








Se on:
MetM AenanIesuxen
Lhttstuxen Mmeisest puhest/Ri-

stinpäälle nppuesa:
Mi

Jumaliset a/atoxet/ hlidze n^jdhen
Seidzemen ihanaisten janaen/

cuitt HERra IEsus Ristin
. päälle puhunut on.

FaMle tötuwaisille Ghnmfilleia
surullisilleteffeille/MMilleia aititlswille
lapsillei nmmyös eaitille Chliftilpille op«u-
leMohdnlUMlaiätpexl/muueamila wuo,
f«„ennenM/sildä cotteefi iaHpwinoppe,
«elda Htttalda/ O^R5rL«ic»Bsrgss Udella maalla/ hytvin asetet»lda tlrks-
herralda/ Ruodzix, cocohon pandn - »aan «M,un,allsest aiwowxest/ ennen »nmltetyst kie»

jest/ hämen Snsmexi kaäcl)' »aprän-
«Hn aneltu omal culuto^el

Präntätty Tuwsa/s
P«Mr HqvWxsn pchgldg/ Vwom,» «6«^





Kunmgallsen MaWeein ia Ruo-
dzin Waldäcunnan torkiasti uskottu
Mies ia Neuwon andaia/ seka Hass-rätt -Rädhi/ sinä KuningaUises oikeu-
des SuuresFörstilunnas Suomes;

l st Suurijucuinen iaArmollinen
HEixra/

Gert Eoreny l5reW
Wapa Herra Fasarltzin; Herra

Abborsorsijn laLlu-
Mlan? minun armsllmenHerran/ m

cunnVitettu suuri woi-
maimmHolhojani:

fturisucmnen Her-
cowKhrtiilcllnnatt

«genlmittmpacanotttcngm seas/ on
M5 ama prz hywa m yllstettäpck
iapz/ ettawffa he wanhau wuo-

lopettanet/ ia Romalal-
MlN KglMyerejlZ j)iM/sm enftm-

ff maisen



wäisett Paiwatt
sta Vden wuodens alkanee/ owat
he jotakin hywä/ erinomaisen kyeol-
lisuden merklxi/ hywin lektzllens ia
ystäwlZlens jacaneet/ muzsiutkaen,
heillens sen wanhan Kirkon opet-
tajan P. NugustinuM fanom/Ito.
niin o rerr2 ninil peju5
lustincc) kWämätömdä lhmistapa-
hembam/etj taidama päällans can-
da: ja eosta mma myös sitä sama
iVzelläntwHlmmgln ajattelen/nm
löydän minä idzeni caickien nijdhen
hywtien lölden edestä/cuin T- Ar-
mon/ nyt coconans »s. ajastajanjl-
sille/ lukemattomalla muodol/ mi-
nulle nyncuin halwimmalle mnK
ten seasa/ ia minun köyhälle
nelleni/ armollisesti
wljoden lahjan/ ArmcW/

/



ApHi; Mutta että sen pahembi/
coffa minä sitä wastahan/ tämän
nMsen tilan jälken/ mlnun kchhä
tawaratanl cadzelen/ nyn en löydä
minä fijnä mlläkän/jota armol-
lenne minä sen edestä tarita/ embä
semmengän anda kehtaisi) mingä
tähden olen syyn saanut/ tämän
kirjaisen/ ylidze nOen Geidzemen
lohdullisten sanaen/ cuin meidhan
Herra ZesusKhristlls/ Ristis rip-
puesans/ wWeisellänspuhunuton/
Suomeri kirjoitta/ ia ? Armon
Mkiast cuulmsan nimen alla/
Prcnlyn toimitta; jonga seKunni-
allinen n. nl: x-

sentuuluisan Seuracnnnan Borgos/
hywinvstotluKircko Hena/muu-
tamila wuosia ennen/ jumalisesta
halusta ia aiwotuMa/ sangenwy-

l ftsti



ftsti RuodM sn cöcsnpaiMt ia
monelle sshrisittylle Sielulle hpwä-
Li/ PrenW andanut tulla. Ia
«Mcuin ennen jonimitin/ nm wie-
!a nyt edespäincatckein nöyrimmä-
sti tmol1en/että Armon/tämänsaman kiljaisen/ jonga minä enlm-
wän lahian sias/
ealckem suurlmmas nöyrydes lähe-
tän/ armollisesti wastan ottaisitte
ia sen yna lekiän cansa/caickiawal-
noila/ lrwlhambahita/
wehlta wastatzan/ armollisen war-
ftlluxenne ala/ ottatchdolsitte/jon-
ga canft/ en minä muuta mitäkän
evzl ell haje/ waan että 'C. Ar-
monne/ tahdols nl/n alna edespäin/
calkella minun wanhudeni hMä/
tlljncuul lahangtn asti/ olla minun
mmottmen Herran ia holhojan.
ShdcripäcköMl ruwileniasydäm-

A- ,



mestä uffolltsesti wiwtan Ar-
mollenne sekä stmrisuculselle Frou-
lvaUe m molemmltten Armotz-
ne eaickein lackahimmaille perllll-
fille/ suutlsucuifille nuorille HEr-
roille laNeldzyllle/calklile yhtehi-
sesti la idzecullengin erlnomaisestl/
pitkä lttwelMlkti/ oneWahywtk
uutta wuotta lacaickl muuta Hen-
gellista ia Ruumtllista hywästz siu«
nausta Herralda Zebaottlda/ joca
T Armone sisälle m ulo? kchmiftn
hywästlfiunatton/nptla tzäcaicklse-
Hen/Amen. Klr/oltelluRlddarllast
stn päälle Iou-
lucuusta/wuonnajälken LhristuMy
MdpMtlN/ ,66^.

T. Armonne
V<5y«a pslwelia

Anders Mickelin Poica.Pacchalemus.
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VorZoenllz?2stoll8 ut viZilamilUmi,

k«c«no «lleÄu kellmus lcril»eb«t,
Kllcuzri, Guldenstolpe^

perNinIaull. borealem,
lima: ?,tl!Ot« , r,uc<,ri 6? zmico llonorznä»;

HI<l crucepenclentl5(l!lililii ver»
A ba suprema

6oKo exposuit peÄore <2^8ie-
«IU8



inpatl-iu ic!iaM3,r^pis^z
evuIZ25, rem facis eFre^iÄM.

Llt labor inäicium pietauz j verba^;
8/ml?c)Ia czu« czuo5vl5 cOlneminiNe

55 TA.OoK.

It» pZuciz,n,icz mence ö: calzmo Zs,tu!«tur
Kempe/ ?oi.

Ljuzäcmq; speöiatill ac

/f>Atz cuin Luicollaulestele/
hand' cuolem' kauhistele/



Wahä ennen ennustele/
Surematans suruele/
Surun wirttä weisaele/
PitkäUicaulaUcaiahtele:myös Christus cuoUeilansa/Ristin puusa rippuesansa/
Valeet, wirren weilaeli/
Seidzemen Sana saneli/palkin- muistox- läänehille/
Opix/ ojennuxex orwoiU.

Samat Sanat SaarnarTeklRuodzixrunsalljaäUe/
Mstar AndnchBorgost paras
Papvi/ rilas Hengest/ harras.

Jotta lällens Suomalainen/
ANTI autuas Hämäläinen/Mcoin poica Packalasta/Ricas runoist/Rlddarlasta.
Ruotzist sywäx suomex käänsi/
Ia wiel hywax hämex wäänsi/
Pani pränmn hywast halust/
Waich wiel wähan culut calust/
Otti ivahan omaft warast/
Pyrki sima Sieluns parast.

SM



SMa finul nrmas 3lNti
(Ettäs ne M'panit präntifn)

Krttos cunnta caikild tule
Cuin nait nate/ luke/ cuule/

Paras palka paähäs pannan/
Cunnian crunu/ cutas cannat.
Kircaast cuin yxi tahtikttlat l)s.„.

Taiwaas/Sieluin Salin sisall/ v.,2.

Nam nyt (weickan) ekicn ennust'
toden tunnust!

LKicl 1U8?äNI)Kl Hboenös
koell eeok. 0rö. ibicl-

i/«»c„»/,»« el/^WH?!ö< <isö<l/ e«//?e'

«A"



? «<»Ke/
i» /«n'Hc«, /'«/>/e/<«<e, ?

?o/?«?Ä /«^/He»W»««//« <,»««,

/?)»/,' »/><s,^e«^e«c<«^»',öH5»

sx/»/ic<,< 8ucc28

/V«»c e/is», c»^ <D x n?lo d7.

H«ic ?«<< a«o

N«« p»ue«, «ch'«ic I.. m<z;

?rof.Lxrraorä. ölLibliotK.

rn3Znuln linIanäiH Vuc2tntn.
llec nun

suowa Suomalainen/VHämalainen Sawolainen.
CatzoS noita HERwn töttä/
Cuic on tehnyt/ näinä öinä?

Esij-



Esijjat ennen meidän/
Noudit miehiä/ mailda muiden/Wielä sittek/ nnefi yxi/
Mirka pyysi wijsi cuusl/
Kirkon ccmsa/ Kihla- cunda/
Laki cunda/ pitäjä cunda.
Ettei juures/Suomen saares/
Miehl löytty isois parwes.
Mutt' jopa nyt Jumal julki/
Wmks/ Sawois/caikis culki/
Andain meille armostansa
Toimi miehiä/tilain canja.
Esimerkix aula heille/
Tama kiriä liene kyllä/
Ionga Pappi RuodM käänsi/
Mutta Lagman suomex wäänsi.Kijt' sis Herra Hame culda/ey pllutut miehiä sulda/Hywä myös HerraHerLadmand'/Aiwa oppen/ awarald'/Tee wieläkm/ Herran töitä/
Ett Häme sua Mä taita: ,
Älä tottel Lallein LausuiKnllä Pellin palka pailu/
Sull' nlyös palkan Mne Herrö/2ons



Iong sää muistat wijmein kerran.
EH caalehen cainoloisa/
Wihan suowan Sormen päisä.
Iumalall' on onnen ohjat/
tnojM lphu awaimet

ceciuit

1N0K!K8 KäI^e5IIU5
1'uervenlil k.

H0OIVäziVIKLU5eö4
Olie^

illum non liniz s tuo
lWlr'lei»Zremio, lonZiuz abN«l,iz

(Huin lemper, memor «tkvliz,
viviuiz iubiet, colat viZil.

, nobils nunc opu5
I.luZugmtlÄnltullliclklnonicam?^^

Ln lidrum libi, czuocl tuiz
Zzcralum voluit pignuz gmonbuz^

esu meluit, «labiI



Lt dlowsn wemorabile
lmmuue iQviliile marllbuz »llerez.

Vi ».Q

5?l0 suo plurimum bono-
f»n<io äe »lmijz novi» l»l,«ril,u5, g«lul»ri vvlui»

/M. 5<,»<i.

'„



ttonoris H: 6ebit« obscrv»nti«
ergo lautori H: consane

5U0I6H8 j0lI4NNI8 I.iu«



f. v. A Q
Se ensimcknm S^uck.

Hsä anna heille
Mä eij he tiedha/ mb
tähetckewät.

<Kt'dän YERm IH.sus Chrisms kärsij jano-
NMW Nlattoman Kiwun/ M-

nan iawaiwan/hänrip-
pu tasa Ristin päällä/ hänen Py-
hät Kaiens ia Ialeans läpltze pi-
stetyt/ hänen caums MlminsntM
pingotettu ia ulos wenytetty/että
micki hänen Luunja kyUä hpwin lu-
että tatttmN Ia sichen wielä/niin
piti hänen karsilnän wiholiistens
pilkasanoia ia suurta häwaistöst/
hirnmliiesti syhetän/ nauretan ia
häwäistan: Cuitengin/ eij cuulZOsen hywanHERran Suusta yhtän
paha eli km°simattö!unven lana/

>



Uosta han kirottijn/ eft han kiron-
-nut M uhganut/ costahänkarsei/
,. r-t. 2. Naan oll nftncuinnxiCa-
ritza/ joca teurastetta wiedän/ za
nmaulnyxi Lamas/joca hänenKe-
ritzmnsedesaneti on/Lsa. ;z. Mut-
ta palioennenkäändä iozens yhdel-
lä pozaUisella m hartaalla rucou-
xell/rackan Taiwallisen Isänsty-
Zö/ että hän hänen wihollistens
nuhtet/ ricoxer m ymnlärtämättö-
myden/ tahoois andepi anda/m sa-
no: Ija/ anna se alldexi heille:
Auxens huuta näiden janain can-

häne Hitiäns Mariat/ jocasil-
loin Ristin alla seisoi/ waan sitä e-
läwata Caickiwaldiasta Jumala-
ta/ zoca on m pysy ijancaickisest/ joca
on yxiLunästaja ia hadäsä auttaja/
joca teke ihmeltä ia Tunnusmer-
tiä/ Taiwas ia Maasa/van. s. Tä<
tä juurtaia wakewätä cu<
tzu IEsus/ISHxi. Lap<
set/costa hejotatln heidän luonoUi-
WaWanhemmildansnmlieroltze-

wat/



wat/ taicka jotakin on heillä waiits
tamista/sanomat: Rakas Isa/an-
na/ auta/ eli tege se eli se/ zoUa he
WanhenmlittensSndämmet/rac-
kahuteen kehoittawat ia saawat mi-
tä hepyytämät: Samalmuow te-
ke nwös HERra IEsus Christus;
hän on täsä nincuin sywään Mu-
taan wajotettu/ zosa eyyhtänpoh-
za ole/ rkl: eZ. Hän on vlos
wuodattttu nincjUln Wesi/ caicki
hänen Luunsa owat erinneet/hänen
Sydamens oll hänenRuunusans/
ninquin sulatcn Medenwahä/
22. hänenwaiwasans/huu-
ta hän Isäns tygö/ ia on senpäal-
le wadwa/ että hän Hsäns rackan
Sydammen/ sen canza lepyttä tai-
ta: Sillä/ nM usein minHERrall >

IEjuxel on zotakin erinomaista ol-
lut Iumalalda anomist eli Ktittä-
mist händä/ nm hän on tätä sana/
JSH/ nlaininnut. Costa hän
Prtitarhas Jumalan wihan/ hel-
wetm addistoxen/ ia caickcn Mail-

A g MW



Mn syndien cänsa/ werm hjopis/
taisteli/ njn on hän usenkerran ru-
(oellen sanonut/ Isa/ Isä/ jos se
on mahdollinen/nm mengän tämä
Kalcki minulda/ Nattd.- 25. Costa
ne 72: Opetusiastallmozttt hänelle/
<uinga Cansa sen pyhän Ewamze-
liunlin/ ilolla olit wastanottanet/
ia Perkeletkin hänen Ninleens olit
heillekuuliaiset/ ilowe hän sydäme-
stans sen ylitze/ ktjttä sitä Caicklwal-
diast Iltmalata/ joca hänen jyli-
naUens oli sen woiman alwanut/
l>lal:68. Ia sano: Minä Man
sinua Isa/ Taiwanla Maan HER-
ra/ että sinä olet sen ilmoittanut
NM tyhmille/ ia Isa/ nijn on si-
nulle otollinen ollut/ w-

Costa hän ylös heräyttiLazaru-xen cuoUuist/ sanoi hän/ Ila/ mi-
nä ktjtän sinua/ ettäs olet minua
tuullut/ loK.n. Ia hänenrucou-
xesans/ saman Ewangelistan tykö-
nä/ ,7. Luqus/ costa hän mickenp
Christin vstowaisten edestä rucoe??/



mdzu dan Iumawz: Isaxens/ to-'
tincn Isa/ Pyhä Isa; Ia costa
hänen tästä nmilmast eriän,än pi,
ti/ andoi hän hengens Jumalan
käsiin/ sanoden: Isä sinun Käsijs
minä annan hengeni; Samalta-
pa teke myös hän täsä/ Isä annase andep heille.

u 3 u 8.
ss"Amä opimpös sinä rakas C,hrk

Ihnlinen sinun
stasiaMestaristas Christuxest IE>fuJest/ joca on ze paras Mestari/ siz-
na oikias rucouren parres/ ia ter-
roi tätä sana/ Isä/ nincuin yhdexi
Mestari cappalexi/ eltä hän knlla
hywin tietä hänen rackan Isär.sSydämensillä leppttäwäns j Sa-
malalnuoto tege sinä nwös/ nyn
usein cuin sinä oletailoinutIuma-lata rucoella ia auxes huuta/sanotalla sanan parrel/ cudzll handäIsäxes/ ninquin hän myös onqm
ia tahto olla sinun vstolinen Ilas/

ia



ia tiedä/ että se hänelle aiwa hywv
telpa.

Keisar Augustuxest lugetan/ et-
tä costa hän Messalald mdzutm;
kgler patllV. Ijänmaan Izaxi/ pi'
ti hänen nttn hastiasti ltkeneen/ sa-
noden; ettei hän ikänäns yhdestä-
kän cunnian nimestä/ nijn suurta
lohdutusta ollut saanut ia ymmär-
tänyt/cuin tästä: Ocuinga palio
enännn se pitiMe Taiwallselle Kei-
sariUe kelpaman/ coffa n,e köyhät
Lapset/ caikes medän tustasamme
ia wastomkäymlsesämme/ astune
me edes/ hänen meidän mickein
rackahimmaxi Isäxen: cutzumme/
sanodenProphetan Esamn cansa/
64. Sinä HCRra olet meidän I?
sanmie ia meidän Lunastajani/ js
wanhudestoil ollut se sinun Nimes.

Ihanailemba nime etj olemaan
päällä/ min Isan ia Atm nimi;
O cuinga mim ppi oikia Isä saada j
hänen Svdanleidäns/ ettei hän'
Aapsians nnelelläns autais? '

dllls



delle kipiauV iä sairalle Lapselle/ eij
taida yhtäkän paranlbata wozdet-
ta olla/ quin Isan Kasi ia Hitin
Sylieliparnlahat; juurisencaldaft
sen Isällisen hywyden ia laupiuden/
osotta meiUe leTaiwalinenIsä cai-
kes meidän murhesam/ wiheliäisy-
desam ia tuscajam/ niinquinHERra
Jumala ltzepuhu/Efatfatykonä49.
Taitaeo yxiWalmo unhotta hänen
Lapsens/ nijn ettei hän armahda
hänen Cohduns sikiötä/«ajos hän
wiela hänen ylön annais/ nhn en
tahdo nunä ikänans sinua unhot-
ta/ c<wo Kätten päälle/ olenmma
sinun ppaldanyt. Ia taas/ tequin
Ruumisa cannetan ia Cohdufa
makatwminä tahdon teitäwanhu-
ten asti canda/ sij hen saata että har-
maxi tuletta: Minä tahdon teh-
dä/corgotta/canda ia
Item: Hla pelkä/ minä olensinun
eansas/ ala harhaele/ minä olen
sinun Iumalas/minä wahwiftan/
autaan la tukeen sinua/ minun

wan-



wanhurffauden oikianKäden caut-

Mitä taita vpl Isä hänen Lap-
sellens enämbät luwatak Custa
me otanime sen Isän/ cum woipl
hänenLapjellens tätä Mut-
ta meidän Ijancaickinen racas I,
säm/ hän tayto la taita tehdä/fil-
la hän onLapsianscaickemlikinnä;
HERw onläsnä caictia aupens hu-
tawita/ caickia nqtä jotta händä
totildes aMms huutamat/ hänte-
fe nntä ne Jumaliset cmowat/ hän
cuule heidän huutons iaauttahei-
tä/psgi: «4 5. HCRra on läsnäcaickia/
Ma on/ maut-
ta yxi murhellmen oma<
tllndo on/ Mi - 34. Hän on Nlyös
ppi caicklwaldias HERw/ joca hä-
nell armahita Lapsians/ taita ia
woipi amm/ hän taita tehdä seka
Taiwas että Maafa/ mitä hän
tahto/ ?lgl: i- z. Hänen oikia Ka-
teus taita caicri muutta/ klÄ.-Oäuclle,eq ole mitan maydotoin-

dg



VM

dä / l.uc. l. Han tietä autta Ne
Jumaliset kiusaMst/ 2: ?et. 2.

Cuca oll Lothin Tulest ia Tu-
likiwest Sodomas ia Gomorras
pelastanut? Cuca on Josephin san-
giudest? Israelin cansan sitä an-
garast Egnptin oriudest? Ionan
Walascalan wadZastk Lazaruxen
cuoluistauttanut? EH ypkän nmu
quln Herra Jumala/ nmdänTai-
walme»t isäm/se zocacaickelcunnial/sano taitaa Minä olen Jumala
Calckiwaldms/ Qcn: 17. Pitäistö
minun Käteni jo lyhetty oleman/
nm ettei hän enämbi auna taida?

Ach eij/ah eij.
«Ventahden jos Jumala on nyt

meidän Isam/ cuin hän myös wG
sist on/ nqn tahto han sijs sekä elä-
mäs että cuolemas/ lsälisen nrur-
hen meistä pitä/ia caicki Isällisethywät työt/ Sielun mRnmin puo-
lest/ meille osotta.



nsn

on: CuulesMestarita Christusta/
cuinqa hän nckoele/ opi sinäkin nm
rukoelenlan; sitä warten
hän rukoeli/ että hänen sinua m
minua rucocleman opettaman vi-
dais/ ;6. Psalmin pääue.
Ach! nw lohduta itzes sijs tällä:

Els Jumalan olet ia IsHren
iapses tytön läsnä ann apus ou"/
Mnä waiwa taäl karsin/
En custan «ääld apu tiene/
Sinä aino apun lientt.

?Za Mens:
Ginä fijs taupias Fa/
Sun annos meitt aina lisä/ Kc.

tzixi toisexi/ tuMamnlewlsust,/
mim Christus tasa rucoele: Ija
sano hän/ anna se heilien andexi:
Mncuin hän sanoa tahdois: A6)
minun laickein rackahin arnmhai-
nen Isan/ sinä olet minun pannut
nhdex« walilNlehexj ia jowittaiaxi/
sinun la sen köyhän Ihnimillism
SucucunnanwaiheUaMa tninun
pidais hänen nmn Cattemn Pq-



nan ia Cuoleman cautta lunasta,
man/ nW azatele tätä minun
ta Kipuani/ ia catzo nunun Rumi-
hin päaUe/ cuinga jurkiasti m
motomasti/ se runneltu on, Aw
na sentähden/ o rakas Isä/ tämä
minun Kipuni ia Cuolemani/ olla
täydellinen hinda/ coco Maiiman
syndem edestä/ ota ne waiwajet ia
wlheUjäiset Ihmiset/ mtnun tähts>
ni/ armoihin Mens: Anderi an»
-na/ anderi anna/ o rackahin Isä/mitä he sinua wastom rickonece o-
wat; Sinäpä sizs olet sanonut mi-
nulle:

Joudu pian heida» auMs/
Cuin owat muches maiimas/

Ia sumes fangiuZes/
Päast heila spnmzi'ia hadasi/

myös ftn ruman pilun kädest/
Ia anna sinun cansas eiZ.

