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KOGKOOGG
Aamu Rukous Sunnuntaina.

nyt minun sieluni! Herraa kiitlä-
maan; silla tänä päiwänä on Herran

Sabbathi. Miksis wielä lewätä tahdot?
Kosta Jumala tahto sinulle niin hywin teh-
dä, että sinä saat hänen Sanansa kuulla.

Nouse minun sieluni: tämä on se pai«
wä, jona lesus haudasta nousi, sangen
warahin aamulla, ensimmäisnä päiwänä
wiikosa. Nouse nyt sinäkin, sekä sinun
wuoteestas, joka on haudan kuwaus, että
myös synnin pimiästä haudasta. Nouse
mailmasta ja turhudesta. Nouse! nouse!
korottamaan mieles ja hartaudes taiwaseen
päin! Jos me Christnksen, kansa ylösnos,
neet olemma: niin etsikämme tänäpiiwänä.
niitä, kuin yshälla owat,, kusaChrisi us is-
tuu Isänsä oikealla kädellä. Nouse miuun
sieluni! tämä on ensimmäinen päiwä'wii-
kosa, ja oli ensimmäinen- päiwä mcilmasa,
jona. Jumala loi »valkeuden ja sanoi: tul-

koon walkeus! Minun' Jumalani! sanos
wielä tämä woimallinen sanas minun ja
kaikkein sydämmisä: tulkoon walkeus!
että sinun armos ja sanas walo tänäpäi-
wänä sielusta hajotais kaiken taitamaltomu»



Aamußntous
Den, epäuskon ja pahuden pimeyden. Mal-
mista sinä, »valkeuden Isä! meidän sy-
dämmitämme, sinun sanas walkeutta iva-
staan ottamaan, että se aina edespäin olis
meidän jalkaimme kynttilä, ja walkeus
meidän teillämme, ja että me siitä waarin
ottaisimme, niinkuin kyntilästä, joka pimi-
ön huoneen walaise, niin kauwan kuin päi-
wä walkene ja itse kointähti lesus koitta
meidän sydämmisämme.

O Jumala! me kaikesta sydämmestä si-
nua kiitämme, että sinä olet andanut mei-
dän nähdä tämän päiwän walkeuden, tänä
yönä meidän hengemme »varjellut, ja an-
danut meidän siinä tilasa herätä, että me
foweliat olla taidamme, ullowaisien seura»
kunnasa, sinun Sanaas kuulemaan. Mal-
mista nyt meidän sydämmitämme, tänä
päiwäna sinua etsimään ja sinun kaswoK
eteen tulemaan, sinulle otollisilla uhreilla,
nimittäin katumaisella hengellä ja särjetyl-
lä sydömmellä! O kuinga suuri syy meil-
lä on itsiämme nöyryttä, ja hawetä ei ai-
noastanS sen usein tehdyn rikoksen ylitse,
että me ilman erinomaista, estettä olem-
ma sen julkisen Jumalan palweluksen si»
nun huonesas laiminlyöneet, waan myös
paljo enämmin sen wielä useimmin harjo-

4



Sunnundaina
letun suuremman pahantyön tähden, elti
me ilman hartautta, ainoastans tawan jäl,
keen, olemme tulleet sinun huonesees wiera-
hilla ajatuksilla. O Jumala, anna nä«
mäl meille andelsi, ja laina meille armos,
tästä edes parata mettämme. Anna myös
meille sydämmellinen halu sinun Sanas pe-
rään, ja anna meidän korkiasa arwosa pi«
tä julkisia Jumalan palwelusia, sinun esi-
kartanoisas; ettemme sinne mene ainoastanssanaa kuulemaan, »vaan myös sitä teke-
mään, ja niin muodoin emme olisi unhot-
tawaiset sanan tuuliat, ja sen miehen kal-
daiset, joka ruumillisin kaswonsa speilisa
kurkisteli, ja pois mendyänsä unhotti koh-
ta millinen hän oli. Anna wielä meidän
tänä päiwänä koota sitä mannaa, jolla
meidän sielumme rawiluksi, ylöskchoiletuk-
si, wahwistetuksi ja paratuksi tule. Ope-
ta meitä erinomattain tundemaan sitä wii-
sauden salaisuutta, kuin lesuksen risiisä,
weresä ja sowinnosa on. Kirjoita O Ju-
mala! mcidäm sydämmihimme tämä salai-suus, Pyhän Hengen sormen kautta elä-
willä boksiaweilla! Opeta meitä tätä päi-
wää wifein pyhittämään, jonga Isa Ju-
mala on pyhittänyt, Jumalan Poika siu-
nannut, ja jona Pyhä Hengi rouodateltu
vn, Anna armos, ettemme seisahda ulko-
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Aamu Rukous.
naiseen lepoon ja lirkosa-käymiseen; waan
että kaikki meidän tämän päiwäiset toimi-
tuksemme rehellisestä sydämmestä wuotaisit,
ja niinmuodoin toimellinen Jumalan-pal-
welus olisit, josa me itsemme annamme
uhriksi, joka on eläwä, pyhä ja Juma-
lalle otollmen. Meidän rukouksemme ta-
pahtukoon hengesä ja totudesa , ja meidän
weisumme käyköön enämmin sydammestä
kuin suusta. Älkön se sana, jota me tänä
päiwänä kuulamme, patisti esikartanoihin,
meidän ruuni'n,ne
waan tulkoon se syd',7, -e käsitetyksi
ja asukaan Christuksen e. runsasti sekä
Meidän seasam n: ja lyc'.nu. :me että. myös
meisä Tulkoon m?'..' sana meildä hy-
wään sydämmeen katuyksi, ia hywän he-
delmän kgndakoon kuuliaisesa waelluksesa
ja Pyhäsä clämäsä z niin että me siitä tun-
nemme lohdutuksen ja woiman, ilosa ja
murhesa, elämäsä ja waelluksesa, hädäsa
ja kuolemasa. Silloin tämä päiwä tule
pyhäksi Jumalan edcsä, ja meille oikiaksi
lepopäiwäksi, kosta ci ainoastans ruumiim-
me lepää työstänsä, waan sielumme erin-
omaisesti löytä leponsa ja wirwotuksensa
lesulsesa ja hänen armojansa. Anna e-
despäin armos' wältäksemme kaikkia niitä,
jotka ajatuksiamme ja mielemme hartautta
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Sunnuntaina.
häiritläwät, niin lesuksen sana, lesuksen
armo, lesuksen osallisuus ja yhteys ylsi,
näns oli-> meidän lepomme/ ja että me tä-
män sisällisen lewon kautta mahdaifimme
totutetuksi tulla, secä jokapäiwäistä Sab»
bathia Herrasa pitämään, että myös kaik-
kina meidän lyö paiwinämme lumalasa
ja hänen autudesans iloamme etsimään.
Suloisuus tästä lewosta lesutsesa maistu-

koon ja tundukoon myös sydämmisämme,
ä sqbbalhista niin toiseen, siihen asti

että me pääsisimme sille ijankaikkiftlle sab-
balhille taiwaasa, siihen etmsembaan ja su-

kaan lepoon, joka Jumalan lapsilla
on woitettawana, koska Jumala on meille
olewa kaikki kaikisa, jq lesuksen rakkaus
yksinansäkin jo meille yldakylla.

Siuna O Jumala niitä sinun palwel-
joitas ja meidän Opettaitamme, joitas tä-
nä päiwänä aimot sanan saattainas ja kä-
skylläisinäs pitä , Herran otollista wuottasarnamaan. Ole itse heidän tykönänsä ja
tee työtä heidän kansansa, kosta he sinunpuolestas lyötä tekewäl: Anna heille Hen-
gi ja armo wisaus ja toimi ilmoittamaan'
sekä waldakundas salaisuksia, että satanan,
sywyksia. Älä anna sen tänä päiwänä ko-
ko Christikullnasa saarnattaman sanaS t«r»
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Aamu Rukous

ha» olla, eli hedelmalöinna takasin tulla.
Tee palweljas tänä päiwänähywiksi, kala»
miehiksi, suurta saalista käsittämään, mon-
da sielua seurakundaan saattamaan ja Ie«
sukselle woitlamaan!

Siuna myös O Jumala sinun Kirkkos
holhowata Isa, meidän rakasta Kuninga-
siamme, ja anna sinun sanas tänäkin päi-
wänä woimans osotta hänen sielujansa, se-
kä paljoksi lohdutukseksi hänelle itsellensä,
että suureksi eduksi ja hyödylykseksi sinun
kirkolles hänen maasansa ja waldakunna-
sansa. Ilahula myös Kunningaan huo-
netta tänä päiwänä sinun huoneesas, lu-
paukses jälkeen : minä tahdon ilahutta hei-
tä rukous - huoneesani, niin että heidän
pitä maistaman, ja näkemän kuinga Her-
ra on suloinen l

Jumala ilahuttakoon Myös niitä, jot-
ka tänä päiwänä täydellä todella etsiwät
lohdutustansa ja iloansa hänen sanasansa!
Jumala armahtakoon niitä ihmisiä, jotka
hartauttomudesa tämän päiwän wäärinkäyt-
täwät, turhuteen ja hekumaan! O Juma-
la awa hejdän silmäns näkemään, kuinga
pahoin he tekemät ilsiäns kohtaan siinä,
että he ylönkatsowat sinun neuwos autu-
destansa, ja sen kautta kartuttamat wihan
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Sunnuntaina.
itsellens wihan päiwänä. Sinun Henges
saarnatkoon niiden sydämmisä, jotka saira-
uden eli muiden tumallisten estetten tähden,
ei ole sinun huoneesees tulla taitanet, että
sinun sanas olis heidänkin lohdutuksensa.

Nyt Herra! sinä olet luwannut siunata
meitä pyhydesäs. Sentähden tahdomme
sinne mennä, ettäs lupaukses täyttäisit!
Siuna meitä nyt sinne mennesä, walmi-
siuksella ja katumalla sydämmellä, ja siel-
dä palaitesamme lohdutuksella ja woimalla
sinun sanastas. Niinkuin Mettinen rientä
majaansa ja lintu pesäänsä; niin me kii-
ruhdamme sinun esikarlanoihis, sinun Alta-
ris tygö Herra Zebaoth, minun Kunin-
gaani ja Jumalani! Auta Jumala mei-'
tä niin kaiken mailman murhen ja maalli,
set ajatukset pois tyköäm- panemaan, että
me sielumme korwaimme, huuldemme ja kaik-
kein sydämmemme haluin kansa taidaisimme
lesuksen ja hänen Sanansa parisa olla-ja
pysyä. Auta meitä myös templihis mene,
mään, niin Publikanin kaltaisina rukoile-
maan, että mekin, niinkuin hän wanhur-
siauteltuina sieldä takasin palajaisimme.

lesuksen Nimehen, Amen!
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AamuNukous

Isä meibänl
O Pyhä ja »vanhurskas Jumala! roh«

jennemmako me sinua kutsua Isäksi? ko-
ska me luonosiamme olemma wihan lapset,
ja myös sitte kuin sinä meitä laupiudes
kautta uudesa syndymisesämme sinun lap-
sikses korjaisit, olemme kuitengin usein, tuh-
laja - pojan,kansa, olleet sinulle tottelemat-
tomat lapset, ja mahdamme hänen kansan-sa tunnustaa: me olemma syndiä tehneet
taiwasta wasiaan, ja sinun edesas, ja em-
me ole mahdolliset sinun lapsikses kutsutta.
Totisesti! emme tohtis sinua Isäksi nimil-
tä, elles itse olis meitä opettanut ja käske-
nyt rukoilesamme sanomaan: Isä meidän!
Nyt Herra! minun sydammeni sano sinul<
le tämän sinun sanas. Sinä olet kuiten-
gin meidän Isämme ja meidän
jamme, se on ijäti sinun Nimes. Ia
waikka emme ole lapsen welwolUsuksia tvaa»
rin attaneel, niinkuin tulis, niin et sinä
kuitengaan senlähden Isän lembeyttä meil-
dä kiellä! Pois olkoon se, että me jon-
gun ansiomme tähden »tottuisimme sinun
lapsikses arwatta; waan me rukoilemme
sinun lapses lesuksen tähden,
ota meitä lasies lukuun, ja niinkuin Isa
armahla lapsiansa; niin armahda sinä
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Sunnuntaina.
meidän mahdottomain lastes päälle. Opeta
tällä Isän nimellä meitä lapsellisella u-
fkalluksella sinua, niinkuin Isä auksi huu-
taman ja rukoilemaan Hengesä ja totude-
sa. Tämä Isän Nimi mieleen johdatta-
koon meille welwollisuttamme; Jos minä
olen Isä, kusa on minun kunniani? Tä-
mä muistuttakoon meille myös kärsiwälli-
sydestä, koska sinä meitä kuritat, sillä si-
nä, niinkuin Isa, kuritat meitä tarpeksem-
me , että me sinun pyhyoes saisimme.
Katsoa me sinun roiheliäiset lapses ruksi-
lemma sinua, ja enomme, mitä sielumme
hywäksi ja autudeksi wöltämaldind-ä on, ja,
kosia sinä itse olet' sanonut: kuka on se
Isä, jora lapsellens anda kiwen, kosta
hän ano hänelda leipä? Niin nie uskal-
lamme sinun päällcs, cttes meildä rukou-
siamme kiellä: Koska sinä olet.

Meidän Isä m, joka olet tai-
waisa: Sinä olet, ei joku maallinen
waan taiwallinen Isa, sentähden sinun
rakkaudes on taydelliftmbi, kuin jongun
Isän rakkaus maan päällä. Jos meidän
maallinen Isämme eläis, tiedäis meidän
tarpeen,, ja tahdois meitä autta , totisestihän sen tekis: luinga paljo enämmin siissinä meidän Isämme, joka tcuwaisa olet?
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Aamu Rukous
Sinä olet rikas Isä, joka ylönpaldisesti
woil tehdä kaiken jengin ylitse, kuin me
rukoilemma taikka ymmärämme, eikä mi-
tään ole sinulle mahdotoinda; sillä meidän
Jumalamme on taiwaisa, ja mitä ikänäns
hän tahto, sen hän teke Sinä Majestetil-
linen Jumala, joka asut taiwaisa, siinä
taiwaasa, joka ylitse kaikkein taiwasten on!
Me wiheljäiset maan - madot makaamme
täällä tomuja sinun kaswois edesä, ja hä-
piämme, että me, joilla niin taiwallinen
Isä on, aiwan paljon maallisesti mieldy-
neet olemma. Mutta sinun sanas lohdut-
ta meitä, että, ehkä sinä niin korkialla a-
sut kuitengin katsot alimmaisiakin maasa.
O katso siis armoja meidän wiheljäisten
puoleen korkiasta taiwaastas, ja wedä mei-
dän sydämmem, mielem ja ajatuksemme
maasta laiwaseen, niin kuin auringo pil-
wet ja udun ylös wetä. Tee meitä tai-
wallisesti mieldyneiksi, eitä meidän sydäm-
memme rukouksisa taiwaseen yletäisiin, ja
me itse myös wihdoin tykönäs ylhällä tai-
waasa asumaan tulisimme!

Pyhitetty olkon sinun Ni-
mesi Tämä on se ensimmäinen rukous,
Isä meidän rukouksesa, jota meidän enim-
mäst rukoilla tule tänä ensimmäisnä päi«
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Sunnuntaina.
wänä wiikosa. Päiwä on pyhä, sinun
Nimes on pyhä, ja tämä päiwä on ase-
tettu sinun nimes pyhittämiseksi, että sinun
kansas erinomatain silloin mahta auksihuu»
ta sinun Nimiäs, korotta sinun NimiäS
ja oppia sinun Nimiäs lundemaan Herra!
sinun NimeS on niin pyhä, ettei se pyhem-
mäksi tulla taida. Ei ollengaan se siis
meilda pyhemmäksi tehdyksi tule. Mutta
sitä wastacin täyty meidän sydämmen ki,
wulla tunnusta, ettemme niin pyhänä, kuin
tulis, ole Nimiäs pitäneet; waan usein si«
tä kewiämielisesti wäärin käyttäneet, ja
turhisa asioisa maininneet. Ia walitetla-
wasti! emme myös sinun Nimiäs ole niin
elämällämme pyhittäneet, että koko mail-
ina sinun Nimes pyhyden meisä olis näh,
t>ä tainnut. Pyhä totisesti sen olla pitä,
joka itsiäns sinun Nimestäs lohdutta tahto,
ja wäärydestä sen pitä lakata, joka lohdu-
tukseksens lesuksen Nimiä mainita aiko.
Sentähden rukoilemme me sinua, sinun
oman Nimes kunnian tähden, auttamaan
meitä, ettemme tänä päiwänä jotaan a-
jaltelisi, puhuisi eli tekis, jonga kautta
sinun Nimes jollaan muotoa häwäisiyksi
tulis, ja että me myös aina Nimiäs Py-
ytäisimme peränajattelewaisudella sanoisa,
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Aa m «Rukous
nöyrydella rukouksesa, pyhydeNä waelluks,
sa, ja erinomaisesti nöyrydella sydämmesl
Opeta meitä kaikia, suruja ja ilosa, k
wina ja hywinä paiwinä Nimias ylist
mään': Plistämään koskas otat eli anna
koskas haawotat eli parannat, luwalaz
warjele meitä jotaan tekemästä, jonga
den sinun Nimes uskottomilda pilkatuh
tulis, ja sinä sen kautta waaditaisiin ilj
Nimiäs pyhäksi osittamaan meisä kaill.
naisilla rangaistuksilla uhkaukseS jalken
minä tahdon woitta kunnian heistä, ethymmärrettäisiin, että minä olen Herra,
koska minä annan oikeuden käydä heid»
ylitsensä, ja heisä osotan, että minä
pyhä. Anna erinomaisesti sinun Nim
tänä päiwänä, joka yksi pyhä päiwä on!
tulla pyhitetyksi, ei ainoastanS meildä
waan myös kaikesa mailmasa niin, et!
sinun Sanas oikein ja puhtaasti saarn,
tasn ja sinun Nimes tulis pyhäksi j
korkiaksi kaikisa maisa. Jos me jotao"
hywä tiemme, niin anna armos, etteie
me etsi omaa, waan sinun Nimes kunni<
ta Ei meille, Herra! ei meille waan j
nun Nimelles anna kunnia. Anna myi
sinun Rimes olla meille joka-päiwäine
lohdutus, ja wahwa usion patsas. Hei
ran Nimi on wahwa linna; wanhursto
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Sunnuntaina.
syökse sinne, ja tule »varjelluksi. !äheötul«svon sinun waldakundaS, tapahtukoon ?c.
°iue loppun koko Isä meidän rukous.

W. k. Nyt tnm» huomen hetken «-

V walo walkel<dest! Walaise minua jo,
tällä päiwäll' uudell, Sä armon au«

k?ingo! Ilahut' sydämen', Sun paisteeS
päällä n , Niin mä sen woiman wä,

, Sabbathin pyhitän.
2. O makeuden lähde ! Suo mulle

Kestehes', Ett sydämellän ehdin Ia suullan
fiitoksees'. Suo sanas siemenen, Kyswe»
kyls hyn?in tulla, Ett siunaus olis mul-
?a, luur satakertainen.

3. Sytytä uhrin' jalosi, Joka on
huulillan; ?lnn' toi!ni, tie ja walo Ellen
mä eksyis waan. Eng' wierast, lulda
lois, lot' altaris ei tunne, Kosi' sinust
Vierahunne, Mun ajatuksen' pois.

4- Ann' tänään ja yhöllaän, Että mä
Msahaan, Sull pyhä, pyhä, pyhä, läi-seen kunniaan. Es'maun koke saan Ia
hengellisin siipeill' Sun korkeulees kiipeen
Iloiseen laiwahaan.

5. tepä minus, mä sinus, Tee sulles
aradis' Mun sydämeen, siin siwus ll-
ivil mutl itseS siis. Ett riumun käsitäiS,
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,6 Aamu Rukous Sunnuntain!
Ann' harlaun lampuun tuoiaa Uult öljy
sinuld wuota, Olles rukoukW'.

6. Suld pyhitelt tai päiwä, TurlM
pois paetkon. Kunniakses templin tehd
Sydämmen walmis on, Eng' muuta mii
line, Eng' muuta ota eteen, Mult' rakk«
udeS lepään Armoillas lesunen.

7. Sä paremb' Salomoni, Ann wii
saudes kuull', Sun istuimesi throni, Po!
willan lähes tull' Kunnioita tahdon ai»
Sihels kuin laiwaas saanen Sull weisat
jaa amen, Sinä suurna sunnuntain

Ehto Rukous Sunnuntaina.

