiämlewac
sii, Jumalansana, sekäPyhäsäßaamatusa, ettämuisa
lumalisisa kirjoisa lukea raimwat. Cuiliga corkiasti tar«
peltinen tämä on,
taidamme hawaita,
me miewahingoparandamatoinda
ja
leheln iohdatam sitä suurta
ta, cuin lukemisen taidon puutoxesta tule. Caicki mitä autuuden käsittämisen tarpellinen on,se pitälumalan sanasta
opittaman. Waan cuinga se taita Jumalan sanasta mitan oppia, joca ei itze sitä lukea taida? Waicka hän cuule
muilda sitä edesäus luettaman, nijn on st hänelle cuitsngin
aiwan työläs, ja muutamille lähes mcchderom, että jonakin sijtä muistoors ja mieleens panna, cu!n asian oikiaan
ymmärryreen waaditan; ja jos hän wielä yhden eli toisen
cappaKk 4
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cosca

«appalen jollakin tawalla ulcopäin oppi, niin n taida hän
euitengan caickia sitä oppi, cuin hänelle tarpellinen olis, ja
sek n milä hän oppi, cato jongun ajan perästä mm hänen
mielesiäns ja muistostans, eträ hän tuskin jongun

sanan

s, tä edestuoda taita,ja moni unhotta caicki niin peräti,cuin
hän ei coscan mitän tainnut olis. Syy on caickein muiden
se, ettei hän itze osa kirja lukea,josta hän ne tarpelliset,
seasa
ja ulcoakinpäin ama muisiettawat asiat,muistollans kertoa
taidais. Ia ilman sitä, että yxi kirjaorpimattoin jää paitzi
nijtä
yxi

tarpellisia opeturia, cuin
kirjataitawainen
ylöskehoituxexi,
neuwoxi,
carta»
caickinaisisa tiloisa itzellens
wistxi ja lohdutlixexi, oman lukemisen cautta Jumalan sanasta taita ehiä ja löyta; nijn on se sama kirjaoppimatoin
myös peräti sopimatoin, oikein känttämän ja itzellens ylösrakeunuxexi käyttämän, mitä hän saarnoisa, eli muutoin,
cosca Jumalan opetstan, cnuls, cosca hän ei ole kir<
jan lukemisen cautta »valmistettu niuakan anoia oikein ymmärtämän jotca walttämättömästi edslläpäm pitä sekä
muistosa etlä ymmärryxesä perustuxexi laskettaman, ennen
cuin lamiammat ovetuxet jotain hyödyttä taitamat. Ia
mitä mahdan minä pitkäldä puhua sijtä suuresta wabingost cuin kirjan taidon puutos marcan saatta, cosca jocaz äiwömin coettelmms, paitzi sitä, nijn yldäkylläisen cuin
sangen waliteltawan todistuxen sijtä jättä. Mistä tule se
suuri ymmärtämättömys ja tyhmys, cuin monesakin paimeidän
hawaitan, että usiat, jotca kyllä owat
synsy«el za ylöscaswanntt christillisen feuracunnan helmoisa, cuitengin owat Kcidän christillisiMns asioisa nijn sokiat
ja tietämättömät, cuin sokiat pacanat, jotca ei
mitän Jumalan sanasta cuu!let ole? Ia mistä tule se, että
waicka laincaltaisia cuinga uscollisesti opetetan ja neuwotan niin h «maitan cuitengin, että aiwan wähän ja
muutamain tykönä, erinomattain cosca he owat ijällisixi
tullet, ei ensingän mitän laitta matcansaatetta? Tosin,
sijtä tule se, ja on ccr.ken suurin syy taincaltaiseen heidän
tyhmyteens ja sopimattomuteens jotakin oppiman, ettei
he aicaisin, ja cohta lapfudesta, ole tullet kirjain lukemisesa

caickia

sana

,

,

seasam

casa

coscan

,

,
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woi ei ainoastans itze taincaltnisia, waan
heidän wanhembians, jotta näin tarpelli«en asian
opeitllMlse» laimin wönet owat! Jos he pysywät helvän
nijncuin monesta peljättnwä
s nijnais ja pimeydescms,
ci taida he lopuida muutoin, cuin joutua ijancn,
cllickileen pimeyteen; mutta heidän wanhembans täytywät
wielä sywemmäldä cadotuxen onnettoman paickaan älosnajota, ws se on heidän syyns, että nämät heidän lap<
racas, cu n
scnösijshewän ryhmydesäns huckunet owat. Nijn
semjncuinon räikille
wanhemnnlle tätä wälttä, ja sitä wasian,
heidän welwolllsudens waati, edesautta lastens
sieluin autuutta, nijn suuri pitä myös heidän ahkerudens
ja murhenpitämisens sijtä oleman, että heidän lapsens
tulisit harioitetuxi kirjan lukemisesa, ja sencautta waimistetuxi Jumalan sanasta autuudens asiat oppiman. Ia on
tarpellinen, että tämä kirjan lukemisen opetus aljetan nijn
cicaisin, cuin mahdomnen on, za cosca lapset tulemat siihen irään, että he selkiästi puhua ja jotain opetusta käsittä
taitamat. Sillä ilman sitä, että lapset pienenä olleians
owat tarcammat ja soweljammat muistaman, mitä heille
opetetan, cuin silloin, cosca he ifällisimmixi tulemat; nijn
on heille myös silloin caiken paras aica, cosca he ei wielä
muita maallisia a<careita taida toimitta, ja niinmuodoin
ei tarwihe nijldä estetyri tulla. Ne wanhemmat tosin
wät aiwan pahasti, jotca andawat lapsens juosta joutilasna sijhen asti, että he tulemat seitzemän eli ccchdexcm a astajan ikään, ja usiasti wielä sengin ylitze, ja coco sillä ajalla
ei ensimmäisiäkän boksiaweia heille opeta eikä opetta anna,

harioitetuxi. Ia

co>ca cuitenqin yxi wijden ja wijmeisexikin cuuden ajastaicamen lapsi, jos hän muutoin terwe ja raitis on, olis caiken soweljambi k-rjalle opetttta. Sitä wastan, cosca yxi
lapsi on saanut tämän sowsljan ajan jomilaisudesa wietta,
nijn on hän ei ainoastans saanut tila kijnittä ajatuxlans ja
Mielisuosioans caickinäiseen maallinen turhutsen, ja
cautta tullut cangiammaxi oppiman, mitä hänen fioluil-

sen

lens hyödyllinen on, waan hänen muistons ja ymmäryrens
on myös itzesäns tullut tylsämmäxi jotainkäsittämän,cosca

Kk 5

ei

538 lhmisin welwollisils lähinuuäistäns cch^'n
ei sitä Mialla ajalla ole teroitettu; nijncuin pellon maa aina sitä enämmin tule työlläisämmari ja sopnuattonmn
kynnettä jaraketta,siemcnda wastan ottanmn ja hedelinätacandaman, jota pidemmän ajan sen tarpellinen rakennus ja walmistus kewän aicana on laimin lyöty; paitzi
stta, että monen wanhemman ruuniillinen tarwe waan,
että hewän täyty jo wijmelserikin Phdsxen ja kymnienen
a!astaicaisia lapsians niaaliiseen työhöön somitta, elipojes
tyröans toimitta wierasta palweleman, ja niinmuodoin
u ammat estet eteen tulemat, joiden cautta kirjan oppiminen työiläisämmaxi ja rascahammaxi tule; slten minä sijtä
pilkä-dä puhua mahda, cuinga yxi lapsi tuiduans nijn suureri, että hän jotain ymmärtä taita, kirjan lukemisen
cautta pidäis jo oleman ummistettu chrlstillisyttäns ia autuudens asioja ymmärtäjän, ja ei waadim ästen sitten
kirja oppiman, cojca se aica jo käsis on, että yanen pidäis
taitaman roastara nijlle, jocca häneil toirvcns perustuIa mitä mahdan minä puhua sijsta haneldä kysywäc.
ja
Myöhänen
työllas
cuinaa
kirian lukemisen oppiminen
tä,
lapsille,
tullet
owat? Minun täyty tun»
on
he sumeri

cosca

esimerkit osottawat sen walitettawasti todexi, että
monikin, palian sen syyn tähden, ei coco elincamenans ole
nusta

ja

se

tullut kirja taitaman; että soweljas aica lapsudesa on
tästä te,
wanhemnnlda laimin lyöty.ja Cawahtacat itziänne
muistacat, sekä mingän suujotca wanhemmat olette,
ren »vahingon te saatatte teidän lapsillsn, että myös, cuinga cowan edeswastauren te sencautta, Jumalan duomion
ette oikialla ajalla lapsianne
edes päällen wedätte,
kirjan lukemises harjoita eli harjoitta anna,ja tulcat ylöske-

cosca

hoitetuxi täsäkin asiasa welwollisudestanns waariaottaman.
Alkän yxikän wanhembi ajatelco eli sanoco: Minulle ei ole
opetaisin, ei
sitä aica, errä minä iye lapsian kirjalle palcka
muille
mara,
sen edestä
mVos minulle ole wara,
kelpa
ei
edes.
rasinulle,
esteexi Jumalan
Jos
silla tämä
ja
lapses
weraica
rawinnosta
wanhin,
cas
on
ruumillisesta
hosta murhetta pitä, nijn tule sinun caiketikin otta itzelles
aica sijhen, cuin hänen sieluns autuuden edesauttamiseri
tarpel»
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sen-

tarpellinen on, jos wielä muutamat ruumilliset tarpst
caurta
kärsimän tulisit. Ia anna nijn o!!a, ettei
sinulle itzs milläkän tnwaLa tätä aica olis, zvllasinä taidaisit lastas kirjalle opetta, eli myös nijn olis, ettet sinä
oman tanmnattomudes tähden sila tehdä taidais, nijn
pitä sinun cuitenqin nijn toimittaman, että HZn joldan toitule. Mitä sijhen tule, ettäs sanot itzelies
ftlda op rnuxi
ei l, man wyra maxa palcka sen edestä; nijn on, Jumalan
kiitos! tähän aicaan, nijn hywä tila anda lapsians kirjalle
opetta,. että aiwan Harmat owat nijn köyhät, ettei he sitä
custanust., taidais tehdä, cuin sijhen waaditan; mutta jos
sinä wielä nysäin köyhä olint, ettet sinä sitä wähä wois
mma, nijn pidais smun ennen
waran muilda kerjämän, cuin jättämän lastens hänen tyhmyteens ia sijhen tilan josa hän on
että ijancaickisesti huckua; ja
minä olen nntzi sijtä, että jos sinä köyhydes tähden woadittu olet taincaltaista almua kerjämän, nijn Jumala tosin lncutta nijden sydämet laupiuteen, joilla wara on,
nijn että bs sinulle nijn tarpellisesa asiasa awulliset owat.
Waan mitä pitä minun täsä sencaltaisista wanhsmmista
sanoman, jotca kyllä owat warattomat ja köyhät, nijn
ettei heille ole, niillä he lapiens elättäisit sen ajan, cuin hän
lukeman oppenis, eli opettajan palcan maxaisit, mutta
paljan sen syyn tähden, että he owat taicka laiscana ollet,
ja ei tahtonet jollakin tumallisella työllä mitän itzellens ansaita, taicka myös juomisen, ylönpaldisuden, eli jongun
muun kelwottoman msnetcemisen cautta poistuhlaner ja
hucannet sen waran, cuin heille ollut on, nijncuin walitettawasti monda taincaltaista löyttän? Ah! taincaltaiset
«Vanhemmat ei ole mahdolliset wanhemmixi cutzutta,waan
he owat paljon enämmin lapsians wastan ne »vahingollisimmat warcat, ryöwarit ja murhamiehet, sijnä, että he
fengin osan nijn syndiiellä tawalla hucuttawat, cuin heidän
olis pitänyt säästämän, suojeleman ja käyttämän lastens
ruumillisen, ja wielä enämmin hengellisen ja ijancaickifen
autuuden edesauttamisen; ja mingän Jumalan kirouxen
ja duomion he sencautta päällens wetäwät,
taita jocai-

sen

,

waarasa

sen

nen
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joca asla

wähäkin

peranaiattele.

Tästä cuin nainnmodoin täsä cappalesa tähän asti edcstuotu on, taittan nähta: cuinqa corkiasti tarpellinen se on,
että wonhemniai ensin ja ennen caickia sijtä murhetta pitäwät, etcä heidän lapstns aicaisen kirjan lukemisesa harjoitetuxi tulisit.

Mutta tämän siwusa ja toisexi tule wielä wanhinden
samancaltaisella tarcaudella sijtä huolda picä, että lapser
oppisit ymmärtämän mitä he lukewat. Sillä ehkä ruinaa tarpellinen kirjan lukemisen taita itzesäns on, nijn ei se
cuitenqan ilman ymmärrystä mitän hyödytä. Moni Vanhemmista luule saattanens lapsens jo etel>eri christillisydesa,
mutse on oppinut selkiästi lukeman
cosca ensingän
kysy sen perän, jos hän mitän sijtä ymmärti ei
tä eli ei. Waan mitä autta se, että lapsi luke itze sanat,
cuin Catechismuxesa seisomat, nijncauwan cuin hän el tiedä
itze asia, cuin ne samat sanat sisällens pitämät? Ia cuinga
taita lapsi käyttä nämat asiai itzellens ojennuxexi ia ylöslakennuxexisielullens, nijncauwan cuin hän ei nijtä tiedä
ja ymmärrä? Joca ojennus ja nlösrakeunus cuitengin on
itze se pääasia, jonga tähden lunialan sana nijn hywin
Catechismuxesa, cmn muisa kirioisa, sekä lapsilda että täysi
caswaneiloa ihmisildä luettaman pitä. Nijn suuresti cuin

siis wanhemmat owat welcapäät lastens sieluin autuutta
edesauttaman, nijn waariottawaiset pitä heidän myös siitä oleman, että heidän lapsens tulisit johdatetuxi selkiästi
ymmärtämän nijtä asioja, cuin sijheen tarpelliset owat.

Ia cosca meidän Catechismurtm sisällens pitä ne caiken
ensimmäiset ia tarpellisimmat autuuden perustus asiat, nijn
tule wanhinden ennen caickia lapsicms sen oikiasa ymmär<
ryresä harjoittclla. Tämä pitä myös nijn aicaisin tapahtuman cuin ikänäns mahdollinen on; Nijn pian cuin lapsi
on oppinut selkiästi lukeman itze sanat Catechismuxesa, nijn
pitä wankembain ja nijden, joiden johdatuxen alla lavset
uscotut owat, yxikertaisten cantzapuhein ja kysymysten
»autta, wähittäin, ja nijn paljo, cuin lapsen ymmärrys
myö-
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myöden anda, selittämän hänen edesäns, mitä itzecukin
merkitze ja sisäliens pitä, usein sitä yhtä ja sama asiasanalapsen
edesä kertoman, ja nijnmuodoin ensimmäisestä
ta
johdattaman
lasta, ei ainoastans sanoja muistoons
alusia
paneman, waan myös itze asiata peränajatteleman. Jos
jocn ajattelis eli sanois, errä nuorer lapset ei raida wielä
nijn corkeira asioita käsittä; nijn ei ole sitä myoskän sanottu, että sywät ja corkiat kysymyxet lasten eteen pandaman piiä, waan ainoastans ne caiken yxinkertaisimmat,
joiden cautta itzeCatechismuxen lyhukäiset sanat heidän edesäns selitetyxi tulemat, ja joca toimella tämän teke, hän
jaa witzlst itze hawaita, että lapset nuorudesans omat paljo
soweljammat ja tarcammat taincaltaisia selltyxiä käsittämän, cuin silloin, cosca he ijällisinnniri tulewat, ia heidän ymmärrystäns tällä muoto ei mwrudesa harjoitettu
ole. Jos taas jocu sanois: Mikä sijs opettajain ja sa«
arna miesten wclwollisns on? Nkö se ole heidän wirymmärtämän?
«''.?, että opena lapsia
niiN sijhen wastatan: Tosin on tämä caickein optttaiain
welwollisus, ja joca oikia opettaja on, hän myös suurimmalla ahkerudella seu päälle työtä teke, että lapset ja nuori ecmsa, menisin oppisit christillisyttäns ymmärtämän,
jonga tähden myys wanhemmat heidän puoleldans owat
we caväät saattaman lapsianS nijhijn paickodin, cusa opettajat Jumalan sana ja ermomattain Catcchismusta selitt
täwät, ja ei lapsta sieldä poispitämän, sichen asti, että
he jo lähes iläns eli äitins pituteen caswannet owat, ntjntmn sen pahembi! monet kelwottomat wanhemmat tekeWut. Mutta ehkä se näinmuodoin on opettajain welwol«
lisus, opetta lapsia ja nuorta cansa christillisyttäns ymmättämän, niin alkän sentähden wanhemmat ajatelco
itzens tästä työstä wapairi, mitä heidän lapsijns tule. El

millän tawalla, waan mitä opettajat ja saarnamiehet
owat coco seuracunnasa, sen pitä itzecukin isä ja äiti olelapsijn
man omasa huonesans, mitä perheseen ja

tule.

Isän pitä lapsillens sinun totuuttas ilmoittaman,

sano st Jumalala pelcäwäinen Cuninaas Histias Es-38,
v.13:
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v. 19: Ia Herra iho sano jocaihclle Ms ja äitille
sanat, jotca ,ninä käffcn sinulle
kirj. 6, v.6,7.

tänäpänä, pitä sinun ftdämecs paneman, ja teroittaman ne sinun lapjnies, ja niistä puhuman huonens istu»
ja tiellä kävdesäs, maata pannesas ja nostesas.
Nijn anda myös Jumalan hengi caikilie wanhemnulle tämän yxiwacaisen ylöskehsirurci': Te isäc
casivacacat
lapsianHerra,', nuhresa. Eph. 6, v. 4. Tästä näette, jotta
wanhemmat oletta, ettei alnoastans ole opettajain ja
saarnamiesten welwollilus, waan että te myös itze olette
welcapaät opettaman lapsillen Jumalan tahtoa ja Hanoit»
- -

se

heitä hänen totisesa tundemisesans. Erinomatrain
wanhinden sijta murhetta pitä, että heidän lapsens tulisit johdatetun ja opetetun Catechsmustans oikein yn
märtämän, ja sentähden wisiinä päiwinä joca wijckocaudesa, erinomattain,pyhä päiwinä, jotca myös lumalalda
sijhen määrätyt owat, lapsians christin opin cappalcisa
taman

tule

-

cuulustella, ja sen ymmarryrcn mitan Men, cuin heille itze
on, yxikertaistn canjjapuhen cautta rackaudesa sellttä la>sillens sen, mitä he lukewat. Ia paitzi sitä, että tämä,
Jumalan kästyn jälken, on caickein wanhembain welwollisus,nijn on se myös itzesäns wälttämättömästi tarpellinen,
jos muutoin lasten pitä tuleman perustetuin christillisydens
ymmärtnmisesä. MitZ opettajihin ja saarnamiehiin tule,
nijn on heille wirasans nijn paljo tekemistä, että se tule
heille peräti mahdottoman, aica myös ei millan tawalla
myöden anna, ectä he caickia lapsia, cuin coco seuracunanijn usein eteens ottaisit, cuin heidän opettasa löyttän,
tarpellinen
olis. Se on kyllä tawallinen, että
miseens
joca wuosisturacunnisa pidemutta nijsä mene aica enimitten siihen, että sekä lap-

Catechismuren cuulustelemisia
tän,

sia ja täysi coswaneita cuulustellcm, mitä he kirjasta ja uicva päin christin opin pääcappaleista lukea taitawat, ja
jos tämän asian tonmcuxen jaiken mulNamat hetket jäleilä
oiisit, nijn ei ulotu ne pidemmäldä, cuin ainoaftans sijheen, että muutamia yh>.Mä mumuruna ja yiöskehoiwxia christi!lisi)oen harjoituxeeu aunolal,, ja jocu paicka ai-

lioastans
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noastans sieltä

ja täalda Catechismuxesta selitstän, jotca
nijhin yhteisiin ylöskehoituxijn sopimat; mutta että itze cutakin erittäin ja erinomattain lapsia nijn opetca, cuu". he

sen tarwitzisit,
sitä ei myödcn anna se aica,
cuulustelemisijn

cuiu

Caiechis-

Wielä nijn pidet m
myös Catechiomuxen saarnoja kircoisa, joisa christin opia
cappalet lyhykäisesti ja yrikertaiscsii selitetän, joca myös on
saamamiehet welwollisudestans täfä asise paras tila, josa
taitamat, ja olis toimotettawa, että suuasa
remmalla ahkerudella ja mireydellä cocoontuldais nmtH
cuuleman, cuinse yhteisesti tapahCalcchismuxen saarnoja
tu; mutta mitä lapsljn tule, nijn ei ole he soweljat näitä
saarnoja oikein käsittämän, jos ei heidän ymmärryrens ja
peränajaturens jo edMpäin ole harjoitettu, ja jos he wielä jotainCatechismuxen saarnoista ymmärtämät jakäsittäwät, niin se cuitengin cohta heildä jällens unhodetan, jos
ei nm wiriän kertomisen cautta heille muistutetta. Ia cosca rämä wanhemmilda caiken parhain tapahtua taita, ja
hndän welwoiiis: dens myös sitä waati, nijn on corkiasti
tarMinm, että he tälä mainitusa lasten opettamisesa opettaille ja saarnamielMs awulliset omat, nijn että he caikella
muren

otetta taittan-

ahkerudella

lapsians cotona christillisyden ymmärtämisesH
harjoittamat, ja sencautta ei ainoasians malmista heitä
Carechisinuxen saarnoja ja muita opetuxia, cuin saarna-

michildä tapahtumat, sitä

paremmin ymmärtälnän, ja

niisiä lawiamdata ja enZmmin perustettua opetusta käsittämän, mutta myös nijtä opetuxia, joita lapset saarnoisa
mullet owat, heidän mielijns ja sydämijns aina enammm
juuritta, sillä lamalla, että he lasten cotia tuldua, sopiwaisten nmistutusten ja tulkistelemusten cautta heidän edssäns nijtä ylöskertowat. O josca caicki
tätä
heid'n welwollisuttans muistaisit, ja sijtä oikein waarinottaisit, nm, ei niin monda tyhmä varana christilliselle sturacunnalls häpiaxi, itze sen helmoisa, ylöscaswais, cum
Jumala armahtacon! tapahtu; ei myös nijn monda tuhatta ikmista pimeydesäns ja tnhmydesäns cadotureen juo>is, cuin walitettawasti sen tekewät, jos heidän wanhem«
bans,
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bans, jo lavsudesta rumeten, olisit ormcttanet heille sen

tien, cuin luniala sanasans autuuden kasittämisexi eteen
kirjoittanut on.
Mutta ne «vanhemmat, jotta tämän
heidän welwollisudens waariottamiscsa lugunpitämättöowat, ja sen cautta niin suuren wahlngon lapssllens
tekemät, tietäköt sen, että heidän sentähdcn pitä lukua tekemän hänen edesälis, joca tulema on duomitzeman eläwitH
ja cuolleita. Ah! hirmuinen tosin pitä tämä yälwälMe
oleman.
§.

Se neljäs

121.

wanhemitten wclwollisus heidän lapfians

eohtan, selso sijnä, että sen alla ia sen ilwusa, cuin he
muodoin opettamat lapsians, Jumalan sana ja cbristW
syttänssekä lukeman että ymmärtämän, cuin edellä käy,
wmsssä cahdesa cappaleisa osotettu on, nijn pitä heidän
»nyos ahkerasti neuwoman ja ylsskehoircaman heicä
paneman sydänujns, mirä he samastalumalan sanasta
oppiwar ja ymmärräwät, ja käyttämän sen irzellens
ojennuxexi ja jälkcnelämisexi. Tämä on itze oN
jonqa päälle wanhembain caiken muun lastens opettamisen
eansia tarcoittaman pitä, jos muutoin heille on olema si»tH
jocu huöpWs. Christillisyden tieto, ja Jumalan sanan
ymmärtMwnen, on kyllä itzesäns wälttämättömästi tarpellinen nijlls, jotca tahtomat autuixi tulla; mutta m.ncauwan cuin se paljaan tietoon ja ymmärtämiseen seisahttu,
jaeisttä, cuin lietän ja vmmärrettän, ojenuxexi köytetä,
ja itze elämäsä harjoitetta; nijn tule autuus sencautta nijn
paljo wähemmiu edesautetuxi, cuin että se wielä enämnin
wetä rascamman duomion ja cadotuxen ihmisen ylitze. Tämän todista lesus itze
hän sano: N jocainen, cuin
pidä tuleman raiwan
-Herra,
-Herra,
minulle
sano
waldacundaan, murra joca reke minun isäni tahdon,
cuin on raiwas. Mach. 7,v. 21; ja Luc. 12, v. 47. sano hän,
että sen Palmehan, joca tiesi -Herrans rahdon, ia ei
iyens walmistanur, eikatehlM hänen rcchrons;älken,
täyrv paljo haawoja kärsi. Niincuin nyt tämä on yxi
yhteinen muistutus, jsca caikilda pitä waariotettaman,

cosca

ni>»
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nijn tule myös wanhinden lapsians ylöscaswattaisans. tätä
ajatella, ja heitä ei ainoastans Jumalan tahdon tietämija ymmärtämisten, waan myös
lälkenelamiseen

seen
Matta;

sen

sentahdtn sano myö.s Herra itze nijsä 5 Mos. kirj.
6,v. 6,7, jo edclläpäin edestuoduisa sanoisa, että wanhembain pitä teroittaman hänen sanans heiyän lapsillens, se
on: Heidän pitä ei amoastans opettaman lapsians lumalan sanasta, mikä hänen tahtons on, ja sitä usiasti heille
kertoman, että he sen tiedäisit ja ymmärräisit, waan myös
ahkeran muistutuxen ja neuwomisen cautta nijn painaman
he sitä seuraman ylöskchoitssen heidän sydämijns,sijs että
wanhemmat,
tuxi tulisit. Costa
esimerkixi sanottu,
opettamat lapsillens, että yxi Jumala on, jamingäncaltaiset hänen omaisudens owat; nijn pitä heidän cohta ynnä
sin cantza sen heille muistuttaman, cuinga tarpellinen st on,

että he tätä Jumalala, nijncuinsitäcaikensuurinda, corkeinda ja cunniallijmda Olendota ylitze caickia pclkäwät,
cunnioittawat ja palwelewat. Costa he selittämät lapsillens Jumalan kästpjä, nijn pitä heidän myös
heille teroittaman, ettei sinä kyllä ole, että he nämät kästyt tietämät ja ymmärtämät, maan että heidän myös caikesa
elZmäsäns pitä nijsta woariottaman, niin myös,Mngan
raitaisen siunauxen ja armo palcan Jumala niM on lu»
wannut, jotca HZnen kästyillens sydämestäns cuuliaifet 0wat; ja sitä wastan millä kirouxella jarangaistuxella hän
on nijta uhrannut, jotca hänen kastyns rickowat ja höndä
wastan syndiä tekemät. Cosca wanhemmat puhumat lastens canlla Jumalan hymistä.teoista, nijn pitä heidän si na
siwusa muistuttaman heille, mikä heidän welwollifudens
nijden subten on, ja cuinga suuri syy heille on khttä Jumalala ja hänen mieldäns noudatta, joca nijn suuren
dm ja ulossanomattoman hywyden heillekin osottanut on,
ja joca päiwä osotta. Cosca he opettamat lapsians rucoileman, nijn pila heidän myös osottaman heille, cuinga
woimallinenrucous on, ja cuinga tarpellinen st on, että he
joca päiwä, sydämmellisten rucousten ja huocausten cautta,
tarpens heidän taiwallistlle isällens ilmoittamatpa häneldä

sen

Li

caicki-
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eaickinalsia armolahjoja anowat, nijnmyus, cuinga hei-

dän pitä rucoilcman, etlä he lumalalda armosa cuulduri
Cosca wanhemmat lastens cantza castetulisit. Edespäin: pitä
heidän sijna siwusa heille mulstuttasia puhuwat, nijn
man, että nwös he owat castetui: mikä autuus hywä ja
hyödytys heille sencautta tapahtunut on, mingan liuon he
Jumalan cantza castesa tehnet owat, ja cuinga heidän w l«
wollisudeus tämän ivhdatuxesta on, että luopua pois perke»
lesta ja caikista hänen töistans ja hänen menoistcms; ja
sitä wastan elämällä uscollalumalasa kiinirippua, ja nijncuin hänen ijancaickincn omaisudens Kända racasta, cunnioitta, cuulla ja paltvella. Lyhykäi esti sanotm: Caicki
mitä lapsetlumalan sanasta lukemat ja ymmärtämät,
pitä wanhembain heidän itze päällons sowitraman, ja ftlä
tarpellifia muistutuxia heille ylösrakennuxexi ja ojennureri
edestuoman. Ia tamcaltaisella tawalla tule wanhinden
lapstans neuwoa ja muistutta, ei ainoastans silloin, cosca
he heitä christillisydesä cuuluste!cwat, waan myös muutoin
ja caikisa tilvisa yiöskehoittaman heitä totiseen luma!!i!u<
teen ja sencalraisem elämäkertaan, cu.n yhdelle oikialle christitylle jalumalan lapselle sopiwa on, nijn myös uscoMsti
mailman ja hndan
waaroittaman heitä, ettei he
oman turmeldun lihans petoxen cautta anna itziäns pois»
wietellä autuuden tieldä,M lawia cadotuxen tictä myöden
waeldaman. Mutta mitä minä jo edeltäpäin kirjan lukemisin ja Jumalan tahdon ymmärtämisen opeturesta sano»
nut olen, se tule myös tästä neuwomisesta ja ylöskehoitta-

sen

mistfta muistutetuxi, nimittäin, että se aicaisin lasten ccmsaina edespäin harioitettaman.
sa pitä alstettaman, ja,sitten
kirj.
Salomo sano Sanalas.
22, v. 6. Nijncuin lapsi cottu
nuorudest, mjn ei hän sijtä luowu, cosca hän wanhme
ja tämän osotta myös joca päiwZinen coettelemus todexi,
nijncuin caikisa muisaasioisa, niin myös nijsä, jotca chri»

stillisytteen sopiwat.
rittawat Jumalan
opxturella

jo pienudesta juu»
sydämiin ja heitä sekä

Jos wanhemmat

sanan lastens

että neuwomisella totiseen lumalisutieen

st!l'i'ecn elämäkertaan

johdattamat; nijn

ja chri-

hawaita» ftn>
cailaiststa
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raitaisista lapsista, että Hz myös suurenivaan ikään luldu»
aiis, lumaln.n. sanasta waariottawat ja sen johdatusta seurawat, mutta jos, sitäwastan, lapset owat saanet ensimmäisestä alusta elä omasa mieliwallasans,ilman neuwomista
ja johdatusta sijheen, cuin hywä ja Jumalan sanan cantza
yhtä pitäwäinen on, nijn se cantza syndynet ja luonollinen
pahutteen, jakelwottomus hywytteen, cuin heisH
on, aina enammin ja enammin juurtu ja wahwistu heisä,
nijn, että waicka he wielä suurenimiri tulducms oppiwat tietämän Jumalan tahdon, nijn ei anna he cuitengcm nijn
kewiästi taiwutta sydämitäns ossttaman Ms euul«aisutta,
waan seurawat heidän turmelduita himsians ja syndisiä
taipumus

taipu>nurians, joihin he pienenä ollescms tottunet owat; ja,
monda tuhatta ihmistä, owat sijnä pahudesa, iohon he lapsudescms owat tottunet, nijn wcchwistunet, ettei he enämbi
caikcna elinaicanans ole sijtä itzians poiswöwutta andanet,
waan owat simä pysynet ja sitä harjoittanet, ehkä cumga
monda muistutusta ja parannuren
he cuullet owat,
sijhen asti, että he owat wihdoin cuollet heidän
ja tälläkin hetkM huutawat woi ja walimsta helwetisä heidän wanhembains ylltze, jotca ei oikialla ajalla, jacosca
kMiämmin olis tapahtua tainut, nimittäin heidän lapsudem nuorella ijällens,ole taiwuttanet heidän sydämitänS
pois synnin rackaudesta,ja totuttanet Keitä Jumalan tahdon
jälken autuuden tielle waeldaman. Ah cawahtacat itziäu,
te rackat wanhemmat, jotca tätä luetre eli cuulette, ettei
tämä myös teidän lapsille» tapahtua mahdais, ja pyytäkär
jo pienudesta totisen lumalisuden istuttamisen cautta teidän lasten sydämijn, taincaldMa heidän onnettomuttans
estä ja cohdata. Jos et te sitä tse, nijn palion cuin msä
on, waan annatte lapsen wahwisiua pahudesa, johon he
jo luonostans taipunet owat, nijn eltä he fijnä pysywät elä«
mäns loppun asti, nijn he kyllä oman pahudens tähden
jomuwat ijancaicMen cadotuxeen, mutta heidän werens

saarna

se

sans

pitä teidän käsistan uloswaadittaman, samalla tawalla,
cuin nijldä opettailda, joiden lugunpitämättömydsn cautta
jocu sielu, cadotuxeen joutunuton,- nijncuin Herra itzs uhca
ja
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ja todista Hef. 3, v. 18. Muistacat sijs tätä, ja tulcat
jMkchotteturi seuraman sitä opetusta, teidän welwollisuden waariottamiftsta lapsian cohtan, cuin te täsäkin luken»

net ja cuullet olette.

§.

122.

wanhemmat welcapäät käMän
hywillä
edellä
esimerkeillä,
lastens
siilä ilman sitä, caicki opetuxet, neuwot jamuistutuxet aiwan wahän hyödyttäwät, ia usein ei yhtän hedelmäta matcan saata. loca
pmwäinen c,ette!emus vsotta yldäkylläisesti, että nijncuin
muulkin ihnnstt, niin myös erinomattain lavstt, owat wal<
nummat sica seuraman ja sen jälken itzens käyttämän, jota
he näkeWät muilda tchtäwän, cuin sitä, johon hs sanoilla
opeteturi ja neuwotuxi tulewat, erinomattain owat wanWijdenneri owat

hembain esimerkit aiwan woimallisst lasten tykönä. Ia
nma ensin hywijn esimerckejin tule, nijn owat ne nijncuin
atra, jolla Kv vän opetuxsn ja neuwumisten siemen lasten

sydämiin sywäldä kynnetyxija juuriteturi tule, toiwotel!a<
wata Kedelmätä candaman. Sentähden pitä caickein

wKnhsmdmn suurimmalla Vireydellä ahkeroitzeman itzens
sijtä, että he ei ainoastans sanoilla opeta ja johdata lapsians siihen cuin hywä on, waan myös itze sitä sama hywä
hcmoittawat, ja sencautta Keitä, sama esimerckiä seura»
man ylöskehoittawat. Heidän pitä samalla tawalla, cuin
Jumalan hengi puhu saarnamiehen welwollisudesta, asettaman iyms caikisa hywäin töiden esicnwari. (Tit. 2,

Ss on, wanyinden tule niin paljon cuin mahdoÄnen on, sanoisa, käytörisä ja toisa nijn itzens menettä,
cuin he tahtowat että heidän lapseuskin Jumalan tahdon
ja mielen jälken pitä heitäns käyttämän, ja, wanhemmat
pitä oleman nijncuin eläwä speili, josa heidän perhens ja
lapseus taitamat nähdä ja catzclla, mitä he hsilda opetuD
ja nenwomisis cuullet owat, hywin tieten, että oikein cehda lasten cdes, on je paras opetus heitä hurscari tehdä.
Muita niin tarpcllistt ja hyödylliset cuin wanhembain bywät esimerkit owat lapsille hywytteen, nijn woimalliset
owat myös wanhembain pahat esimerkit lapsia palMeen
v.7)

joh-
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johdattc-man. Ns owat nijncuin wäkewä wirta, ?ocz
poiemie caikm hywän opetuxen siemenen, janimminwaohdaket, jotca cmcki muistuturet ja
ret lulnalan sanasta., lasten sydämisä tucahutto.wat,
cuin myös joca päiwäiftstä coettelcmuxesta, walitettawasii
nabtäwä on. Mistä tule se, että nijn monet lapset jo pienudestans rumeten, owat nijn kylmäkiscoistt ia mastanhacoisttsijhmcuinhymäon; ja sitä mastan caickmaista iikiwaldäisutta, pahutta ja syndia harjoittamat? la, sijtä

se enimmäst,

että heidän wanhembans samancaltaisiledellans käymät. Suurin osa wcmomat
hemmista
Jumalan sanan ylöncatzoiat, elämät käffenäns rijdasa, eripuraisudssa ja tappeluresa, turhan lausumat Jumalan ja Herran lesuxen nime, kiroilemat ja
juowannowat, puhumat riettaita ja häpiäiWä
ja
mat itzens juowuxijn, pilckawat panettelemat muita, ja
lyhykäisesti sanottu, pitämät caickinaista mnlalatoinda ja
christitöindä menoa edesäns Tämän näkemät ja luulemat
lapset, ja oppimatsijtä samalla tawalla tekemän, jawaicka wielä wanhemmat sen edestä heitä waaroitaisst, ja Jumalan sanasta parembaan elämään ylöskehoiraiset, niin ei
auta se cuitengan mitän, silla lapset pysymät cuitengin siinä luuloja, että jos se olis paha, cuin he manhembains
elämäkerrasa hawaitzewet, nijn ei he nijn eläis, ja astumat
sentähden samoihin affeleihin, cuin wanhemmat heidän
,tule

la esim?rknllä

heidän

edellans käymät. Tamcaltaiset manhemniat waeldawat
itzs sitä tietä myöden, ioca helwettijn jobdatta, ja saattamat lapsens samalla onnettomalla retkellä. Ah! mikä hirmuinen kirourenja wihan duomio on ft, jonga tamcaltaiset wanhemmat päällens cartuttawat? leius itze julista
senkeille, coscahän sano: N?oi mailmalle pahennusten
tähden; ja woi sirä ihmistä, jonga cantta nahennus
tule. loca pahenda yhden näistä pienimmist, jocca
uscowar minun päälleni, parembi hänen olis, euä
myllyn kiwi ripustercaifin hänen caulans, ja uvocettaisin meren sywyceen. Math.lB. Nackat wanhemmat,
pangat tämä sydämijn, jaopmcat carttaman ettet te tei»

Ll
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dän lapsian näinmuodoin pahennais, ja sencautta ei ainoastans heitä turmelis, waan myös itziänne sywemmäldä
cadstureen upotais. Ahkeroitcat itziän sitä wastan siitä,
«trä te nijncuin sanoilla, nijn myös omalla esimerkillän lapsia» oikiaan christillisyteen ja Jumalan totiseen pelcoon johdatta mohdaisiite, jen päälle, että he teitä autuuden mielle
noudataisit, ia ynnä teidän ccmtzssnne autuiri tulisit. Pitärm myös tarra silmä sen ylitze, ja pyytäkät caikella tawallaestä, ettei teidän lapsen mahdais tulla sencaltaisecn

canyakäymiseen muiden cansia,josa jotain Jumalattomatta
ja pcchutta harjoitetan, ja sencautta haucutelluxi ja wedetyxi sigmoja pahoja esimerckeja sturaman; nizncuin walitettawasti! moni lapsi sillä tawalla on tullut pccheturi ja turmelduxi. Minä olen wahwn sijtä, että jos te näkisitte,
että jocu tar.his teidän lavsillen myrckya juoda, nijn, te
kijruttainfileenwäli ntulisitte, ja poisottaisitte heitä sencaltaistn muryajan käsistä. Mutta nyt owat pcchendawaiset esimerkit wieiä paljo wahingollisemmat, cuin myrcky,
Mä ne ei aiinastans ustasti turmele lapsia heidän ruumillionnellisudens puolesta, waan myös saattamat heitä siihen tilan, josa heidän sielnns puolesta hengellisesti täyty
cuolla. ja wihdoin sekä sielun että ruumin puolesta ijancaickisen moleman alakäydä, Cartacat ja cawahtacat sijs,
nijn paljo cuin ikänäns mahdollinen on, ettei teidän lapsen

sen

taincaltaisien murhamiesten

seuraan

joutua

mahdais, ja

pyytäkär ni n toimitta, että he sencaltaisten cantza cantzakäymistä pidaisitce, joilda he hy-viä tapoja.oppisit, ja Jumalisilleen johdatetuxi tulisit. Mutta jos teidän huolimattZmudcstan toisin mpahtu, ja te salitte lapsen pahendawaifisa cantzakäymisisä olestella, nijn caicki wahingo cuin
heille sencautta tapahtu, joca aiwan suuri on, tule teille
nijn tygö!u3turi, cuin että te
itze olisitte matcan saatta-

se

sen

nen, sentähden, että Jumala on asettanut teitä lasten
wartioiri, ja ette cuitengan heistä paremba waria pitänet
ole.