Ach mtzo! Vlinun Iunmlan/
sinun tahros niinä mielellän ttgen/
?sai: 40. Täjä Nllnänytparahah '

Zanswalwas olen z Anna tämä w
pu/



pu/ cuin MlNUlZa heidän syndiens
tähden on/ la tämä aydistos/jom,
heidän pahain teeoins täyden/ on,
mmun päälleni pandu/ 45.
nullen leimata/ la ole heille srmol-
linen. Ach olepas nliuua ainaem
langin cuuliut/ nlnauin sinun ra-
msta poicas/ mjnannäsijsnvtkin/
ttnnä nlinun rucouxenlsinllllesW
wata/ ia (llule minua.

u 3 u 3.
/f>Mos/ minun rakas Christit-

cuinga vstMsest/ cuinga
ahkerasi/ cuinga yxiwacalstst/ mei-
dän Mnmmnen Pappim IEsus
Christus/ senwihel)äisen ia cadote-
tun ihmisen sucucunnan edestä/ ru-
coele eyainostanscohta syndiin lan-
gcmijen jällen/ Paradisis ole mei-
ban edestamrucoellut/mutta nlpös
wähä elänen hänen cuolematans/
hänen calmAla rucouxe!lans/lon-
ga han täällä nlaanpäällä teki/ru-
cokllen sano/ job: 17. En minä ru-

coele



Mls Ntjden edestä/ o
armahainen Isa/ zotca sinä minul-
le andanut oiet/ waanmysfflnmj-
den/ wtm heiden tz;naens muna
vstowat ttimun päälleni: Za wic-
lä nyt sipi paäiliseri/ Ristin pää!'
la riypucsaus rucoele hän nmdän
köyhäen Sylwisten edestanl/ yhden
wäkewän huudon m palawaen ky-
nciitten cansa/ että Isa Humala
taydois melile armollinen olla/an-
da meille andexj/ mitä me synncii-
lem hänyä wastan rickoncet m hä-nen wihoittanetolemme. 3l)altc-
le sinä hywa Christittp/ tanzan si-nun HERras I. Christuxes ruco-uxen päälle zoca päiwä/ erinomat-
tain/ nhn usein qum sinä luget <enwwennm rucouxm/ sinun Isämeidän lugusas ia sano; Ach!
minun ratas Taiwalinen Isän/muista että sinun caickein arnmhi-sm poicas/ on Ristin päällä/ mi-
nun edestäni rucoelMti että minul-
la ftn mutta pidäis Awein andexzzann-



ftminen oleman. O minun Ju-
malan/ anna tämä hänen ahke-
ra rukourens/ minulle syndiselle hy-
waxi tulla/ ole nltnulle armollinen/
m anvexi anna minulle minuniyn-
dini:

Sull olcon yat ylistss/
O hywa Isä Herra mpos/
Iso lickonul olen wastas/
Anna ne ande? armofias.

Sill cuk'o Jumal st liene/
Cmn synnistans puhlax «iene/
Mun syndin tunnustan flnull/

Älä käy cansan olkiull.
Mun syndin tunnustan smuN/
Ia carun sydämen kiwull/
Cavz hnocauxljn ia elj Syndljtt/
O laupias Herra ia pyhin.

Jos nyt sinä sencaldaiscllawah-
wallavsialluxella/ pakenet Juma-
lan tygö ia rucoelet/nin owatcaicki
sinun syndls Chrlstuxen tähden/
totisesti anoexi annetut.

Iamildeikä? Josmeidänrakas
Iesuxcm/ hänen rukouxellans stlt



toimittanut on/ että hän cauldup
Mii/ nrjnqum on kil'joltcttu/ 5.
Christus on hänen Lihanspäiwa-
nä/ rukouxen ia auxi huutamisen
uhrannut/ wäkewanHnen iakyne>
litten cansa/ sen tygö/ cuin hänenkuolemasi pelasta taisi/ ia tulicuul-
duxi/ sentähden että hän Juma-
lan cunnias piti. Ach! rienlub
tze täniän ylitze/ sinä hywä Chrt-ftittp: jos nyt sinun HERrasIE,
sizxes Esirucous on cuultu/ nim«
luin se myös wissist on/ O/ nijn on
myös sinulla totisest sondein ande-
xi saaminen ia yxi arnloilncn Iu.
mala Talwasa.

Me lugemme Mo>sexest/ että costa Israelm Lapselle,
glt heillensEpäjunmloita/laMose<sta wastan/costa hän sen edestä M
ta nuhtel,/naplsit/ni)n nöyrpttiIu-
malan nues MosesJumalan etehen/ rucbeli caztest sy-
dammestäns m sanoi: Acv FzCM
va/cmnM sinun wihas )lUnustu/



sinun cansas päälle/ jongaWa niin
suurella woimalla ia wäkcwäll ta-
de!Egyptin maaldavlgos johdatit?
Käännä sinuas sinun sisus julmu,
desi/ ia ole smuncanjaspahudeny-
litze arnlollmen.

NM teke myös se Taiwalinm
Moses IEsus Christus/ jocapane
phden nöyrän 5uppl,csuon,n ia E'
sinuouxm/ eij ainoastansn«idme<
desiä mm hänenOriantappuroilla
lrunaSt/ Witzoilia suomit/sylgtt ia
Ristinnamltztt; Mutta myös cav
kein synnelsten edestä/ coco Mail-
nms/ että Jumala tahtols hänen
wihans ia hirmu ijudens/ heistä
ies käätä/ia ntjn hänen suloisella ia
ihanaisellaCaswollans heidänpuo<,
lcns catzoa/ olla heille armolinen/ ia
nnda hezlle rauhan.

Costa se kywas Jumala/ vlgos
wuodatti hänen wlhans Israelijt-
tein päälle/ ia hänen Mmudenszo ,
oll nchätoistakymmenda tuhatta ia«
ftitzeznän sam/ ilmanMäminKo- z



raxen cäptnas poistunt/teloittanui/
nw otta Aaron Mosexen kästyst
Sawu astian/ panesichen walkian
Altarilda sisaUe/heittä siehenpyha-i

! Sawua/ nlMtwteisenCMjan la-
pitze/ sowitti Mä Cansan/ leisoden
sitten nqden Eläwittenia Cuoluit-
tenwalilla/ iacatzo/nijnlackaisran-
gaistos jällens/ ia Canla tulipela-
stetuxi/dlutt,:i6.
coffa MnialaN wiha rupeis mei<
dän waiwasten syneistenylitze pala-
Nlatt/ nrjn astu se ocka ylimmäinen
Pappi IEstls Christus edes/ Vhrct
hancn Huuldens Säwun ia sowit-
ti meidän sencansa/nim täytyi Iui
nlalan wlhan ajenvua/ ia hänen
julnludens yhden lopun saada.

Me lugemme 2, Sam: 24. Cuill-ga Cuningas Dawid on lukenut
hänen cansans/ lotcaMieckaMa-
elis ia Iudeas taisit vlgoswetä/ick
sillä nqn cowin Iuinalan nälkä-
styttä/ että hänen Seitzcmän kyin-
Nmdst tunattc; Miestä/mlstamM



Ach

piti/ nijn nöyrvtti Cuningas itzens
HCRran etehen/ tunrusta hänen
tyhnzydens ia jyndins/ ia että hän
synä oli warin tehnyt/ rucoele can-
zan edestä/ että JumalaTaiwaMheitä armayta tahtois/ sillä ettel
he/ waan hän oli sen ricoxen teh-
nyt/ nqnqum hän itze tunnusta/
Minä olen/ sano hän/ tämän syn-
nin tehnyt/ mitä nämatLmubsat
tehneet owat.

Mn teke myös se Aaiwalinen
Dawid meidän
sus/m ehken hän yytätän jyndia
tehnyt/ eikä yhtän petosta hänen
Suustans löytto i. r«l:2. Mn
cuitengin otta hän eij ainoastans
caicki meidäm syndlmme pääUens
ia niiden edestä kärsi/ min hätt ne
iye tehnnt olis/ mutta myös tösä
Ristin päällä/ rucoele meidän/ hä-
nen köyhäen Lammastel^edest/et-
tä Jumala tahdois nieille meidän
suuret ia rastat snndimme/armol-
lisesti andexi anda.

,



Ach! tämä nleidän ylinlNläisen
Pappitn ia Cuningam/ IEjuxen

rucous/ maxa enäm-
män Talwast ia Maata/Ctllda ia
Häpmta/ Perlyiä iacalleitaKiwiä;
O? autuas ia onnelinen on le Ih-
minen/ joca tämän pyhän tawa-
ran vffolla coco/ cuta tahdois eli
taidais/ mitä hywa häl,eUe tästä
olis/ vlgos sanoa.

Cadzo! mikayxiwakewä sowit-
tamisen Vhri on tamacaliisesiru-
cous ollut/ cuinqa äkist Jumalanwtha on lallhtunUt ia hänen ar-
mons edes tuMit. Eiköst se paha
Ryöstäjä ia murhamies/ Ristinpäällä/ rämän cautta käätyxi tul<
lut/ että hän wijmeisellä hengens
ricutoxes/ on ilzeNs HERrannigö
käändynyt/ sanoden/ HERM
muista minua/ Walda«,ndaha5
lulduas/ I.uc: 23. Tämä!:
wäkewän rucouxen cautta/ on
Pänues ia ne muut Cdristu-

Btz sttlM



Wl Aistin aila seijojat/ käätyä
tulleet/ ntjnquin hän sen tunnusta/

oli tiima Ihminen/ Ju-
malan polta/ IVKrc: 15. Se Py-
hä Apostoli Pietari tekl yhden kau-
nrjn jaarnan Helundai päiwäna
Icsurest Nazarenupest/ hänen pq-
nastans/ cuolemastans ia ylösnou-
senltsestans/ m sen nm selkiästi py-
hä st Ramamsta vlgos toimitti/et<
m fen cautta zooo. Sielua kääty-
xi tulit/ Tämä armo ia
Vywä työ (Jumalan KtjtoS) ta-
pahtu sinulle ia minulle wielä
napaiwanä/ sillä jos sinä IEsusta
racastat ia pidät hänen sanans/
totiftston se sinullesencaldaisext hyö-
dytyxexi/ että hänen Isäns raca-
sta sinua ia hän ynnä Isans ia sen
P: Hengen cansa tahto tulla si-
nun tygös ia asuma siansinuhun
tehdä/ )oK: ,4. Jos sinä sinun syn-
diäsrueoelet andexi/ nain: O Her-
ra minnn Jumalan/ sinua wastan
olen mma syndiä tepnyt/ jm minä

tunnu?



Mustan ia en ole kelwollinen/että
sinä mahdaisit minun rucouxeni
luulla/ palio wähemin minun syn-
diani minulle andexi anda: mutta
muista sinunRackahan Poicas ru-
kousta/ jolla hän minun ia caickein
Ihmisten edest/ Ristin päällä/ ru>
coell/Isa anna Hell le andep; Tä-
män vskollisen rucouxen cannan
minä sinun etehes/ o Jumala/ ia
ruloelen turwallisest/ että sinä tah-
doisit sen anda minulle hnwärl
la; Jos sinä niin rucoelet/ «W si>nä ien wlssist nlatcan saatat/ että
HRRra sinulle caicki syndls andcxi
anda/ paranda caicki sinun ncoxesia Cruna sinun Armolla ia Laupm-
della/ r5al: /c>z. Jos Jumalan
Wiha sinua kiroele m pelzätta/ jos
CUolema ia Helwetti ahdista sinua/älä pelkä/ silla tämä sinun/)Em-as
IEsuxes rucous/ pois otta ia wh>jäxi teke/ caiken wihan/ kirouxen/helwctin ia cuolenmn tustan/ lupa
smulle< Jumalan arnion sondein

Biij andexi



Hndexi saamisen/ Elämän ia Ijam
(aicklsen Autuden, Silla eij Iumq>
la ole mettä wihaan pannut/waan
aututta omistaman/ meidän HER-ran IEsuxenChristuxen
ca meidän edestäm cuoUut on/eMzos me walwom eli mgcamnle/ nle
ynnä hänen cansans elaisinlnie/1.
'lbclN 5, Eiköst st niahda yxi wa-
kewä ia ivoiniallnen rucous olla>
Jos nyt Cdristus IEsus/ hänen

rackahalda Isäldäns cuultu on/co-
fia hän Ristin päällä rippuesans
sinun ia minun edestän rucoeli/ oli
Mncatzottuna igcaickein halwinna
pidetty/ Li:,: ;z- Eumga palio e-
nämmm hänen ru<:ourens nyt mw
xa/ cusa hän istu hänen Isäns oi-
tial Kade!/ yhden caldcksescunnias,
ia HERraudes/ hänen rackan I>
säns cansa/ ia ruloelehywä meidän
edestäm/ Aum: s. Lohduta sys
sinuas/ sinä oikia Chnstitty/ tä-
män canta/cmkeskmsauxes; SiUä
HERw Chrlstutz ollesans kestellä



cuoleman tusta ia hätä/ on rucoe-
lut Murhaitrens ia Wihanue-
stens edestä/ cuinga paljo enäm-
min hän nyt/ sitten quin hancuw
niahans on sisälle mennyt/ sinusta
murhen pita/ joca nyt olet hänen
rakas Poicans ia Tyttärens/ ia
catllwaisella Sydämellä/ Snndias
andexi anot; Ach? pidä kntos/ pi-
dä kntos/ Rakas HERra IEsu/ tä-
inan sinlln suuren ystäwydes/ silloi-
stldes iarackaudes eoest; AchHER'ra IEsu auta/ että minä sinun P-stäwytes kelwam nmhdaisin/sinunjuloisuttas himoltzisin ia palawai-
nen sinunrackaudesas olisin/Amen.

S«xi colmannexi merkickännne/
kenen edestä HERra Ehristus täsä
rucoele; M hän täsä rucoeie
nen rackahan ta suuresti nzurehrp
wan Hitins edest/joca sumes Sn-
damen kiivus ia HMus/ Ristin
alla seisoi/ catkerast itkein/ hänen
Poicans waiwa ia kipua; M hän
myös rucoele ike edestans/ettähä-

B lU nen



nen vlgossanomatoin pijnans sq
Wuns liewinnvt olis: Ell tnyostan
hän Opetuslastens edestä rucoele/
iotca sinne ia tänne hajotettiin/
waan hän ruloele hänen murhait-
tens m wihamiestens edestä; Nit-
dein edestä/ jotca hänen cansans
Nftn surkiasti ia armottomasti me-
nit/ että Kimitin maasa/ sen ylitze
iurkuteUa mahtoi.

Eikö tämä ole yxi suuri ihme?
ChristurenRuumis rippu alasti ri-
stin päällä/ hänenKätens ia M-kans japitzetungetut/ häncnPaän-ja OriantappuroiUa crunattu/ hä«
nen Suunsa EtiMa ia Sapel-
ia rawittu: CuiteMin anda hän
gndexi heille/ rucoU heidän ede-
stäns/ jotca hänelle tämän wai-
wan ia pahudm tegT Ongosta
joscus ikönäns semaldaista tuultu?
Om<i? tu NZantez solviz, te
pigfitiulp gclvocgMtu »ZiZ, pro tyac?

cussntlhuz roZ«5,ö: l? inlsliicientjbuz

mme



pore, czuo to ioimici tm blgspbemant,
jnjurijz oncignt, ge subsgnngnt, om»
lionem Se 0N/ AH
OERra IEsu/mikä M
sinä päästät/ enin sinua sitowat/
nyden edestä sinä wastat/ jotta
sinua pilckawat/ nljden edestä
sinä rucoelel/ joeca sinun pääl-
les candawat/ nylle siuä andexi
annat/jotea sinun surmawat, Lo-ssa sinun wlholllses pilckawat m
häwäisewäl sinua/ ia tekewät si-
nulle wäaryttä/nyn sinä rupet ru-
coeleman heidän edestäns; Eikh
tämä ole ihmeUlnen asia? Ks^o.
in ; repgr: p: s;?.

u 5 u 8-
<?"Hman cansa tahto sinun ia nlu

anda yh-
den esimerkin/ ettq me meidänChrl,

stm



sttn opisam/pldälsimme meillem sen
caunijn awun/ cum on Siweys:

cmcki minun lpgöni/ op-
picat minusta/ silla minä olen si-
wiä ia nöyrä sydämesi/ sano
Christus K42tlk: „. Siweys on
vri sencaldainen awu/jonga Juma-
lan Pyhä Hengi ylöSjytyttä/ sa-
nan,a niiden pyhäen Sacramen-
tein cautta/ yhden Christillisen Ih-
u'.isen Sydämen/ että cofka yxi
vickiaC bristitty tule sanalla cli työl-
lä pahoitetuxi eli wihoitttuxi/ etj
huok sitä mitän/ valio wahemnlmsen edestä hänen Lähimäistnäs co>
sta/ tiroele eli häwäise/ waan palio
paremnlin otta hänen Uhans ia
Wercns fangix/ soti Mmlma/ pa-
ha himojapytö wastan/kärsi hänen
köyhä Lähminleistens/ ta mitä hän
o!is hända wastanrickonut/mielel-
lmscaickest zpdämestäns andexmn-
da/senpäälle/että rauha iayxiMlM
sys woinlasapidäjspysymän iaIm'

MgltM



M

malan rauha/ ajatinen ia tjancaio
kmen hywä stlsiugnaus/ nmaUa hal-
lita mahdais.

Sencaldamen siwiäMies oli Cu
ningasSaul ensist/ehkä muutamat
Belialin Lapset hawaisit hänen/ia
puhuit caicki pahutta Honda wa-
stan/ laitti hän cuitengin itzens nW/
min eij hän olis euuUucan sitä ia
etj heille ensingänwastannut siehen/
waan taisi syUa hywin heidän wi-
cans karsia/ ». 3am: ,o. Nmicuin
se on nn tailawa Ihminen;oca kär-
si/ ia zocawiat
nelle cunniaxi/ ?rov: lZ.

Sencaloaineu fiwiä Mies oii
myös T>awld/ ia waicka Saul oli
hänen käsisans ia olls häneUe tai-
tanut/ pahan pahalla costa/ ey dan
sitä tahtonut luitengan tehdä/ waä
sanoi: Andacan sen HERra cau-
cana minusta olla/ että minä sen te-
kisin ia scttutaisin minunKäteni/mi-nun Herrani Herran woideldun/



Mä hän on HERralda woideldu/
z. 8am: 24.
Se pyhä Stephanus/ hänen wa»
stans seisoilda/ cowin
costa he ensiss winhiäst hänen caw
sas canlpaelit/ ia sitten min ei, he
woinet/ sitä Henge ia Lahiacuin
hänelle oli/ wastan seiso/ kiwitithe
hänen: Cuitengin andexi anda
hän heille tämän Synnin ia rucoe-
le/ ettei Iunlala tätä heille synnit
xi lukisi/ HERra sano hän: M
lue tätä syndlck heille/

MeidänHERra IEsusChristus/
hywäpi esimcrkixi/ opetta nieitä/
cuinga meidän meitämkäyttämän
pita/ coffa wiholllsemnle meidän,
päällem carkawat/ wihawat m
wamowat meitä/ stljoden meldän
wahingom nimittäin/ eij
meidän pidä paha pahalla cosWman.

Cadzos/ Chrismxen sinun Wa?
padtajascansa pahoin mennan/ ia
Mllisexi hänen wihollisildans hä«

piälli.



pialWi pilcatatan: Eijcuitengatt
hän andanut Tulda alas Taiwan
sta tulla yoltaman heitä/waanru-
coele heidän edestans ia anderi an-
da heidän syndins/ jentähden ol-
con jocaitzella st azatos/ cuin Chrp
stuxel IEsuxel oli/ eliil: 2. Silla
sshttstus kärsi meidäm edestäm/
jättäden meille Esieuwan/ etlck
me hänen Melimns noudatai-
fimme/ costa hän kiroildyn/ elj
hän kironnut/ costa hän kärsi/ elf
hän uhanne/ waan alldoi eoston/
olkein duomGe/alle/ sano P.Pv
tari/ ,. Lp- 2.

ImitItifrez Oomini eile <ieoemu5
il: ptc» lnimiciz ol2?c, exemploipllU5l

cum ellet cruciKxul, pr« crliciti»
Zcntibus le palrem puttulaogt» ut6i«
miitelcc il!i5 pcccilttim. ll
vominum imitgli non viz, imitZrsservum cjus 3tepii2num, N2M? öc ii!s

ne KZ"



n« lw« illig tl! pee<zatUm
8«rm: l;o. 6e temp. Se 0N:
Weidän pila HERra IEsustaseuraman ia hänen omalla
ktlläns/ wihamiestemme edestä/
rucoeleman oppiman/ joca Rl-
silsnallltltuna / ttstlnnaulitziains
edestä rucoeli/ että hänen racas
IfänS anderi andats heille sen
Sonnin; Ia josett sinä Herra
Iesust seurata tahdo/ nljn seura
hänenpalweljansStephanust/jo-
ca hänenHerrans seurais iaruco-
eliWlhamiestens edestä/ sanodew
Herra älä lue heille tätä syndiä/
Kirjoita selkläst Kirkon opettaja st
pyhä Augustmus.

Tämä opetus on suuresti tarpe-
ltnen/ ia pitä erinomaisest lälläMa-
ilman «viimeisellä lopulta/waaripi-
dettäman/ silla Rackaus on ni>n«»
«um juosnut pois maalda; Raw

ha/



M/ sowindo/ yximielisys ia ystäa
wys/ owat harwat wierat nyt
maan päällä; Mutta petos/wi-
ha/ kiucw/ cateus/ pahansuomai-
sus ia waino/ owat nyt Ihmisten
Lapsis wallan jääneet/ianyn pysy-
nyt/ että jos jocu sencautta/sijhen
ijancaickisen cadotuxen tulis/ nijn eit
hän sittangen taidais hänen köy-
hänLäyimaijens ricosta andexi an-
da/ taicka rackauden Hameella sitäpeitä/ paljo wäyimmin hänen wi-
hamieyens hywä tehdä; Achl ach!
sitä pahembi/ nnn soplmattoniat
owat nyt talla häjyllä ajalla mo-
nein Ihmisten Sydämet. Mo«
ni/ costa hän närkästy/pane hänen
Sndamcdelw stncaldaiscn wihan
Lähimmeisens tyqö/ että
wan cuin hän elä/ cij talda hänenpaällens hywin cadzo. O sinä köy-
hä ihminen/mitäs ajattelet? Cnln>ggs luulet sumn cansns olewan?
O pahoin! padon: l Sc P.wa! lllosonge caicksenmldazsttIu-

malan



Mian WaidacMiasta/ sillä hälj
sano nijn/c?gl.- 5. Lihan lyöt 0-
wat Mset/culnon/hlwrus/sa-
lawlloeeus/saastaisus/ haureus/
Epäjumalan palwelus/ noituus/
waino/ cateus/ wiha/ eo-
ta/ eripuraisus/ eriseura/pahan
suomus/ murha/juopumus/ylön-
syömisys ett. iacaikl jottasencaltal-
sta tekewat/ey pidäIumalan
dacundaperlmen. Teidän ptia tie-
tämän/ sano P. Pawali/ kpl,: 5.
Hltei yxikan saastainen ole Ju-
malan Waldacunnan perilinen/
joca onM angara duomio-

Sllläeij pidäyhdengän IhNlisen/
wiha ia waino/ nijn halpana pitä-
män/joca on se calckein waarallsln
päachndi/ cuill mallman on tullut/
silla cuca wiha/waino ia eripurai-
jutta/ mielellens ia tahdollans
hinmlstans wastan pitä/ hänelle

slj ole



sij oie ikänä Jumala armollinen/ei-
ta syndien andexi saan,isus/eq myös
tule hänen rucoupens cuultupl/waä
hän on la pysy/ sen caickein corkei-
man Jumalan hirnluijes wihas
ia kirouxes.

Monda on siinä luulos/ että
jos hän närkästymän/ hake hän
cohta wälicapyalehta ia tlla «osta-
xens Lähimmäistäns iaetjlepy en-
nen/ cuin hän wlhasans haneUe
costa/ sillä Ihmisen Sydän on co-
ston himobon nyn hemmen iawal-
Mls/ ettei se mitakän kärsiä lahdo/
ey se tahdo oUa waiwattu/ rasitet-
tu e?i ahdistettu: Mn etzt myös Ih-
misen luondo/ hänen omasta rae-
kaudcstans/ lepo/ soweliaisutta/wa-
pantta/ cunnia ia ilo. Mutta nijn
eti pldä seuraman meidam Liham-
me himo ia ilkiä tahto/ waancatzo-man paljo enamnnn Jumalantah-
to/ ia kärsimän meidän wlhamie-
hiämme/ azateUen sen wqsan Sa-
lainomn opetusta/ ?rav: 2«. Hiä



Wö/minä costan fita paha/ ödo-
ia Herra/ hän autta sinua. lle«:
csp. Sano hän: Hlä sano/

cuin muut tekewat minulle/
nyn minä Mns tegen/ iajocai-
tzelle tegons costan. Ia Syrack
puhu/ T8. L2P Ioca ltze costa/ ha-
nelle HERra zäuens costa/ ia eikä
hänen syndians hänelle an-
na. Mdexi anna sinun Lahim-
meiselles/ niitä hän sinua wastas
rickonut on/ ntjn sinun syndis si-
nulle andexi annetan. Ntjn opet-
ta meitä se P. Pawali/1. ik«-a-;.
Lawahtamt/ettet te pahapahal-
la costa/ waan noudaltacal aina
hywä kestenan l>MAtzm.cansa.
Nänlät pyhän Raamatun
sioxttneuwowoltiayUyttäwatmei-
tä/ coston wiha wälttämän/ spaa-
tiwat nieita Mnlielisyten/ Rau-
han/ Rackauten
Nleidän Lähimmä isem cim^.