V sinä armollinen Jumala ja huwä I
sä! Sinun rakkaudes ja murhenpitos mci
tä wiheljäisiä ja mahdottomia syndisiä koh
tan on niin suuri ja ylönpaldinen, eltem
me sitä ulossanoa eli käsittä taida. Sen
kaltainen sinun rakkaudes loista myös su
nä, etles ainoastans ole lahjoltanut öm
lewoksi meidän ruumiillemme, ja säätli
nyt, että, niinkuin päiwät ja yöt päalli
piläwäisesti waihetlelewat, niin pitä myöi
työn ja lewon »vuorotella; waan
myös asettanut yhden niistä seitsemästä wii:
lon päiwista, nimittäin sen ensimmäisen,



Ehto Rukous Sunnuntaina, a?
jona sekä sielumme että ruumiimme lewötä
mahta, ja me silloin sinun armosas lepoa
etsiä ja löyta saamme, meidän synnildä
ja tämän elämän murhelda rasitetuille sie-
luillemme. Tämän kaltaisen lepopäiwän
olemme taas ylistäneet, ja ei ole puuttu-
nut sinun puoleldas o Jumala! ettet sinä
ole meille johdatusta andanut sielun lepoon
sinun armosas, ei myöskän neuwoa ja
lääkitystä sieluildamme ole puuttunut sinun
hywäldä Hengeldäs, jola aina sanasa wai-
kulta. Ah! anna andeksi taupias Isä!
jos me itse sielumme lewon estäneet olem-
ma, jos emme ole andanut ajatuksemme
mailman turhasta menosta lcwätä, emmekä
sydändäm, halujam ja mieldäm käändä-
neet sinun puolees, joka kuitengin niin

rakkahasii olet tygös tulemaan suositellut
meitä ja kaikkia mitä, jotka työtä tekewöt
ja owat raskautetut, ja olet luwannut
meitä kaikkia niin wirwotta, että meidän
sielumme lewon löytämän pila. Anna
myös andeksi, jos emme tänä päiwönä
ole kokonans synnistä lewänneet. O tämä
totisesti olis kaksinkertainen syndi; sentäh-
den me myös nyt wielä, ennen kuin ruu-
niimme lewolle pane, astumme nöyrällä
andeksi anomisen - rukouksella sinun etees,
ja etsimme lepoa lesuksen haawoisa j sillä
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Ehto Rukous
ei meidän sielumme ennen lepoa löytää tai
da, kuin sinä synnit meille andeksi annai
Ö kuinga pahoin se on, että se ensimmö,
nenkin paiwä wiikosa pitä synnillä saasi»
tettu oleman ! Kuinga pahoin, että yl>
pyhä päiwäkin meildä synnillä turmellaan
Mutta walitettawasti! niin syndinen o
luondomme, niin turmeldu lihamme,
niin puultuwaiset me olemme, ettei kaikkein
parahimmatkaan työmme ole puhtaat syn
nistä, eikä hartaudemme ja sadbathin lt
pomme saastuttamattomat, waan pyhimmi
säkin edesottamisisamme löydämme ainl
wirhejä. Sentähden sinä rakkahin lesu
myös itse olet opettanut meitä joka päiwi
rukoilemaan! anna meille meidän syndim
me andeksi! O jos nyt tämän tähden kail
kein pyhäinkin pitä sinua syndein andekj
saamisesta rukoileman oikialla ajalla, kuin
ga paljo enämmin siis meidän, jotka tuo
nustamme itsemme niin syndisiksi, niin ri
kollisiksi, että meildä aiwan paljo puultt
siitäkin pyhydesiä , kuin sinä pyhildö
waadit ja odotta taidat. Ah! anna ar
mollisesti andeksi, ettemme welwollisesti ti
tä päiwää ole pyhänä pitäneet, ettei mei
dän ajatuksemme, puheemme ja työmm
ole sulat pyhät harjoitukset olleet, ettemm
ole sinun tänä päiwänä kuultua sanaa-
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Sun n un laina
panneet sydämmemme päälle, ja niiu sitä
puhtaisiin sydämmiin kätkeneet, se, siel-
lä juurtua ja satakertaisen hedelmän kan-
da taidais Anna andeksi, ettemme myös
kokonans tätä päiwä ole sinun kiitoksekfes
ja ylistyksekses käyttäneet, joka kuitengin
pitäis olla meidän mieluisin työmme ja
korkein huwituksemme. O kuinga on mei-
dän sydämmemme perin pohjin turmeldu
ja sangen saastainen! Kuinga kewiästi se
maallisiin ja turhiin ajatuksin langia! O!

kuinga paljo kuitengin siihen tarwitaan
lettä olla taiwallisesti ja hengellisesti mieldy-
nyt. Ole kärsiwäinen Herra! meidän puut-

>tuwaisudemme kansa, ja älä lakkaa, älä
wäsy, niin kauwan meidän päällem sanas

ja henges kansa työtätekemästa, kuin sinä
olet saanut mielemme maallisista kirwotetuk-
si ja sinuhun kimitetyksi. Me kiitämme
sinua sen sanas edestä, kuin me tänä pai-
wänä kuulleet ja lukeneet olemme, ja nöy-
rästi rukoilemme sinua sitä niin siunamaan
meidän sielujamme, että se meisä jongun
parannuksen' hedelmän kannais ja tekis
meitä aina enämmin ja enämmin kiiwaiksi
syndiä wastaan, suuttuneiksi m^ilmaan,
rakkahiksi lesukseen, wahwoiksi uftoon, pa«
lawiksi rukoukseen , tulisiksi rakkauteen,
lurwatuiksi sinun ja urhollisiksi tämän ma-
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Ehto Rukous
ilman läpilse ilsiamme tungemaan. Mie-
leem johdattakamme tänä sabbathina, etti
Jumalan lapsilla wiela on yksi lepo tarjo-
na, yksi parembi lepo, ijankaikkinen sab-
bathi taiwaasa, kusa lesuS on templimm,
olewa, lesuksen rakkaus Jumalan pal-
welluksemme, ja lulematoin Engellitte»
joukko meidän seurakundamme. O etti
me aina ikawöitsisimme ja himoitsisimml
tämän lewon perään, ja° joka päiwä nm
waelluksemme ojennaisimme, että se wih-,
doin tähän ihanaan lepoon lesuksen hel-masa paätyis! Mutta sillä wälillä, jo

koska meidän täällä waeldaman pitä, nii»
anna meidän, sinun roiheljäisten luondo>
kappaldes olla sinun armoos sisälle sulje»
tut. Sinun sydämelliseen rakkautees Her-
ra lesu! sisälle suljemme me myös itsem
me, kaiken sen kansa mitä meillä on. Pm
barins piiritä meitä sinun warjeluksellaS /

koska me maata panemme, turwallisesti ja
lewollisesii nukkumaan, että me huomenna
termeinä ja iloisina ylösnousisimme, ja sil-
loin , sekä tämän sabbathin lewon, että
myös yön lewon jällen, rohwaistuna ja
turwattuina Jumalaan, menisimme kutsu»
misemme töihin ja toimituksiin. Walwe
Herra! itse tänä yönä tämän huoneen,
walwo Kuningaan huoneen, walwo myöi
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Sunnuntaina.
tämän kaupungin ja koko maan ylitse:
silla ilman sinuta kaikki wartiat hukkaan
walwowat. O Jumala! anna kaikkein
sydämmesiä sinua etsiwäisten tänä ehton
hetkenä löytä sinua, löytä sinun armos

ja lewon sinusa. lesu! anna sinuas
myös löyltää kaikilda niildä, jotka saira-
hina, murhellisina, josakusa sielun ahdi-
siuksesa eli muusa hadäsa omat. O Ju-
mala! armahda heidän päällensä, paran-

na hcilä, lohduta heitä, ja auta heitä si-
nun armos ja totudes tähden. Älä anna
wehollisemmekään olla wartiosias ulossul-
jetut. O lesu! yhtä nmla rukoilemme

.ennen kuin nukumme. Anna meille armos
sinua rakastamaan joka päiwä aina enäm-
min ja enämmin. Wedä meidän fydäm-
memme pois mailman rakkaudesta sinun ty-
.gös, silla sinä yksinäs olet se rakastetla-
win! Sinä ainoa ja wilpitöin sielumme
ystäwä! sinä ihanin ylkämme! Sytytä
siis meidän sydammihimme sisällinen, ja
palama rakkaus sinua kohtaan, ja älä
salli mingään, elämän eli kuoleman ,

ilon eli surun eroitta meitä sinun rakkau-
destas. O kuinga autuat me olemma,

kosta sinua ylitse kaikkia rakastamme. O
lahjota meille tämä autuus, wakuta mei-
tä sinun rakkaudestas ja hallitse koko rak-
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kaudemme, niin meillä on kyllä elämäsi
ja kuolemasa.

W- k. Kaikk' kuin m»o pnälluns ?c-

-<2abbalh on edeskulun, Ia minä sai
mun halun, Niinkuin mä toiwoingin. Iu
mal' mun opett itse, Elämän leiwäll ra
wits, Ia sielun jano sammut' niin.

2. Sanans kautt minus lepä, Ruu,
miin raidis on, lepä Nyt rauhas wuotel,
wie; Sill kaikki synnin haawat, lesukse,,
kaapun saawat, Nyt armon peitlceks he.

3. O lolmivhlcys suuri! Sielun o>'
wirkon juuri, Suli tullut lempliks, j<
Mull walo, walost ombi KaswostaS, i,
hanambi Kuin pimcyn karkotta.

4. Kyllä sä walwol kansan / Ia
lon armollansa, Mull annat
Ain saam' kans Cherubimein Sunnuntai!
pitä wimein, Kus' pimeys pakene.

,

5. Siis makan ilman huolet' Kulla st
dämen' on puolell' Siell engelein joukko
Ei mailman pauhu mua estä Unda näei
taiwchisia, O jos siell olisin jo!

Aamu Rukous Maanantain«
Raikkiwaldias Jumala, taiwaan ja maa!
iuoja, sinä sangen kunnioitettawa I«



amu Rukous Manantaina.
mala, joka kaikki olet luonut ja säätänyt
sinun kunniakseS. Taiwat ilmoittamat si-
nun kunniatas, ja wahwuus julista ylisty-
stäs. Tähtein joukko, linnut ilmasa, e-
laimet kedolla ja kalat meresä ylistäwät si-
nua. Kuinga paljo enämmin mahdamme
siis sinua ylistää, joka sitä warten järjel-
lisen sielun, mielen ja puhuman kielen
saaneet olemme, ja jotka naulitsemme jo-
ka päiwä monenkaltaisia hywiä töitä sinun
lädestäs. O herä nyt minun sieluni!
Herraa ylistämään, ja kaikki mitä minusa
on hänen pyhä Nimiönsä liittämään! sil-
lä nyt taas on meillä yksi uusi naulittu
hywä työ ja kiitos - aine, kosta sinä Ju-
mala olet niin tänä yönä hywin warjellul
meitä / kaikesta wahingosta ja maarasta, ja
«ndanut meidän niin makiasti lewätä ruu-
miimme wirwotukseksi, että me nyt taas
wirkustuneellä ja raittiilla ruumiilla saam-

We työhömme ja loimituksehemme mennä.
'Siunattu olkoon sinun Nimes tämän suu-ren mennen öisen laupiudes edestä. Mei-
dän woimasamme se ei ollut, että «viholli-
stemme näkywäisiä ja näkymättömiä päälle

karkauksia poispoista, ja kaikkia wahingolli-Ha tiloja estä; mutta sini laupias luma-
»la walwoit ylitsem nukkuisamme ja warje-
M kaikesta pahasta. Tätä siis syoamme-
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Aamu Rukous.
siamme todistamme, ja kiitämme sinua sn
edestä tänä aamuhetkenä. Herra! jongl
armo joka aamu on uusi ylitsem, uudist
tänäkin aamuna tämä armos kothaamme
kosla me uuden työ-wiikon alamme. Te
meitä O Jumala! mieluisiksi ja wirkiöik,
töihimme, ja auta meitä tämän wiiko,
kuormaa kärsiwällisellä ja Jumalisella mil
lellä kandamaan: Opeta meitä ajattell
maan, että ihminen syndy työhön, nik'
kuin lintu lendoon, ja että laiskuus o
salanan paja, jonga tähden emme ikänän
joutilaisuutta ja turhuutta mahda nouda!
ta eli tumallista työtä kartta, waan ain
muistaa ajan kalliulta ja että sinä lumo
la olet wihdoin tiliä waatiwa ajasta, kuii
ga Me sen käyttäneet olemme.
kosta ihmiset ilman sinun siunaustas Hu»
kaan työtä tekemät, jos he wielä
gin nousemat ja hiljan maata
niin nöyrästi rukoilemme sinua siunama«
kutakin meitä kutsumisemme työsä, eIÄ
me uskollisesti ja wirjästi tiemme, mi!«
me welkawäät olemme, ei ihmisten waoq
sinun silmäis edesä, kuitengin, että ss'
näin leipäämme ja elatustamme etseisäm»!
ensin ja edellä kaikkia elsimme Jumala
maldakundaa ja hänen »vanhurskauttansa
Sinun haldus usromma tänä paiwänä j^
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Maanantaina.
joka päiwä meidän ruumiimme ja sielum-
me, tekemisemme ja jättämisemme, ajatuk-
semme ja kaikki edesotlamisemme, tawa-
ramme ja omaisuudemme, ja kaikki kuin meil-
lä sinun andeliasia kädestäs on, otä ne
kaikki armollisen warjelukses ala. O Isä!
ole tänä päiwänä ja aina edespäin, lau-

pias Isa minulle, minun omilleni ja meil-
le kaikille. O tuoja! O lunastaja! O

! laina meille armos tänä
päiwänä tahtoas täyttämään ja kaikkia si-
ilin Nimesäs sekä alkamaan että päättä-
.mään. Älköön ikään mieleemme astuko,
.paljo wähemmin itse lyösä täytetyksi tulko,

ci sinun NimeheS tapahdu; »aan an-
ella meidän kaikki työmme tänä päiwänä

toimitta, että sinä O Jumala! nii-
den kautta kunnioUetaisiin, ja kaikki mei-
dän parisam ja kansaköymisesäm olewaisel

hyroän esikuwan ottaisit. Sentähden
wastaan armosas myös warjele meitä

jonga kautta kunnias häwäistykfi
j,ja lähimmäisemme pahennetuksi tule, ja
gjos jolaan senkaltaista meiltä tapahduis,

anna meille armos sitä kohta tulla,
ardelsi rukoilla ja edespäin kartta.

.Jos jalkamme horjahta ja joku meistä tä-
päiwänä määrälle tielle harhailis; niin

meitä jällens. Herra! awa mei-
' C.
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Aamu Rukous
dän silmämme, taluta meitä oikialle tielle,
ja anna Henges aina johdatta meitä ijan
kalkkista tietä myöden. Nyt Herra! nm
dän sydämmemme sano sinulle tämän sinmsanas: etsikäät minun kaswojani, ja jotk<
warhain minua etsiwät, ne löytämät mi
nun. Me etsimme nyt tänä aamuhetken!
sinun kaswojas; ah! älä peitä niitä pa!
weliais edestä, waan peitä kaswoS
synneistämme, ja anna ne lesuksen «erel
lä olla pois pyhityl. Warjele armollisesi
meitä tänä päiwänä tielläwilla ehdon - sy»
neillä sinua wihoittamasta: estä ja tukahliji
ta meisä kaikki syndiset himot, roapahbl
meitä pahasta seurasta, pelasta pahoij»
ihmisistä, ja warjele pahendawasta kans«
sia. Auta kaikkia, joilla mielesä on j«j!
taan hywää tehdä; multa estä kaikkein p»
haan mieldyneilten aiwolukset. Tie hyw»
kaikille, jotka meille hywää tekemät ja su»
wat. Alä salli wihollisillemme mieliwo»
daansa meidän/wahingoksemme, ja warj»
meitä myös heitä ahdistamasta. Herro>
warjele maamme lembiätä Isä sinun w»
delduas meidän Kuningastamme ja siuH
kaikki hänen edeSoltamisensa, sinun kunm
akses ja maamme parahaksi! Warjele k«
ko Kuningaan Huonetta, ja hallitse i»
kaikkia Christillistä Esiwaldaa. Herraa
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Manantaina.
warjele Christillistä Kirkkoas, enännä sen

rehellisiä jäseniä, ja uloslewitä sen rajat.
Anna puhtaan opin aina siinä löytyä ja
pyhän elämän olla sen kaunistuksen. Ju-
mala anna rauhan olla rajaimme sisällä,
pois poista kaikki maan-waiwat rakkaasta
Isämme maasta ja warjele tämä kaupun-
gi ( paikka kunda ) kaikesta onnettomudesta
ja hywin ansatuista rangaistuksista. Katso
armoja kaikkein murhellisten puoleen, ja
älä anna yhdengäan, joka sinuun toiwo,
kaipata sinun apuas. Nyt O Jumala!

taas yksi wiikko on aljettu. Jos tämäi,
pitä olla «viimeisen wiikkomma, niin älä
ota meitä pois synnisämme, waan hywäsä
walmistuksesa, jakoska määrätty hetki jou-
tu, niin anna meille hiljainen ja autuas

kuolema. Mutta jos meidän kaikkein mie-
llä tämän wiikon yli elämän pitä ja sinä
usiammat paiwät meille säättanyt olet,
niin anna meidän ne totisten Chrisiittyin
tawalla kululta, niinkuin ne, joilla asun-
do oikeus laiwaasa on, josta me Vapah-
tajaa Herraa lesusta myös. odotamme
jonga Nimehen me nyt tätä rukoilleet 0-
lemme, ja nyt työhömme menemme. A-
men lesuksen Nimehen.

Isä meidän, joka olet taiwaisa, pyhi-
tetty olkoon sinun Nimes, iöheS tulkoon
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Aamu Rukous
sinun waldokundas! Meidän Isamme ja
meidän Herramme! meidän Jumalamme
ja Kuningaamme! Sinä olet PoikaS kuo-
lemalla wapahtanut meitä satanan walda-
kunnasta ja pimeyden mallasta: Sinä o-
let sanas kautta kutsunut meitä armon ja
kunnian waldakundaan: Sinä olet myös
uuden syndymisen pesosa meitä siittäny!
rakkaan Poikas waldakundaan. Wahwi-
sta ja »varusta nyt itse waldakundas sy-
dämmisämme, rakenna istuimes sielumme,
että lesus mahta uskon kautta asua sy-
dammisämme ja sinun Henges hallita, tai-
mutta ja johdatta sydämmemme ajatukset
ja liikutukset. Älä ikänäns salli satanan
waldakunnan ja herrauden sydämmisämmi
uudestans ylösraketuksi tulla, eli jongun
kuolettaman synnin kuolewaisesa ruumii-samme Hallita. Kyllä me sen hawaitsemme,
että satan, mailma ja lihamme, ehkä sini
ne alaspainanut olet, kuitengin aina soti-
wat hengiä wastaan, ja pyytämät meitä
itsellens alamaisiksi tehdä. Sentähden O
Jumala! talla satanas pian jalkaimme a-
la, meidän sydammisämme. Ulosjurita
ne jäännökset hänen waldakunnastans, jot-
ka sinun wallitusias wastaan itsiäns aset-
tamat! Alä anna hänen yhtään walda saa-
da Muijamme, jotka sinä lunastanut o-
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Maanantaina.
let.' Wapahda meiiä niin hywin hänen or-
judestans, kuin myös kamalista päälle

karkauksistans , että me sinun yksinäns
Herrannamme pitä mahdaisimme! Olkoon
sinuu lakis niin sydämmiimme kirjoitettu,
ettei meisä muuta mieldä löydy, eikä mui-
ta ajatuksia holhotuksi tule, kuin ainoa-
sians niitä,, jotka Henges waikutta, ja
ettemme mailman waldakunnilda ja niiden
kunnialda anna ilsiam haukutelda kiusajan
eleen maahan langiamaan. Anna meidän
löytä ja tuta sydämmisämme, että walda-
lundas on wanhuistaus , rauha ja il»
Pyhäsi Hengesä. Sinun waldakundaas

maan päällä, Chrisiillisiä Kirkkoas myöt
uloslewitä, ylöspidä ja edeswasta, niin
ettei helwetin portit hända woita. Ia
wihdoin, koska me olemme uskolliset jäse-
net «mbärillämme olewasa armon walda-

-kunnasas olleet, ja sinun waldakundas on
sisällisesti meisä ollut, niin aula meitä yl-
höllä olewaifeen Kunnian waldakundaan.
Mutta silläwälilla tapahtukoon sinun tah-
tos, niin maasa, kuin taiwaisa! Anna
meille tänä päiwanä ?c. lue koko Isä m«,
dänrulous loppuun asti, Amen.

W. k. Ah! sielun «nn» »vallit se.
Ah riemu ja myös «lamö, Käy edes wii-

kon algulla, Jumal anda aldiks MenS
E. ?.
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3o Aamu Rukous Maanantaina.
jäämän, lot' ykstän muut ei anna mull.
Jos hänen armons ej oliS mull Kuka
muutoin sois mun iloo kuull.

2. Terwehett hywä huomen olkon, Mi
suuta annan Herran kääll, kuin murhe!
kaikki mahan polken, Menn' yönä armons
woiman wäell, Ah Herra! mikä ollen
mä? elts' waarin pidät minust näin.

3. Sen tunde nyt mun köyhä sielu»
Sull andaa itftns uhriks hän; Waan et!
hän murhan laksos wicl on HZdän ja
luollon keskellä, Siis must' älä luowu
nytkähän, Mun apun seiso lykönäs.

4. Mun onnen pilä tällä wiikoll', Sun
nimesäs kukoistaman, ölä ann' mun en«
synnin ikeell' tihani kansia kampata; Ann'
hengeS, joka johdatta, Tahtosi perään lai-
wulta.

5: Jos syönnen leipän kansa huolen,
Itiin suo se olla siunattu, Ia mitä muu!
mull' määrät liene Ann' hywäks mulle
tarlkaandu; En yldäisyttä anone, Mut!
Mitä juuri tarwinnen.

6. Tie HErra puoleldas tall kerrall,
Ann' mun myös tehdä puoleldan; Suoje-
le suuret, pienet, Herra! Ett he sun ar«
mos saisit waan. Ett tämän päiwän jo<
kainen Sinuun tytyn, loppettaisi näin.



Ehto Rukous Maanantaina.