§. !2Z.
(uudenoexi owat wanhemmat welcapäät siunaman

hei-

erinom. wanhemvatn welw.iapftans coyran.ss
Tämä pitä cahdella tawalla tapahtua
se tapahtuman harmin ja sydämmelli»
stenrucousten cautta, lasten edestä. Cuinga tarpellinen

lapsians.
man. Ensin picä

heidän

se

ja
on, että tvanhemmat rucoilewat Jumalala lastens edestä,
on Syrach hywin hawainut, joca
kirjans zlug.v 11. sano, että Isän siunaus rakenda laluulemat sencautsten huonen ylös. Monet wanhemmista
ta ainoastanS lapsillens siunausta ja menestystä toimittawans, että he ennen caickia perän hyöriwät la pyöriwät, cuinga he lapsillens maallisia tawaroila mahdaisit
cocoon saada, ja ei anna itzellms sen alla sitä aica, että
he lastcns edestä rucoilisit. Waan mitä tällä tawalla cootan, st ei ole pysywäinen siunaus. Mutta cosca Isä ja
äiti tarpelli en työn tekemisen cantza yhdistäwät hartat rueouxet ycidan lastens onnellisuden edestä, catz), se rakenda
heille huonet, on, se tuv paljon siunausta ja pvsywäimenssiyxen myötäns. Tämän on myös Jumalinen
Joseph hywin ymmärtänyt, jonga tähden hän ei amoastanS
itze rucoilut lastens edestä, waan myös ei andanut itzellens
lepoa, ennen cuin hän asetti heidän isäns isän Jacobin eteen,
häneldä siunatta, joca myös sen aiwan sydämmellisesti tekl,
nijncuin nähtäwä on i Mos kirj. 48, v. 1,15,16, josta ei ainoastans wanhemmille, waan myös esiisille on yxi ihana
«sicuwa, sydämmellisten rucousten cautta lapsillens ja lastens lapsille siunausta ja menestystä toiwotta. Ei tämä
cuitengan ole ymmärettäwä paljan ruumillisen menesiyxen
toiwottamisesta, si!!ä ehkä tosin myös on wanhembain
welwollisus, että heidän pitä rucoilemanlumalalda lapsillens ruumillista ja maallista siunausta, ja Humala myös
sencaltaisen rucouxen, cosca hänen tahtons jälken tavahsieluja
taroet
tu, armoja cuule; nijn cuilengin ja
pitä
myös
paljo
nijn
wanbembain näiden
callimmat,
owat
hengellisten lahjain rucoilemises, lastens edestä, ensin ja
ennen caickia erinomaisen cchkeruden ja wireyden osottaman. Tämän tähden on sekä tarpellinen että cohtullinen,
että christilliset wanhemmat ei ainoastans jo silloin, cosca
he hawaitzewat että Jumala on heidän awiowuotens

sen

sen

sen

se

se

se
se

N

cosca

4

sen

siuna-
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siunanut, heidän wielä äitins cohdusa olewMn sikiäns sy,

dämmellisen rucouxen cautta Jumalalle uhrawat, ia anohän sen itzellens otoUisexi armon astiaxi walmista
tahdois, waan myös sitten sen mailmcm tulouna, ja aina
edespäin, hartaita rucouxia nijn hywin sen, cuin niuidenwat, että

gm

lastens edestä Jumalan armo istuimen tygö ylöslähet-

täwät, että hän pyhällä hengelläns heitä yläswalaisis, ja
johdatais, andais heille yhden händä pMwaisen sydämen,
warjelis heitä mailman pahennuresta ja perkelen wittellyxistä, andais heille lesuxen tähden heidän syndins andexi,
siunais heidän ylöscafwattamisens, niin että he sencautta
Jumalalle otollisin lapsiri walmiststuri tulisit, ja wihdoin
i?ancaick:ssn autuuden periä saisit. Näitä ja.muita tain-

calraltaisia

armolahjoja pitä

christillisten wcmhembain

joca

päiwä rucoileman lumalaldalapsillens, ia tämä on. nijncuin minä jo sanoin, sekä tarpellincn, että cohtullinen, cohtullinen on se, sillä cuca on likembi taincaltaista sinucmsta
lapsillens toiwottaman, cuin heidän omat wanhembcms,
joiden liha ja weri he owat, ja joilla Jumala sitä warten
on lapset andanut, että heidän nijden autuutta pitä edesauttaman? Tarpellinenonssmyös, ei ainoastans sentäh«
den, että lapsille ei ihcstäns ole näitä calleita armotawaroica, eikä myös wanhemmat nijtä hellls itzs lahjoitta taipa; waan myös sentähden, että Jumala on asettanut
rucouxen yhdexi walicappalexi, jonga cautta meidän pitä
hänen armons ja hywydens tawaroita häneldä etzimän.
Ia tosin, jos »vanhemmatkin olisit hartat rucoileman la«
stens edestä, nijn saisit he täsäkin asiasa hawaita, että
wanhurscan rucous woi paljon, cosca se totinen on.
lac. 5, v. 16. He saisit ilolla nähdä, cuinga heidän lapsens, cosca he siinä siwusa muusta welwMsudestans heitä
cohtan waarin ottamat, Jumalan siunauxen cautta ylöscaswaisit ja wahwistuisit henges, täyteläisin wijfaudella ja
Jumalan armo olis hzid?n cantzans, ja, että he olisit Herran siunatut, joca taiwan ja maan luonut on. Peränäjattelcctt tätä, rackat wanhemmat.' Te walitcttte usein sen
ylitze, että teidän lapsen owat pahan tapaiset, cangiat,

eowa-
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cowacorwaiset, ja ei menesty. Mutta'coetelcat itziönne,
ja cuinga usein olette muiden teidän weiwollisutten
cosca myös
er-seasa .. siunanst heitä ja rucoilet Inmalata heidän
le täsakin asiasa olette ollet laimin lyöwäiset,
niin syyttäkö ikiän, ettei teidän lapsen menesty, ja olcat
ylöskehvitetut paremmin waärin ottaman sijta rallista rucouresta, jonga cautta te sinnautsn armon ja menestyxen
heille toimitta taidatte. Mutta rämä lasten siunaminm
wcmhemmilda, pitä wielä loisexi silla muoto tapahtuman,
että he yriwacaisesta
iiziäns ahkcroinervac, ja niinmuodoin olisit stncaltaiset, jotca ei ainosstans
itze lumalalda siunauxen iaada taidaisit; maan myös jaman siunauren lapsillens jäikens perittäwäxi jättäisit. Silla Jumala on scmascms luwannut siunauren ja menestyxen
seka nijlle Jumalisille itze, että myös heidän lapsillens. Autuas on se, cnin pelkä-Herra, ja hänen kästyjäns sangen
himoiye, hänen sicmcnens on waldias maan päällä,
Dawid
hurscasten si;cu pitä siunatuxi tuleman,
-

sano

Herra itze lupa tehdä laupiuden
monelle tuhaneZle, jotca händä racastawat ja hänen kästyns piräwä?. 2 Mos. kirj. 20, v. 6. Tämän siunauren ja
laupiuden anda ja osotta Jumala nijdcn lunlalisten lapsil-

Psalm

?i2, v.1,2;

ja

le, cosca myös he, nimittäin lapset Jumalala sydämestans
pelkawät, sekä ruumillisesti, että hengellisesti ja ijancaickisesti. Mutta jos lapset Jumalattomat owat, nijn jaawut
he kyllä paitzi sitä hengellistä ia ijancaickista siunausta, mut»
ta nautitzewat cuitengin usein ruumillisen siunauxen heidän
Jumalisten wanhembains tähden. W merkillinen esimercki on meille tästä Israelin lapsisa, jotca kyllä olit yri cowacorwainen cansa, ja usiasti Jumalan heidän synneillans
wihoitit, cuitengin nijn heidän Isäins Abrahamin, Isaachin ja Jacobin lumalisus usiasti waicutti Jumalala säästämän heitä, ja pelastaman henä monesta onnettomudesta
ja turmelluxesta, josa he muutoin huckunet olisit. Sitä
wastan on meille taas myös sen päälle esimerckejä, että moni Jumalinen lapsi on saanut karsia ruumillista onnettomutta jumalattomain wanhcmbams pahuden tähden.
Nijn
Ll 5
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Nijn luemme2Kuning.k.23,v.2s,sijtäJumalala pelkäwäisestäCuningastaloftasta, että waicka hän oli ulosjuurittanut caiken epaiumalden palwelluxen, ja sen.oikianlumalan palwelluxen mm juhlallisesti siallens toimitti, ettei hänen rverrmstans ollut vrikän Cuningas ennen händä,
joca niin caikesta sydäinestäns, ja cairesta siclustane, ja
caikesta woimastans, hänens käänsi herran tygo, caiken
Mosexen lain jälken: jahänen jälkens einilllitmssskän
hänen caltaistaris. Cuitengin nijn oli wielä yxi osa hänen
I'äns Isän Manassen jumalaltomMn cossosta jälille, jota
caickilosian lumalisus ei tainut poiskaändä, silla cohta
jätistä päiä täst mainiiusa lugusa seiso selkeillä sanoilla,errei
»Herra käändänyt wihans suuresi julmlldest, jolla hän
ludan päälle wihoicettu oli, caickein tehoirusten lähden, joilla Manasit hänen kehoittanne oli. Jos sentähden wanhemmille on yxi racas sydän lapsians cshtan,
jatotuudesa toiwottawat heille menestystä, nim cawahtacan itziäns, ettei he jumalattomudens ja syndisen menons
cautta coco Jumalan wiha ja costo sekä itze että lastens ylit-

tze, waan peljätkää Jumalala ia pitäkän händä silmäins
edes caikcna elinaicanmis, sen päälle, että se armo ja siunaus cuin itze heille lumalalda tapahtu, mahdais myös
tulla heidän lastens ja Mkentulewaistens ylitze.
§.

124.

Wielä Seiyemennexi on wanhemmitten welwollisus
lapsmns cohran se, että he heitä isällisesti curiccawar,
he sitä carroilzewat, nijncuin Jumalan hengi silkeillä sanoilla osotta,
hän Pawalin cautta anoa caikille

«cosca

cosca

wanhemmille tämän yxiwacaistn waaroituxen ja ylöskehoi''
tuxen: Te Isät, älkär Myttäko teidän lapsian roihaan,
»vaan caswarracar heirä curimxes ja »Herran nuhresa..
Näillä sanoilla muistuttu Jumalan hengi caikille wcmhemmille, että heidän plta ensin ja ennen caickia rackaudella,
hiljaisudella ja ystäwällisella neuwomisella cohtaman heidän
lapskms, ja pyytämän taiwutta heitä sijhen cuin hywä on,
ja ei wihaisefti ja tylyysti heitä wastan itzens käyttämän,
nijn»

erinow. wanhcmbain voclw. lapsians
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nijnculn moni peränajattelematoin wanhin teke> ja luule
sen ei oleman svwslmn catzoa lepyisellä cafwolla lasten päällä eikä ystäwMsesti heitä tygöpubua; waan tahtojat
caicki nurjalla menolla ja cowudella heidän tykönäns ulos,

toimina. Tämä on, Myrrä

lapsia wihaan, josta Jumalan hengi waaroi-ta caickia wanhmubia, ja joca
wahingon matcan saatta, Gencaltaisen alinomaisen mihaisen, cowan, ja tylyn menettämisen cautta matcan saattamat wanhemmat sen, ettei heidän lapsens taida oikein
racasta heitä eikä käsittä sitä uscallusta heitä cohtan, että
nämät heidän wanhembans bywin heitä cohtan aiwotut
olisit; waan pelkäwät heitä nijncuin wihollisians, ja usiafti
coconans heitä sydämesänswthaMt, ja toiwottawat, että
he heidän caswoins edestä iksns voislymmyttä taidaiftt, ja
nijncauwan cuin näin wanhemmitten ja lasten Malilla laita
on, nijn owctt caicki wanhembain opetuxet ja muistuturet
turhat, ja ei he taida mitän hywä lastsns tykönä ulostoimitta. Setuähden
Jumalan hengi wanhemmille wielä toisesa paicasa, nimittäin C01.z,v.2i. Hlkät kehoitraco
teidän lapsianne wihaan, ercei hearaxi tulis. Mutta
nijn »vahingollinen cuin se on,
wanhimmat tämän
tekemät, nijn suuresti »vahingollinen on nwös se, että olla
vlön pehms lastens cansta Sille wanhallsElille tygöluki ja
soimais Herra itzs aiwan julmaxi wiaxi, cttä waicka han
tiM poicans jumalattomasti ja häpiällisesti itzens käyttämän, nijn ei hän kerrakan wihaisesti cayonur heidän
päällens. i Sam kirj z,v. iz,jonga tähden hän andoi suuren onnsttomuden tulla hänen ja hänen huonens ylitze.
Nain julma ja wahingollinen wcmhemmitten wica on
wielä tänäkin paiwänä, cosca he ylönpehmet lapsillens
omat. Caiketikin pitä wan!>embain rakkaudella, HNiaisudella ja ystäwällisydellä cohtaman lapsians, mutta ei milläkän tawalla pidä nijn cauwas käymän, että he lastens
sondeja ja wicoja sormeins lDtze catzelswat. Jos ei he
ystäwällisen ja hiljaisten muistutusten cautta taida lapsians
Nljstä poistaiwutta, nijn pitä heidän pyytämän tehdä sitä
eowembain wälicappalden cautta, nimittäin eurituxella;
jonga

suuren

sano

cosca

sen

se

<

se
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jonga tähden myös Jumalan hengi, nijsä edcstuoduisa sa>

noisa yhdewa puolelda waaroitta wanhembia lapsians
wihaan yllyrrämäst, mulca sijnä siwusa ja toiselda puo»
lelda cuitenain kaste heitä caswatcaman lapsians curicucuritus pitä tapahtuman ensin sanoilla ei cuixes. Tämä
tengan häpiällisillä ja julmilla kiuckusanoilla, kirouxilla ja
sadaturilla, sillä nijtle ei 013 hywä waicutus; ns paljon
enämmin turmelemat ja pahendawat lapsia; waan cosca
waichemmat jotain pahutla.ja sopimatoinda lapsildans
harjoileldawan hawaitz:wat, ja he ei anna itziäns johdatta
sijhen cuin hywä on, nljn pitä heidän sopiwaistlla yxiwacaisudella ja kiwnudella asettaman lastens silmäin ctssn heidän fyndins ia wicans, ja.ei ainoastans itze uhcaman heilä
ranqaisturclia, waan mnös osottaman heille, mikä cowa
ja hirmuinen rangaistus lumalalda heidän ylitzens tulewa
on, ellei he paranna itziäns; mutta tamängin alla pila
wanbembain andauian lastens nähdä ja hawaita, että ebkä cuinga he wihawat heidän pahuttans, nijn he cuitengin
rackauden jälken ei taida
itze heitä racastawat, ja
kärsiä, että he onnettomudsn ja cadotuxen pänllens wetäwät. Waan jos ei wielä tämä curitus, cuin näin sanoilla tapahtu, ole ulottuwainsn, ia lapset ei sencautta itziäns
ojenda anna, nijn pitä toisexi curitus wilzalla aljettaman,
jonga tarpellisudesta ja hyödytyrestä Salomo puhu, cosca
Sanal kirj 22,v.i 5
hulluus on nuorucaisen sydämes, rvaan cnrirnxen wiya aja sen cauwas hänestä;
kirjan 23, v. iz, 14, Alä lacka lastans curiccaja
mast, sillä jos sinä händä wiyalla lyör, niin ei hän
cuole. Sinä lyöt händä wirzalla, waan sinä wapahrat hänen sieluns helwetista; ja wielä 29,0.17 sano hän:
Curica poicas, nijn hän sinua wirworca. Mutta jos
tällä curiturelle pitä oleman loimotettu ja hywä waicutus,
nijn pitä
siwusa seurawaisista cappaleista hywin waarin
olettaman. Ensist pitä wanhembain curittaman lapsians
oittalla ajalla, ja ei salliman heitä nijnccmwan jotain pa«
hutta harjoitta, että he tawcm cautta sijnä vaatuwat.
Se on hirmuinen wica monen wanhemman tykönä, että

saman

sano:

saman

sen

he
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he andawat lapftns yhden ajan toistn jälken olla ja tehdä
nijncuin he tahtomat, salliwar heidän ollaynsiänä, aselta

itziäns opetusta-wastan,

pahasti puhua, ka-oilla m muuta
jumalatomda meno edesans pitä/ ja caiken tämän tähden
ei kertacan catzo carsasti heidän päällens, waan paljota
enämmin ustasti nauruna pitäwäc sen, että heidän lapsens
pahasa niin wlckelät owat, ajattelen, ettei siitä ole nijn
paljo huolimisi, mitä lapset pienudesa ja ymmärtämättämydcns aicana tekewät; sillä wälillä cuitengin pahuus aina
sywemmälda ja sywemmaldä juurtu lasten sydämiin ja usiastinimsywäldä, ettefsttä enämbi uhcauxella eikä witzalla
sieldä ulossaada; ja, aicailen curituxen laimin lyömisen
cautta on se tapahtunut, että sencaltaiset curittamattomat
lapftt, ei aimiastans ole asettanet itziäs wanheinbions wastan, heitä lyönet ja hiuxistawetänet, cosca he heitä suurembina owat curitta tahtonet; waan myös hirsipuuhun
eli Böwelin kirwen alla, ja cadomxeen joutunet. Sentähdm on torpellinen caikilda wanhemmilda tsaarin otetta,
mitä Syrach näinmuodoin sano: Curircamatoin lapsi tule nijn cangia>i, cuin hillimätoin hewoinen. Ole pehmo pojalles, nijn sinun täyty edespäin peljätä händä:
hänen canstans, .nijn hän wijlnein saatra sinun
murhellisixi. Alä ree leickia hänen canstans, ettei sinun

sure

pidä hänencantzano mnrherriman, ja nizn sinun
täyry wiimein hänen cansians
kiristä. ?A<l
anna hänelle rvalda nuorella ijälläns, ja
wasta hänen tyhmvdens edestä. Cumarra hänen caulans nuorna, ja lyö händä selöän rvahäna, ettei hän tulio sinulle nizcurixi ja tottelemattomaxi; Svr, 30, v 8- :c. Toistxi.piia wanhembain lastens curittamisesa sorvittaman curimxen mitan, sekä lapsen wahwuden, että »nyos hä<
nen wicans suuruden jälken, ja nwlembain puolesta cawahtaman, enei curims ylönpaljoxi rulis. Pienembi
ja heicombi lapsi tott?le kewiämbätäkin" curitusta, mutta
suurcmbi ja wahwembi lapsi tarwitze cowemba wihausta.
Se edellinen taita picaisesti
käden cautta tulla wahingoituxi ruumins ja terweydens puolesta, jasille jälkimäi-

rascan

selle
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selle ei ole pel>m,e kusi aina ulottuwainen. Sentähden pitä
itzecukin lapsi senjälken witzattaman, cuin hänen ikäns ja

ruumms wahwus sen myöden anda. Niin- pitä myös lasien wicain
curituresa eroims tehtämän. Muutamat wiat omat sencaltaijet,

että ne tapaturmaisesti ja

heicoudesta tapahtumat, ia nämät taitawat yxiwacaisella
nuhtelemissa eli wähemmällä rangaistuxella paratuxi tulla.
Multa cosca lapset ehdollisesti rckowat, ia erinomattain
ja joisa
sencaltalsisa asiuisa, cuin christiliisyteen
nimi häwaistän, nim waati itze asia, että »vanJumalansijtä
hemmat
Herrala kiiwastuwat,',a yxiwacaisemmasti
lapsians rangaisewat. Jos ei tärä eroitusta tehdä, maan

lapset caickein wicain edestä witzatan, )a se yhdesä mitasa;
nijn on siltä muiden
se wahingo, että lapset tottuwat
nijn witzacm ja tulemat ylönpaldisen curiwxen ccmtta nijn
paadutemxi, ettei he sitä wihdoin ensingän tottele. Colmcmneri pitä wanhembain cawahoaman, ettei he julmudella ja wihanskiucusa lapsians curira, Mä paitzi sitä,
että curitus sencaltaijesä kiucusa picaisesti taita tapahtu
plönpaldisefti, nijn ei ole myöskän sille
toiwotettawa
waicutus lapsen tykönä, cosca hän luule, että wanhem»
bain picaisus ja wiha, ja ei hänen oma erhetyxens, on syy,
jonga tähden hända lyödän, cusa cuitengin lapsen pitä sekä
tundeman wicans, että myös kiwun witzasta, jos hänen
sydämens muutoin pitä oikein parannuxen taiwutetuxi tuleman. Muutamille ja monelle wanhemmalle on kirottu
tapa, ettei hssHywällä mielellä ollesans, taida käsiäns lap<
sijns satutta, waicka hs cuinga suurta syndiä ja pahutta
tekisit. Mutta
he wihaan ja kiukuun syttynet owat,
nijn carcawar he julmudesa lastens päälle pienimmäingin
wirhein tähden, ulosHrendawat kirouxia ja sadatuxia heitä
wastan, cutzuwat heitä huorancacarixi, hirsipuuuruaxi,
perkelen jäsenixi :c. ja niincuin Kirnmijet metzän pedot ja

seasa

se

se

cosca

murhawaiset Böwelit heitä raatelemat,

joca tosin on hirmuinen nähdä ja cuulla. Mutta mirä hyödyttä taincaltailen curitus? Ci mitän, maan se teke lapsen paljotapa»
hemmari, cuin hän ollut on, ja sencaltaiset järjettömät
wan-
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wanhemmat cocowat ihs sitä suremman kirouxen ylltzms.
G si)s pidä yhdengän wanhemman wiyasa ja kiucusa lastans curittaman, waan pikemmin, jos hän tunds wihan
tykouans ylösnousewan odottaman siihen asti, cuin se
osettu,. ja sitten taidolla ja cohtullisella
sitä wa,

stanhacoista lasta lyömän, joca silloin paremmin tunde
oman ansions ja wahembains hywän aicomisen, ja sijtä
parannuxeen taipu. Neljännexi, nijncuin rucous on tarwanhemmar lasicns cantza eteens ot«Pellinen esikisa, mitämyös
tawat, nim on se
curituxesa wälnämättsmasti
tarpellinen, sillä se caiken paras curitus ei hyödytä mitan
ilman Jumalan siunausta, joca sentahden hartan rucouxen
cautta hänewä chittamän pitä, nijn vywin ennen cuin la«
stacuritstan, cuin sitte, cosca se tapahtunut on, että nimittäin Jumala cmdais sen lapsille parannurcri tulla.
Wi.dennexi pirä curuuxen cantza rackat muistutuxet ja
yxiwacaiser ylöskehoiruxet yhdistettämän, nijn että
wachemmat asettamat lasteens eteen, cuinZa he stn rangaisturen hywm ansainet owat: cuinga heidän rackaudens
ja lasten ricos on waatinm heitä sitä tekemän: Mikä Jumalan duomio heidän edesäns seiso, ja cuinga myös he itzs
owat waaditut heitä wielä edespäin wielä cowemmin rangaiseman, jos ei he sijtä, cuin tapahtunut on, anna itziäns
parannuMn ylöskehoitta, Cuud.nnexi pitä wanhembain
kaikenkin cawahcaman iyiäns, ettei hekäskenäns, lasten
curi-ramijentähden, eripuraisixi rule, eli Hpasta lapsin
edestä ja om sirä mojaus, cojca toinen lasta curma taherinomattain äitit
to, nijncuin usein monet
tekemät; josta ei ainoastans wanhen-bain wälillä suuri eripuraisus ja vaha meteli, waan myös lasten tykönä, cosca
he sen ymmärtämät, suuri willitys ilmandu. Sencauna
tulemat ei ainoc.stans caicki ranaaistuxet hedelmättömifi
tehdyxi, waan lapset tulemat myös sillä tawaiia suurem»
baan pahuteen kehoiteturi, jouga tähden ei yxikän wanhm
mahda mjn peränajatteiematoin olla, että hän tällä muoto
sekä itzellens että laosellens nijn juuren,wahingon tekis; ja
waicka wielä yxi wanhemmista luulis, että se toinen taicka
syyt-
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syyttömästi taicka ylönpaldisesti lasta curitta, nijn älkön
cuitenganlumalan tähden lapsen läsnä olles ficä ii.u itaco;
waan sanoco cahden käffsn puolisollens ajatuxens, ja pnytäkön rackaudesa muistutta händä, edespäin parmnnm
teki.
eteen catzoman, jos hän sillä erällä wäärin eli
Silla ehkä cuitlga pahasti se itzesans on tehty, että
ilman syytä eli ylönpaldisesti tule rangaistuxi/ nijn on se cuitengin hänelle hyödyllisembi, että wanhemmat hänen tietä»
Ms, sijnä yxi mieliset owat, cuin että hän cuule heidän
kästenäns sen ylitze rijtelewan. Costa nyt nämät mainitut
asian haarat lasten curittamisesa wanhemmilda waari otetan, nijn on se yxi siunattu wälicaypale lasten christillisen
ylöscaswattanllseen ja tule heidän sekä.ruumins että sieluns
onnen ja autuuden edssauttamisexi. Alkon yxikä« wanhin
andaco sen sokian ja järjettömän luonnollisen rackauden olla
itzellens esteri/ tämän tarpellisen wälicappalen toimellisesa
käyttämisssä, waan muistacon mitä Jumalan hengi Salomonin cautta sano: loca wiyans säästä, hän wiha lastans. Sanal. kiri. i?, v. 24. Sitä wastan sanojaJumala
itzestäns, jonga rackaus cuitengin on täydellisin cclikilda
esicnwaxi otettaman pitä: loica minä racastan, nijtä
minä curiran. Ebr. 12, v.6. Catzocat ja cuulcat, rackat
wanhemmat, mitä Jumala itze täsä sano, ja älkät sitä
cutzu, ja sencautta
wihaari luulco, mitä hän rackaudexi
nijn tacaperoisesti tehkö, että te lapsian wihatta, cosca te
heitä racastawan ajattelette; waan cgsca teidän lapsen rickowat, ja ei he anna ystävällisten muistutusten, ja yxiwacaisten waaroitusten cautta itzens ojenda, nijn tartucat
curituxen witzaan sillä tawalla, cuin täsä opetettu on, ja
osottacat sen ccmsta, että te heitä oikein Jumalan mielen
jälkenracastatte. Ia se cuin wielä enälnbi on, jos ei teidän oma curituren ole ulottuwainen, waan teidän lapsen,
erinomattain täyteen ymmärryxens lulduans, yhtä hywin
owat teille cowacorwaifet ja jumalaWmutta harwittawat,
nijn olette Jumalan käskyn jälken weicapaät saattaman
ei aihcitä Esiwallan eteen rangaistetta, sen päälle, etläpahutnoastans he itze mahdaisit tulla saattiuxi tundeman
tans
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sitä catuman, wac»n myus muut cowaconvaiftt
lcpft' siitä cartamisen esmerkin oitaisit, niincuin Herra chs
täliiänlain teidän eteen lirjoiia 5M05 km 21,0.18,19,20.
Mutta jos ette tee tätä, waan imnctte he-rcu
o<lo curittamata ja rangcisemara, ;a
alla mpössuoje,
ietle heitä muita wastan, jotca hei:ä rangaistman welcapäätowat, ni,n te sekä nihatte lapsian että myös lumaloea, ionga käffyn le laimin lyötte, ja sencautta hänen
wcnhurscan rangaistuxens päällenne wedätte. Se sopi
teiniin, cuin lel>u muinen sanoi losaphatille: pitäkö sinun auttaman jumalaromda, jaracastaman nijtä,
ta Herra wihawat? ja sentähden on -Herran wiha sinun
päälles. 2Mca kirj. 19, v. 2. Ah cartacat cuitwgin, ettsi
tämä wiha mahdais teidän sopimattoman pchmyden ja tvhmc n rackaudenne tähden lapsian cohtan, käydä teidän yliHm, sillä on hirmuinen langeta eläwän Jumalan kasijn.Ebr.lc>,v.z i; ja
hänen wihans mli sytty palaman, nijn polca
haman alemwaiseen helwe«i)n.
tcns ja

sen

se

cosca
se
sMos.kirj.32,v>22.
Täsa olette

§.

tuullet ja lukenet ne

125.

wanhemmat lyhykäisesti (')
erinomaisimmat pääasiat, josa Mt<e

nyt, rackat

tän
O WanhcmbalnwelwMudet lapsia eohtan, rwat mjn paljo sisäsyrilcnspitawäiht, että nijden liknchään selitprnn,
näns ja erittäin yxi kirja, jofa ne edespanuan caickei» asianhaarain puolesta, ja ei ole sentähden taittu tä,a firjasa nijn
ftlitetti, josa eailcsta chmiscn wclwolllsudesla phteiWopettt.n.
, En taida imua cuitengan malnitzemuta «ilta, etlä mi:ä täsa
yhdesä kirjufa, jocaSaxau tielesiH
Luuttu, st on niusastl
käätty, Turun
ja
siiten
suomen
Ruotzixi
«nna 175» on präudättp, ja cuiMn: N?a,chentt>ain »a
-itjn :cllil
lasten sieluin pelastuxeri. Tämä knja ou

ja ihana/ja cailM wanhewmilk nijn taerell,ucn,e!i<„
ti.oä,
mt!!a oikeudella on mahdollinen chnMise» isän ja äitin nimeH
cand>unan,
ci sitä itzcllens toimita, jos hän !>» ainoosians
saada taila, ja sijtä opi, cmnga häl.cil llGans l)ikcil: vitä
ja
stta hewän eltä oman sieluns hciwelisiä i.^
,>mn. Eiliä wnziila olen imnä euiteng n
tinasta

se

Mm

samana

p^-
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tän teidän welwollisudm lapsianne cohtan, ja joista teidän
sekä heidän ruumins että sieluns hyödytyxen ja autuuden
edesauttamisen' tule waariotta.nijn Jos te oikein peränä) anelette, mitä tasa sanottu on,
taidatte jo itze hawalta,
cuinga wältlämättömästi tarpellinen se on, että te namät
teidän welwotlisuden aina mielesän pidätte ja nijden wiiu-

husta waariottamiftsta ja wiriästä harjoituxesta ihiän ahkeroitzette. Cuitengin ja cosca nijn ai»van monda wanhinda
tähän aicaan, Jumala paratcon! löyttän, jotca tämän

callin asian laimin lyömät ja peräti utchottawat, niin
tahdon minä ylöskehoitureri teille, jotca tätä lmtte eli cuulette, wielä muutamat lyhykäiset muistutuxet tähän tygöpanna. Muistacat, rackat wanhemmat, cuinga callit tawarat Jumala teidän- lapsisanne teille andanut. ja teidän
halduun wartioitta usconut on. Llwnnostans owat he kyllä wiyan lapset ja cadotuxeen wicapäät, mutta sijnä siwunijn

sa owat he cuitengin nijncuin te itzerin lesurelda callisti!uomin
nastetuxi tullet, ja casten cautra ylösotetun

ystäwiri, rackairi lapsixi ja autuuden perillisin'. Näitä näin
calleita lapsia, joista yxi jo enammin maxa, cuin coco n a«
ilma ja caicki sen catowaiset tawarat, on Jumala teioän
halduun andanut, ja asettanut teidän oman siahans hiitä
holhoman ja heistä waaria ottaman, että teidän pitä heidän ylihens walwoman, ja ei ainoastcms sen psrän catz)<
man, että he ruumins puolesta elätetyn, suoielluri ia hywin edescatzotuxi tulisit; wacm myös suuremman ja tarcamman huulen sijtä pitämän, että heidän callit ja cuo!e«
mattomat sieluns tulisit tallelle pidetyxi ja nijden autuus
edespää-asiat lyhykäisesti uloswttänyt, ja stn cansia yhdistänyt, mitä
täsä kirjasa ruotzin kielesi waichemkain welwMudcha lapsmns
cohranedesxannan/ja toiwetun sydammestan,etta ne wauhu::!nl>t
joilla ei ole, eikä taida saada lawlamba opetusta täsä näin callis»
ja tarpellisesa asias», mahduisit sengin oikein tutkia ja sydäi-.nmjns
kätke, milä he tasa kirjana sijtä luttwat, ja tulla ylöskeiMtclmi,

eiailioastanssitäseuraman, waan myös sm julMuresta i!>c laa::Mh
wiamiualda pcräuajattelenian/ cuinga he itzms jn
telisit.
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edesautetuxi, joca sillQin tapahtu, cosca be m>n tulewat
ylöcaswatetuxi, että he pysywat ja wahwisiuwat sijnä !ijtosa, cuin he c«'st'sc,ns Jumpan cantza tehnet owat.
taincalmisesa aicoimisea on Jumala ne callit laiset
z>
teille andanut. Muistacat wielä, että nämät lapset vn at
tmstä itze ulostullet, he vwat teidän lihan iaweren, teistä
he owat saanet ruumins ja sieluns, ja sentähden mitä heille
tapahtu, se tapahtu itze teille, olcon se hywä eli paha.
Muistacat wielä sitä angara lugun lastua; cuin teidän kerta Jumalan edesä lapsistan tekemän pitä. Hän on andanut heidän teidän wartioitzemisen alla, mutta hän on myös
kerta waatiwa ne samat teildä jällens ja tutkistelema, ruinaa uscollisesti te sen tehnet olette, ja jos yri ainoa heistä on
tullut teidän lmolimattvmuden cautta turmeLuxi jä hucusetuxi, nijn pita teidän oma sielun stn edestä turmelluxi ja Hucutetuxi Mleman. Mitä tahdotte nyt sijs tehdä, rackat
wimhemmat, täsä asiasa, jonga cantza näin laita on?
Tahdottaco te olla huolimattomat jasuruttomat teidän lapsistan? Ongo se teille yhtä caicki, cuinga te heitä cohtan itziänne käytätte ja cuinga he ylöscaswäwat? Jos ette siitä
wlsua waaria pidä, cuin täsä edelläpäin teidän welwollisudestan lapsianne cohtan edestuotu on, waan ne laimin lyötte, nijn ei taida se muutoin tapahtua, cuin että he sckä
ajallisesti että ijancaickisesti turmelluiri ja ccdotetuixi tulewat. Mutta millä sydammellä te taidatte sm nähdä, että je
näin kaypi teidän lapsille»? Pitäkö Jumalan lapset mlemsn
stuanan orjixl? Pitäkö ne, joita lesus omalla werellans
on ostanut, näin surkiasti huckuman? Pitäkö nijden, jotca
lumalalda owat aiwotut ijancaickista autuutta taiwas perimän, ijancaickiseen vijnaan ja waiwaan helwetisä joutuman? Ia tämä caicki paljan teidän lugunpitämättömpden
ja huVlimattomudenne cautta? Pitäkö teidän oma lihan ja,
weren, teidän ihanat lapsen, näin onnettoman ja hirmuistn lopun saaman sentähden, ettet te paremmin heisiä waariottanet ole? Ia pitäkö heidän,jotca owat welcapäät teitä
nijn yxiwacaistsii racastaman, teitä cunnioitzeman ia teidän
onneUisudenne edestä lumalata rucoileman, pitäkö, sanon
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minä, heidän tuleman waadituxi tunnustaman ja »valittaman, että te olette ollet heidän suurimmat wihollisens? Pitako heidän KcnVaitzeman, että te olette heirä hapiään saat-

pitäkö heidän cadotettu we-.ens huutaman ijanSanocat, racknt wanhemcaickisestcosto teidän ylitzenne?
mat, cuinga ja miua sydämmellä te taidatte sallia, että se
näin tapccktu, !a cuinga luulette taitawan sen wastata siliä
lugun la«cun päiwällä? Cuinga rohedesseifowalle tilin jawanyurscan
duomann caswon eteen,
kenette ilmestyä sen
olette, jotca hän teille suo»
hucultanet
eosca te ne tawarat
jeida usconut on,, ja mitä pitä teidän wastamcm hända,
olerce? Mitä pirä
cosca hän kysy, cuhunga te ne pannet
cuinga
teidän lapsen heiteidän sanoman, cosca te näette,
nijden raatele«
pahudens
annetan
tähden
dän snndeins ia
kästjn
perkeliiten
paic<
cadoturen
hirmuitawaiseen
waisten
pohjatöin
cuinga
siwusa,
se
helkaanwietä, mutta siinä
wetti awa kitans ja ike teidän wielä sywemmäldä ylosniele,
sentänden, että teidän lapsen teidän syvstän sinne «outuoet
owat? la, mitä pitä teidän ajatteleman ja sanoman, cosca te sitten ulLsscmomattoman oman waiwanne alla cunl-tt«', cuinga teidän cadotetut lapsenne ulwowat, pc.rcuwat
ja huurc>wat iiancaickisesta woi ja kirousta teidän ylitzenne,
että te heidän sinne saattanet oletta, sanoden: kirorcu olconselsä, joca minun ftniMtänyr on, kirorru olcc»,
secobm, joca minun candanur «n, ja ne nisac, joica
minä imenet olen. R-irotur olcon minun wanhembani,
jorca minun castesten saattanet owat, murra ei sure opercanet ja johdarraner minua Casteni lijtosa pyftnwn,
eikä coscan muisturraner mica minun senjälken tekemän
piri; ivaan owat sen alzetun Imnalan armo työn <niufton kipinän minusa samnusa tukistanet, andaner
ilkiwaldaisuden, cayonec
caiken
mua, sallinet minulle
pahudeni
cai.sta, ja jumalattominun
lävuze sormein
minua
zunialacromaun »a stlrutromille esimerkeilläns
Sanocat, rackat wanhimjol)darr«ner.
maan menoon
ja eikö wapistl-s
Kiunusiu,
näihijn
caickizn
mat, ettekö te
pällien,
,o
lange
Mutta
tanct, ,a
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Mutta jos t? wälttä tahdotte.ettci teidän iiancaickism i?cun
ja hammasten kiristyxen alla yirmuistuman ia cauhistuniax

pidä, nim olcat nyr lesuxen nimesa ylöskcholtecut, suu<
rimmaNa mmhenpidolla teidän lapsian yiöscasvattanum
ja waarinottaman, mitä teidän heidän ouiudms edesttnctamisexi tehdä tule. Armahtacat sekä itziän että lapsien,
ja laiktacat pelwolla ja wapistuxella, että te molenimui
ope<
lin autuiri tulisitte. Ahkeroilcat itziän siitä, että te
lapsianne
jäiken,
nijn
cuin
teille
on
annettu,
täsäkin
tuxen
coymn itziän käyttä mahdaisitte,sttä te saisitte ilolla nähdä,
ei ainoaftans, cuinga he maallisen menon puolesta menstty<
ylöswät, waan myös, cuinga he Herran
caswawat wanhurscyuden puixi hänen isturranchen»
cunniaxi; ,a wiydoin eosca te ynnä heidän cantzans lesutaidaisitte:-Herra, cäsä
xen duunnon eteen aMte,
minä olen ;a lavftc zorcao munllle annoit, ja päälle
rim,ul'a m ihastuxella lasten canha saisilte sisälle käydä
mncaickiseen iloon ja autuuteen. Jumala lesuxen tähden
teitä tähän yluswalckscon, auttacon ja wahwistacon! Ia
Herralcsu awa caickeinmanhembmn sydämmet ja corwat,
tätä lukswat eli cuulewat, että he nämät muistutuxet
oikein kätkisit, niitä seuraman ylöskehoitetuxi tulisit ja
wihdoin sinun iloos sisälle päästä mahdaisit!

sen

seuracunnasa

sanoa

sen

Lasten wetwollisudesta wanhembians cohtan.
Jota stmremmalla w'reydelläja tarcaudeNa wanhem-

mitten tule sittä itziäns ahkeroita, että Ke oikein lapsianS
col>tan itzms käyttäisit, nijncnin täsä edelläpäin osotettu on;
sitä suuremmalla ahk?rudel!a tule myös caickein lasten siitä
waarin otta, mitä Keidän welwollisudens wanhembians
cohlan waati. Mitkä näinat lasten welwollisudet heidän
wanhembians cohtan owat, ja cuinga ns heildä pitä harloitettaman, tule nyt täsä, järjestyresa edespandawaxi.

se

Mm 3
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§.