Tosi



Tosi on ia M hancaickijest to«
tenä/ että cuca Christitty Ihmi-
nen mamman karsia woi/ nlitä i-
känä hänelle tapahtua taidais/ st
pitä parhan woiton/ia on seka itzens
ettäMailman Herra iaylitzewoit-
taja: Mutta cuca itze nnelellans
costa pytä/ hänenLahimmaiscUms
ia paha pahalla maxa/ hän tule
woitttuxi ia huckahan/ sillä se on
Iunzalan Sana jatahtoa wastan.,
Ioca nyt teke Iunmlan tahto wa-
stan/ hän hucutta itzens/saatta ha-
ncnsonnettomuteen/iannnIuma-
lan wihan ia rangaisttlxen ala jou-
tu: Mn kartutta myös stncaldai-
nm itzens Iunzalan wircavcm ia
corteuteen/ mlken sen aica/ että co-
sto on HERMN/ ia wan-
hursian oMudcns jällencosta/ mm
hän itze sano: Mmm on cosio /
Aina tahdon cosia/ vout. H2. -2.

Se nntä HERran Jumalan on/
im mhto lnyös se rakas .HERra/
nmoast ilzcllens mastä/sitä enpzdä

C tz Zhnw-



Ihmisen hänellens omistama/ ettei
hän Jumalan wircahan itzens aw
dais/ hänellens wahingori ia izaw
caickiiexi costori; Costa itze/on kär-
simättömydest/ sekä juuresi luwat»
tomasta wihast ia Lihalisejfa tiu-
cust/ sotia könhä Lähimmäistans
wastan/ on ylönanda Jumalan la
luopua hänest/ ntjn myös hänen
Wanyurstast Duomiostans epäel-
la.Iajossewalwaineneostonahne
Ihnus parca/ vscois Jumalan ai-
canans/ wääryden/ wäkiwallan/
pahuden ia ynseyden costawan/ wisi
W hän andais astans Jumalan
haldun/ olis ääneti ia wai/ ia yhdes
Christillises kärsimises coston hetke
ia aica odotais.

Sentähden o rakas Christitty/
etj meidän pidä cohta/ costa meiUe
wätlwalda ia wäärystapahtu/ ttze
costanlan/ ehkä me sen saisimme
tehdä/ waan andaman Jumalansen juorttta: Ia costa me kärsi
waiset olemme/ silloin me mickien

parcp



parahin/ meidän wihollisilleme co-
stam/ ia coska nle siweyden hengen
eansa luotamme Jumalan päällä/
andaden hänen halduns uqn coston
cum asiangin/walitzcmme hänen ia
pidämme oikeiman Duomarin ia
wainomiesten costajan edestä/ zoca
heitä heidän pahudesans/ jolla he
meitä cadotta mieliwät/heldänan-
sions jälken/ alaspaina/ että lne i-
lom ia rienlumnie/
me yliye nagenime/ cuinga HEN-
M heille maxanut on.

Palio on että jocu hänen
wihamiestäns karsia woi; Palioenanchi je/ että jocu hänelle Svda-
mestäns anderi anda j Mutta caic-
kein enin on se/ että jocusiuna hän-»dä ia teke hänen caicki hywä/ nqn
luin Christus IEsus meitä opetta/

Minä sanon
naecat nqtä/ cum teitä sadatta-
wae/ tehkät nMehywä/jottatei-
la wihawgt/rucoelcat ntzden ede-

L stä/
»



sick/ joeea ecita wainowae/ iawa-
hmgolttawat; Ia st P. Apostoli
Pawal/ snno l<om: »2. )os si-
mm wchamiehes lso/ NW rlwkl
handä/ janohän/ nlln juotahan-
dä/ coffas tämän eeget/ nljn si-
r.g tuliset Htzlet/ hänen Päänsä
päälle cokot/W anna sinuas woi-
mm pahalda/ waan wotta sinä
paha hywchlg. Silla wäiillä/ me
mahdam WUä hywin/ rackaudest
Jumalan wanhurstauden wgö/
rucoclla costo/ ia stn P. Dawidmcansa sano/ el. 35. Derä la nou-
st catzoman minun oikmetani m
syytän/ minun Jumalan ia hers,
ran> Herm duomitze minua A
nun olkludes Mten/MMhe lloi.
tzist minusta. ?lK!:
HERM Jumala/ zonga costo on/
näytä smuas/ ylöycorgota sinuas/
sinä Ma ilman Duomcm la maxa

NYA



mjlieylpeille/ heidän ansions jälktm
O Herra duomitz ia selgil mun asian/

Wastoin sila
Waräin/ cawalain Ihmisten parifi/
Aulvlgos sinun sure woimas cauta/

Sill sa Jumalolet mun wakewyden^
M<>' minun hpljae/ suru.

waiwa wihollinen? (lincn/
Weisa se

Mutta nyt maddais »ocu kysyä
ia sano/ cuinga minä tämän ym-
märrän? PitälM minun anda-
man jocaitzen Ialkams alla minua
jotte? Pldäistö n;inun andaman
itzeni yloncatzo? Pidaistö minun
andaman itzenipanetelda eli hawm-
sta ia etj costa/ cossa nnnun cllnni'
aUinen nimen ig hnwä sanoman,/
nurmi vlostoimttetan iawahetan?
Minga tähden on Laki ia oikeus
sijs maalla/ waan nM jyypäiUe
curitoxexi/ sasyyttömille warjeluxe-
xi/ mca taita ia wo«/ caickia hywa-
xens otta ia karsia/ ia covtaande-
xi anda/ coffa jocu hawyttömast

C iP pane,



panetella»/ ylöncatzotan ia walch
teUan? on kyliä hywä Chri-
siitty tosi/ että monda pahancuri'
sta löyrän/ jotca sen Jumalisen ha<
wäijewät/ panetelewat ia ylönca-
tzowat/ ia hänen hywän nmiens ia
sanomans/ caicken pahenlminulos
tuowat/ pilckawat ia saattawat:
Mutta cuitengm yhden oiken Chri-
stityn Ihmisenpitä tietämän/ cuin-
ga hän sencaldaises tilas tällä jäl-
ken seurawaisella muodol/ itzenskäyttämän pitä!

,, Ensist/ pitä jocahinen Chri-
stittynqn elämän/ettei hän tieten
ia tahtoen häwajsialle tila anna/sillä nqncuin roetg simo:

Elä lM6 loilwella/ (ricler.
tyhyt on jälki wslhella.

Anna panettclian laitta/häwäi-siä/pilkatta iaylöncatzoa/ nc?n vali-
on cmn hän ikanans taita/ole karsia
wainen/la odota/anna itzcs ia asias
Jumalan haivun/ hän tuopi sinun



oikeudes/ ninquin walkeuden/kyUä
edes weisatan sifnä;?: Psal.3ydy mitä Jumal» pane päal/

Sydammes suomat smul saatit
Herran haldnn ties anna taal/
Hän hywin sen kplla laitta/
Sinun ockeudes hän ilmci tuo/
Odot hand/ el hän sen stnul suo/Wacude» «oimen luota.

Sentahden ey tarwita/että sinä
yhden wähan lnyn eli panetcxen
täyden/ cohta etzlt Lähimmäises
cansa/ corketnda ockeutta/
fias tiedät snmömäxi smus/ia oma-
tundos wapahta sinun; O nqn tn-
dy siehen/ lohdutta ikes ia kcrstasmuas wiattomudestas ia puhwst
omasta tunnostas/ silla/ conlc,
cncia mille teltez, se oN NijncMN M^
hannen todistaja sinun puoleldas.
Mitä sizs tatta cunnian dawäisiä
eli panettelia/matcansaatta? Tai-
cka mitä hän sinua wahingoitze?
ItzeUens ia ey sinulle/ hän pahoin
ieke. Nqn tietä myös nnm «ln-

malli-



»naUiallinen wäki/ sintln hywän e-
Zamas ia cunnzallisen käyttämises/
zoca sinuayllsta/mitäsijs hawäisijä
ia walehtelia/ sinulle pitä tekemän.

Stttä wWsta pacanast 8001210.
xett, luemme me/ että costa
le ilmoitetttjn/ cuinga hajysti oli
lsxi puhumlt hänest/on hän wa>
staNUt/ Verberet ms etiam mocla
ÄbKmem, Hän mahta lyödä Nlyös
MlNUa polsoUcjaNl/ 'lkeg:
Lelj?r: °lam: 5. Jos Nyt pacaNttt
owat walhcn Ntjn tyhjän edestä pi-
täneet; Cuinga paho wähenlNlin
yhden ClMityn/ se tule tehdä?

2. Sixi toisexi/m jos sinä wielä
mickein pahemmin häwästäisin/
nnn eh pidä sinun/jos sinä mutoin
yxi Christitty olla tahdot/wielä sit-
tengan suurimalla oikelldella/asia-
kas warzelcman/ waanparemnnn

puoleldas/Christillisen rakka-
uden m nhteifen rauhan tähden/ jo-
takin lannistua andamä: Sillä jos
(äiti jaariwxet/eum meidän ihmis'

par-



parcain seasamme/ puhutuxi tule-
wat/ pidäis wahindä rahtua wa-
stan/ ylöspunmtaman ia caicken
corkemmasti/ ulos tuotettaman /

msa sitten rackaus/ rauha ia yxl-
mielisys/ meidäm keffenam olio?
Iosnle catckl meidän heickoudemia
puutoxem/ mailmaUilen Lain ia
ockeuden tautta/ ojcnnaisim/ costa
sijS toinen toisens sopis/ taicka coffa
jocu toistns myötä annais?
tähden kärsikam nneleUäm tozncn
toisenl wicoia/ ia nmlellam toineil
toistam racastacanl/ mjnquin on ie
caunis ia ihanainen/ että welsererkestenäns sowinnosasuwat/ >zz.
Se on/ cuin Jumalan Seuracun-
da iveisa.

Minun «ken ihanat wttakät/
Sanan käckesal/ käffpn pilakai/
Tehkät cuin teill' lein täällä/
Kejkenan loinen toistan wcastakal/
Äikal paha pahalla costacs,
Waan woiltacaal paha hywal.

Z. NNitta sixi colmancxl/ zos a-<
sigotl



sm onniin tuuri/ että se käypi sinun
hywvdes ia cunnias/ taicka henges
ia elämas päälle/ eli sinun cunnial-
linen nimes tule walhen ia wäry,
dm canla mrmelluxi/ ia eij taida
mmoin olla/ waan sinun täyty La-
gm ia oikeuden lautta/sinun asias
ulostuoman/Intin pitä sinun sinä
siwus carttaman/ ettet sinä sitten?
gan wielä itze costa sinun mainos
aUes/ mutta anna costo EsiwaUal-
lc/ ia etzi nm oikiuttas Lailisten
wälicappalitten lautta/ pysy sinun
oikias asiasas/ anna sen edestäs pu-
hua ia rydella/ ole tytywa Esiwal?
lan tecohon: Mutta sinun rqta-
ia Chrisnweljes cansa/ pitä sinun
sowinnos elämän/ caicken rijdan/
wihan ia wamon/ hända wastan
poispanelnan / mieleUäs hänen
luondonspuutoretiawiat/rackau-
della pclttälnän/iamitä ricottu on
cohtas/ andexian-
danmn: Se on meidän HERran
ICjuxen Chrlstuxen neuwo/ cula

häll



han'sauo/I.uc: ,6.,cgp.
andacai/ nyn teille andexi annel3.
Ia Daw?d/'09 lsgi- Costa Hesa-
dattawat/ nijn siunasinä/zoshnasen teet/ nijn sinä oniaUa hywällä
tunnolla/ sinun Iumalas
luren/ tehdä taidat/ hywällä ttm-
nos/ sä ripille ia HERran Edtoii-
jelle käyt/ hywällä tunnolla taidat
smä Iunmlata rucoella/ hywällä
tunnolla karsia sitä paha/ ia hy-
wällä tunnolla/ caicki asiat ylldze
woitta. Sentähden/

Wialoin ole/ oikein sinuas kaplä/
Rauhan se wymein sinul saalla/
Häjyn äckiseld huckua taplp/
Ia yhten wtjmmein caick caalan/
Herra hurstit auita haväst,
Päästä pchoin teketjtenkadest/
Gil he hänen paaLens.

Sitä wastaan/ nijn tiedä st/ et-
tä cuja rh ta/ eri-
puraijus m wamo on/ siciä on l)ä-
Mö joca jäädysj Rydan ia eripu-
razj!!de!'. mutta/ I«;!!mlan Seu^

lMMdH



rramnda erchty ia nulrhellsexiMe;
kestenätsen rijdall ia wihan cautta
Nuorus pahetan; Turhamrijta-
en ia toruen cauttawaiwatanEsi-
walda ia hallitoS; Ia se min mie->
lellans turhista rijtele/ hän teke
Zäns yhden carwahan/ rastahan
ia suututtaman elämäkerran/ han
teke itzellens suuren tyhiäpäiwäistn/
siu'un ia murhen/ ia se cuin mielel-
läns rijtele/hanellepita oleman suu-
ri ia rastas Cuckaro/hän wiettä
aicans kelwottomasti/ia cuin caicki
ymbarins käy/ ni)N taita tzjtenglft
siehen joutua/ custa hän hapiän ia
wahmgon/ ia se quin suurin on/
yhden ivihmjen ia armottomanIu-
malan/ Taiwasa laada taita. On
sentlchoen caiclem neuwollisin/että
jocahlnen/ Ricas ia Köyhä/ Nuo-
ri ia Wcmya/ ujein ia nioniast a-
jattele/ sen whsanopettazanIEsus
Snrachm neuwo/ cusahän
näinpuhu: IocaKiiven heittä
klallc/ st puto olnan Pädäns/ ia

joca



zoca jongunsalaisestpistä/han ha"
woitta iyens;Zoca jongunHaudan
kalwa/han pu to siehe ztze: Iocapau-
lan toistans warten wirtttä/ hän
kaypiitzesiehen: Iocatoistans wa-
hingoita tahto/ ntzn se tule tietä-
mät hänen omaCaulanspäälle.
Nc ylpiatpilckawatla häwäistwät/
wäan costo wäljy heitä/ nijnquln
Jalopeura. Iotca iloitzewat nij-
den hywäin pahoin käynnsest/ ne
jadan paulasta/ ia sydämmenmur-
he/ ennen cuolematans/ calwa hei-dän. Wlha la jMmuson cauhm/
jotta junlalattomalla molemniat
owat. Ioca itze costa/hänelle
jallens costa/ ehkä syndiäns hänel-
le andexi anna. Andexi anna Lä-
hlmnlaisclles / lnitä hän sua wastan
rickonm on/ ia rucoele sitten/ nhz;
sinun syndls sinulle andexi annetan.
Ihminen wida tolstans/ia eni arnzo
HERMN tykönä/hän on armotoln
wertaisellens ia tahto rmoella sn:i'
diens eyest/ ei/ hän ole/ waan Liha

lg wm



ia Veri/ ia pitä wiha/ cucasijs ha«
nelie syndins andexi an da. Ajat-
te loppua ia pane pois wiha/zoca

nmn ia cadotuxen etzi. Jos
wmäta puhallat/ nhn sitä

, cu Walkia/ mutta fos sinä syl«
jetkzpmän päälle/ nyn se sammu/

M molenlmatne Suustas tu-
.tt.

4> Sipi neljännen/ ymmäram
me Mäensimäisesta Sanast/cmn-
ga HERra Cdristus hänen IWm-
nauutzlains edestä rucoele/sillä sa-
no hän/ etj he lieda/ mitä he te-
kewal. Hän tahtoisnmpaljojäo:
O minun rackahin Isan/tämä
Kansa parca/ etj ajattele mingä
fmmin he sinua wastan lekewät/
sijnä että he minun nijn surkiasti
pWawat ia waiwawat/ eikä sitä
yNwärrä/etlä minä olen sinunra-
sas PoicaS; O mlnun rakas I-
fckj/ anns heille tämä wäräteco

andyl



Men/laautahMsyndeinSllck-
dohon/ että he mahtaisit syndläns
caluwalseUa Sydämellä itke/ ne
andexi saada/ helwetin m sen i-
jancalcklsen cadoluxen waltä/ ia
wc/mmeln sitten auluW luita.

Enm ofa la suurin jouckoIudan
Cansasta/ ey tietänyt mitä tapah-
tui/sillä he olit ylimmälsildäPapeil-
da ia Kirjanoppeneildä.wietellyt ia
petetyt/ ia NAle tosin tänlärucous
hywäxi tule; MUtta ntlUe corkesti
oppeneiUe PhariseuxW/joiUe HER-ra Christus wahwoilla tiedoilla/töillä ia Misilla tunnusnurkeiUä/näytti itzens Jumalan Pojaxl/
jom eij he cuitengan wastan btta-
net/ waan tapoit ia turmalsit hä-
nen/ nmhta tamaseurawainencous tapahtua: WuodataHER-ra sinun wihas heidän pääuens
ia sinun hirmuinenwamoskäsittä-kö» heitä; Olcon heidäll asumisens
kylmillä/ ia ejj yrikän heidän

D sans



sans asuco; SaUi heitä chnmsta
jyndtjn langeta/ ettei he tulis wan>
hurstaudes tygö. Pyhi heitä E-jäwittm Kirjasta/ ettei he kirjolta
talsi WanhmMsten secahan/ e^sZ.

u 8 u 3.
mc näem/ snnnit olewan

Tlettäwät ia tletä-
mattöttlät: Tietämättömät ta-
pahtumat/ Luonnollisen syndymi-
ftn wihelzäisydest ia heicoudest, mut-
ta ticttawt/ nlielestä ia pahasi a-
jatoxest.

Ach.' sitä pahembi/ meidän hei-
coudem on ntzn suuri/ etten: me ym-
marä/ cuinga usein nie puutum/
langem/ colnbastunl ia ricom/
ia täyty caickein pyhäen cansa/
syndein andexi saamista rucoel-
la/ rsal: 32.

Se P. Apostoli Pawali/ tun>
nusta pestaus/ että hän ennen dchnen käandymistans/ on tietämäta
HERran Christuxcn Seuracunda/Epä'



Cpaufkosa wainonut/ nijquin hän
wze sano/ >. «. Minä olen sitätietämätä epäuskos tehnyt; Nyn
wielä tänäpäiwäna/ culnga mon-
da/ luonnolisest lyndymisest iapuu-
torest/ syndijn horiahta? Cuinga
pian Perkele/ taita meiidä Jalan
pois lyödä/ että me pahoin teklsim?
Ach! tämä paha Mailma! Cuka
taita sanoa/ cuinga äkist hän mei-
dän pettä/ wicttelle ia haucuttele/hänen pahendawaiseUa esimerkil-
länsä Meipäm Liham iaWerem/
wicttele meitä palio/ ia jocapäiwä
meitä syndihin waati. Ia jencal-
daisen synnin/ cuin heittoudest ta-
pahtu/ cannam mecaicki/Caulam
päällä m tapaturmajttiaiigemsie-
hen: Mutta Mion se meidän tur-
wanl/ ettö IEsus Christlls Ristin
päällä/ on sen edestä rllcoellut/ senpäälle/ että costa sinä tämän sinun
heickoudes olettundeman oppinut/
Svndiäs Sydännnestäscamman
ia sinun syndlstä elämätäs parata

D lj nnellk



mielit/ ntjn owat caicki sinun ylitzd
käymises/ IEsuxen Christuxen us>
covistn Esirucouren tähden/ sinul<
ie armollisesti andexi annetut/ nijn
cuin monen ntuwaisen syndisen e<
simerki/ jenyldäkyllä ofotta la nam-
tä: Rucoele sijs finä jocapälwä/
stn P. Dawidin canfa:

Nttotudcni syndi älä muista/
M minul anl»e)l annaisit/
Wimt mmua/ spnnist suista/
Ett tykönäs elä am saisin/
PäalKni maista/ minua arnios ttah,
Poicas pphan pljnan lahden/ (den/
Iong edestam kärsi huikian.

Mutta fitä wastau/ teke moni
Ihminen tietens syndiä/ se on/ he
elawat hywällä tahdowns/oma
tundons wastoin/ aiwoituxest/ jul-
kises hapiäs ia synnis/ eij usto yh<

Saarna/ eikä tottele ensingän
autuden walieappaleita/ jawqicka
cuinga hvwin heita/jumalattomast
elamastäns ia pahasta
nnsestans pois neuwotan/ niin eq

hesi-



he sijtä cuitengan huoli/ waan cai-
cki ylitze catzowat/ uscaloawat wie-
Ia sitten pahoista ltöistans heitans
kehua/ pilckawat armon henge ia
eij itzeans kääta tahdo / mutta sa-
nomat Iunmlalle/ pakene meistä/mitä hywa taidais se Caickiwal-
dias meille tehdä jok.- 2!.

Sencaldainen oli Pharao/ Ni<
canor/Nicas Mies/ia monda nmu-
ta; Ia caickine jotta semmolseswastayacoises jynnis/itzens
wat ia st)na loppun astipaatuwat/
mitä Nlahtawat he muuta/ cuinHelwettiä ia tjancaickista ladotusta
odotta ia toiwo^

M niin/ eilniln köyhät syndijct/
wam sinchpäiwäna cuin te cuulet-
te HERran Hänen/ nejn älkätpaa-
dutmco teidän ftdandan/ ?säl: 95.
Mät wijwnttäkö teidän cstunli-
stanne/ sijhen asti/ että te sairaxi tu>
lette/ waan parandacatteitän/co'
sta wielä taidatte syndiä teydä)
M wtzwM hywa>i lulla/ la

D iij älä



M wljwytck calMlisias/ cuM
maasasti/sano st HengelinenOpch
taza/Svrach/cap, i?.

Se toinen San64
Waimo/ caczo sinun poi.
cas: Johannes/ caM
sinun ÄMs.