A Kaikkiwaldias Jumala, iaupias Isa!
kuinga armollinen olet sinä kuitengin kaik-
kia meitä wiheljäisiä ihmisiä kohtaan!
Kuinga hywä on sinuun toiwoa, ja kuin-
ga autuas se ihminen on, jonga Jumala
ja warjelia sinä olet! Sinä olet tänä päi-
wänä aiwan armollisesti meitä holhonut,
warjellut ja siunannut ehkemmie muut ole,
kuin «viheliäiset syndiset, kaikkeen hywään
mahdottomat ja kaiken pahan, rangaistuk-sen ja wihan ansainneet. Sinä hywä Ju-
mala ! ett meille ole tehnyt, meidän syn-
dcimme perästä. Scntähden kiitämme sinua
kaikesta sydämmesta, kaiken armos ja rak-
kaudcs edestä, kuin sinä meille tänä men-
neenä paiwäna sielun ja hengen puolesta
osottanut olet, ja kaiken sen pahan edestä,
kuin sinä meistä olet poispoistanut, joka
muutoin olis sielun eli ruumiin wahingoksi
langeta tainnut. Uskollisesti olet myös ku-
takin meitä auttanut kutsumisemme töisa
ja säätymme toimituksisa. O! että kaikki
tekomme ainoastans olisit hywät kaswois e-
edesä! O! että edes joku niistä sinulle o«
tollinen olis, ja että kaikki ne kuin sinulle
ei kelpa, lesuksen tähden andeksi annetrt,
unhotetut ja poispyhityt olisit. Muistuta
wielä meille nuhteleman Henges kautta,
ennen kuin lewolle panemme, kaikki joilla
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me tänä päiwäna sinusta ja sinun tahdo,
stas pois poikenneet olemme, että, ennen
kuin me unelda »voitetuiksi tulemme, me
mahdaisimme sinua lähestyä katumilla jo
särjetyillä sydämmilla, jotka ne ainoat si-
nulle kelpawat uhrit owat. Jo on tämän
päiwän kuorma taas sinun armos kautta
kanneltu, ja näin tule yksi tämän wihel
jäisen elämän astel toisen perästä käydyks
ja me loppumatoinda «iankaikkisuutta askel
asieleelda lähestymme. O Jumala! opeta
meitä tätä ajattelemaan, ja niin aikaa
käyttämään, niin myös täsä waiwaloisesa
elämasä afteldamaan, että meidän wael-
lulsemme »vihdoin iloiseen ja onnelliseen v
jankaittisutetn loppuis. Me kiitämme ny!
sinua kaiken sen edestä, kuin me lädestäs
tänä päiwäna sielumme ja ruumiilssme hy-
wäksi saaneet olemme. Herra me olemm»
mahdottomat, ja totisesti peräti mahdotto-
mat kaikkeen siihen armoon, jonga sini
meille tehnyt olet. Sinun hywydes o»
niin määrätöin ja hywät työs niin luke-
mattomat, ettemme mahdollisesti taida sinu«>sen edestä niin ylistä ja kiittä, luin lvel-
»volliset olisimme ja tahdoisimme. Kuilen-
gin sen jälken, kuin sinä meille armoa lai-
naat, tahdomme täällä'sinua kiittä selh
tulluin että tlndcmattomain hywäin tekoiii
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edestä, siihen asti, että me sinNe pääsem-
me, kusa me nämät kaikki tundemaan o-
pimme, ja silloin täydellisesti kiilostas juli-
stamme. Nyt nöyrästi sinua rukoilemma,
meitä myös tänä yönä »varjelemaan. Ole
Herra lesu! meidän kansamme, sillä ehto
joutu. Sinä Israelin wartia, joka ett
torku eli makaa! Walwo nyt itse ylitsem!
Aseta pyhät wartias wuoleemme ymbärille,
ja anna käsky Engeleilles piirittämään
meidän majaamme ja huonettamme. Älä
salli murhen eli epäuskon pimeyden, eli jon-
gun muun pahan, pimeyden wallalda taik,
ka ruhtinalda aiwotun, meitä kohdata tä-
män yön pimeydesä. Sillä ilman sinuta
ei löydy kengään , joka taita meitä warjel-
la. Wirwota meitä walwoisamme, war-
jele nukkuisamme, ja anna meidän lewätä

rauhasa, seka sisällisesti että ulkonaisesti,
tzuo meille suloinen lepo, Abba Isä! sil-
lä me heitämme itfiämme sylihis ja otam
pakomme fiipeis warjon ala, täydellä u,
stalluksella sinun armoos. Opeta meitä
oikein ymmärtämään sekä sitä turwatlo-
muutta ja waara, kum meitä, paitsi si-
nun armoas, joka aika rasitta ja uhka,
että myös, kuinga kyllä woimallinen ja
mieluinen sinä olet meitä lurwatuiksi saat-
taman. Nyt minä, ja jokainen meistä,
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Ehto Rukous
uskomme ja annamme halduus sielumm
ja ruumiimme, mielemme ja ajatuksemm,
ja huoneemme kaiken sen kansa, kuin siin«
löyly. Ota meitä nyt isällisen edeekatso,
miscs ala, ja suojellakses kaikkein näky
wäisten ja näkymättömäin »vihollistemme e,
desiä. Awa silte taas hywän lewon j<
makian unen jälken, meidän silmämme i,
lolla, täyllä meidän suumme ylistykselli
ja kiitoksella, tämän yön warlion edestä
ja tie meitä wirkuilsi kutsumisesamme jl
wirasamme, palamiksi totisesa pelwosas j,
palweluksesas, urhollisiksi päiwän kuorma,
ja hellettä kandamaan" ja täytetyiksi uskoft
ja rakkaudesta. Warjele tänä yönä Kuniir
gaamme ja koko Kuningaan Huontt kaike
sia surusta ja maarasta. Warjele kaikki,
Christillistä Esiwaldaa. Warjele myös tä
mä kaupungi ja suma kolo maa. Ann<
myös sukumme ja kaikki ystäwämme oll<
sinun huomaas uskotut. Armahda sinuai
kaikkein ihmisien päälle mailmasa. Kään
nä kaikki wihollisemme, ja anna heille n
koksensa andeeksi. Plöspidä sinun lotisi!
lapsias wahwasa ustosa. Anna heidän tä>
nä ehton hetkenä meidän nöyriä esirukoul
siamme hywäksens nautita-, ja anna meili
lä yhteys olla heidän rukouksisansa. Ani
na armos, että me kaikki, lulewal eläj
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mämme päiwät kunniakses kulutamme, sii-
hen asti, kuin elämämme ehto joutu ja
meidän pitä itsemme hautaan lewolle laske-
man , jonga jälkeen tahdoisit wihdoin mei-
tä jällens ylösherätlä sinun lastes oikialle
lepo-päiwälle ja ijankaikkiselle ilolle, kusa
auringomme ei ikänäns pidä laskeman,
eikä meidän wasymän, waan sinua alati
ylistämän ja Amen le-
suksen Nimehen, Amen!

W. k- lesust sielun h»la,e.
paimen omain lambais, lot' ei uni
tembais' Eikä torkuta. Kautta suuren ar«
monS, Ol' mun kilpen', warjon', Tänä-
pan taaS; Nyt tänä yön' Warjele myös
Anna käsin engeleilles, Olla ymbäril-
län.

2. Kala mua ja suojeN' Mastoin wi-
hannuoli', Isän armolla, lewollinen tun-
don' Olkani alla handun, sNaales' ann'
olla. Sill poikas sun Hän wapaht mun,
Cywäin hawains kautla Armoihis on
outtan.

3. Omaisen myös rakkat Kaikest hä-
dast wapaat Olkat sun ja mun. Sulje
meilä armois Isäisiin parmois Hywin
turwattun'. Sä minus ja mä sinus, E-
roittamat' ijän, Toiwos nukkuu siihen.
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4. Kammion owi sulje, Murheet

jes kuljet' Kauwas koloan. Ole lukku,
salpa Siipes ala lvalpaan Poikas kokoa.
Kätke myös Mua läsä yös Rauhall', el-
len peljäl tarwitS, Pirun julma parwi.

5. Mitä jos mull wuoteen' Tänään
hautaan luodan, Pian ?äy se niin! Si
siis taidat säätä Koska päiwän päätän
Kuollon lullchis'WastaaS siis, En mä na«
pis' lEsuksen tosi' hawoin kälkiin Kuolen
joka hetku

6. Nyt siis! minä painan, Hywäj
rauhas ailvan Sun ja silmän kiinn'.
Sielun, ruumin, hengen' Ei saa suld«,
kengään, Vartian armahiin! hypää yöt'/
Sa minut suot; Kylläs, jos ma elän,
huomen Pidät minust huolen.

Aaawu Rukous Tiistaina.
A sinä wiisas ja hywä Jumala! kuing«
loistama on sinun wiisaudes ja kuingasuui
ri sinun murhen pitos ihmisten lapsista, eft
täs niin taitawasii olet laittanut waihetul-sen yölle ja päiwälle , ja säätänyt päiwä»
työksi ja yön lewoksi, jona uutta woinu
uuden päiwän työhön saada taidamme,
Sinun armos kautta olemme taas lewäi»
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neet, ja nyt cdeekatsomiseS jälkeen tule

meidän työhömme mennä. Me makaisim-
me pimeydesä, mutta sinä Herra! olit
walkeudemme. Me, olimma itsestämme tie-

tämättömät, mutta sinä Herra! walwoit
ylitsemme. Tuhannet onneltomudet olisit
tainnet meitä kohdata, mutta sinä, Isra-
elin wartia! ne pois poistit. Senlähden
ylistämme ja liitämme sydämmen pohjasta
nyt sinua tänä aamunhetkenä. O! että
taidaisimme sinua kiillä, niinkuin tulis!
O! ettei aiinoasians meidän suumme sinua
kiittäis, waan myös sydämmemme ja sie-
lumme sinua ylistäis. Kaikki myös työm-
me ja koko elämämme olkoon totinen ja
alinomainen kiitos niin armolliselle Juma-
lalle, niin rakkaalle Isälle, niin uskolli-
selle Herralle ja holhojalle. Ao on nyt
kulunut, ja päiwä on tullut. Aula mei-
tä siis tänä päiwänä hyljömöän pimeyden
työt ja pukemaan meitäm walkeuden sola-
aseilla ja soweliasii roaeldamaan, niinkuin
walkeuden lapset , ei ylönsyömisesa eikä
juopumisesa ei kammioisa eikä haureudesa,

ei riidasa ja kateudesa, waan pukemaan
päällemme Herra lesus Christus ja ei hol,
homaan ruumistamme haureuteen. Herra!
sinä olet jo päiwän walaisnut. Walaise
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nyt myös meidän sydämmemme elämällä
lunnollas, sitä huomaitsemaan, ettemme
'paitsi armolaS olis tähän paiwään eläneet,
eli taida tätä paiwä ilman awulas hywäk«
femme kulutta, eikä jotaan tehdä, kuin
sinulle otollinen ja meille hyödyllinen olis,
sillä ilman sinuta emme mitään woi tehdä.
Senlähden heitämme nyt itsiämme jalkais
juuren nöyrästi rukoilemaan, ettäs osotlai-
sit meille tänäpäiwänä tien, jota meidän
waeldaman pitä. Johdata meitä sinuu lo-
tudesas. Ojenna Meidän jalkamme rau-
han tielle, waeldamaan sinun käsky <-sa«
nais polguilla, ja ei ikänäns tieten niistä
askeldakaan poikkemaan. Warjele O Ju-
mala ! meitä tänä päiwänä jotaan ehdonsyndiä tekemästä eli sitä eteemottamasta jo-
ka mieldäs wastan olis. Ia jos heikkou-
desta joudumme horjahtamaan, niin »valai-se meitä sitä kohta hawaitsemaan. Alä
myös salli meidän siinä päälle pitä, maan
ota kohta meitä kädestä jaoikaise itse meitä.
O Jumala! ole tänä päiwänä ja aino!
yksi armollinen Jumala meitä kohtaan,
ylöspidä meitä oikialla kädelläs, taluta
meitä neuwollas, warjele meitä, niinkuin
silmäterää, peitä meitä siipeis warjon alla,
ja täytä meitä pian armollas. Anna mei-
dän wireydella ja hiljaisuudella welwollisio
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kutsumisemme ja wirkamme töitä toimitta,
ettemme mitään tekis, joka oman tunnon
hawaa ja kalwamista waikutlais, waan et«
tä keskellä waiwaloisimmangin työmme,
meillä iloinen ja lewoitettu mieli olis, sen
armos muistosa, että sinä autat meitä
lusiailemata , napisemata ja epäilemätä
työmme täyttämään. Jos tänä päiwänä
joku tila ilmandu-hywää tehdä, sinun kun«
niakseS, lähimmäisen eduksi eli omaksi y-
lösrakennukseksi; niin anna armo ja halu,
ei sitä laiminlyömään, waan hangitsemaan
mettämme ajallansa ja tilaa oikein käytta,
mään. O Jumala! koska sinä tiedät
meisä peri synnin asuman, sen wanhan A,
damin, joka aiwan usein meitä langelta
tahto; niin auta, lesuksen tähden, Henges
kautta meitä tätä wihollista »voittamaan,
tukahutlamaan ja alaspainamaan. Aula
lihaamme himoinsa ja haluinsa kansa ri-
stinnaulitsemaan, että me päiwä päiwäldä
mahdaisimme tulla wahwemmaksi siinä aiko-
muksesa , että sinun pelwosas pysyä. Sy»
dämmemme tulkoon myös armos kautta
wahwistetuksi, ja uffomme olkoon se woit«
to, jolla mailman woittamme, sekä sen
maailman, kuin sisällämme löyly, ettH
myös sen, joka ulkona ymbärillämme on.
Warjele tänä päiwänä meidän silmämme
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kaikesta pahasta himosta, kielemme kama-
ludesta ja haikeudesta, kätemme wääryde-
siä, jalkamme syndisten tieldä ja pilkait-
ten istuimilda. Opeta meitä hywää teke-
mään, koska sitä tehdä taidamme, ja kai-
kille hywää suoman. Siuna niitä, jotka
suomat meillekkin hywä, mutta estä pahaa
suomaisten aiwotukset. Kuitengin älä heil-
le anna pahembata tapahtua kuin että he
yldä kyllä saamat nähdä sinun auttaman
meitä, ja siihen sian, kuin he kadehtima!
meilda hywyyttäs, mahtawat pahuuttani
pahaksua ja käändää itsiäns. Herra! si->
nä kaikkein maan asujanden uskallus! etsi-
skele maa siunauksellas, täytä isowaiset hy-
wydella, «nn« köyhille leipää, awaa st
nun andelias kätes tarwitsewille, siuno
tämä maa, warjele tämä kaupungi ja
paikkakunda. Tee hywin, rakasta Kuninga-
stamme ja koko Kuningaan Huonetta koh-
taan. Anna stn olla Kuningaan ilo, et-
tä sinun kunniatas edesautta, ja walda»
kundaas edes wastata. Olkoon se taas si-
nun ilos, että hända onnelliseksi ja hänen>
hallitustans siunatuksi tehdä. Ylöspidä tä-
sä maasa O Jumala! sinun kirkkos puh-
taasa Opisa ja Sakramentein oikiasa käy-
töksesä. iisää niiden sieluin luku, jotka!
totiset jäsenet kirkosa omat, ja anna itse!
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lungin heistä jokapäiwä ylösrakeluksi ja pa«
ratuksi tulla. Nyt O Jumala! me jäl-
lens uskomme itsemme armos halduun!
auta, että mitä me elämme, me sen eläi-
simme Poikas ustosa, joka on meitä ra»
kastanut, ja itsensä edestämme andanut,
ja että lesus uskon kautta asuis sydämmi-
sämme, ja itse waikuttais oikian uskon he«
delmät meisä, ettei meidän uskomme mah-
dais olla joku kuollut usko, joku tyhjä
luulo, waan eläwä usko, joka rakkauden
kautta työtä teke, ja että me, jota kau-
wemmin sitä enämmin tulisimme rakkoude-
sa juurtuneiksi ja sinun rakkaudes kautta
yldäkylläisiksi lähimmäisen rakkaudesa. Ku-
le meidän rukouksemme lesuksen armon ja
rakkauden tähden. Amen!

Isä meidän joka olet laiwaisa, Py-
hitetty olkoon sinun NimeS, lähestulkoon
sinun waldakunlaS, Tapahtukoon sinun
tahtos niin maasa kuin taiwasa:
Taijaan ja maan Herra! Engelit taiwaa-sa tekewät aina sinun tahtos mielisuosiolla
ja ilolla. O aula meitä, jotka aimomme
Engelein tällaisiksi tulla taiwaan kunniasa,
että me ahkeroitsisimme myös heidän kallai-
sudestans kuukiaisudesa täällä maanpäällä.

D. 2.
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Ei ainoastans Engelit ja pyhät taiwaasa,
waan myös kaikki luodut kappaleet taiwa-
halla tekemät sinun tahlos: tähdet ja koko
taiwaan joukko toimittamat , mitä sinä
heildä lehdäwäksi säättänyt olet, ja juokse-
mat heidän juoksunsa ilolla. O että se sa-
ma aina täällä maan päällä tapahtuiS,
niinkuin se taiwasa lapahtu, niin maa o-
lis myös yksi taiwas. Wielä myös leke-
wäl luondokappaleet maan päällä sinun
tahtos. Kuinga paljoa enämmin se pitäis
siis tapahtuman ihmisiloa, niildä jarjelli-
sildä luondokappaleilda? Multa o surkeus!
o häpia ! ei muut kaikista luoduistas sodi
tahtoas wastan, paitsi ihmiset ja perkeleet.
Mutta auta, O Jumala, etlei se ikanäns
meildä näin tapahluis wähimmäksikin, ei
meidän lahtostamme ja aikomiststamme.
Herra! sinun armoS on se, että me tah-
tos tiedämme. O auta meitä myös edes-
päin sitä aina enämmin ja enämmin tietä-
mään , ja koettelemaan, mikä Jumalan
hywä, otollinen ja täydellinen tahto olis,
ja myös ettemme ikänans tulis sen palwe-
lian kaltaisiksi, joka HerranS tahdon tietä,
mutta juuri sitä wastaan leke. Kuoleta
ensin meisä omatahtomme; sillä se koko
meidän turmeluksemme »vaikuttaa. Silte
estä meitä koskaan tahtoas ojendelemasta,
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tuulten sen wäärän olewan, ja napisema-
sta sinun tahtoas wastaan, arwaten sitä
pahaksi. Se on sinun tahtos, että syndi»
set käännyisit teistänsä ja eläsit. O Ju-
mala ! tapahtukoon tämä sinun sangen ar-
mollinen tahtos sekä meisä että muisa.
Sinun tahtos on se, että meidän pitä u-
skoman ainoan Poikas Nimen päälle. O
Jumala tapahtukoon myös tämä sinun
autuallinen tahtos. Anna meille usko,
wahwista meitä uskosa, lisä meille uskoa,
auta meidän epäuskoamme, ja ylöspidä
meitä uskosa meidän wiimmeifeen hetkehem-
me. Sinun tahtoS on wielä meidän py-
hydemme. O Jumala tapahtukoon myös
tämä sinun sangen rakas tahtos niin muo-
doin , että me joka päiwä puhdistamme
meitämlye lihan ja hengen saastaisudesta
tayttäin pyhyttä Herran pelwosa. Anna
tähän meille sekä taipumus että woima,
sekä halu että täyttämys. On myös sekin
sinun tahtos, että kaikki ihmiset pitä au-
tuiksi tuleman. Ole liitetty tämän sangen
rakkaan tahtos edestä. Alä salli meidän
itse etehemme estehiä panna tämän sinun
niin lohdullisen tahtos täyttamisesä, waan
auta meitä pelwolla ja wapistuksella lait-
tamaan , että me autuiksi tulemma. Sil-
loin O Jumala! sekä sinun, että meidän
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tahtomme tapahlu. Jos se myös on si-
nun tahtos, että meidän pita murhetta,
»vastoinkäymistä, mailman häwäistystä eli
muuta hätää kärsimän, niin tapahtukoon
O Jumala! myös tämä Isällinen tahloS,
ei meidän waan sinun mieles jälkeen. Me
tunnemme sinun hywäksi ja myös sinun
tahtoo hywäksi, joka et taida muuta kuin
hywää tahtoa. Anna siis kaikisa tahtos
tapahtua, sillä se on meille aina hyödylli-
sembi, kuin jos oman tahtomme jälken
käwis. Multa kärsiwällisyyttä me tarwil-sem sinun tahtos tekemiseen. Sentähden O
Jumala! laina se meille. Anna myös
armoö hawataksemme, että sinä meitä nöy-
rytät hywäksemme, ja ettäs armosa mei,
ta kuritat, että me autuden periä saisim»
me. Jos se wiela sinun tahtos olis, et-
tä joku meistä tänä päiwäna kuolla pitä;
tapahtukoon sinun tahtos. Ainoasians lai«
na armos! että me walMiit olisimme ja
autuallisesti kuolisimme. Herra! täsa me
olemme, lie kansamme, kuin sinä hywäksi
löydät. Anna meille tänä päiwänä mei-
dän jokapäiwäinen leipäni, ja anna meil»
le meidän syndimme andeksi, .

?c. lue ko-
ko Isä meidän rukous loppuun asti, A»
men.
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W- k. Jos Herra palwel «.

Herweheks meill aamuhetki, long Ju-
mal andanut'! Ia siipeins warjos kätki,
Hl' pimiön yösen nyt, yön mustan, pimi-
ön luur hywäst suojel hän syngeys se po-
jes katois Walkeus tuli sian sen.

2. O kuinga uneS raskaas, Kuin kuol-
lut, olin mä: Nyt wirkoisin sen wastaan:
Jumal' toi elämään. Häll kädes elämä,
Ia luollo lienne; Tain armon edest hän-
dä Mikseng' ylistäne?

3. Ann' uusi elämä mulle, Ellen mä
synnis kuolis. Ett' turhall tiell' en tulle,
Maan wapaa olisin niist'. Eng' synnin
ikees lunn', Joka wie helwettiin, Olis,
mä sinua halan O lesu! aiwan niin.

4. Kahta Herra palwell en woi: Si-
nua ainoata waan. Siis päiwäll täll,
j.ongs mull soit, Sull itsen omistan,
Sull kunniaks elänen Ia sitä ahkeroinenUskon hedelmit' näyttä, Kuin uusi ihminen.

5. Sydämes yhtäläinen, Olkon mun
sydämeni; kans kätes kälen aina, KosV
witsas lyö enin. Ann' kärsii tuftaa Kipu
ja waiwaa. Ia peräst kärsimisen Ann'
maistaa iloa.

6. Ajatus, työ ja puhe, Mull tänä-
panä olla Ann' siunattu ja pyhä Henges
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»voiman lulla, Kuin woima lainajai!.
Myös lohdutuksen sais Sild' johdatuksellj
sielun, Eng sinua kadoltais.

7. Sä sen kyll parhain tehnet, Sulh
kaikki hywä tulle; Asian' kans edeswienet/
Mull hywin käwis se. Ia kaikki päiw!
tai, Armostas tietä sais, Mutta ei muu,
sia mitään, Wahingoist' olis wai.