.127.

Te ensimäinen caickein lasten welwolMs on se, että
heidän pnä rvanhemdians cunmoittainin ja arwc»<a
pitämän. Tätä waatilumala selkeillä sanoilla neljännesH
-ft, cusa hän itzccullckin lapselle näin sano: Cunnioira
smunlAZ ja sinun Äicis, ettäs menestyisit ja olisit pitkäijällineirmaan päällä. Tänlä wanhemmittcn cunnioitzeminen lapsilda vita niinmuodoin tapahtuman, että de
sekä Pdammesäns wanhcmbians corkiasti arwawat, että
myös ulc naisesti puheisa, käytöxisä ja
nöyrästi itzms
ja
coytan
käyttämät,
hsuä
caikerikin cawabtawat itziäns,
ettei he sen peitten alla,cuin että wanhemmisa olis jocu.wirhe, ylömatzesti heistä ajattele, eikä myös muutoin jouaculia tawalla sopimattomasti heitä cohta. Ia jos wiela wanhemmisa jocu wirhe ja wica löydyis, niin rn cuitengin lasten

caikella Vireydellä ja sopiwaisella tuwalla sitä
pei,sä, nimcuin S>mi ja laphet tekiwät, jotta, cosca se
Erottu Cam pilckais oma ja heidän Isäns alastomutw,
ni N he otit waatten ja panit molembain heidän hartioiliens, ja menit seljutäin ja peitit Isäns häwyn, ja
heidän casn>2ns olit kääcyr pois, ni'n ettei he nähnet
Isäns häpyä. I Mos kirj-9,v. 23. Nijn pitä myös meidän,
ni n valin cuin mahdollinen on, pyytämän wälttä, etten
m? näkis meidän wandembaim alastomutta ja häpyä, se on,
heidän wicojans ja wirhejans, etten me niistä tulis kehoite»
tuxi heitä jollakin muoto ylöncatzoman. Mutta, Jumala
paralcon!
monda Camin weljeä ja sisarta wielä löyrei
tän, wtca ainoastans ilmoita, ymbärins lewitä ja nau<
ra mjtä wanhembain wicoja, cuin heisä owat, waan myös
syyttäwät heitä usiambijn, cuin heidän tykönäns löyttän,
ja sentähden heistä pilcka tekemät. Sillä nyt omat enimmitttn lapset ja nuorucaiset niin ylöspaisunet ja itzemieliset,
he tabdo taiwutta heitäns seuraman wanhembains
neuwoja, ja andaman itziäns heildä curitetka, maan itzellens suozelemisexi ja caunistelemisexi, ulostoimittawat sen
wonhemmillens heickoudexi ja hulluderi, joca cuitengin itze
työsä on wijsaus ja toimellisuden todistus wanhembain puo»
leloa.

lelda. Sentahdm p,'däis nuorucaisten paneman sydämmijns

lumalanhmgen yxiwacaistn muistutlyen, jonga hän anda
Salomon n cäutta caikille lapsille, ja näin cunle: Cunle
Iscs, joca sinun siittänyt on, ja älä cayo Miäs ylän,
costa hän rvanhaxi wlc. Sana!. kir°. v 22. Tostn,
hyödyllinen laoM, että he tästä
se on sekä taroellinen ettäilman
sitä, että se on sen ylimmäiwaarmottawar. Sillä
ja
Maijestetillisen
kästy,
että lasten vitä wan«
Jumalan
sin
hcmbianscunnioitzeman, nljn lupa hän myös erinomaisen
armo valcan m Ile lapsille, jotca sen tekemät- Hän-sano,
että heidän pitä menestymän ja olenlan pickäijällisec
maan päällä. Mutta tämän aicaiset nuorucaiset ei tahdo
tätä ajatella, waan käymät toista tietä, ja luulemat, että
he
he silloin omat oikein wijsat ja ymmärtämäiset,
niin cauwas tullet omat, että he taitamat pilcata wanhembi..ns ja naura heidän nsuwojans. Mutta muistacon tainzc?, v. 1?.
cakalset mitä Jumalan hengi sano Sanal.
Silinä,
sin cavner ojan rykonä hackawar ulos, ja csrcan

cosca

ylöncatzens ja tottelemattomudens tähden wanhembians

wastan, jo täällä ajallisesti täytetyri, siinä, että sencaltaiset, Jumalan wanhurscan duomion jälken, jmtumat hirsi
vuuhuun ja rattain päälle ripustetun, josa corpit ja cotcat
heidän silmäns uloshackawat, eli muutoin sencaltaisen cauWawaisen lopun saamat, ettei heidän ruumins tule haudatuxi, maan raatelewaisilda linnuilda ja metzän pedoilda
ylr ssyödän jahaastatan. Mutta waicka ei tämä aina ja
cMlle, jotca wanhembians ylöncatzowat, näin tapahdu,
nijn tule cuitengin se edestuotu Jumalan hengen uhcaus
heidän päällens nijnmuodoin täytetyri, että helwetin cotcat
ja corpit, pcrkelet uloshackawat heidän silmäns, se on, aina
enammin ja enämmin pimittäwat heidän silmäns synnisä
ja pahudesa, niin että he wihdoin ijancaickisesti naiden helwetin raato-linduin saaliri ja teurari joutumat sekä sielun
että ruumin puolesta. Catzo! tämä on nijden lasten hirmuinen loppu, jotca ei wanbembitans cunniasa pitämisen
alla
Mm 4

568 lhmisen welwollisus lähimmäistäns cohtan
alla ole tahtonet lumalalda siunausta ja menestystä wastanstta. Ia jos tämä näin tapahtu calkiile ylöncatzowaisille lapsille yhteisesti, ah cuinga on sijsnijlle käypä, jotca

niin cauwas mmewät heidän ylöncatzesans wanhembians
wastan, että hecoconans HM lyöwat, hiuxista wetäwät
ja raatelemat? Näitä tosin pitä perkelein sitä hirmuisen,min jällenswaiwaman jaraateleman, ja kirottu on se käsi, joca taincaltaisesa aicomisesa wanhembijns saattu.
§.

I2F.

Toisexi on lasten welwollisus racasta
Nl<n että heille on yxi sydämmellinen halu tekemän heille
caickinaista hywä, ja sitä wastan wälttämän ja cartaman

caickea sitä, jonga cautta wanhemmille jocu lewottomus,
ja wahingo tapahtua taidais. Ia tosin, cosca me
mielsiem johdatam ja tutkistelem, mitkä meidän wanhemb'M owat, nimittäin ns samat, joiden cautta emme ainoastans ole erisin saatetut tämän mailman walkeutem, waan
lnyös sitten edespäin holbotuiri, ylZSpidetyiri, ja ylöscastwakenlixi tullet, mm täyty meidän tunnusta, ettässmeildä
waaditnl rackaus ei ole muuca, cuin cohtullinen ja welwo!«
lwen kijtollisils heitä cohtan. Joca peränajctttele, cuinga
suuri murde, työ, waiwa ja waara sijnä on,, että lapsia
oikew l)!öscasivatta, ss ei taida muutoin sanoa, cuin että
lapset sn.mmmaUa oikeudella owat welcapäat manhembianö tämän tähden racastaman.
Tämän rackauden pitH
meidän osottaman wanhembiam cohtan niinmuodoin, että
ms ensin cohram heirä suloisilla sanoilla jakaptoxilla, ja
niinmuodoin itziäm menetäm, että sijtä näky, cuinga me
heitä ei ainoastans cunnioita ja pelkä, waan myös mielulliteemme sitä, cuin me tiedämme heille ihasturen
-sesti ja
saattaman, ja sitä wäldamme, joca heitä murhellisiri teks
eli heille jongun mielicarwauden matcan saatta. Toisexi
pitä meidän sitä welwollista rackautta sencautta wanhembiam codtan osottaman, että me rucoillemmelumalata
heidän edestans. Ne bywät tyst, cuin lapset nautitzewat
wunhemmildans, owat nijn suuret ja monet, ettei he itze

cosccm
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nijtä heille pa>kita, ja sentähden owat he sitä
coscan taida
welcapäät,
syvänimen hartaudella ioca päiwä ru«
enammin
an
eltä
lumalata,
coilen
hän heidän wanhembians armosa
mmsia ja ne hywät työt, cuin he heille rehuet owat, runsalia siunauxella sekä ajallisesti että ijancaickisesti heille pal
kita tai.doi?. Mutta mitä pitä nijstä tapsista sanottaman,
jolco sjnä siasa, cuin heidän näin rucsuresa pidäis ylösno»

stamon kä.ens tanvasten ja wanhemillens caickinaista siunausta anoman, jotca, sanon minä, tämän siasa, nijncuin
sen päälle työtä Kkewät, eträ he helmetistä caiken kirouxen

ylöecaiwa, ja sen saman wanhcmbains ylitzs ulosoxenba
taidaistt? Tämä on nijn hirmuinen ja cauhistawmnen asia,
että wcu taidais ajatella ei yhtäZ nijn jumalatoinda ja hä«
wyciindä lasia löyrywän, jocanäin tekls;
joca parhain tunde ihnustt ja
caicki mitä heidän soasan? tapahtu, on myös jo edelläpäin nähnyt taincaltaisia
jumalattomia lapsia olewcm; ja sentähden on hän myös
heille cartamiseri julistanut tämän duomion: Joca kiroile
Isäns ja Aicins, sen pirä totisesti cuoleman.2Mos. kiri.
21, v, 17. Ia eikö myös jocapäiwainen coettelemus waln
tettawasti todista, että ihe työsä sencattcnsia lapsia on, jotca
caickinaista kirouria ja sadatuxia wanhembains ylitze orendawot. Mlttta wielä usiambia taita, Jumala parcttcon l
nijtä löytyä, jotca, waicka ei he julkisesti rohkene wcmhembians kiroilla, cuitengin sen salaisesti tekemät, jasydämmesäns caickinaista paha wanhemmillens toiwottawat. Näiden jouckoon owat myös ne luettawat, jotca eli sentähden,
että he mcchdaisit päästä irralle siitä ikeesia, jonga alla he
luulemat okwcms, nijncauw.an cuin wanhemmilleon sanomista heidän ylitzens, eli sentähden, että he sitä pikemmin

mahdaisit saada halduns wanhembains omaisuden ja tawaran, toiwottawat, että samat heldän wanhembans sitK

pikemmin jota paremmin cuolemcm cautta poistemmatuixl
tulisit. Waan jooainen, joca tämän tcke, muistacon, että.
ehkä cuinga hän taita salata sencaltaifen pahan toiwotuxer»
sydämmesäns, nijn ettei se ihmisten edes ilmei ole, nijn on
cuitengin julki ja tietty Jumalalle, joca sydämmen salaiset
Mm 5
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ainoituretkm tutki; Tämän Jumalan caswoin edes seiso
taincaitamen lapsi nijncum suurin vakoin lekiä, ioca kiroile
ns cli äitm?, ia tule lnyöst häneldä stntäbden rangaistun. Ia c«.'sca Jumala on julistanut cuoleman duomion
stncallauin vlitze, niin mahta hän syystä pellitä, että
siasa, cuin Kan wanhemnnllms cuolemata coiwotta, nijn
bän itze ajattoman cuoleman cautca poislemnzatan.. ja, jos

sen

hän catumattsmudesans pysy, iMcaickiseida cuolemalda

plösnlellyxi tule.

§.

129.

Colmas lostsn welwollisus wanhsmbia cohtan on cm
nliaisus, jocanijn hywin cuin rackauskin, josta jo puhuttu
on, ci ainoastani Nchcmnesä Herran käffylä käsitettä sen
saNan alla cunnioira, waan johon myös lapset muija
paicvisa luuialan sanasa, selkeillä sanoilla ylöskehoitetuxi
tulemat. Lapset olcar cuuliaiser teidän wanhclnmillm
<Herrasa, sillä se «n oikein, cuuiu st Eph, 6, v. l; ja Co!.
Z, v. 20, ftno Jumalan hengi: Lapstr, olcar cuuliaiser
»?anhemn:il!cn caikisa, sillä se on herralle hirvin otollinen. Cciikisa vitä lasten wanhemmillens cuuliaiset oleman, p,ntzi sencalt<lisia alioza, joisa rvanbemdain käffyt
sotiwat Jumalan tahtoa wastan, sillä silloin pnä meidän
enämmin cuuleman Jumalala cuin ihmisiä. Sentabden
Jumalaloin, että he kästisit
jos iocu Isä eli äiti olis
lastans warastaman, walhettekman, eli jotan muuta tekemän cuin luwatoin ja syndinen on, nijn ei lapsi rico sitä
welwollista cuuliaisutta wastan, waicka hän on tottelematoin sencalmisille jumalattomille wcmhembains kästyille,
waan heidän tule silloin olla wanhemmillens tottelemattomat, mumoin rickowat he sitä heidän welwollisuttans wa«
stan, joca suurembi on, nimittäin, sitä cuuliaisutta wa'
sian, jota heowat welcapäät osottaman Jumalalle heidän
tumalliselle Isällms. Cuitengin ja cosca nijn tapahtu, että lapsen tästä syystä täyty jätta wanhembains kästyn täytlämätä, nijn pitä se sencaltaisella siweydellä, toimella ja
cunnian osotuxella wanhembia cohtan tapahtuman, että
sijtä nähdän, cuinga hän ei ylöncatzesta ja cowacorwaisudesta,
,
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desta, waan Jumalan käffyn ja oman tuntwn tähden, on

wanhembain kästyn. Mutta
lu
valimia
aftoisa, on, cosca se, mitäwanhemeaikisa
mat kaste vät eli on hywä, eli mvös ei itzeläns paha, ja ei
mi!!än ttlwalla sodi Jumalan käffyä wastau, nijn owat
lapset welcapäät oleman cuuliaiset, jacaiken woimans jä!ken täyi. r-ä i wanhembains tahtoa, olcon sitte suuremmisa cl? z Kne nmisa aswisa. Waan cuinga wähän tämä
cuuiiaMen welwollisus lapsilda waariotetan, sijtä nähdän
.:i:i! joca paicas.muryelliset todistux>t, sillä suurin
lapsista ei tahdo pidemmäldä cuulla wanyembains, cuin
he owat withe w tzalla siwen waadituri tulemat, ja
nijn luulewat hs itzens wapaxi caikesta
zan cld.i
sijtä cuuliaifudesta, jota wanhemmat lapsildans waatia
taitamat. Jos wielä muutamat lapsista aina edespäin re»
kewät wanhembains mielen jälken, nijn tapahtu sekin eni,
n itten sittä syystä, ettei hs mahdais wihoitta wanhembians
ja sencautta;äädä paitzi sitä, cuin he wanhembains kädestä
Mutta ah! cuinga harwat
owat ne lapset, jotca mielelläns Jumalan käsiyn ja oman
waadittu, ohelle paneman

se

se

sen
osa

cosca

tähden wanhemmillens cuuliaisutta oftttawat? Se
nahdän kyllä siztä, että co ca wanhemmat vwm köyhät, ja
tunnon

eli muutoin heidän mielens perän ei taida heitä lahjoitta, niin lapset enimmitten ei enämmin ota corwijns, mitä wcmhemmat sanowat, cuin että bs puu kellolla heidän edesäns soittaisit, waan
usiasti wiela päällisexi wanhmwains käffyistä pilcka ja nauroa tekewät. Israelin cansalls oli Jumala andanut sen
lain, että taincaltaiset cowacorwaiset lapset piti cuolliaxi
kiwitettäman, nijncuin nähtäwä on sMos.kiri.2i,v.iB.:c.
Mutta jos se nyt aina näin tapcchduis, nijn tosin moni
wanhemmista yhtenä väiwänä lapsittomaxi culis. Sillä
wälillä mahtawat cuitengin caicki wanhemmillens uppini-

scaiset ja cowacorwaiset lapset peränajatella ja panna sydämims mitä jo edeltäpäin 127 §. lopulle sanottu on. Täsä
en taida minä mainitzemata jättä yhtä asia, cuin on yxi nijstä, joisa lapset sen caiken suurimman totlclemattomuden
wan-
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wankembians wasson ysoltawat, nimittäin, cosca he ilman
kysymistä andawat
wcmhembams suostumista ;a
awioskästyn. Lapset o "at vxi osa rranhembains cai572

ken ermomaisemmasta tawarasta ja omaisudesta, ja senrähden ei taida Kwlst ilman suurimman warcauden ia wäärydensynnin harjoitusta naida elianda itziänstoiselle omaiju»
deri, jos ei heille ole wanhemmlldans sijben lupa ja suostumusta joilla on omisturen oikeus heidän ylitzens. Sentähden näemme myös Jumalan omasta laista, cuin hän
muinen andoi cansallens Israelille, että jps »xi pijca eli wai?
mo teki jonqun luoauren mastoin Isäns tahtoa, nijn cau<
wan cuin hän wielä oli Isäns huonesa, nijn ei pitänyt ftncaltainen lupaus wahwana pysymän, maan tacalsin käymän, waicka wielä sielun sitomisella tapahtunut o!is
v. 4,5,6. Nijn on wielä nytkin meidän
4 Mos. kirj.
feasam sarvellinen jacohtullinen waarin otetta, ettei cucan
lapsi mahda luwata fencaltaista lupausta, niincuin ei mnisci,
niin ei myöskän awios kästyn ja naimisen asioisa, joca soti
sitä oikeutta westan, cuin wanhemmille on hsioän yitzens.
Ia joca tämän teke, ei hän mcchda siunausta awios kaffyfans lumalalda odotta. Euitenqin ja nijncuin
mitten welwollisus waati, ettei heidän täsä asiasa pidä
wäärin käyttämän heidän waldaans ja oikeuttans, ja kieldämän lapsians sopiwaisesta nailnisesta, eikä waat>'man
heitäsencaltaisijnnam'sijn, joihin ei lapsille ihe mieldäja
taipumista ole, niincuin edelläpäin 118.A muistutettu on;
nijn on sitä wastan lapsille tumallinen, ettäOpettaittans ja
maallisen Esiwallan tykönä asian edesanda ja heidän ojendamistans ja suojellustans ehia, jos wanhemmat fencaltaista naimisen asioisa heildä waadeisit, cuin ei ole oikeus ja
cohtuus, cuitengin nijn, että lapset tämängin caikella siweydelläja cunnian osoturella wanhembians cohtan tekewät.
,

se

se

§.

lZv.

owat lapset welcapoät oleman wan?'emmillen» awuri ja palrvellnrexi caikisa heidän vuurorisans ja tarpeifans, ehkä misä
he sitä tarwitzewat,
olcon

a<:asa
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olcon se niin, että »vanhemmat owat fairat ja raadolliset
Nl mins puolesta, eli eitä he ymmärryrens puolaa he.coixi ja lapstillsm tulemat,, eli myös että he owat köyhät,
nim etcei heille ole, millä he itzci,s elättäisit .a y ösp:3äistt.
Caikifa näisä tiloisa, owat lapset we.capäät, caiken woperästä auttaman
Mitä tule nizhizn
cahtsenedsllisijn tilo«n, nimittän: cosca wcmhemtnat lnlewat snraifi ja raavoWri ruumins puolesta eli heiwiri ja
lapftllisiri ymmäcryrens puolesta, nijn ei taida yxckäu epcu-

lä, ja sitä wähemm.n kieleä, sen oiewan lasten suurimman
welwoilisuden, eitä silloin olla
awuxi ja
joca c.inoastans mieiehens xohdatla, että lapx
samancalmista hywiä leko»a owat
set pienenä
wanhewmi dans nantinnet. Lavsme ei ollut, mailcnaan
yhtän woilna cannatta chians, eikä ymmärnistH
t
itziäos hallita, Jos ei Wanhenlniat niloin o is heitä käft'heitä suojellet ja heistä waarinortanet, nun
säns
epäilemätä
olisit he ilman
h><clunet. S> ntähvcn waati se
yhteinen ja lulmollulm ki!toll>suden laki, että lasten sanialla tawalla jällens pitä wanhemdia!»s holhonian, cosca he
raadoWri, heicoixi ja woilnattomixi joutuwat. Ia mnH
taas Men tule, että aurta wcmhembians heidän
säns ja puutoresans, uizn ei ole se myöskän mmna, cuin
se, jota sama yhteinen kitollUuden laki käste.
sillä uukä
on oikemdi ja cohtullisemiu, cuin se, et:ä lapset eiänawär
jaylöspltäwät walchcmöians, joilra Ke ennen ftcä owat
elältätyixi ja yiöspidery-xi tullet? Patzi tucä niin osottH
mainittu awullisus ja pnlwcllus kast»
lesus itze, että
terän Neljälmesä kästysa,
waati, eriä m,>
ja
dan pitä cmmioiltaman Isä Amä; Siliä cosca He, ra
lesus Marc. 7, v.9. :c syyltä ja nuhtele Phar seuria ,a
jan oppeneitaludalaisien sensa sentehvcn, että he hyhälsit
Jumalan kaffm heidän jaälvins ia <uetustens cautta, nijn
vtia hän tämän lumonnen kastun eml.eckixi,, ja osotta,
cuinga he lännin löit sen simä
cunnian osotuxen
wa.-wemo:.' cohian sencauira, ettei :e ollct he:«e awulliset
he.tän kl..>h!>cial.ö, w«».n :ah,o;.tt j.n o>an tcmpll,n.
.
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heidän wanhemmillens ylöspitämistxi olis vitonyt
andaman. Tästä on sijs selkiasti nähtäwä, etm lopstt
millärän tawalla, ehkä nnngä edesandanusen slla se tapahduis, ilman synnitä ja Jumalan wihoittamisia, taida
jonqa

auttamnefta ja palitziäns racaperin wanhsmbains
ja
mrpeisans
colca he sen
wclluxcha heidän
ainoastans tehdä taitawat warans puolesta. Cmnaa luulemat siis ns lapset kerta sen Jumalan edesä wasiawans,
jotca sijnä siasa, cuin heidän pidäis tar.witzewuizia wan«
hembians elättämän ja auttaman, ylönpa!diludrs,l «aluja
wcia

sen
malattomasa menoia culuttawat
ca wanhemmille ylöspitämisexi o!is pitänyt anrctt?man.
M.ltta muutamat lapset tecewät wietä pahem'' >n, '.mmtäin-, jotca owatylpiät ja pilckawat wanhembmns heidän
köyhydens tähden. Nijn capahtu se usiatti, eteä colca lapset tulewat johonguun arwoon, niin
ia l ke rt
he sen itzellens häpiäxi, että catzo köyhäin ia alhoift. 'v.'
ihembains päälle, ajatellen, että M he h<in
xens tunnustaisit, niin he sencautta itzens a!ev-u>'-r;
ia
owat sentähden ne köyhätwanhemwat waadinu «!
n
sitä enämmin wihe'jäistt, jota onnellisimmar'
owat. Mutta tämä on sencaltoinen y!p> ys ja
sens tustetcaickea
luonnongin waicutusta sotiwamen julmuus
wasioin
ettei Jumala taida sitä millakän tawalla sencaltaittlle I,i,
>,

-

malattomille lapsille costamata jättä. Ia jos lum län
hengi yhteisesti sano, että ylpeys on aina langemuxcn
edellä, Sanal.kirj.i6,v. 18, micä sijs mahta seurara enkiittämattömycaltaistn ylpeyden päälle, joca nam
den cansta wanhembia wastan, yhdistetty on?
sencaltaiset owat juuri läsnä heidän caikenhirmuisinda lan-

suuren

ZemustallS.

§.

Tähan,cuin näinmuodoin lasten welwollisudestawanhembians cobtan sanottu on, tahdon minä wielä sen muistutly-en lisätä, errei lapsec wanhembain rvicoin ja cowllden tähden mahda lunllq ilziäns wapaxi näiden

lisurcens waanormmisesta, waan nijncuin Jumalaa
lxengl
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h ngi Petarin cautta sano palweljoille, että h-idän pirä
oleman Istnnillens alammaiset caikella pelwolla, ei aimyss
ja
noastans

siwiöille,

tvaatt

tllimllle

on se tosin n yös la.len welwollisus cun-

iPet.2,v,
nioitta, racasta, cuulla ja autta wanhembians, eiainn<warchembia, maan myös
stans nijtä rackaita ja Jumalisia
ja
jotta
jumalattomat
cowat
owat. Si2H
munat,
Mä,

ehkä

iB,nyn

kijtoMlus wauhembain
se soZiwamen
yxi woimallinen syy, joca

hywiä tekoja

on

laosta heioan welwoAstwens waarin?ttam;lesn, heitä cohlan; nijn ei ole se cuitengan se ainoa eikä suurin, waan
Jumalan käsky ja tahto on se luurin syy joca lapsia tä<
hän, kchmttaman pitä. Ia stnlähoen, ms wi, iä iocu Isä
eteli Äiti nijn caiken ihmisen lunnon pääldäns

tei hän lapiellens mitän rackautta ja hywä työtä oftttais,
nljncuin sustni tapahtua taita, niin on culrengin Jumalan
caikille lap!ule ilman eroilusta,
kaffy woimasa»s,joca
mmgäncalmset
tahtons: Cunnioica
olcot wanhemma!
O'.un Isäs ja sinun. Äins,
menestMt i°a olisir pickäijällinen maan päällä.
Ia tästä tule lasten maarin
otta/ ehkä ei yx,kän ki>tollisuden syy heitä sijhen sidois. Että cnnnioitta, racasta, cuulla ja palwslla rackaita ja lem<
bsitä wanhembia, sen taitamat myös pacancu tehdä, mutta tehdä sitä
tuimia ja cowia wanhembia codtan,
cmngc» symäldä chnstillisys ja nöyrä
jos
ja
siitä nöhdän
sydämmeen juurtunut on-joncohton
cmliiaisuslumalata
ga tähden myös ne lapset jotcaleluxsnystäwär jalumalau lap/et olla tahtomat, sen täsäkin asiafa osottaman Pitä,
nimittäin, että he cowiak n wanhenzbians cohtan luma"
lan käffyn jälken welwoilisudestans waarinotlawat, jota
wastan he taitamat olla sijtä wacuutetut, että Jumala
heitä runsamnmlw armolla ja mencstyxella hywästi siuna.

sano

sama

Luonnollisten

weljein ja

siftrten keskinäisestä

roelwollisudesta.

§.
132
Weljct ja Sisaret taltlan colmmaisesa päälle tarcoft

luz-esa'

576 lhmisen welwollisus lWnnnäMns cohtan
tuxesa tutkistelda. Ensin owct rckcki ihiniset keffenäns weljet ia sisaret sen puolesta, että he caicki yhdeldä lumalalda
luodut ja yxistä pääwanhemmista ulostullet owat. Toiseri
clitzutan ne weljiri ja sisarixi keffenäns, jotta ftn oikian
christiäiscn sturacuiman yhteydesa elämät, yhtä olkia chriMistä oppia tunnustamat, ja yhdollä tclwalla ustolliscsii
lunmlata ja Herra lesusta pÄmelewat. Coimann xi
owat neweljetja sisaret, jotca yhdestä ja sameta Isästä
eli ällistä syndynet owat, ja namät cutzutan luonnoiiislxi
welj xi ia sisarixi. Cosca minä jo osottanut olen, sekä lnikä caicken ihmisten wclwoAsus toinm toistans colMn yhteisesti on, että myös, mistä meidän nijtä cohtan waarinottaman pitä, jotta om-at meidän weliem a sisarem uscosa
(catzo tz.64. :c.) nijn lahton minä nyt täja lyhykäisesti muistutta, misä luonoliisten weljein ja sijanen kestinnächt
welwollisudet seisomat.
§.
'NLuonollisten weljsin ja siscrten Ensimäinen w?l-wollisus on se, että heidän pitä oleman yxinnellet keffenäns. Tätä waan ja ovetta itze luonoLinengin laki; sillä

mikä on enämmin coh-uus cuin se, että ne lamat, tta
nijn erinomaisella tawalla owat toinen tsisens cansta osa!ii<
set ykdcstä lihasta ja yhdestä merestä, myös iu»n kestmä>-s
ja yn mieli c>,ikem
yhdmerot owat, että lMe on yri
ja
käytiämisesäns
ja
elämäsöns, sitä wastan caicbeidau
,

kea rijta ja eripuraisutta nijncuin juurinda wihollistans
carttawat? Tästä jyystä sanoi Abraham muine» welMs
poialle Löthille: Höän olcon rijra minun ja sinun wälilläs, ja minun ja sinun paimendcs wälillä: sillä me
olemme weljexet i Mos. kirj. 13,v, 8. Jos nyt Abraham
luki sopimattonaxi, että jocu eripuraisus piti ole>nan
hänen jaLothin waihella, joca Loth ei cuitengan ollut juuri
hänen luonLllmen we!jcns,waan air.oastans hänen wchens
poica; nijn on tosin »vielä paljon enämmin sopimatoin
ja syndinen, että.ne, jotca omat juuri yhden isän lapset,
eli yhdesa cohdusg maannet ja vxiä nisiä imenet omat, toiFsn tvistäns wiyawar, puremat ja keffenäns eriseuraiset
omat.

sen

se
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"kMldlll. mIM ja
owat. Samalla tawclla olotta tämä edcstuotu Adrcha.min jaLochin esirnercki, että nckin omat erinomaiselia
el.n»!°!, ja
walla sidotut rauhaWsii toinen toisens

kestinnaisesta suosiosta

ja ylimiclilydesta

ttziäns cchterotze-

man, jotca, wa'cka ei he ole yhden Isän ja äitu'
tuitsncin owat caucaisemmat suculaifet ju heiNollaiftt re-

fienäns.

oleman yhdiTämän yxlmielisyden can! a
stetty yxiroacainen ja u?ilpicoin Rackaus, joca on ei ainoastanS itze lähde, josta caicki yximiensys, suosio ja
windo uloswuota waan myös waicutta, että wchct ja
sisaret cmkella ahkerudella ja sydämnnltisellä h< lulla loinen
toisens parasta pyytämät edesuutta sekä ruu>' in et.ä sielun
puolesta. Tcuncaltainen rackaus
ja sisarten wanllä,
pitä hywin sydämisä mununut oleman, sillä mumci' on
waara, että he wielä pikemmin, cuin muutllmistt, cr pu<
tainneen, wchaan ja cateuteen toinen toistcu-s wc st m,

sen

so-

Sillä ilman sitä, että se alinomainen
saatetnxi tulewat. jota
cailstacäyminen,
he kessenäns pitämät heiden wc n,
taita
huonesa,
cmda hvike moninaiset
hemdains
eri«
nijn

ja wihaan,
se mysö p!cmststi taaltu, <ttH
hesijtä syystä, että he onm yhd.'". ca!toi'<t Dnlrmi ens ja
tn!'wat kiufatuxi cad ch ci an loin li toi»
sucuns puolesta,
jos
josakin asiasa on sumembi etu cu n toi»
ybdella
stans/
selle, joca cateus sirtcn on aiwan wabmiollincn ,iidan,
capinan, wihan ja wamon siemen heidän waihcllns.
Niin hawaltzemme eztä lossplun weljet codshtit ittä, että
heidän Izläns Jacob händä
sitä nuoVinda
hartammin racasti, cuin heitä, ja sijtö lu'! se, t
ainoastans Josephin wihannet, waan nyös ni.n häe en
päällens julmistuit, että heille oli aicomus murhata hän«
dä, ia cosca st esietyxi tuli, pois myeit he hcnenPocc.nnallistsn orjutceli 1 Mos. kirj, 37 Nijn luemma n:e mvös
että Rachel ja Lea, jotca olit sisaruret, tulit kestenäns
eriseuraisixi siitä, että se jälkimmäinen oli
cuin st edellinen 1 Mss- 30. Semähyen on coMasti tar-

seuraan

Nn

Pchinen,
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pellincn,

Weljet ja Sisaret

taincaltaiften kiusausten

wälttämisexi jaylitzewoittamiseri sitä yxiwacaisemman ia sydän:mslii'?N!män rackauden halun toinen loistans cohtan
könttäwät, ja sen harioiiuxesa sitä ahkeramn at owat, hy»
win mieieensjohdattain ja peränaiatellen sitä likiä sidettä,
jonaa cautta he toinen toisms cantza yhdistetyt owat, että
ruumis, liha ja weri, ja että heille
he nimittäin owat yxi
nijn
juuri
toinen
semäbden on
wähä syytä cadebtia jotain
toiseloans, cuin yhdelle jäsenelle ruumisa on syy cadehtia
toiselle tapahtu, waan paljota enammin
sitä hywa, cuin
parasta
töine" toisens
edesauta, ja toinen toisen onnen ja
myötäkäymisen vlitzs iloita.

§- 135rackauden,
Taincaltaista
suosion ja yrimiellfyden harjoitusta ja osotusta weljein ja sisarten waihella, waati nyt
ei ainoastans itze luonollinen cohtuus, waan n»yös palwm
enämmin se toinen Christillichs ja Jumalan sana. Weljein ja sisarten kestinäinen rackaus ja suosiollinen elämä
aiwan ihanaxi, suloisexi ja
sanasa yhdexi
sano,
Syrach
että nijden collnen caunin
asiari.
siunaturi
capalden stase, jotca Jumalalle jaihmisille kclpawat, on
myös se, co-ca wcheret owat yximieliset. Syr,2s, v. 1,2,
David simo: Cayos, cuinga hywä ja cninga suloinen se on, että roeliexer, sowinnos kescen.n'S asurvat
sillä <?euä lupa Herra ssunalzxen ja elämän alati ja
ijancaickisesti Psalm 134, v l, 3. Ia tosm, mikä taita
olla suloisenibi ta christilZichdcn canffa enälllmin yhter, sopiwainen, cuin se, että weletja sisarst, jotca luonon puolesta nijn liki toinen toisens canlM yhdistelyt owat, että he
owat luettawixi yhdexi lihari ja werexi, sitä likemmän sen
rackauden cautta kestenäns itzsns yhdistäwät, jocalumalan ja Herran lesuxen rackaudesa perustettu on, ja sijtä
uloswuota? TaircaltMen weljein ja sisarten tykönä asu
heidän ei
Jumala erinomaisella armolla ja siMauxella,ja ja
onnellinen,
ainoastans maallinen elämäns on stlloimn
waan heidän hengellinen ja ijcmcaickinen elämsns tule
myös
alla jalosti edesamsturi. Mutta mikä on M
-

-

sen

waftan
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wastan murhellisembi, mikä o» cauhistawaisembi, wahin»

gollisembi m enämmin chrisiillichden luondoa mastoin, cmn
se, errä yhden Isän eli äitin lc.pset, jotca yhdsiK cohd» a
maancr ja yxiä nisiä imenet owat; lapset,
samala duonesa ylöscasivawat; lapset, joita se luonollinen
weri, rackauteen toinen toistans cohtan
pidäis; että, saiwn minä, nämät lapset wihacn °a kiuckuun
kestenöns syttywät, toinen toistans cadehtiwat, ja riida»
sa, capinasa ja caickinaisesa eriseurallisesa menola eläwät,
ja nijncuin, Jumala paratcon, usiat esimerkit todistamat,
nijncuin julmat mehän pedot, ja myrkylliset kärmet, toi«
nen toistans raatelemat, puremat ja cuoleman asti wainowat? Tämä on jo julma ja cauhistawamen ihmisiloakin
nähdä ja cuulla; waan cuinga paliota cauhistawailembi
mahta se sns olla sen pyhän Jumalan silmiiä? Salemo
todista, että Herra cauhistu nijcä, jorcarijdan saattawac weljesten wälillä Scmal. kiri 6, v. 16, zosta kewiä
on päättä, että Herra wielä enämnnn cauhiftu itze ni)tä
welijä ja sijarita, jotca eli itzestäns kestenäns
riitaan ja eripuraisuteen svttywät, elimuildoitziänssijhew
kehoitta andawat. Ia jos Jumalan hengi Mä jo ed s«
tuoduisa sanoisa Davoin cautta todista, että Herra lupa
ja eläminsicua, cusa wclzet cli, sisaret rackcud s
smnauren
ja sowinnoskestenäns asumat; niin on selkiä että kirors
ja cuolema on nijden osa ja perindo jotca welijäns eli °Ca«

riar.s wihawat. Jumala armosa taiwuttacon caicki wchet
ja sisaret, toinen toistans, ei ainoastans luonollnella,
waan myös chrisiillistllä rackaudella Pdämestäns racasta»
man, että he elämän ja siunauren nautita mcchdajsit!

Awio-Puolisoin keskinäisestä welwollisudesia.
§.

136.

Cuinga hana, ja sekä ajallista että ijancaickista on»,
nellisutta edesauttama asia se on, että awiovuolisot sopi»

waiststi ja oikein toinen toisens cantza vhdesä eläwät, M
sitä wastan, cuinga murlhellinen >a suurimmast wchinZolii?
nen se on, cosca awio mies ja awio waimo ei tydy wmen
toisten?,
Nn
«
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t>>is>ens, siitä on jo edeltäpäin tämän colmannen osay
lyhykäiesti maininu, ja pi:ä sicldä'
c>,.'i',a tätä Cappaletta lukeman ruröetan. Mutta jos se
awios kästysä picä woitcttaman, ja ie onnctto-m>ls ja wchiiiqo wäldetyxt tuleman, josta sijnä edespartarpellinen, etrö. ne, jocca awios känan niin on
styyn itzens andanet owat, molemmin puolin sijta itziäns
ahkeroitzcwnt, että he welwollisudestans wisusti waarinottawat; mitkä nämät samat awiopuolisvin klstinäiset wel»
wolliiudet owat, sen tahdon minä nyt tasä lyhykäisesti osob
ta,» nhn hywin miehen cuin waimoA puoielda.