PM MW zNaria/
muutamitttn Wai'

moen cansa/ racasta Pop
<ans/ Ristin tygö/waan millä mur-
helijeUa ia surulllseUa sydämmcUä/
eij taida yritän Kieli tävdeUisest ul-

Zlwos sanoa? Ennen sinä muut
Hngelm puhuwan/ tästä sinun
jgstasfanoden: HlapelkäMarm/
sinä olet löytänyt armon Juma-
lan sks; LG0! Sma sigllat



eohdufts m synnytät Po/an/m
sinun pitti cutzuman
IEsus; Sen pltli oleman suu-
nn/ m mtzuttaman yltmmälsen
pojaM ia Herra Jumala anda-
pl hänelle/ hanenIsäns Dawi-
dm Istuimen/ ia hänen M Ja-
cobin Huoneen Kuningas
taickliesti olemni/ ia hänen Wal-
dawndans etj plda loppuman/

l. Mutta nyt sinä näet hä-nen syljetnxi/ häwaistyxi ia caWr
pilcatuxi/ eikö tämä sinun SvdN'.
das pure? Ia sinä näet tasa si-
nun rackan armahaisen poicas a-
lastoina/ m et taida waatctta hän-
da, Smä näet janowan hänen/
m et taida juotta handä; SWnäet hänen pilcattawan iahawW
stäwän/ ia et taida handä autta;
Eikö tämä mahda nxi suuri nmr-
he/sinun sydänlmejäs oUa?
M sen nuoren Tobian/ piti Eoto>

D lltz ans



ans pois waeldaman/ ach.' cuinga
wtterastl hänen Hilins sen ylitze it-
ki/ n«n ettei hän tahtonut itzens
lohdutta anda/?ob.,c>. Ach! sano
han/ minun poican/ culnga me
olemme sinun pliastckneet wgelda-
man/ meidänainoa ilom/ meidän
wanhudemme ainocaisen lohdu-
tuxem/ meldan sydclmmem peril-
lisen ? Cuingapaljo enanimin se py-
hä 9leitzy Marjamahta tasawalift
ta/ itke ia sano: Ach! minun poican/
cuingas minun tähän wcheljäisy-
ten zalkees jätät? cuinga pitä mi-
nun suruni niin tuleman/että sinuncansas ntjnmendyon? Ach! cum-
gas minustanyt nyn ercanet m mi-
nun sydämeni murheutat? Ach!
minun sydämeniLohdutus/mcMn
ainoaTurwan/ minun Tamaran/
nnnst Sydämmeni Syrlä/nlmun
Riemu/minunCrunun iaAutude<
ni; Ach! cuingas nnnun poisjätät?
Cuingas minun köyhän Waunon



Mannat? Mahtaneeo jongm
walwa ia suru olla uhn cuin
Eikö hän oikein mahtane jenpyhän
Ierenliancanja/ It,ren: i. walitta/
LaZocat sijs m nahkat/ jos jon-
ain kipu on nynculn minun/ jo-
ka minua NM syopi/ sillä Herm
laytti minun surulla/ hänen hir-
muisen lvihans. paiwana' ? Wai-
cka HERran I? Ehristuxen jäse-
nät coco hänen Rumnifans nttn
surkiasti hawoitettqn ia canja men-
yyn/ ettei paitzi Suuta ia Silniiä/hänes terwehtä ollut; Nyn et< cui-
tengan tahtonut hän racasta
rullista Äitläns/ tasa hänen wtjnlei'
sellans lohduttamata jättä/waan
ftlloilella catzonollans hänen mie/
Ms nourapi/ sangen ihanasti
duttapihandä/sanoden: Waimo/
tällä sanalla on meidän HERraIEsus tahtonut enimitten facape?
rin sen ensinläisen lupauxen päälle
catzo/ cum meidän ensimmatsiue

Esiwan



ni/

EsiwalchemillmiParadtjsis annet-
ttjn/ etla Watmon Stemen piti
rictt polkeman Karmeen pään/
<3en-;. EnlMltten myös/ettei van
tahtonut händä Hmxens/ waan
Wainwxi cutzua/ hänelle ynmiär-
tmnisexi/ cuinqa juruUinen/ wihel-
zamell ia onneloin Waimo hän o.
li/ nitnlttäln/ että ntzn suuri ilo ia.
cunnia/ cuin se oll hänelle/että hän
ylitze caickein waimoen/ coco Mail<
znas/ Jumalan pojan Hltiy wa-
Mn; Mn fmlri oli nyt hänellä
täsä lnurhe ia ylöncaizeh/ hänen
Poicans Ptjnast ia Cuolenmst.
Tadw nrjn hända tällä lohdutta/
ehlä cliinga ylöncayottu ia coco
tlmalda vlönannettu yan oli/ niin
on hän euittngin jesiunattu
moen stas. Ia tahto meidän

Cdristus hänelle nyn palio
Ono/ Catzo/mlnun caickein
hin ia suuri murhMnen Aitiscn/
engösta Nlma hamastaLapsudesta-



m/ tähän hetken asti/ ole stmMe y>
racas m ustollincn poica ollut?

Engöst mmä ole aina osottanmsi?
nulle caicken pozaUisen növryden/
llllnuan. ia palweluxcn? Engöstä
lnina ole aina ahkeroinut/ ettei si-
nun mitalän olisi puutunut? Mut-
ta nyt pitä Nlinun Taiwalism I>
säni/ ijancaikiststa nmwosta/ tätä
caickm/ cuin sinä näet/ kärsimän
ia Silmäni kyni painaman/ anda-
den/ Viclllzl Isäni huoman/ la nyn
cuoleman. Waän mimm arnza-
hisin Htin/ älä itke/ Nlutta paljo e-
nämmm ole pelkmnätä hnwäs top
wos/ et sinä peräti hyhäkyrl ia
lönannetuxl tule/ Waan
mä mimm Opetuslapsen pitä ole-
man minun fiasam/ sinulle yhden
pojan sdest/ hänen pitä caikes si<
mm hödäsäs ia tarpeilas/ holho-man ia auttaman sinua.

käändä Cdriftus
dan HERram/ hänen Apetusiap-
sens tygö ltzms/ sanoden: Katzo

. sinuL



OlUtl Altlas/ Johannes/
sinä tiedät/ cuinga sydammellisesti
minä sinua racasmnut: Sinä tie-
dät cuinga ahkerasti/ minä autu-
den tien sinulle opettanut/ Sinä
tiedät/ että minä monoa minun
Waldacundani salaisutta/ sinulle il-
moittanut olen; Sinä näit mi-
nun tirkastureni Tadorin Nuorel-
la/ ,7. Sinä näit myös/
cuinga minä Eilen Prtitarhas/
Werta hicollin/ Cuoleman canza
taistelin/ 27. Waan nyt si-
nä näet minun tahtoman/ tästä
Uiast pahast Mailnlast poiseritä;
Sentädden annan
duus/ sen caickein rackahimman/
cuin nlinulla tasa mailmas on/ se
oy ynnun Hitin/ hän on nyt suu-
ren fydämmen suruun joutunur/
han wl wlheliäinen ia caikilda ni)N

murhelmen Lesti/ ylönanlM
Al ia hyljätty: O'e sijs sinä/ mi-
nun racas Iohannepen/ hänen hol-
hojans ia edes jvastajans/ osotta

Hänelle



hom

hänelle caickia nöyrytta ia cunnNZ
ta/ nijn pallo cuin sinä
ia auta händä hänen tarpeilansj
Hän on sinulle jällens vscollinen
Wtl/ ia pitä sinun usioMsenholho-
mijes händä wastaan/ HitiUiseUa
rackaudeUa/iaUenstundeman. A-
zattlcan nyt jocahinen oikia Chri-
stitty/ zosnamat puheet/ilman pa-
lawlta Kyyneleitä ia syoämmelisiä
huocauxia/ tapahtuneet owat.

u 8 u 8-
cansa tahto HERra It

hänen lvijNleiseUäns/
caickia Cunniallisia Lapsia opetta/
cuinga he rakasten Ncmhembitens
ciaes/ itzensa heitä wastahan/ tasa
mailmas käyttämän pitä.

tänne/ rackat Lapset/
minä tahdon opetta ttlile Herran
Pclgon/ 34. Catzocat tei-
dän racastajLunastajanneI: Chri-
stllsta/ ehkä, eumga ia pa-



hoin hawMettu hän on/rippu Tai-
wan ia Maan wälillä/ hänen Sy>
dammens oli nijnquin sulattuMe-
denwaha vänen Rumisäns/ ia hä-
nen Woinlalls cmwettu/ nijnquin
Sawiastmn muru/ p52>: Cui-
rengin/ eij hän racasta Hitians un-
hotMllUt/ waan hänen suures tus-
casans/ lohdutta händä/ ia ei) hän
tahtonut ennen cuolla/cuinhan oli
hänen edescatzonut ia ustollisen e>
deswastaian haldun andanut.

Tätä esimettiä pitä silumracas
Lapsi nijncauwan cuinsäikänä elät/ seuraNlahan/ ia HERraIumalaVnhäs Laisans caickia lap-
sia Wanliemmitanscunnioitanian
kaste, Smun Pitä cunmoilla-
man Isas ia Ämäs/ Lxock 20.

Tämän canza ey ainoastans ym-
märretä Lihalliset Vanhemmat/
waan myös yhleijestl caicki ne/ jot-
ta meiw hazlltzeman pitä/ min
wat siM HenaMses Säädys O-
pctwjat la" Saarnanneet,/ nizn



myös nuorudm Opetusisat- ia
Scouluniestarit. SmmMailmali-ses säadys/owat Iiän ia Hitin sias/
caickl Waldanneyet ia Esiwalda/
nijn Vlönmmists cum Alinnnaise-
sakin tilas/ niinquin se P. Apostol
Plttari/ i. Ep: !. C. Kinoitta/
Olcat allmmalstt calkllle Ihmi-
sille la Scltidyllle/ Herran tch-
den/ ollsco se nezn-
önn yltmmäiselle/ taicka
hille/ nljncuin häneldä lähelelyll<
le/ paholntekljlle rangaistoMi ia
hywllle kljtoMt. Sijnä huoneli-ses hallitoxes/caickiPerhenisännätia Emännät holhojat ia auttajat.

Carm itzes sentähdem olisit ja
jocu yluiimälsest eli alimmaisesta sä-vystä/ taicka mikä sinä ikänä olet/
eli tulla tahdot/ ettet sinä näitä si-nun Wanhcmoitas/sima Huonel-lijes- Mailmalises. taicka Hengelii-ses sadys däwäisc/ ylöneatzo ia la«>
nulyö/ silla sencansa sinä ltze In.



malan ylöncatzot/ joca sinun oft
käskenyt Wanhenbitas cunnioift
tanian; Sma ylöncatzot I:Chrl>
sturen/ jocatäsa mhnleijellans/ ha«
nen Hicians wastaN/ sinulle yhden
caunyn nöyryden esinierkln lättä,
nyt on. Sinä ylöncatzot Juma-
lan sen P. Hengen/ jocä sinulle sen
hywän opettanutta neuwoNutom

Ia jos sinun LihallisetWanhem,
das ia edeswastajassencaldaisestsi-
nu uppinistaudestas ia cagiudestas
eij nNtän puhuisi; Ni)N cniteNgin
ei) Jumala sijhenwai/
nlutta "catzo sitä/ walilta sen ylitze
«a uhka sita/uijnqUlNkrioitettuon/
NecK: 22. Isäns ia Httins he
catzowat ylsn / muucalaifitle he
wäklwalda ta wackrytla' tekewat/
Lestiä' ia Oftvoja he jörtawat/
mutta pacanalttnseas
klrottulm pibettaman/ ia
kamA wlnutl olewan

JO



Ia UicK.- 7. Poica ylönmtzs
JM/ Tytär carca HMnswa-
jsan/WnläwasiolnAnopplans/
ta Ihmisen wihpllisel owal hä-
nen omaperheM

Ach' cuinga rästasti Jumala/
cliamin m rangaisi/jotca
olit häwälsiat ia tottelemattoniat
lapset wanhemmlllens/ Qen: Z.
2.82M: 18. Cuinga ia (lekgttn
maxttijn/etta he pew!llsixiiacowa>
lorwaisixi lövtttin/ c-en: is. KeZ z.
Eikö Maa elawälda Oaldan.
iaäbil2n 5ll?g,8imeia

capinan
nostaiat alimmailelHaicans/
16. H. 32M7 20. 2, 2.8gm:l7.

Sentähden o racas Lapsi/ opi
cunnioittanmn Wchwembitas/ E-
deswastaitas ia EMiehiäs/ caikel-
la lapsiUileUa rackaudeUa/ nöyral
palweluxetla/cuuliaisudella ia caikol-
la hywalla mieleUa/ nynsina wissistnäytöt sen oikcn Jumalan pelgon/



«lin ft wijsas Mies Snrach Mo/
3: cap. Se joca Herra
hän cunnl0ltta myös Ifians la
paiwele wanhembicans/ pltäden
hellä Yerranans. Lunnwlta
Ilas ia Httias lyölla/ puhella la
kärsimisellä/ että heldcin silmau<
Jens tulls sinun päälles. O
mingä tähden cy sinun pldäisi/ si<
nun Wanhembitas cumoittaman?
Wattele sijs/ cuinga hywm he A
man cunnian sinuloa ansainnet o<
wat/ sillä sinä olet heilda/ (likinnä
Jumalala) hengen saanut. Acht
muistele/ tuitta juuren kiwun ia
waiwan/ lun Hitis on tähtes kär>
sinyt/ costa sinä wielä hänen Riw
danS alla mataisit? Muistuttele/
<uinga läsnä hän sinua tähän ma<
ilman synnyrräisäns cnolemata oli?
Muistuttele/ cuinga usein hänen on
täytynyt walwo sinunylitzes?Cuin<
ga monda Päiwa la Hette/ hänsmun tähtes on wasyxis ollut?

KM



EM tämän pidäis waatimM
cunniata/ palwelusta iaköyryttä?
Funnlolta Ifis sydäm-
mcstas/ sano Syracy/.?. Cap.
Ia aia unhota/ cuinga rastas
sinck olet HltlUes Mui-
stuttele myös/ että sinä heistä jyn-
dynyt olet/ ia mitäs tahdot heille
teoda sen edest/ cuin he sinulle teh-
net owat? Mn opetta se wanha
Tobias hänen poicans/ 4.
ftnoden: Kunnioita sinun Äiticis
caickena cllaicanas/ muista mijä
waarafa/ han sinunrindans alla
caluwn

Sinun rackat Wanhembas/ ö-
wat synnyttänet/ ia waatettanet
sinun/ owat käyttänet sinun Scou-
lus/ Lukemises/ KiriaUlsis harjoi-
tuxis/ Luwallsis wlrgsls ia elam-
xm cunntalllsisa wallcappaleitz; Tä-
mä/ tämä caickl/ on tehnyt niille
wanhoille wanva/ nnirhetm/ ahke-
Nltta/ työtä la surua/ eikö tämmi



pidais ulcoUisutta ia vackautta/
palwelusta ia cuuliaisutta/ cunnw
ta ia nöyrytta zällens waatiman?
Ia/ntili»mlnälulen. Iossinäo'>
let corkest CuningaUtsesta/ FörsA
lisestä eilwapastPerlcunnast ia Su-
gusta snndynyt/ m sen cautta Via-
ilnlas suuren tunnian joutunut/
ketä sinun sen edest/ waan (likinnä
Iuniaiata) sinun cuuluijltaWaw
hembitas/ kifrtaman pidais?

Totistst/ ett HERw Iunmla o>
ta aina ia jocapälwa/ uscollista
Mosest ia urholistaDawidia/ Law
mas laumasi/ ia sencaldaisen
nman corgota/ waan sinä mah
dar sinun cortiata sucuas ia bywiä
wanyembitas/ sen edestä ktjttä i
töstä tämän pidäis cunniata/nöy>
ryttä ia cuuliaisutta waatiman?
Mitä teki se wtjsas woimaUinen m
ricas Cuningas Salomon/costa
hänen Hitins Batdstba/ hänen tl)',
göns tuli? Hänen CuningaUinen
Cotteudens/ Matjestetins ia Her-

tMves



Mldens eij ollut nijn suuri/ että
hän Hitins sentähden ylöncatzoi/
ivaan palio enamnun nouse ylös
hänen nähtyans/ Cuningallijelda
Istumeldans/ mene hända laitella
eunniaUa ia nöyrydelä wastaan/
istuttaden hänen oikjal puoleUens/
,. 2. Se seiso yhden Cuninqan
aiwa hywin.' Cuingataitawatnyt
muut/ jotca suures arwos ta cun-
nias mailmas owat/ toisin olla
wanhembitans wastan/ jotcaCw
ningas Salomonin wqsauden suh>
teen/etj ensinganwerrattawat ole?

Jos sinä köyhistä ia haimoista/
Vanhemmista olet Mailman tu!>
lut/ ia HEEsa Jumala/ hänen >u-
jalken/ on sinun edesauttanut ia
cunniadan asettanut/nqncuin hän
on se Jumala/ jocahanens on cor-
klalle lstultanut/ia catzo lttjta nöy-
na ia Maasa/ joca sen
köyhän tomusta ylöndav la wai-

E th wai-



Misen Logasta corgotta/ kfZl.'
„z. YM älä sentäddcn köyhiä
wanftenldltas ylömatzo/ nan wäl>
ta stncaldaista paha tapa/ qum
muinen Aasilla oli/ että/ ccM da-
neldä kysytyn/ cuka hänen s
oli? Olotti hän yhdm zalon K; i-
win totutetun Hewoisen/ ic'
Tama on minun Mn: W«an
palio enämmin tege sen IumMnJosephin cansa/ zosta mc/ <3en- 46,

Luenime/ waicka minga hn-
win humala meidänHERwm/ hä-nen FörstiUisen cunniadan ia ar-
wohoncorgottl/ nmi e? cuitengan/
hän häwenyt ilnlouta itzens sencal-
daisifta wanhemista oleman/ min
Lammasten/ Carian ia Eläendcn
Painlenep tottunutoli? Smtäh-
den neuwo hän wanha Ijäns ia
Wchänfn/ että/ costa Cumnqas
Pharao/ piti heitä tygöns culM
nmn/ fysvden/ mckä wirca helllä öls
piti heidän wastaman/ sinunw.Ms owat Cgria tottunet catye^

mmV



man/ hamasta nuorudestam/ nein
tahan asti/ me m meidän Ismn.
Meidän HERw I. Christus/ eif
ole ckanans köyhiä Wanhembitans
ylöncatzonut/ waan on heille aina
allmmainen ollut/ t.uc- 2. Erin-
omattam pitänyt hänen köyhästä
Hitistäns/ pojallistn murhen/ jon-
ga hän Opetuslapscns haldun tä-
sa apda/ caittlle Lapsille yhderi e>
rinomaisexi jälken seuratawaxi esi-
merkeri/ että hesanzalmuoto/ osot>
mwat Wanhemillens caiken lapsei,
lisen nöyryden/ lqotengin costahei>
dan Wanhembans joutumat pit-

källe nalle/ heicolsi/ klwulolsexi ia
woimattonMi/ nijn lnyös monen
muun wastolnkaymisen ala tule-
wat/ silloin etj plda Lasten heitä
pois hyljäman/ ylöncatzonlan/ lai-
minlyömän iaperäti ylonandamä/
waan paljo enämnun heidän wan-
hudens heicoutta/ hywaxens otta?
man/kärsimisellä ia lapsellisella rac-
kaudeUa/ peittanmn ia salaman.

E litj Ia



Za minga tähden sinä racas lapsi/
et tahdo karsia heidän wanhudens
heicoutta? Minga tähden et sinä
tahdo heidän wicoMs peitto? A'
zattele sijs cuinga usein he/ IsäUisest
ia HitiUisestä Sydämmest/ sinun
nuorudes heuoutta/ sinun cowa-
corwaisuttas ia pahatekos karsp
neet/ ia yhdes Christillises elämän
parres/ sinua hywtjn töihin harjoi-
tanet owat? Sentahden käytä si-
nuas sen opettajan Syra-
OlN neuwon jälken/tllsa hän;. cap.
nain sano,- Rams Lapsi/ corja
"ssfis hänen wanhudesans ia älä
stata händä murhelltsert/ nyn
iauwan cuin hän elä; Kärsi hän-
dä/ jos hän lapDlsexi tule/ taa-
la handäylönkatzo/ehkäsinä hän-
dä jalombi olet. Smllnpitära'
cas Lapsi/ ey ainoasta cunnioitta-
man wanhembitas ia heldän wan-
hudens heiccouttakärsinlän mutta
myös jos he wanhudellans köyhä-

xi jo»^



xi joutuisit/ ia sinä taidaisit heith
autta/ silloin eq pidä sinun Pios ktj-
ni pusertaman ia hellle auttama-
toin olen:an/ etj waan sydämme>
stäs/ hywäl mielellä heitä holho-
man/ auttaman/ ruockiman ia
werhonmn/ caikis nijs quin sinulle
mahdollinen olla taita. tekise P. Joseph/costa hänen Itans
wanhaxi tuli/ia siznäköyhyteen jou-
tui/ ntjn corja hän wanhanIlans/
etz ainostans cunnioittaden iä pai-
wellen händä/ nmtta myös otta
hänen tygöns Egyptin/ zacadenhänelle caickl sitä öywä/cuin hänel-
la itze oli/ (3en- 45.

Se nöyrä ia eunmallinen Vai-mo Ruth/ hän tahtoi ennen kerjä-
tä niin palio cocon/ quin hän Ano-
pins Meman olis sallinut waiwa
karsia/ Kmh: 2. cgp.

Dawid/ ehkä hän oli waiwas/
ia eq yhdesäkan paicas/ Cuningas
Saulin edestä/ ilman maarata/
cuitengin «descayo hän rackaat



Wanhembans/ ia ntjden Moabite-
Ninmaasa/l)cltaylösptta/'82m:Z2.

Autuas olet sinä racas Lapsi/
ia finlln yltä hywin kanmän/ jos
myös sinä sencatdaisen rackauden/
ustolllsuden ia hywan työn/wanhe-
milles osotat/ totisesti eq se sinulle
undottttaman pidä/ waan sinä/
sinun Lapses ia lapjes lapset/ mo-
nen tuyanen/ pita hywästisiunat-
taman/ ia sinulle pita tapahtu-
man/ min Sm-ach tano;. cap.
Isalle osoteltu hywck työ/ elj lkä-
näns unhoteta/ ta jos sinä syndi-
nen olet/nqn sinulle cuilengin hy.
mn tapahtu. Sinua pitä tnsca-
fa mmstettaman/ ia sillun syndis
pitti huckuman/ nljnquin JM
Auringon lolstch.

Eiköstä se ole yxi hywä NlaxoLapsiUe/heidänWanhenlbitensho!-
honnsen/ cunnioittamisen ia cona-
upen edestä Mitä he enämbi tah-
toMt? Cusa syndien andexi an-

ygnms



nm

damus on/sijnä on arnwtlinen
mala/ wanhurscaus/ elälna iatzam
caickinen autuus.

Mutta sitä pahempi/ cuinga
monoa Lasta on/ euin tämän ter-
wellisen neuwon/ laimyn lyöpi?
Moni Poila ia Tytär ylöncatzo/
panettele/ia wielä stttenglnhäwäise
Wanhen?bans? Monda hillimä-
tölndä lasta yn niin pahan ilktsta/että he carcawat Asäens hjuxijn/
lyömät ia heidän cansaus pahoin
nlencwät! Eikö tämä ole shndi ia
häpia? Monda lasta on niin pa-
hantapaista/ ettei he kehta heitä
Wanhemirens/ köyhydens ia hal-
pudens tähden tunnusta z Eikö se
ole syndi ia hapia k Monella lap-
ftlla on paljo riista/ia nj cuitengan
Onäns wanhenttnillensyhtän hn?wä työtä osota/ Nimquin meyl)-
dest rickast Michest Varysts luciM
me/ zoUa oli yri köyhä Isa/ ia zocci
Sunnundaina oli tottunutPoieaStygö/ atrioitzeman tulla/ waanha-



nm Mimäns/ yxi paha ia kiucklch
nen Nainen/ soiniais hänen Mie-
hellens Isäns iocapäiwäistä sinne
tulemista. Nyt tule Isa moisen
tapans jälken sinne/ ia cuin poicasen äckäis/ nieni l)än wastan hän-
dä/ ia andoi hänelle caxi Pennin-gitä (sillä waliUäkatkl hänPalstinedestans pöydän ala) ia sanoi/ mi<
nun Ruocan on nyt nijn cowin kyl-
mä/ eij ole nyt minulla muuta si-
nulle cmda/ cuin nämätcaxipenin-
gitä/ osta näillä jotakin sinulles.
Costa nyt Isä oli poismennyt/ sano
poica waimollens / tule ia atriott-
cam nyt/ sen wanhan olen minä
nmwlckelästi pettänyt; Ia luinhan
rupcls paistia kätköstä edes otta-
man/ muutui seIunwian oikmsia
widast/ myrkyllliexiBasiliffir (Kar-
mcxi) joca hyppäis hänen Caswoi-
hins ia söi sitä: Ei) yxikän rohjen-
nut sitä pois otta! Jos nyt pojal-
iepitiGta jocu huojennus oleman/
mzn hänen täptyi tätä eläindä tuo-
reita lihalla ruotiman/ ia mjn coco-

««ns



ii6ns colmetoistakymmendä wuot-
ta sillä waiwattijn. Se on nyt/cuin
vo<I: tam: 4.^fen:P2Z. 52; ki'
rjoitta/ Ommlma sano han/sinä
cultamen Lapsi/ sinäpldcks oikeut-
ta myöden simkljtoUlsudes tähden
Arunaltaman: Jos etsinanijlle
tahdo hpwä tehdä/ joilda jinä cäicki
hywa ia itze hengen saanut olet/
kenelle sinun pidais sitten teke-
män? iVmun Wanhemhasowat
sinuci ;o,4Q, ajastaica palwellet
m holhonet/ ia et sinä taida heitä
palwella/ ia heistä murhetta pitä /
40.päiwä; Vhyt sinuas sinä häwy-
töin Mailma/ zollct sinäIsalles ia
Äitilles tahdo hywä tehdä/jotta si-nun Logasta ulgos wetänet öwat/
tennelle sinä sitten tehdä tahdot?