Ehto Rukous Tiistaina.
Armollinen Jumala ja Isä! nyt taas o»
yksi »vaelluksemme ja wiheljäisydemme
lvä meildä loppunut. Jo taas olemtm/
ennättäneet yhden askeleen lähemmäksi km,
lematamme ja ijankaikkisuttamme. O K
kis Jumala me niin totisesti olisimme tai,
wasta yhtä askelda lähemmäksi tulleet j«
olisimme myös niin tämän päiwän käyttö
neet ja sen armon kuin sinä tänä päiwäw
meille osottanut ja larinnut olet, että msen kautta olisimme oikein mieles jälken a>>
na enämmin ja enämmin soweliaksi tch
dyiksi tulleet pyhäin perimisen osallisutee»
walkeudesa. Edellä kaikkia kiitämme ö
Jumala! nyt sinua tänä ehtohetkenä,
ken hywyden ja hywäin töides edestä,
kuin sinä myös tänä päiwänä meille sielu»



Ehto RutouS Tiistaina. 67
jja ruumiin puolesta osottanut olet, lunnu-
stain, ellä, ehkä me wähinbäänkin armon
muruhun olisimme mahdottomat, niin si-
nä kuilengin olet paljo armoa, ja suuria
hywiä töitä meidän nautita andanut. Si-
nä olet suonut meidän elää, lahjolanut
meilä terweydellä, rauhalla ja elatuksella,
pois meistä kaiken pahan poistanut, ja
niistä monista »vaaroista meitä »varjellut,
joista emme tiennet ole. Mutta emme e-

väile niisä itsem ollehemme, koska me per,
kelen halun, aiwotuksen ja perän pyrkimi»
sen tiedämme meidän wahingotamme tar«
kottawan. Nakutetut me myös siitä olem-aa, että sinä tänä päiwänä wielä usiam-
bia hywiä töitä meille hengellisellä muotoa
osolta tahdoit jos emme kiittämättömydel-
lämme ja turhulta rakastamalla mielelläm-
me olis sinua siitä estäneet. Erinomaisesti
kiitämme sinua sen armon edestä, ettäs
meille olet andanut Poikas Vapahtajaksi
ja Välimieheksi, hänen Werensä sowinnok,
si ja puhdistukseksi, hänen Sanansa opiksi
ja lohdutukseksi, ja hänen Hengensä joh,
daltajaksi ja edes puhujaksi. O Jumala!
jos emme mitään muuta hywa sinun käde-
stas saaneet olis, niin kuitengin nämät
neljä hywä työtäs owat jo niin suuret,
ettemme kaikesa ijankaittisudesa sinua nii-



Ehto Rukous
Den edestä täydellisesti kiillä taida. O
ikänäns anna meidän sinun Poikaas paitsi
olla, hänen Wertans wäärinkäyttää, hä-
nen Sanans ylönkatsoa eli hänen Hengens
murhelliseksi tehdä ja pois lyköämme ajaa.
Kaikesa muusa tie meidän kansamme niin-
kuin Isällinen rakkaudes ja Jumalallinen
wiisaudes meille parahimmaksi löytää.
Nyt, sitte kuin me näin, ehkä puuttuwai-
sesti olemme mieleem johdattaneet sinun hy-
wiä töitäs, jotka taas tänä päiwänä o-
wat uudet kohtaamme olleet; niin nu
myös syndejämme muistelemme, joista wa-
litetlawasti emme tänäkän päiwänä ole wa-
paat olleet. Ia kostka emme tiedä kuina.»
lähellä wiimeinen hetkemme, olla taita; niin,
ennen kuin tohdimme meitämme lewolll
panna, rukoilemme sinua nöyrästi, ettäs
lesuksen katkeran kuoleman ja werisen kär-
simisen tähden tahdoisit meille kaikki syn-
dimme andeksi anda. Älä anna tämän
awoimen lähteen syndiä ja saastaisutta wa-
sian, tänä ehtonhetkenä meildä suljetun
olla, waan että kaikki meidän tähän asil
ja tänäkin päiwänä harjoitetut syndimml
tulisit lesuksen Merellä poispcsiyiksi, hä-
nen kuolemasans haudatuiksi, hänen haa-
woisansa kätketyiksi ja ei ikänäns enämbi-
päiwän »valkeuteen tulis taikka täsä elämä-
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Si meitä häpiäön saattamaan, eli wimeis-
nä päiwänä duomitsemaan. Nyt siis le-
suksen Nimehen menemme lewolle, ruumiin
puolesta meidän wuoteseemme, lewolle
myös sielun puolesta sinun armosas. Si-
nun käsiis uskomme nyt ruumiimme, sie«
lumme ja kaikki kuin sinä meille andanut
olet. Jos tämä yö pitä meille se wiim,
meinen oleman; niin ole meille armollinen
lesuksen tähden, ja ota meidän sielumme
sinun käsiis, korjatakses sinun kunniaas.
Mutta jos sinulle kelpa, meidän päiwiäm-
me lisätä; niin paranna myös sydammem-
me, ja anna meille armos, päiwä päi-
wäldä tulla aina paremmin muotoisikseS,
aina enämmän poiskuolleilsi mailmasta ja
turhudesta, aina kiiwmmmiksi sinua palwe-
lemaan, sinulle otolliset olemaan, sinuaseuramaan ja lesuksen askeleisa waelda-
maan, joka elämänsä meille esikuwaksisäättänyt on. Älä salli meidän yhtään
päiwä elä ilman wiimmeisen päiwän ja wiim-
meisen tilinteon muistoa ja walmistusta sii-
hen , että me taidaisimme woitta osallisu-
den »vanhurskasten ylösnousemisesa. Kaik-
ki jotka omamme owat sisälle suljemme me
myös tähän rukoukseen. O Jumalas an»
na heidän sinun Isällisen wartioö ja war-
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jellukses al« suljetut olla Poispoista Km
ningaasta ja Kuningan Huoneesta kaikki
waara ja murhe, tästä kaupungista ja
paikkakunnasta kaikenlainen onnettomuus,
«vahingo walkiat, ja tarttumat taudit ja
tästä maasta kaikki maan waiwat ja »vi-
holliset. Anna kirkkos aina meidän sea-samme kukosta wapahana määrästä opista,
eksytyksestä ja mainosta. Anna kaikilll
käändymätlömille aika ja armo heitäns pa,
rata, lohduta kaikkia murhellisia, armahdo
kaikkia hädäs olemia, wirwota sairaita,
wahwista kuolewaisia, ja lisää uskowai»
lasteS joukko. Sitä wastan wähennä ju-
malattomain luku ja kaikki jumalattomuus,
Anna meidän nukkua ja myös herätä si-
nun armos osallisuudesa. Ia niin pia»
kuin sinä huomenna olet silmämme awan<
nut; niin awa myös suumme ja sydäw
memme sinua ylistämään. Anna myö!
aina sitte meille armos että sinun woima-sas ja kuuliaisudesas mennä meidän sää-
tymme ja Mirkamme työhön, siihen asti,
kuin elämämme ehto lähesty ja se ijankail-
kinen päiwä walkene, koska ei enämbi pö>-
wän ja yön, walkeuden ja pimeyden wai-
hetusta oleman pidä, maan ijankaikkim
ilo niisä ihanisa majoisa sinun oikialla li>
dellas. Amen!
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V3. e. Christe, paiste, kirlas «.

Dks' päiwä toisen jälellä, ja me tok' e-
lämme, Aika kuuluu, ja minä myös,
Mutt Jumal kansain pysyne yös.

2. Sä suot mull monet paiwäni,
Siunauksell eläkstlii, Kosk kuorman pääl-
len panet taas, Niins walmis olet aut,
tamaS.

3. Mutt elämäni wastaan tain, Ei o-
lc lahtos jälken käynn. Ma sinun armoos
mahdotoin, Kuin minua kauwan kärsin on.

4. Sun armoos tok' panen turmani.
Kuin suuremb' on kuin syndini. Pitelen
sua, eng päästä pois Ett Suus muli siu-
nauksen sois.

5. Siuna, Isä, mun leponi, Ole
maates minun kanssani, Kosk Engeleit'
on tykönän, Niin hywäst' kyllä nukkunen»

6. Aut' uskollinen lesu sä, Ia pirunsorra rikki pää, Kost' miekkaasi' wastaan'
sotine, Ett pian maahan lyödäis hän.

?. Ann' pyhä hengi, ett walo sulo'
Ei pimeyskän puultuis muld; Ann' lygös
toimi semmoinen, Ett maaleS myöstin
walwonen.

8. O pyhä kolminaisuus, Mä olen
sulle omaisuus; Jos tämä yö lie wiimei»
nen, Niin elän, kuolen sinullen.
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Aamu RukouS Kesiiwii.kkona.
Vmun laswois eteen pyhä ja armollinen
Jumala! heitämme nyt itsemme täni aa-
muhetkenä, ei ainoastanS puuttumaloinda
wyttäs kiittämään, sen sinulda meille tä,
na yöni osotetun murhenpitos edestä, el-
tis olet auttanut meitä tämän yön pimey-
destä , ja andanut meidän ilolla ja raitliu-
desa nähdä tämän päiwän »valkeutta,
»vaan myös auksihuutamaan sinun Nimeäi
ja rukoilemaan sinulda apua tälle nykyise-

sii alkaneelle päiwälle, ja niihin töihin,
luin meille tänä päiwänä lehtäwänä owat.
Anna meille armoS ja taito sinua oikein
rukoilemaan hengesä ja totudesa. Anna
meille rukouksen ja armon Hengi, että me
taivaisiin oikein sinua sydämmestä rukoilk
sinun mieles jälken. O Herra! anna kun-
gin meistä sydämmisämme löyta sisällisen
halun ja kiwauden rukoukseen, elämän li-

skon ja turwallisuden rukouksesa ja sydäm-
mellisen lohdutuksen ja woiman rukouksesta.
Herra! emme taida rukoilla niinkuin tulis.
Sentähden anna Henges auttamaan heik-
kouttamme ja sydämmisämme huutamaan
Abba Isä! sinä kuulet rukouksen, sentäh-
den tule kaikki liha sinun tygös. Sini
olet andanut meille luwan rukoilla, joka
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totisesti suuri armo on, sillä mutoin emme
wiheljäiset syndistt, jotka tuhka ja tomu,
ruoho ja heinä olemma, rohkenis lähestyä
sinua, joka olet kuluttama tuli. Sinä
olet käskenyt meitä kaikisa larpeisamme ru-
koilemaan, olet myös luwannut rukouksem-
me wastan otta niinkuin uhrin, Jumalan
palweluksen ja kunnioittamisen, ja makuut-
tanut meitä armollisesti rukouksen kuulemi»
festa. Kuinga siis taidaisimme niin armot-
tomat ilsiämme kohtaan olla, että me o-
man etumme laimin löisimme, ja hukuttai-
simme sen hywän kuin meidän rukouksemme
meille satta taita, koska se lesuksen Nime-
sä ja lesuksen esirukoukseen perusteltuna
tapahtu? lesuksen Nimchen ja lesuksen
tähden rukoilemme siis nyt ensin, ettäs
meille tahdoisit andeksi anda kaikki syndim-
me ja rikoksemme, joita me tähän päiwään
asti sinua wastan tehneet olemma ajatuksil-
la , puheilla ja töillä, ,tieten ja tiettämä-
tä. Sitä likin rukoilemina, että sinä Py--
hällä Hengelläs tahtoisit tänä päiwänä ja
jola päimä niin ohjata ja hallita kaikki
oikomisemme ja edesottamisemme, ettemme
mitään lekis ja ettemme oltais, joka ei
armos kansa yhtensowi. Puhdista sydäm-
memme kaikesta siittä, joka estä sinun le»

E 2

53



Aamu Rukous
Kos meisä eli joka sen hywän tukaulta,
kuin sinun armos meisä alkanut on. War-
jele meitä niin hywin ulkokullaisudesta ja
Vilpillisestä Jumalan pelwosta, kuin myös
julki synneistä ja lumalaltomudesta, jotka
molemmat meitä armos naulitsemiseen
pimattomiksi tekemät ja owal kauhistus si-''
nun pyhäin ja puhdasten silmäis edesä.
Kaukana olkon se kawalus meistä, että
me sinua ainoastans ulkonaisesti ihmisten
nähden palwelemme , Jumalisen armoa
mailmalda woittaksemme. Paranna meitä
Vinoiksi ja katumaisiksi syr.disiksi,
jotka häpiäm.ne ja Publika-
nin kansa taenbana seisoen huokaamme:
Jumala! armahda minun syndisen pääl-
leni , ettemme ikänäns »vilpilliset pyhät ja
ylöspalsuneet Phariseukset olisi. Älä ikän
anna sicä Jumalista menoa meisä näkyä,
joka ei sisälliststä syvämme» lumalisudesta
lvuotais, mutta paremmin, loistakoon to-
tisen sydämmcn uskon walleus elämäsäm-
me, että ihmiset taidaisit nähdä, sen hywän,
kuin sinä meisä waikattanut olet, tundisitsen ei meidän omaksi, waan sinun työkses,
ja kunnioittaisit sen tähden , ei meitä,
waan Isä, joka on taiwaisa. O Juma-
la! jos joku awu meisä löylyis, joka ei
ole uston hedelmä, ei sinun armos waiku«
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tus, ei joku sinulda itselda meihin istutta,
ma wesa; niin armollas walaise meitä
tundemaan sen kaltaisen awun oleman syn-
nillä saastutetun, jonga tähden me mah-
damme häwetä sinun kaswois edesä, ylit-
se »voitettuina, että mitä on lihasta se on
liha, ja mitä me itsestämme ja luondom-
me jälken tiemme on syndi. Herra! sinä
kaikkein hywäin töiden waikuttaja ja edes-
autlaja, lie meitä oikein sydämmistämme
Jumalisiksi. O lesu! sinä totinen miina»
pu! anna meidän oksat sinusa olla. An-
na sinun arinos kautta meidän ei ainoa-
stans paljon, waan myös päimäpäimäldä
aina enämmän ja enämmän hcdelmätä kan-
daa, sillä paitsi sinua emme wähindäkän
woi tehdä muuta kuin syndiä, mutta sitä
wastan, kaiken meildä woitawan hywän
me woimme sinusa ja sinun armos kautta,
joka meitä wäkewiksi teke. Anna meille

armos sitä sydämmisämme uskoa ja tänä
päiwänä itse työsä kokea, että me sinun
tqydellisydestäs taidamme saada armon ar-
mosta , ja että sinun Jumalallinen woi-
mas lahjoitta meille kaikkinaiset, jotka elä-
mään ja Jumaliseen menoon sopimat, si-
nun lundemises kautta joka meitä kunniaan
ja awun kutsunut olet. O Herra! warje-

le meitä siis länä päiwänä synnistä ja kai-
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kesta pahasta; suma meitä ja anna sekö
halu että woima kaikkeen hywään! warjele
Kuningas ja Kuningaan Huone ! anna
Kuningaamme saada tänä päiwänä kokea
kuinga hywä on sinulda hallituksi tulla.
Anna hänen löytä sen paljoa suloisemmak-
si että sinua palwella, kuin koko mailmaa
hallita. Warjele Christillinen Kirkkos,
ettei satanan kawalus ja wiha sitä wahin-
goittais, eikä wihollistcn julmus eli lieha-
koitsiain wiekkauS sitä turmelis. O Ju-
mala ! auta kaikkia, jotka sydämmestä ty<
gös käändyä halajamat. Anna tarpellinen
pelko tulla kaikkein niiden ylitse, jotka ei
wielä ole Ewangeliumilles tuliaiset. Ar-
mahda kaikkia, jotka synnin kuormalda it-
sens rasVauletuiksi tundcwat ja halajamat
tygös tulla! Herra! ojenna kätes heidän
puoleensa ja wedä heitä sinun tygös! Wa>
pahda sielun ahdistuksesa jaliusauksesa ole<
waiset! Surkuttele kaikkia wiheljäisiä ja
anna hyljättyin huokaukset ja kyynneleel
sydändäS liikutta! Anna meidän ja meidän
omamme olla myös sinun omas sinun lap<
seS ja uskowaises! Anna ystäwämme olla-
myös sinun ysiäwäs ja sinua rakasta!
'Anna O Jumala! »vihollisemme mielens
malttaa, ettei he enämbi tekis syndiä sinua
wasian! O Jumala! ole armollinen kaik-
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lia ihmisiä kohtan, sen suuren ihmisten ra,
kastajan ja «välimiehen Jumalan ja ihmi-
sien waihella, lesukstn tähden, jonga we,
ri, ansio ja esirukous tänä päimänä meil-
le ja kaikille ihmisille hywäksi tulkoon.
Amen.

Isä meidän, joka olet taiwaisa, Py«
hitetty olkoon sinun Nimes, lähestulkoon
sinun waldakundaas, Tapahtukoon sinun
tahtos niin maasa kuin taiwasa. Anna
meille tänä päiwänä meidän joka-
päiwäinen leipä m. Sinä wiisas Ju-
mala ja rikas Edeskatsoja; joka ylöspi-
dät kaikki eläwäiset, sinulle olkoon kiitos
joka leiwän palan edestä, kuin me tähän
asti Isällisestä kädestäs saaneet olemma.
O kuinga monda meitä parembata löyty,
joilla ei liki.mmaringän ole niin runsasta
rawindota ollut kuin meillä? Kuinga mo-
nen täyty paljolla huolella palojanö pyytä.
Meildä sinä tähän asti et ole andanut lar-
wettamme puuttua, Herra! me olemma
mahdottomat kaikkeen sinun armoos, ja
täydyisimme häwetä, jos me olisimme taik-
ka kiittämättömät sinun meille tähän asti
osotettua edeskatsomistas kohtaan, eli epä-
uskoiset ja epäilewäiset murhen pidostas tä«
siä edes. Anna siis meille edeskinpain jo-
lapaiwäine» leipäm, niin että me taidai»

57



Aamu Rukous

sim sen, jongas meille annat, naulita i-
loisella ja tytywällä mielellä. Anna meil-
le Christillinen Esiwalda, siunaus maasta
ja merestä, yhteinen maan - rauha , huo-
ne-rauha ja rauhalliset ihmiset yhdes elääk-
semme , joita paitsi jokapäiwäinen leipäm
nieille aiwan katkeraksi tulee. Anna meil-
le erinomaisesti tytywäinen mieli, että me
kiitollisesti sen leiwän wastan otamme, jon-
gas meille annat. Warjele meitä koska»
ajattelemasta kiwia leiwiksi tehdäksemme,
eli meille jotaan luwattomilla keinoilla toi»
uuttamasta, eli ajallisten kautta kiweä o-
mantundomme päälle laskemasta eli myös
enä kuin määrättyä osaamme halajamasta.
Jos meille tahdot köyhyttä anda, niin an-
na myös kärsiwäinen mieli: mutta jos rik-
kautta , niin lahjota ymmärtämä sydän si-
tä oikein käyltä. V>wä jokapäiwäisen lei-
wän kansa ruumimme ylöspitämiseksi, niin
anna myös meille sielun jokapäiwäistä ja
ylönluonnollista leipää. Anna armos työ-
tä tehdäksem ei ainoastans sen ruan woit-
tamiseksi joka katoo, waan erinomaisestisen rawinnon saamisiksi, joka ijankaikkife-
sti pysyy jonga ihmisen Poika meille an-
dawa on, nimittäin sinun sanaS, joka on
sielumme rawindo ja uskomme elatus.
Me kiltamme myös sinua sen leiwän ede-
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siä, jonga sinä sillä hywin raketulla pöy-
dällä , sinun ehlollisellas meille »valmista-
nut olet: sen leiwän edestä, joka on alaö-
tullut taiwasta ja mailmalle elämän anda.
Tie meitä oikein isowiksi tämän atrian pe-
rään ! anna myös meidän tätä leipää jo-
ka päiwä sydämmisämme naulita siihen a-
sii, ettäs meitä panet Abrahamin, Isa-
chin ja Jacobin kansa ijankaikkisesti leipää
syömään Jumalan waldakunnas. Ia an-
na meille meidän syndimme andeksi, niin-
kuin me ?c. ( lue aina loppuun asti )
Amen.

W- k. T«nn Herrn korwas kumar ?c.

koitta korkeudest', Sä walo kunnian;
Sun armostas käyn' edes Pimeydest pa-
lajan, Tätä päiwä katsoman. O suo sen
walo mulle, Ett tästä muistoon' tulle,
KuingS hywin tiet lohtahan.

2. Makeasa unes' olin, Nyt tänä
mennyt yön, Engä myös mitään huolin,
loist' moni on lewotoin. Ia nyt kuin
päiwän tain Näin elän uudest' jällen Ia
joka jasenellen Myös uuden woiman
sain.

2. O HErra sinust' tulee, Ett kaik-
ki hywin käy; Aamull' ja ehtoll' ylätt'

59
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Kunnias olkon täys. Suo wielä edespäin,
Ett »virasan saan aiwan Uuden elämän
woiman Ia sitä nautit' ain.

4. Sydämen' armoll' täytä, Hiljan
ja warahin, älä wahingota näytä; Neu-
wo aitomisiin. Sydämen warusta. On-
nes' ja murhes' liken' Jos päättää pidäis
ikän? Tule siis! mä odotan.

Ehto Rukous Kestiwiikkon a.