Mitä awio miehen tule, nijn on hän ensin welcapää
rackaus Jumalan hengen
racastaman waimoans, joca
nijn
yxiwaccunen, ja sydämoleman
pitä
neuwon Men,
jolla
rackaus,
hän itziäns ja oma ruumellinen, cuin sekin
näin
sano
Jumalan hengi Pawamistans racasta. Sillä
rvaimojans
pirä
racastamali n:mlin cautta: Miehet

cuin omia runmiwns, joca waimoans racasta, se racasta iyene. Sillä ei yrikän ole oma lihano costan wiHannut waan eläcrä ja holho sitä Eph.5,v.28,29,ja sijnä
edellakaywäisesa 25 wersysä sano Jumalan henqi, että
nijncuin m 6s
miesten pitä racastaman waimojans,
ja
ulosannoi
iizcns hänen
racasti
Christus seuracunda
edestäns; josta on nähtäwä, että se rackaus, jolla mks on
welcapää racastaman waimoans, pitä oleman aiwan yriwacainen ja syoämmellinen, coscalssuxen oma rackaus seuracunua cohtan sen ojennusnuoraxi eteen kirjoitecan, joca
että
«lesuren rackaus cuitengin oli nijn suuri ja palawa,
ja
cuole»
sijhen
meni
caiken
waikiambaan
kärsimiseen
hän
maan seuracur.dans autuudell tähdm. On sijs caikilda
awiomiehildä caiketickin täsä pois kielty caicki julmuus, co,
wuus ja nurla men.) waimojans wastan, nimcuin ei yMn
järzellillen mies chiäns ja oma ruumistans wastan sencaltai ien ole, ei myös lesuren tykönä sitä ole löytty eikä
iönttä seuracunda wastan, waan mincuin jocainenrackau-

desta
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destaWänscohtan, elätta ja holho oma ruumistans, ia
myöslesus suurimmalla ia sydäminellisemäliä rockauden ha-

lulla on pyytänyt, ja wielä pyytä cdcsautta semacundans
parasta ja autuutta, nijn pitä myös awio miesten sydämh-mä
meliisesii ja wilpittömästi waimojans racasiaman,parasta
holholnan, ja heidän sekä sieluns että ruunurs
edesauttaman. Täsä mahtawat ne n,iehet stisatta ja ?c<
r'.- ajat !!a mitä he tekemät, jotta nijncuin jrlmat tyrannit s)ainzoMs cohtawat, ja sillä tawaNa h »ra n,.1, cn
iyens kayr-öwät, cuin ei he ensmgän ihnnsetkän olis, ja
nijncuin eiche olis mahdolliset sitäkän oikeutta namitzemcm,
cuin järjettömille luondocappaleille tule.
Tamcaltaiset
miehet owar cnämmin böweleixi ja perkeleixi cutzuttarvat,
cuin awiomiehiri, ja lesuxeu rackauden esimerkin seuraixi,
jonaa tähden heille myös on odotettawa palcka heidän m»
mens jälken.
§.

138.

Toisexi on yhden owiomiehcn welwollisus wcumoans
cohtan olla hänelle uicollinen awio wuoresa. Tätä
waati Jumala sekä mieheldä että waimolda cuudenmsa
käffysä, cusa hän sano: Ui simm pidä huorin tekemän
ja Ebr
v.47 sano Jumalan hengi: Arvios. käffv pirH
cunniallisest caickein seas pidettämän, ja arriowuode
si:astaromna, »nutra huorintekiat ja salawuoteistt Jumala duomiye. Ia ehkä waimon puoli, muutama in
maaW n asian haarain tähden, mailmallisen lain jälken,
,

mcdtwtlnldcil tähden cwiowuotesa, tule wähemmin ron«
gaisiuri, cuin miehen puoli, niM on se cuitenain sen pyhän
la wMyurscan tuomarin Jumalan edesä yhtä cauhistawainen, cuca tämän uscollisiwens welwolliludem ricko.
Tapahtucon mieheldä eli waimolda, niin on se siiä lupausta ja liittoa wastan, crrn he awios kaffyyn yhteen
mcnnesäns toinen toisellens luwannet ja tehnet orrar', ja
ou se nijnmuodoin,
tätä liittoa ja lupausta wcstoin
tehdZn, eiainoastans yxicauhistawamenlaastatsus, waan
myss Jumalan nimen turhaan lausuminen ja walapattoisus, ja mikä hirmuinen syndi on, nijn myös, cuinga

se

cosca

se

Nn

Z

cowasti
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cowcstilewanhurscas Jumala sitä rangaista tahto, sijtä
tämän k.rjan ensilnässen ozan 49. §- iuetta.
§.
139.
awio
Colmas
miehen welwollisus walmoans cohtan
on se, että hänen pitä händä elättämän ja ylospirämän,
nijncuin sijtä päätettä taittan, mitä jo evMakaywäisela
iz",§. miehm welwollisesta rackaudesta sanottu on. Nijn»
cum mies, tämän rackauden johdatuxesta on welcapää holhoman ja elättämän waimoans, nijncuin itzians ja oma
ruumistans, nijn on hän myös samasta rlickaudesta sidottu
tekemän waimons osallisen caikesta siitä hywydestä ja sijtä
tawarasia, jolla Jumala hänen itzs siunanut on, ja ei ah-

neudesta ja saitaudcsta kieldämän hänelda, mitä hänen
cohtullisen rawindoons ja ylöspitämlsesns tarpellinen on,

eikä myös ylönpaldisuden ja sopimattoman menon cautta
omai'uttans pois tuhlaman, johon waimolle on nl n hywin
omistvxen oikeus cuin miehellGn, ja el, ilman warcauden
synnin harjoitusta, häneldä laitta pois oretta. G tämä
cuicengan pidä nijn ynmärrettämän
cuin että waimo
olis
caikesta työntckemiseftä, sillä waimo on
luotu ja annettu miehelle awuxi, ja hänen pnä sijs nijn
hyn>in cuin mi:hengin caikella wireyDellä huoncn parasta
c tzoman, ja olis nijnmuodoin se mastoin itze cohtuden lakia sotlwainen, että mies yxinäns tekis työtä ja waimo'
Ms joutilasna elätäis.
,

§.

140.

V7eljännexi on awiomies wslwollinen neuwoman
Vaimoane, erlnomattain nijsä asioisa, cuin sopimat
h<wen Muns au<uutteen, jos ei hän itze ni»tä tiedä ja ymmsrä. Sentahden sano Jumalan hengi Pawalin cautta:
Jos rvaimoc iorain oppia tahrowat, min kysykän miehildäns corona 1 Cor. 14,». 35, josta selkiästi nähdän, että
miehen welwollisus on opetta ja neuwoa Waimoans. Ia
tosin, jos yri perhen Ijandä on welcapää sijtä murhetta
pitämän, että caicki ne, jotca syöwät hänen leipäns, ja
owat hänen waldans alia, tulisit tarpellisesti opetetuxi

heidä«
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heidän autuudens asioisa, niin paljota cnnmmin on se mvio
n ,m wclwoliisus tehdä sitä waimoans coht.in, ja händä
opctta, joca wiclä likenimin min jocu muu hänen
stäns, on yhdistetty hänen clmjZans. Ia Mä myäs on
»nihtHwä, cuinga tarpelimsn se on, että yri, etmcn cmn
hai» anda ihens awios kästnyn, pitä itze oppiman uiuu<
den asiat oikein ymmärtämän, ertä hän sitcc sckä waimollms että muulle perheilens nijtä jällensopetta taidais.
,

§.

141.

TätH wasian, cuin näinmuodoin awiomiehen wek
woFisudcsta sanottu on, nijn owat awiowaimoin welwolpltä walmon oleman miehell sndet seurawaiset.
leni alamnminen ja euuliai,:en. Näin cuulu Jumalan
hengen oma kästy tästä: waimot, olcat teidän miehilnijncuin cohcullinen on. Col.z,
li7> alammaisec
v 18. Täsä sano Jumalan hengi, että waimot pitä oleman mielMens alammaistt -Herrasa, se on: Jumalan
säännön ja Herran lesuren tahdon tähden, joca sitä caiketikin nin waaii, mutta colea Jumalan hengi lisä ne lanat tähän tygö: nijncuin cohmlnnen on, niin tietä cnda
ha.i nijden cautta, että tämä welwollinen alommaisus ja

pitä osotsttaman nissH asioisa, cuin
u ole Illmalan kästyä nastoin sotiwaisct, muutoin nijn
«ule waimom nimcuin muidengin, aina muista, että enämmm pitä Jumalala cuin Ihmisia cuultaman, la sentähden
etcoscan lniestens tahdon jälken, Jumalan mleldä nckoman. Mutta caiklsa muisa ja luwallisisa asioisa cuulu se:
NXnmoc olcat michillen alammaiset. Tämä käffy duomitze caicki pahan elkiset ja ynsiät awio waimot.. jotca paljan sen syyn tähden mieftens luwallisia kaffyjä wastan
itzens asettamat, ettei he tahdo Jumalan tahdon jakäskyn
jäiren heille alamnlaiset jacuuliaiset olla. Mutta täsä taidais jocu ajatella ja kysyä: Jos vxi awio mies käste
rvainwns tekemän jorain, joca ei suingan itzesäns ole
luwatoin ja lumalalda kieltty, mutta cuitengin sen
ulconaisen maallisen menon ja sijwollisuden tähden
;>^
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pimatom; p'cäkF silloin waimon taincalcaisitt?
-

hens l'äftyllc cu::liaisuden osocraman?Wastaus: Tc>:ncaltaistja riiasi ja tapauxela ei ols se
a-rw wmmon welwollisus, juurimmast, yssäwä

dcsä, hllaisttdesajcrrackaudesamulstutta mieuu.-s,
ftpinicck, in ie asia on, jota hän käste, ja r.nwilla saneina
pyytämän taiwutta rniestäns silhcn, että hän käffyns ta>
!n- otcis; mutta jos ci hän tällä muoto taida mkstans
woi' a ja ylitze puhua, sitä asia jättämän, nijn ei pidä
hän n !".ili'kän tawalla coetteleman sitä tehdä häpiällisten,
c wa!n ja pllckawaisten sanain cautta, eikä myös
ftldä mieKenS tahtoa wasian itziäns asettaman, Ma sii ä
taicais picaiststi itze si)>wmm ja paba meno ylöstulla, jcca
paliota situremmon wahiugoninyöläus tuo,cu'n zocusopimattomus ihmisten edes. Ia paitzi sitä, ei ole waimolle
luwall »ien olla mieheLens wastahacomen ja cowacorwainen yhdisäkän muusa asiaftl, cuin ainoastans sijnä, joca
lulnalan kästyH wastan soti, nijncuin jo sanottu on.

3-

142.

Se toinen awio waimon welwollisus miestäns cobtan
on usioilisiw: ja tämän pitZ hänen cahdella tawalla michellcns osotraman, nmz.näin ensin: wuotesa, nijn e >ä
hän p:tä itz!!l!s puhtana ja saastatoinna, ja ei kenertolssn michcn cansia itzens stcoitta, jonga tähden ei h
e;!N-gän p:dä anoaman itzens puheseen ja seuraan nijden
lansta, jotca hända ftncaltaiseen julmaan työyöön haucute!la tfthroint. waan fmcaltaisia tiloja caulnstuman, ja
näin rietaim kiufauxia nijn wasian seisoman ja cohtaman,
etni ynkän rohkene hänelle mitan häpiällista ja tuwatoinda
Mci a, m tämä pitä tavahtuman Mä jyystä, cuin jo 138.
§. destuom on.
pitH myös awiowaimon oleman
-

miehe'ens usco-linen caikisa «nuisa maallisisa asioisa ja toimituxisa, cuin miehcldä hänen halduuns uscotut owat, ja
nij"
itzens nijsä, cu n se miehelle otollisimmari
ja hyö y ise mcn tulla taita, ja ei jongun petollisen
non ,a wieckaudm cautta käyttämän miehens omaisutta,

mastoin
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wastoin hänen tahtoans. Sillä nucs on rvaimon!?ää
miehen apulainen i Mos.

Ep''. 5/v. 23; ja waimo on
s,v.iB.

Col?nannexi pita awio

racastaman miestäns.
että
hän nuchdais l.!Za michMens iloxi!a hänen parastans edesautm', ;a sencautto. täMtä sen aicomnxen,
hän mievita wäimdn caikifa MM itziälis
helle siwm on. Ia

Hänen picä caikella lamalla sntä

rickau3e:a ja köyhyde,a, terwcydefä ja
sairaudesä, myötä ja wastoin käynMsä, cli tilitä ikänäns
Känm caicken w-iftmmasta ncuwosians ftywäxt
löyt', nnehM tygö iäheuä. Tätä waimon welwollisurta wastan soti sijs caicki kyimäkiscoisus, kärsimättömps,
wihaja kiucku, jonga mutta se tnpahtu, että waimo joca
pidais oleman miehcllens ilo,n ia awuxi, on hänelle murhexi, rasttuxexi ja waiwaxi. Ia oosca sekin on suuri syrwi,
etti jocu nulita Ihmisiä wastan, olcon cuca tahtons,
täyttä ihens kulmäkiscoisesii, tylyM ja wihaisesii, cuinga
faijota su;lrembi syndi ei siis mahda se olla, colca yri awio
waimo näin sopimattomasti miestäns cohta? Casa ei mahda yrikän stncalrainen waimo ajatella: minun Miehen
on nijn cowa, paha ja tylh, etten minä taida händä

-racasta ,ja >pstäwalli'esti händä cohtan irzen käyrrä:
Tämä ei ke'pa csteexiJumalan edes. Sillä colca Jumala

ilman ehdota käste, että meidän pitä sotain Persona racastaman, cunnioittaman, cuuleman :c. nijn on se meidän
welwoliisudem nijn tehdä, jos wielä se sama Persona itzesäns ja hänen wicains tähden olis kelwotoin ja mahdotoin,
raeastetta, cunnioitetta ja cuulla. Ilnian sitä, nijn on
waimon ky!mäkiscoisus,ty!ys ja wiha itze järkeä ja toimellisutta wastan. Mitä woitta waimo ftncaltaisen menettämisen cautta yhden pahan ja cowan miehen tykönä? Ei
mitän muuta, cuin että hän miehens wielä pahemmaxi ja
eowemmaxi teke. Sitä wastan, jota pahembi ja cowembi mies on, sitä tarpellisembi ja sopiwaiscmbi on se, että
waimo caikella rackaudella, ystawällisydellä ja hiljaisudella
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pyytä taiwmta HHndä, toisezn ja parembaan mielchen.
Petarin
Sentähden anda myös Jumalan hengi Ao-stolm
cautta awiowaimoilis tämän neuwon: olcac waimor heidän michillens allammaiscr,.ercä nekin,
ei sana
usco, rvaimoin rännistä, ilman sanata woiretuxi tulisic, cosca he reidän vzzhcan menon nät!ewäc pelwosa
i Petr. 3, v. i, 2. Täsä luma!an hengi luke waim- in sopiwaisen ja suloisen käyttämisen, woimollisexi wetämsn
ja taiwuttaman miestä pacanallnesta mekosta christillisi)tteen, ja mmolattomudesta cuuliaisutteen lumaiata cohtan. Näin tapahduis. st tosin wielä tanäkm päiwäna,
jos ainoastans wmmoille olis se kärsimys, että he miestens cantza tahdoisit sitä coetella. Wähimmäxikin, nijn
hs nijn palio matcan säntäisit, että heille huonesans ja
awioskastysäns olis monda lewollistmbata, ja iloistmbata
päiwä, cuin heille on, cosca hs miestens cowr.dm ja pahu«
den, tylydellä ja Vihaisella menolla cohtawat, jonga cautta heidän jocapäiwäinen helwetiins aina waiklammaxi
tule, nijncuin monet murhMstt sa walitettawat esimerkit
stu todexi osottawat. Se on nähty ja hawluttu, että
kiroilemoni mies juowuxisa cotia tulduans,
inenekehoitemri,
pahan
ja
mcr.on
canrta
on
tullut
misen
mön wasto,uudc-sia ulos huonchans ctziman wiclä toista
juoma seura, josa hän sn>ire»nman wahlngon on tehnyt,
cuin sijna edellisesZ,ja sittm cotia tulduans cowemmalla kä<
della, caicki waimon cowat sanat yhtä haawa hänelle
nmranut, jotacuitengin waimo olis tainut estä ja wällta,
jos hän taitawasti ja toimMisesti itzens käyttänyt olis.
Sen saapi yri amio-waimo kyllä tehdä, että hän miestens
hänen wicatns tähden muistutta, ja ylöskchoitta handä
nijstä lackaman, mutta hänen pitä sijnä siwusa ottaman
ajasta waarin, cosca hän hawaitze sen taitaman caickein
parhain tapahtua, ja Dloingin muistutuxens, ja ylöskö
hoituxens, sencaltaisella siweydellä, ystäwällisydelläjasuloitaita ymmartä,
sudella edestuomatt, että hänen miehens
tapahtu.
ja
Ia yri senettä se rackaudesta,
ei wihasta
käyttäminen,
ja
on
kaltainen waimon taitawa toimellinen
monda
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monda kerta nijdsn cowemdaingin miesten sydämet pehmirränyt, ja heitä sekä rackauteen wainwians cohtan, että
myös muutoin parembaan elämään taiwuttanut.
§.
144.
Wijmsisexi ja pääidäistein on awiopuolisoin, sekä
miehen että waimon kcstinäinen welwollisuS se: että he
hartain' ja wdammMsesti rucoilewat IL,l>a!ata, toinen
toisms edestä, ahreroitzewa'- whdä toinen toistllens caickinaista hmoä sielun ja ruumin puolesta, ia erinomattain,
että he ylöskehoittawKt toinen toistans oikian christillisyden
ja totisen lumalisuden harjoituxeen, ja waroittawar
toinen toistans caikesta sijtä cuin paha ja syndinen on, ja
niinmuodoin yximielisesti edesauttamat, sitä cuin sekä heille
että heidän lapsillens ja perhcllms, nijncuin myös caikille
ja autuallinen on. Tämä on
muille ihmisille
ja
se caickein totisin callcin rackaus, ja taittan psrustuxella
toinen toistans, jotsanottu, ettei ne wielä oikein
sydämen
ca ilman
lucmusta taitamat nähdä, että heidän
awiopuolisans waeldawat sille tielle, joca cadoturesn johdatta, ja ei nnn paljon cuin mahdollinen on pyydä sencaltaisia puolisoitans oikialle auruuden tielle saatta. Jos
caickein awiopuolisom rackaus olis wilpittömän lumalisuden päällä perustettu, nin, tosin, heidän yhdesä elämisens
olis yxi taiwallinen elämä jo täällä maan päällä, he saisit
hamaita, että Jumala armollcms ja siunaurellcms asuis
heidän huoneisans, ja ei he tiedäis nijn monesta eripuraisudesta, rijdasta ia pahasta menosta, cuin usiasa paicasa
sen pahembi awiopuolisoin wälillä on mallan ottanut, joca
wetä kirouren heidän ylihens, ja josta tapahtu, että tainkaltaiset itze ennen aica, helwetin itzellsns omisa huoneisans
ylössytyttäwät.
§.
145loca sijs toiwo itzellens yhtä onnellista ja siunattua
awioskästy, nijn pitä hänen wijsahasti, toimellisesti ja taitawafti itzens menettämän, cosca hän aico sijhen säätyyn
itziäns anda. Hänen pitä ei ainoastans hartasti rucoileman
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man Jumalala, että ban siuncis hänen aicomisens ja
osottais hänelle
se. ;a suoloJumalan mielen jälrcn, oikiala
ja taido.is yhdes elä; waau myös itze hywin sen p rän cawalitzis, jontzoman, että hän jen)li<!!'nv
ga hän tietä Jumalala ja jumalisutta fydämeziäns racaftawan; sillä caicki awiorackaus, cuin ci Jumalan rackaudcm ja hänen tolissa pelwosans perustettu ole, se on
pri paljas lihallinen ja ftkil rackuus, i>cka el ole pysywöisyttä, menestystä ia siunausta. Monet asiat owat, joil)ettahtoden päälle ihmiset enimitten tarcoittawat
wat cmda ihens awioskässyyn. Moni catzo sen päälle että
HBu sais rickan ja waralliscn puolison: toiset etziwät ulconaista casioom cauneucta, ja ihanaistttta, muutamat jäl>
lens muita maallisia etuja, joica ei jumgan itzesäns ole
hyljättäwö.t, mutta cuitenM ei mitän autta, cosca ei ne
totisen jumalimden cantza yhdistetyt ole. Ia eikö aiwan
monda esimercki sitä todista, että paljat taincaltaiset ulccnaiset edut, owat nijlle jotca nijtä ehi!?et owot, perasti
päin, muuttunct sitä suurcmbaan onnettomutteen ja wiheljaisytteen. Vxi Jumalala pelkäwäinen sydän on sitä
wiizi.-.n se caickein paras tawara, se caickein suurin cauneus ja l-orkGi <"u, joliga räälle, am awioskästyyn aicowa, p!
'.s tavcottmman. Cusa tänza löytlän,
myös
caicki ne >nuul edut, jotca ihmisen oikein
siellä owat
onnelli eri tekewäl. Sillä Fumalisus on carpellinen
ca'lis astoio, ja sillä on sekä nvkyisin että rulewaisen
elämai, lupaus i Vm.4, v. 8. Taincaltainm awiopuoliso tule Herralda jc> pilä häneldä etzittämän. loca sen
l'ytä hän saa hywän cappalen joca on callimdi/ cuin
nijncuin jumalan hengi todi>
caickein callimar
sta Gancl. kirj. i8,v,22; 19,0 14; zl,v. 10, ja Syrach
sano: Autuas on se mies jolla on roimellinen waimo
(st on oikein toimellinen, joca sydämestäns jumalinen on)
ja samalla tawalla taittan simotta: 2lumas on se waimo
lolla on roimellinen, ja jumalara pelkäwäinen mies,
taloi,; rvaimo on
sin ä hän caxi sen werta elä.

se

nuehellens
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michellens iloxi, niin

teke hänen elämäns lcwolliseri. loco hän on ricas eli
köyhä, nijn hän on cnirengin hänelle lohdmuxexi ja
aina händä ilahutta Sl)r.2s> v. i. zc.
§.

146.

Tämän siwusa pitä myöv vyden awioskäffyyn aicow.ulen, ennen caickia, cawahtamnn itzenS, ettei hän ottais sencalmista ihellens puolisori, jönga cantza hän jo
edeliäpäin näke, että hänen awioskastyns onnettomaxi
tu!e, eikä l7.yöH sitä, jonga canM jo läsnäolewaisella ajalla, on luNcUöitt ja syndmen itziäns awiolijttoon yhdistä
Taincallainen onnijdeu awioskästy, jolcapyytäwät wc
se.K'aitui!'zl'pcrsonan itzems stioftuman
telläja
on, iosa tapauxesa kihlattu o
joca jo tois'
oma, ionga cansia l'än eni:n ön tullut laillisesti kibw
tmi; ja joca
omistajalda po-swiettele ja puo
nijncauwan
lisoxens otta,
cuin toinen wielä elä, nijn o
ssimancaltaincn asia cuin että hän wihityn w-nmon
miehsn toi''!?!! tlisestans eroitais, joca on julkinen huorl.
jota Jumala caubistu ja ei jätä
Ebr. l^j,v 4. Samalla taw «z!a on se myös lumatoin j
sucupo
sylwinm awioskästy, joca ta>ahtu nizsä
ylösluetellan
kirj.
jotta
luguisc
wisa,
18,
3 Mos.
ja
jon.c»'.m
joc
Joca tämän teke, nai eli ottapuolis.ns
nijn
eli
Känen
li
cantza,
on hänen
edesmennen
sucua, cuinsijnänhnitetan, teke itzsns wicapääxi
rutzauteen eli weren wicaan,, jong<l päälle ei r.muta cui
caickinainsn onnettomus seurata taida. Ia nijncuin tain
call.usia awioskästya maalliftnqan laiu.jälkm et myöde
annetta, nijn ei pidä myös kenmaän aicomcm japyytä
n-.ön, että se hänelle sallitais, ja wielä patzota wäbemm

sm

se

sen

se

se

,

se

pnMmän salata sitä, ectä hän sen persona» cantza m
sucua on, jota hän awiopuolisoxens tcchdois, hyw
tie:en, ttra jos hän wielä ihmisten edesä taidais sen sala?nijn on e cuttenM julki Jumalan edes, joca sencaltaise
awioskästyn on kieldänyt, sttä sama cauhistu ja ranga
siujma eyk, tahto.
Per!)

Mi

Ihmisen welwollisus lähimnmistans cohtan
Perhen haldiain welwollis palcollisians cohtan.

59c)

147.
Ehkä caicki ihmiset, ei ainoastans yhteisesti, owat
yhdencaltaiset Jumalan edesä, waan myös erinomattain
ne, jotca casten cautta owat tullet ylösotetuxi christi>.ise!l
seuracunnanyhteytteen, owatkeffenäns weljst ja sisaret,
luin on cuitengin Jumala hänen wijsamman edescatzomistns jäikeli, sen yhteisen maallisen menon woimasa pitänutähden, asettanut sencaltaisen jö.rjestyxen, jonga puolesta, ulconainen eroitus on ihmisten waihella, nnn er:ä
yxi on asecettu toisen ylitze, ja sen tosin pitä hänen waldans
löyttän
ja hallituxens alla oleman. Caickein muiden
myös taincaltainen ulconainen eroitus ihmisten wälilla sij»
na, että muutamat Jumalan edescatzomisen cautta tule»
watMen tilaan, että heille on huonen hallitus ja perhe,
ja namät cutzutan perhen haldioixi. Toiset jällens owat
sijnä tilasa, että heidän pitä nijden tykönä joilla huonen
hallitus on itzens palweluxen andaman, ja roisiin määrätyn
palcan edestä työtä tekemän, ja sentähden cutzutan palcollisixi eli palwelioixi ia palcapijcoixi. Nijncuin nyt Jumala
itze on asettanut tämängin järjsstyxen ihmisten seala, ja se
sen luaaiilftn menon edesauttamisen walttamättömästi torpaimen on; (sillä cuinga cauwan mailma seisois, ja mincäcaltainen olie, ihmisien elämä jos jocainenolisitzebaldianv)
nijn on täniä jär!cslys myös hänelle otollinen. Mutta jos
lumc:!llida täsä paällerarcoitcttu hyödytys pnä woit:»
taman, nijt! on carpellinen, etca ne joiden wälillä cäniä
eroitus on, pitä wilusti waari ottaman nijstä welwollisuoion heille eteen kirjoittanut,
sta cuin sekä Jumala
että myös itze asian luondo ja tila, josa he owat, waati:
Tämän tähden tahdon minä nyt myös osotta ensin: mitkä
perhen-haldiain welwollisudet owat heidän palcollisigns
cohtan; sitten toisexi cuinga palkollisten oikein pitä itzens
käyttämän pechen-haldioitans cohtan.
§.

ssn

seasa

se

sanasans

§<

14L.
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§.
148.
Enssmcunen perhen haidiam welwMsus on st, sttH
virä voaarinyrraman oikeudesta paicollisians cohheidännijn
että he ilman wilplä ja petosta tayttäwät, mitä
tan,
he valcolliftllens turvannet owat, cosca he annoit itzens
heilda vestettä ia wastan otit palwelluxen, joca yhteisesti
sanottu sijna seiso, että perhen haldiat cmdawctt palcollisillens taroeliism rawinnon ja sen määrätyn palcan. Se
perhen-hallia joca täsä jollakin tawalla itzens tacaisin
we:ä, ia kieU n palcoliiselda, mitä hänelle tule, on yxi wa«
ras, ryöwari ja wena imewä mato, jonga yiitze Herra
°

<

itze taKto olla yxi wanhurscas costaja nijncuin sijtä nähtäwä
jo edelläpäin
puyunut olen.

on, cuin minä

tästä asiasta

§.

tämän colmannen

osan 43, §.

149.

Toisir' rwat perhenchaldiat welcapaät, neuwoman,
muistuttaman, oicaistman, waroittaman nijn myös
curicranmn zialcollisians, cosca he toisin rekewat, cuin:
heidän pidaw. Ia tämä pita tapahtuman ei ainoastans

cosca palcalliset
Isändiäns
myös
waan

ja Cmändiäns wastatt

erinoznattain,

cosca he Jumalala

wastan rickowat ia syndiä tekewät; sen ylitze pitä perhenhaldian caikstikin enämmin kijwastnman, cuin sen, sttä heitä itze wastoin jolain tapahtu. Että Jumalan nimi hae
wäistän, ja sielu turmellan, st on yxi asia, joca ylitzz caickia muita s-sioja, pitä sydameii vää-le plinda-nan japydettämän estä. Cosca sijs perheu-haldiat kiiwanuwat ia syttynät wlhasn, nijn pian cuzn paicolllser jos»kin heitä itze
wastan erhettywät, mutta lltä wllstan iiman mislen
tusta taitawac nähdä ia cuulla, että palcollifet caickinaisia

cauhistawaisia syndejä Zumalata wastan harjoittamat,
nim on se todistus sijtä, että sencaltalset perhen-haldiat,
oman maallisen etuns, ja usein yhden pienen raiscan cal-

limbana pitawät, cuin Jumalan cunnian ja palcollistens
sielut, jotca cuitengin myöslesuxen werellä ostetut ja luna<
stetut owat. Cuitengin lönttän taincaltaisia perhen hal<
dwita aiwan monda, jotca ei ensingän stn pe,M caho ja
kysy,
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kysy, cuinga heilan palcawäkens, lumalata cohtan itzens

käyttäwäl, n,uun ialdiwat heidän elä cllickinaisesa iikija ei wawila
tvaidaisudesa ia
syndistä
elämätä, eikä ylös keheitä carcaman sencaltaista
pelcoon.
hei!.^,
noita
Herran
Taincaltaiset persspaiwä
!>a!diat
unhottun-ar,
hen
että
edesä seis»/ jona
teke,nän
pita
lugunlascua
cninga Ke
Jumalalle,
heidän
owat.
Se
waadican
caihuonens hcckinet?a
keliclll caikilda y.udioilda, olcon heille eli coco Waldacunnat, maacunn nja caupungit hallittawana, eli myös
laisia ja perhclt.i edesseisottawan i, että heidän pilä ennen
ca>ckia pyytämän Jumalan nimen cunniata ja hänen waldacundans lisälwymista edesautta, ja sentahden nijtä jotcä
heidän waUansalla owat, lumalifuteen johdatta. Ta»
siä waärinotti Dawid nijn suurella yxiwaca'sudella ja wireydella, että Kän totudesa sanoa taisi: Minä voihan
lväärin tekiöitä, ja en salli heitä olla rakonani. Nurja
siidän olcon minusta pois, en ininä kärsi paha. loca
minä hucntan, en
lähimnläistäns sala panettele,
ja
minä kursi ylpeitä rovkioirä. Minun silmäni ciyouscollisia maan päällä että he asuisit minunmi,nm
nä:n: ioca waelda oikialla tiellä, se pitä olem n
palwcljani. petollisia ihmisiä en minä pidä huoncsani,
ei walherreljac mencsty minun tykönäni Ps. roi, v. 3, :c.
Näin piti sijs Dawid welwolltsudms olewan, nijn toimit»
ta ja laitta, että häncn huonens olis ollut yhden ktrc>m ja
ainoastans uscowaisia ia lllseuracunnan calmnien, josalöytymän
piti. Ia jos myös
malata peMwäisia ihmisiä
caicki muut perhcn-haidiat samalla tawalla tästä itzians
ahkeroitzisit, nijn olis heille ei ainoastans sijnä tulewaisesa
elämäsä runsas armopalcka, sen edestä odotettawana,
waan heilleolis myösjo läällä elämäsä suuri hyödytys sijtä.
ruumi«isille alcareillms olis paljota suurembi meHeidän
nestys ja siunaus. Sillä paitzi sitä että Jumala on luwannut siunata mjdcn huonet, jotca häl>da pelkäwät Psalm
i i 2, v. 1, A, nijn p«!col'iset myös, costa Jumalan pelco
heidän syoäni!säns )UiN'tunut ylis, si o!is luMnpitämätcö-
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mät ja huolinlattömat työns tekemijesä, waan cuuliaisudesta Jumalala cohtan, ja oman tunnon tähden olisit wirlät,
ja uscoliiset perhen haldlains parasta catzoman. Sitä wa«

stan nijn jumalattomat palweliat ei aiuoastans usiasti lainun lyötyötäns, ja ttkewät Isänälleus wahinZota, waan
myös muutoin heidän svndifen menons cautta, wetäwät
firouxen ja onnettömuden sen huonen ylitze, josa h« owat.
Mutta nimcuin se tämän johdaiuxesta on perhen haldian
iVflwollisus, muistutta, nkuwoa, oicaista ja curitta pal»
<ollisians, cosca he rickowat ja syndiä tekewät; nijn pitä
heidän myös catzoman, että st oikialla tawalla, ja nijn
tapahduis, että sille olis toiwotettawa waicutus jamatcan
saattais hywän hedelmän. Perhen haldiain pitä samalla
tawalla täsä asiasa käyttämän itzens palcollifians cohtan,
cuin io edelläpäin Vanhemmista ja lasten curituresta sanottu
on. §. 124. Heidän ei pidä wibasa ja julmudesa
ja häpiallisille sanoilla palcollisians cobtaman heidän «oicains tähden jonga cautta ei muuta tapahdu, cuin eltä
palcMet samalla tawalla, wihaan ja kiuckuun perhen»
«nutta sencaltair
haldimtans wasian kehoiteluxi
pila pakollisia,
yxiwaccusella
tawalla
ja
sopiwaisella
ftlla
muistmectaman, nuhdeldaman ja cmitettaman, että he
stn cauna yhdeldä puolelda, tulisit tundeman syndins ja
wimns ja toistlda puolelda hawaihisit, että perhen haldiat
ci pyydä kiuckuans heidän päällens salMiutta,waay ainoa»
/

sians heidän parannustans etziwät.
§.

152.

Colmannexi owat perhen-haldiat welcapäat hswillä
csimerkeillä käymän palcoMstens ja perhens edellä, ja
sencautta johdattaman heitä lumalisutteen ja ch?isiil!isten
elämäkertaan; sillä muutoin owat caicki muistuwxet, wa«
roimxet, nuhtelemiset, ja curltuxet turhat ja Kedelmattö»
mät, ja yxi perhen-haldia mahaan jaotta omalla pahalla
cnmerkilläns, caiken sen mitä hän muiden wälicappalden
cautta ylösrakenda taidais. Se olis witzifti suuri tyhmys
azarella, että sencaltaiset perhen »haldiat taidaisit pitä lu<
malisia, raimta, racastawoisia, puhtaita ia cunniaWa
Oo

pal«
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palcollisia, jotcaihe owat jumalattomot, juomarit, kiroiljat, saastciset, warcat, jamuut taincaltaiset lumalatto»
muden harjoittajat. Se tule paljon enämmin toderi, mitä
sanotan: Mingäcalrainen isändä sencalsanan parresa
tainen palwelja, ja mitä i2i.§. edeltäpäin on edestuotu
wanhembain welwollisudesta, cmdaman lapfillens hywiä
«ssmerckejä, ja cawahtaman ihens ettei he he»stä pahennis,
tule myös täsä perhmtzaldioiioa/ peränajaceldaivaxi ja
waarinotettawari paicollistens stchten.

st

r7eljännexi pitä perhen-haldiain sijtä waarinottaman
ja murhetta pitämän, että Keidäu palcollisens oppisit luke-

man Jumalan sana, ymmärtämän christin opin cappaiet
ja niistä tietämät,, mitkä heidän christilliset welwollisudens
owat/ ja cuinga he taidaisit autuan tulla. Tämä on nijn
tarpellinen, cuin se jo edelläkäpwäisesä 149. §. on osotettu
Perhen»haldlan wälttämättömaxi welwollisuderi, palcolli»

jians lumalisutteen johdatta ja heidän
autuutta
«desautta. Tosin n» owat mahdottomat cutzutta chr.stiili'
sinperhcn-haldioixi, joiden buoneisa ja perhen seasa, pa»
canallinen pimcys ja tictämättömys christillisyd.n asioisa
löyttän, ja catzocnn ftncaltaiset, cuinga he,
Jumalan

sm

duomion edesä wastata taitamat. Tähän tygö
se, että pnhen haldiain perhens ja palcollistens cantza,
pitä jocapäiwä. Jumalala rucoileman, ja heidän wclwollisen Jumalan palwelluxens toiinittaman, josta jo tämän
kirjan ensimäisesä osasa opetettu on, cusa rucouxefta ja lepopäiwän pyhittämisestä puhuttu on.

s-

152.

N>ijdennen pitä perhen-haldiain caikisa, mtta he
cuin
käsiewätjapalcollisians tekemäit waariocraman sijcä
mitän
luja
ei
on,
oikeus cohtuus
waatiman heildä
watoinda, sopimatoinda eli sencaltaista cuin on heille mah<
dotoin ja käppi heidän woimans plitze. Erinomattain ei
pidä perhen-haldiain, nijn alinomaisella ja cowalla tvöllä
palcollisians rasittaman, ettei heille olis tila ja tarpellista
.

aica,

sitä oppia

ja syta murhetta pitä, cuin heidän steluins

au.uu-
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waadiran. Sijnä stwusa pitä
autuuden
perän catzoman, että heidän
cuitengin perhen hcildiain
palcollistllans o!is jotain luwallista ja hyödyllistä edcsans,
ja ei saldiman heille laiscudesa ja joutilaisudesa aicans culutta, josta he caickinaiseen pahutteen rilcm saawat. Syrachin neuwo on aiwan tarpellinen waarinotetta, joca
nizns saar häneldä lewon,
pidä palweljas
murra jos stnä annat hänen kävdä jounlajna, nijn hän
ettei hän kä? jourilarule ylpiäxi. Aja händä
paljon
paha. pane
sna,
joutilasna operca
hänen ereens,se cuin palweljoille si»pi Syr. 3 3,0.26,23,25.
§'53.
Cuudennsxi owat perhen «haldiat wekapäät, auttacyman palcollistans heidän hädäsäns ja hoihoman
wiheljäisytteen
johongun
joutuwat.
sca he
Esimerkin.- co<
jocu palcollinen tule sairari, ja hänellä ei ole wcmhem«
bia, eli muita snculaisia, jotca händä corjawat mjn ei pidä
hänen perhen-haldians händä ilman apua jättämän, ja
wielä wahemmm huonestans pois wainoman, waan oleman cantzakärsiwäliinen hänencantzans, hochoman händä
hänen sairaudesans ja pyytämän, niin paljo cuin mahdollinen on hänen paranemistans edesautta. Salomo sano:
että wanhurscas armahra juhrans. Sanal, kirj i2,v. 10.
Paljota enämmin pitä sijs nijden, jotca christiWen perhen
haldiain nime canda tahtowat, armahtaman heidän palcol»
lisians, jotca owat nijn hywin lumalalda luodut jalesuxelda lunastetut, cuin hekin, ja jotca ei
castesa ole tullet plösotetuixi weljiri ja sisarixiainoastans
heidän cantzans
Christuresa, waan myös heidän hallituxensja suoje!smis?ns
alla seisowat. Samalla tawalla, jos pakolliset tulewar
muilda
wiattomajn' wainotuixi, ja jollakin
wäaryttä
tawalla
kärsimät, nijn on perhen haldian wel<
suojella
wollisus,
palcollisians wainojan käden aldä, ja
autta heidän oikeuttans. Ia millä tawalla taita perhen

sen

sano:

sca

se

isändä eli emändä luulla itzellens olewan christillisen svdä»
men, joca el taincaitaista laupiutta ja awullisutta osota
wiheljWlle ja hätäyndynelje palweljallens, jota hän
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cuitengin on welwollinm osottaman ja harjoittaman caikil»
le ihmisille yhteisesti, cosca tarwe ja tila on?
154-

§-

yhteisesti ja pääldäistein sanottu: nijncuin perhen»
lmldiat neljännen käsiyn sisällepidon jälken owat palcolli»
sillens wanhembain fiasa, ni»n owat he, myös welwolliset
rsouaman heitä cohtan isällisen ja äkillisen sydämen, ja
heidän seka sisluns että ruumins parasta neuwolla ja työllä
pyytämän «desautta. Perhen-haldiain pitä nijn palcollisians cohtan itzens menettämän, että pakolliset ei ainoa»
Mns Keitä nijncuin waldamiebiäns ja haldiotans peljätä
mcchdaisit, waan myös, nijncuin wanhembians heitä racasta ja cunnioitta taidaisit. Ia että perhen «haldiat taincallaiseen käyttämiseen ja näiden mainitluin welwollisuttein
waarinottamiseen palcollisians cohtan, sitä mämmin ylöskehoitetuxi tulisit, nijn pitä heidän aina muistaman,
että nijncuin heille on palweljoita ja pijcoja, nijn owat he
myös itze palweljat, nimittäin Jumalalle, joca on Herra
ja isändä caickein ylitze, ja waicka hän on tehnyt taincal-

sen

taistn ulconaisen eroituxen ja jarjestyren ihmisten wä!illä,
niin ei ole cuitengan perhen haldiat itzesäns
arwosa, hänen tykönäns cuin palcollisetcan, waan yhtä
rackat, ja yhtä otolliset, jos he hända racastawat ja haw
dä pelkäwät. Ia widdoin nijn pitä niin hywin perhen haldiain cuin palcollistenqin ilmestymän hänen duonnons eteen
-

suuremmasa
sano

ja saaman palcan ansions jälken. Sentähden
Jumalan hengi: Te Isännät tehkäc hirvin pakvcljoitan cohtan, japangarpoisuhcauxec, tieten että teidän-Herran
on taiwahis, jonga edes ei ole ihmisen muodon cayomusta Eph. 6, v. 9; ja Col. 4, v. 1,
hän:
Isännät, se cuin oikeus ja cohcuus on, nijn osoccacat
palrveljoille tieten ercä teilläkin on -Herra taiwais.

sano

Palcollisten welwoll. perhen haldioitans cohtan.
§.