Cartakan sentahden jocäinen
Chrlstztty Lapsi kijttämättömydest
Wanhembltans wastan/ ajatellen/
nlitä itzecukin kylwä/sitä hän myös
Ylösleicka/ (?2l.- 6. Ilnmn sitä on

meidM



meidän HCRvam Jumalan tapa/
hirmuisella rangalstoxella/ cowa>
corwaisia lapsia curitta. Wanhas
Testamentis/ tottelematom lapst
Wanhenmltllens/kizwltettljn/oeut:
21. ck2w Isans häwäisia/ pahast
kiroittlln l3en: 9. ?mekg5 se elw
waldainen/ hirmuisel surmal sodas
teloilettyn/ >. 32M: 4- Hblolon yn>
jeydcns m plpendens, tähden/ tay'
tyi Tannnesa rippuman ia colnzel
Keihäl lapitze tungettaman 2.83m:
iz. Se on cuin wijsas Solomon
sano/erov: ;o. Sllma/ocapllka
I sans ia ylsncatzocuullaÄltians/sen pltä corptt Ojanreunalla u-
loshackaman m Mmn pojat p-
lössyömän.

3 U K4 K5 K
Joca Wanhembains te?e paha suottck
Onnellomuden secaiken päallens tuolla^

MCH! HERra IEsu ylöswalaise
Hegcllas/cMein Chri'



stillisten Lasten Sydänlttlet/että he
sinun esimerkillas/ mieles perän/
caicki hywä/ Wanhemmillens
taisit/ ia sinun lupauxes lälken/
a>al!isen ia ljamaickisen hpwästisiw
nauxen saisit.

Sipi toisexi/ tahto Chnstus ta-sa caickia nmrhellisia lapsia lohdut-
ta/ eikä tahdo ennen cuolla cuin hän
oli heille lttä armahaista/ suloista
iaspdämmeWä hpwä yötä luonur.

Maria oli pxl wiheliainen ia suu-
ri surullinen Lesti narca isillä Jo-
seph/ Christupen cäswatos Isa/oli
jo talia ajalla cuollut) ey oliitt ha»
netta lkänans nntän/ oli töphä iO
palfastettu/ ia wicia sitten ottiSo-
tawari häncldä rackahan poicans
Hanzehcn m stn kesimäns zacoi>

Nijn ieks Mailnia wlhelzäisllle/köyhille ia surullisille Lestille: HepzZ
tä oleman nijnquulVN Pallo/ zom
sinne ia tänne Tllulehenlpödan/ eli
ni»nqum zom matala aita/ josta
HUchasti plztze kynmän/ nynqum



sanan lastu on/ custaaitackataiin/
sijra se mielellä plitze astutan, c»,
clento czuivi» liZna colliZil;se on: Costa Tammi maahan taa«
tu/ nizn on se jocaitzen saatu.

Jos he sisällä huonesaowat/ nijn
näkp joca loucko heille tphjäxi; O-
wat he ulcona huonesta/ nyn he o-
wat pxinaisydesäns; joshän on köy-
hä/ nijn hän ylöncatzotan, Onhan
ricas/ nyn hän panetellaan Ia
nyn täyty yhden JumallijenLesten/
mämmin euin jongunmuun/aina
jotakinerinomaista/ tasa MailmaS
kärjiman^

Waä te Jumaliset ia oikiat Lestet/
olcat pelkämäta hpwäs iturwas/
HERra on taidan cansan/ Jos: i.
MarKl oli tosin köyhä ia siinä si-
wus ylöncatzottu/ wacm ei) Junia-
lalda peräti plönannetm ia hyljät-
ty: Iunlala caickiwaldias eij tah-
tonut amostans Taiwahas olla
hänen tukens ia turwans/ mutta
wpös täällä maanpäällä/yhden us-



Msen edeswastajatt ia holhojäii
hänelle toimitta.

Jos Isa ia Mi owat cuolltt?
jos sinun Miehes/zotas sydämme-
stas racastit on sinulda pois otet-
tu? Jos sinä eaikilda ystäwildäs
hlönannetu olet? O nyn elä IC-
suS Khrlstus ellen/ tänapätwcl-
nä ia l/ancaicklfesi/ Ldt w. Etj
hän sinua perckti ylön anna
ljä/ waan ylöscorgotta sinun/
ksZl: Hän tahto olla sinun
Mehes/ YerraIebaot onhänett
liimens/ Lsa: 54. Hän tahw
holhota/ autla ta «varjella sinua/
sillä hän on aina Usnä nljtä/joil-
la on särjetty Sydän/ aueta ntj-
lä/ Ma murhelllnen Yengion/
ksal:34. Herra elj Leste
cW/costa hän walitta. Leffen
kyynelet vuotamat tosin Sasupäl-
hin/ waan he huutawae plhalle/

. F ulos



lllos wuodattaittms Msiaan/
8yr: cgp: Se Mahtss Nyt ol-
la/ min Dawld/ Psal.'68. sano/HERra on Leffem Duoman,

!. Pri hursias Duomarl raca-
sta alaniaisians/ ajattele heidän
parastans ia heidän asians edes

Nt?n teke se Wanhurscain
Duomari IEsus Christus: E<>
yMnWaldamies/ en yritän Duo-
lnari taida nyn omians racasta/
cuin HERra IEsus racasta surulli-
sia ia Jumalisia LeM.

Muiga taivaisen rackauden hän
sille suur, surulliselle Lestelle 9lain
Caupungis osotti/ se on ulos jano-
matolNj SenarmollisimtnanHer-
ran silmät catzoit hänen plloUens/
hänen Sydömmesans oli yxi Isäl-
linen cansakärsimys hänen tyköns/
hauen Suunsa lohdutti händä/ ha-
lien Kätens autlt handa/ hänen
Ialcans kiruhtit hänen tygöns/ ia
caickl hänen pyhät Iäsenans/ täy-
tyi yändä autta ia miclya nwöoen

ylenen.



dlMön. NA on Mähden selkiä
tylla tästä nähdä/ että F>ERra IE-sus racasta caickl Jumalisia Lestiä/
olottaden heiUe hänen hywat tt-
kons: Jos nyt/>ERra teitä raca-
sta/ o te köyhät Lestet/ M! nt,n
eij yxlkän wahlngoltz? teitä/ waicka
wco Maiima teitä wastaan olis/
te taidatte iloiftl nnelel sano/ Mi-
nä olen tosin köyhck la wlheM
nen/ wasn Herra M murhe»
minusta, rk!:^.

2. Mi oikia Duomari cuuldele-
Alimmaistens candehita/ ia auttä
heitä oikeuteen; Samalnluoto te-
le myös HERra IEsus: Cmcki
murheUlfet ia köyhät mahtawm hei-dän waiwans ia tustans hänen e-
dejäns,walltta/ yän tahto cuulla/hän tayto autta/ HERra käända
hänens ntjden hyljättytden rucou-
M/ ta heidän rmoustans eij ylön

3. W hurstas Dwmari tutti



asian/ ia cuin hän sen oikein yw
märtä/ niin etj hän catzoyhdmgän
personan muodon lälken/eikä myös
ota Iah)oja/ waan duonlitze asian
oikein; Samalmuoto/ ia palfov
uämnlin/ ulos etzi ia tutti IEsus
Christus caickein Jumalisten Les-
tein asian ia heitä oikeuteen autta:
HERra saata Wanhurstauden
iaDuomion/caikllle wäryllakar,
siwllle/ sano se. Pyhä Dawid/

4. M olkia Duomäri warjele
AlinMaisinns caickilda wärintekijl-
dä; Samaltapamyös HERra Ib
sus o«a caicki köyhät Lestet ia Or-
woilapset arnlvUlsen suoieUuxens/
Silla hän on jen köyhän warjel-
lus/pxi warjellus htidcis/ rl: 9.
F>an tohti caikella oikeudeUa sano:

teidän pidä yhtakän Leste eli
Orpoi/ mmhellisexi saattaman;
Jos sinä sen teget/ nyn he hunea-



Mt minun tyköni/ ia minä cutl-
len heidän Äänens/ ia minun «vi-
hani pitä julmistuman/ ntjn elta
minä surman teitä Mecalla/tei-
dän Waimon pitä Leffert/ ia tei-
dän Lapsen Orponi jäämän.

»6. Älä wöstä sitä Köyhä/ waic-
ka hän köyhä on/ ia sitä waiwa-
sta/älä Portisa sorra; Silla
Herra aia heidän asians ia hei-
dän sortajans polte»

Catzocat tätä te köOat Leffet/,.
nhn wisusti tahto Jumala Caicki-
waldias Taiwastcayoteitä/ jaa tta
teidän asian oikiuteen/ autta teitä
ulos sydämmenne murhest/ wai>
wast ia hädast/ ia otta teitä hä-nen Jumaliseen warjelluxens ia
huomaans. Andacai sijs sentäh-
den Dawldin Rucous sydänunen-
ne käydä/ andaden teitan ia teidän
asian/ Jumalan daldun/siitäs.Psalmist: F ilj M



Coria meil cuolewaist lapsis/
Joita pptaan surman alla/
Holho Kafiwarrellns
Emme turwa toista tienne /

Jumal sinäp meill eurwa llelwtt/
Smap tnnastajam olet.

Pilcae pilckaille maM
Ioill ssnua pilZanm owal/
Havas meitä aina ama/
Me olem «ansas oma/

sna/ paalles luoemn/
Coff' meil apu sinuld suodan/
Ntjn julifiam khloM häl.

Za maddaisto jocu Nlurhellmen
köyhä LWsano: Minä olennlön,
köyhä ia onneloin/ eg olewinuUa
muuta/ cuin pallo lapsia ia wähäi-
mnrawinhota! Ia wielä sitten o-
wat minun lapfent. pienet ia ett ol?
kcenikäsns tulleet, Ach! cuhunqa.
minä itzeni käännän/ le yri «lurhe
lange sen toisenpäälle/cuhunga mft
nä zondun? Cuhunga minä köy<
hain pimden lasteni, cansa tulen?



O sinä suuri surullinen sydän/ älä
M/ surecohtudella; Eikösta sinrm
Lapsucaises ole Jumalan teko la
lahja? Eikösta se racas o-
le heille Sielua ia Rumista cmda-
NM? Cumgast eft hänen, pidä is-
tietämän heitä ylöspito ia holhota?
Elkösta Hengi ole parembiRuo-
ca/ mRuumis Mombi
Sano Christus/ 6. IaIu-
mala rawltze cmcki elämät tarve-»
xi/ elal.- Euca on sen köyhän
Lapsen Isnmelm edescatzonut ia
Corwesa ylöspitänyt? yxi-
kiinmuu cutn amea Jumala/ QL:
e». Joseph oli Wanhemmildans
ylon annettu/ coffa hän Welll-

myytin/ Qe:.
37. Hän oli nimquin Isäcoin ia.
Hititöin/ waan Jumala piti hänen,
mielesans/ corgotti hänen yhderi
AuhtmaxiEgyptin.nmaUc/jota ha-.nen weijens ey olisi ikängns azartel?la/ usto cli wiwo taitaneet.

F mj Otta-



pttaeat eteen te surulliset Lcstek
Namun esimerki/ ia catzocat/ cuin-
ga ihmeUisesti se hä-
nenon Mailman läpitze saattanut.
SeIumalllnen lestiNaemj oli Bet-
lehemis Eyhratis/ cusa händantjn
suuri nälkä waiwais/ ettei han sie-
!a enambi iftens woinut ruockia iä
ylyspita? Jos han tahtonutnälkan molla/ nqn olis hänen täy-
tynyt ylönanda Huonens ia Co-
tons/ Pellons ia Maansa/ ia ou-
toon Maacundaan paeta: Ei-
pä yhtäkän ollut joca händä aut-
ta/ eli jotacuta hänen huoneens/maansa ia manderens päälle usto
tahtoi/ hänen racas Miehens/ se
zalo Elimelech cuoli/ jättä hänelle
wuoro huoneen/ täynnäns köyhiä
lapsia/ hänen poicansa tosin nal>
wat Moabiterein Vaimoja/waan
sturawatIsäns iacuolewati Sie-
la siznä könhas huonces/on colnlet
surullista Lesti parca/ zoca en tcw
hg tolftans autta? Se oli on-

netto



nettomus ylitze onnetonludm.
Mutta nntastä Iunmlanleidän

HERram/ hänen cansans
että waicka hän asui hänen

wakenswlhoMenkesteUä; Cuitew
gin täytyi heidän ruockunan hän>
dä/ Herran Silmä catzo pelkii-
wiiistens pMle/ jotta hänen Lau-
piuttans loiwowat/ että han pe-
lastais heidän Sieluns cuolema-
sta/ ia elalclis heila näljän aicana/
klal.- z?. Hänen wideljäisydens
pysyi tosin io. wuotm/ ia eq enäm.
bl/silla elzHerra faiilsilaWan-
hurscasta culkiana olla
stst/ ?sgl: 55. Mjmmem autta
HEEw Iumäla hänen omahcm I-sansä n;aahan jällens/
nifeen Ilzmqlssnpalwelluxccnj /)ä-
nm Mlniäns Ruth/ täytyi seuraa
man händä/ ia oleman hänelle yxi
nöyB lapsi/ sydammen ilo ia lol>
dlltM/ «.Ulb:i. öclcq. Eikötänlil
ole Isällinen suru/ min Jumala



Taiwast/ caikisia Jumalisista w
stista pltä.
. Mikasta Esther oli? Isätöin ia

Aititömbä hän oli: Cucasta hänen/
waanIumala/nUtzen7.Waldacuw
NKn Drotnmgixl autti? lttl,.- e.
O' ala Jumalan awusta ikänä e-päele/ sinä surullinen Lesti ia Or-
pol parca/ Oerm autta hänen
pyhtäns thmelllsestl/ ksZI: 4.
Lohduta sinun Gieluas iasano P.

42. MM
murhellt mmun Stelun/ ia olet
nljn lewotom nunus turwa Zu-
malaan/ sillä wlelä mmä nytkltt
händä kijtän/ että hän muaFas-
wollans autta/ ia että han ml>
nun'Jumalan om

Sentähden että se hywä wan-
ha Jumala elä/ nhn mahtawat
micki köyhät Lestet ia Orwoit
neen turwata ia luotta/ hän tah-
to saatta/ heille yhden uscollisen.

holhos



holhojan ia hywan ystäwän/ jom
heistä waarinpitä; Ia jostätä ma>
ilmalisla jotakin heildä puuttuis /

n«n hän tahdois anda heille sen
iiancaicklsen hywan/ ilon
ia riemun/ ia ntzn heidän muryens
iloxi muutta/ jota etj ypikän heiidä
poesotta taida.

S.illä waiillä pitä yhden Lesten/
täälä eläesans/ ahkeroitzwmn nij>
ja awuisa/ cuin Apostoll P. Pa-
waii/ i. 'rim: 5. hänelle eteym kir-
joitta/ cusa hän sano:. Se on ois
ffa leffi joca vxinäns on/ ia koi-
wons pane Jumaliin paäle/ py.
syden aina rucoWs yötä ia pai-
na. Tahto nw se P. Pawale
lesse neuwo wtsufti ajattelmlan ia
tutkiman/ sitä surullista tila/ quin
hän zouwnut on/ ia stntahden/
,.. Heittämään Mm hänen mur-
heens/ Iunlalan calckiwaldlglt pä-
älle ia turwaman hänee/ mu myös
Whwast uscoMKn/ että se hmm.

I



Jumala/ kestella hänen suurinds
ahdistustans/ on hänen rackahin
Isäns/ IEsus Christus hänen us-
coUisin weliens/ iaseP.Hengi/ha<
nen ainoa lohduttajäns/ edesww
stajansiasuojelians; 2. Oleman
wiria ia palawatnen rucouxes ia
auxi huutamises Jumalan tygö/
nötä ia paiwa/ josta hänellä suuri
hyödytys ia hnwa on/ nijnquin se
P. AUgUst. stcno: K jeju,
nium Lpiritui cglnem lubicit, cc»ncu«
piscsntlV nybulgg cillperZit, libiäinum
2räor« exlinZuit, caltimtig vero lu«
men gccynclii; Se on: Rucous
m paasto/ waati Lihan Hengelli-
sexi/ hajocea sen pahan lihan hi-
mon/ hecuman liektn pois tuea-
hutta ia puhtauden kynlilän ylös
sytytlck,

Mn en taida nyt yxikän Iuma«
llnen Lesti/ maitma paremmin lä-.
piize kanda/ ey ikänä risti ia wastoin- <
kaomist parenlmin karsta/ ei ikänä

hänen



hänen wakieliaans paremmin yli-
tzewoitta/ cuin ahkeralla ia ustolli-
sella rucouxella/ racastaden hänen
RucousKirjans/cutnyhtäcullaista
tawarata. SenealdainenLesti on
ollUt Mltl)/ cap: 2. MiiK: cgp.'8.
ttaung propketillg. -. Iotlssheidän toiwons owat panneet Ju-
malan päälle/ rucouxis iaauplhu-
tanusisa ahkerat olleet/ ia heidän
lestellljen tiläns luuren ylistönncansa wiettänect ia cuiuttaneet.
Eikö tänlä ole ylistös/ eikö tämä
ole cunniaUinen mmi/ cuin se P.Hengi heille anoa? Mutta sinäwtjmeisnä päiwänä/ alca wasta separas nlistös/ nm nwös heidäntyöns ia waiwans päälle/ se jaloin
palcka/ jonga HENra I, Chriyus
heiUeia caikelle heidän esinlerckians
noudattama isille/ andawa seonse ulgossanonmtoin cunnia/ hänen
' Herra I: LohdltttakoncalckiHMphla LestlckcaMcon armollisesti



tm.

MlM Wttömia icl HitittsM
Lapsia/ia auttacon heitä kcllsiwckl-
Risesti kllmmeeeleman/ m heidM
köyhydens wakewästl ylltze wotft
Wman» Amen.

Se colmas Sana.
totisesi sanon minä si-

nulle/ tätmpmwänä
M sinun minun can-
sam/ Paradijsis ole-
man.

H on meidän YERran 3°
ManHistoriast/

hywin tiettäwa/ että costa
m Christus oli Rlstinpuusa nau-
Utuna/ tuli han cahden Ryöwä^



M kestelle rlpustetnri/ ia silda tob
selda pahan elkiselda/ wajenmlalla
puolella rippujalda/ häijyst ha-
wöistyxl ia pilkatuxi/ näillä janoil-
la: Jos sinä olet Christus/ nm
auta sinuas «a mettä; Nynquin
hän tahioi sano: Sitä wähem-
min cuin sinä taidat itzes ia meltä
autta/ sitä paljo wahemmin uscon
minä sinun Jumalan poiaxi.

Tälnan puheen otta se oikialle
puolelle ripustettu Rnöwäri/ cowin
nuriasti ylös/ nuhtele hänen cansa-
weljens/ täzä asias/ ia jano: Et-
kösta sinakäil Iumulata pclkä/ jo-
ta olet samascadotuxes. (^6.10-
eaitzen pidäis cackella oikeudel/ can-sa kärsimistä/ tämän armahaisen
Herran cansa pimmän/ joca tasa
meidän siwusani ripustettuna on/
mutta Jumalan he owatunhotta-
net/ ia händä ilman syntä häpiälli-
sest pilcanet: Ia sinä )oca suntöides ansion jälkcn kärsit/ et nmö-
stän IllnzatstM pclka/.waan teet

hänm



hänen cuormans raskammari/ ia
häwäiset handa aiwa cowin/ ml-
iäs ajattelet? Sinä tiedhat kyllä/
ettei tämä hywa Herra/ tätä ran-
gaistusta quin hän nyt karsi/ M
näns ansainnut ole/ eikostä hänen
wiattomudens pidäis sinua yhtett
sydammelliseen cansakärsinnseen /
hänen syyttömään ia katkeraa cuo-
lenmans ta pijnaanskäändämän?
Ach' sinä waiwanen syndinen/joca
naget sen mustan cuoleman sunSil-
mäs edesa ia täälda tijrustipitäpois
eriämän/ ia etsittengän tahdo Ju-
malala pchata! Etkös Mhdp ajatel-
la hänenpäallens? Ach! mitäs lu-
let/ cuhunga se köyhä Sielu joutu ?

Ach! racas weljen/ jos me olemke-
stenänl sen ryöstetyn ia wargaste-
tun calun)acaneet/jonga edestä me
niyös nyt karsimme/ ö nyn eatzo-
camnyt tasä NleldänwijMeiselläm/
Meidän Sielumetehen/että ne Ju-
malan waldacunnan perisit; Ach'
Ach' malmista sinuas yhttn aum-

allissn



allistn cuoleman? Sencaldamm
kuvaus la wacuus on silla Ryöwä-
ri paralla ollut/ käändöxens hänmmmpanitansharhatleldä/joddata'
rens hända/yndins tundon
wistaxenshanda uscohon F>ENran
I. Christuxen päälle/ että hän sm
lautta aumaxi tuiis.u 8 u 8.

on HERralle Christuxelle
costa me näem la

ynimarram lähimmäliemme
len yllytöxest ,6 hänen turmelun
luondons puolesi/ oleman märällä
tiellä ta ilman sitä oikiata Juma-lan pMota pahoin elämän/ ettäme hänen siweyden hengellä Iuma-
Iijuteen ylös ojennamme/ nuhte-len! ia maname/ jenpäalle/että hän
oppis tundeman wicans ia rico-
MS/syndiäns catuman/ Jumala!'
da anderi rucoeleman/ totuden tun-
don tulemaan ia niln Mlzmein autll-
ten joutumaan; Tähän neuwo ia
mana nmta Apostoli V. Vawal!/



lsm/

6sl: 6. Rackat Weljet/ sano hän/
M jocu Ihminen osa syndijnlan-
geta/ nyn te jotta hengellsel olet-
ta/ ojendacat händtl fiweyden hen-
gellä.- Ia ota waari itzefiäs el-
les myös klusaeais.

Nyn owat ne Pyhät kestenäns
tehnet; Cuinga ahkerasi <Vanm>
el/ Cuningas Saulille ilmoitti hä-
nen cangiudens m synoins/cuin hän
HERw wastoin tehnyt oli/ lue sijtä
«. 82w: l;. Cuinga taitawast Na-
than/ Dawidin syndiä nuhteli ia
ylös ojensi hänen/ iosta je hywä
Cuningas oppi syndinstundeman
ia tunnustaman/ rucoellen nijtä
Iumalaldaandexi/ 2.8gm:«. Nijn
teki Ella Iesabelm/ Micha Acha-
dm/ IahannesCastaja Herodexen
ia Petrus Vlnanian canja/ ;:

dor»5. ,.K.eg: l8. 2, 22. 6.

Ia jos se meille nijn nadyttms/
cuin me wahan taicka eij ensmgan
meidän neuwollam ia manallrel-



lam HMä toimitaisl/ eli meidän
läyimmäljemia ristiweljem/ juma-
lisuteen saisi/ ni)N älkam wieia sit-
tengän epalkö hänestä/ waan an,
vacan! asia Herran Jumalan hal?
dun/joca tietä/ tahto ia taita <m<
ba hänen lvlinallans woiman/cuttt

Idzefano: Nijn
auin sahde tule Taiwast alas iH
ey pala/a sinne Diens/ waalI
neidhyltä maan ia faalea hedel-
möltzemän m caswamaan/ andä
siemenen kylwettä ia leilvän syö-
tä/ näin on myös se sana/ joca
Minun suustani lähte/ ey senpidä
mtnun tyköni tyhjänä palajaman/
«vaan tekemän mitä minulle kel-
pa/ ia sen pitä menestymän/ jotcz
warten minä jen lähettänytkin os
len. Samalmlloto myös ey
dä meidän lyömme turha olemati



Sitä likin andawat Ewängeli-
stat tietä/ että se cutn rippui HVR-
ran Christuxen oikialla puolella/
on puhunut Christuxen cansa/ sa-
noden: Herra muista minua/co-
stas WaldacundaS lulec.