Abba Isä! et sinä wielä nytlän ole wä«
synyt meille hywä tekemästä! wielä tänä
edesmennehenä päiwänä on meillä ollul
niin monda merkkiä sinun loppumattoma-
sta armosias, ettemme niitä ulösluetella
taida. Sinä et ainoastanS ole pannul
wielä tätä päiwä meidän päiwäimme luku«
hun, joka tosin jo suuri armo on niin
muodoin, ettemme ole äkillisesti synneisäm»
me tääldä poistemmaluiksi tulleet, waan
sinä olet myös andanut tämän päiwän
meille yhdeksi armon ja autuden päiwäksi,
että meildä käytettä sinun kunniakses, sie<
luimme parannukseksi ja työtä tehdäksemme
auludemme päälle, yhdeksi päiwäksi, jona
meidän piti yhden asteleen liiemmäksi tai-
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wasta käymän. Jos emme tätä päiwä
näihin käyttäneet ole, siihen ei ole sinulla
syytä, waan sy on meidän puolellamme,
jonga ylitse mahdamme hälvetä, ja tuta
meitamme ansainneksi ettei enämbi sinulda
usiamba päiwä saada. Mitä paremmat
olemma me muita ihmisiä, ja mitä olem«
ma me enä ansainneet, kuin muut? Kui«
tengin kuinga paljo hywä olet sinä meille
osoltanut monen muun suhteen, jotka tai»
tawat olla paremmat kuin me? Kuinga
monen on tänä päiwänä täytynyt haikiasti
leipääns ja elatustanS etsiä , jota sinä
meille ilman suruta ja murheta andanut o«
let. Kuinga monda on täytynyt maatasuuresa kiwusa ja tuskasa tänä päiwänä,
loska sinä meille terweyden ja raittiuden
suonut olet? Kos?a muut tänä päiwänä
owat olleet suuresa sydämmen surusa ja
ahdistuksesa, olet sinä Jumala! sulasta
armosta ne meistä poispoistanut. Ei yh»
tään erinomaista onnettomuutta ole meitä
lohtannut, ei hätää päälle tullut, eikä yh-
tään hywin ansaittua synnin rangaistusta
ennättänyt. > Tämä kaikki on sinun armos
ja totudes, johon peräti mahdottomat o«
lemma. O jos me näitä warinottamata
ja kiittämäta naiden edestä, rohkenisimme
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wuoteseemms mennä, niin olis meillä syy
pelwolla odolta, eltä tulewa päiwä temma
pois kaiken sen hyrrän kuin sinä meille
Niin warinottamattomille osottanut olet, ja
tuotta päällemme sen pahan, josta. sini
meitä niin kiittämättömiä tähän asti »var-
jellut olet. Mutta jos ne ajalliset hywäl
työt, joita sinä tänä päiwänä olet meille
osottanut, owat niin suuret ja ihanat, O
Jumala! kuinga suuri siis on se hywä,
kuin sinä meidän sielullemme aikoinut ja
tarinnut olet? Wielä tänä päiwänä olel
andanut armon owen alla meidän edesäm-
me awoimen: Wielä tänäpän olet kokole-
tuilla käsillä odottanut meitä: Wielä tänä-
pän olet andanut sinun Poikas sowinnon
ja pelastuksen, weren ja ansion, rauhan
ja »vanhurskauden meille lanttaa. Et wie-
lä tänä päiwänä ole meildä sinun sana!
kyndilän jalka poisottanut, waan andanui
sen paista kaikille wastanoltawille ja siili
waaria pitämille. Wielä tänäpän olet sini
andanut Henges muistutta omaa tundoam-
me, litkutta sydändämme, kuritta meili
sisällisesti pois harhailuksista, kolkulla mei-
dän sydämmemme owella sitä awamaan,
siellä hänelle siaa walmistamaan ja ando>
maan meitäm häneldä johdatetta jatalutel-
la , opetella ja neuwotta. O Jumala!
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kuinga loppumatoin on sinun hywydes,
kuinga ihmellinen pitkämietisydes, kuinga
lohdullinen totudes? Tuhannen kertaisesti
suuri kiitos olkoon sinulle tärnän edestä nyt
ja kaikesa ijankaikkisuudcsa. Mutta parat-
koon Jumala! koska me nyt käänämme it«semme toisialle katselemaan itsiämme ja an-
siotamme , niin totisesti ei tämä tutkindo
ole likimäringän niin ilahuttawa meille,
sillä, liencmmäkö me tämän sinun armos
kautta tänä paiwänä paremmiksi tulleet?
Ollemmako rakkaudefa sinua kohtaan lisän-
dyneet? iienemmätö syndia kiiwaammasti
wasian seisoneet? Joko kärsiwällisydesä,
kuuliaisudesa, rakkaudefa ja nöyrydesä o-
lemma enändyneet ? Ei, Herra! sinulle
lunnia tule, mutta me mahdamme häwelä.
Me heitämme nyt itsemme tomuhun sinun
laswois eteen, ennen kuin lewolle menem-
me. Me rukoilemme, me huokamme, me
huudamme sydämmellisesti, anna, anna
andeksi, rakas Isä! kaikki meidän syntiim-
me: unhohda kaikki se paha, kuin me leh»
net olemma, multa älä meidän ikänäns
anna unohta sitä hywa, kuin sinä meille
olet osottanut. Unohda kaikki syndimme;
mutta älä unohta sitä Jumalan karitsaa,
joka meidän syndimme kandanut on. Hä-

nen tahdensä ole meille armollinen, ja ota
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meitä uudestans tänä ehtonhetkänä sinun ar»
mohoS. Anna tämän päiwän synnit olla
meille andeksi annetut ja lesuksen werelli
poispyhityt. Ala huomena meille uude,
stans hywä tekemään, ja myös muutta»
maan meitä paremmiksi, kuuliaisemmiksi,
kiitollisemmiksi ja mieluisemmiksi sinun pal-
weluksees, kuin me tähän asti olleet olem<
ma. Waikuta itse meisä, ettemme annaiji
sinun armos meisä turhan olla, paljoa wä,
hemmin si.ä haureuteen «vetäisi. Waikuta
meisä yksi sydän, joka sinulle kelpa, yksi
mieli sinun mieles mukahan, yksi waellui
käskyis jälken, ja lisää se hywä, jonga
sinä olet alkanut meisä »vaikuttamaan. Nyl
olkoon sinulle, O Jumala! kiitos tämän
päiwän edestä. Mutta armias Isa! anna
meille yön, niinkuin sinä päiwäntin anda<
nut olet. Sinun armoS, jok meillä tä-
näpän oli, olkoon myös tykönämme tänä»
lin yönä ! warjele meidän sielumme jaruu-
miimme, huoneemme ja mitä siinä on!
Warjele kaikki sukumme ja luttawamme!
Älä anna hämmästyksen, onnettomuden,
tulipalon, warkan-käden, wihollisen kama»
luden eli muun pahan kohdata tätä asunw
sta. Anna sinun laupiudes suojella, ylös»
pitä ja siunata Kuningasta, Kuningaan
Huonetta/ tälä laupungia ja tätä maata.
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Sinun armos warjelkoon meitä, sinun
laikkiwaldiaisudes edeswastatkoon meitä,
sinun siipeis roarjo peittäköön meitä, sinun
lembes wirwoltakoon meitä, sinun lundos
ilahuttakoon meitä. Isän uskollisuus siu-
natkoon meitä, Pojan armo pelastakoon
meitä, Pyhän Hengen lohdutus ylöspitä-
löön meitä, Pyhä Kolminaisuus auttakoon
meitä ajaja ja ijankaikkisudesa, tänä yönä
ja kaikkina päiwinämme, elämäsä ja kuo-
lemasa. Näillä ajatuksilla laskemme nyt,
O lesrr! meitäm lepämään sinun hclmaas.
Anna nämät ajatukset myös unesakin hää-
lyä sisällisesti meidän hengesämme, että me
myös huomena täsä hartaudesa herätä mah-
daisimme ja silloin sinun rakkaudesas ja
lohdutuksesas jällen tyhömme mennä. Kuu»
le tätä, O Jumala! sinun Poikas lähden.
Kuule tätä, O lesu! kuolemas tähden.
Kuule tätä myös, O Pyhä Hengi loludeS
tähden. Amen.

W- k. Ah sielun anna Wallit «. .

Ä/?ä etsin sinua wuotesani, Immanuelt
rakkahin; O jos mä sinun löytäisini! Iloit-
sis sielun', ruumihin'. Tule siis minun ly-
göni KammioS on sydämesäni.

». Jos Päätäs muuale ttt lasie tai-
da, Ah laste se siis rindan' pääll'. Niin

F. 2.
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make lepo on mull' aiwan, Eik estä iloan'
kukan wiel'; Sydän walwo, maates' ruu»
mihin Ia walo on mull' yölläkin.

3. lEsuxen armaat kädet tulko»
Kiinn' painamaan mun silmiän', Ia jok«
tahwoll' kirjoitakon Jumalan lapsi täS le-
päjä. Kaikk' huolet pojes heiltäkön ja pi>
run juonet estäkön.

4. Ann' mun se kaunis aamurusko
Nähdä sun walkeudesaS, Kuin synnin pi-
»neyn pois puske Mailman makeun hyljät'
kans Egyptin herktuin makuisi Kuin sil»
»Nät länndä takaisin.

6. ,No nyt siis! sielun ystäwäinen,
Mä sinus ripun, pitelen: Koff' pyhis
haawoisas ma maannen, Ei mitään mull'
sitt' estehen'. Kufa lEsu liet', niin tie«
hän sen, Ett taiwaaks muutlu wuolehen.

Aamu Rukous Tuorstaina.
laupias Jumala, lembiäs ja armollinen
Isä! sinun armos kautta on meille taas
ollut yksi hywä ja lewollinen yö, jonga
kautta meidän ruumiimme on lepons ja
»virwotuksens saanut. Sinun armos kaut»
la me wielä elämme, taidamme nähdi
päiwän walkeutta, ja mieluisestj mennä
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työhömme ja kutsumisemme toimituksin..
Ilman sinun armotas-me epäilemättömästi
olisimme hukkuneet, ja ratki hukas olleet.
Wähinnäki olis meillä paitsi armotas ol-
lut yksi wiheljäinen, waiwawa ja kauhia
yö. Mutta sinun armos on meitä pelasta»
nul yön kauhistuksesta ja kuoleman »vaara-
sta : sinun armos on warjellut meidän elä»
mämme ja hengemme. Sinun armoS on
poispoistanut satanan, hänen engelinsä ja
lahkonsa meitä »vahingoittamasta ja ahdista-
masta. Ia katso! sinun laupeudes ei ole
wielä loppunut, waan sinun armos on
myös tänä aamuhetkenä uusi ylitsemme.
Centähden kiitämme sinua sydämmemme
pohjasta tämän armos edestä, sitä enäm»
män, kuin meidän täyty tunnusta lisiäm-
me ei ainoastans ansaitsemattomiksi senkat»laiseen armoon, waan myös siihen mah-
dottomiksi. Meidän synneillämme emme
muuta ole ansainneet, waan ettäs katui,
sit sitä meille ennen tätä niin usein ja kau,
wan osotettua armoa, ja sen meilda lopet-
taisit. Me tiedämme, ustomme ja tunnu»
stamme siis, ettei se ole meidän tähdem,
paljoa wähemmin meidän ansiom ja töi-
bemme tähden, waan sinun hywydes ja
armos lähden, joka on loppumatoin, kuin
myös lesuksen Christuksen weren ja an»
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sion tähden, on se tapahtunut, ettäs olel
ollut ja tästäkinlähin olla t«hdot meille ar-
mollinen. Siis nyt rukoilemme sangen
nöyrästi, saman sinun Poikas meidän rak,
taan Vapahtajamme weren ja kuoleman,
sowinnon ja esirukouksen tähden, etteö ar«
moas meistä poiskäännais. Hla katso
meidän »veristen syndeimme, waan hänen
werisen kuolemanS ja piinans päälle. O«
la hywälsi hänen sowindons, jonga tygö
me iisiämme katumaisilla sydämmillä tänäi
aamuhellenä pidämme ja yhdeksi aamu-uh»
riksi uskosa etces, kannamme sen Jumalan
karitsan, joka kannoi kaiken mailman syn-
nit, ja on teurastettu sekä meidän että ko-
ko mailman syndein lähden. Hänen we-
rensä tähden ja ainoastans ustallulseso
Hänen ansiohons rohkenemma me nyt ru<
koilla armoa hengellemme ja sielullemme.
Anna, O Jumala! tämän armon täni
päiwänä ylösvita meitä ajallisesti ja »var-
jella meitä itsiämme kaikesta onnettomude-
sia ja suuresta sydämmen surusta, meidän
huonettani ja tawaratamme »vahingollisista
tapauksista, meidän ruumistamme »vahin-
gosta ja sairaudesta, meidän mieltämme
haikeudesta ja mielikarwaudesta, ja meidän
hengiämme äkillisestä ja tapaturmaisesta
kuolemasta. Multa kosta meidän kaikkia
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tätä tule ehdolla halduus uskoa ja itsiäm-
me taHdos ala andaa, ylitse moitittuina,
että sinä parahin tiedät mikä meille hyö-
dyllinen ja autuallinen on; niin Herra!
tasä me olemme, tee kansamme niinkuin
sinulle hywäksi näky, sinun armoos me ty-
lyä tahdomme. Mutta erinomaisesti me
armoa rukoilemme sielulemme. Ach Herra!
armollas walaise meitä, että me jota lau-
wemmin sitä paremmin tulisimme tunde-
maan, sekä meidän wiheljäisyyltämme ja
sywä turmelustamnie, että myös armoas
ja loppumatoinda laupiutlas Pojasas le-

fuksesa Christuksesa. Sinun armos waikut-
lakoon ja wahwisiakoon meisä usion, täy-
delliseksi ja jokapäiwäiseksi syndein andeksi
saamiseksi. Sinun armos puhdistakoon
tänä päiwänä meidän sydämmemme kaike-
sta synnillisestä himosta, kaikesta lihan ja
hengen saastaisudesta, täyttämään pyhytlä
Jumalan pelwosa. Sinun armos war»
jelkoon meitä tänä ' päiwänä riettalda wi-
holliselda, pahendawalda mailmalda ja o-
malda pettäwäldä lihaldamme ja wereldäm-
me, niin ettemme yhdelläkän synnillä oma-
tundoa wastan sinun armoas tuhlaisi.
Jos myös inhimillisestä heikkoudesta tänä
päiwänä johonkuhunwikaan horjahdaisimme;
niin älä kuitengan anna armos ja HengeS
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meistä poiketa. Älä heitä meitä pois kas,
lvois edestä. Älköön myös sinun armoi
ylönandako meitä koska horjumme,
me langiaisi. Tämä armos myös ylös-
ojendakoon meitä jällen koska langiamme.
Multa Herra! sinun armos woipi myöi
meitä kaikesta langemuksesta warjella. Pai-
na siis tämä armos niinkuin wahwa sinetti
sydämmihimme siellä uskon elämää ylöspi-
tamaän. Sinun armos olkoon lukku suum-
me edesä, ettemme kielellämme syndiä lekis,
sinun wihottamisekses ja muiden pahennuk-
seksi. Sinun armos olkoon sidet kätemme
ymbärillä, ettemme erehlyis kcllengään wää-
rytta tekemään. Sinun armos olloon aita
jalkaimme edesä, ellemme ylitse läwis nii-
tä rajoja, kuin sinun läskys eteemme pan-
neet owat. Sinun armos hallitkoon mei-
tä, ei ainoasians tänä päiroänä waan niin
kauwan, kuin läsä surun lalsosa olemme.
Sinun armos warjelloon sielumme ja ym-
märriksemme, mielemme ja aiwoituksemme,
kaikki ajatuksemme, puheemme ja työmme,
meidän sisälle ja ulostaymisemme, astu-
misemme ja seisomisemme, tarkoituksemme
ja toimituksemme, ellei sillä riettaalla »vi-
hollisella olis jotaan osa niisä, waan si-
nun armollas ylsinänS. Sinun armoi
käyköön, sekä edellämme, että jäleisämnie.
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Hywydes ja laupiudes seuratkoon meitä kaik-

kena elinkautenamme. Niin anna siis nyt,
O Jumala! sinun armos meille koitta, niin-
kuin ihana aamurusko! iangetkoon ar-
mos meidän päällemme niinkuin äsken
langennut aamukaste , joka itsenS war-
hain lewittä ja maan tuoreutta. Mutta
emme rukoile että sinun armos ulottuis ai«
noastans meille ja meidän omillemme. O
ej! sinulla on armoa kaikille. Sinun kätes
ei ole lyhetty eikä armolles ole wahingoksi se,
ettäs monelle hywää teet. Ciis anna ar-
mos myös tänä päiwänä olla uusi Kunin-
gasta ja Kuningan Huonetta kohtan. Ju-
malan armo warjelroon Kuningasta, piden-
täköön hänen ikään, siunatkoon hänen halli-
tustans, onnestakoon hänen aikomisians. Si-
nun armos lukekoon ja hallitkoon kaikkia
Christillistä Esiwaldaa. Sinun armos ylös«
pitäköön, edeswasiatkkoon/uloslewittäköön ja
ihanaksi tehköön sinun kirkkos. Sinun ar-
mos ulkomaiset wahwisiakoon, heidän lukun-sa lisätköön ja kutakin uskowata sielua kas-
wattakoon täydeksi mieheksi Christuksen täy-
dellisen warren mitan jälken. Sinun armos
kaikkia syndisiä ja käändymättömiä niin lii-
kuttakoon, että he nyt armon ajasa mahdai-
sit ajatella mitä heidän rauhaans sopi, ja
wältäisit tulewan wihan. Sinun armos taik-
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ki tietämättömät walaiskoon, murhellisel lohi
dutlakoon, köyhät edeskatsokoon, ja ahdista
tut holhokoon. Sinun armos kiusatuille jo'
sielun ahdistuksesa olemille aukfi ehtiköön. Jo
sinun armoS kuolemat ijäiseen iloon wastan-
ottakoon. O ?aiken laupiuden Jumala aw
n« meille syndimme andeksi ja kuule meidän
rukouksemme sinun armos ja lesuksen esi-
rukouksen tähden. Amen.

Isä meidän joka olet taiwaisa, Pyhitet-
ty olkon sinun Nimes, täheStulkon sinun
waldakundas, Tapahtukon sinun tahtos niin
maafa, kuin taiwaisa, Anna meille tänä-
pän meidän jokapäiväinen leipäm, Ia an<
na meille meidäm syndimme andeksi.
lmnpias, armollinen Isä! mitä autta se
meitä, että sinä meille leiwän annat, ja jos
wielä koko mailman annaisit, ellet sinä myös
meille andeksi anna meidän syndejämme.
Silloin me yhtä hywin ijankaikkisesti onnet<
tomal olisimme. Sentähden sinä myös tä«
sä rukoulsesa olet nämät läksi asiata yhteen
sitonut sillä sanalla: la, koskas rukoilla
kästet: anna meille leipä ja anna syndim»
me andeksi. Ia ei suingan ilman syytä,
sillä niinkuin emme jokapäiwäistä leipä pail<
si olla taida; niin wältämattömästi me myös
joka päiwä syndeimme andeksi saamista ta»
witsemme, jos meille leipämme maistuma»
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pita. Anna meille siis welkamme andeksi!
Mden melan, joka nouse kymmeneen luhan-
teen leiwistään ja wielä paljo korkiammal»
le, koska yhdelle puolen kaikki hywät lyös, ja
loiselle kaikki pahat tekomme laskemme. O Her»
ra! älä rupia kansamme lukua laskemaan, em,
me kuilengan taida sinulle wastata yhtä tu-
hanteen, sillä tämä welka nouse epälukuiset»
si; mutta andeksi anna meille welkamme, ei
jongun osan, ei puolen ainoastanS, ei, ei,
sillä ei se meitä auta, waan kolo welka. Tä«
siä welasta emme taida yhtä leiwiskätäkän
maksaa, mutta lesus on tämän kaitein töy»
dellisimmasti maksanut. Siis hänen weren»

sä ja kuolemansa, hänen'ansionsa ja somin»
donsa, hänen rukoulsens ja esirukouksensa
tähden anna meille welkamme andeksi. Ju-
mala ole meille waiwaisille syndisille armolli-
nen! Sen me ainoastans tiedämme, että me
suuret syndiset olemma, ja sen ainoastanS
uskomme, että lesus on suuri Wapahtaja.
Anna hänen suuri armonsa meidän suuret
syndimme poispyhkiä. Me tiemme syndiä
joka päiwä, ja kukin moninaisisa puutumme.
Anna siis meille joka päiwä andeksi, ja myös
joka päiwä laina meille ylsiwakaisutla itsi-
ämme parata. Anna meille welkamme an-
deksi, niinkuin mekin andeksi annam

! G
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meidäm welwollistem. Ei, »vanhurskas
Jumala! sillä jos et sinä tosin tahdo meille
andeksi anda, kuin me heille andeksi annam-
me, niin me olemme hukasa. Ei, waan an-
na meille andeksi, niinkuin me tahdomme ja
loimotamme meidän taitamamme niille an»
deksi anda, jotka meitä wastan rikkoneet o-
wat, ja niinkuin me tahdomme ahkeroitta hei-
dän rilosiens andeksi andamisesta ja unohta-
misesta. Sinä olet Jumala, sangen hywä,
mutta me tomu, jaluonnostamme sangen pa-
hat. O joS meildä tahtoa ja ahkeroitsemista
andeksi andamiseen puuttuis, niin emme roh-
kenis sinua rukoilla meille andeksi andamaan,
sillä silloin itsiämme wastan rukoilisimme.
Multasina näet ja tunnet meidän aitomiseni-
me hywän oleman, ehkä liha on heikko. Siis
ioiwomme, että sinä olet kärsiwäinen kan-
samme, ja koska me andeksi annamme niin-
kuin taidamme ja meille mahdollinen on;
niin sinä meille myös andeksi annat, niin»
kuin sinä taidat ja sinulle on mahdollinen.
Silloin myös meillä kyllä on. O Jumala!
ehdi siis meille auksi. Ulosjuurita sydammi'
siamme kaikki koston pyyndö. Warjele mei<
tä katkerasta mielestä lähimmäistämme koh«
taan, ettemme ikänänS annais auringon la-
stia ylitse meidän »vihamme, iaina armoi
meille joka päiwä itsiämme duomitsemaan,
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Vikojamme tundemaan ja ajattelemaan näi-
den sanain päälle: andeksi andakat, niin teil-
lengin andeksi annetaan, ja älä johdata mei«
tä kiusaukseen, multa päästä )c. (iue lop-
puun asti) Amen.

W' k. O hywn Jumal» , jold Hs.

sä asut kyll' puhtasa walkeudes',
Kuhung' yksikän ei tulla taida heikkoudes';
Sun kaswzs kummingin, jok' aika katso
meit'. Ia luotta päiwät meiN', joits luo«
misesa teit'.

2. Kosk' pimeys paken' pois kuin
yöllä minun peitti, Ia unen nälö myöS
mua peljättämäst' heitti. Niin iloll' näh-
dä saan sun hywäs Jumalan, Kuings
parhak? minullen kaikk' olet loimiltan.

2. Kilpes, kuin katta meit', woilelem
kiitos öliyll. Kätes, kuin herättä sill' suu-
ta annamme kyll', Iloitsem sen ylils etls
meit niin muistanet, Ia uuden elon meil'
armosi lahioittanet.