155.

Sitä wastan cuin näin perhen'haldiain welwollisudei-

sta on edestuotu, nhn tule palcollisten waarinotta, perhcn-
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sialdioitans cohtan siitä cuin seura: Uusin pitä heidän cun"
nioittaman ja arwosa pitämän heidän isändiäns ja emändians, nijncuin nijtä, jotca Jumala itzs esimiehixi heidän
ylitzens asettanut on. Siliä Jumala sano: Cunnioita sinun isiis ja äms, nijn ymmärretä» isän ja äitin nimen olla
myös pcrhkN'haldiat, ja sentähden owat caicki palcolliset
welcapäöt, tämän Jumalan kastyn jälken heitä cunnittsa
ja arwosa pitämän. Nijn sano myös Herra Provhetan
ja

Maiachian cautta: pomn pitä c,nuiioiccaman isäns
palweljan isändätäns Ma!, 1, v. 6. Tämä cunnian vsolus, pitä tapahtuman seka sydämesä, että ulconaisssti käytöxisä, puh?isa ja töifä, jotca pitä oleman sencaltaiftt,
että ne todistamat, rumaa palwelja perhen-haldians cor->
kiasti arwa, ja tämä waaditan palcollisilda ei ainoastans
silloin, cosca he nijtä palwelewat jotca josakin muusa
wofa :a cunnia tilasa owat, waan myös, cosca he köyhäin
ja alhaisten perhen haldiain palweluxen itzens andanet
owat. Sillä ne jälkimäiset owat nijn heidän haldians cuin
edellisetkin, ja nijn hywin niistä cuin näistäkin on se sanottu : palweljan pitä cunnioittamanisändacäns. Joca sijs perhm-haldioitans, olcon he ylhäisestä eli alhaisesta
säädystä, rickat eli köyhät, jollakin muoto ylöncccho, se
on Jumalan käsiyn rickoja, ja Jumala otta sen ylöncatzen
nijn ylös, cuin että hän itzs olis ylöncatzottu, cosca palwelja ei luule sitä mahdollisexi cunnioitetta, jom hän itze o»
käffenyt cunnioittamcm.
-

§.

156.

welwollisus seiso sijnä, että heidän
ja
caikisa luwallisisa sencaltaisisa aswisa, cuin ei sodi Jumalan kästyä wastan pitä oleman perhen-haldioillens alam-

Palcollisten

toinen

maisst ja cuuliaiset ei waaditut ja ylönmielin waan mieluisesti ja ilolla hywin tieten, että he sen cautta itze Jumalala
palwelewat ja hänelle cuuliaiset owat, joca sen itzellens kelwata anda, ja myös armosa jällens palkita tahto, nijncuin Jumalan hengi heitä siitä wacuutta, cosca hänPawalin cautta caikille pakollisille tämän yxiwacaisen neuwon ja
ylöskchoituren anda: palr»eljar olcat cuuliaiset teidän
ruuOo 3
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ruumillifillcisännille?, pelwolla ja wapisturella teiden
ft»dämcnn« vxikcrtaisudes, »njncuin (hristurelle. iLi
Mmäin edes pakvellen, nijncuin ihmisten mieldä noutain, tvasn nijnciun Cdristuxcn palweljac tehden
dammest mitä Jumala rahro hywällä mielellä palHpellen »Herra ia ei ihmisiä. Tieten että mirä hywä cukin teke, sen hän on jällens-Herralda saapa Eph 6,v,5.:c.
Jumalankästyn tähden pitä palcolliset oftttaman cuuliHa
aisuden ja alamaisuden, ei ainyostans sencaltaisille
hen haldioiiie, jotca siweydellä ja rackaudella heitä cohtawat, waan nn)ös nijlle, jotca cowat ja tuimat owat, cofca h" ainoastans ei sitä waa3i cuin Jumala on kicidänyt
tekemäsi, nijncuin myös Jumalan hengi selkiM sanoilla
tiedä alwa sanoden: Tie palweljae, olcac alammaiscr
,

caikella pclwolla celdän isännillen ei ainoastans hywille
ja siwiöille, waan myssmimille i Petr.2,v. 18. Täsä
tule se myös muisteldawarl mitä edelläpain 131. §. lasien
welwollisudein osottamisesta, pahojakin wanhembia cchtan
sanottu on.
§.
'57Colmas palcollisten welwollisus perhen, haldioitans
cohtan on nscollisus, jonga heidän pitä osottaman enlin
sijnä ja sen cautta ettei he ainoastans ulconaiftsii silmäin
edesä valwele, waan myös yxlwacaisella chdämen ahksru»
de?a pyytämän tehdä ja täyttä caickea sitä, cuin perhenhaldioille hyödytyxexi ja parhaxi tule, ja se niin hywin silloin cuin perhen-daldiat owat saapuilla cuin silloingin costa
<i he ole läsnä näkemäs mitä palcolliset tekemät, ja cuinga
he itzens käyttämät. Se pnlwelja joca ainoasians rangat»
stuxen wälttämisen tähden,perhen haldiain läsnä olles, noudafta heidän mieldäns, mutta nijn pian cuin isändä eli
emändä käändä selkäns, on laisca ja huolimatoin ascarei»
sans, on uscotoin ja palca-palwelja, jolla ei ole sitä sydä<
men yxikertaisutta cuin Jumalan hengi mainitusa Eph. 6,
v. 5, oikeilda palweljoilda waati. Töisexi pitä palcollisten
sencautta osottaman itzens uscollisixi perhen haldioitanscohtan että he oikein käyttämät
tawaran, cuin perhenchaldiat

sen
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diat heidän kätens alla usconet ja andanet owat, ja ei sen
waärän huonenhaldian tawalla, josta puhutan Luc. is
lugusa, hucutaHerransomaisutta, ei sitä lugunpitämattöniyden cautta tuhla, eikä myös ilman haldiains tahdota,
tietoa ja suostumista, omaxi erinomaisexi hyödytyxexens ia
tarpcxens käytä. Tästä waroltta Jumalan hengi caickia

cosca

pakollisia,
hän sano, ettei heidän pidä oleman
perräwäiscc, waan caiken hywän uscollisuden näyrrärväiscr, errä he Jumalan meidän Mapahtajam opin
caiNs caunistaisscTit. 2,v. ,c>. Costa yxi pallollinen isän»
däns wwaran kayttämisesä on petollinen ja uscotoin, nijn
vn hän ei parembi waan pahembi wielä, cuin yxi julkinen
waras ja ryöwari, ja sencaltaisexi warcaudexi jaryöwämimyös luettawat caicki ne wälicappalet ja constit,
sexi
joiden cautia hän isanillens caipauxexi ja wahingoxi oma
parastans etzi, nijncuin myös se,
hän muilda anda
tawarallans sen<
puolesta
hänen
itzens haucmella isändäns
hyödytystä ole.
ei
cauppa
josta
tekemän,
isänälle
caltaista
petos ja
että
taincaltainen
perustuxella,
minä
sanon
Ia
U!cottomus, on pahembi, cuin julkinen warcaus ja ryowäminen, sillä julkisista warcaista jaryöwäreistä, cawahta itzcns perhen haldia, waan oman palwelians hän usco
tawarans ylitze, ja on scntähden suurembi syndi,
hän itzens warcaxi jaryöwärlxi teke, ja sen nijn salaisesti,
ettei isändä sijtä tiedäckän. Ia mitä erinomattain sijhsn
yxi palwelia, muiden wietellyxen jälken isänältule,
lens wahingoxi käyttä hänen tawarans, nijn ehkei palwek
tä<
jalie ihe sijtä Kynä ole, on se cuitengin warcaus,
ja
mä wahingo hänen syystäns huolimattomudestans isänälle tapahtu, ja on isänälle yhtä caicki jos palwelja
omaxi eli muiden hyödntyxexi käyttä hänen omalsudens,
cosca hänen cuitengin täyty sitä caipata ja sijtä wahingon
karsi. Se yxi on nijn hywin uscottomus cuin toinengin,
sillä isänälle on uscallus ja toiwo palweljastans, että hän
on ei ainoastcms itze puolestans rehellinen, waan myös
waarinottawainen ja walwowainen ettei muilda mitän petosta tapahtua mcchdais, sillä mitä st hyödytäis isandätä

cosca

cosca

cosca

cosca

se

se

Oo

4

että
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joca ei suingan itzs
sencaltainen palwelja,
häncuitengin
hu.>il!,mrmicäkän hänelda warastais, cosca

etra Känelle

olis

tomudens cautta andms muilla tilan warcauneen. Sontähden, joco palweljalugunpitämättömydelis cautta ania
isanallens jongun wahingon tapahtua, eli itze jomin nxvc
asia, nimiltäm
sta ja pois sala, nnn on yri ja
uscottomus, wäärys ja nxlrcaus, ja nijn suuresti cuin hän
on welcapäa cawal)tanmn itziäns, ettei hänisändäns tmvo.-rasta itzellens mitän ottais, nijn waarlnortawaistn pita hä«
nen myös sijtä oleman, ettei jocu muu wieckauden ja petoxen cautta mahdais hänen isanallens wahingota tehoa.
h. 1)3.
v?eljcwneri on palcoWen welwollisus olla kärfiwäiftc ja
sttviät cosca hepnhen-haldioildans mmvotuxi, ojctiiri, nuhdclduii jja
-

se

sanur

nmtetuli tulcwat. Silloin ei heidän pidä oleman w.ist«nsanojat ilij::'
cuin Jumalan hengi neuwo Tit.2,v.y, se on heidän ei pidä kelmotoinda
suuta pitämän, j«sopimattonUa, ivastanhacoiita ja wihaifia sanoia pcrhcn.haldwitans waftan ulosorendaman, ja ftncautta wiclZ enämnml
monen palM
hndän mieli earw«uttans lisäman, nimcuin
tapa on, silloingi» pcrh!N.'hal>imt..ns häpemätlömillcl ja
he dywäfta ansiosta ja suurimmalla oikeuhoiila sadoilla cohdata,
della mchdclduri ja cunteturi tulcwnt. Ia cuitcngin waati Inmal«!i
hengi paiwelioilda että heidän silloingiu pita oleman tarsiwalliset ja siwiöt cosca he ilman syytä rarsmät. Mikä kijtos on, sano hän,
jos re pahain tecoinne tähden piestan ja re kärsine?
re hswin teette, ja cuirengin wain?atan,
Murca
ja ce
kärsitte, nijn on armo Jumalan edes iPetr.
sitä lwh2, v io.
CumZa paljota cnammin on sijs palcollinen welcapäawnga
l-ai
tclemista ja curitusta siweydella wastanottaman ja kärsimän,
pitä
on.
ei
cautta
atn"a«
wäärintekemiicns
hnwin ansainnut
Ia HÄien
parandsman wicans M'
stans sitä kärsivällisesti karsiinan, waan myös
gi tähden hän on nuhoeldu ja curi!ettu j« edtspäin oikein tekemän, ctt,H
hän sekä Jumalalle että pcrhln-baldiallens kelpais.

cosca

se

cosca
sen

se

§. 159.
heidän pita ahke.
Wijdes palcollisien welwollisus on
perhcn-haldiat
ja
waati,
wircans
mitä
heidän
ottaman,
rssti waarin
hcillc tcdtäwari ja toimitettawaxi määrännet owat, ja ei laifcudcft ia
jontilaisuoesa aicans wiettämln, ei myös andaman ttZeni juoma scuraihiil, eikä muuta sopimatoinda elämä edesans pitämän »onga cautta ht
taidalsil luila estetoixi niften töiden ja ascatten toimituxcsta, cuin perheil»

haldp
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rannnt cwat. Tämä ja caicki mnrt palcollisten
heille
cuin
wtlwolliftidet
ttisä edevtuodut owat, owat mj» mmon
lt
että heidän coikctikin s-uulmnlalla ohlcrichtlla pitä
hcildä waarinotttta,
pyytämän nijtä täyttä,
i:?!: heidän tehdä, et mjn paljon pclwosta
inngoistnnn tähden, cmn he p!rhen'h«id!oi!dal'?
sen
;-n tck:n>ät, cuinpnlw cnäinn-ln ciililialsudcsialumalata eohtcin, ja ctta
hän sn luwannut armosa yalklta uscollisillc ja jnmalWc pal!o.ljoi!!e stn
uscoliisuden cuin he rmnmllislllengm isänillcns !>pttcnet owat; niuttu sitä
wastan ivauhnrscaudesalis «naaisia nijtä pahoja ja nftotlomia paleolcollisia. Cillä cosea st suuri Ingnn lc,scun pälwä tule,
ihmisten picn
lcsuni: duomt?n etten, caillsln ajafuriua
pnhcMans j« toisiäns tiliä tekeiuä,!, nijn pitä myoi tosin palcoilistcugin
edesn>.!em«n ja waftalnni sen edestä, cinnga he palwellurestans
cohttan, >a l?n päälle saaman lpc-l»
owat?äntt<met uerhen
can sen jällen olion se sttte hywä cli paha. Jumalisille ja useolllfilleipallveljuille un se cuuluwa: Sinä uscollinen ja hywä palwelja
wähän päälle sinä olit uscollinen: Minä pannen sinua
f c-l on päälle: Mene sinun Herras iloon Mat>h.,-,v.„.
Mutta Jumalattomain ja p«hain plllwchaw pitä saaman cunulla täm'!»
-

hirmuisen duowion ylitzens

se

I,,uictetcalv«n ja täytcttawän:

-Heircäkät

palwelja ulconaiscen pimeyteen,siellä pirä
oleman iccu ja hammasten kiristvs v, ,°. Tämän täbden
myös Jumalan hengi caikillc palcollifille ylöskchoiturcri näin sano Col.
;,v.l,,:c,palweljac,olcar cuuliaiset caikis teidän ruumillisille isänillen, ei silmäin edes palwellcn, nijncuin ne
joccaihmisten mieldä noucarvar, waan sydämen yxikertaisudee ja Jumalan pelrvosa, ja caicki mitä te teette, niin tehkär sydämmestän, nijncuin Herralle ja ei
ihmisille: Ia rietäkär ecrä te saatte Herralda perimisen
palcan: sillä re palwelecee -Herra Christusta. Murra
jocarväärin teke, sen pitä saaman sen jälken, cuin hän
wäärin tebnyr on, ja ei pidä muotoa carzorraman.
Ahaiatclcattätä, te palcolliset, ja käytta?ät il?en nljn pcrhen-lMioi.tan cohtan, cuin te suotta ja tahdotta, ctta hänen pitä teitä Mens
taman, joca on Hma ja haldia «ickein ylitzc.

Tällä Kwallaolen minä taas sencolmannen ia wiimeistnosan'ta»

stä'kirjatta lopettanut. Tasa olen minä osottcmut ja scl ttänyt ne wel»
wollisudet, joista meidän tule waarinotta läh,mmäislam cohtan, >otta
caicki näihin lyhykäisin sanoihin suljetan: Sinun pitä hur-cast
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elämän,

.602 Ihmisen welwollisus lähimmWäns cohtan
elämän, eli sinun pitä racastaman lähimmäistäs nijncuin iye sinuas. Minä blcn näyttänyt, cuinga tämä hursca>,s

»li rackaus pnä harjbitetlaMan, ci cinoasians caickia ihmisi<i cohtan
yhteisesti, sekä sielun, ruumin, tawaran ja cunnianxuoiesta; «vaan myös
erittäin nijtä cohlan, joiden erinealtaiuen tila waati mcildä jotain uin--

»maifcmlaarackauden osotnsta, nijn että jocaineu tätä lukcisans ja xc-

eiainoastans, cuinna
hän tul>:o,
harjoitcttamsn,
waan myös, jos hait
,icä
cohtan
nnt tästä wclwollisudessans cli ei. Sen tahdon mma

länajatelle/ans, jos
rackaus lähimmäistä

itzt on

mitengin wielä päätircri muistulm, cttci mitan ole tätä mainittua racnijn suurcri estcxi, cuin
lautta nijn wastoin, ja
rvatoin ia rurmeldu oma-rackaus, Ma caickcin ihmisten sydän, t luonostans owat täytetyt. Tämä seiso sijuä, eccä ihminen

sen

se

enämmin iyiäns racasta, cuin lumalara, enämmin
tlzi ilziäns, ja oma maallista h^sd^t^stäns, cuin Jumalan nimen cunnia ja lahimmäisens parasta, ja ahkeroine sillä rawalla onnellisexi tulla, että molemmat
cuNnia että lähimmäisen
nämät,niminäm
hysdyrys sen cautta
tlile. Tämä turmcldu oma r«con ensimmäinen alcu ja ,'uuri
muhuun pahuttccn, ja nijncuin se erinomaisin sodan päämies satana» leirisä, junga wallan ja la»
siyn alla cclcki muut sunnit palwellurens tircwät. Sentähden myös
Jumalan ymai cosca han i Tim ), v. i, :c. ylösluettele nijtä cauhioita
syndejä cuin mailman wijmeisi llä ajalla pitä lhmist.n scasa yliwallan ottaman caickun ensin nimittä ne, jotca iyiäns racastawat, lietä
andliin, että se turmeldu oma rackaus on lähde, josta ne muut seura»
Nijn ccmwan cuin tämä turivailet cauhistawaisct synnit
meldu oma xackaus ihmisen sydämesä hallitze nijn ei taida rackaus Jumalala eikä lähimmäistä cohtan millän tawalla totinen jawilpilöin olla,
ja pitä scntähden Jumalan armon cautta »ocapälwä aina enämmin ja
enämmin tucahutcturi ja cuoleteluri tuleman caicilda nijldä, jotca
tnwat sydämmestäns racastalum«latajalähimmäistänsn»n cuin itziant.
enämmin tämä tapahtu, sila enämmin myös rackaus lumalata
nijn että ihminen ylitze caicja lähimmäistä cohtan saa sian
kia sittä waorinotta, mitä JumalMe on otollinen, ja myös lesurcn e,»
merkin jällen ei pvydä kelwara iyellens waan lähimmäisellens, sinä cuin hywä on paranuxeri Rom. i;, v. 2,,.
Herra Jumala «rmosta lesuxen tähden auttacon ja wahwistacon caickia
nijtäkin, jotca tätä lukewot eli cuulewot ylitze »voittaman tämän wihol»
liie»,että he sitä enämmin ilman esttttä mahdaisit olla palawat sydäm.ll!i<
ftu, rackandcn harjoitmcsa fet<l Imnalata että llhimmastäns cohta".

'

Päätös,

Päätös/
josa

annctan

Mskchoitus itze coetielemiseen
-

ja totiftm parannnxeen.

s) osta minä

nyt

näinmuodoin Herran nimesä, colmesa

erinäistsä osasa vien edespannut ja selittänyt ne wsl»
wollisudet. joista idmisen tule waarinotta caitesa elämäsins, sekä sisällisesti että ulconaisesti. Jumalala, itziäns
ja

lähimMäistäns cohtan; nijn ei ole muuta jälells, cuin
että minä, paitzi sitä cuin jo itzecusakin osaia erittäin tapahtunut on, wielä päatöxexi ylöskehoitan itzecutakin lämän
kirjan lukioista ja cuulioista, wilpittömäsii, sen jälken cuin
hän tasa lukenut eli cuuliut on, itzens coetteleman, cuinga
sen johdaturesta hänen cantzans mahta laira olla, ja että
hän sitä pikemmin jota paremmin makta paranda itzens,
jos hän, wisun coettelemisen alla, löytäjä yawaitze, ettei
hän ole nijn itzens käyttänyt, cuin hänen olis pitänyt,
waan laimin lyönyt ja ylitzekäynyt welwollisudens.
§.

2.

Nijn ota nyt siis, racas sielu, tämä asia tarcan tutkistelemisen alla. Mene tacaisin ajatuxillas, mlelehes johdata ja peränaiattele, nijn paljon cuin mahdollinen on, mitäs täsä kirjasa tähän asti lukenut eli cuullut olet. Mene

sijnä
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ja tutkistele, jos sinä
siinä siwufa sinun omcan sydämehes,
nijn
sekä sisällisesti että uicrnaisesti olet itzes käyttänyt, cuin

sinulda waaditan, eli ei. Coettele itzias ,a
kysysinunomaldatunnotdas, cuinga sinä ensin olet kanrtänyt itzes Illmalata codtan. Olttcos o!!m wiriä ja ahkeja
ra harjoittaman itzias Jumalan totisesa
perustelun
ja
toimittanut
Iles
cikmn
tiedon
sen alla
häneitz
stä, hänen olenusenö, personainö, vmaisuttens, hywnn
tecoins ja tahtons puolesta, nijncuin hän itze snnasans siuä
meille ilmoittanut on, ja joca aica opetta cmda? Oleccos
myös sijnä siwusa tullut ylöökchoileturi pitämän Jumalala
sinun lumalanas, le on: Oletcos osottanut Jumalala
cohtan caicki ue erinäiset welwolli sudet, cuin hänen olemi»
sens, personains, omaisuttens, hywäin recoins ja tahtons
tieto ja tundeminen sinulda waati, ja sinä hänelle, nijncuin
sinun lumalalles ja suurimmalla hywin tekiälles osottaman
welwollinen olet? Oletcos waeldanut ja waellatcos wielä
joca paiwä totisesa Jumalan pelwosa, nijn että sinä olet
andanut ja annat Jumalan pyhyden, wanhmscauden,
caickitietawäisyden ja caickiwaldiaisuden muiston ylöskehoitta itziäs, suurimmalla ahkerudella wälttaman caickea sitä,
cuin on syndi, ja soti hänen mieldäns wastan, ehkä mitä
sinulle ihmisilda sentähden peljättäwä olis? Oletcos andanut sencaldaisen wilpittvinan rackauden Jumalala cohtan
sydämesäs murtua, ioca on waicuttanut ja waicutta sinusayxiwacaisenja sydammellisen halun jaahkeruden noudattaman hänen kästyians, nijn myös palawan ikäwöitzemisen, että aina enämmin ja likemmin hänen ccmtzans
ftetyxi tulla? Oletcos caikesa sinun sekä ruumillisesa että
hengellisesä hädäsäs ja puutoxesas asettanut sinun uscallu»
ja häneldä apua
xes ja turwas Jumalan päälle vrmäns,
etzinyt? Oletcos wahwasa toiwosa lijttänyt itzes Jumalan
armo lupaurijn, ja nijden jälken häneldä sekä ajallista että
imncaickista autuuttas odottanut? Ongo sinun sydämes
nijn nöyrytetty Jumalan edes, että sywimmäsä alhaisudemitättömydes.
saja tunnet Jumalan corkeuden ia sitiun oman
ettei sinulle itzestäs mitan ole, waan että caicki häneldä
täfä

kirjasa

saannut
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cunman ja
saannut olet, ja sentähdm myös hänellecaikista
nijn
taiwutettu Jumakutoxen annat? Ongo sinun tahws
lan tahdon alla, ettäs mielekäs ia ilolla teet hänen kastyns
Kätken ja olet tytywäinen sen co.ntza, cuin hän sinulleja tapahtua anda? Oletcos andanut Jumalan korkeuden Majesydämesieteyden tutkistelemisen olla nim woimallisen
säs, ettäs sijtä olet tullut ylöskehoiteluxi seka sisällisesti su»
dmnefäs händä suurimmasa-arwosa pitämän, että myös
ulcsnaisssti caikesa sinun elämäläs, menosas ja edesottami»
fesas nijn itzes käytät, että sijtä näbta taittan, cuinga suu»
resti sinä Jumalala sinun sydämesäs arwat ja cunniouat?
Oletcos erinomallam Jumalan pyhä ja suurta nim«ä nijn
cunnioittanut, ettäs yhdetdä puolelda olet cawahtanut itzes
caickinaisista piicka sanoista lumalata wastcm, nijn myös
caMsta määristä ia turhista waloista, ja caikesta muusta
Jumalan nimen nirhaan ja bembiästi mainihemiststa, ja
puolelda ollut ahkera oikicm rncouxen harioituxesa,

sekä yhteisesti että erittäin? Mingäncallaisesa cunniasa olet
sinä pitänyt kiccot ja Herran huonet? Oletcos sinne mennesm, jasiellä ollesas mu-stanut, että ne Jumalan palwelluxexi
aiwotut ja ylöerakztut bwat, ja nijn im suhten itzes käyttänyt, cuin soviwainen on Hens käyttä stncaltaisisa paicoisa, joisa Jumala yhdellä erinomaisella tawalla läsnä ombi?
Oletcos myös uscollisesti ja ilman petosta andanut Herran
huonelle ja hänen palweloilleus sen siMstulon ja,saata»
wan, cuin heille tule? Oletcos wielä osottanut lumalata
cohtan welwollistn cunman sen cautta, ettäs olet oikein
Pyhittänyt hänen Sabbcuhi- ja pyhä» päiwäns, ja ne sa<
mat hänelle ylistyxexi, ja itzelies sinun ylösrakennuxeri ja

autuuden edesauttamiseri käyttänyt? Oletcos edespäin
kunnioittanut Jumalala hunm pyhäsä sanasans? Oletcos
sitä wmM lukenut ja cuullut, sitä hywin peränajatMut,
ja jälren seuramisexi sydämees kätkenyt? Oletcos srinomctttain ollut ahkera harjoittaman itzias Catecbismuxen opisa,
jonga cautta ensimmäinen perusmZ oikiaan christillisyden
lieroon lastetan ? Olttcos niyos wielä Jumalan pyhät ja
pitänyt ja ne sacornin Sacrammlit

mat,
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sichen käyttänyt, iohon ne lumalalda säätyt owc,t?
Oletcos joca päiwä cutkisiellut sinun callista castes liittoa a
wisun itz: coetcelemisen ja sopiwmsen edelläwc!sm samanjälken
ja
tuisiuxeu
Herran lesuxen corklan ehtollisen
,n3hdollisen nauntzzmissn cautta, ei aiiwaMns uuM.-mm,
waan myös simn, sen uudistetun lijton jälken nijncuin c>!«
kia Zumalan lapft ja Herran I.iurm uscollinen palwelja
jafturaja,
Oletcos caikesta täst'l sinlni w°'!«
wollisudestans Jumalala cohtän, nijn waarinottanut, cuin
tämän kirjan eßmmäisesä
lawiammalda selititty ia
opetettu on.
mat

osasa

§.

3-

Coettels itzes, racas sielu, ja kysy sinun omalda tunnsldas, cuinga sinä Toistxi olet käyttänyt itzes itze sinuas
col>tan? Oletcos nijn itziäsracastanut, ettäs olet ollut tr,!riä ja ahkera edesauttaman sinun oma sekä ruumis että
sielus autuutta sillä tawalla, cuin Jumala tahto, eli sijn.l
järjsstyxesä, jonga hän sanasans sinun etees kirjoittanut on,,
ja oletcos caicki sinun sielus ia ruumis woimat, jotca luoNVstans turmellut owat, nijn hillinyt, ettei ne ole ollet nuulle estexi täsä sinun autuudes edesauttannsesa? Oletcos
erinomattain sydämen nöyrydestä itziäs ahkeroinut >a ftn

sen

tucahuttanut
hirmuisen ja wahingollisen ylpeyden synnin, nijn lnyös turhan cunnian pyynnön ihm-sten
edes, jotca aiwan monet lewottomudet ja onnettomudet
ihmisen ylitze saattamat? Oletcos harzoittanut itzes si "v-desä ja hiljaisudesa, ja cautta estänyt, ettei wiha, kiucku ja tuimus ole saanut walda sinun sydämesäs, cosca wcu
toinen pahasti ja sopimattomasti sinua cobdanut on? Oletcos ollut ahkera peränajattsleman ja tutkisteleman sinun
tilas, jos nimittäin nijn sinun cantzas on laita, ettäs taidat olla wltzi Jumalan armon ja autuuden osallisudesta, eli
<i; nijn myös sinun töitäs ja tecojas, milliset ns owat; ja
nijn hywin ennen, cuins nijtä olet etees ottanut,
ne jo owat täyretyri tullet? Oletcos ollut n)<
silloin,
lywäinen sen tilan
jobon sinä Jumalan cdesca!?.jomunul
ja hpwallä mielellä andanut
oiet,
nzissn cauna
cautta

sen

se

cosca
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PNMS
itzeles kelmata, m>ta häu sinulle osaxi

jacanut on, ja sinulja walwowainen
ybdeldä
puolelda
ja
wisusti waarinottasinun sielus
nut, nmkä waarat sinulle tarjona owat, uijtä wHtäres;
ja toiselda puolelda ahkeroinut itzes oikein käyttä nijta tawarouaja armolahjoja, cuin sinä lumalalda sielus puolesta saanut olet? Oletcos ahkeroinut itzes puhtaudesta ja
cawahtanut itziäs, ettes sieluas haurellisilla ajatuxilla, ja
ruumistas haurellisilla käptöxillä, puheilla ja töillä saastuttanut ole? Oletcos myös phdeldä puolelda cawahtanut

le tapahtua anda?

Oletcos ollut wiriä

itziäs ylönpaldisudesta ruasa, juomasa, unesa, huwittelemisesä ja waattcisa, ia toiselda puolelda suonut ja andanut
rumnilles sekä tarpellilen ylöspitämisen, että wirwotuxen,
nijncuin caikista näistä pidemmäldä tämän kirjan toisesa o-

sasa on opetettu

ja edesvandu?

Coettcle itziäs wielä, ja kysy sinun omalda tunnoldas,
cuingas, CHlmannexi, olet käpttänpt itzes lähimmäistäs
cohlan? Ong) Jumalan ijancaickisen rackauden tutklstelemus njjn saanut sia sinun sydämesäs, ettäs olet sijtä tullut

liMtsluri, ei ainoastans händä spdämestäs jallens racastaman; waan oletcos myös saman rackauden waicutuxesta,
sydämmellistä rackautta caickia ihmisiä cohtan harjoittanut,
nijn etläs olet sekä yxiwacaisesti ja »vilpittömästi ikäwöinyt
ja haiainut heidän ajallista ja ijancaickista autuutans, että
myös, nijn paljo cuin mahdollinen ollut on, sitä samaitze
työsä caikella ahkeruoella edesautta pyytänyt, ja sitä wa<
stau etzinyt estä ja poistorjua caicke sitä cuin tätä wastan
soti, samalla tawalla, cuin sinä itziäs cobtan tekemän wel»
capää olet, ja soisit että muut sinua cohtan tekisit? Oletcos erinomattain tätä rackautta lähimmäises si<!ua cohtan
nijn harjoittanut, ettäs olet cawahtanut itziäs ylplän tylyn,
ja kiuckuisen käyttämisen eli jongun muun sopimattoman
menettämisen cautta, händä murhelliseri saattamasi, ja
händä, eli oikipäätä, eli nijncum caucamba pmbärikiertain, spnoi n johdattamasi; :a sitä wastan pyytänyt hänen
sieluns oikia lepoa ja ihastusta edesautta, lchn myös ylös-

kehoitta
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hänbä Mialle autuuden tielle > coscas olet nähnyt
oleman? Oittcos myös cawahtanut
itziäs tskenzHst tähimmaiselles jotain wahingo, hänen ruumms jOsen jäsenitten ja terweyden puolesta, ja sitä wastan
auttanut, holhonut ja warjellut hända cosca hän josakin
stncaitaisesa waarasa ja hädäsä ollut on? Oletcos samalla
tawalla harjoittanut sydämmeäistä rackautta lähimmäistäs
cohtan, hänen on,aisud«ns puolesta? Oletcos andanut sen
olla cauccma itzestäs, ettäs jollakin tawalla olisit wetänyt
ja haucuteilul lähimmaises
joca hänen caiken
ecinomaisin maallinen tawarcms on, hänen awio-uscollisudestans, ja oletcos sitä wastan, nljn paljon cuin mahdollinen ollut on, pyytänyt sitä edesautta, että awio-miehet
kehoitta

l)änsn vahalla, tlelle

ja waimot toinen toisens canlz oikiasa awio'rackaudesa ja
suosiosa uscollisesti yhdes eläisit, ja estänyt woimas Men,
jos ja cofta sinä olet hawainut jotain sitä wastan tapahtu>
wan? Oletcos myös cawahtanut itzes wahingoihsmast lah r.imäistäs, caiken muun hänen maallisen omaisudsns ja
i »arans puolesta, mm ettes sitä milläkan tawalla ole tur«i
u, ei myöskän jnlkiststi eli salaiststi warastanut, ia
itzv nautitaxes ailes saattanut? Ia oletcos tärä wastan oliut
waea jarcbellincn lähimmäistäs cohtcm ia ahkeroinut itzias
siitä, että lähimmäifts ei ainoastans lewos ia rauhas sais
naulita n»itä hänellä on, wacm että myös hänen caluns ia
elatursns tlUis iisätyri ja enätyxi? Oletcos myös wislä ca?>

wahtanut itzes wäärin lähimmäistäs wastan todistamasi,
hänen pääilens wsslhettelemsst, paha hänestä puhumast,
hända pilckamast ja häwäisemäst, ja niinmuodoin jorain
paha sanoma, hänm päällens saattamasi; ja oletcos sitä
ahkerudeila pyytänyt lahimmäises cunnialliwastan caikella
st n nimeä ja hywä sanoma suojella ja edesautta, totudesa
caicki rackauden jälken, nijn paljon cuin hywän
tunnon canl)a, on tapahtua tainut, varhain päin häulostolmitta,
nestä
wastata hänen edsstans, cosca jocu
puhunut
Kända
muu on
wastan ja todistanut hänestä sitä
paha
cuin
on? Olttcos myös erinomattam nijtä cohtan
waarinotccinul, joiden erimaltai'
wc>.usl!lsudtfi3l>s
nci:
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nen tila, ermomaistmbata rackaudsn harjoitusta, sinulva
waan? Oletcos ihe yxi oikia jäsen sijnä christillisesä ftura»
cunnasa ja uscswaisten joucosa ja oletcos myös sitten muita
sinun cantza welijas ja sisarias cohtan uscosa, tätä erino»
maisembata rackautta harjoittanut, ollut yrinnelinen heidän canlans seka opisa että muija christi!!isyden harioimxisa, kärsinyt heidän hcickouttans, pyytänyt heitä ylösoM»
ja ottanut
da, cosca he heickoudesta horjahtanet
osan siitä, cuin heille tapahtunut on, nijn ettäs oletiloinut
iloisten, ja itkenyt ukewäisten cansia? Oletcos nijsä, joiila
Jumala erinomaiset lahjat ja edut lahjoittanut on tundsnut ja cunnioittanut sencaltaista Jumalan hymyttä ja wij»
ftuna, ja sen suhten heitä arwosa pitänyt, ei cadchtien
heilLä heidän saatuja lahjojans ja etujans, eikä pyytänyt
nijtä pimittä ja wahenda? Oletcos niitä cohtan, jmca josakin hengellisesa eli ruumillisesa wcheljHisydesäowat, apua
-,

ja laupiutta harjoittanut, ja palwMu heitä nijlla lahjoil'
cuin Jumala sinulle andanut on? Olttcos ernomat-

tain Jumalan knstystä ja hänen hywydestäns sinua cohlan?
nim lnyös
omasta racfauden estcuwasta lijcutsttu
vilut, laupias ja andelias oleman sinun köyhä ja tarwitze»
waista lähimmäistäs cohtan, ja tehnyt firä elämästä usco»
I>a, mielullssesti, vikiaila ajalla, touneiliftsti, janizn
sasti- cuin sinun waras sen myöden andanut on? Oletcos
lwwimeklätäs cohtan sspiwaisesti itzes käyttänyt, tundenut
heidän hywydens kiitollisella sydämellä, rucoillut Jumalaca
neitä siunaman, rackaudella, nöprydella ja ystäwällisydel<
3ä sanoi/a jakäytöxisä heitä coddannut, ja myös mahdollislwen jalken ollut heille palwelluxezi? Oletcos sencaltaifia
vstäwitä itzelles walinut, joiden ystäwys sinua cohtan ja
sinun ystäwydes heitä cohtan, on perustettu totisesaluma»
Audeja ja sijnä cuin hywä on; ja oletcos ollut talncaltaisia
ystäwitä cohtan ufwlljlien, auttanut heitä heidän hädäsans
ftka neuwolla että työllä, pyytänyt heidän sieluns parasta
edesautta, rucoillut Jumalala heidät» edestäns, ollut pysy»
wäinen yMvydesa, ja aina kijndiämmän rackauden ecutta
heidän caHaus itzes yhdistänyt? OWcos myös wiyMlsias

sydämestäs racastanut, andanut heille anderi heidän rico/cns, )a seka hciOän sieluns että ruumins parhan jaonnm
edesauttamisen cautca, pyytänyt coota tulisia hijliä heidän
pääns päälle, se on: Hywäin töiden cautca taiwutta hei»
dan sydämens, pahuttans ja wääryttäns sinua wastan,
mndeman ja sijtä lackaman? Cuingas olet käyttänyt itzes
nutä cohtan, joiden canjza sinä olet chinyt oikeutta maalusen esivallan edes? Oletcos tehnyt sitä, ei turhain )a,mi«
tättömäin asiain tähden, ei myöswihusta, coston pyynöftä
ja wäärän woiton halusta, waan sentahden ettäs oler lullut waadituxi sijhen sen suuren wääryden ja wahingon cautta, jota he sinulle telmet owat, ja oleccos myös tämän al»
la tarinut heille sowindo, osottanut etcä sinulla on racas
sydä« heitä cohtan, ehkä he sinulle wääryttä lchntt owat,
a nijn palio cuin mahdollinen ollut on, pyytänyt pitä rau»
ha caickein ihmisien cantza? Oletcos myös ahkeroinut itziäs
sijtä, että estä ja tucalmtta wiha, rijta ja eripuraijuna
lnuidm waihella, ja sitä wastan rackaucta jarauha heidän
ftasans ylösrakenda? Oletcos maallista esiwaldas corkiasa
lunniasa ja arwosa pitänyt, mielullisesti maxanut hänelle
sitä waadittua weroa la ulostecoa, hartasti rucoillut Iu«
nialata hänen alinomaisen ja corkim' mmestyrens edestä,
ja ollut hänelle alimainen ja cuuliamen caikisa cuin ei sodi
Jumalan kästyjä wastan? Oletcos wielä opettaitas ja
saarnamiehiäs cohtan erino>naista rackautta osottanut,
pitänyt heitä cunniala ja arwosa, holhonut ja elättänyt

sen

ja iloisella sydämmellä maxanut heille
sacttawan
cuin heille tule, ollut heille cuuliamen nijsä asioisa, cuin he
Jumalan sanasta owat edestuonet; ja myös hartahasti

heitä,

rucoillut Jumalala heidän edestäns ? Oletcos nijncuin wan«
hin ei ainoastans sijtä murhetta pitänyt, että lapses aicai<
sin owat tullet saateturi sijhen pyb.än casteen; waan myös
sitten edespäin sekä ruumin puolesta heitä elättänyt ja hol>
honm, että myös murhetta pitänyt heidän aiccusesta opettamisestans nijsä asioisa, jotca heidän hengellisen janan»
caickisen autuudens käsittämisexi tarpelliset owat? Oletcos
opettanut lapsias lukeman kirM ja ymmärtämän sijtä Ju-

malan
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malan tahdon ja autuudens asiat? Oletcos ahkerasti neuwonut ja ylöskehoittamu heitä panemall sydämens päälle,
mitä he Jumalan sanasia lukewat ia ymmärtämät ja käyttämän
itzelicns ojenuxcxi ja jälkenseuramisexi? Oletcos
käynyt lastes edellä hywillä esimerkeillä, siunanut heitä ja
isällisesti heitä curlttauut, cosca he sitä tarwinnet owat?
Oletcos nijncuin lapsi wanhembians cohtan welwollisildestas oikein waarinottanut, heitä cunnioittanut ja arwosa
pitänyt, erinomaisella tawalla heitä racastanut, ollut cuuliainen heidän luwallilllle kästyillens, nijn myös auttanut
ja palwellut heitä caikisa heidän puutoxisans ja tarpeisans?
Oletcos weliäis ia sisarittes cantza ollut yximielinen ja rauhallinen, ja heitä rackana pitänyt? Oletcos awioskästysäs
oikein itzes käyttänyt ja puolisotas sopiwaisella tawalla cohdannm? Oletcos nijncuin awiomies racastanut waimoas
pitänyt murhetta häollut hänelle uscollinen
ja
nen elaturestans
neuwonut ja opettanut händächristillisydesäns, ja rucouxistl, ni n hywin hänen, cuin omat tarpens Jumalan cteencandanm? Oletcos nijncuin awiowaimo, ollut miehelles alammoin- nja
cuuliainen, uscollinen nijn hywin wuotesa, cuin caikisa muiasioisa, racastanut händä, ja ollut bänelle iloxi, nijn
myös rucoillutJumalala hänen edestäns? Oletcos nijncuin
perhen-haldia uscollisesti pitänyt ja täyttänyt stn, cuins pal-

sen

sa

coliisilles luwannut olet? Oletcos heitä neulonut, muistuttanut, oicaisnut ja waroittanut, nijn myös cohtullisesti
curittanut heitä, cosca he
tarwinet owat? Oletcos hywillä esimerkeillä käynyt heidän edelläns, harjoittanut heitä
christillisydesäns, waarinottanut sijtä, cuin oikeus ja cohtuus on ollut heitä cohtan, nijn myös auttanut ja holhonut
heitä
he hätään ja wiheljäisyteen joutunet owat? O«
nijncuin
pakollinen perhen-haldioitas cunniasa ja ar-,
letcos
pitänyt,
ollut heille alammainen ja cuuliainen, ollut
wosa

sen

cosca

u!collinen, kärsiwäinen, wiriä ja ahkera? Oletcos caikista
«äista welwollisuxista lähimmmstäs cohtan nijn waarinotranut ja ne niin käyttänyt, cuin ne täsä mainitut, mutta laselitetyt ou n?
wiammalda tämän kirjan coln,annesa

osasa

2 §. 5.
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§.
5luulet
nyt
Mitäs
ihestäs, racas sielu, ja mingancaltaisen wastauren anda sinun oma lundos näiden kysymysten
päälle, cuin edelläkäywäisisä colmesa cappaleisa sinun erses
pandul owat? Taidatcos totudella ia ilman wlplstelemätä,
liyncuin Jumalan edesä, joca caicki tietä,
sanoa, ettäs
caicki nämät mainitut welwollisudet Jumalala, itziäs ja
lähimmaistäs cohtan täyttänyt olet, jos ei mm tä»)dellisesti,
loyttyole, nijncuin se
ettei ensingän yhtän wichettä
ei myöskän yhdeldäkän ihmiseldä maan päällä, näin täydellisesti tapahtua taida; nijn cuitengin nijn taydelli esti,
ettet sinä ehdollisesti nijtä wastan rickouut ole, nijncuin se
ei ole sinulle mahdotoin ollut, jos sinä muutoin olet cmdanut Jumalan hengen itziäs johdatta, ja jättänyt Känen ar<
»no wHicutunllans sian sydämmesäs? Coettele ja perä»'
ajattele,
minä, jos ja cuinga tämä sinulda tapah»
aiwan
tunut on? Ah!
harwat owat, Jumala paratcon!
taitawat, että he owat näin wel»
totudella
ne, iotca
ottanet;
waarin
mutta aiwan monda sim
wollisudestans
wastan, jotca juuri toisin ja tätä wastan itzens käyltänet
owat, ja joca paiwä käyttäwät. Cocs mailma on läynäns
fmcaltaisia, ja se on sydämmestä surcuteldawa, että myös
nijsta, zotca christityixi cuhutan, owat stncalsuurin
jotta nim itzens käyttäwät, että st näky,
ihmiset,
taistt
ni ncuin he luulisit, ettei muuta ojennusnuora olsckan,
jonga jälken he olisit welwotliset ojendaman itziäns, cuin
ja mitä ne heidän
ainoastans heidän omat syndiset
eteenskirioittawat; Ellei njjn olis, että maallinen esiwal»
da ja rangaisturen pelco waadeis heitä niiden julkisesta
ulosharjoicuxesta heitäns pois pitämän. Toisia löyttan,
jotca kyllä owat paremmat olewanans, ja cawcchtawctt
itzens ettei he nijn aiwan julkisella tawalla welwollisuxians
laimin lyö jarico,mutta tekemät sen cuitengin salaisemmalla
rawalla, ja owat sentäyden itze työsä ja Jumalan edela ei
ensingän paremmat, cuin ne julkiset syndiset. Tämän
näin oleman todista ihmisten yhteinen elämä, ja tämä murminä wieiä kerran
hellinen asia tule sitä sclklämmaxi,
läpltze

sen

smusa

sanon

sanoa

osa

cosca

Päätös.