Tämä on ollut yxi Möwan ia
Murhamies Hänen suunsa oli
lluckambl woita walehleleman /

hänen /aitaus nopsat pahuteen/
hänen katenswalmit wäkiwalda-
an; Ei hän armahtanut niltä köy-
hiäkän/ eq Lestiä eikä Orwoja/hän
elätti itzens warcaudel/ rnöwydel
ist murhal: Sencaldaisten pahain
töidens tähden hän sangitan/ ri-
stinnaulitaan sekä Taiwaan että
Maan walille ylöshirtetän/ ia niin
sai hywin ansaitun rangaistuxens;
Siehen wielä tygö/ntjn oli hän sen-
taivainen patunm syndinen/ joca
et» ikänäns aicoinut kaanda hän-
däns/ ia/ tkanans muistanut
Iumalata/ eikä myös hänen wan-



hurfkast Duomiotans peliännyt/
waan harjoitteli idzens yhdes pa-
has toisens zälken/ wiwytti hänenparannoxens yhdest ajast nm toi-
sen/ ia/ siehen wymmeiscn hetken a-
sti; joshän nyt ennen hänenkään-
dymistäns/ cuollut olis/ hän
olis cadotettu oliut ia cäickein mur-
ha- hengicn ia Perkelitten cansa/
perinnön ia sen tjcmcaickisen cado-
tuxcn helwetis saanut.

Waicka tämä waiwainen mies
senlaldaifilla cauheiUasynneillä/ oman tundonstahramtt

ia rasittanut/ lykännyt hänen pa>
rannoxens siehen wtjmmeisen het-
ken i Mn ymmärtä häncuitengm

ia tunnusta idzens häjy-
si, eläneen/ Iumalam ia ihnnsm
wastaan cowin wäärm layttäne
hm/ kaända idzens HERranIsstt
ren puolen ia lohdutta händänshänen wiattomal pijnal-ia cuole-
mallans/ sanoden: Herra mnisia
minun päälleni/Waldaclindaas

G H tulduas



sulduas. H. 6. Ach! minun rac<
tahin Herraisen/ minä olen kelwo-
toin sinulda paljo anoman/ yhtä
minä ainoastans sinulda rucoilen/
muista minua köyhä syndistä/ nm
minä täydellistin vjcon nnnun mo-
net ia suuret syndini andepi anne-
tupi j Sillä ehta cuinga hywm mj,
na nyt sillä yhdellätoistakymmenel'
lä hetkeUa/ sinun Wtjnatarhas M-
zen/ ia juuriplstuilen olen sijna työ-
tä tehnyt/ nijn tiedän minä/ että
sinä sulasta arnwst ia laupiudeft/
sen eaickein minun pistulsimmaw
gin työni/ kelwoUistxi otat ia sm
runsasti minulle maxat.' Muista/
muista minun päälleni/ siliä sinä
olet minun luonut/ lunastanut ia
ylöswaustanut/ muista minua/ta-sa sinun siwusas rippujata / joca
vsto sinun päälles ia nyt idze cuo-
leman hettel/ caikm turwans/ si-
nun armos päälle pane. Tähän
wasta HERra IEsus ia sano:
Wlsest sanon MlNlj sinulle/ A

napäh



llllptktwantl M Mun minun caw-
ftni ParaWs oleman 5 Han
tahto sano: O sinä köyhä murhel-
linen syndinen/ heira sinun suruspois/olepelkämätg hywäs turwas/
sinulle tapahtucon/ vstos perän/
mitä sinä anot/ sepitä oleman/ja/
ftkä Anien: Ia että sinä suullas
tunnustat syndis/ ia jydämmcsäs
vstot sixi oikepi niailman wapah-
taiaxi m Messjaxexi/ cadut myös
sinun pahoja tekoM/ cadzo! NM
wannon niinä lallihiUa sanallani
ia puhtalla totudeUani/yhden
lisen walan/ ettei sinun syndis ole
sinulle ainoastans andeP annetut/
mutta myös sinun pltä tänäpäi-
wanä ia nyt cohta fielus Ruunip
sta eritts/ minun cansani/ Para-disis/ sijnä tjancaickises taiwallises

ia riemus oleman.
O sitä suurta cunniata! Ltt r«^

ANUM omni iamä W2juz, omm lau-
cie meliu8, amni scientia innums-
32t)iliu5, Glum Zlvtiä, pucglue,

G Vij «x«l°



vpikän sanoma/ ei yxikän ylistös/ ei
yxikän wtjsaus/eckä yxikän cunnia/
cie tänlänwaldacunnan suhten mi-
tan. Acy HERra ICsu! cuinga
nnelellas sinä autat/ cumga suloi-
sesti sinä lohdutat/cuinga ystäwa-
lijesti sinä ylösojennat/ tänlänköy-
hän stluri syndiscn.

Tasa me syystä iymedeUä niah-
dmsim/ että sillä suuri syndisellä on
nyn wahwa tllrwa HERran IE-
stlxccn/ m täändä itzens jynnistä
pois/ pita hänen wapahtazan ede-
stä/ joca ntjn lurkiasti ulos eadzöi
ia ntmquin caickein ylöncatlzotuin/
ristin päällä rippui; Minasanon/
sysiä me nmhdam ihmedella teitä/
m Pyyan cansa sano/ Sa«
nos meille sinä köyhä Ryöwari
rlstm pää!!?/ nisiäsinä mllut olet/
että sinä LhnfwM Fumngasna
pidal mrmoiiet handck muistaman
paailcs 3 CiZlä tosin/ et sinä ole

hänen



hänen päaWS yhtan Luldaista
Mnlla eli cuningalllsta waldic-
ka hänellä nähnyt/ et yhtan core-
ta purppura waletca/et yhtan
palwelia/ ia cuitengin tiedät sinck
hänen WaldacunnastanS puhua/
vstoden hänen sen ylitze yhden
Luningatt olewan; Sillä et sinä
näe yhtan muUta Crunua cuin
rian sappuraisen/ et yhten waldic-
ka/ waan naulch hänen pyhäin ka-
siens läpitze lyövyxi/ et yhtan num-
ta cuningaUista pukua/ cuin hänen
werens/ er yhtän muuta cuninga-
Ilsta istuinda/ cuin ristin puun/ et
muita palwelioita.

Jotta händä pilckawat ia ha-wäijewat; Mika se siis on/ josta
sinä hänen Cuningaxi tunnet/sekäCuninqaUistn woinlan ia wallanhänellä olewan ymnlärrat.

Mutm täsä on IEsuxen ar-
mo/ IEsuxen ystäwys ia IE-



IEsuM rackaus/ ston/ joca Rvö-
wärin nmmarröxen awaisiasihen
hänen waicurti/ saatti hauen syn-
dlns tundon/ tanvutti hänen vsco-
hon ta täytti Annin parannoxm
hanes>

U 8 U 3-
ss"Hsta me opinl HERwn Ielu?

oUehen/ olewan ia olewaxi/
Gikille syudisille catuwaisiUe armo-
listn/ ia että hän bartan catumi?
ien tähden/ mielellans heidän sym
dins andcxi anda/ ehkä cuinga su,
ret ia monet ne taitaisit olla/ nA
että me oikein sen wtzsan Svrw
chin cansa/ cap. i8. sano mahdam/
O euinga suuri on HERwn lauO
ns/ joca caikille hänen tnkönskaan-
dywalsille/ itzens anda armolllsepi
!öyttä. Ach ia? wissistz on
laupiuspaljon suuri. Silla hänen
wupludens käy ylltz? kaiken ma,
ilmaan/ ja ylidze
Wonen luhanen/jotta händaraca/

siawllt/



stawat/ Lxoä: ZO. Maa on täyw
näns HERwn hywyttä/ Pjal:
Hena/ sano Dawid/ sinun hv-
zpydes ulollu
taiwaS on/ ia sinun lotMs/lM
cauwas cum pjlwes
PM56. Herra/sano Manasses
nicMefans/ ft laupms/cnm sr-
na luvat/ on mlttamalsin m
laida ulosluckitta.

Ennen losta HERran Isslixen.wlhamtehet händä häwäistt/ nqn,
ninös se wajewalle puolen ripustcl?,
tu Ryöwäri/ pilckaisi händä/ hän
teki idzens/ cuin ey se ensingän olis
häneen mitäntuUut/han oU Nljn
MN cnurot ia myckä/ Psal: »6.
Mutta nyt/ nm pian cuin st
ha ia suuri syndinm Ryöwarikän'
da idzens hänen tygsns/ tunnustch
wicans ia nuhtens/ mnde hänen
tehdnt zyndins ia rucoile armo/
NN on cohta IEzuK



walmis suloisella wastauxella/
ainoastans syndlä hänelle anderi
andaman/ nmtta myös sen tjan-
taickisen elämän lupaman. Ach!tämä on yxi suri/ yxl arwamatoin
ia yxi tutkimatoin hywys ia lau-
pius.

Sencaldaisen laupiuden/ ojottä
meille HERra Iesus wielä tänä-
päiwänä/i. Hänen pyhänsanans
cautM; Eihän meitä köyhiä syn-
disiä Musti mngaise/ eikä meidän
ansion jalken/ meitä nuhtele/waan
waroitta meitä ennen/Herra Der-
ra etj tege mitckn/ mutta hän il-
moitta palwelioillens Prophe,
taille hänen salaisudens/ :

z. Sanan cautta wara hän meitä/
sillä se on kirjoiteltu warauteri/
,: cal! IN. Ia anda meille ilmoitta
Palweliains cautta/että me hänen
tyköns käändäisim meitam/ me o-
lem lähetetyt Christuxen siahan/ sil-
la humala mana meidän caultä/

. 2: s.



z.- cor:;. Iollem me sana totella
tahdo/ ia sillä meitäm waroitta
anda/ ntjn HERM IlMlala/
!. Sodan/ näljän/ callin ajan/ru-
ton ia akiUisen cuolcman cansa/ jot-
ca rangalstoxet owat/mnquinmw
dän HERran IEsuxe» Post-Ryt-
tärit/ zoidenga cautta han nieille
mielehem zohdatta/ cuinga cowm
nie hända mastoin olem syndiä teh-
net/ cuitengln tänlän hywin ansai-
tun rangastuxen alla/HERra Ju-
mala eq unohda azatellaxens hä-
nen suurta laupiuttans «a hpwyt-
tans/ ntinquln/ Psal: 89. idze sa-
no: Jos minun Lapseni lakinihpl-
kawat/ia eiminun oikeudesaniwael-
la jos he minun lyttom turnlelle-
wat ia minun kafipzam eij pidha/
niin minä tahdon heidän jpndinS
widzata/ in heidän ricoxens ran«
gaistoxilla costa/ waan minun ar-
moni en minä tahdo heistä poista-
ta/ enga minun totudeni wilplstel»
lä sallia. Ntjn waroitta m?ös Iu«

mM



WMcaickiwMias/;: yhtä ihNlistä
hänen oman tunnons cautta/ an,
da hänen sydämenstekojans mnär«
kä/jodon eiyhtänmuuta/cuin ihmi<
ste sydän ia omatundo tarvita/jotca
sen kyllä hywinhänelle ilmoittawat/
costa/msa iacUlnga/hänon fyndiä
tehnyt, siliä jyndi on raudalla ia
kowal! Dcmantllla kirjoiteltu ia
chmzsien sydanden taulllihinsistlle
calwellu/ Ien 17. )a heidän o-
matundons todista/ ia nyden a-
jatcret jotta heitans kestenckns
tandawae ia syyttomcixi tekewäl/
kirjoitta se V. Pawali/ Rom:^.

Costa me caickm senlaldaisia/
<en <aickein corkeman Iunmlan
Vftolilsia ia jsalllsiäwaroituxiacuw
lemme eli näem/ nhn sanocam jen
P. Dawidm cansa/ Psal: 145.
Armollinen m laupias on Herra,
karsiwalnen suuresta hywydest.

cacklle hywa/ ia ar-
nlahtg



wchta ylidze caicken hänen te-
kons.

O (uinga laupias Isa.' O cuin-
ga armollinen Jumala meillä on!
häntaidaiskplla hpwincohta spndiä
te!)de<ammerangaljw tneltä/mut-
ta hänen armons/ rackauoens ia
hywpdens on nijn suuri/ ettei hän
si)tä tege/ waan waroitta ia klelda
meitä tottelemattomudest/ spndiä
tekemästä/ sen päälle/ ettel hän mei-
tä curttta mahdais- O cuinga v-
stollisesti huuta HERra IEsus/
ttlM parannos/ sillä
Waldacunda ombt alwa läsnä/
Mtth. 4- Käändäkät leitän mi-
nun puslenl/ nG te caicki maan
a'ret autuaxi tuletta/ sillä minH
olen Jumala ia ey yxikän muu/
Esa: 45. Pestäl ia puhdistacat
teltän/pois pangae mdän pahat
tekon minun sil mäeni edestä/ la-
(attat jällens pois Da pahasta/



lehkät sitä hyws/ pytkikat oikeu-
den perän/ jos teidän syndin oli-
sit wen-punaiset/ nljn he Mlu-

tuleman/ ia jos he o-
lisit Ruusuncarwaistt/ nijnplta
ne tuleman cuin willa: Se on
cuin HERw Jumala tahtois jano/
costa me toinen toiseni cansa oike<
udelle käymme/ ia minä taidan o-
sotta ttldän synnistä weripunalse<
xl/ eikamltän tärwehläoletchälöy-
tä/ ia minulla olis wmma ia oilv
us teitä tewän syndien tähden p-
lönanda la Mätä/ nijn en tahdo
mmä cuitengan sitä tehdä/ waan
tahdon teitä parata ia armoihin
ottaj costa te spdämmestanne tun-
nette ia tunnustattemidzenneun-
nun puoleni käännätte vicl. Lib:
dloril?: b: l. O sitä armollista ZU'
nialata/ joca meitä nijn pstawaill-
sesti catunluxen pptä lacudzu. Me
niahdam caicki sen tunnusta/ että
sillä wanhurstaalla Jumalalle/olis

kM



kyllä hywä woima ia oikeus/ tchm
msimälsten syndlem tähden meitä
rangaista, «Vlllä yhden Jumalanhäwälsiän/ laitais hän kyllä hy-
wm/ kielen jändchcttkqnni Niwo/
että hän tuiis mykäpi/niincUlN
charias/ Lllc: l. yhden huorin tek«>
an ia salawuotljen/ taidais hän
surmata anda/ cuitt st yhden
elitincansa tKpahtut/joca wamiNlo-
ttens hlwm.Niajas lapitze pistet-
ttjn/ Uum/ z;. Hhden juomarin
taidais hän yöllä/ ollesa juomasta
täynnä ia wtmnms/ anda syn-
nisänss cuolla ia helwettljtt aias
muna/ LsZ: 5. Mutta ey st
cas Herra nin tege/ hän on pllka-
mielinen suuresta laupiudesta/
Joh: 4- Laupias ia kclrsiwamett

on hän/ ia suuresta armost/
y.Toiwo aina/ että ihminenkään-
nais idzens hänen puolens/ ia oi-
tian ftm-annoxen tekis. Jos sinä
Mell hywMns/ kärsmttsens ia



pittämielisydclls rickaudett ylöncw
dzot / ia et ymmärrä Jumalan
laupiudm sinua paramioxen pyy,
tawän/ sano P.Pawa!l/Rom:i.
HERra on karfiwamen meidän
cansam/ ia etj tahdo että jocu
hucknman pitä/ waan etla jocal-
nen Wnda hänens parannoM/
sano se P.Apostol/ 2. e«e: z. Sillä
hän tahto/että Mainen ihminen
pila wapadeluxi ia totuden lnn-
don tuleman/ sano se P. Apost:
Pawal/ l- lim: 2. O sitä suurta
Humalan laupiutta. Me mah<
dam caickl tunnusta Synnisa ft
ginnehem ia syndyneem/ ps: 5,.
Syndlä jocapaiwä tehdä/ eez ole
yhtän joca hywa teke/ ia etpä O
takän/pj:»4. Midan syndlm
owat usemmat HMMpäasam/ el:
40. Me olemme jumalattomat
ia tmmt/ jo Hillmme eohdust/!

PM



M 58. M olemme pahoilla iD
lci la lundemattomilla Synneillci
Jumalan MHManeet/ Ps: 50.
Ia mahdam tM calcki/eHyxlkän
eroitettu/ tunnusta Cuningas Da<
wldin cansa ia jano/ Psal: 126.
Me olem syndiä tehneet meidän
Ifidem cansa/ me olem wäärin
tehnee / m ollet jumalattomat/
ja nqn: Jos Jumala meidäncansam oikeudelle käwis/ nqn elfUlkän eläwä hänen edesäns py-
shwäinen olts/ Mli )3v. El-
köst sijs Jumalalla caickiwawial/
olisi suuri syy/ rangaista ia curitta
nmta? Eikö hänen pidäis meidän
päällem wihastuman ia hänen lij-
waudens nincmntulenpalaman/
Ps: 79. Mutta catzo! Ei hän sitä
iege/ ei hän rangaise meitä syn-
dlem Men/eikä costa meille wck-
W lekoin perän -

H Y kiallg



Kalla auin talwas maasta on/
nljn wakewDayda hän armons
l>lla Pft l0).

tzD mllistele meidän «noru-
dem Spndiä la plidzekaymisiä /

waan han ajattele meidän Pätilä
lem/ hiinen laupindens ia hywy-
denstähden/Ps:2s. Cuinga ntm?
Eij meidän ansioni tähden/ waan
FzERran suuresta armosta/
pmdcsia ia hywvdest/ se on/ ettem
me huckuneet ole/ hänen lauM
deliansey ole yhttin loppua/ waq
joca Amlm on se 5.
Herra/ Herra/ sano Jumalan
Mies Mojes/ sinä Jumala lau-
pias armollinen ia pitkämielinen/
suuresta armosta/ sinäjoca legtt
armon monehen tuhannen
hen ia andk/i annat pahat lyöt/
plidzekaymllel iasynnit/rxocl:?4
Mn sano myös Dvwid: arnwl-

lmen



lltlM ia MM o» yma/ es
hiin rytele cauwatt/ iikä Mhastuizancätckisesii/ps: »öz. Irem Psi
105. Herra on tzywa m armias/
sentähden neutvo hän ne
tielle; Maisiacat ia tMecai
Mga ihanainen ch HERra/
Pf: ;4, Sencaldassista Jumalan
laupludeu selkeistä tödistoxista/ on
coco je Pnhä raamattu Mynnä.
andacam sijs nähdä ia ymlnärta
nttden wanhaenesimerklä/ttlca hei-
O on HERrqn laupimta hakenut
ia sitä eq löytänyt?

Costa Ephratm rucoeli/ wie
sinä minua Mlens/ että minä
mahdaM eolla tulla/ sillä sinä
Herra olet mmun Jumalani:
Tulen minä cotia jäUens/ nhn mi-
nä parannan idzem; Cohta wasta
händä Jumala sihen nain suloise-
sti/ eikö Ephraim ole mimm ra«
Vs Poican ia mimm ihana Lap^

H »y st»



sen? GMWinakylUwiekckmvb
Aan/ uutti minä hänelle puhunut
olen/jeytäden pacahtu muu Ev-
dllmmem hänencohtans/ nc/n että
minä caikti armahdan hänyg/sano HCRra/ Fer: zl.

Mikä olj Manasse? Hän oll to-
sin Cuningas Iudeas/ waan hän,
zvietteli m tviUltzl Iudan ia Ieru-
salmin/ ntjn että he pacanoita pa>
hamnmpi jouduit/ jotta HERra
Israelin Lasten edestä yois pannut?
oli/ 2. cbrom zz. Ia hän oli yxi E<
päjumalanPalwelia/ Welho/ Per<telen-jäjen/joca hänenLapsen sam
yoi Molechille uhratta / surniais
monda Pappia ia Prophetat/ ia
olis kyllä tuhanestthelwetinansaiw
nut: Waan etj sitä wähemnnn
«osta hän fangiudejans nöprpttip
Dzens Jumalan eteen/ tunnusti
täydeUiststi syndins ia rucoili andh
xi lanoden: Mmä rucoilen Her»
fs finulda arwy. AH: Herra



minä olen syndlä tehnyt/ syndla
lchnyt olen mina/ia tunnen minun
pahat tekoni/ nyn rucoilen minä
nyt/ anna ne ande/i minulle/ älck
anna minua synmsäni huckua/ m
illa rangmse minua ljancaicklssst.
Cadzo! cohta cuuli le armollinen
ia laupias Jumala hänen rucou-
xms/catzoi hänen kyynelita ns/ an-
ti hänen paallens ia hänen moisen
Cuningallisen waldacundaans la
Ierusalmijn/ jäUens asetti.Mikä oli se köyhä Publicani/Luc. ,8. Pxi julkisyndinen hän oli/
joca pttoxei/ wäkiwallal ia wäry-
pel/ hänen eUaicanans waeldanut
oli/ ia sentähoen eej rohjennut Tai-wasen päin silmans ylys nosta /

waanlöihändäns rindahan/tun-
nusti suuret syndins ia rucoiliIu-malalda armo ia wupmtta/ sano-
den.- Jumalaarmada minun syn-
dlsenpäälleni: Cohta sai hän syn-



dins andexi/ ia tuli paljo wauhlw
stamaxi Jumalan edes luetuxi/ luinse yltziä Phariseus/ foca idzenshy-
wista töistans hytätg taisi.

Mltä oli Marm Magdalena?
toden puolestpxijulkisyndimn;
ta cofia hän nhdesrä suruNiseft ia
wurheUisesta SodamWestä Snw
dlens nlidze/ maeais HERwnsuxen Main Mres/ia suuresta
ahdistoxeft/ eti yhtäkänsana puhua
tainut/ waan palawilla tyyneleiUa
armo pmttj Eohta cadzoiHERra
hänen nlurhelliftn Sielunswaiwa/
andoi hänMsnndins andepl ia lol>
dutli dändaystäwallisrsti/sanodem
Ole hywass wpWW
earen/ sinun SynM annttan aw
Wt fftMlK/ Luc:l^

Mikasta, Saulus oll? M chm
hm ia hirnnunen nttden Cdristift
lniden MMM/ cmckiCdNstV
xen tunuswjat ia hänen päaUens
uftozat/ sidottuna Icrusalnnn wei:

Wul-



Mutta coffa hän sydammens ay-
taudes rucoili: Herra Ieju/ mi-
tM tahdot/ ettci minun tekemän
pitä? andoiHerra hänelle tanlän
wastauxen/ mene FaupunMtjN/
ia siela sanotan sinulle/ nutck sun
lekemänpttä/ ia kasti Änamaxen
hänen SynMans- wapaxi jano/
Hit: 9' DaMd olr yfl Mlehentav-
paia ia huorm rekiä; Psetar_han
kielsi omanHEM-anstaMeftarnw;
Thomas oli yxi ujkomatoin Ope>
tuslapst; MakthcuswM-ä werow
ottaia, Zacheus pm julkinen corko
rahan ormia; Rnöwari täsä Rl-
stin päällä suuripahoin teliä; Cui-
tengin ownt he armoihin otetut ia
nyt autuwat owat/ huutaden Iu-
malan Waldacunnas mun hetket
la/ elj waan sinun
Melles amia cllnma/ sinun ar-
mo? la toludes lahden/ M „5.
He lastewat heidän Cnmuns istup
Men etehen ia sanowat: HERra

H y sinä



sinä olet mahdollinen ylisiyM/
cunnian ia woiman/ silla sinci o^
let mickt luonnut/ ia sinun tahdo-
sias he lqckuwat ia luodut owal/

Samaltapa otta Jumala mei-
dän HERrain wielä tänäpaiwän/
«aicki töphat catuwaiset Syndiset
armoihin! Sillä costa he yhdest
murhcUisest jydämmest/ tumulsta?
wat heidän Svndms iarucolewat
slnderi/täuä muoto:

Armahda päälleni Jumala/
Sun suuren hywydes lähden/
Ia pyhän armos woimalla/
Pois pyhi minun wääryden/
Pese minua synnistä puhla?/
Pahuden minä tunnen aina/
Edesäs synnistä lsplän rymaZ/
Sinä sanoijas sangen wahwa.