4. Muutoin me olisim jo aika unho»
detut Jo wuolem haudasa, jos et olis wal«
wonut Maatesam, siis mä lienn' kuin uu«
dest' syndynyt Edesäs Jumala tääll' huo»
men hetkell' nyt.

5. O minun luojani! korkiast' yli«
sietty, älä hyljä mua heikko mul-

75



?6 A amu R uko Us Tuorsttaina.
lan mytty, Sä suot mua elämään, ja il-
maan tuoda tänn', Suojel' silS woimas
wäell' Minua wiel' edespäin.

6. Työmm' kirjoitetuks sun siunauk,ses kirjaan tulkon. Tekomm', ajaluksemm',
sull otolliset olkon Astarem' ainian, ett' e«
deS käydä wois, Ia waiwam päätökseki
meill' menestyksen lois.

7. Ann' laiwas mielesäm ain' olla
alinoma, Ia peljät' helwetti > tain mml,
man pauhus' kowas' Myös muistaa seu-
rawaist' loppu ja haudan pääll' Ett wii>
saks tulisimme eläisämme tääll'.

8. Jos kuolo seuraa meit' jälis olen»
dotam, Ett' muistam aina kuing' paran-
nukses odotam, Emm' pelkä wahingoit',
eng' Tuonda kamala KuinS olet tykönäm,
0 HErra Jumala!

Ehtoeßukous Tuorstaina.
kaiken lohdutuksen Jumala ja laupeude,
Isä! sinun armos kautta me taaS tämöi
päiwän yli eläneet olemma ilman suurl«
sydämmen kipua ja lunduwata wahingolo,
Sinun hywydeS kautta taidamme myös tö
mön päiwän lopetta lewosa ja hiljaisudesa,
«auhasa ja terweydesä, rukouksesa ja Iu«
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malan auksihuutamisesa. Timän sinunarmos, luin myös kaikkein muiden osolel»
tuin hywäin lekois edestä, sielun ja run»
miin puolesta, edeskannamme sinulle sy»
dämmestä sisällisen kiitoksen ja ylistyksen.
Sinä et ollut ainoasianS niin hywä, kuin
päiwä on pitkä, »vaan sinun hywydes seu»
raa meitä myös «vuoteellemme, ja warjele
meitä yli yön, se pysyy yhdestä »vuodesta
loiseen, sukusta suluhun, ijankaikkisuudesta
ljankaikkisulcen. Tosin sinun hywydes on
min suuri, kuin sinä itsekkin olet. Sinä
olet sula hywyyS, sula rakkaus. O kuin«
ga sokiat olemme, jos emme sitä waarin
ota! Kuinga mykät, ellemme sinua kiitä
sen edestä, ja kuinga armottomat olemma
itsiämme kohtaan, josemme rakasta niin hywä
Jumalaa ja pane kaikkia uskallustamme lä-
mänlallaisen äärettömän hywyden päälle?
Siunattu olkoon siis sinun Nimes, ettäs o?
let meidän andanut tämän päiwän niin si-
nun armosas ja suojelulses alla loppetta,
ettei mikän waiwa ole meitä kohdannut. EH»
lä tällä päiwällä on ollut hänen waiwansa
ja kuormansa, niinkuin kaikilla pöiwillä on
täsä waiwalloisesa mailmasa; niin on kuilen»
gin tämän päiwän waiwa ollut woilawa ja
kuorma apus kautta kewiä: jonga iöhden
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Nimes ylistetty olkoon! Meidän waiwam-
me ei kuitengaan ole ollut werrattawakan
Meidän ansiohomme, eikä kuormaksi arwatta,
wa muiden kuorman suhteen, jotka taikka
Pitkällisellä tauliwuoteella waiwalaan eliwi-
hollisilda ahdistetaan eli myös josakusa hä-
dösä owat. Jos sinä panet jokapäiwä kuor-
man meidän päällemme, niin sinä myös au»
tat meitä sitä kandamaan. Sinä olet ja py<
syt ainakin yksi autuden Jumala, yksi Her-
ra, Herra, joka autta hädästä, ja kuolema-
stakin pelastaa. Sydämmestä leppiäs Isä!
lisä tämä armos wielä toisella ylönpaldisem»
malla, ja tie se wiimmeinen laupius meitä
kohtaan suuremmaksi kuin ensimmäinen, sii-
nä ettäs meille andeksi annat kaikki syndim-
me, joita me tänä päiwänä sinua wastan,
ajatuksilla, sanoilla ja töillä, tieten ja tietä-
mätä tehneet olemma. Peränajatellesamme
tosin löydämme meidän syndimme aiwan mo-
neksi, mutta me tiedämme myös ne itsesäns
oleman wielä paljoa usiammat, ja että si-
nun silmäs, jotka owat kirkkammat auringo-
la, löytämät paljon usiambia syndejä mei-
dän tykönämme, kuin me ajalellakkaan tai-
damme, sillä erhetykset Herra! kuka ymmör-
tä? Anna meille nämät kaikki andeksi, sekä
«e jotka me tiedämme, että ne joita emme
lunne. Andeksi anna salaisetkin rikoksemme.
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Anna ne kaikki lesuksen merellä pois pyhi«
tyt olla. Heitä ne selkäS laa, ettei ne ikän
enä tulis kaswns eteen. Nyt ustaldain si-
nun tykönäs olewan paljo andeksi andami»
sia, että sinua peljätäisiin, ja että sinä wal«
mis olet andeksi andamaan; niin täsä uskal-
luksesa me taidamme turwallisesti panna mei-
dän «vuoteellemme ja lewollisesii nukkua, ei
peljäten yön pimeyttä eli perkelen pahutla,
sillä koska Jumala on meidän kansamme,
kuka taita meitä wastan olla? Anna mei«
dän unemme olla siunattu, niinkuin Jakobin
uni, koska hän näki taiwan tikapuun, joita
myöden Engelit ylös ja alas kawit, ja hänsiunauksen fai lumalalda. Anna meidän
nukkuisamme ajatella sinun paälleS, meilläunesa olla tekemistä sinun kansas, ja sinun
Engelis olla wartiana leposiamme ymbäril-
lä. Anna meidän unehen mennä muistolla si-
nun armostas ja herätä ajatuksilla sinun u-
siollisubestas. Niinkuin uni on kuoleman ku»
wa, ja meidän wuoteemme aina tule olla
meille muistutus meidän haudastamme; niin
anna armos, O Jumala! että me walmis-
na löyttäisiin, jos sinä tahdot tänä yönä jo,
lo kuoleman eli duomion kautta meitä tääl-
dä poiskutsua, ja että me silloin löyttäisiin
sinusa ja sinä meisä. Silloin ei kuolema ei-

kä duo.mio taida meitä wahingoitta. Kuiten-
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gin enämmin rukoilemma sinua, meitä äkiU
lifestä ja tapaturmaisesta kuolemasta
lemaan, että meillä mahdais aika olla sinua<
wastanottamaan, ja sielumme käsiiS anda->
maan, sinä uskollinen tuoja! multa joS hy->
wän lewon ja makian unen perästä jällen
annat meidän herätä ja nähdä päiwän wal-,
keutta, niin anna armos, että me kiimaa!
ja wirkut olisimme ei ainoastans kutsumi-semme töihin ja wirkamme toimituksiin, maan
erinomattain mieluiset Christillisydemme wel>'
wollisuksiin, mieluiset sinua ylistämään ja
kiittämään, rukoilemaan ja auksihuutamaan,
palwelemaan ja tahtos tekemään, iisä mei»
sä jokaisna elämämme päiwänä uskoa ja
rakkautta, uskallusta sinun paälles ja nöy-
ryttä. iisä meisä Jumalan tundoa ja Hen-
gen hedelmiä, että me päiwä paiwäldä, jo-
ta wanhemmiksi sitä paremmiksi ja lumali-
semmiksi tulisimme. Nyt sinä Israelin war«
lia ja warjelia, joka et torku eli maka, me
annamme sinun käsiis itsemme, sielumme ja
ruumiimme ja kaikki mitä meillä on. War»
jele meitä kaikesta pahasta, meidän sielum«
me synnistä ja salanan kiusauksista, meidän
ruumiimme sairaudesta ja kaikesta lewotlo-
mudesta, meidän huoneemme tulipalosta jo
markan käsistä. Warjele Kuningan Huone
kaikesta maarasta ja wahingosta. Tie hywin
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ystäwillemme ja omaisillemme. Tie hywin
«ihollisillemmekkin. Jos me heille olemme
iwäärin tehneet, niin anna meidän sitä tuta,
mutta jos he meille, niin laina heillekkin
wäärydens tundo. Anna sinun silmäs awoin

!«lla tämän paikkakunnan ja koko maan ylit-
se. Erinomaisesti siuna totisia lapsias ja wil-

Ipitlömiä ustowaisias, kusa paikasa he ikän
mailmasa löytywät. Kuule heidän rukouk-

,sens meidän edestämme ja meidän rukouk-
sin heidän edestänsä. Multa edellä kaikkia
,«nna PoikaS esirukous tulla sekä heille et-

tä meille hywäksi. Nyt meidän Jumalam-
me! koska kaikisa saamme uskollista kansa-
käymistä sinun kansas pita; niin meidän
»aatteitamme poisrisuisamme, myös kaiken
murhemme tyköimme sinun päälles heitäm-

me. Me panemme itsiämme lepämään, sil-lä sinä walwot meidän ylitsem. Me nukum-
me turwallisesti, silla sen korkeimman war-
jelluksen alla me asumme. Me nousemme
iloisesti, tieten sinusa löytäwämme yhdenkal-
laisen ja yhtä armollisen Jumalan huomen-na, kuin tänä päiwänäkin. Sinä Herra olet
koko meidän lohdutuksemme, ja ilman sinua
ei meillä yhtään apua ole taiwasa eikä maan
päällä. Mutta kosta sinä myös meillä o-
let, niin meillä kyllä on, ja emme mistänsilloin tottele. Ole aina meidän lumalam-
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Ehtoßutous
me, ja anna meidän aina lapses olla, se!
täällä ajasa että siellä ijankaikkisudesa. -

Amen.

W. k. Herra Icsu aino auttajan, «.

Ei yö ol' kengän ystäwä, Mult' kosk' mull
lEsus ole, En pelkä mä siis ketäkän, Ky!
hän mull' awuks tulle. Iloiset yösen muuh
ta hän Ei pelko sitt' ol' yhtäkän Waan h»
pa aika on mulle.

2. lEsu pysy mull' ysiäwän' Sill
sydämen' sua hala; Ia kosta minä eksy
nen, Sun seurasias pois palan, Eli cl
sinun wihoilan, Niin armosi syndin andeki
ann' Ia kärsi minun wajaan.

3. Tosin mull' on yks'wainoja, täyi
pahult', »viekkautta, Maan lEsus häne,
ainoa Pois tyköön' palautta, Ett' le»
skaan mastoin wäjyjä Ia helwettiä häjyä,
Immanuel mua aulta.

4. Waik rastasi' yön yl' makaan,
Kuin ruumis tunnotoina, Ann' joukko!
lEsu wartian Ol' wuoten' wieres aina,
Ia woimas suuri tykönä, Mun heikkouten"
tukena, Kuin pahuden pois paina.

5. Kost maata panen muistan sen,
sia tehdään; Tule siis lest

vstawän' Sua odotan, sen tähden Kuol»
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T u o r st a i n a.
mn wiimein kuljetta Sun tygös ilman
pelwota, Kuin ystäwäni eteen

Aamu Rukous Perjantaina.

V?e waiwaiset syndiset ihmiset langiamme
maahan sinun etees meidän taiwallinen I,
simme, tänä aamuhetkenä, sisällisellä kii-
toksella sekä sen armolla täytetyn päiwän
edestä, kuin silmämme nyt näkemät, että
myös sen Isällisen murhen pitos tähden,
jonga sinä meille ja kaikille meidän omil-
lemme tänä yönä osoltanut olet, ja wie«
lä sengin paljon hywän edestä, kuin sinä
meille päiwät ja yöt ansaitsemattomasti
tehnyt olet tähän aikaan asti. Multa itse
päiwä, johon me nyt eläneet olemma,
muistulta meille yhtä suuremba hywä työtä,
itse perustusta ja lalMä kaikkeen armoos
meitä kohtaan. Tämä on se päiwä wiiko-
sa, jona lesus meidän Vapahtajamme
ja autuaksi teliämme on mailman luna-
stanut katkeralla kärsimiselläns ja hänen py-
hän werens wuodattamisella ristin päällä
meidän ja koko mailman syndein edestä '.

Q lesu! kuinga mahdaisimme tänä päi-
wänä olla sitä armoa mielem johdattama,
la, jota ei yksikän Christilly ihminen saa
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Aamu Rukous
yhtän päiwä eli hetkiä unohla / ja ani,
cjatuksisians poislangeta. O mikä autuai
päiwä! sen paras päiwä mailman alusi,
aina se loppuun asti. Ilman tämän päi
lvän tulemata olis meidän täylhnyt syndy-
mä päiwämme kirota. Silloin kaikki eli,
mämme päiwät olisit onnettomat olleet, j«
kuolin päiwämme erinomaisesti hirmuine»
ja kauhia. Multa tätä päiwaä me mch
damme kiitoksella muistaa sen armon täh-
den, kuin me joka päiwä lumalalda nau,
titsem sekä hengen että sielun puolesta,
muistaa sen lohdutuksen lähden, kuin m
joka päiwä löydämme lesuksen weresä ji
esirukouksesa, muistaa myös sen makuutuk-
sen tähden, kuin meillä kuolin päiwänäm
me olla taita ijankaikkisesta elämästä jl
autudesta. O eikö meidän tänä aamuhetki
nä pidäis iloita sen autuden ylitse, kuu
tänä wiikon päiwänä on kaikille kansM
tapahtunut. Mutta niin iloa täynnäns,
kuin tämä päiwä meille on, niin rastas,
niin waiwawa ja kauhistama on se ollu!
sinulle, O sefu! O kuinga Jumala sin»
päiwänä on tehnyt meidän etumme paren»
maksi, kuin oman poikansa edun, ehkä O
olimme syndiset, ja hän se armosta ril>
kam Vapahtaja sitä .wasian puhdas j«
pyhä. Meillä on ollut rauhallinen yö j»
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hywä lepo meidän wirwotuksemme. Mut-

ta O lesu! mingä tällainen yö oli sinul-
la edellä tämän perjantain? Tämä se yö
oli, jota ennen illalla sinä kuoleman kan-
sa sodit, sinun sielus oli murheisans ja si-
nun hikes niinkuin weren pisarat maahan
wuosit, että me siitä kauhistuksesta ja loppu»
mattomastawaiwasta pelastettaisiin, jota mei-
iän muutoin olis täytynyt helwetisä kär-
siä. Se oli ehtona edellä tämän yön,
jona sinä ludakselda petettin, fangittin,
sidottin, pois riepotettin niinkuin pahointe-
liä, että me, ne oikiat pahointekiät wapaksi
pääsisimme, synnin siteistä kirwoteltaisim
ja emme ikän mahdais niinkuin teuras
lambaat helwelliin poisriepotetuiksi tulla.
Tänä yönä, jona me niin turwattuina
lumlan wartion alla nukkuneet olemma,
täydy sinun seisoa, niinkuin pahantekiä,
anda wasten suutas lyötää niinkuin pilk-
kaja, anda päälleS walhetelda, silmilles
syljettää, otta wasian korwapuusteja, ja
luulla kaikkein riettahimbia häwäistys sano-
ja, meidän wapahtamiseksemme kaikkein
perkelilten alinomaisesta waiwamisesta,
piinamisesta ja hawäistyksistä. Tämän
päiwän aamuhetki, jona me lewosa ja rau-
hasa olemme saaneet Jumalan kansa pu«
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Aamu Rukous
hua, oli juuri se, jona sinä, O lesu!
warhan aamulla wietin Kaiphaksen tyköi
raadihuoneseen, ylönannettin pakanain kä-
siin , täydyit kärsiä niin monda kipua,
kuulla niin monda häwäistystä ja wihdoinsangen tuskallisesti ja häpiällisesti kuolla.
Ia kaiken tämän alla olit sinä alallas,
ystäwällinen ja kärsiwäinen, niinkuin ka-
ritsa joka ei suutanS awaja. Mutta ah
kuinga wähä asia, tuinga pieni kärsimys
ja »vähin «vastahakoisuus taita meitä wai-
waisia syndisiä kowin liikulta ja kärsimät-
tömiksi saatta, ikän kuin emme wähindä»
kän kärsimistä ansainneet olis. O lesu!
kirjoita tämä sinun kuivas niin sywästi jo
eläwästi sydämmihimme, ettemme millon-
Zan sitä unohdais, waan että sinä ain»
meidän silmiimme edesä olisit, sekä nii«
kuin meidän »vapahtajamme, joka meilll
»iankaikkisen elämän ja autuden ansainnu!
on, että myös niinkuin meidän esikuwam»
me, jonga askelia meidän pitä noudatta-
man ja ei arwaman sitä kärsimiseksi, joko
meitä joka päiwä kohdata taita, eikä anda
fildä itsiämme häirittä eli sitä Jumalan
rauha kukista, kuin sydämmisämme löyty'
män pitä, waan että me itsemme totutai»
simme kärsiwällisesti kärsimää», tytywäisini
pysymään ja siweyttä osittamaan koska ml
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lotudesa wääryttä kärsimme. Olkoon sinulle
O lesu! kiitos ylistys ja kunnia ajasa ja
ijankailkisudesa, meidän ja kaikkein suista,
kaiken sen edestä, kuins tänä «viikon yönä
j« päiwänä kärsinyt ja ulosseisonut olet!
Ole kiitetty kuolemaS edestä! Kiitetty sen«
gin tähden, että sinä sen meille sanasas il«
mottanut olet! Ole sydämmellisesti ylistet,
<y myös sentähden, että sinä tänä päiwä«
»H meille tätä Henges kautta muistutat.
Suuri kiitos sen meidän sydämmihimme
lahjotetun uskon edestä, ellemme muusta
liedä eli tiedä tahdo autudekfemme, et
muulla itsiämme lohdulta eli muuhun u-
stalda, kuin ainoastans Jumalan wapa-
seen ja ansaitsemattomaan armoon, joka
sinun kalliin kuolemas ja sowindos kautta
ansaittu on. O tämän kärsimises tähden
anna tämä perjantai meille olla yksi rau-
han päiwä. Cinä olet meidän hywäsH
rauhasa andanut tänä yönä nukkua. An-
na myös meidän tänä päiwänä maistaa ja
nautita sinun rauhaas meidän sydämmisäm-
me ja laske meitä wihdoin Simeonin kan«s» menemään siihen ijankaikkiseen rauhaan
ja rauhan majoihin taiwaasa. Olkoon si-
nulle O lesu! kiitos sen meille suodun
lallin maan rauhan edestä! lahjota se meil»
le edeSkinpäin , jarakkaasta Isämme maa»
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sia sota ja kapina poiSpoista, Anna mei<
dän Kuningaallemme Hänen päiwinänst
rauha, ja yxi pitkällinen onnellinen ja rau,

hallinen hallitus. Anna Kuningaan Huo«
ne kukoistaa rauhasa ja hywisa päiwisä.
Anna KirkolleS rauha, ettei se sinun ja Iu«
malisuden wihollisilda tulis wainoluksi, ei«
lä eksytetyksi wäärildä lahgoilda ja lieha»
koitsioilda , wäärän opin ja willityksen kaul«
ta. Anna meille keskinäinen rauha, ettem-
me itse, jotaan riita ja tora matkan saa»
la maan niin paljo kuin mahdollinen on,
pidämme rauhan kaikkein ihmisten kansa,
ja elämme niinkuin Christittyin sopi yksi»
mielisydesä, ralkaudesa ja sowinnosa, ettei
yksikään kiukkuinen sana mahda meitä wi.
haan ja wainoon sytyttä. Edellä kaikkia
anna meille omantunnon-rauha, ettemme
mitään tie eli ettemme ota, joka omalle
tunnollemme painoksi, lewottomudeksi ja
waiwaksi tulis Christuksen rauha, jonga
hän kuolemallanS ostanut ja jo ennen luo-
lemalans meille luwannut on asukaan mei-
dän sydämmisämme ja ajatuksisamme, sa-
man Vapahtajamme lesuksen yhteydesä.
O Jumala ! tis itse meitä täysitolisesti hur-
skaiksi sekä sisällisesti että ulkonaisesti: tie
meitä aina enämmin ja enammin lumali,
siksi. Tie myös meidän rukouksemme niin

88



Perjantaina.
uskolliseksi, uskomme niin toimelliseksi ja
toimellisudemme elämäsämme niin waikulta»
waiseksi, että Jumala sen kautta kunnioin
letaan, lesuksen Weren woima meisä tl«
moitetaan ja ettei Pyhä Hengi ikän meil«
da murhelliseksi tehdyksi eli lähimmäinen pa-
hennetuksi tule. Kuule ja lie tämä Isä
Jumala! Poikas lähden, lesu ! kuolemaS
lähden ja Pyhä Hengi! ustollisudeS tähden.
Amen.