613
läpiktkayn ne colme ihmisen welwollisuden osa, cuin täsä
kirjasa selitetyt owat, jaosotan, ruinga suurin osa ihmisistä, nijden suhten itzens täyttä.
§.

6.

Cusa ja cuinqa monda löyttän ensin nijtä tämän aicaisten christittyin seasa, jotca oikein waarinottawat wel-

wollisudestans Jumalala cohtan? Nijn paljon, cuin ihmisten silmillä naytäwä on, nijn tosin ei ole yhtä sadan, ia
usiasti ei iöyttä yhtä tuhanen seasa, josta tämä totudella
sanotta taittan. Se ensimäinen päa-welwollisus Jumalala cohtan, seiso sijnä, että meidän pirä oikein rnndeman hänen. Mutta aiwan suuri on nijden joucko, jotca
owat nijn tyhmät ja laittamattomat, ettei he enimgän tie-

sitä wähemmin mingäncaltainen
hywä
Jumala on, mitä
hän on ihmisille osottanut, ja mitä hänm tahtons on, cuin han meille meidän autuudeftam
ilnwittanut on; ja se cuin wielä enammin walitettawa on,
ni n owat he nijn cangiat ja wastanhacoiset, ettei he ensingän tahdo harjoitta itziäns Jumalan totisesa tundemifesa,
waan pitäwät sen wihollisenans, ja cohtawctt händä caickinailella sovimattomalla lamalla, joca tahto johdatta heitä
ulos heidän walitettawasta pimeydestä», ja opetta heitä
Jumalala ja hänen tahtoans tundeman. Toisia kyllä löyttän, jotca ei ainoastans suullans tunnusta Jumalala olewan, mutta myös taitawat sen sanoa, että hän on yri olemiftns, ja colme Personains puolesta; taitawat myös
ylösluetella hänen omaisudsns, ja hywättyöns, nijn myös,
dä, jos Jumalala oUeckan,

mikä hänen tahtons yhteisesti on, nijncum he sen Catechismurestans ulcoa päin oppinet owat, mutta ei cuitengcm ahkeroitze itziäns sijtä, että he nämät asiat oikein ymmärräisit,
ja heille niinmuodoin olis yri selkiä ja perustettu tieto Jumalasta ; ja jos wielä muutamia on, jotca ulconaisesti tietäwät caicki mitä yhden christityn tule tietä ja ymmärtä Ju-

malasta

paliaan

seisattu se nijdengin tykönä enimmäst sijhsn
ulconaiseen tietoon, ja he ei anna sitä, cuin he Ju,

nijn

malasta tietäwät, tulla sydämisäns nijn eläwäri ja waicuttawaisexi, että se ylöskeyoitais heitä nijn itziäns käyttämän
Pp z
luma-
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o.
Jumalala coktan, cuin hänen olemisens,
manuttens, hywan löidensja tahtons tundemisen ja tiedon
cantza yhtenstpiwainen on, ston: pitämän
heidän lumalanans, joca on st toinen yhteinen wel-vollisus, josta meidän händä cohtan pitä itziäm

Ia sijta, että ihmiset owatnäin tyhmät,

lugunpitämättö»

mät, cangiat jakylmakiscoisetlumalan wndemisesa; siitä,
minä, tuls nyt myös se, että caickmainen jumalatsanon
tomus nijn yhteisesti mailmasa yliwailan otta, ja päiwä
päiwäldä ihmisten seasa enäne, nijncuin, Jumala armah-

t«conl joca aica ja päiwä silmillä nähtäwä on. Jumalan
totisen tundemisen puutoxesta tapahtu se, että sen siasa,
cuin ihmisten pioäis pelkämän Jumalala, nijn eläwät he
tiin suruttomasti iaihewaldaisesti, cuin ei Jumalala ensingän oliscan, joca wihais paha ja racastais sitä cuin oikein
on jocaranZaisis syndiä, ja armosa palkitzis jumalisuoen;
joca näkis cc icki, tiedäis caicki ja olis »voimallinen sekä

jumalattomia, että jumalista cmtuiri teken. Costa jocu toinen ihminen, jolla on jocu walda heidän ylitzcns,
heitä nijn ja nijn rangaista, jos ei he tee
tahtocms;
lupa heille jongun palcan, jos he hä<
eli
hänen
nen mieldans noudattamat: nijn owat he kyllä waarinottawaistt ja ahkerat nijn laittaman, että he yhdeldä puoleldÄ sm uhatun rangaistursn wäldäistt, ja toiselda puolelda sen luwamn palcan kässttä mahdaisit, jos wielä se käsky, joca n)ud<uettaman pitä, itzesäns cuinga wäärä ja
fyMncn olis; mutta cosca ihmistä ylöskehoitetan cawahtaman itziäns synnistä ja ahkeroitzeman itziäns lumalisude, st-' c ntza, että Jumala ei ainoastans ole wanhurscas,
waan myös pyhä, caickitietäwä ja caickiwaldias, nijn ei
matcan jaata se mitän heidän tykönäns, waan he tekewät
hywin, mitä

heidän turmelduille

ja syndistlle himoiUens

kelpa. Tämä on todistus Men, ettei Jumalan pelco
ole heidän silmäins edes Rom, z, v. 18. Nijn käy
myös walitettawasti caikisa muisa asioisa, joiden waarinottamisen ccmtta. ihmisten tulis osotta, että he Jumalan

se

lumalanans pitawat. Sen siasa cuin heidän pidäis Ju-

malala
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lnalata racastaman ja händä caiken callimbana osanans
ja Tawaranans pitämän, nijn owat he enimmäst tämun
mailman cawwaisijn

heidän omijn

lihallisiin

sydämens kijnittänet, ja
himoijns niin suostunet, että he pi-

tämät sen suurimbana autuudenans, cofca he niisä käsittä»
wat sen mitä he halajamat, nijncuin he myös heidän jocapäiwäisellä

cowacorwaisudellans Jumalan kästyjä wastan
osottawat, että ho owat ei Jumalan racastajat, waan hä»
nen julki wihollistns. Sen siasa cuin ihmisten edespäin pidäis Jumalahan yxlnäns uscaldaman ja mrwaman, niin
he enimmäst uscaldawat eli muihijn ihmisijn ja heidän ystä-

wyteens, corkeuteens ja woimaans, tehden niinmuodoin
lihan iyellens käsiwarrexi, ja luopoin sydämelläns pois
«Harrasta. ler. äy,v. 5, eli luottawat he itzepäällens, o-

maan taiwons, wijsauteens ja woimaans, eli myös heidän rlckautsms ja tawarolhins, sanodsn cuulda jarahacoollens sinä o!er minun llscaUlixen Hiob.) 1, v. 24. la,
monet cocon;ins, hädän aicana, ottawat turwans ja pacons itze sen ruman hengen pnkelen ja hänen wälicappaldens noitain, welhoin ja taicmein tygö, heildä apua, neuwoa ja liewityftä etzimän. Sen siasa cuin ihmisten wielä
pidäis Jumalan päälle ja hänen armo-lupauxijns toiwons
asettaman, nijn ön se sama, nijncuin myös heidän uscalluxens, luondocappalleihijn ripustettu, ja ei anna saatta
itzens sijhen tilaangan, josa helumalalda jotainhywä perustuxella toiwoa taidaisit; waan jos he jotain häneldä toiwowat, nijn on se yxl tyhmä ylönrohkeus, jonga cautta he
osottawat, ettei he pidä Jumalala sencaltaifna Jumalana,
luin hän on, joca nimittäin ei taida eikä tahdo nijtä jumalattomia autuixi tehdä, nijn cauwan cuin he sencaltaifna
pysywät. Sen sian cuin ihmisten wielä pidäis oleman nöyrät Jumalan edes, niin owat he nijn ylpiät ja ylöspaisunet, että he caicki mitä heille on, ja mitä he ulostoimittawat, ei hänelle, waan itzellens ja omalle mahdollisudellens
tygöomistawat, nijncuin he sen, taicka itze olisit matcan
saattanet, taicka myös ansainst lumalalda ne saadut edut.
Sen sian, cuin heidän pidäis
tahtonslumaPp 4
la»
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lan tahdon alla, nijn on heidän cowacorwaisudens ja totte!ematton,udsnslumalan kästyjä wasian nijn suuri, M
st näky, nimcuin he sen jumalattoman ja paatunen Pyaraon cantza ajattelisit, waicka ei he aina julkisesti hänen
canstans ianois: Cuca on-Herra, jonga ändä minun pidäis cunleman 2 Mos. kirj. 5,v.2, eli mjncmn midm jnmaialtomain namretja sanat lullialan hengsldä ylöskirjoitemt ywatHiob. 21, v,^4,15: Mene pois meidän
en me tahdo tietä sinun teicäs. Cuca cm se caickirvaldias, errä meidän pirä hända palweleman, eli nucä
»neidän sijtä
on, että me händä rucoillem? Ia
cosca Jumala, heitä curlttaxens ia sencautta heidän wastanhacoisia sydämitans taiwuttaxens, pane jongun rasi»
tu?cn ,a waiwan hejdan pääilens, nijn napistwat he händä
wastan sanoden: Miri meille käy nijn pahoin? cosca
heidän cilitsngin pidäis peränajacteleman, mitä Herra itze
tämän päälle wasta ler. 2, v. 19. Cusa hän näin jano:
Sinun vahudes tähden sinua nuhdella», jafinun rottelemattomudes tähden sinua curitetan. Nijn tiedä ja
näe cmnZa wihelzäinen ja surkia se on, ettäs hyljär sinun -Herrao lumalas, ja et pelkä minua, sano Herra
Herra Zcbaorh. Näin walitettawasti on se myös wiela
lai?a W nalan clmnioitzemisen cantza ihmisten seasa. Sen
sian, cuin heidän pidäis caikesa slamäsäns ja caickisa harsijlä todistuxen jättämän: että he Jumalan spdamijäns corkiammasa arwosa pltäwät; niin todista caicki
heidän menons, ettei mitän ole heidän tykonans halwem->
masa arwvsa cuin Jumala, ja coco heidän elämäns ei ole
Mlkän muu cuin yxi julkinen Jumalan häwäiftys. Ia cosea Jumala itze heildä on näin ylöncatzottu, mitä sijs on ih»
menä. että caicki Jumalan asemret ja mitä Jumalan sopi,
arwosa heuda pidetän? Mika on nyt yhteisembi
hal
ihmisten seasa, cuin se, että he Jumalan ja Herran lesuxen nimen cautta kiroilemat, wäärin ja turhaan wanno<
wat, ,a myös muutoin turhisa ja mitättömisä asioisa, nijncuin leikixi ,a sanan parreri suusans ja kielens päälle pitäwat, ja sencautta

sitä suurta

ja cunniallista

Jumalan ja
Her<
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Hsrranlesuren nimeä häpiällisefti määrin käyttämät? Tän,äon, Jumala armahtocon! Män aicaan !o nijn yhteiseni tullut, ettei sitä mämbi ensingän syndinä pldetäkän,
eytn cumga Herra uhca, ettei hän tahdo, hänen nimms
tur aan lausuita rangaiselnata jättä. Misä hawaitan pxi
oikia rucouxmharjoims, jonga cautta Jumalan nimi pitäytettämän?

seasa

diU oikein
Se on nyt ihmisten
niin ca«
ja
tullut,
pois
honnut
että st suurelda osalda luetan höpiäxi

rucouria vitä, m jos se ioscus tapahtu, niin on se nxi paljas huulden ja kielen lijcuttaminen, ilman yhtän ymmärrystä ja sydämen lijcutusta, ja niinmuodoin ulcocullaisus,

jota Herra cauhistu. CmnZa kircot ja Herran
käytetän? Ne owat kyllä ylösraketut luumlan cunniaxi ja

mutta cosca catzotan, cuinaa ihmiset enimmast kirckoon mennesäns ja siellä olesans
ltzens käyttämät, nim taittan se heistä sanoita, cuin lesus
lnuinen san?i niille, jotca ostii ia myeit Jerusalemin Templisä: Minun huonen on rucous huone, mutta te olecra sen rehnec ryöwärirren luolaxi Luc. 19,0.46. Ia se
joca jollakin tawalla taita wähendä ja maramata jättä sen
siMetulon, cuin Jumalan huonelle ja hänen sanans palwsljoille määrätty on, luule aiwan toimetlisestl itzens käyttänens ja saalin woittanens. Herran Sabbachi ja pyhä
päiwät, jotca hänelle cunniaxi ja sieluin erinomaisexi ylosrakennurexi pioäis wietettämän, ne tulemat nyt enimitten
maallisilla ascareilla, jomilaisudesa, turhisa huwituxisa,
ja se cuin wielä pahembi on, enammin cuin prikän muu
päiwä, synnin ja caickmaisen pahuden harioituxesa miete»
tyri. Mikä on nyi halwemmasa arwosa ihmisien seasa,
cuin Jumalan pyhä sana? Suurimmasta osasta owat he,
sen iulkiset ylöncatzojat, niin että he aiwan Harmoin eli el
ensmgän sitä opi, lue, cuule ja tutkistele. Toiset kyllä toimittamat itzellens Jumalan sanasta jongun ulconaisen tiedon niistä asioista, cuin sijnä edespannan, mutta ei pane
cuitengan coscan Jumalan sana sydämens päälle, eikä elä
sen jälkeu; maan tekemät sitä, mitä heidän turmellut himons heildä anomat. Mitä sijhen pyhän caftcn SacraPp 5
mcnchn

hänen vht>.iseri palmelluxexens,
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tule, nljn ei tiedäckän moni, mitä se lijtto sisällens
pitä, jonga hän sijnä Jumalan cantza tehnyt on, ja Marin, jotca
tietäwät, on suurin osa käändänyt selkäns
päin,
jo.palwele perkelettä hänen töisäns ja meZumalata
noisans. Ia sen sian, cuin heidän pidäis Herran lesuxen
callin ehtollisen mahdollisen nautitzcmisen cautta heidän ricorun castens lijton uudistaman, ja wahwistaman itziäns
edespäin sitä wahwana pitöniän, nijn käyttawät he scn
heidän pcchudens peittexi, namitz-wat sen heidän synneisöns
ja catumattomudescms ja edes culktwat heidän synneisäns
nuncuin sitäkin ennm. Näin
za pa! udesans sen jälken,
ja
yHekäymät
rickowat
ne usiammat ihmiset
wcmtettawasti
welwollisudens, Jumalala cohtan, ja owat niinmuodoin
niin monella tawalla epäjumalden palweljat, cuin he samat
welwolliiudens rickowat.
mmtijn

sen

5.

?.

Ia juuri näin walitettawasti tulewat myös ne welwollisudet ricoturi, joista ihmisten pidäis waarinottaman
pidäis racastamcm
itziäns coktcm. Sen sian cuin heidän
ja
jälken,
itziäns Jumalan tahdon
sillä tawalla, cum hän
eteenkirioittanut on, aumuttans ehimän; nijn owat he andawat

näns,

saada yliwallan tykösenjaturmellun oma rackauden
ja ihastuxens,
suurin,man

etziwät heidän

ilons

syndisten himoins noudattamisesa, jonga päälle et
muuta cuin onnettomus ja cadotus seurata taida. Sen
mitättösian cuin heidän pidäis nöyrydesä tundeman oman
mudens, ja tämän mailman turhan cunnicm pois kieldä«
män, nijn owat he nijn ylpiät ja ylöspaisunet, ettei he ke°
täkän wertaisenans pidä, ja owat tämän mailman turhan
cunnian noudattamisesa niin »väsymättömät, cuin että
olis heidän suurin onnellisudens osa. Sen sian cuin heidän
pidäis oleman siwiät, nijn owat he wihalle ja tuimudelle
niin sydämisäns sian cmdanet, että jos jocu ainoastans
wähängin toisin teffe, cuin heidän ylöspaisunen mielens canortza on yhtäpitäwäinen, nijn he cohta nijncuin teräwät
pisteleymbärins
pijkeillä
ja
jantappurat ohdacket wihans
wät, ja nijncuin sytytetty cataja pensas, kiucun ja coston

heidän

se

pyynon
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pyynön tulesta riehumat. Sen sian, culn seidan pidäis
tutkisteleman, sekä heidän li.cms että töitäns ja menvjans, nizn he aina enämmin suruttomuden uneen ihiäns
nucmtawar, ajatellen.- että juuri lmwin heidän canstans
laita on; cosca he cuitengin joca silmän rapäys owat waarasa iiancaickistlda cuolsmalda ylösnieldyri tulla; ia mitä
heidän töihins tule, nijn pitäwät he sen sitä wähemmin
tarpelisna niitä peränä atclla, cuin he owat siinä
etlä caicki mitä he tekewät, on oikein ja hywin tehty, ehkä
he ei muuta tee, cuin Ntä, jonga cautta Ke aina sywemmäldä turmellureen itziäns waiottawat. Sen sian, cuin
heidän pidäiK oleman lytywäiset, nijn he ei ainoastans napise lumalata wastan, cosca ei caicki käy ja ole heidän mielens jalken, waan myös pyytäwät ahneuden, turhan cunnian etzimisen w sen waäryden cautta, cuin nijden myötä
seurs/ nijncuin wäkiwallalla oicaista sen, josa he mielestäns luulemat Jumalan heitä wastan wäärin tehnen. Sen
sian, cuin heidän pidäis oleman wiriät ja ahkerat waarinottaman niistä moninaisista waaroista, joisa he owat sieluns puolesta, ja oikein käyttämän, nijtä lumalalda saatuja armo lahjoja; nijn owat he nijn huolimattomat ja suruttomat, cuin ettei ensingän yhtän waara oliscan, ja
nijncuin he olisit tehnet lijtun cuoleman ja sowinnon helwetin cantza; jaJumalan armolahjain suhten, käyttämät he
itzens sen pahan palwelian tawalla, joca leiwistäns maahan caiwoi Match.2s,v. 18 :c.; se on: he wäärin käyttäwät ne saadut armolahjat, ia sencautta ei ainoastans nijtä
poistuhla, waan myös estäwät, ettei Jumala usiambia
lainoja anda taida. Sen sian, cuin heidän pidäis cchkeroitzeman itziäns, sekä sisällisestä että ulconaisesta puhtaudesta, nijn monikin ei ainoastans sydämesäns pala haureuden ja saastaisuden tulesta, mutta myös saastaisilla ja riettailla käytörillä ja puheilla toisia pcchendawat; ja että
myös usiasti haureutta itze työsä harjoitella», sen todistawat ne walitettawat esimerkit, cuin aica ajalda ilmei tulemat, etten minä sijtä mainita mahda, cuinga monda tuhatta pimeydesä pysywät, ja Jumalan edes yrinäns ilmei
owat.
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owat. Sen siasa cuin wielä ihmisien pidäis ahkeroitzeman
itziäns cohmllisudssta, nijn on ylönpalbisus ruafa, juomasa, unesa, huwittelsmisesa, aiwan suuren yliwallan iaanut, ja mitä erinomaltain tule siHen kirottuun juopumisen
harjoituxeen, niin on se, Jumala armahtacvn! m'jn yhteisesti wallan päälle vääsuyt, että se näky, mmm m st olis
varas ja onnellisin Satanan paula, jonga cautta hän tayän aicaan ihniisiä heiwektijn saatta. Ns taas,jotca tästä
maimlusta ylönpaldisudesta itziäns poispitäwät, rickowat
enlmmäst welwolllsudklis toiselda puolelda sijnä, että he

se

ahneudesta kieldäwät itzeldäns sen, cuin heivän ruumins
Catzo
nain walitettawastl ns usiammat ihmiset tekemät työtä hei-

tarpeliissxi ylöspitamistxi ja wirNotureri waadimn.

dän oman onnettomudens ja turmellurens päälle, joiden
cuitengin, oikiasta rackaudesta itziäns cohtan, pidäis suurimalla wireydelia ahkeroitzeman, Jumalan mielen jälken
autuixi tulia.
8.
«

Nijncuin nyt tts usiammat ihmiset näinmuodoin ricko»
wat ja ylitzekäywät welwoAsudens Jumalala ja itziäns
cohtan, nijn tapcchtu se myös heildä sijnä welwollisuden
osasa, josta he owat welcapäät waarinottaman ja harjsit,

läbimmälstäns cohtan. Pääwelwollifus lähimmäistä cohtan on rackaus; mutta misä löyttän oikia rackaus,
taman

joca lähimmäisen sekä ajallisen että ijancaickisen onnellisuden ja autuuden ikäwöitzemisesä ja edssauttamisesa, pidäis
itzens osottaman? Ah! tämä rackaus on nyt peräti cadsnut ja maan culkeuteen ajettu. Se on nyt täytetty, mitä
lesus itze mailman wijmeisistä pahoista ja määrällisistä
walajoista ennustanut on, sanodsn: Errä wääryg
kylmene. Matth.24,v 12. Se
lan, nim rackaus

monesajoca

saa

turmeldu oma rackaus,
matccm saatta, että ihmiset
oman autundens laimin lyöwät ja turmelluxsen itziäns syöxäwät, teke ja mattan saatta myös sen, että aiwan harwat sijtä huolimat, jos muille käypi hywin eli pahoin. Ne
usiammat sitä wastan owat siitä mielestä, että he ilman
lijcumsta, ja yytän canHakärsiwällchltä, taitamat nähdä

lähim-
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lWmmäisens, caikeu suurimmasa wibeljäisydes, ia se cuin
wiela enämdi on, itze pyytämät handa onnetto«iaxi tehdä,
costa he ainoastans itzs sen cautta ja sen alla, löytävät
jongun sencallaism edun, jota heidän turmeldu sydämens
Kalaja. Ia cosca catzellan, cuinqa ihmiset tämän sukien
itzens käyttämä r toinen toistans coytan, nijn hawaitan eitä
hs enimmäst owat toinen toisens pcrklet, ja mämmin ju!/

wa«n ja raatelewaisten mehän pesoin, cuin järjellisten ihmisten ja oikiain christittpin muotoiset Cusa löyttän nijtä,
perän

jotca sen
kysymät, eli stjtä jongun huolen pitämät,
että toisten sieluin ihastus, lepo ja ounMsus mahdais tulla
edesautetuxi, ja jotca nmita autuuden tielle johvatta pyy»
tnwät? Tämä on yxi asia, jonga cantza, ns usiammat
ihmWa, luulemat ei ensinM itzellens tekemistä oleman.
Mutta että sitä wastan, olla tp!y, tuima ja juliua, lähimmäistäns mustan, ja caikeffa lamalla, saatta händä
muchellisexi ja lewottomaxi, nijn myös olla muille lange»
murexi; ja, nyt käskemisen, neuwomisen, wiettelemisen ja
amtamtftn cautta pcchutteen: nyt taas pahoilla essmerkeitl', si)ndim suostumisen ja sen edeewastamisen eli cäunistelenusen, nijn myös Jumalisten pllckamisen ja wainomisen
cautta, saatta ja johdatta heitä helwetin ja cadoturcn tiel«
!e, josa
ijancaickisen cuoleman waarafa
owat; tämä, ftlwn minä, että näin tehdä, on nyt nijn
yhteiststi tawallinA, että Jumala vxinäns parhain lietä,
tuinga monet sijtä wapaat liene. Cusa owat ne, jotca sydämmestäns omat taipunet ia malmit armahtaman, Kolho?
nmnja auttaman lahimmäistans, costa hän on joutumaa
lans, eli jo joutunut jchonguun ruumin wiheljaisytten ja

se

hengen waaran. Jos corkiammaxi käy, nijn ihmiset
taincaltaijffa tiloisa tekemät wiheljZista ja hätäyndvnyttä
lah-nnnäisiäns cohtan, sitä jama cuin Pappi ja Lewita
muimn teit sille r.)öwäritten käsijn jomunche ja haamoirstulle miehelle, josta luetan Luc 10.
He nimittäin seljattaivat wähön ajaxi cätzoman lähimmäisen miheljäisytta ja

ni-nemät ohitzen; maan barwat owat ne laudat Samari»
jotca calchnkärsiwaWMslä

sitomat ntzden wihei-

jäistcn
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jäisten haawat, panemat heitä juhtans päälle, ja laatta»
wat majaan corjatta. Mutta sicä wastan on niitä kyliä
monda, jotca wihasans, kiumsans ja iulmudesans lähim»

mäistans raatelemat, weristäwäi
terweydens

ja Känen sekäjäsenäns
paitzi
että
turmelemat,
sitä että muutamat nijn
julmuden
yallican,
hengeldä
cocoilans
että he toiselda hen<
gen peräti poib ottamat; ia cuca ties, että nijtä olis wi?lä
usiambia, jos ei he pelkäis sitä miecka, min Jumala on
andcmut

maalliselle esiwallalle, murhamiehiä

surmaman.

Cuinga monda iöyttan nijtä/ mtca sijtä itziäns
wat, että rackaus, suosio jauscullisus awiopuoliscin wai»
hella mahdais tulla woimasa pldetyri ja enä.nxi? Että ne
owat Karmat, on sijtä samasta joca aicaisesta coettelemisesta nähräwa, joca todista, errei nijtä puutu, jotca el tee
itzellens siitä tunnon asia, että he toisen awiopuolisota hi»
moitzewatja huurulleen
haucuttelewat. Cusa löyltän nijtä, jotca lähimmäisens maallisen tawaran ja omaisuden tallella pitämisestä ja lisändymisestä huolda pitäwaiset omat? Tosin, ne owat pian luetut, ja Jumalalle yrinäns parhain tutut. Muna että sitä wastan aiwan monjotcaturmeda,
ja
lemat lähimmäiims omaisuden,
caickinaisen wääryden
nijn
myös marettawan
alla,
marjon
cautta, oikeuden

se

poirpitämisen, haldun uscotun calun määrin käyttämisen,
tumattoman elctturen keinon, uscottomuden ja laiscuden,
ja caickinaisen wieckauden ja petoxen cautta lähimmäisens
omaisuden allens saattamat: se on nijn julki ja silmillä nähtäwä, cuin walitettawa ja surcuteldawa asia. Ia ettei
myös ne wielä loppunet ole, jotca, cosca heille sijhen tila
on, julkisesti ryöwäwät ja warastawat lähimmäisens, sijtä
todistamat nijden kyynelet ja huocauret, jotca aica ajalda
»valittamat, että he näin armottomain kätten cautta owat
tullet omaisudestans paljastetuiri. Cusa wielä on nijden
paicka, jotca totuutta racastawat, lähimmäisens
asuma
l'ywä sanoma suojelemat, hywin häneltä puhumat, ja
caicki parhain päin ulostoimittcavat? Eikopal.on mämmin,
ja sitä wastan, caicki cau?u>M, kylät ja talot yle tävnäns
nijtä/

MMVZ7

b2Z

niitä, joiden kielet owat nimcuin teräwät partawcitzet,
caickinaisten »vääräin todistusten, panettelemisen, häwäise-

misen, ja perustamattoman sanoman ylösnostamisen ja sen
ymbäri lewittämisen cautta, läi)immäisens cunnialiisen nimen ja hywän sanoman poie leickawat Ia moni on ottanut sen nimcuin joca päiwaisexi työxens, että taincaltaisesa
aicomiscsa juosta ymbäri huonesta huoneen, ja ei tiedä millä hän aicans culutais, jos ei hän sais myrkyllistä kieldäns
lähimmäistäns wazian teroitta ia jotain paha hän?siä puhua. Juuri näin waluettawasti on se myös laira stn erinomaisen rackauden harjoituxen can§a, min muutamia cohtan pidäis osotsttaman, sen erincaltaiscn säädyn ja tilan
sMen, josa he owat. Cusa owat ne oikein uscowaiset sielut eli weljet ja sisaret uscosa, jolca sekä opisa että chrisliFisyden harjoituxesa yrimieiiset owat, toinen toisens heickoutta kärslwät, ylösoMdawat toinen toistans, cosca he heikkoudesta langewat ja ottawat osan toinen toisens sekä muv»
ne owat cadonet ja harwaixi tullet.
!)esta että ilosta?
ja tietä cusa ja cuinga monda heitä
onans,
tunde
H?rra
on; mutta mitä stjhen tule, cum ihmisten silmisä näky, nijn
on wielä syy ylösklrwa Dawldin walitus: Aura Herra!

Mä pyhät owat wähendynet jclnscolliser owat hanvaf
ihmisten lasten stas. Psalm. 12, v. 2. Jos Jumala häney
määrättömän hywydens ja wijsaudens jälken anda muu,»

erinomaiset lahjat ja edut, niin on se nhn caumng
usiammiloa ihmistlda, että he sencaltaisen Jumalan hywyden ja wijsauden tundisit ja sitä cunnioicaisit, että he, pal»
jon enämmin, ei ainsastans cadehti niilda näitä layioja ja
etuja, joita ne saanet owat, ja pyytäwät nijtäwähendä

tamille

ja pimittä; mutta myös napisewat Jumalala wastan, et?
tei hän heille sencaltmsia lahjoja ja etuja andanut ole, cuin
Laupius, ar-!
he mielestäns olisic ollet mahdolliset
meljaisus, andeljaisus ja apu nijtä cohlan, iotca wiheljälsydesä owar, on suurimman joucon tykönä, muuttunut
arlnottommeen ja cowmeen. Erinomactain nijn on monl

saaman.

lMhaLatzarus waadittu wielä nyt nmcaman ilman awuta
«l,den rickain owen edes, joilla on tämän mailman tawara,
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ra, mutta sul?«wat sydZmenskäMdäweljildäns; ia jos
jocu jotain heille anda, nijn ei tapabdu se ni.ncuin pidäis,
waan saadaxenscunmaihmistldä, ylönmielinja suuttumi»
sesta, sopimattomalla eli »vähemmin sopiwmsella aialia,
s.utaastija ilman croimxen tekemM, cutca ne oikiat o><
muin saajat owat. Sen sian cuin hywintekiät pi?äis kij»
tollisudella, hywillä toiwotuxilla, rackaudella, nöyrydellä
j; paiweluxella cohdattaman, ni;n täyty monen hawaita,
etä hän on syöttänyt kärmettä vmasa puwesans, wca
hinda, costa hän rawittu on, myrkyllisillä hamkaillans
pure, ja, ne suurimmat hywintekiät, löytämät usiasti suuri.nmatwiholliftnsnijsä, joita cohtan he enimmät Kywin
echnet owat. Cusa owat ne ystäwät> ividen ystä vys lumalisudesta ja hywisa ta,voisa perustettu on, ja jotta '>jnH
toinen toisellens uscollisutta ja apua osottawat, ja syda»
mellisten eslrucousten alla, toinen toisens edestä sencaltmseystäwydesa pysywäistt owat? Eikö paljon mämmin nysa
kyinen ystäwys mailmasa saa aicuans sijtä, että cari eli
imambi puhudcsa ja synnisä yximieliset, jatoinen toistllens
nwulliset owat? Ia jengin alla ei ole se ulconainen ystäwä!lin>'t: käyttäminen taincaltaisten wälilla muuta, cuin
uicocu!!aisus ja petos, joca jongun ajan jälken, muuuu
julkiseen wihaan ja wainoon heidän kestenäns. Taincal»
täinen on maiiman lasten ystäwys.' Ia mitä mahdan minä
sanoa welwollisuden waarinottamisest wihollisia cohtan?