Ptjn tphta sinä tqnzän wastauM
lpydät:

Sen syndisen clidolufi en minä anois/
Wilsn että hän anmdenperän janoie/



Is csnsäNi elämään sömsw/
KaandMn hqnens/ panans/
Slt saa mun armon «pköns.

Ach! hywät Christttnt/ajateicah
fijs/ cuinga uzein teidän Sielun/
synnin tähden owat kiusatut olletd
Cuinga ufem te epäUyxcst olette
uonet/ HERw minä olen pois sy->
jätty sinun caswos edestä/ Ps:
Ollla minun Syndml käywäk
paani ylldze/ nlnquin suuri tacka/
he.owat mmuUe ylön tul-
leet/ l>53!: 33. Sen pltdze mmck
ntzn nmrhedm/ että mmun sydä-
Mllll waipll minus/ rial: n?.
)a minun Sleiun ftlli enaW
bt ldzens lohdutetta/ ps:77.

Mutka cnca teitä Maldaises
Msauxes lohduttanut on? HEW
M HEMw seu on cetznyt' Sanan
«vaarnan lautta hän wirwottameitä: Ach'meillä köyhillä fyndh
Mä on runsas lohdutus HENran

huoms



huonesta/ sijtä pyhäst Tenlpliss/
k52l:65. Ach: Herra sinun hy-
wydes on lohdullinen/ ?M: 69.
Sinä lohdutat minua waiwasas
m/ 4. Sinun lohdutules
sanasa/ ia sanan cautta/ llahul-
ta minun Sieluni/ es: 94. M
pisä lupa hän meille meidän tun-
nustoxem lälken/ Svndien andexi-
saamisen/ Vanhurskauden ia ilan'
caickisen elämän. On läsnä/ joilla
särjetty Sydän on/ ia alitta joil-
la murhellmen omamndo on/ ttt
Z4. Hänen Ehtolllsesans sn hän
sätänythänen ihmeittens muiston/se armollinen laupias Herra/?5
i/l. Hän rawidze meitä totisella
ruumillans ia werelläns/ meidän
syndiem andexi saamiseni/ että ne
wiheljaiset söisit m rawitaisijn/
kl2l:22. Ia että he Mpuisit si-
nun huonehes runsast tawarast/



sinä lahjoitat heidän hccumalnln
cuin wlnaZ/psZI-Zs. Achl ml>
nun hpwa Christlttyn/ Suinga
mkidilnpltq Herrglle caickl hywäl
lpöf maxaman/ min hän meille
jeke! klKI: ns. O ntzn kljta W
j)efw minun Stelun/ ia calckl
luin mlnusss on/ hänen pyhä ni-
mens. Ktzlcl Yerraminun Sie-
lun ia älä unhopa mitähplvähan
on sinulle tehnyt joca sinulle caic-
kl stndis ande/i gnda iaparandg
caickl sinun ricoxes/ e^l.- 103.
Minun cunniani pltä sinulle kt/to-
sta weijOMG/ig elj walckeneman/

milmn Jumalan/ minä-
Wn sinua yancaicklsest/ ?s: 30.
Sltällkm tule tästä meidän waari

manaus otM/ etlemnletätä Ju-
mala;! ulgos sanomatomda laupp
utta yhdexikan Synnixi/ waarm
nautitze/ pallo wahemmm meidän

paran-



! värannoMt siehcn Wmmeisen heft
ten asti lycka. Se tapahtu maii>
malle/ sano/ o«6wr i^uck:
yhdelle juopuneelle Talompojalle/

otosta jocu hänen toiselda
Hcwoijen päälle nosta/ nijn hän
toiselda mahan puto: Samalta-
pa/ costa jocU niailmaUe Jumalan
pohjattomasi laupmdesta lotakin
puhu/ nim hän tule silruttomaxi/
,a azatteie/ Ha Ha/ Iuniala on
laupias / ia hänen laupiudens on
Mittamatoin ia tuttimatoin / F)ei
Nqn ey han taida NlinUn mitäkäti
tehdä/eikä rangaista minua? mut-
ta mitä se wtzsas opettaja Svrach/
5. cäp: sano/tila ajattele/Juma-
la on ylönlauplOs/ etj hänrangat-
se minua/ mlna teen Syndlä/nlN
paljo cum minä tahdon/ hän tai-
ta nljnpian wihastua cmn armah-
latln/ la hänm wchans
walaktomist elj lacka. Se sopi
wolemmm yytcn/ Wa se on suuri

" käsittämä



Mtamätöin falMlS/tttä JumV
la on nm palio armollinen/ waan
lultenqm sijna siwus yxi coston ah-
ne Jumala/ joca sitä paha etjran.
gmsemata pidä. Sentähden eij
meidän pidä Jumalan armon ia
laupiuden päälle/ syndiö tekemäll/
joca sen Mehän tule jällens armot-
tomasti ia wihaisesti rangaistetuxi/
filla Herran wlhg plta rupeman
cohea poimman/ 2.

Ei yxikan mahda Myös luotta l-
dzcns sen esimerkin päälle/että hän
tahdois ajatella ia sano: Möwa-
riMstinpääue etjparandanut hän-däns ennen wtimmeista hetkens/msai cuitengin arnion ia ystäwyden/
minä teen ntjn cansa/ jesama tai-
ta nunuUe nlyös tapahtua. Ach
eij/ ala sitä tege/ Silla eij meillä
toco sijna pyhäs Ramatus ole nh-täkän muuta cuin taniayriesimer-
ki Möwäris/ )oca hänen paranno-
xens wimmeiscn hctkens asti wt<-
wyttänyt on/ m että se hänelle on



hywäxi joutunut: Cuitengin on
se cuin luIZemiuz 26 VLUlMt: sano/
Lealus lgtio in extremig placuit Oeo,
lgmcn 26 conlequenclam K6em, non
tuit extrew2le6 prima unrs: Seau<
tuas Ryöwari/ telpais hänen wim-
meiseUans Jumalalle/ mutta eipä
se oUut wimmeinen/ waan se ensi-
mainen hetki/ lona hän HERran
IEsuxen päälle pstoj. Ei meidän
fentahden pjdä juruttomudest Iw
malan armon paaUe Svndia tew
,nan/ Ma st on oikein/ quin se P.
HuZulliuuz lio. öe p«nit: sano/
l)ni pVnitenti pramittt

6iem crZliinuw non
spoponclit. je on: Jumalatylla to-
sil, on catuwaiselle armon luwan-
Nllt/ nnltta parannorens wtzn)yft
taialle eiyhtakan huonlenissa paiwa
taganut: älasenlähdenkehuhuo-
memsesta pckwasta/ et sinä tie-
dä/ mitä tänlipäiwana wlelä ta-
pahtu/ ?ro,: 27. Te sanotte: Ta-



llilpckwifn micka huomena 5H-
kamme siehen eli siehen Caupun-
gt/n/ olcamwe siellialastalca/teh-kam cauppaiawolltacam; ja ette
te tiedä/ mltck huomena tapahtua
laita: Olllck mlka on teidän elä-
miinne/ W tomu/joca pOwck-
han aica ia sitten pois hato/ sanose p. Apostol Jacob: Fap.
Mngatähden? M
lc culette Herran önett/ nyn äl-
lät padultaco teidän Gydämmt-
lanne/ r5: 95. Hlä wWhtck pa-
rannostas/ sihenasti ettäs sairas
tulet/ waan kMna sinus/costas
Mela woit syndla tchda: ala wy.
wy hywchi tlilla/ ia ala cocota fi-nun elämys paranuoM cansa
haman cuoleman asti/ sano Sy-
rgch/ lg: f.



Se «Ms Sam-
Minun Jumalan/ mi-

nun Jumalan/ mi-
ps minun plsnan-
noit.

cuin meidän HErm
Christus oli Ristin

paaUä rippuesans/ wihoUistens «i
wainomiestens edcjt/ hartasti ru-
coeUut/ lohduttanut hänen murhe-
lista Hitiäns/ ia Opetuslapseus Jo-
hannexen haltun hänen andanut/
lohduttanut sitä köohä Röwäritä/
andexi andanut hänen sylOlns ia
Paradisin ilon ia rieniun hänelle
luwanut; NM on ätistä
nut yxi ylönluonnoUinen ia suuri
spngeys/että Auringo puolipäiwä'
na on idzens peittänyt ia lymnttä-
nyt/ ia eu. tahtonut enämbi hcmcil



Mrans ia luojans surta tuffaA
kipua cadzo/ jocä pimeys pysyi col-
met hetke/la silla aiaUa ett ole Chri-
stus mitan laulunut.

Costa nyt tanza hirmuinen pi-
meys/ nhdexannella hetkellä/ se on
meidän aiam jälken/ colManeUa
hetkellä puoliväiwast/ vlgösjoutui/
nin alta HERra IEius yhden sur-
kian walituxen/ hutaiden suurella
önella/ Jumalan hänen TaiwaUi-
senIsäns tygö/ Mmun Juma-lan/ ett.-

Ei HERM epaele naijäla-
noisa hänen TaiwaUisen Isäns hp-
wydestä lä rackaudest hänen puo-
lens/ eli ninmin hänen racas I-
säns/ olisidzens hänen tykönspols
wetänyt/ en nnllan muotto/ maanmeidän racas HERram tahto wie-
la täsa nmiltutta hanens nyt nh-
des suures Sydammen ahtaudes
olewan/ sotiman ia taisteleman Ju-
malan kärsimättönTUN wihan/co-co mailman synnin/ Helwtttin ia



jen tjancalcklscn cadottiM cansa:
Mutta cuitengin täsa hänen rajca-
pas sodasans/ on hänelle wcchwa
uicalws ia pojallltten nöyrä toiwo/hänen rackahan Mns tygö/ iaim
wisist tietä/e.ttct hän tämän rastan
cuormän alla/ handä hpliä ia ylön
onlla, Ia nyn ei< tule tämä alin-
omainen suuri parku hänen suu-
stans ainoastans/ waan lnyös jw-
ri sndämnlcn pohiast/ sytä pijnasta
«a kiwust/ cuin silla rackahalla Her-
ralla/, uiconaisella ia sijallisel muo-
td/ Sielun m Ruumiin puolesi oli
Acn! tämän olis minun cadotetun
syndisen/ Helwetis pitänyt kärsi-
män; Mutta pidä ktjtos/ minun
racas HERra IEstm/ joca minun
tähteni/ tämän juuren rastan ta-
kan/ ia tämän sanomattomaan
waiwan ia kiwun/ olet päällcs ot-
tanut.

Aiattele/ sinä hywa Chriffitty/
eiköstä HERran walitta
täytynyt? Eikö hänen tasa jurkiasti

hutamn



hutaman pitänyt/minun Juma-
lan/ minun Jumalan/ mixis elc.
Sillä hänen pälläns macais mi-
nun sinun ia caikcn mmlMan syn-
nit/ hau ön hawoitetM nieidanM
hain tekoim edestä/ ia hosuttu chei-ygn syndiem tähdcm: Mngaistos
on hänen paällens/ että meillä rau-
ha olis/ ia hänen hawans cautm/
me olem paratut/ sano Propheta

Hclnen Talwallinen Mns
tvuodatkl tpihans lahzrmul>udks/
hänen paälleus/ ninculn sen/joca
meidän tchtem oli synnyt tehty/

f. Iantlnhulklastliacowm/
cuin hän joscus caickein ihmisien
syndien ylidze/ hänen wlhans hir-
mulsuden/wuodattalnlt olisKlin-
ga tähden myös HERran Iesuxcnsydänoli/ nijn cutn sutattu M-denwaha/ quin hän idze sijtä wa-
lilm/rs3i: 2T. Mnä olen ulos-

3 H wuo-



zvuodatettu nincmn wefi/ caicki
minun Luuni owat erinneet.- mi-
nun Sydämmen on minun Rw-
misani/ cuin sulattu medenwaha:
Minun woiman on poiscuiwa-
nue/ ninquin yxi Krusinmuru/
ia minun Kielen larlui lakeheni/
ia sinä panet minun Ouolcum
tomuun.

Ach.' eiköst hän walitta mahta-
nut: Eikösta hänen täytynyt sur>
kiast huuta? Sllla Lakise)ylisi/M
han kirouxen canfa/ hänen M-zens: Iawielä sitten/ nijn eij aw
Vanut se ruma hengi Satan/ ha<
r"n kiusanmta oUa/ waan caW
n tiusauxen murha pillillä/
ha da cohden tarcotta/ nt»n ettast
hywa HERra/ siinä ,8. Ps. rasta-
sti zen ylidze wallttaden/ puhu:
Kuoleman fitehetowat minun
tomeet ia Belmlln
Nett mlNlM. Aelwttm nuorat



käsitit minun/ ia cuoleman paulat
ennätit minun. Ia jällens fijna
ss: Ps. Minun Sielun on täyn-
nans surkiutta/ ia minutl elänm'tt
on Mm helwettia liki. Minä o-
len arwatlu Helwettljn menewit-
len sichteisex; Minä olen NW-cmnse Mies/jollach yhtckn apua
ole. Jos hän cadzoi idze pääUcns/
nqn eij ollut hänen Ruuniinssa ainoastans padoin mendy/ lnut-
ta myös hänen täytyi/cuin ttiuun-
gm pahoimekiän/ cahden julkijm
Ryöwarin m murhamiehen/ wä-
Mä/ rippuman: locainen quin hä-
nen ohidzens kawi eli Ristin tygö
pidätti/ nyöckais Pätäns hänen
puolens/ naurott/ pilkaisit ia hä-wäifit handä.

Se armas Nuringo/ se suur'mmlman walkeus/ ey tahtonutnyt
enambi paista/ waan nxi cauhiaspngeys oli maan paalla. Hänen

3 lch hcitatts



hätäns/ surkiudeus
dens siii ntjn waUan/ että io luuli
Engeleildä Taiwast/ jdnusiidä la
caikilda luondocappaleikda maasa/
Ia/ tdze Iumalalda hänen rackw
halda Isäldäns/ hanens ylön an-
netuxij Hän toiwot idzeUens taja
hänen suurinullasa hädäsäns a-
pua/ ia cadzo! Ei ollut sijnä yhtän
lohduttam eikä auttaia; Eikösthä-neliä silloin ollut syy huuta: Mi-
nun Jumalan/ minun ett.
Ach Nlinun racas Iunmlan/ sinä
vffoUlssn Jumalan/ cuinga ujcin
sinä olet rackahita Lapsias/ heidän
hädästäns auttanut/costa heolvat
sinua allxihutanct la idzens sinun
luottanut? Mutta mmä/joca o-
Zen siulln amoMien rackahzn pob
ms/ walon nnt snwan Nlutaan/

6p. Pita nlyösnt,n huckanhw
tanmn/ ia Mucka mmun wihollisi-
ani oil lvm monda/ minun tipun
ja waiwan/ nqn suuri ia ulos
zzomawlll/ cultengul taidaisin minäsen



stn sinun ia minun woimallam /

ulos seiso ia kärsiä: Mutta että si-nä minun racas Isan/ ulcomaisen
lohdutuxen puolesta ylön annat/ta
idzens minun cohtan ntjn osotat/
luin enminä sinunpoicasolisikan/
jostl sinun oli hywa suosio/ Ach!
Ach' Se sarke nunun Spdanmie?
lii/se murhedutta nnnun Sieluni
ia Me minun cuormani/ ntfn.pal,
so rastammaxi.

u 8 u 3.
me opim/ ettei yplkän tu-

esta/ nxlkan juru/eij yxikänwai-
wa täälä maaztpääUä/ ole ntm co-
wa/rastas ia karsimätöin/ min se/
loska jom ihnllnen joutu sencaldai-
sijn ajatoxhn/ että hän idzens Iwmalalda unhodetuxi ia ylön anne-
wri luule/Ia/eh taida suuremba-
ta Iunlalan rangaistosta oUa/cuinle/ cossa hän ihmisen tykönaknpois
luopuman/ ia hänest cauwas <rca-
ncwan/ meidän pitä calctem smkyiia

I v tunnu-



tunnustaman/ että tämä mmlma
on pahudes/ l. Inw 5- Ia on täy<
näns calcklnaista wastahacolsul-
ta/ ermomattaln pilck sen wan-
hurstan paljo kärsimän/ 34.
Että ntncuin catckt Jumaliset pl,
tä monen wastoin käymijen <a lw
stan cautta/ Jumalan Walda-
cundaan/sisälle käymän/ H6t: »4.
Noo häälyl Archis Taiwan ia
Maan wälilla/ joUa hänen mm<
hens oli/ 6sn: 7. Daniel hänen
wastoin knymisesäns Jalopeuran
luolas/ 020:6. Ne colmet mwrw
catsta heidän silurusans/ sijnä w
Ws Wnis/ 0gn:;. Monen täyty

selkäns Isans mahan pam/ tään-
danmn/ ia waeldanmn wierallt
maalle/ cufa hända etj wuori eikä
medzä tunne/ culn se tapahtui A-
brahannUe/ Qen: «2. MomwaijM
tan/ wamotan ia tämän maiiman
ihmisildä pötä päiwa ahdistetan/

NP



ntnquin sewanhurstas Sielu r.otb,

Moni Jumalinen Mies/ cuoleman
terawan raudan cautta pois te-
loitetania hänen rackahastpuoltsa-
stans eroitetan/ se tapasi-
mi sille P: Patrlarchaue Jacobil-
le/ 6en: 39.

Moni cunmallinen wauuo Nlism
Michelis/ haldians m warjellurcs/
ia joutu siehen surullisen ia ylönca-
dzottun Lesten tilan/ ninquin st ta-
pahtui sille jumaliselleLesteUe 3wm
Caupungis/ i.uc: 7.

Monen wanhemman täyty 3äp-
sistans surkiutca ia murheta karsi/ninquin Dawid/ 2.8»m: l?.

Moni syyttömästi waiwataan /
Nt<n että hän ennen cuolis clun e-
lais/ nijn auin Prophtta Elia/ l.

Moni ihminen aielehta kiwMot-
jmRwmin cansa/ tunde harwoin
taickst cij ikänäns terwehtä pälwä/
nmiuin se 38: amstaicamen fäiras

MteS



Mies/ 5oK: 5. ja jeköyhä waimo/
jolla 18: wuotta/ oll jairaudenhM

Monituista hänen saatuns ia tu-
le mikesta hänen hywyoestans pois/
nmquin st Jobille tapahtui.

Mutta etj yxikän onnettonlus/
eij yxikän surtl eij yxikän tusta ia e,
yxikän Jumalan rangaistos colo
mailmas / ole werrattapa siehm
walwan/cuin on se/ costa ihminen
lule idzens Iumalaloa ylön anne-
tuxl ia hyljätyxi; Ach! je ahdistus
on idze Helwetti.

Mutta nyt kysytän/ cuinga Iu-
mala yhden ihnuscn ylönanda/ sil-
la hän on jom paicas/ ?iÄ: »39.
Tatwas on hänen Istuimens m
M?aa on haneu asttnlaulanS/ M
66. Ei myös taiwasten
hända käsiltä taida/ i.Z.cZ:8.
Engs minä ole/ sano Herra/ ler.-
23. Ioca Taiwan m Maan ta>



M Silla haneja me elckm/ ltz-
tum la oiem/

Wastaus.
Jumala anda Ihmisen ylön.
i. Costa hän armons Käden hä-nestä pois otta/saUl hänenkäärttel-

la synnisans/ anda hänelle wää-
ran mielen/ tumattomia töitä teh-
daxens: Onlaynänscaickiwaä-
Ma/ stlaivuoeeutta/ coirutta/
ahneutta/pahtltta/cateutla/mur-
ha/ tyta/ petosta/ haureutta/pa-
lletosta/ 3ltmalanplöncatzom!sta/
wakiwaldaislltta ia ylpeyttä/ joi-
sta Pawal Rom.' i> cap. juttele. «-^

Mn on HERra Saulin ylönam
danut/ costa Hänen hnwa Hengens
hänen tyköns poisläxi/ ia paha
hengi handit wmwanian siahan
ttlli/ l. 83m: »6. Woi heitä/ co-
sta minä heistä luowunV 0l: 5.
WN stllQ lNyös/ Icr:/. Että HEWra



ra tahto Juvan sugun mswons
edest hyljätä/ m hänen Sydam-
mens Jemjalmln puolesi polskan-
da/ se on/ hänen armonsa/ warjel-
lustans ia apuans/ ei ole hän tah-
tonut »ylle upplNli?aisille Iudalai-
sille olotta/ waan yanen hlrniuizes
wiyasans ldzens heitä wastan aset-
tanut ia ylönandanut heidän.

2. <Mn HERw Jumala
ihnlisen / coska hän kmsauxen ia
nulrhen aialla/ eij lyödä nijn cohta
lohdutusta ta wirgotusta/ cuin hän
tolwols/ nlutta humala meidän
HERram wljwytta apuns cansa/
teke idzens cuin eij hän enanlbi hal-
lita/wahwista/ warjella ia autta
tahdois/ cusa hän lmtengin palion
loisin azattele/ wijwyttaden hänenapuns cansa siehen asti että se hä-
nelle owllmen on/ waan oli cm-
tengin meldän cansamhadäs/au-
m meitä siewa ulos/ ftalta mei-
z? MMM!/plltMW rawltze



nm

Mä/ia anda hänen autlldens
meille/ ?l3l.-9l. Mltä tapahtuisit-
le köyhälle Cananean Vaimolle?
)olle ICsus «dzens nijn o<
sotti/ cuin eij hän ensingan olis
tahtonut handa cuulla/ palio wä>
hemnlln jongun awun hänelle teh,
da/ kielsi ldzens hänen tähtens/
waan sitä cadonutta LammastaIsraelin huonesta edzimän/man tullexl; Nm ei ollut se sitten-
gän luwalllnen/ otta Lapsen Lei-
pä ia heittä penikoille/ cusa cm-
tengin silla rackalla HERralla oli
arnlihanchiSydänauttaman hän-
da/ cuin hän ikanans toiwoi/ zocamyös tapahtui/että hänen Tvtta-rens eij ainoastans lamalla hetkel-
lä terwexi tullut/ mlltta myös senhywän waimon/ wahwa usko/jul-
kisesti ylistetpxi/ ia hänelle suurexi i-
zoxi cuuluijexl tuli/ 15.

st msinnuäinen/ nmut-
tain/ että HCM-a Jumala otta hä-



nen kätens yhdeldä totteleli!atto«
malda syndiseldä/ ia anda hänen
vmaen teidens hulludes waelda/
tapadtu Synnin tähden/ jotamei»
dän pitä wihaman/ iaMfiehm
tartmnan/ waan )os sinä sen teet/
nijn hckn pistä sinua cuin yximyd
kyllmen karme/ 3yr- 2,. Ettei
nyt Jumala ole se Jumala/ jol<
lecka Jumalaloin meno kelpa/ kl:
5. Senechden carltacam ntjlä
culitta cappalelta/ cuin HErm
wlha/ ja sila jeidzemendä/ joca
on cauhlstus hänen edesans/ nm-
llitn owak/ ylplat silmät/ pelolla
nmklell/ kädet jotca wuodattawat
wiatwman weren/ Spdämmel
jotca Mahmgollzsia aMelewat/
Ialgat Ma owat liuckaat/ M
hutehen/ warät todlstaiat/ jolca
lvalhetta luottamat ia saattawal

wckesim wglllle/rro v: 6<



Samaimuoto tapahtn myös ie
toinen/ nimittäin/ että Ium ala toi-
Mns hädän aicema apuns cansä
wtjpn ihmiselle coettelemilexi/ cuin-
ga kärsiwäiset me ristin alla olenl/
ia minga toiwott Me hädäsäm ia
ilMsam häneen lijtäm/jos ntt ah-
kerat rucouxes olenl ia loppun asti
vjkosawahwana pnspmM. Sen-
tahden pitä meidän ristis ia wa-
stölnkäymtses kärsiwäiset oleman /
WWjemnn Jumalan jjällistä tah-
to wastan/ waan meidän Schoulu
RangaistoxeNl mielellamkärsimän/
tieten/ että se on W cällis mppale/
tila kärsiwällinen ia toiwö HM-wn päälle/ se on hhwck/ mndch
MnuorlBesta/^lckz.