Isa meidän joka olet taiwaisa, Pyhitet-
ty olkon sinun Nimes, iähestulkon sinun
waldakundas, Tapahtukoon sinun tahtos
niin maasa kuin taiwaisa, Anna meille iä-
näpän meidän jokapäiwäinen leipäni, Ia
anna meille meidän syndimme andeksi, niin-
kuin mekin andelsi annamme meidän wel-
wollistem, Ia älä johdata meitakiu-
saukseen- Wiisahin Jumala! sinun sana-
stas me tiedämme ettei Jumalan lapset tai»
da kiusauksista wapaat olla; senlähden em-
me myös tahdo rukoilla, että niisiä koko»
nans säästettää. Ildäkpllä hawait-semme, että perkele, mailina ja oma liha
kiusa meitä joka päiwä, ja että alinomai-
nen sota on hengen ja lihan »välillä. Siis
rukoilemme sinua, wahwista meitä urholla

H -
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sesti sotimaan, auta, kosta me kiusataan,
ettemme tiusauksesa langeiS, woitetais jo
matamaan jäiS. Niin kauwan kuin sinä
autat, ja me sinun woimas kautta sodim-
me, niin ei ole meillä hätää. Mutta äli
sinä itse johdata meitä kiusaukseen: älä
wedä armoas ja kättäs pois meildä, älä
jätä meitä nojamaan itseemme kiusaulsisam,
me. Rukoile meidän edestämme O lesu!
loska saatan pyytä meitä seuloaksensa niin»
kuin nisuja ettei meidän uskomme puuttua
mahdais. O ehdi, sinä lohdutuksen Hengi!
meidän heikkoudellemme auksi, kosta me
ahdistetaan. O Jumala! meidän pakotur-
wamme! Älä osota itsiäs hirmuiseksi mei-
tä kohtaan pahana päiwäna. Ia jos tar«
Pelliseksi näkisi kaswos peittä meildä, ikän
kuin, sinä Herra! meidän ylönandanut ja
unohtanut olisit, O! niin älä anna sen
komin kauwan päälle seisoa, eli ylön ra-
stan olla, kosta sinä olet uskollinen, joka
et ketään salli kiusatta ylitse woiman, waan
tiet kiusauksesta lopun, että me sen woim«
me kanda, erinomaisesti kuoleman hetkenä
jona emme muuta taida odotla, waan että
satan lopuksi kokee kaikki kuin mahdollinen
vn. O lesu! joka itse olet kowin kiusattu,
ettäs niitä kiusattawia autta taidaisit, älä
ole kaukana meistä! Auta meitä silloin kil«
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«ottelemaan hywän lilwotuksen, pito»

inään uskon ja hywän oman tunnon ! Pää-
stä meitä pahasta, sillä sinun on walda,
lunda ja woima ja kunnia ijankaikkistsii.
!llmen!

W. l- Sull ITsu mielest niylastll «.

katsotat silmät ylöspäin, Sillä mailman
silmä Noufustans' juokse edes ain, Walai«se kaiken ilman. Tiet' osotta, käy edellä
Ia mene oikiall' kädellä, Tiet' tasaisi',
puhdast rata.

2. Ensi katsandonne läändäkät Zionin
Vuoren puuleen. Ajatelkat yötä pimiät'
Ett' Jumal' teist piti huolen. Si«
!i Herraa suuresi' kiittäkät, Hälle le olett'
ivelkapäät Mond tuhatt' kiitosi' tuoda.

2. HErran Zebaothin totuus Kuin sii,
pein all' mun hoisi, laupiuden' on myös
nytkin uus Ett ylös herät' taisin, Kuing'
paljo welka HErralle Mä olen tällä ker«
Ma? Mä itsen hälle uhraan.
4. Ett omaisudes HErra sun Olen,

pidä murhe minust', Ett nimes kunniako i«
Kastun, Siunauksen saan myös sinust'.
työn', puhen', ajatukseni, Sopikon fiu»
»aukseksi, Ia edeskaykön alat.
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5. Ann' taiwaan awoi ollakans, Sy«

dämen ylönnykseks', Huokauksen pääskään
kohdastans' Sinn' sisäll, ahdistuks'. Sa«
no armon sana sielulle» : älä pelkä lapsen
mitäkän, Sill minä kansaS olen.

6. Suojel' HErra mua armoinen,
Warjel' kuin silmän terä, Ett armoS pai-
siaiS tygdnän, Eik' minust' koskan eriö.
Ole auringo ja kilpi mull' Ia asiat muul
anna tull' Kaik hywän tahtos perään.

7. Älä ann' mun tahrat' sydändän'
Eik' oma tundoon' koskaan. Synnin tie
sulje edestän'/ Ett hartaudes', walpaan'
Olen; sill' ehkä päiwäll' täll' Mun lop.
pun alka likennell' Ia kuolo kimpuun'
kulke.

3. Kaikk' halduus ma siis andanen.
Sä toimitat kaikk' hywin; KäteS mua y»
lös pitäkön, Kofta tuftat tulle esiin. Sm
ett mä ehton tullesa tönttäisiin parannukse»
sa Kuin hywä Christitt' aina.

Ehto Rukous Perjantaina.

A armosta rikas Jumala! uskollisin Isa!
me sydämmemme pohjasta ylistämme, kii»
tämme ja kunnioitamme sinua, ettäs myös
tämän päiwän loppuun asti olet meidän
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shto Rukous Perjantaina. 93
Jumalamme, meidän auttajamme ja mei«
iän edeswastajamme ollut. Niinkuin me
sinun hywydes kautta tähän päiwään elim»
me, niin myös sinun edeskalsomises kautta
ckmma tämän päiwän yli eläneet ettei
initään paha ole meille tapahtunut sielun
lli ruumiin puolesta, roaan sitä wastan 0-
lemme paljo hywää saaneet sinun siunauk-
slstas. O kuinga suuret sinun tekoS koh-
oamme owat, kuinga monet sinun hywät
lyös ! Erinomallain taas tänä päiwänä
mielemme johdatamme sinun kaikkein suu-
«nda hywä työläs, O lesu! sinun kuo,
lematas ja kärsimisiäs, jotka, ehkä ne san-
gen hirmutlawat ja peljälläwät olit, sinä
tuitengin niin mieluisesti ja kärsiwällisesii
Htenä perjantaina meidän syndeimme täh«
len ja meidän pelastukseksemme ulosseisonut
>let. Tämä sinulle katkera perjantai on
Mi meidän päiwämme meille rauhan pai»
»jksi tehnyt. O kuinga hywä, kuinga le-
»ollinen, kuinga siunattu perjantai on tö-
nö päiwänä meillä ollut. Ia tähän tule
ncidän kiittä sinun kärsimises ja kuolloS
perjantaita, jona Jumalan wiha sowitettu
!« täysi syndeimme edestä tehty on. Olkon
lima perjantai siunattu kaikkein päiwäin
lugusa, joka on tehnyt kaikki päiwät ar-

mon ajaksi ja auluden päiwiksi. O anna
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meille niin kiitolliset sydämmet, ettemme
yhlenälän päiwänä unohda, kuinga ylsi
perjantai on sinulle hirmuinen ollut ja mi«
tä se sinulle sinä päiwänä maksanut on et-
tä lunastaa meidän sielujamme, Anna
meidän erinomattain joka perjantai uudista
sinun piinaS ja kuolemaS muiston meidän
ajatulsisamme, että meidän ralkaudemme
sinua kohtaan sen kautta sytytettäisiin ja
lisäläisiin. Anna, että niinkuin sinä kuo<
lit rakkaudesta meitä kohtaan, me myös,
rakkaudesta sinun tygös, kuolisimme ilsel»
lemme, kuolisimme mailmalle, kuolisimm»
me, synnille ja niin mudoin eläisimme yl«
sinäns sinulle, joka kuolit edestämme, wa«
eltain sinun edesäs uudesa ja sinulle otolli»sesa elämäsä. Me rukoilemme sinua san»
gen nöyrästi, saman sinun piinas ja luo<
lemas tähden, että sinä armosa meille an»
deksi annaisit kaikki synnit, jotka me tänä<
kin päiwänä sinua wastan tehneet olemma.
Älä anna näiden syndein seurata meiti
wuoteseemme sieluamme ahdistamaan ja le«
poamme estämään, waan hauta ne kaikki
ijankaikkiseen unhotukseen. Sen lepoS töh>
den, jonga sinä O lesu! sait haudasa yöl»
lä, yhden niin hirmuisen päiwän ja ulos»
seisotun päiwän kuorman ja heltehen jälken;
niin anna meidän jällen tämän päiwän
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waiwan myös löytä suloinen lepo wuotee,
samme, että me myös sen edestä sinua huo,
„enna kiillä ja sinun Nimelles ylistystä
veisata laidaisimme. Nyt on ehto joutu»
»ut ja pimeys päällemme lange. Me o»
!emme aiwan heikot päiwälläkin meitä aut,
lomaan koska kuitengin silmiämme ja ym«
närrystämme käyltä taidamme Paljoa
«ähemmin me siis yöllä itsiämme warjella
laivamme, kosta pimeys sowaise meidän
Ilmamme ja uni estä ymmärrystämme.
Varjele siis sinä, O Iumalo! meitä kai-
esta pahasta! Warjele niiden käsistä, jot,
a meitä wihawat, ja myös kaikilda niil«
ä, jotka kawaludella eli wäkiwallalla mei«
i jollaan muotoa wahingoilta taitamat!
Varjele koko huoneemme ja kaikki, kuin
inä meille andanut olet! Warjele meidän
mgemme ja ruumiimme, meidän mielem,
ne ja ajatuksemme. Mutta edellä kaikkia
»arjele meidän kallisti ostettu ja kuolema-
»in sielumme, ettemme langiais syndiin,
«tanan kiusauksiin, lewottomiin ajatuksiin,
,hdistukseen ja epäilykseen. Jota enämmin
e ulkonainen ja luonnollinen »valkeus pa»
me meildä, anna sitä kirkkaimmasti ar«
»os walo sisällisesti loistaa meidän sielui-
mme Hlä anna uskon kyntilän meisä
«nmua, waan wahwistua ja syttyä, et«
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ta meidän walkeudemme joka päiwä tästi
edes walistuis ihmisten edesä hywisä toisi
ja nuhdetlomasa elämäsä, ja me paistai»
simme niinkuin kynttilät tämän Mailman
wiimmeisesä pimeydesä yhden pahan elkisen
ja nurjan sukukunnan keskellä. Weda Q
Jumala! meidän mielemme ja sydämmem»
me puoleeS ja käännä sinun mieleS ja sy<
dämmes meidän tygömme. Kiinnitä meitä
sinun kälehes, ja taluta Meitä neuwollas,
ettemme enämbi eksyis sinusta. Jos tänä-
päiwänä sinusta jollan muotoa harhaillee!
olemma, niin anna autuaksi tekemä armoi
wielä kurilta meitä kaiken jumalattoman
menon hyljämään, ja mailmalliset himol,
ja täsa mailmasa siwiästi, hurjasti jo
Jumalisesti elämään ja odottamaan lui
malan meidän Wapahtajamme lulemisto
ja ihanata ilmestyksen päiwää, O luma<
la emme tiedä, koska meidän Herramm
tule meildä tiliä maalimaan. Hän tai!«
lulla niin hywin yöllä kuin päiwällä j»
niin pian tänä yönä kuin toisenakin. Sen<
tähden älä anna meidän heittää itsiämnu
lewolle, ennen kuin me olemme saanee!
syndimme andeksi rukoilluksi ja itsiämm
walmisietliiksi wiimeiseen lugun laskuun,
että jos ylkämme tulis puoli yönä, mei

'dän uskomme lamppu silloin löyttäisiin P»
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lawaksi, me ilolla saisimme mennä ylkaäm«

»e »vastaan ja sisälle käydä hänen kansans
!ihen ijankaikkiseen morsian huoneseen, ja
»iihen ihaniin asuin sioin Jumalan oikialla
ädellä. O Jumala sytytä meihin sisälli»
,en halu sen ijankaikkisen elämän perään
!tlei tämän elämän suloisuus eli wiheljäi,
yys, myötä eli mastoin käyminen meisä
ltä halua wähennäis, waan aina kaikisa
hkä kuinga meille käwis, muistaisimme et»
emme erinomaisesti ole luodut tähän,
»aan yhteen ijankaikkiseen elämään: että
ämän elämän ihanaisuus kato niinkuin sau«
nu ja on ainoastans yksi silmän räpäys i«
ankaikkisuden suhteen, ja ettei tämän nykyi«
en ajan waiwat ole sen kunnian werta,
uin meille ilmoitetaan. Nyt Herra mei»
»än lummlamme sinun edesäs on kaikki
lneidän halumme ja meidän huokauksemme
n ole sinulda salatut. Me rukoilemina si-
nua ei ainoastans itse edestämme, waan
myös muiden edestä, Kuningaan ja kaiken
Esiwallan, tämän kaupungin ja maan,
meidän sukulaisiemme ja ysiäwäimme ja
kaikkein ustowaisten Jumalan lasten,edestä.
Anna heidän olla sinun armos ja wartios
olla suljetut. Vihollistemme ja kaikkein
Jumalattomain edestä me myös rukoilem-
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me. O Jumala armahda heidän päälleni
anna heille se hyödyllisin ja tarpellisin
luin toiwolelta laitan, nimittäin totini
kändymys ja sinun armos. Sinun armo
tänä yönä auttakoon kaikkia wiheljäisii
lohduttakoon kaikkia sairaita, ymbäri pii
eittäköön kaikkia kuolin wuotees makawia
ja armahda sinuas kaikkein ihmisten pöil
le. Kuule meitä, Armollinen Jumala
sinun armos ja laupiudes tähden. Amen

W- f. O ITsu kuingoi olet. »c.
Katso Jumalan karitsa päälleni Ollesal
ristis alla, Sill< halaa heikko sydämeni Cu
haawais' sisäll' palat': Awa siis haamläwet mulle Sill' ikäwöiwäll' sielulle
Kuin apuu sulda anoo.

2. Mun kallion sinun rotkohiis, A»,
metlises sinn' tulla; Sun läwistettyin ha«wohiis, Ne suojaks olkot mulle, lois' m
lat pojes pyvhittään, Ia synnist' puhlaal,
pesiähän Sun werihikes nesteell'.

3. Muserra tänä yönä wiel' PoiS fi
meyden walda Ett sinun wartios alla lääss
Mä rauhaS' saan unelda. Teräwa krm
nuS näytläkön puolestan' yön Pimiän, long'
päälle makiast' makaan.

4. Purpura kaapuS kattakon, Kuin m
relläS oll' tHytett Mun jäseneitän' peiltäkölij
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z3en pugun kans on näytett' Pö iloisem»
, ,aks minullen Kosi' piinaS muisto on mie«
lisän' Siis lewollisest lepään.
, 5. lewit' sun käsiwartesi, Maalesan' mi-
i,m päällen'; Ann' minun löyhän lambasi
!i>!innoillas lämmitellä, Awojon kupees' ol»
m siis, Mun sielulle» yks' paradiis' Tu«

ms' mull' rauhan paikka.
I 5. Suloinen siemys suo sä myöS Mull'
««moistasi wuota. Suo suuta mull' myös
ywäks yöks Sun huulistasi koota. Sil-
i mä janoon jälkehees Ia iläwöitsen pe«
»hääs, Elämän HErra hywä.
7. Ei saatana saa temmata Minua pois

istis alda; Sill' siinä lippun liehua,
Liin wapaa on mull' walda Kusa ne mer<
it näky, roaan Niin lewon minä löytä
aan, Siell' wapa on mull' kaupung'.

8. Niin nukun siis ja lepäjän Ansios
>» piinas päälle; Ei waiwat woi mua re-
dillä RakkaudestaS täällä. Maan loiwon
lansaS kuolla mä KuinS minun tahdot yh«
«siä EloS' ja kuolos' itsees.

Aamu-Rukous lauwantaina.

meidän Jumalamme! kuinga suuri on
sinun hywydes, jonga sinä nyt taas meille
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osoltanut olet. Sinä et ainoastans ole meil, l
le elämää ja hengin lahjottanut, waan si,l
nä olet sen myös warjellut ja nyt ikän kuin
uudestanS taaS meille annat. Sinä olet,
taaS saattanut meitä pimeydestä »valkeuteen
ja andanut elää tämän «viikon wiimmeiseen
päiwään asti, että me tänä aamuhetkenä tai-
damme kiitoksella tulla kaswoiS eteen ja ilol'
la sinua ylistää. Sinä olet usiammalla ta»
walla osottanut meille enä hymyttä, kuin
monelle muulle, ei että me siihen enämmän
mahdolliset olimma, waan sentähden, etti
sinä meille niin armollinen olet ja niin muo<
Voin rakkauden ohjain kautta tahdot sydäm-
miämme likemmäksi sinua wetä. Syystä
mahdamme itseldämme kysellä, mistä kaikl!
tämä armo tulla mahta, ja mikä se on, jo-
ka taiwutta sinua enämmän hymyttä meille
osoltamaan, kuin monelle tuhannelle muille,
jotka taitamat olla paremmat meitä, ja
joiden tykönä sinä enä rehellisyttä lyödät,
kuin meidän tykönämme; mutta emme sii-
hen muuta perustukseksi ldytä taida, kuin
ainoastans sinun laupiudes pohjattomasa me«
resä, josa ChristuS ikän kuin sydän on. Ta.
siä lähteestä, nimittäin lesuksen armosta ja
lesuksen tähden, tiedämme kaikkinaiset armon
wirrat lygömm? juokseman. Ia uskalluk,sesa ainoastans tähän lesuksen armohon,
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rohkenemma me myös nyt uutta armoa ru«
loilla. O Jumala! älä anna meidän sitä
lukoilla sinulda, joka meille ei muuksi kuin
vahingoksi tulla taita. Ia jos ymmärtä»
Nlättömydestä senkaltaista rukoilisimme, niin
liellä ennemmin kuin että sinä meille sen an»
naisit. Älä myös sitä anna meidän saada,
jonga sinä näet meidän käyttämämme, ei
muuksi kuin muiden sortamiseksi. Mutta et-»
Ii «valutetut olisimme, ellemme mitään tah»
loas wastan rukoile; niin anomme sinulda
sisällisesti ja svdämmellisesti ainoastans sitä,
jota epäilemättömästi tiedämme sinun tahto»

ivan kaikille sydämmestä rukoilemille anda,
ja jongawahwast ymmärrämme meille ijan»

kalkkiseksi hyödytyksekss ja parahaksi tuleman,
ja meille wältämattömäsii tarpellisen oleman.
Me rukoilemme sinua nöyrästi, lahjota ja
anna meille sinun Pyhä Henges, jota sinäitse olet meidän rukoilla käskenyt, ja jonga,
sinä O lesu! olet wakultanut, sinun taiwal-
lisen Isäs meille mieluisemmasti andawan,
luin joku muu Isä tahto leipää anda hä-neldä sitä anomalle lapsellensa. Sinä olet
sanonut: jos te, jotka pahat otetta, taidat»
te hywia lahjoja anda teidän lapsillenna,
paljoa enämmin tiedän taiwallinen Isänne
anda Pyhän Hengen sitä anowaisille. Tä«

I -
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män sinun armollisen lupaukseS päälle rukoi-
lemme nyt, ja emme laske sinua, ennen kuin
sinä kuulet meitä. O Jumala! anna meil-
le Pyhä Henges. Sinä tiedät ettemme
paitsi hänen awutansa ja waikulustansa ol«
la taida, ei mitan hywä ilman hänetä leh«dä, ei Jumalala auksihuuta, eikä Christu-
sia Herraksi kutsua, waan kaikki Pyhän Hen-
gen kautta. Ia joitta ei ole ChristuksenHengeä, ei he myöslän ole Christuksen o-
mat; mutta kaikli, jotka Jumalan Hengel-
dä waikutetan, ne owat Jumalan lapset.
O anna siis ja älä kiellä meildä tätä Py.
hää Hengeä: Tämä armon Hengi, jonga pi»
ta meitä sinun armostas wakuttaman: Tä«
mä rukouksen Hengi, jonga pitä opetta«
man ja auttaman meitä rukoilemaan, ja
rukoilee edestämme sanomattomilla huokauk-
silla : Tämä uskon Hengi, joka »vaikulta,
wahwista ja ylöSpitä meitä totisesa ustosas:
Tämä rakkauden Hengi, joka spdämmisäm-
me todista sinun rakkaubestaS meitä kohtan,
ja »vaikulla meidän sydämmisämme totisen

rakkauden sekä sinun että lähimmäisemmetygö: Tämä kurittama Hengi, joka ylitse
»voitta meitä harhailuksistamme ja jällen
aula meitä oikialle tielle. O anna meile
Pyhä Hengi johdattajaksi ja muistuttajaksi,
joka laita ovetta meille kaiken toduden joh«
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datta ja pyhittä meitä loludesa, muistutta
meille kaikki kuin lesuS opettanut ja puhu-
nut on, puhdistaa meitä kaikesta siitä hä»
neldä «vaikuttamattomasta lihallisesta ja
lurhasta, joka wielä meisä kiinni rippu,
nuhdella meitä, koska wäärällä tiellä olem»
ma, ja talutta meitä ijankaikkiselle tielle.
Herra opeta minua tekemään sinun suosios
jälkeen, sillä sinä olet minun Jumalani!