Ettäracastaystawitäns, ja tehdä hywä hywintekiöillens,
tunnusta oikein oleman, waicka se t,arsen täyty jocainen
työsä
tapahlu, mutta että lesuren kästpn
nijn
walda itze
jälken Match. 5.V.44. Racasta wihollisians, siunata sadattsljoitans, tehdä hywin wihawaisillens, ja rucoilla wainmttans ja wahinguittawaistens edestä, että, sanon minä,
näin tehdä, pidetan tähän aicaan hulludena, tyhmydnm

sewaan

sitä wastan luston.se urhollisudexi ja
nnchullisuderi, että maxa pahan pahalla, sadaturet sada»
ja naurona,

luxilla, ja samalla mitalla corgon cantza mitata
lnitä hän edelläpäin mitanut on, jonga tähden monikin ei
lupa laata wchoWaliS MamM, cuin «cri
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vn lämmin Känen sydämescms. Maallinen laki ja esiwalda, jlnqa Jumala on asettanut oikeuden suojelemistxi ja
woimaft oitämisexi, tule enimitten turhmn asiain caulca

wmwaturi, nyn myös wchan, kiucun, coston, pyynnön ja
wäärydsn edesauttannsexi, wäHrm käytetyxi. Cusa owat
rauhantekiät, jotta ei ainoastans itze racasta rauha jarackautta, mutta myös sitä sama muiden seasa ylösrakenda
pyytämät? Eikö paljon enämnun joca paicas joucottain
ni,tä löydy, jotta sekä itze eläwat rijdasa ja eripuralsudesa
lähimmäisäns cantza, että myös muiden wälillä wihan ja
riidan siemenen kylwäwät ja heitä eripuraisuteen yllyttää
wät? Mtä tule maalliseen esiwalduan, nijn osotetan kyllä
hänelk enimmäst se ulconainen cunnia, cuuliaizus ja arwo,
maxetan myös wero ja ulosteco; mutta moninaiset asiain
haarat andawat johdatuxeen ja syyn peliätä, että se tapahtu enämmin sen rangaisiuxen pelwösta, joca edesseisois,
jos toisin tchdäis, min oman tunnon talien, ja jydämellisestä cuuliaisuoesta Jumalan kästyjä ja säändöä cohtan.
Ia cmnga monda nistä liene, jotca sydämsstäns rucoilewar corkian esiwaldans edestä, se on hänelle parhain netty, joca sydämet tutkistele. Opettajat ja saamamiehet,
jotca pidäis nijncuin Jumalan ja Christuren käffylläiset
rackaudella, cunnlan osoturella, nöyrydellä ja cuuliaisudella cohdattaman, he tulemat usein wihatuxi, wcunoturi,
ja ylöncatzotuxi, erinomattain ns, jotca niincuin tule, ja
tundons jälken, wircans edesstisowat. Mitä he Herran

nimesä

ja hänen sanastans opettamat ja edestuowat, sitä
ei suurimmalda osalda corwijngan oteta, paljon wähemmin että senjälken elätäis. Ia cuinga haluuftt ja wal«
mit sanancuuliat owat opettaltans holhoman ja elättHmän, st taittan sijtä hawaita, että monikin opettaista on
waadittu, muutamildaf esiwallan käden cautta, saatawans ulosetziman»,, ja täyty siltäkin wielä elatuxens jq
»löspitämisens puolesta köyhyttä ja puutosta kärsiä. Misä löyttän suurenibi puutos cum lasten olkiasa yloscaswat-

mmisesa? Ns usiammat wanhemmat luulemat caickt leh»ens, mttä heidän tehdä tule, cosca he owat saattanet
Qq

lapsens
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woftns casteen, ja sitten heidän maallisesta elaturestons
11-urhitta pitämät, ehkä moni w.uchin sijnakin on wwäpe-

roinen jateke ei: wahä taicka paljon; mutta että murhetta
pitä lasten sieluista ia nijn laitta, että he mahdaint olla ei
ainoasians hyödylliset jäsenet inaallistsa waldacunnc!ft,
waan myös
ja uscoUlfttlciuxen seuracunnan jäsentä,
sen perän ei kyP sadan ja tuhanden wanhinden seas>>.
tule myös sitten, se suuri turmellus, cuin, Il!<
Ia sijtä
paratcon!
mala
sekä maallisesa menosa, että myös chriftiiiisydesä, jocapäiwä, silmillä nähläwäon; etten minä
sijtä pitkäldä täsä mainita mahda, cmnga monda tuhatta
lasta, paljan wanhemmittens syyn cautm, helwettijn jou
tuwat. Nijncuin nyt wmchemmat käyttämät itziäns lapsians, nijn käyttämät myös lapset itzens wanhembians
wastan. Moni lapsi on jo nuorudejans wanhembans wastan nijn ynsiä, niscuri ja cowacorwainen, että hän tusi i i
ja lyömisellä auda taiwutta itzens
wihalla
! >noja cuuleman, ju
hän isäns ja auins pitumen ccv
»vaunut on; nijn wanhemmar ei enämbi rohkene suutans
awata, ennen cuin hän jo pahoilla sanoilla ja ylöncaheila
heitä cohta, ja usein ojenda kätens heitä wastan, jonM
tähden myös monet sencaltaiset owat saanet surkian »a
cau!)istawaisen lopun. Weljet ja sisaret, joiden caikee s>;
pidais yxinne!lses:i, rackahasti ja rauhallisesti yhdeja elämän, « taida usein asua yhden caton alla, waan elänet
nijncuin kyyrärmec ja Scorpionit kestenans, wihain, maidoin ja cadehtien toinen toistans. Awioskästyn saäly,,
jonqa Jumala on säaltanyt näiden ajallisten waiwain llewityrexi, ja olis yri maallinen Paradisi, jos awiopuoiisot rackaudesa, uscolliludesa ja suosioin yhdcs eläisit, nile
jencautta muutetuxi maalliseen helwettijn, että h? kesienäns rijtelewät, ja ne cummaloarin puolelda waarinotettawat welwollisudet laimin lyömät. Prrdemhaldiat owat
usiasa paicasa nijncuin julmat tyrannit palcollisians wastan, ja ei anna heidän aina nautita sitäkän oikeutta, cuin
järjettömille luondocappaleille tule; ja pakolliset sitä wastan owat enimitlen sencaltaiset, että ne pirhen-haldiat,
jotta

cosca
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jotta ei wlmudelia taida eirä rakdo verbettäns ba3ita,
owat »vaaditus wiwottamcm, että heidän painu ljains eli
pncains
sitä pikemmin jota paremmin iöhesinä
mokdais, ja !>e päästä wapaixi sijtä lcwottomudvsta, cuin

ne pahat palcollisct cowacorwaisudens, uscotcomuders,
lcnicudens ja huolimattomudens cautta, jocapäiwä matcansaattawat. Tällä tawalla taas, sen pahembi! ricotan

welwollisudet lähimmäistä cohtan!
§.

9.

Min wMettawasti/lumalaparatcon! käyttä itzens
suurin osa ihmisistä, ja teke welwollisuttans toast-in, sekä
Jumalala, että itzians ja lähimmäisiä: s cohtan, cum näisä colmesa etelläkäywäisisä cappaleia osoiettu on, ja sinulle on tosin, racas sielu, syy surcutclla tätä asia, cosc s
sitä peränajattelet. Sillä eikö se ole sydömmesta walitttlan?a, etcä nijn monda tuhatta ihmisistä, omari seka ajal<
listxi että ijancaiiMri wahingorens poispoikewat nijden
ojennusnuorain seucamisesta. joita se rackaudcha palama
Jumala heidän autuudeus käsittämiseni a asa jaljancoickisudesa, heidän ettens kirjoittanut on? Cuitengin. racas
sielu, älä täsä yrinans nmiden päälle cccho, jn cuinga he
itzens käytläwät; mutta mene myM itze lygös ja tutkistele,
cuinga sinun ccmstas laita on. Alä nullan tawalla liehacoitze itze canstas ja älä pyydä itziäs caunistella, ajatellen,
ettei se finuhun sowlckan, mitä täsä ihmisen weiwoliismten,
rickomisesta sanottu on. Mitä se alitta sinua, wmcka sM
cuinga puhtarl ja wiattomaxi itzes luulisit, ,os sinä cuitengin Jumalan edes wicapää olet? <D>l'ä hänen edesans et
sinä cuitengan taida peittä itziäs, ja cosca hän kerta tahto,
pitä lugun lastua sinun cuntzas, ja tutkistella sinun töitus,
min ei käytä hän itzens sijnä sinun cantzas sm jälken, cnn,
witamax, sinä itzestas luullut ja ajatellut olet, waan sea<

jälken, cuin hän caickitietawäisyvesäns on nähnyt, ja naks
jmvn cani)as laidan olewan. Ah! ajattele cuuengin pe<än,
cuinga cauhistawainen se sinulle silloin olewa olis, jos sinä
cliju caicki parhain päin itzestäs luullut ja ulost.imittanut,
ja
Qq 2
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joucou secaan lu?tta«
ja cuitengin
wan, joiden ylitze!e
ouomari julista ijancaickikirouren ja cadotuxcn
Sentähden älä wilpistele itzecanljas, waan coetteie itzes yxiwacaiststi, nijncuin Jumalan canooin edes, ja peräsiajattele, jos sinä
olet oikein waarinottanut wclwollisudestas, eli jos sinä
wielä olet nijden joucosa, jotca ns samat ehdollisesti ricko-

sen

wat ja ylitzekäywät. Jos sinä nyt taincaltaisen wisun ja
yxiwacaisen coettelemisen alla hawaitzet, ettäs sydämcstäs
olet cchkeroinnut, ja parhallans ahktroitzet itzcs sencaltaisesta käyttämisestä Jumalala, itziäs ja lähimmäistäscohtan,
euin tasäkin kirjasa opetettu on, ja pyytänyt wälttä caickia, cuinsitäwastoinsoti, nijn ettes ehdollisesti sijhen suostunm oli; niin kiitä Jumalala sen armon edestä, jolla

hän sinua tähän wcchwistanut on; Ma itzestäs

et ole sinä
hywä,
waan
caicki
cuin
finusa on,
se
siihen
ft on hänen armostans. Muita nijncuin sinun cuiiengin

soweijas ollut,

wisun coettelemisen alla täyty hawaica, että sen hywän
siwusa, cuin Jumala sinusa on waicuttanut, myös monda
wirhetta ja puutosta löyttän, nijn että waicka sinä sydamestäs olet ahkeroinut itzes welwollisudes waarinoctau i,'c?
sta, nijn ei ole st cuiteugcm niin täydellisesti tapahtunut,
ettes monda kerta heickoudesta horjahtunut ole; nijn tunne
sydämen murhclla nämat sinun helckoudes wirhet, rucoile
lumalalda lesuren tähden nijtä andcxi, ja wcchwista itz,s
hänen armons cautta, edespäin sencaltaisia wirhijä wä!ltäinän ja Jumalisesta, siwiästä ja hmscasta elämästä
itziäs ahktroitzeman. Jos si»zä sinun puoleldas harras ja
yrlwacamen olet, nijn saat sinä myös hawaita, etlä lumala jocapäiwä uudista armons sinun tykönäs, ja wahwista siima tekemän sitä, cu n hänelle on otollinen; nijn
myös ylitzewoittaman nijtä esteitä, cuin christillisyden ja
lumalimdcn harjoituxesa sinua cohtawat, sijhen asti,
että hän wihdoin asetta sinun nuhtettomana caswoins eteen,
ia siinä smun, tästä sotiwaisesta sturacunnasta, hänen
taiwallisen cunnians waldacundaam
,

,§. 10.

Päätös.
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10.

Mutta jos sinä tätä waftan, coscas wilpittömästi
löydät ja hawöitzet, ettäs lvielä olet nijden
coettelet,
ihes

wastanhacoisten

syndisten joucosa, jotca ticten ja tahtoin
nijn itzens käyttämät, cuin
erellapäin jo wccklettu on; Ah! nijn mielehes johdina,
hämmästy ja couhistu sitä ommoinda ja duoninua tila,
josa sinä oltt. Sinä olet Jumal n wihollinen ja yri onnetoin alamainen pimeyden pääruhtman waldacunnasa,
ja laincaltaistsa rilasa ei ole sinulla ybtnn autuutta odotettawa. Jos wielä sinulla o'ts jocu ulconainen maallinen
menestys, nijn ei ole se mikän muu, cuin sen sinun edesäS

welwolliluvens lainnn lyöwäcia

ftisowaiscn sitä

suuremman

turmelluxes

sanan

saattaja.

Cnhunga ikänäns sinä menet, nijn noudatta kirous ja Jumalan wihn, nijncuin weren ccstaja, sinua, sinua saawutaxens ja hucuttaxens, ja sinä o'et joca silmän räpäyS
.ijancaick sen cuolemon waarasa. Sinä olet st paha, cui'lva ja kelwotoin puu Hcr an wijnamäesä, josta cuulu:

Hacka handä pois! mixi hän maata estä? Luc. 13,0.7.
Sinä olisit jo aicaonsainut, että tämä duomio olis pitänyt sinun päälles taytetyri tuleman, ja sinä sen jalken Jumalan wihan kirwellZ pois hacatuxi; mutta wijnamäen

rackendaja lefus on rucoillut sinun edeftäs ja sencautta
pitkamiel!matcan saattanut, että Jumala hänen
sydens jälken on kärsinyt sinua, ja odottanut, että sinä

suuren

wihdoingin annaisit n-uutta itzes hywäxi puuxi, yywiä
ja lumallisuden hedelmiä candaman. Mutta cuca
uscon
lietä, culnga cauwas, tämä Jumalan kärsimisen ja pitkämielisyden aica edespäin sinuacohtnn ulottu? Cuca ties,
jos ei tämä »vuosi, tämä cuuccms ja tämä panvä ole se

wijmeinen, iocalesuxen esirucouren tähden sinulle suotu
on, jonga iälken, Jumalan wanhurlcas ja oikia duomio
sinun ylitzeS ulosmurta, ja teke sinun canstas caukistawailopun, ja sitä cauhiftawaisemman, jota pidemmän
ajan sinä olet andanut leftlren esirucouxen olla turhan sinun Miles, ja Jumalan vickämielisyden ja kärsimisen nckauden ylöncatzonut ja waimnkäyttänyt. Ia jos wielä
nijn
Qq 3

sen
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ni!li olis, että Jumala wielä jongun ajan kärfis sinua ja
sois single elämän aian, nijn et mahda sinä cuitenqcm aiairlla, että sinä wäldät hänen wihcms coston, jos sinä

edespäin pysyt sinun synneisäs ja ehdollisesa pahudesas,
n ?an se tule sinun ylitzes, csscas wähemmin sen tuleman
wultt, ja anda sinulle palcan ansio? jälken; silla fe on yxi
totinen sana, joca ei turhaan ranke, cuin seiso
v, io,kirwes on pandu puiden juurelle, jocaincn puu,
pois ja tuleen deici ree hywä hedelmä
r,iän. Ah! tosin onnetoin, hirmuinen ja cauh stawa on
s äiwa siMlle olewa, cosca tämä sinun päalles m>,)tetvvi
tule. Sijnä tilasa cuin sinä m;t olet, nijn olet nna kyllä
evoitettl Jumalan armon jaystawydenosaiiisudcha, waan
c.:itenain taidat sinä wielä käsittä, ja waliuudesti tulla
cnmohijn vlösotetuxi, jos sinä tahdot; mutta silloin tule
armon vwi peräti sinun edestäs kijnisuljetnri ia sinäzpois
kästcchxi sijhen ijancalckiseen tuleen, jonga liecki tlmin lacka nata sinua, nimculn cuiwa, kslwotoinda ja pahasti ki-'
rottua puuta syömän ja culuttaman pi?ä. O cauhistu sijs
tätä cadottawaisia tila, josa sinä olet, ja tule lesuren
nimesa ylöskclpiteturi, p<ränajatteleman ja sijtä huolda

sen

pitämän, että sinä sen sinun edesäs seisowaisen turmelluxen
wältcä, ja armon, Jumalan tykönä, käsittä mahvaisit!
§.

Jos sinä kysyt millä

11.

tawalla tämä tapahtua taita?
tmn wastatan sijhen: Ei milläkän muulla tawalla, cuin
yhden totisin ja Vilpittömän käändymisen ja parannuren
cautta, silla ellet te parana ceitän, nijn te caicki huckan
rulena; todista Zesusitze Luc. 13,0.3; mutta sitä wastan
Herra Hes. iB,v. 2i,22,2Z,joslumalatoin käändä
iizens caikista hänen synneistäns, joita hän tehnyt on,
ja pirä caicki minun lakini, ja teke oikein ja hywin;
nijn hän saa elä, ja ei pidä cuoleman: mutta caicki hänen vliyekäMisiäns, jotca hän tehnyr on, ei pidä muistecraman.
Semähden käändäkär iyen caikest
«?äarydeftän
reidän
ettet te lanZeis pahan reconne

sano

-

-

-

/

tähden.

!

Heittäkät pois cykoän, caicki teidän yliyekäy?
inisen, jolla te rickoner olctta, ja rchkäc relllen uusi
ftdän, ja uusi hengi. Täsä cuulet ja nätt sinä nyt, racas sielu, että paitzswtista parannusta ja käändyMä, ei
seiso muuta si un edesäs. cu:n turmellus ja cadotus; mutta jos sinä caikesta sydanlestäs parannat ja käännät itzss,
nijn caicki sinun syndis annetan sinulle anvexi, nijn ettei
Jumala nijtä enambi sinulle tygölue. Tämä totinen parannus ja käändymmen seiw siinä, eli pitä siiiu
taoaytuman, ercäs särjetyllä, ahdistetlllla ja murhelliseUa sydämellä runmr sinun syndis ja yliyc?äymises,joitas rvelrvollisudes rickomisen ja laimin lyömisen cautta
lumalara, iyias jalähmnttäistäs wastan cehnyr olet,
ja stmä siwusa cläwällä uscolla <a lapsillisella turmalla
ocar pacos luinalan käsittämättömän armon >a lesuxc', werisen ansion
sinun syndeis aiidexi saamista
rukoileman, sen wahwan ja wilpiccölttän aicomisen
cznsia, ecres cnämdi edespäin rahdo pysyä sinun endisisäjynneisäs, waannijrä wihata, cauyistua ja wälrrä;
~! »-rä wastan miclullisella nöyrällä ja cuuliaisella syd unella noudatta Jumalan tahtoa, ja nijtä elämän
ocnnuenuoria, cuin hän sanasans sinun etees kirjoittanut on.
Tamcaltaisten tonsten käandyniiseen ja paranlöydät sinä Jumalan pyhäsa sanasa aiVau nwnda
woimallifta ylöskehoitusta. Caickein muiden seasa sano
iz, käännä sinuas sinä luopunut
Herra ler. 3, d. 12, nijn
en minä käännä caswoan teistä
Izrael sano Herra,
pois: sillä minä olen laupias sano Herra, ja en wihastu
ijancaickiseft. Tunne ainoastans sinun pahatecos, ja
ettäs olet -Herra waftan syndiä tehnyt. Samalla ta»
WUUH sano 'Herra Joel. 2, v, 12,13. Räändäkäc reitän
calkesta sydämestän minun tygoni, paastolla, icculla
ja murhella: leicatcat teidän sydämen, ja älkät teidän
waacceiran, ja palaitcat Herran teidän Jumalanne
tygö, sillä hän on armollmen, laupias, kärsiwäinen ja
suuresta hywydestä. Ia Herra lesils itze anda taincalMarc. i,v. 15. lumalaisen ylöskehoituxen parannursen;
lan
Qq 4
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län waldacunda on lähestynyt,

cehkät parannus ja u-

scocar Ewangelmmi. Ia wielä sanoHerraEs.i,v.i6,l7.
pestär,puhdistacar

reirän, pangat teidän paha menon
pois minun silmäin edest; lacarcat pahasta, oppicar tekemän hyrvä ja eyikär oikeutta. Cuules, racas sielu
culnga yrnvacaisesti ja sydämellisesti Jumala ja Herra le-

sus itzs näifä
edestuoduisa sanoisa sinliakin totisten varanylöskehoitta, ja
cuinga se

nuxsen

Nsiinä siwusa ofotta,
nulda pitä tapahtmnan, ja cuinga hän tahto olla sinulle
armollinen ja laupias, jos sinä näinmuodoin itzes parannat, cuulstätä,
minä, anna tämän Herran cutz'.:waisen armon äänen saada sia sydämesäs ja seum hänen
uscollista ylöskehoitustans. Ia
sinä itzchäs olet kelwotoin ja woimatoin itzias käandämän japarannusta tekemän nijn rucoile hartahasti jasydännnellifesti Jumalala,
että hHnitze sinua käändä ja parannuxeenjohdattatahdois,
joca myös on walmis taincaltaista sinun rucoustas cuuleman. Ia nijn pian cum sinä hawaitzet hänen armo lijcutustans sinun sydämesäs, niin älä aseta itzias nljtä wastan,
waan
itzes aina enämmin hänen hengens johdatuxen
ala Anna hänen lain
cautta ylösherätta itziäs,
näkemän ja tundeman sinun moninaiset ricoxes ja syndis,
ynnä
cadotetun ja duomitun tilan caniia, johon sinä
niiden cautta joutunut olet, ja waicutta sinun sydämejas
sisällisen murhen ja waikeroitzemisen niiden ylitze. Anna
myss sitten sen alla Jumalan
hengen Ewangeiimnin cautta
waicutta'sydämesäs yxi eläwa uico, jolla sinä Jumalan
armon jalcsurcn ansion itzelles omista taidat, jajocausco
sitten matcan saatta poisluovumisen pahudesta, ja uuden>

sanon

cosca

,

sanan

sen

Jumalalle kelwollisen elämäkerran, stkä sisällisesti että ulconaifesti, nimmin caikista näistä pidemmäldä opetettu on

tämän kirjan esipuhesa 19. §. alcain, loppuun asti, jota
sinä täsä sydim:säs ylöskertoafa tutkistella mahdat. Sentähdm minä luitengin täsä wielä muistutan, ettei se auta,
raccs sielu, ettäs kerta käänät itzes ja teet parannuxen,
ws sinä Msns iongun ajan jälken pois länget, sillä jos
wanhurscas käändä iyens hänen rvanhurscaudestano,

ja

jatekepaha,

Päätös.
ja elä caiöen sen caubistllxen

6)3
jälken, cuin

lumalatointeke: pidäiskö hänen «auman clä?l°a tosin
caicki hänen wanhurscanttnns cuin hän tehnyt on, ei
pidä nn:ist?ttaman, murra hänen pirä cuoleman hänen
yliczekävnnstens ja ftndcinsä reddän joita hän tehnyt
on Hesek. 18, v,
Mutta sitä wastan sano lesus:
Joca roahwana pysy loppuun asti, st tule autuari.
MattK.24,v iz. Jos sinä siis, rncas sielu, tahdot wällta ijancaickisen turmellnxen, ja sekä ajasa että ijancaickisudesa autuaxi tulla, nijn anna ylöskchoitta itzes ci ainoastans si'hen ensimmäiseen pnrannuxeen, jonZa cautta sinä

sinun catumattomasta tiwstans, tulet siirlyxi armon tilaan,
ja Jumalan ystäwydsn oftllisuteen; waan ole myös sitten
aina edespäin sijnä pysywäinen joca päiwäisen varannuxen
harjaoituxen cautta, nijn ettäs sinun heickoudes syndein
totisen tundemisen alla eläwän uscon cautta jocapäiwä etzit
uutta puhdistusta leluxen weräsä, sen saadun armon ja
autuuden wälicappalden oikian käyttämisen cautta;luowutmitzessijtä cuin paha on, ja christillisestä ja jumalisesta
elämäkerrasta, itzes simrimmalla wireydellä ahkeroitzet;
nijncuin Jumalan hengi ihe neuwo, cosca hän Pawalin
cautta sano: Minun rackani, puhdistacam iyem caikcsta lihan ja hengen saasiaisudesta, täyrtäin pyhyrrä
Jumalan pelrvosa 2 Cor. 7, d. 1; ja Eph. 4, v, 22, 23:
panyat, pois se wanha ihminen, jonga cansta te ennen
waelsicta, joca himoin cautta eryxifä iyens turmele, ja
pukecat päällennä uusi ihminen, joca humalan jälken
luorn on,

lotisee wanhurscaudes ja pyhydcs. Ia wie-

lä Ebr. i2,v. 1, poispangamme caicki cnorma, ja syndi, joca aina meihin tartr«/ ja hitaxi teke, ja juoscamma kärstwällisyden cautta, sijnä kilwsicuxesa, cuin
meidän ereemme pandu on.
§.

Mutta

sinä taidat,

12.

cuca ties, ajatella: Minä luen
ja cuulen kyllä, että sencalminen parannus, josta täsä
edelläpäin edestuom on, pirä oleman wälcrämärrömästi tarpellinen caickille nijlle, jotca tahtowat saada
O.q 5
ftndins
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syndins anden, wälttä cadoturen, ja autuiri rulla;
muta cuca on, joca Uäinmuoooin iyens paranda?
Suurin osa ihmisistä, elämät ja pysywät, ajan toistu
jälken, heidän stmneisäns, ja cllhunga ininän? minä
rayon, niin hawaiizen niinä, etten minä payemdi ole
cuinmnur<an: pidäisr'6 sijs näin monda ihmistä cadotureen joutuman? Tämä näky minulle sotiman
lan suurca hymyttä, armoa ja laupiucra mastoin, )onga jälken hän tahto, että caicr'i ihmiset aliruiri tulisit,
ja sencähden roimon minäkin, cadoruren mälccämän,
ia Jumalan arlnosta aueuaxi tuleman, maicka minä
pcsynsencaltaisna, cuin minä tähängin asti ollnc olen,
ja en rupe irziäni murhcllisilla parannuxen ajaruxilla
maiwaman. Wastaus: Sinä erhedyt aiwan suuresti,
co-ca sinä sentähden luulet ilman totista parannusta autuelä synan tulewanS, että moni muu ynnä sinun
ja
kyllä
on
cuins
cosi,
n<isäns catumattomudesons. Se

sanot: että suurin osa ibmiMä tämän tekemät, ja Herra
It'sus walitta itze sen ylitze, cosca hänMmth 7. v, iz sano,

etä se

porn on amara ja tie lawia, joca mie cadowreen, ja monda omat jorca sitä waeldamar. Mutca
luuletcos Jumalan sentähden muuttaman mielens ja ottaman tacaisin caicki,mita hän sanasanS autuuden järjestyrestä edestuonut on; että nijn monda sitä mastoin itzens
täyttämät? Nijn totta cum humala on yxi totinenlumala, nijn hän ei sitä tee. Mitä hän kettä, ihmisen auman
tulemisen muodosta, on säättänyt ja sanonut, se pysy
ja muuttumattomana ijancaick-sesti. Nyt on
wahwana
hän aiwan usiasa paicasa pyhäsä Naamatusa, selkijlle sa<
noilla todistanut, että joca elä ja pyw hänen pahudesans,
synneisäns ja
hän on wihan lapsi, ja
ei taida millakän tawalla wä ttä cadotusta, ja että sen pitä
caickesta sydämestäns käändämän itzens, ja tekemän totista parannusta, joca tahto saada syndins andcri, ja auw»
aci culla, nijncuin paitzi monda muuta pyhät» Raamatun
paicka, myös nijftä nähtäwä on, jotca edellä käywäisisä
io, ja

ii.§.§.edeStuodut owat.

Mitä

nyt

lum^anäinMUodoiN
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muodoin on sanon tt, sitä ei taida e>kä tahdo häncolcon
tacaisin otta; Ic, niin aiwan wahwana ja inuuttumatto-

nämät,

mana

nijncuin muutkin

hänm sanar.s,

jos ei yxikän syndinen parannusta tekis, waan caicki
heidän pchudesans pyysit, nijn ei myöskän yxikän heistä,
sais syndeians andexi, ja tulis autuari; waan caicki jou-

etlä

duisit wihoin ijancaickisten cadotnreen,!os
w'.elä o'is
cuinga monda tuhatta cena
cuin heitä on. In
tätä waati ei ainoastans Jumpan tomus, waan myös
hänen pyhydcns ja wanhurscaudens, jowa jälkcn hän ei
nuutoi l taida, cuin wih.-sa ja cauhistua syndistä menoa,
ja jek ajaja että iiancaickm:sesa, rangaista nijtä wastcmhacoisia syKisiä Vsalm. 5, v. 4; Rom. 2, v.5 :c. Ia tämä
ei nilläkän tawalla sodi Jumalan suurta hywyttä, armo
ia lauvintta wastoin, jonqa jniken hän kyllä suurimmalla
halulla ikäwöitze ja tahto, että caicki ihmiset, ja myös ne
suurimmat syndisttjapahoimekiät, mahdaisit a,nuiximlla; mutta paitzi sirä, etteilumala coscan taida osot*
ta hywyttäns, armons ja laupiuttcms, ihmisiä cohtan,
sim tawalla, että se sodis hänen pyhyttäns ja wanlmrstauttans wastoin, sillä niinmuodoin olis Kän itziäns wastoin, joca ei yhten sowi hänen täydellilydens cansta; pai-,

hi tätä,

sanon minä, nim on Jumala pyhäsä sanasans,

kiästi tiettawäxi tehnyt, millä tawalla,

ja minään ehcantza, hän tahto ja halaja ihmisten autuutta, nimittäin: sillä tawalla ja sillä ehdolla, että heidän pitä käändamän itzms-pois synneistäns ja parandamcm ihens. Nijn
torra cuin minä elän, sano Herra Herra.- Ei minulle
kclpa jumalattoman cnolema, mutta ett i jlimalatoin
kaännyis tiestänsä ja eläw. Hssek. qz, v. li; ja 2Pet.z,v>9,
todista Jumalan hengi ja sano: Herra on meidän canftmme kärsiwäinen, ja ei tahdo, että jonkun pidäis
huckuman, waan että jocainen iyens parannnreen
räännäis. Täsä cuulet ja näet sinä selkiasii, että nijn
suurella vxiwacaisudella ja hartaalla halulla, cuin se racaS
la armollinen Jumala tahto, ettei yxikän jumalaloin ia
»yndinen mahdais ijancaickisesii cuolla ja huck^a, waan
c-ttä
dott
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<ttä

he caicki saisit els, nimittäin ensiss täällä hengeffiM,
ja sitten uancaicklsesti, nijn suurella yrimacMidella ja hartaalla halulla tahto hän myss että c«icki jumalattomat ia
syndisct käännäisit itzeils ja tekisit totisen paran?!llxl,'N, jl>sta
wastansanomattomasii
st päätös, että jos ei synti-

seura

set, sillä tawalla, tahvo cuotemata ja ladotusta mäittä,
että he itzens Mndäwät ja parandawat; nijn ei caida eikä
tahdo myöskän Jumala heitä paHi käändymistä ja parannusta autuiri tehd.ä; maan heidän täyty hänen pyhydcnS
ja wanhurscaudens jäikcn ijanca ckisesti huckna. Mutta
cosca tämä nyt näin on, nijn mitä autta se sinua, racaS
sielu, ettet sinä pahembi ole, cuin muutcan jumalattomat,
ja uppiniscaisel si>ndiset? Sijnä on kyllä, että sinä olet heidän onnettomasa joucosans, jacosca he kerta, Jumalan
caswon edestä, ja caiken autuuden osalllsudesta, ijancaicki«
ftsti pois ajeran, ja helwettijn wajowat, nijn saat sinä
ynnä heidän cantzans samancaltaren hirmuisen to .»un, jos
et sinä täällä, armon ajaja, anna itziäs, heidän seurastans, pois eroitetta. Ia mitä liewicystä oli lohdutusta,
on sinulle silloin sijtä olema/ että nijn monda tuhatca. sinun
joutu sijhen oniiettomaan cadotnren paickaan?
Lmletcos helwetin heidän cauttans nijn täyiywcm, ettet
sinä enambi sinne mahdu? Eli aicttteletcos, sm siellä o!e<
waisen ulossanomattoman kiwun ja wmwan sencautta
huokiammaxi tulewan, että nijn suuri joucko sitä kärsimän
joutu? Ah! ei millän muoto. Helwetti ei coscan tule täykerta usiambata sinne tulis,
ten, jos wielä cuinga
cuin tule; ja jota usiambi sinne joutu, sitä suurembi ja
waikiambi on heidän ijancoickinen waiwans olema, cosca
he cuulewatmjn monda tuhatta, ynnä heidän cantzans it'
käwän, ulwowan, varcuwan ja hambaitans kiristelewän.
Se cuoppa on kyllä sywa jalawia. Siellä on asumus,
mli ia paljo puita, -Herran hengi on sen jyryttäpä,
nijncuin jongun tulikiwisen wirran Es 30. v. 33. Jos
sinä nyt sijs tahdot wälttä tamcaltaisen cauhistawaisen ja
onnettoman seuran, nijn älä sen päällä catzo, mingäcal»
täiset muut owat, ja cuinga hs ihens käyttämät; waan

kiruhda

Paatos.

557

kiruhda itzes, ja pelasta sinun sielus. Jos ei pxikan
tahdois luopua syndisestä menostans, ja paranda itzens,
niin käännä ja paranna cuitsngm sinä sinuas, eroita itzes
sen c.mlta sen suuren jumalattoman joucon cadottawai«>
nim on sinulle se lohdutus ja ilo sijta olesia

cosca se

että
suuri jouco helwetlijn wajo, nijn sinä
nijncuin lunmian walittu ystäwä, saat sisälle käydä hä<
nsn cunnians waldacundaan, ulossanomatointza autuutta
w>i:

ijancaickisesii nautitzeman.

Waan cuca ties, että sinä edespäin ajattelet: Tästä
cuin sanottu on, näen minä kyllä, cuinga corkiasti

tarpellinen

ston: että minä iyen parannan, cahdoisin
myös sen cchdä, jos minä raivaisin; Murra minä näen
aiwan monda estercä minun edesiwi, joira en minä cisdä, cuinga minun picä taitaman ylilzewoirca; Sillä
minä peränaiattclen, mitä totiseen parannuxeen
cosca
ja jumalisuden harzoituxecn rvaaditan, nijn näcy st
mahdorconlaxi minnlda räycettä,ja wähimmäMn, on
se aiwan rastas ja cpolläo. loca autuudel, tien päälle tulia ja n>aelda cahro, ni,ncmn se Illmalan sanasa
edespannan, hallen täyty monda cowa Campausta,
kilwoicusta, wairva ja murhetta ulos seisoa, ja ei jaa
yhcän iloista päiwä täsä mailmasa nautita; erinomab»
tnin olen minä hawainnut, e:rä cosca jocu rnpe toisin
tekemän, cuin yhteisesti rawallinen on, ja Jumalan
sanan neuwoa seuran:an, nijn tule hän monelda
sttb»
tähden wihamri, pilcaturi ja wainomxi. Näitä caietia mvss minä pelkän, ja cosca en minä tiedä, jos minä cuicengan pääsen toiwonuun määrään, waicka minä alcaistn parannusta tehdä; nijn näky st minulle paremmaxi, olla nijncuin minä olen, käyksn sitten lopulle minun canstani, cninga rahrons: Wastaus: NäisH
sinun aiaturisas ja päätöxisäs, sinä myös suuresti erhedyt,
ra«s sielu, ja minä rucoilen sinua Jumalan
tähden, ia
sinun sitlus ijancaickisen autuuden tähcen, ettäs annat itziäs
operettttja neuwomritulia,paremmin >Mmärtäman,cuing!,
sinun
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sinun autuari tnlemises muodon cansia laita on, ja sentöhcuin seura: mitä enden, ota myös nnc wisu waari
sin lule sijhen, ettäs luulet sen olewan mahdottoman sinu!da täytettä, mitä parannnxeen ja jumalisudenharjoituxeni
waaditan; nijn »n se kyllä tosi, ios sinä puhut si,tä, mitä
sinä itze ja omasta woimastos taidat tehdä, sillä täia päällecatzannosa, olet sinä nijn aiwan sopimatoin jawoimatoin,
parcmdaman itziäs, ja elämän jumalisesti, cuin se on
mahdotoin, että yri ruunnllisefti cuollut, taidais tehdä
itzens eläwäxi, ia ruweta eläwitten töitä tekemän, nijncuin
§§. alcu puolella pidemtsmän kirjan Esivuhen 221
maldä osotettu on; mutta jos sinä tämän tähden luulet,
ettei parannus il Inmalisus milMäntawalla taida sinun
tykönäs tulla waicuteNm, niin on sinun luulos peräti, ilman caickea perustusta; sillä mitä täsä asiosa sinun itze
puolestas, ja silmn oma woimns jälkeu, on mahdotoin,
se, on sinulle mahdollinen, Jumalan armon ja woiman
cautta. Tätä armo ja woima taritzs Jumala joca pälwo,
nijncuin caikills muille catumattomille syndisille, nijn myös
sinulle, ja on walmis ihe työlä jacaman sitä sinulle, jos
sinä waan tahdot sen wastanotta, ja et omalla hywällä
ehdollas aseta jhiäs uppiniscaiscsti sitä wastan. Joca kerta, cuin Junialn sanans cautta, eli ioLaculla muulla tawalla, lijcutta sinun siidames, ja muistutta sinulle nijtä
asioja, c!lin sinun aututees sopiwat, nijncuin se aiwan usiasti tapaktunut on, ja wielä tapahtu; nim hän ojenda armo kätens sinulle, ia taritze itziäns johdattaman sinua,
sekä siihen ensimmäiseen parannuxeen, että myös sitten aina edespäin, autuuden tielle. Jos sinä silloin cohta annat
itzes hänen armojokdaturens alia, nijn saat sinä hawaita,
cuinga sinä tulet saatctuxi yhdestä affelssta toiseen, sillä
tielle joca elämään jokdatta. Mutta jos sinä ehdollisesti,
asetat itzes Jumalan armowaicuturia wastan, ja tucahutat ne lijcutuxet, cuin hän sinun sydämesZs on matcan
ftattanut, nijn on se kyliä sinulle mahdotoin paranda itziZs,
ja waarinotta siitä, cuin lumalisuden harjoituxeen waaditan; mutta tähän ei o!e nMn muu syy, cuin sinun oma

a

wastan-
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mirä Jumalan armon eauita sinulle mahdollinen olis, jonga tähden se sinusta, niwcuin muistakin wastahacoisista ftmdisistä cuulu: Cuinga
ustin rahdoin minä coota sinua, niincuin cana coco
poicans sijpeins ala, mucca ette tahtonet. Matth.23,
v. 97. Ia näiumuodoin näet sinä, eitä se on yri aiwan
kelwotoin, penckamatoin ja turha este, jonga takoen et
sinä tahdo parannusta tehdä, ja lumallwtta harjoitta,
coscas luulet ja sanot: että on sinulle mahdotoin, ja tämä esteleminen, autta imua niin paljon wähemmin, cuin
sinä juuri ssncautta osotat: cmnaa uvpiniscainen sinä olst
Jumalala wastan, joca tahto sinua autuuden tielle johdatta, ja sentahden myös cartutcu sitä rascamman jacowem<
man hänen wi!>ans duomion ylihes. jos sinä aina edespäin
MH muoto itziäs estelet, että hänen armojohdatuftaniä
seurata. Mitä taas edesoäin ja tojstri siihen tule: ettäs
luulet ja sanot, parannuren ja lumaliluden harjoituxeu
olewcm aiwan rascan ja työlläisen, ja että sen, joca auwuden tien päälle tulla ja waelda tahto, täyty nwnda cowa
,camp«usta, kilwoicusta, waiwa ja murhetta ulosseisoa:
nijn on se kyllä lesuxcn oman todiftuxen jälken tosi, että
wie elämähän Match,
se porri on ahdas ja tie caira,joca
7,v. 14; Samalla tawalla seiso Apost. Teco kiri. 14/V.22,
että meidän monen waiwan cautra, pitä Jumalan
waldacundaan sisälle käymän. Sentahden myös Iu»
malan hengi sano, että rvauhurscas
autuaxi tule
iPet.4, v.18; jaPhiiip.2,v.i2. ylöskeboitta hän meitä,
pelwolla ja wapistuxeUa laittaman että me autuiri tulisimme. Joista sanoista selkiästi nähtäwä on, että joca
tahto autuaxi tulla, hän ei suinaan saa olla surutöin, lcu>
sca ja huolimatoin; wacm että hänen pitä näkemän waiwa, walwomcm, kilwoittelemnn,, sotiman ja murtaman
itzens niiden estein läpihe, cuin seka autuuden tien alusa,
että myös sitten waeliuren alla, sijnä handä cohtawat;
ja joca ei täsä urholliststi sodi ja kilwoitttle, händä ei
cruunata
nhncuin Jumalan hengi edespäin todista
i«r

se

»Tim.
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2 Tim. 2,v. 5. Mutta st olis iväarin tehty, ja suuri erhe»
tys, jos jocu näistä, ja muista taincaltaisista pyhän Raapäättä: että parannus ja lu>
matun sanoista, tahdois

sen

nijn työllgs, ja se kilzvoitus cuili
siinä cohta, nim rastas, ettei sitä.taitta ylitzewoitetta;
sillä mitä lihalle ja werellö täsä rasccchaxi, työliäxi ja wai'

lnalisuden harjoitus on

walloisexi näky, se tule Jumalan armon ja awun cautta
kewiäxi ja suloistxi calckills nijile, jotca hänenjohdatuxens
alla, itzens andawat, ja sitä seurawar. Ia ftmalla ta-

walla on se aiwan wäärin päätetty: ettei hänelle ole yhtän
«loista päiwä, joca autuuden tielle tulla ja synä waelda
tahto; cosca cnitengin autuuden tiells,ss oikia ilo ja toimen
ihastus käsitetä», ja nijncaiketikin, että se murhe ja waiwa, cuin sijnä cohta, ei ole sin suhteen mirikän luettawa.
Euäs nyt, racas sielu, tämän sitä selkiänm»n nähdä ja
ymmärrä mallaisit, nijn tahdon minä sen wielä likemmin
sinulle osotta ja selittä. Minä tahdon alca ensimäisesta
parannuxesta, joca on nijncuin porti eli owi, jonga cautta
ihminen astu autuuden tielle; tämä porti on nyt kyllä nijnmuodoin ahdas, ja sen suhten työlläs läpitzs käydä, että
sen sielun, joca pelwolla
itzens paranda, täyty sydämen murhella
ja wapistuxella, hawaita ja tuta,
ja cchdistuxslla,

cauhistawaiset

syndins ja

sitH cadottawaista

ja

duomitze-

waistatiw, johon hän nijden cautta joutunut ön: hänen
täyty myös jongun ajan, pidemmäldä eli lyhemmäldä,
aina sen jölken, cuin Jumala wisuudesansa hywäxi löytä,
kilwoitella nijncuin epäillyxen ja toiwon waihella, ennen
cuin hän tule sijta wacuuletuxi, että hän on löytänyt arpaitzi sitä, että Herra»
mon Jumalan tykönä.
murhen, ahdistuxen ja kilwoitte!emi»
armokäsi taincaldaisen
yhtä
johdatta
alla,
sydämmestäns catuwaista sielua,
sen
nijn myös plöspitä ja wahwista händä, ettei häy tämän
kilwoituxen alla näany; nijn tulewat myös cohta sen Mken
lesuxen sanat hänen päällms täytetyn, joca sano: Autuar owac mmhelliser, silla he saawat lohdutuxen
Matth. 5,0.4- Sillä cosca se catuwäinen sielu, on harras armon etzimiftsä, ja sydämestans nöyrytetyxi tullut,
iyll-
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spndelns wiheljäisyden tundemisen alla; niin anda Jumala i!'«nan armo coiton hänen sielusans edesloista, josa hän
sndamen ilolla ja riemulla, näke Jumalan ja Herran lepalawan rackauden, ja sydämmellisen laupiuden ja
caicarmahtamisen ihiäns cohtan,
ki hänen syndins, ja nijden bywin ansaitut rangaistuxet,
hänelle andexi annetan, ja hän Jumalan lapsexi ja ijcmIcaickisen elämän perillisexi ylösotetun. Mikä ilo ia ihastus
!tästä, sencaltaistn sielun tykönä, ylösnouse, sitä ei laitta
sanoilla ulosfanotta, ja joca tämän ilon suloisutta mai«
,sta, ei tahdois coco mailman tawaroilun sitä pliswaihetta.
welsa silloin riemulla: Minailoiyen suuresti Herrasa, ja minun sielun riemuiye minun Jumalalani,
sillä hän puem minun autuuden roaattettla, ja wer<
Horn minyn wanhurscauden hamella. Ia sentähden
>minun sielun suuresti ylistä Herra, ja minun hengeni
iloiye lumalasa minun wapahcajasani. Es. 6i,v 10;
Luc 1,0.46. Ia näin cohta nyt kyllä, siinä ensimaisesa
parannuxsla, murhetta, ahdistusta, waiwa ja kilwoitusta;
mutta sijnä siwusa löytä myös yxi catuwaimn sielu,
harjoiluxen alla, nijn
ihastuxen ja werrattvman
että hän caikena elinaicanans Jumalala ja
Wapahtajatans Herra lesusta sen edestä kijttä ja ylistä.
Samalla tawalla on myös edespäin laita,
totisen lumalisuden harjoiluxen cantza, josta ihmisen, jälken tapahtunen ensimäisen parannuxen, tule waarinotta; siinä
cohtapi kyllä työ, waiwa, murhe ja kilwoitus; mutta sinä
siwusa on sijnä myös yxi werratoin lepo, ihastus, lohdutus
ja woitto, caickille nijlle, jotca uscollisesti kilwoittelcwat; ja
nijn caiketikin, että he
alla caiksn waiwans, cuin he
ulosseisonet owat, pois unhottawat. Ia mitä ensin tule
itze lumalisuden harjoituxeen, nijn ei ole nijsä welwollisu<
xisa, cuin siinä waarinotettawaxi tulewat, mitän, cuin
itzesäns taittan työlläxi, waiwalloisexi ja murhellisexi cutzutta, waan ne owat aina kewiät, ihanat ja suloiset. Iu»
mala ei waadi hänen palwelluxesans mitän, cuin rasitais
ja wäsytäis, waan sitä cuin wirwotta ja ilahutta. Mika
Ztt
on

suren

se

sen

suuren

,

sen

sen
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onsu!oi'embi, cuin racasta Jumalala, häneen uscalda, ja
cuulicusudella anda tahtons hänen tahions alla? Mika on
ilahuttawaisenwi, cuin Jumalan tahdon jälken, oma au»
tuuttausedesautta? Mika on ihanan>bi,cuin sydämmeliinen
rackauden osotus lähinmiäistä cohcan? la, me mahdamme nimiltä mingän welwollisuden tahtons, lumalisuden
harioituxesa, nim on se itzesäns kewiä ja suloinen, ja jota
enämmin ihminm sijnä itzens harivitta, sitä suuremman
ilon ja ihastuxm hän aina sijnä lövtä. Tämän tähden
ftnoDawid: Psalm 119,0.14, Minä iloiyen sinun todistnstes tiellä, nijncuin caickinaiZesta ricöaudesta; ia
B, >o, 11, sano hön.- -Herran laki on tähdellinen ja wirwona sieluc. herran käskyt oroat oikiat
ja jlahlurawac
Ne owac calim:inar cl:ldaa,
ja caickein parasta cilldaa, ja
hnnaj,<ta ja
mesileipä.
löysi
se lu«ualin,n
Näin suuren ikasturen
Dawid Jumalan käffyn pitänusesä; ja niin löytämät
myös caicki muut Jumaliset sielut lxinen can6.>,ns, wic!ä
tänäkin päiwänä! Jumalan kastvr ei olc heille rascat.
11»h. 5, v, 3. W »an bänen ikeno o Keille soweljas, ja '
hänen cuonnans kewiä, ja he loytawät sen alla lcwon
heidän sicluillens. Match, 11, v. 29, zc». Taincattainen
on nyt lumalisuden Karioims iheiune, 'a ne welwoiiisudct
joista sen alla pitä waarinolcttamcm. Mm ta mitä niihin
estehin tule, cuin yhtä ihmistä Jumaluuden harjuicurcsa
cohtawat, nijn matcan saattamat kyllä ne samat, momnaisen lewottomuden, työn ja waiwan, joca luoitengin cw
simäisesä alusa rasittama waiwalloisexi näky. Liha ia weri,
se on, se turmeldu luondo, joca wiela on nijsä uscowaisisakin sieluisa,on aina taipunut, nopsa ja walmis sijhen,cuin
paha on, mutta wastanhacoinen ja canczia sijhen cuin hywä
on; he ei suinaan anna sen hallita tykönäns,nijn että he sen
himoja seuraisit ja lämäisit; cuitenyin nijn on se heille suurexi estexi ja teke hita hidaxi, ettei he taida olla nijn täydel»
liset lumalisuden harjoituxesa, cuin he mielelläns tahdoisit.
Sillä wälillä on heidän tykbnans
alinomainen kilwoitus
ja
henaen,)a
ja
lihan
ftn wanhan uuden ihmisen waihellaZ

heidän
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heidän täyty usiasti sen alla ynnä Pawalin cansia watilta:
tNinä tiedän errei minusa, se on, minun lihasani mitan' hyrvä asil. Ryllä minulla tahto on, waan cäyecä
hywä, en mir.a sitä löydä.' sillä sitä hywä, jota minä
tahdon, en minä tee, waan paha jota en minä tahdo,
ja minä löydän irzcsäni yhden lain, joca
reen minä,
hywä
että minusa pahus kijni rivpu:
tehdä,
tahro
Sillä minulla on halu Jumalan lakijn, sisällisen
puolesta, murra minä näen toisen lain minun jäsenisani, joca soti minun mieleni lakia wastan, ja stta
minun fangixi synnin laisa. Minä wiheljäinen ihminen, cuca päästä minun tästä cuoleman ruumista?
Rom. 7, v. 18 ::. Tähän tygö tule wielä ruma hengi
perkele, joca monella nchannella cawalalla juonella, nijtä
ustowaisia ja jumalisia sieluja ahdista, ja pyytä heitä cm<
tuuben tieldä, cadotuxen tjclle johdatta; jonga täkten yei<
dän täyty ollawalpat, warusta itzer.s, ja urhollisesti sotia
händä wastan, nijncuin Apostoli Pawali sano, mikille
ustowaisille: rackar weljeni, olcar wäkewäc-Herrasa,
ja hänen wäkewydnis woimasa. pukecar päällsnluMalan sota aser, että te per'c'e!en cawalita päällecarcamisia, woisitte wastan seisoa: sillä ei meillä ole
sota, liha eikä werta wastan, waan pääruhtinoja ja
waldoja wastan,
on: mailman-Herroja wastan, jotca tämän mailman pilneydeswclliyewar; pahoja hengiä wastan taiwan alla. Eph, 6,v. ia :c. Ia Apostoli Petari sano: Olcac rairir ja walwocat, sillä teidän wihollisen perkele ymdärins käy, niincuin kiljuwa jalo
peura, ja eyi kenen hän nielis. Sicä te wastan seisocar wahwaf uscosa: ja cierkac, että ne samat waiwar
tapahtumat teidän weljillenlin mailmasa. 1 Pet, 5, v 8.
ja 9. Samalla tawalia asetta myös, wielä se paha rna«
ilma itzens nijtä jumalisia sieluja wastan: Aina hamasta
mailman alusta, on wiha ja eripurcusus ollut kärmen sie<
menen, ja waimon siemenen,
on: saatanan palweljain, ja Jumalan lasten ja Herran lesuxen palwsliain
wälillä, ja ne edelliset owat catckina aicrina nijläjälkim-

-
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-
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alusa, oli nijden uscowaistsn ja jumalisten wainominen nijn
suuri, että usiasti, monda tuhatta heistä yhtenä päiwanä
surmattin, ilman sitä että he muutoin ahdistettin yhdestä
paicasta toisten. Nyt on kyllä, tijtos Jumalan! taincaldainen nijden jumalisten werinen wainominen meidän staseisahtanut; cuitengin nijn pysy se wielä nytkin totena,
sam
mitä wiisas micsSyrach aicanans sanonut ombi: jos sinä
rahdot olla Jumalan palwelia, nijn rvalmista sinuas
kiusauxeen. Svr, 2, v. 1. Nijn pian, cuin jocu rupe Jumalan scnasta waarinottaman ja toisin elämän, cuin se
suuri jumalaloin joucko elä, niin hawaitan cohta, että
monda löyttän, jotta sencaldaista wihawat, pilckawat,
nauramat, ja monella tawaNa ahdistamat, joca ei muuta
taida, cuin olla stncaldaiselle jumaliselle sielulle rasiluxeri
ja waiwari, ja tule se nimmuodiu, wielä tänäpäiwanä
täytetyn, cuin lesus tästä asiasta ystäwillens neuwcxi
edestuonut on, simodm: jos nmilzna teitä wiha, niin
tietkät hänen ennen »ninua wihannen cuin teicä. Jos
te mailmast olisitte, nijn mailina omans racastais;
nnltta et te ole mailmasta, silla minä waliyin teidän
mailmasta, sentähden mailma wiha teitä. loh. 15,0.
18, 19. Samalla cawalia täytetän myös, mitä Jumalan
henqi sano: Caickcin nijden jocca tahtowae jumalisesi
pitä waino kärsimän. 2 Tim.
elä Cbnstures
g,v. !2. Nämat owat nyt ne pää-cstct, cuin cohcawat
mjtä uscowaisia sieluja, iumalisutenbarjoituxesa, ja maccan saattamat heille työtä, waiwa jakilwvitusta; cuitengin
mitä heidän
cosca he omat uscolliset,nijnwaarinottaman,
autta myös Herra heitä, caipuoleldans maaditan,
ken heidän waiwans ja kilwoituxens alla, niin että he sen
ei ainoastans ylitzewoittamat, mutta että se myös tule
ja he ynnäPawalin cansia taiheille kemiori ja sulöistxi,
ja
ftnoa: Näisa caikisa ?ne woiramme
tamat kerscata
hänen cauttans, joca meitä onracastanur. Rom. B,v. '7/
ja, cnicriminä ivoin hänen camrans, joca nunä wakewäxi ce«, Christne, Philip. 4, y. 13. Ehsca heidän
,
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waiwans ia cchdistuxms on suurimmc»l!ans, nim anda
Herra woimans oNa heisä sitä wäkewämmän 2 Cor. 12,
v. 9; ja wuodatta heidän si)3än>i!ns yhden nnn werrattoman lohdutuxen, että he itze murhen alla taitawat iloica
ja riemuita, ja taas Pawalin cantza ulospuhieta: ki rectv olcon Jumala, meidän Herran lesuxen Christuxen
isä, ja caiken lohdutuxen Jumala, joca meitä lohdutta caikesa meidän waiwasa,n. 2 Cor., i, v. 3; ja 4 lug.
v. 8,9-16: Meillä on joca paicas ahdistus, murra en
me sitä sure: meillä on packo, mutta en me epäile.
Me kärsimme waino, mutta ei meirä ylsnanneta: me
«laspainetan, mutta en me hucu. Embä me sijs wäsy, waicka meidän ulconainen ihminen rurmellan:
päiwä päiwäldä uudisteran.
sisällinen cuirengin olem,ne
?lug.v.4.
Me
wjelä,
lohduturella räyreryr:
Ia
Me olemn»e ylonpaldises ilos caikesa meidän waiwaenammin lohdutta ja ilahutta se nijtä
sam. Ia jawieläjumalisia
sieluja, ja matcan saatta, että
uscowaisia
heidän cowimmat kilwoituxens ja waiwans heille huokiari
ja suloiseximle, cosca he tutkistelemat sitä cunniallista palc«
ka cuin Jumalan armosta heille annetan, cosca heidän so<
timisens aica loppunut on, sijnä että Herra silloin pelasta
heidän caikesta pahasta, ja saarra heitä hänen taiwalliseen waldacundaans. 2Tim.4,v. 18; josa hän cruuna
heitä cunnian catomattomalla cruunulla, ja anda heidän
ijancaickisen ilon tykönäns nautita, jonaa päälle myös
Herra lesus tarcoitta, cosca hän sano hänen ulcomaisille
ystäwillens, jotca hänen nimens ja palwelurens tähden kärsimät: iloitcar ja riemuircat, sillä teidän palckan on
suuri «iwais. Math. 5, v. 12. Ia täniä matcan saatta
Jumalan lapfisa jo täällä elämäsä, nijn suuren ilon ja lohdutuxen, että he caicki waiwans mielelläns kärsimät, silla
he tietämät, ettei tämän nykyisen ajan waiwat, ole sen
cunnian werra, cuinheil!eilmoicetan.Rom.B,v. 18; ja
että heidän waiwans, joca ajallinen ja kewiä on, saarta heillä ijancaickisen ja määrättömän cunnian. 2 Cor.
Rr 3
4.V.17.
nijn
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v. 17. Onneloin sielu! cuinga suuri saarnan pimitys
el ole se sijs, että sinä taincaldaiset esiet, annat itzss tacaisin pita autuuden tieldä? Eikö tämä iloja lepo, cuin Juma-

4,

lan lapsilla on, olis myös finungin sielulles tuhatm knca
paremdi, cuin se turha warjo, jota sinä synnisä etzit? Culngas sijs olet nijn aiattelematoin, ettäs näiden estein ccmtta,
niincuin lainat saatanalle omat kätcs joiden cantza hän
sinua wahmgoitta? Opi yhdestä matcamiehestä: seisattaco
tämä hänen matcallans sentähden, että tie on caita ja hänen mattansa jotakin waiwalloinen; lijoitengin cosca hän
tietä olewansa yhdesä pimiäsä corwesa, josa hänen wihollistns hänen nijn pyrittänet owat, ettei muu, cuin ainoastanst caita tie johdata händä rauhan leposioihin? Eikö hän
paremmin coe wiimeiseen asti, unhottain caiken waiwans,

sa

ainoastans että hän

sen callihimman caikista.

nimittäin

hengcns pelastms. Sotamies näke edesänsa jännitetyn
jouhen ja teroitetun miecan, joca jo cauca uhca hänelle ws-

risen saunan saatta ; mutta eipä hänen »voimansa wäsy,
eikä hänen urhollisudensa sentähden puutu; sillä hän rieta,
että iosdan laiscasti soti, eli woimansa säästä, nijn on hänen waaransa sitä suurembi; mutta jos urhollisudens
cautta woitta; nhn maxa sen caicki,
cruunu, joca hänelle sillä ehdolla tallelle pandu on. Sinä istut cuollon
warjosa, ja matcat pimeyden cammioisa: saatanas on
sinun piirittänyt ja saartanut joca culmalda, nijn, ettei
sinulla ole muuta, cuin ccttumuren japarannuxen caita tie,
joca sinua wapcmteen johdatta taita. Etkös sijs tätä neuwoa käsittä, ja tälle tielle itziäs anda tahdo, ainoastansa
sentähden, että se jotakin työlläs ja waiwalloinen on? Eli
tahdotcos, näin ilman yhdettäkän cokemista ja wastan sotimista,
ihes ijancaickiseen orjuteen, ja näin suoda,
köyhän
ja
onnettoman sielus, ennen saatanalle saasinun
lihixi, cuin Jumalalle omaisudexi? loco nyt, Wapahta«
jan lefuxen weri, ja caicki se työ, cuin hän sinun sielus pelastuxcri cehnyt on, pitä nijn coconansa huckan menemän?
loco hänen, nijncuin sielus parhan paimenen, pitä sinua
ilman,

se
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ilman yhdetään apua jättämän helwetin suden suuhun, ia
kynälillä uloepyhkimän nimes sillä muoto elämän kirjasta?
Eli nnncuin winamaen Herra, sinua nijncuin
mura ora poicki hackanmn ja culceN heittämän? Mafh.
7,v. 19. Vld! nijn jäca sinäkin, lesuren nimeen, se turha
wdwo autuudesta, ja älä cnä cauwemmin pilcka armon

henge ja testamendin werra saastuta Hebr, >o, v. 29. Eli
luulettts sunnin tien oleman lewollifemman ja soweljamman
sielulles? Catzo cuuengin rehellisellä silmällä, cuinga sijna,
wielä monda usiambata rasitusta nijtä cohta, jotca sitä
wacldawat; sillä ilmcn sitä ettäsencaldainm, on alinoma
Jumalan wihan jakirouxen alla, nijn on syndi myös itzesänsa sijtä luonnosta, että se wäsytta orjansa ennen aica.
Eikö esimerkixi haursllmcn usiasti tule lyodyxi tarttumalla
ja saastaisella taudilla coco ruuminsa puolcst? Ahne culutta woimansa, on aina lewotoln ja tule ustin rajarikoxi.
"Vlpiä loucka ihens ja jaa cunniatans paitzi. Juomari lanne köyhytecn, ylöncatzeseen, ja moninaisiin homaurijn ja
wahingoihin, hcngen ja elämän, tawaransa ja cunniansa
puolesta. Taincaldainen on Jumalattoman elämä; mutta cuinga poliota surculeldawambl ei ole hänen cuolemansa
ja tilansa jälken cuoleman, josa sekä omatundo, että perkele, ja Jumalan wiha dändä peljättä, ja caiken lewoliisuden toiwon poisotla ja turhari teke. Ia näin sano Jumala
oikein, ettei jumalattomalla ole yhcäkän rauha: Es. 48,
v. 22. Ajattele sijs, kennenuä tila parembi on, joco Jumalan eli saatanan lasten? Ia jos näillä wielä iocu saastainen ilo olis; nijn onao se läheskän, sen cunnian Vertainen, cuin Jumalan lapsilla on; sillä ongo rickan miehen
luultu ilo hecumasa, cosca hänen pitä helwetisä mamman
waiwas, ja cUuleman tämän cowan sanoman: poican
muista ettäs sait sinun hyrväs eläisäs: Luc. 16, v. 25,
parembi cuin Lazaruxen kipiät paiset, joca cuoltuansa u?ietin Abrahamin helmaan, v.22? Cuca sai muinen paremman osan Martha joca suri ja pyrki, eli Maria joca
istui lesuren jalcain juuresa? Luc. 10, v. 40 42. Kellä
-
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oli suurembi mielen

ludallaco mostesans yöllä ymbärins, etzein wäaräwoittoa,
tmcka Johanlepo ja tytnwaisys,

nexella, ioca lesuxen helmasa macais? loh. 13,0.23.
Hyljä sijs, onneloin sielu! tiens, ja älä cauwemmin estele
ja ylöspioa sinuas täsä endisesä catumattomudes tilasa:
waan cuule Herran äändä joca niin laupiasti sinua herättele

Evh. 5,v,
ylös

l 4 sanoden:

veräjä

nijn Christus

sinä joca inacar ja nouse
sinua ylöswalaisc. Usto

Jumalan pyl,ä sana enämmin cuin sinun oma petollista
sydandäs ; tee catumus ja harjoittele lumalisutta; nijn
sinäkin omasta coettelemuresta taidat todista, mikä etu Jumalan lavMa mailman ia saatanan lasten suhten on, ja
cuinya jumalislw on tarpellinmcaikis asiois, jolla on seka nykyisen ertä rulervaijm elämän lupaus 1 Tim.4,v. 8.
§.

14.

Waan cucaties, sinä edespäin ajattelet: ston caicki
hywä cuin minä cuuliut olen; mutta minä olen wielä cuitenäin yhden lawiamman ja helponnnan tien autuuteen löytänyt. Rippi ja »Herran Ehtollinen, owat raincaldaiset lumalalda asererur wälicappaler, ercä hän niiden cautta syndein anderi saamisen ja autuuden ihmisille anda. Minä tahdon siis ahkerasti naurua näitä
wälicappaleita, ja myöskin wijmeiselläni, cosca minä
cnollu-wuorella olen, anda cuyua papin minun ty-

goni, joca caincaldaiset rvälicappalet ulosjaca, ja nijn
ripittä iyeni häi;en edesäns> ja nautita -Herran Ahcollisen, nijncuin yhden aiwan si>rvcli<:n sielun ewän, sille
edesseisowalle marcalle ajasta ijancaickisuteen; nijn tsi-

won minä yhtä hvwin ftawan auruan lopun, rvaicka
en minä junri nijn aicaistn ja täydellisesti ole andanur
iyeni sijhen jänestyxeen, cuin catumuxen ja jumalisuden harjoiturizn roaadiran. Ah! vnnetoin sielu! tämä
sinun erhttvres on juuri se sama, ioca nijn monoa ja epälucuisia ihmistä pettänyt, ja ijancaickiseen pericatoon saattanut on; ja tästä näky, nijncuin sinä myös tahdoisit itzs
nijden
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sen

nijden jouck"<l enäta, jotca
kelwottoman syömisen ja
juomisen cautta, tekewät itzensä wicapäaxi Herran ruumisten ja iveveen. i Car. 11,0.27; ja carrurrawat päällensä hän?n wanhurstat wihansa duomior v.29; sillä ei
se Herran Ehwllisesa tule sen paljan nautinnon, eikä myöspäälie,jos sinä olet terwe eli sairas; waan sen päälkän
jos
le,
sinä jo totisesti olet andcmut itzes sille caidalle tielle,
st on: ccttumuren ja jumalisuden harjoituxijn, ja sotaan
syndiä wastan. Herran Ehtollinen waati catumuren ja
parannuxen, nijnnlin edelläkäywäissn, ja jumalisuden
mjncuin sita seurawaisen, ja sijtä eroittamattoman asian.
Wanhan Testamendin aican, oli ft muinen, lijoitenain
idäisen maan asuvaisilla tawallmen, että
he tekijt
jongun sowinnon wihollistens cantza, niin ottit he Jumalan
sencaldaisen sowinnon todistajaxi, ja uhraisit myös sowindo
uhrin, cuin on nähtäwä Luom.kirj. zi,v. 53 ja 54. Tästä
uhrista tehtin myöskin wieras-pito, josa liha cuin uhrattu oli, syötin, ja sowindo muistori, yxi wiina eli weripicari sowindomiehildä ulosjuotin; tietä andain sencauttq,
että jos jombi cumbi näistä sowitetuista, sen lijton jollakin
muotoa rickonut olis, nijn olis itzensä yhdencaldaisijn
rangaisturijn wicapääxi tehnyt, cuin myös st teurastettu uhri ulos seisonut oli. Jos sinä nyt tämän asian otat perustoxexi, nijns myös kewiästi taidat ymmävtä, mikä suuri
hinda ja hyödytys Herran Ehtollisella on, ja cuinga
nautittaman pitä. Cosca ihminen rickoi
ensimäisen
lijton ionga hän Paradisisä teki, ja tuli Jumalan wihullisexi; nijn ei tahtonut st armosta ricas Jumala handä cohdastansa, nijncuin lijton rickojata rangaista, waan andoi

sen

cosca

se

<

se

se

sen

itzensä Wapchtajan lesuxen Christuxen cautta waicutetta,
rakendaman uutta lijttoa ihmisen canffa. lesus sen taiwallisen Isän poica, on itze tämän lijton uhri, joca meitä
Jumalat!
wastauudesta sowittanut on; ja ettei tä«
mä hänen ulossanomatoin suuri hywä työnsä,
meildä unhotettais; nijn on hän asettanut meille lijton Atrian
Herran corkianEhtollisen, banen muistoxens josa me syön,-»

cosccm

Rr
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me hän?n totisen ruumlns ja juomme hänen
Täsä
owat myös lljtto -miehet, Jumala ja ihmmen läsnä olswai»
set. Jumala luon sima ouoleidans taottämyxen caikista
armolupauxistans, ja osailisuden tämän liiton tawaroisa,
jos ihminen muutoin sowmnosa hänen cantzcms <?n; ih mpuoleidcms

nauti.omnsa tätä soneinVouhria lesuxen
nen
Chrlsturenruumisajaweresä, lupa taas tämän li ton py»
hinä pitä, ja harjoitta itziänsä uscosa ia rackaudesa, Sij»
na siwusa nijn ihminen wiela, sillä ehdolla, jos hän tämän
liitän rickois, päällensä otta ne rcmgäisturet, cuin hänen
ricoxens ansaitzisit, ja teke itzmsä wicapääxi juuri saman
waimaan, cuin h.men sowindouhrins ja wälimiehens lekömnyt on. Mitä hän sijs muuta täsä tietä cmda,
sus
cuin sen että catumus ja wmalisus owat wälttämättömästi
tarpeMt yhdelle otolliselle Herran pöydän wleralls. Huomaitze sijs tästä, onnettoin sielu! ettei tämäkän estees.ftnua
auta; wacm että sinun totisesti itzes, varannuren ja juinalisuden työhön, andaman mtä, jos sinä tahdot itzelles tamän wälicappalen hywäxi käyttä; muutoin cuols sinun köyhä sielus tämän noän can!?a i«äisesti nalkän. Rucoiile siis
lumalam että hän sinun tykonäs, niitä pikemmin, sitä
paremmin tämän työn alea/ ja hänen woimans sormella
caicki peMen estsllyxen wercot, -sinun edcstäs pois repiä

maM's.

§.

15.

se

Mutta min tarpellinen cuin on, että imun catumus
ja parannus tekemän pitä, nijn wälttämätöin on myöskin
se, ettei sinun tätä yydexikän silmän räpayxexi ylöslyckä»
män pitä; waan laita paremmin ettäs ilman wijwytystä
täsä työsä loydyisit; sillä paitzisitä, että sinä nimcauwan
cuin et sinä catumusta tehnyt ole, totisesti olet Jumalan
wihollinen, ioca et hetkexikän taida olla witzi ia wapa helwetistä; nijn on se myös anvan suuri wäärys, että sinä
armollisen Jumalan ja Isän, annat nijncauwcm turhan cocotta kätensä yhden tottelemattoman lapsen puolen, joca oman mielensä jälöen rvaelda sitä tietä cuin

sen

ei
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eihywäole> 35.6?,v,2. Sinä olet jo itzes
catumnren työhän sitonut «a welwollisexi tehnyt si.navybäsä castesa; sen päälle on sijnä sinulle armo Jumalan tykönä lemxm cauna luwattu, ettes enä canimattomudellas yhtäsänhetkepelkclettä palwclis, ja hänen tahtoansa seurais:
jonga Pawali todista Ron, 6, v, 4, sanodcn: Me olemme
Chnstllxen cansia haudatut, castcn caurra cuolemaan,
erra nimcmn
on cuolluista herätcrry Isäns
cunman camra, nift, pirä meidängin undesa elämäsä
waeldaman: Nijn myös edespäin, sijna n,v. sixi re
ceican piräkär, ecrä re ow te cuoller synnille, mutta
eläcre Jumalalle Icstixen Chlistuxcn »ncidän Herramme caurra. Cuinga ja millä taivalla sinä nyt sijs «ämän
työn, paihi sitä caick. in sunrembata wahingota luulet vlöslykätä taitawas? Sillä eikös joca hetki cuins tämän laimin
lyöt, wihoita lunialata, ja tee saatanalle mielisuosiota? Ia joca näin nmluisemmasti palwele saatanata cnin
Imnalata, ei sille Christus taida hyödyllinen olla. Waon
sinä sanot: en minä ole sicä rvastan, että minun carunnis ja pauannus rckeniän picä, sillä minä cuulen, että ilman on mahdoroin Jumalalle kelroaca; murra ainoastans sirä roastan, ercä minun nyt cohra nuorudesani rämän ikeen ala käymän pirä; cosca cuirengin wijnamäcn Herra yhtäläisen palcan anda, niille cuin ainoastans yhden herken, se on: jorca wanhudesano ja
cuolcma-herkellä orvar cacuinuren cchner, cuin nijllengin jorca coco päiwän heiden ja cuorman candaner
oroac Math. 20, v, 9. Ah! täsä johtu minun mieleheni,
cuinga walitettawasti tosi ei se ole, cuin Wapahtajalesus
muinen sanoi: se joca syndia rcke, se on synnin orja:
8, v. 34, tietä andain sillä, että nijn työlläs cuin se
loh.
orjalle on päästä orjudestans; nijn on se myöskin syndiselle
tulla synnistä wapaxi. Cuca on cuitengin sinulle sen luwafa taitanut, että sinun enä cuolema-yetkelläs pidäislumalalda käändymisen armon saaman, cosca et sinä ennen ole
sitä wastanottcmut? Tällä muotoa olis Jumala sinulle,
nijncuin
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nijrcmn jocu hätä-tvara, jonaa tygö
silloin tu«
let,
caicki mMt sinun ylönandanet owat, ja sinä et
«nä ole soweljas syndiä tekemän. Mutta sinä sanot edespäin: saipn
yhden caincaldaiscn armon
päällä,
nialaldaristin
stnrähden roiwon minä sen myös
saawan, sillä Jumala on yhrä armollinen caickia cohtan? Tosin ilmoitti Wapcchtaja että ryöwäri yhden taincaldaisen armon löytänyt oli; waan mistä sinä stn tiedät
että hänen catumuxensa ästen pääcallon paicalla olis akunsa saanut? Eikö hänen fangiudensa aica taitanet olla u!ot«
tuwainen, muistuttaman hänelle hänen pahoja töitäns, ja
myöskin ylvsherättämän händä wilpittömän syndein tun->
doon; sillä on hän paccmoillakin oma-tundo, joca heitä
edeswasta wicka heidän päällensä canda Rom. 2,v. 15;
stnMden ei puuttunut täsa muuta, cuin tieto wapahtajasta, ia lapsellinen turwa ja uscallus hänen päällens; ja cofta hän omilla silmllläns sen ihmZn cuin lesuxen karsimisesä
tavahdui, ia cuinga ystäwällistxi lesus itzens osotti, muitakin wihollisians cohtan, näki; ni>'n taisi hän sijlä tulla
ylöskehoitetuxi, ottaman paconsa lesuren tygö, ja uscoman hänen päällens. Tästä näet sinä ettei Hyöwarikän
yhdesä silmän räpäyxesä ole käatyxi tullut; waan etiä hangin on tarwinnut pidemmän ajan. Tästä yawaitzet sinä
myöskin, ettei hän ole ylöslnkännyt catumustans yhdexikän
hetkexi; waan cohta cuin hänellä tila oli, siitä waarin ottanut. Hän taisi olla pacana, jolla tähän asti ei ollut
phtäkän tietoa Jumalan sanasta, waan sinä christillisen
osallisudesa, ioca jo lapsudesas cuullut olet,
että sinun pitä bylkämän pimeyden työt ja palwcleman sitä

cosca

seuracunnan

eläwätä Jumalala. Hän cuuli, cucatiss, ristin päällä sen
ensimaisen puhen lesuxen suusta; mutta sinua on hän jo
cauwcm aica huckan puhutellut. Ah! sentahden puhu tämäkin ryöwäri wihdoin sinua wastoin, ja wcchwista sen weriduomion, josa sinä saat sinun catumattomudes palcan
sen
cauhistuxella. Ilm. kirj. 7, v. 12. Tämä myöhäinen catunms on myöskin aiwan »vaarallinen ja työlläs: ensin sen-

tähden,
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tähden, es" s>>ndi on sinulle pitkällisen harjoituxcn cautta
jo tullut tawaxi; nijn että sinulla ei ainoastans ole erino-

se

sen

cosca

>

'

mainen taipumus ja rackaus siihen; waan on sinulle'seka
aiwan kewiä tehdä, että myös edeswastaca, ja lihallisella
tawalla lohdutta itzes sen alla; tämä tapa on sinulle sijs
esteexi, ni n ettet sinä taida tulla ylitzewoitetuxi sijrä, cuin<
ga cauhistawainen jarietas se on sen
Jumalan edesä, joca nijn yriwacaisesti sitä picnindäkin syndistä ajatusta
wiha; ja tällä muoto sinä et ensingän taida tulla nijtä tundeman, sitä wähämmin catuman, hylkämän ja wihaman;
sillä jos coco sinun elämäs en ollut lyhyt tähän työhön;
cuinga paljota lyhembi sijs ja ulottumattomambi, ei ole
sinun cuolema-hstkes? Toisexi on tämä myöhäinen catumus, myö? puolesta määrällinen, että sinun tautls ja
kipus, usiasti taita sinun wastahacoisesa sydämesäs, matcan saatta karjunättomyden ja salaisen narkästyxcn Jumalaa wastlln; ja cuingas silloin taidat itzes sowindohon hänen canjjcmsa auda,
sinulla wielä on wiha ja waino
händä wastcm? Tämä kipu taita myöskin olla nijn cowa,
että oua sinulda näön pois, jollasitzs nDsit Jumalan
neuwon mcidäckautuudestam: Cuullon jollascuulisit opettajas eli muiden rehellisten chrisiittyin muistutuxet: kielen
jollas tietä andmsit wajas ja kysyisit neuwoa: ja myös coconansil, itze sinun ymmärryxes ja taitos, jonga awulla
sinä ehkä jongun halwan huocauxen wielä Jumalan tygs
lähettäisit; ja nijn sinä cuolisit synnisäs, jonga päälle'ei
muu, cmn ijancaickinen cadotus seurais. Col>«annexi,
nijn ei ole perkele, myöskän millän muotoa tästä tilasta

se

caucana, sillä hän tietäis itzellänsä silloin aiwan wähän
aica jäljellä olewan; ja ios hän silloin sinun kiusamata jättäis; mjn taiduis coco hänen endinen työnsä huckcm menns.
Senrähden hän ilman epäilemäcä ei ole hidas muistuttaman
sinulle, että se jo on myöhän catumusta tehdä jaarmoa Jumalan tykönä etziä; sillä ei cuolema-yetki ole caswon -aica,
jona Jumala wielä odottais sinun catumuxes perän; waan
se pn elon aica jona hän käffe olMcket sidotta lyhteisin poltetta
-
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d.?ttaDath.iq,v.>HQ: ja,s)jnäp'äiwänä Ms'-', onnetoin
siclu! juuri se Gdake'ia corn-lydde,
Jumalan
wiha helwetisä ylössytvtta. Etkös sijs uas cumaa ftpimawin tämä aica on ca:umusta ja parannusta tehdä. Nclon tämä myöhäinen catumus, cuin cuolw-wuotellMtMgis, aiwan petollinen; sillä pelco että tulla delweltijWm st ainoa waicuttawainm syy, jonaa täbden sinä
silloin ajattelisit tämän asian päälle, joca pelco myös taincoco sen luullun cacaldaisisa tiloisa usiasti
tumuxen ulostere. Toisinans on se yxi pal'as luonnollinen
peranajatus ja muistutus, nijstä ennen cuultuista uhkauri-sta ja Jumalan wihau duvmioista, zosta wle ulcocullaisus,
nijncuin monen tyOnä sen pahembi! cuollu wuotellakin
Kawaitan: ioca näky siitä, eitä cosca se Kätä on ohitze
käynyt, ja Jumala j<Wms auttanut sencaldaisen petollisen
endiseen terweyteens;Mn on hän yhtä surmoin ja
cuin ennengin synnin työsä. Ia mihingä olis nyt taincaldainen catumus ollut'kelwöllinen, ios Jumala sinun andais synnisäs nuckua? Olisco Jumala andanut itzensä pettä? Pois se! sinun täytyis totilcsii kerjäten tunnusta: ah!
lamppuantzacat minulle ccidan öljystänne, sillä
ni sammu: Mach. 25, v. ic>. Toifmans on tämä pelcy
myös sen ylösyeräimen tunnon waicutus: täsä tilasa toi<
dais sillä kyllä olla hywä uloskäyminen, jos cuolema tekis
eroituxen catuwaisen ja catumattoman wälillä, ja säästäis
sen jälkimmäisen siihen asti että catumuxen työ taidais
päätetyri tulla. Mutta nijncuin catumus ei ole yhdesä
ajan rahdusa tehty, ja cuolenm on yn cowa wieras; nijn
jää myös usiasti taincaldainen työ keffcn. Se tapahtu
luyös usein nijn että se ylösherännyt tundo, cosca hän
yhtahaawa naks syndeins paljouden, ja nijn cauwcm aicailange epäillyreen Cainin carcha, ja
sen catumattsmuden,
Minun rangaistuxem on suurembi, cuin että se
sano:cannecrapa-.
luöm kirj.4,v. 13; ia näin tule wiimeinen
on
pahemmcri cuin ensimäinen: Räin on myös sinulle surutöin lHeiGelN jo sinun omasa powesas; ja cuca
-

!

/

,

Päätös.
Ei miilän muotoa Jumala,

joca fm
ajan catumusta

»vli-syypä

sekä

.välicappalet, että myös
tehdä, andanuton; ei opettajas, joca näiden wäiicappaiden cautta on nijn mielellänsä pyytänyt työtä tebdä cammures päälle; waan sinä, sinä onneloin ihe, joca caiken
sen olet ylöncatzonut ja laimin lyönyl. Aä siis lesuxen ia
oman autuudes tähden paaduta sydandäs nijncauwan cuins
wielä cuulst Herran äänen; waan ajattele vcielä Mä
sinun aiallas luojas nuorudesas, ennen cuin pahae pairvärculeivar,
coscas oler sansrvai nyc minun räycy mmnä haudan owelle,
minun
wuoreni lopecca: en minä sijs fillen
enämbi näe,,
-Herra eläminen maasa, ennä myäs ihmisiä niiden seasa,'jorca mailmasa asinvac:"Saarn. kirj. 12, v. 1; ja Es.
ZK, v,io,

il.

§.

16.

,

Tähän' loppu nytracas lukia tämän nxinkertainen ncujunmlisuden
harjoituxesia.. Minä päätän sen sitä suuwo
ikllä,
remmalla
cuin että Jumala minulle tämän kirjan
käänl ärnistsa halun ja woiman cmdanut, ja ne tähän asti
n!' itänyt on. Tehkön sijs Jumala! että sinä ne neuwot
Q,'n sssä käsiretyt owat, juurinijn mielmsesii wastanottaisi?, cuin minä ne omaxi iloxeni läpitze juosnut, ja sinun
y!l a mnuxlxcs aicvnut olen. Tämä on tosin YN heicko
ääni cuin nyt tasa hmtta sinun tygös, ja cohtalacastu:
Muna pidä ja wastan ota se cuitengin nijncuin lunialan
joca tämängin cautta on tahtonut ennättä sinua sillä
lawialla tielläpä niin sydämmeiMsii sinun autuuttas
ja. Ne cuin sijs tämän hylkawät, juoscot ne oman waarans: waan nijLe juica scn wosian ottaw.at cuin täsä ojen»

«iilxixi heidän sie!uiiK'>!s sanorm on, tapahtucon armo,
rcu a, ja autuus lesuxen Christuxen cautta: jolla ynnä
Isän ia pnhän hmgen ccmtza, o!con ylimlnäinen ylisiös, kijtos ja cunnia, nyt ja ijancaicklscsti,
'Aini,'!'..