sinun hywä Henges wieköön minua tasaista
tietä. Anna meille Pyhä Hengi huomen
lahjaksi, Juhla lahjaksi, pantiksi ja rva-
lutukseksi, että sinä olet meitä kihlannut
itselles armosa ja laupiudesa. Anna meil-
le Pyhä Hengi, joka meidän hengemme
lansa todista taita, että me olemme Ju-
malan lapset, Jumalan perilliset ja lesul-sen kansa perilliset. Anna Pyhä Hengi
meille, joka meisä »vaikutta taita ne loti-
set ja oikiat Hengen hedelmät, rakkauden,
ilon, pitlämielisyden, laupiuden, hywyden,
uskon, siweyden, raittiuden. O Jumala
ldarjele armollisesti meitä sitä Pyhää Hen«
geä häwäisemästä, murhelliseksi saattamasta
a wihottamasta, joka ainoastans meitä e,

lämäsa ja kuolemasa lohdutta taita, iisää
joka päiwä armos ja HengeS lahja ja wai,
lutus meidän sieluisamme, että me jota

llauwemmin sila paremmin hengellisesti miel-
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dyneiksi tulisimme, Hengen uudesa menosa
waellaisimme, emme enämbi lihan jällen
eläis, maan hengesä kaiken Jumalattoman
menon ja maalliset himot hyljäisimme ja
täsä mailmasa siwiästi, hurskasti ja Ju-
malisesti eläisimme. Katso, meidän lu,
malamme! kaikkia tätä me tarwitsemme,
mutta emme wähindäkään näistä taida o,
min woimin matkan saatla, waan kaiken
tämän sinun Henges, se ylsi ja totinen
Hengi, se hywä ja Pyhä Hengi meisä
waikutta, sentähden sydämmen pohjasta ru»
koilemme sinua , älä kiellä meiloä tätä lah«
ja. lahjota tämä Pyhä Hengi ei ainoa»
sians meille, waan kaikille hända sinulda
anowaisille. Taidon ja Herran pelroyn
Hengi lewätköön Kuningaamme ylitse ja
ohjatkoon kaikki hänen tiensä ja edesottami».sensa, sinun kunniakses, KirkkoS eduksi ja
maamme parahaksi. Armon ja rukouksen
Hengi lewätköön kaikkein Kuningaallisten
personoin ylitse heille lohdutukseksi, woimak»
si ja siunaukseksi. Itse Pyhä HengeS hal«
lilkoon sinun kirkkoS ja estäköön kaikki
erhettywäiset Henget, antichristuksen Hen»
gen , joka on mailmaan tullut sinun kirkko,
as wörällä opillansa eksyttämään. Sinun
Pyhä HengeS yldspuäköön ja siunatkoon

kaikkia totisia ja ustollisia Evangeliumin
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palwelioita, että heidän työnsä sinun hen«
geS kautta menestyis, uskowaisten wahwi,
stukseksi ja jumalattomain käändymiseksi.
Sinun Pyhä HengeS «valaiskoon tyhmät,
ylösherättälöön suruttomat, käändäköön li-
halliset , wahwistakoon uskowaiset, lohdut,
lakoon kiusatut ja wirwottakoon waiwatut
sillä, että heidän ahdistuksensa pitä loppu-
man , multa Jumalan armon loppumatto-
man oleman. la, niinkuiu tämä wiikko
ynnä tämän päiwän kansa loppuhunsa en-
nalta , niin ole sinä meidän Jumalamme
ja auttajamme tämän wiikon wiimmeisnä
päiwänä , niinkuin ensimmäisnäkin olit.
Anna meidän usiosa wahwana pysyä, ei
ainoasianS wiikon, waan myös elämän
loppuun asti, että me silloin ufomme lo-
pun sieluimme autuden käsittäisimme. O
Isa! O Poika! O Pyhä Hengi! armah-
da meidän päällemme meidän wiimmeisellä
hetkellämme. Taina meille armollinen ja
Christillinen ero tästä surunlaksosta sinun
ijankaikkisiin majois, kusa tahdomme si,
nulls Isä, Poika, ja Pyhä Hengi sydäm-
mellä, suulla ja kielellä weisata: Pyhä!
Pyhä! Pyhä! meidän Herramme Juma-
la Zebaoth. Hänelle nyt ja joka hetkilunnia olkoon.
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Isä meidän joka )c. Mutta päästä

meitä pahasta. Warjele meitä synnin
pahasta, joka pahin paha ja sy kaikkeen
pahaan on. lesuksen lähden armahda mei<
tä rangaistuksen pahasta. Koetuksen ja kil-
wotuksen pahasa, sairaudesa, hädäsä ja
muusa ahdistuksesa ylöspidä meitä. Kiu«
sauksen pahana hetkenä wahwista meitä.
Ia wihdoin pelasta meitä autuallisen kuo«
leman kantta kaikesta pahasia ja auta mei»
tä taiwalliseen waldakundaas, josa ei mi»
kään paha meitä enä kohtawa ole. Ia sen»
tähden kosta wiimmeinen paha, se wiimmei»
nen wihollinen kuolema tule, niin auta O
Jumala! sekin paha ylitse »voittamaan. Sil»

ten emme enembi pahasta tiedä, waan mei-
dän silmistämme kaikki kyynneleet pois pyhi»
tään, meidän sielumme owat Jumalan kä«
desä, josa ei kuoleman waiwa lähesty hei,
tä, waan meidän ruumiimme lepä sangen
suloisesti: sillä niin on kirjoiteltu: autuat
owat ne kuolleet jotka Herrassa kuolemat,
ja Hengi sano: Heidän pitä lepämän hei«
dän töistänsä, ja niin muodoin sillon kaike»
sta pahasia pelastetut olcmma. Kuule mei»
dän rukouksemme, Olumala! sillä'sinun
on waldakunda ja woima jakunnia.
Sinä mahdat sen tehdä, sillä sinun on wal»
dakunda, ja tämä sinun waldalundas
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uloslewillämiseksi sopi.. Sinä yksin taidat
tämän tehdä; sillä sinun on «voima, mut»
ta me olemma »voimattomat. Sinä tah»
dot sen tehdä, sillä sinun on kunnia. Ko«
ska meidän rukouksemme kuulluksi tule ,

niin kunnia ei ole meidän, mutta
Ellet sinä tätä tehdä tahtone meidän täh-
temme, eli meidän rukouksemme tähden;
niin tie se kuitengin itse tähtes, sinun Ni«
mes ja kunniaS tähden; sillä mitä me ru-
koilemme, se koskee sinun Nimehes, sinun
waldakundaas, sinun tahtoos ja että mei«
dän rukouksemme kuullaan, se koskee sinun
kunniahaS. O kuule siis meitä, niin tah«
domme sinua ylistä täällä ajallisesti ja siel«
lä ijankaikkisesti. Amen! O Herra! sano
sinä myös taiwaisa tähän meidän rukouk,
sehemme amen, ja laina myös meille ar«
mos täällä amen. sanomaan sillä sydämmen
uskalluksella, että se totisesti tapahtu mitä
me rukoillet olemme. Sinä olet itse sano-
nut: amen, amen, mitä ikänäns tie anot-
ta Isäldä minun Nimeeni, niin hän an-
da teille. Nyt emme ole rukoilleet omaan
nimehemme, sillä me tunnustamme, ettem-
me mitään hywä ole ansainneet, eikä meil-
lä ole itse tähtemme mitään hywää toiwot,
tawana; waan me olemme rukoilleet lesuk»sen Nimehen, hänen tähtensä, hänen so-
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windoonsa ja esirukoukseensa turwaten, jo«
ka itse on amen, se uskollinen todistaja, hä>
nen , joka kaikki Jumalan lupaukset nii»
ja amen omat. Siis anna kaikki rukouk-semme hänesä niin ja amen olla. Amen!
totisesti, totisesti, nain tapahtukoon.

W- k. Ainoan I»m. lolleudes ?c.

Dö jättä hvwasti jo nyt, Ia päiwä jou<
tu edes, Jumal' on luonut molemmat,
Häll' kiitos korkeudes'. Hän Herra kaiken
mailman, On kaikk' hywin loimitta», I«järjestykseen tuoltan.

». Jumal' juur yldä kylläisesi'Kilwel.
länsä mun kätki, Kuin elämän' ihmellisestsuojelepi ratki. Ei kukan woi niin lohdut,
ta, Uftollisutta osolta, Kuin se suur!
HTrra Jumal'.

3. Ann' sulle minun kiitoksen' Kelwatl
tällä haawa, long' heikkoudes'lähetän I,
kunniakses tawat'. Sua ylistän mä ikä
pän' Ia sinun omas ollenen, Wieroitett
itsestäni.

4. Sun siunaukses kirjaan Mun n
men tänään paina, Ett menoni niin käyt»
tä saan Kuin henges waati aina. El
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johdattais ain' enämmin Sun tygös minua
likemmin, Sun hywä tietäs käymän.

5. Mun tekon, toimittukseni, Kaisan»
bos alla olkon. Sanas mull' johdatukset
si, Käynnöksi hywäks tulkon. Ann' mäH«
räl osa kumbaisest'. Ristisi'- ja awust' ar«
miast', Ett kiitosi sulle kannan.

6. Rawits' myös minun ruumiin, Waan
sielun runsamasti, Ettei se näändyis puu«
toksiin Mutt' sais sun armostasi, luur' on»
neksensa lisän ain Ollesan täällä muukalain
Ia köyhä kultun wieras.

7. Nyt wiikko loppu tänäpän, Auta
siis armostasi, Ett woimasas myös täyte»
nen Toimituksen ja asian'; Ett huomen le»
popäiwänö, Me HErran pelwos' lepäjän
Muista askareista wapaa.

8. Ann' lyhykäinen ikäni, Niin toi-
mellisesi' jaka, Ett ijäisyteen riennäsi Si«
tä maali ajais taka; Eloisan oikein eläi-
sin Ia tahtos jälken kuolisin, Suo Her«
ra se mull'/ Amen l

Ehto Rukous tauwantaina.
ijankaikkinen muuttumaloin Jumala!

sinä ppsnt niinkuin sinä olet ja sinun päi-
K
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tväs ei lopu, ei ne »vähene eilä lisänny.
Mutta meidän »viheljäisten ja luolewaisien
ihmisten täyty aina waihetella yhden päi«
wän, yhden wiikon, yhden wuoden toisen
perästä. Meidän päiwämme kyllä niin
muodoin lisändywät, että me yhden eletyn
päiwan toisen jälken itäämme laskia saam»
me. Mutta sitä myöden kuin ne enändy.
wat, niin ne myös wähenewät; sillä tääl-
lä muotoa aina tulema elämän päiwä toi-
sen jälkeen meildä wähenee. Nyt taas o,
lemme ei ainoastans yhden elämämme päi<
wän lopettaneet, lvaan ynnä on myös yksi
kokonainen waellulsen wiilko mailmasa meil»
da loppunut. O Herra! opeta meitä niin
päiwiamme laskemaan, että me sydämmi-
sämme »viisaiksi tulisimme ja huomaitsisim»
me kuinga meidän aikamme juokse niinkuin
wirta , sihen asti että se ijankaikkisuden
pohjattomaan mereheen putoa. Opeta mei-
tä tänä wiimmeisnä hetkenä päiwästä ja
wiimmeisnä päiwänä wiikosta muistamaan
niitä wiimmeisiä wältämätlömästi edesä sei«
sowia, nimittäin kuolemala, ylösnousemi-
sta, huomiota, taimasta ja helweltiä. O-
peta meitä niin hellittämältömästi ajattele»
maan meidän kuolematamme, että me sii«
hen itsiämme malmistamme ja, kostkas mei-
»ä kutsua tahdot, taäldä erjämään mielui-
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set olemme. Opeta meitä ylösnousemistani»
me niin tutkimaan, että me joka paiwä
sinun ylösnousemises woimalla synnistä y,
lösnousemme ja uudesa elämäsä sinun ede-
säs waellamme. Opeta meitä wiimmeisen
duomion ja tilin tekon muistoja joka päi-
wä duomitsemaan meitämme, ettemme ma»
ilman kansa duomittais, ja niin kawahta-
maan meitä sekä julkisista että salaisista
synneistä, et emme sinä päiwänä häpiään
tulis, koska kaikki ilmei tuleman pitä. O»
petä meitä taiwaan jokapiiwäisellä muistol»
la kaikkia mieldäm ja halujamme sinne
käändämään , ja sitä icäwöitsemään , eltem-
me mailmalda sisälle otetais, josa ei kui-
tengaan meillä pysywäistä kaupungia ole.
Opeta myös meitä helweltlä niin ajattele-
maan / ettemme ikänäns tieten telis sitä,
joka meitä tähän waiwan siaan saaltais,
waan paljoa enämmin että helwetin pelko
meitä synnistä esiäis ja taiwahan halu Ju-
malan pelkoon kehotaiS. Nyt Herra! me
yhden wiikon sinun armos kautta lovetta»
neet olemma, ja niin muodoin meillä ko-
ko wiikon <ili tänä laskelta»
wa on. Mutta paraS on, että me heitäm-
me itsiämme tomuhun sinun jalkais juureen
ja kukin tunnustamme meitämme welwolli-
siksi palwelioiksi, jotka sinulle sekä sisälle
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tulon että ulosannon suhteen kymmenen lu<
hatta leiwiskä welka olemme. Eikö sinun
sekä hengelliset että ajalliset hywät työS,
joita me tänä päiwänä ja tänä »viikkona
naulinnet olemme nousee kymmeneen tuhan-
teen, koska joka silmän räpäyS on yksi hy-
wä teko, joka usiambia hywiä töitä meille
myötäns tuopi? Eikö meidän tänä wiikko-
na harjoitetut syndimme myös mahda nosta
kymmeneen tuhanteen, koska ne owat usi»
ammat kuin lukia taidamme? Ne käy,
wät päämme ylitse , ja niinkuin raskas
kuorma omat h? meille ylönraskaksi tulleet.
Nyt mitä pnä meidän sanoman eli mistä
alkaman? Emme tahdo pettä itsiämme ja
sanoa sen metallisen palwelian kansa: Her,
ra! ole lärsiwäinen meidän kansamme, me
maksamme kaikki sinulle; sillä mitä me
maksa taidamme? Me jotka ennengin o,
lemma sinulle welka itsemme kokonans, se-
kä mitä meillä on, ja se kuin me olemme
on welkana sinulda, me joiden welka joka
silmän rapays sinulle enänee. Kaukana
on myös se, että me tänä tulemana yönä
ja tulemana wiikkona meidän metkaamme
»vähendä woisimme, maan paljoa cnämmin
me sekä usiambain hywäin lekois, että u«
siambain syndeimme kautta uuteen suureeni-
baan welkaan tykönäs joudumme. Ah !ei
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Herra! emme maksoa sinulle luwata taida,
waan me longiamme maahan sinun jalkaiS
juureen ainoastans rukoilemaan, että kaik,
ki welka meille jällen jätetyksi ja andeksi
annetuksi tulla mahta lesuksen kuoleman
ja roeren, hänen sowindonsa ja täydellisen
maksonsa tähden. lesuksen weren pitä ko«
ko meidän kymmenen tuhatta leiwista mak,
saman. Tällä merellä tahdomme uskosa
jättä itsemme Jumalan armon ja laupiu»
den halduun, joka koko welan ylöspanon
taita poiepyhkiä ja kuormamme rastaan
painon poisolla. O sinä lembiäs Isä!
anna nyt lesuksen tähden kaikki meidän
syndimme, joita me koko tänä päiwänä,
koko wiikkona.ja kaikkena elämämme aika»
»na sinua wastaan tehneet olemma, olla
andeksi annetut ja hänen »verellänsä poispe,
siyt. Älä anna meidän wanhoja synde«
jämme kansamme uuteen wiikkoon wiedä.
Sinä olet käskenyt, ettei meidän pidä an«
daman auringon läskiä ylitse meidän wi«
hamme. Ah! älä myöslän anna sinun
mihas seurata meitä wuolcesemme, waan
anna meille se lohdutus sydämmihimme,
että kaikki meidän syndimme owat meille
andeksi annetut, ja sinun armos tygdmme
jäilenS käätty; niin taidamme huomena
jällen ilolla mennä meidän Jumalamme pal»

K »
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welukseen, hänen lepopäiwänänsä, ja mie»
luisesti alka yhden uuden wiikon uudesa e-
lämäsä uudella Henges woinialla. Ole
nyt sydämmellisesti kiitetty ja siunattu jo-
ka silmän räpäyksen edestä edesmenneellä
wiikolla, eltes ole kostanut meille meidän
syndeimme tähden, elt rangaisnut meitä
ansiomme jalken,waan säästänyt meitä niin
armollisesti, warjelut niin Isällisesti, ylös-
pitänyt niin runsahasti ja siunannut meitä
niin yldäkylläisesti »vaatteilla ja rawinnol-
la, terweydellä ja raittiudella, lohdutuksel-
la ja wirwotuksella. O Jumala! wiikko
on lopulla; mutta sinun armollas ei ole
loppua ja sinun laupiudes on joka huo-
men uusi. Sentähden lie hywää myös tä«
näkin yönä meitä kohtan ja rupia taas
tänä uutena wiikkona siunamaan sinun pal«
weliais huonetta. O koska meillä niin
monena päiwänä, niin monena wiikkona
ja niin monena wuotena on lunnusmerk»
keja ollut sinun us?ollisudestas ja armahta»
waisudestas, paitsi niitä makuutuksia, kuin
meillä tästä on sinun, sanasas, kuka siis
ei tästä lähin tahdois jätta ja anda itsiäns
niin lembiän ja armollisen Isän edeskatso-
misen ja murhen pidon ala. Sinun hal«
duuS annamme siis itsemme kokonanS, mei-
dän sielumme ja ruumiimme meidän huo-
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neemme ja kalumme, meidän sukumme ja
ystäwämme. O Herra! ei meillä ketään
sinua eluisamba ole, jonga päälle uskalda
taidaisimme, emme myös ikänäns taida pa-
remmin suojatut olla, kuin koska me sinul-
le itsemme uskomme. Anna ainoastans meil-
le armos, että me oikein sydämmestä ja ei
paljaasta suusta jätämme itsemme sinun u-
skollisen ja usein koetullen armahtawaisudes
ala, ja ettemme uskaltaisi itse päällemme
ja omaan sukkelutehemme, eli olisi surut-
tomat, ikä n kuin. ei mitään waara peljät-
täwäna olis. Totisesti, Herra! aina on
waara satanasla ja hänen »välikappaleistan-sa ja syy on meillä myös aina peljätä mei-
dän ansiomme tähden. Ia muu surulto-
muus ei kelpa, kuin ainoasians se, joka
perusta ilsens yhteen sydämmelliseen uskal-
lukseen ja sisälliseen tunvallisuteen sinun ar«
mohos ja hywytees. Siis senkallaifesa u-
skalluksesa O Jumala! annamme sinun huo-
maas meidän rakkaan Kuningaamme, Ku-
ningaan Hioneen, kaiken Esiwallan, tä-
män kaupungin, paikkakunnan ja tämän
maan. Hcrra lewitä armo - siipes kaikkein
näiden ylitse ja anna heidän turwallisestiasua sinun KaiNwaldiaisudes warjosa. Ia
näin nyt lesulsen Nimeen lopetamme tä-
män wiikon. Mutta wielä lopuksi mielem-
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me johdatamme, että niinkuin wiikko nyt
loppuu, me pääldäm waatteemme riisum»
me ja laskemme meitä wuoleesemme; niin
pita myös meidän elämämme kerran lop,
pumaan, meidän sieluldamme tämä sawi,
maja pois riisuttaman, ja meidän ruu«
miimme hautaan laskettaman. O Herra
lesu! koska meidän elämämme wiikko on
loppunut ja me siihen määrään ennättäneet,
kuin sinun edeskatsomises eteemme pannut
on; niin anna meille silloin lewoliinen ja
autuas hetki kuollaksemme. Poista nyt e»
delläpäin meistä kaikki synnillinen mailman
rakkaus mutta sitä wastan anna meille
mieluinen ja iloinen sydän tääldä pois e«
riämään ja pyhä ikäwöilsemys ijankaikki-
sen elämän perään. Anna meidän aina
seisoa pyhäsi walmistutsesa. Warusta ja
harnistoilse meidän sielumme »vanhurskau-
den sota aseilla, uskon kilwellä ja autuden
rauta lakilla, ettemme hämmästyis kuole«
maan ja duomion edesä, jos ne jo tänä
yönä meitä ennättäisit. O lesu joudu
awuksen, sill' ajalt' kuollos kautta; kanS
katso laupiast puolehen. Sun omais
koon auta: en epäile siit ensmgaän sinä
»voitit pirun ilkiän kans syndim syngiät
maksoit. Niin puhu lesu puolesta», kosk'
huomiolle tulet; sinä nimen kirjaus kirjoit.
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tan sun pyhäis pariin olet. Suo walda.
kundas sisällen käyn, heidän kansans nau-
litsen , sit' ansaittuu sulo auluut. O le-su Chrisie joudu jo, wiimmeiset päiwäs
tulkoon! ja uskowilleS apu tuo, sun tah-
too kuiteng olkoon. Ah! aika on , jo jou»
du, tänn<! meil' ole duomar' armoinen:
meit' lesu! aula amen.

W- k. luur hottonst mailmast le-

wiikko loppun wäändä Mutt' armo
Jumalan Jos kuhung' itsen käännän Se
uusi on ainijan, Aika kato kuin warjo,
Waan HErran laupius Onjokapäiwä
jon Ia anda lohdutust'.

2. O armollinen HErran' Kuin ylös
pidät mun, Kuul' äänen tällä kerrall'
Joka on uhris sun lahjas niin monels'
näytät, Ett en woi luetell' Mit' ikäns'
minuS löyttän' On suloa annett mull'.

2. Kaikk' wiiko anda tiedon Sun hywv-
desiäsi, Kuin minull' osotett' on Kaik elo.
kertani Algusta tään asti Ilos ja murheeS,
Sun armos ihmeistä Mstap' lotites'.

4. Mul' sydämesi' mä huolin, Kost'
Minä kohdatan, Ett pahasi' elän olen,
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Jumalani wastahaan, Kuta enämb'rakasi'
mua waan Ia otti waarin must' Sitä e«
nämb' rikon wastaan Tein mielen et pa»
hennust'.

5. Ah älä rangais' wihas' Niit suu-
ni syndejä; Sill' Isällinen sanas Its'
huuta käa^dymään; Siis huudan armoos
suurta, Armahda päälleni! Ia halaan
jalkas juurta, Sääst' armollisesti.

6. Toiwoman uskon' käske, Sill'
Christuksen werell', iiilto on tehty, ja ä»
sten Nyt hywä on täll' cräll'; Siis tah-
don luwata:'ijän Olla uskollinen, Hywä
henges laina wäcn Vlhäldä minullen.

7. Nyt lapses olen jällen; Anna siis,
ett' tain yön Sun wartioS alla elän;
Suremat' kaikkin tydyn, Jos wielä kuol,
la pidäis, Ia kuoloon nukkunen, En huk«
kumasta peltäis, Humalas' elänen.

8. Sa tiet sen HErra Ett le«
woS lepäjän, Waikk' helmett' kidastansa
Uhka mua myrkyllään, Eip' lapseS tuo-
ta lottel', Mutt' on kuin taiwahaS, Ald'
ymbär Engclis olell' Tahtoot mua suoja-
Hans'.
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9. Sä pidät myöskin huolen Mun o»

maisistani; Ett mahdamme jäll' huomen
Iloit' woimastasi. Ia uhrit sulle suoda,
Vull', kädell', sydämell', Myös kiitos wir«
ren tuoda Sull' HErra kaiktell' wäell'.

10. LoS täsa ilmaS pitä, Tai wiik,
lo oll' wiimeinen, Niin en mä nuris' si,
ta, Mutt' henges' riemuitsen, Sen pää«
sin päiwän perään long' ChrisiuS ansain»
nut, lohong' laiwos' ylösherään, Hywä
yötä sanon nyt.
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