Jos sinä nyt luulisit Mtnalätisinus ylönandanexi/mitäs tahdoi-
sit sitten tehdä? Ach! Awä sinUti
juus ia huuda HEZtran tygo/ sett
täitten corkimmani Huutäcat Mft
nun Guoreni päälle/sano HMra/Dlä joeainen quin HWran mMs



MMs hmtta/ hän pelastetan/ 5o.
e!: 2, Jos MU teidän seascmnekar-
si/ hän rucoclcan/ neuwo meitä sepyhä Apostol Jacob:

Nttn on se P. Cumngas Da-
wid rucoeiiut/ Psal: 58. M hyl-
ia mmng Perra/ minun Juma-
lan/ älä ole cgucana minusta; nen.
nä sinuas mmuaauttaman/Her-
ra minun apun.

Mitä teki se Jumalinen HiMhänen ahdistoresans ia waiwasans?
Eiköhän ldzeens seinän päin kääw
dänpt/ itki catterast HERwn edesä/
rmoelilalanoii AchHerralmm-
sta sijs/ että mmä ussollisesti ia
puhtal Sydämmel/ sinun edeM
waeldanut olen/ ia tehnyt mitä
on sinuileolollmen ollut/2.ll.ess2o

teki nlyös <e suuri n,ul hel«
linen Cananean Waimo/ ia walv
ka HCRra IEsus teestell ldZe,'.s/
nmcuinetzyan olis handä tahtonut



MUa/rucoeli hän cuitengin M
la enänmun / sanoden: HERra
Iesu Dawldin Pstca/ armahda
sinuas mlmm pMlem/
FEsu ama minua/ Match: 15.

Tege myös nlinun hywä Chri-
Myn samalla muoto/ sillä Ju-
mala elä wielä/ ia on nttn armol»
linenquin hän oUut on/ Dem. 4:

Jos sinä olet siwia/ elät puhtä-
sii/ jumalizesti ia cunniallisesti/ niin
Mcoele aina/ ettei se armollinen Ju-
mala sinua ikänans plön nnnals/
Silla;os bän katens sinusta pois
otta/ Ntjll sinun täyty; ehkä sinä 0-
lisit Dawid/ le Mies Jumalansy-
dammenMm/ taicka se wWs Sa-
lomon/ eli se wätewa Sinison/ tai-
ka se rohkia Pietar/ perästr pois
langeman.

Olet sinä nuori/ terwe ia raidis
ntzn rucoele aina/ ettei st annölli,
nm Jumala sinua ylönannais/sil-
lä/ jos Jumala sinusta erkane/ eli
ylönanda sinun/ nqn on se

3. H Iss



Ivt' tänapan Ktwen «susi/
Huomen cuollun cuopas haise/
Tanapan Huin cncka Kedol/

Hpwal ehdol/Huomen maca tuonen ehdol.
Ihminen on liha/ ja/M luuli

tuw pois mene m ch jcillens tule/
emckl liha on heinä,

ia caicki sen hywyS/ quin luckai-
mn Kcdol/N5-4. !.?«:<.

Zos sinä ricas olet/on rysta/ra-
ha ia mmarata palio/ nyn rucoele
jocapäiwä/ ettei se hywä Jumala/han sua ylönanna; SiUa ios Hwra sun vlönanda ia hyltä/ ni<n wisi
slst tapahtu sinulle/ että sinä raft
tae sinun Sydämmes tämän elck
m<m mmhetla/ Luc: 2,. Ia pa,
net sinun Sydammes lawara-
has/ klgl:6e. Tulet ahnexi/ jo-
ea on juun caicken pahnleen/l.
Llw. 6 Ia saatta sinun cadhow
xeen/ja costas luulet sinus parahin



no:
liun Sielus sinulda pois otetan/
Wc: sinä joudut ylöw
syöniisen lamomlscn (autta kövw-ien/ eli caickt sinun käWäs pois rail-
ke/ ja nm,/ caickl tuWttuas/ on-
maantie ia sauwa/ loppu w,rrm
päälle. NM on sijs oikein / qnin
Apostol sano/ Philip:;. Ne jotta
watzans pitawät Iunialan edest/
niiden loppu on cadotus/ ia heioön
cunnianshapia.

Jos. sinä olet suuren mailmali-sen cunnian tuUut/ n inrueoile alna/
ettei se HMK Zunmla sinua ylön-
annais;. Eilla jos hän kateus si-
nusta pois otta/ mitä taita sinun
wajdas cunnias ta corkeudes sinua
auttaa O cuinga akista <e hirmui-nen Jumala/ ne wäkewät ia wm-
maUiskt taita lyhjaxi saatta/ nm-
min hän Pharaonm/ kx: 74. M-
hucadnezarin Oam 4. Ia monen
muun canja teki.

V»H Jo»



Jos sinä olet surullinen/ wiheöjäinen ia caiMdä ylönannettu/ nA
että caicki tuulet sinun ylidzes pu-
haldawat/ ia et yhdeldäkän apua
eli lohdutustamailmas löydä/ o nm
rucoeleama/ etteije caickem corkein
Jumala/ sinua ylönannais/ waan
ainatMnasolis; RucoelestnP.Dawidjn cansa/ Ps: zi.

lGeiso cansan n?ahwan wahwa sangat/
Minul ole linna luja migar/
Wihollistan pim wafian/
Cust cohlaisin/ Solh saisin/
Cmn paälZen pahoin am hafia.

)tem, rs: Jos Ijäs ia Hills.
Vielä sinun ylönannais/ Mn tahto.
HERra Jumala cuitengjn sinun n-
zpsplta/ Wä hgn on, Orpoen aut-
t,a)a/ Ps: 10.

Olet sinä köyhä ia eij m(tän huo-masas ole/ waan täyty idzes nal-,
jal m murhel pitä/ ntzn rucoele/,
ettei Illmala sinua yy!>
talsi; Olllci Herm anna W
hcn WanhurssastmSlelUn yG.



fa' karsia/ ?rov.- n. Han rawib-
ze heldätl tallilla a/ul / ?ial: 33;
Nljnqum Dawid <ano/ ;?: Plm.
Nmcl olen nuori ollut ta wanha-

m en ole lkcinans jitci
hurffast hyl/atvxnHnyt/
nen siemenens kerjawan Lechck

Se ricas luotta rWah,ns eäal/
Waan minä idzm Jumalan paal/
Ehkä mmm wilMan/
Mjn vsson ia iiedankyl wcchwast/
El hän mun paWä vlos wiiwafiWel wakewä olet Jumala npi/
Cuin ljaiftst olet pysynpe/
Gun tpgos «urwan aina^
Sinä auxcm iustas tule/
D!e tykonan/ wcouren lliule.

Jos sinä olet sairas/ heico ia
lvulloinen/ taiM ulkonaisella
dol jongun kiwun sinunRuumisas
tunnet/ eli jocu salainen murhe sie-luas ia onmtundos ahdista/ niln
rucocle/ ettei Junina sinun racas
HEW-as/ sinua ylönannais/ Sillä/



M sinun wielq latlgelMl pldqis/
WN hän sinun kätes tuke/ cttest
sinä horjqda/ klgl:;?". an-
da nGle näändyneille wäen/ja
Me wolmattomllle kyllä wah-
wutta/ rl: 40. Hän rangM
fyllä/ waan ch hän meitä euole-
WNanna/Psi65,

Sano sijs spdämmen ilon cansa/
Herra rucoiley laupius cantta/
Cuuldele minua ia ulgos antta/
losaliiasywiftweM
Ellei weden kynei minug lainois/
Eik' caiwon ailcko paPen pqinuis/
Wapada mua wiholliM/
Cuuldele minua arnwstas aiwa/
Laswos ala peila/ kaannä pain/
Minun Sieluni Miriennä/
Aut/ ahdisiuxes lienen,

Jos sinun cummimW tästä ma>
Mast erc<«nemanpitä/ «a cuolemay
carwautta iacowutta
ntzn rucoele/ ettei HERra Jumala

Mg



Dua ylön andais/ Sa,M iloisest
MM:

Costa ailam eullul jo on/
Et erjqn tqalda ia lähden,/
tunasiajani IUu Moin/Warjtl" mua ausios tHden/
Haldus aynan Suim:/ HenZenzAa jätä/ ettei kengän/
Mua nojlla sinujta ftist.

Opi myös tämg sijna siuus/ et-
tä 'sma sencaldftisen xucoures/ yh-,
des lapMfes toiwos ia ustaUuxes
humalan tygö ttget/ nhnqllin
nun wcas HENräs Ry
stisä tehnyt on/ ia waM hän waf
lM ia huuli/ nijn cuitengin oli HG
nelle yxi yozaUinen toiwo ia wah>
iva uskaUus Jumalan tygö/ että
hän oli hänen Isäns/ ia tasa W-
nen juurestl waiwasnns/ eij hanM
guttanmta pitänyt. pitä.
myös sinun tekemän/ jos Isas eli.
Hitis/ Slsares ia welies/ ystawgs

taicka langos/ lläkyi.s sun ylönam
hanexl/ jos mailma ia Perkele M



mm kmsais/ o Ntjn pane sinun toi,
wos ia uffaUUxes ainoan Juma-
lan päälle/ anna ldzes hänen käsi-
zns/ ia luota sinus turwaUisesti hä-
nen apuns/ eij hän salli sua culkia-
na tjancaicklsesti olla/ Ps: 55.

Bias/ yxl ntzsta seidzemest <3s».
cian wijsaista on siehen kyspmnxen/
Ouicl clulce ellet liominibus, Mikä
ihmisille mikein suloisin olis/ wasta-
nut/ 8pe«/ Se on toiwo: Jos nyt
pamna/ joca Iunmlasta ia Chri-
stillisesta toiwosta etj mitan tiennyt/
on tämän mailman useinpettäwäl-
sestä foiwosta/ nijn hywin puhu-
ltttt/ culnga palio enammin niei-
dän Cdristittyen/ siitä oikiast Chri-
stillisestä toiwost tietämän pitä/ et-
la niiden Christin vstowaisten toi-
wo ia vstaUus JumalanpaaUe/onse caickein suloisin mppale/ cuin id-
luiselle täsa maizmas tapahtua tO
fa: SiUä vxi Chrjstillinen toiwo/
en ole tämän nmilman huikendele-wcnsen hywän - eli pahan onnen/

WlM



Mltta Jumalan caickiwaldian s-
mn janan päälle perustettu/zom
on totuus ia eh pettä taida/ rl: ä.
Herran sanan on waca/ ia mitck
M lupa/ stn hckn totisest pltck/

Nmquin HERl-a idze jano/
M: 46. Mta mlna sanon/ senlnlnä tapahtua ammn/ mttä m-
na'a/attelen/ sen mmck myös te-
D/ ftntclhden odoltacae Herra/
ellti hchl teille armollinen olls/ia
sn ylösnosnut/ elta hchl teitg ar-
mahlats/ fillä Herra on oikeuden
Jumala/ nyden caickein on hy-
ivin/ j.otca handa odottamat/ ia.
no Ll2? ;c». Ia autuat owat caic-
klhänen lurwawalset/ ?l: 3. Sll-
lii jotta Jumalan luottamat/ he
DNarlawal hänen uffolllsexi/

829-5. Sencaldamcn wahwa tur«wa on meidän EsiwanhenlnuUamZunmlM lyaö, ollut/ jonga iautta.
Kv P



he Mlckmaisist waroist pelastcttin/
nmquin P. Dawid puhu/ ?li,l.2,.
Meidän Mnlurwalstt sinuun/
o Jumala/ m cmn he totwott/
nqns wapadit hella; Smua he
huudit/ia he wapadettin/ finuhun
heturwaisit/ ia eij häpjän tulleet.
Abraham yllstetan että hän vstot
Jumalan/ hän vstoi sen toiwW
päälle/ cuftt etj toiwo ollut/ e? hän'
öUut vstosa heicko/ eij hän epächyt
Jumalan lupauxest/ waan oliwah,
wa vftosa/ andaden Jumalallemm
Man; Hän oli Mssi senpääUe/M
se cuin lupais/ woi myös jen kyllä
pitäj Sentähden se häneUe mnöS.
wanhursiaudepi luettin/ ntncuin M
ha Pawali/ Rom:4. Vm caunM
ulostoimitta: nyn ylistetanmyösse
Jumalinen Cuningas Histia/.ettahän turwais idzens JunialaN/O
ta hänens HEmran Israelin Im
malan tpqö/ettei yxlkan hänen cal>
hailens sitten ollut/ Et

0l<



Kle wahcmbi Mos sillä P. Cumn>
HasDawldlU<i/joca hänen toiwons
ön aina ZuNlalahan pannut/ cmn
hän sen idze tunnusta/ 2. sam.- 22-
Herra on minun callion/ sano
hän/minun Linnan la minun wa<
pahmian; Jumala on minun tu-
len/ jonga päälle minä ustallan.
Tobia/ Iudith/Susanna/Petrus/Paulus/ etc, ja muut pyhät ihmi<stt/,owat aina uskoneet Jumalanpaalle/ ia owat toiwosa wahwana
pysnnet/ httwltt tieten/ että waiwa
saattakärsimisen/mutta tärsimyF
saatta wettelemijen/ coetus ftae-
la loiwon/ waatt loiwo ch anns
ltlptän tulla.
Naiden pyhaden esimerkistä/ onse hengellinen opettaia Syrach yh-

den wlssin ojennus nuoran päättä-
M/ (ulahan!? l. Nain sano/ea.dzelkais ntjta wanhoza/ cuca on cs-sianhsspmn tllllllt/cuca on itänäni

M



hyljätty/' joca IuMaZan pelgos öli
pysynyt/ taicka cuca ikanäns on hö
nelda ylöncaozottu/ zoca hända w
coellut on.

>Nne25 Lylvil», kirioitta CllNlw
gas Wencezlauxest Behmis/ettäco-
sta caicki hänen Sotaiouckons lyö-
tm ia woitettljn / hän Myös idze
Fangittijn/ kysyttiin hänelle
giudesans/ quo 2nimo eM? MlUa
mielellä hän oli? On hän wastan-
NUt/ nunquam melion, ei ikänätts
parenmmlla/ sillä hän sanoi/ costa
Nlinä jocasiulva olin ihmisen woi-
waUa/ pmbarinspijritettp/eij ollut
minulla nyn paljo sta ia aim/ että
nuna Jumalan päälle taiwasen a-
jatella taisin: Mutta nytettäcai-
ti ihmiftn apu on nlinuldapois/a-
iattelen minä sen hywan Iunmlan
päälle/ ia taiten minun ustalluxell
ia turwani/ hänenlMn/Mwah-
walla toiwol/ että hän cadzo mi-
nun kyuelitän/cuule mmun rucou>
xmi ia pelasta tästä surtiudest. Tege

mpos



myös sinä hywä Chrissitty nijn/
anna tämä aina olla sinun simas
parsi:

Mulhw lahdon ain muista/
Paali mun Herran lujan/

Cum caick' waarat pois suisia/
Hän on «ukilUllvan/

Tawaran/ Hengen/ RuumHn/
Sielun sun haldus annan/

Afian calck huomas cannan/
Elsa mun suo kapwän nmgn.
Ia walcka se hnwä Jumalach

lihn pian/ quin sinä mielMäs tah-
dolsit/sun rucoustas cuule ia auta/ia nadyttä is nhnquin selkäns sinun
taändawäxi/ eikä yhtän armo si-
nulle enantdi olottawaxi, Nijno-
ta waarl/ettet sinä miuän muoto/hänen armostansepäele/palio
hemmm ala sinun toiwoos pois pa-
ne/ waan pallo enamnlin ole wah-wa növrydes ia kärsinnses/ janosen P. Dawidin cansa/ Pz:;8. nii-
nä odotan HENra sinun peras/ si-
nä HERw minun Jumalan/ cuule

mmm



Minua y Ach wlfW hän cuule Amm.NM puhu se racasHERra lMM 65. EnnencuinhehuUtawat/
tahdon minä heitä wasiaea/costä
he wielä puhumat/ tahdon minj
heitä cuulla. Onijn ole pelkamä-
tä hywas turwas/ ia toiwo HER-
tan Päälle/ ole lurwas m
mätötu/ ia odota Herra/ rl: 27.
Sano llnun SieluUes/ mitäs
murhedit minun Sielun ia M
lM lewvtoin minusat Vurw«i
Jumalahan: SM minä wiel<l
nhtklN händä Hlän/että hän aul-
ia minua hänen easwöllans ia ch
tä hän minun Jumalan on/ el.
42. Minun Sielun odotta Het-
ta / Däphdestä amunwahW D
Pn toiseen/ rl.- »cj^.

Minga tähden:
, Iss hän wiela kiusa meiia/

> Msa wW/



Euittiigin odotan hända/
Hanes myös kljnni tipun/
Hän luullan olewan hilmmneti/
Ioca on sangen stiloinen/
Ia walmis auttaman caicki.

Wqdes Sana.
Mm janon.

luonnollinen jano/ quitj
kirjoittamat/ taic-

ka tule maxan stlurestMlawudest/
A Wercn luiwudest/ puolan car-
keudest/ taicM magon huoienda-
mattomudest/ nyn että RUUMilli-
nen janoeqpalio muu ole/ cuinyle-
linen palawus/ märkyden puuttu-
mus ia waicura/ ia sencaldaiseuajanolla/ on meldän HERra IElus
ensist waiwattu. Ach! mmun Her-ra IGm/ eiköstä sinutt pitänyt za-

nonlan/ le nälkä tuin sinä karsit/se
tipu/ cuin sinä werta tmckusas vl-
gos seisoit/ se matta min sinä ka-



wtt/ sc pijna cuin sinä wijdentoista«1
knmmen hetken sisällä karsit/ mah-
ta kyllä janotta sinua.

O racas Cliristitty ajattele! Ie>
fus dicoeli werta prtitarhas/hanen
pyyn Werens Nlyös Ristisä uios,
wuodatettyn/ eq hän ydtän unda

isilznöhäns saanut/ sijaUisest hän
kärsi yhden sanomattoman Sn-
dammin ahdiftoxen/ Vlconaisesti
juurenpijnan m tlwun/eikö se suur-
ta )änohänelle saattaman pitänyt/
jonga ylidze HCRra IEsus itze sen
P. Dawidin cautm
Mnun Sydammen on minun
Ruumlsant/ quin sutattu meden-
waha/ minun wakeni on polScui-
wanut/ ninquin Kwsin muru/ ia
minun Kielen tartu minun lake-
m/ minun markydem poiscuiwa/
nWcutn Kejiiisellä poudat/ rs:p.

Ach racas HERra Jumala/ cuin-
ga catkerasti sinun rackahan Poi-ms janoman piti/ ia ei Olän löyft

t)V!V



iy/ jdca händn CöM
AM-/ hänen poicans Isniaeltn can-sa tahdoi suuresta zanostasa waipua/ nqn osotil sinä suuren
lvoimas ia Nluutitphden tyhjän cui-z
wan paican/ tcrweUisexi ia selkex
Caiwoxi/ mutta tasa sinun caickeln
rackahlmmalle poiaUes/ muutat si-llä coco Meren/ cuiwaxi Corwexi/
ttra hänen huuta täytpi/ Wlnck
janona

Costa Daniel IalöyeUran Luo-
tas macais/ nm sinä lähetit hänel-
le anomata Ruoca iaZuotawata/
ia se hywä Habacuc/ rawidzl hänen
Wellinqi padallans/ mutta sinuttracas Poicas/ ei ollut mahdolli-nen tasa hänen suureja walitore-
sans/ yhtän wesipljarata saamam

Costa Elia isois/ täytyi Korppi-
en/ ia Engeiitten Talwahast wie-
män hänelle Leipä ia nalkans wir-
ivottanianj Mutta ei yxikän
tonut cadzo täsä sinun rackahim-man Poicas puolen/ ia hänen suu-Ltz ref<»



resa janosans andä hänelle wettcl,
kan/ idzensä wirwottacans/waanpitä turhan huutaman / 5ino,
Mlna janon/ ia eit yxikän händä
siehen wasta. Nmmin se wätewä
Glmson/ cossa hckn mädannelU
Aafin leucaluulla löi,000. Phj.
Ustenä/ rupeishän nt/n catkerasti
janomatt/etta hiinfW cuolewäs
luuli/ ninquln hän/ luck iz. Sen
ylidze walitta/ Moden: Sinä
Herra olet NW suuren autuden/
andan sinun Palwelias Käden
cautta/ ia nyt pitä minun janosta
luoleman/ ia nMen ymbärlnsiet
tamaltomillen Wjn langeman;
Mutta ntjn H«zI.rra Jumala a-
wais yhden syömä hamban leuca-
tuusta/ josta juoxi ulos wesi/etta
han juodatalsi/ftmmulta janons
«a wirwolta ldzens: Samal-
muoto/ sitten cuin se wökcwin tai-

walli'



ivallinen Simson IEsusChristus/
oli Iunlalan ylidzewoittanut/ ma-
ilnmn synnit pois ottanut/ helwe-
tiu ia sen tzancaickisen cuoleman nia-
han lyönyt/ walitta hän ylidze hä-
nen Mons/ano wirwotusta iaeit
taitanut yhtän saada:

Costa pahantekiät/ heidän an«
saitun rangaistuxens päälle lllqos
wiedan/ nijn on tapa/ annetta heil-
le wäkewita zuotawita/sekä sen syyn
tähden/että he silla idzens wirwot-
ta «lahoaisit/ NM nwös ettei he si-tä edes seisowaista rangaistosta a-
jattelis/ nmquin Salomon erav^,.
ftno: Anna wäkewM/uoeawa-
la nylle jotta hucattaman pita'/
ia wqna murhelllsille Slelmlle/
eltck he /olsitia ahdlstqxens unho-
dmsit/ta ey enambi mmstaisi wai.
jvans. Mutta HERral IEsuxelChristuxel/ jonga hywydest calcki

Rna/ caicki wesi ia caicki wäkewät
juotawal tulcwat/ ecj ole tasa sitä

L armz>



(armo' että hän ulos näändynw
Ruumijns/ hänen palawan Kitl
!ms/ hänen cuiwan lakens/ yhdck
la kylmällä wesipisaraUa jaddyttä
saa/ se mahta olla Mna ylitze caic«
kem pWssen/ kipu ylidze caickein ti»
puem u 5 u 8
MPi tästä ensin/ että sinun racas

IEsuxes/ on totiyen
WonnoUmen ihminen/ jolla hänen
alendamisens tilqs/ calckinaiset ih-
WeUiset kaytöpet/ paidzi Syndiä o-
N/ hän löi/ hän joi/ hän caswoi/
hän ijois/ hän janois/ hän waWhän itki/quin «mutkin ihmiset/hän
syljettm/ ylöncadzottin/ ruostittin/
ristlnnaulittijn/ ia nyn wijnttnem
<uoUa täytyi/ nimuin siitä LK: 24.
tap. puhu; Minulle stnä työtä
teit simm SvunWla palto wai-
wa sinun paholsa töiMz Ia uin
pita Iesll.ren ShnjwM caikis
GppaKlS olcMgn lvchesten caK



Vainen/ sen paalle että hau armo-
lmn oiis ta ustolllnen yllmmck-
nm Pappi Jumalan edes/ so-
Mttaman cansan syndlä/ l!br:2.
'kM eltNclez nciltlg, nili vere Okei-
lluz cruciöxug, verc mcirtuuz sl vcre
,elulLt2tu5eä, Se on: Wäära on
meidän vstom/ zoUei Cdrlstustoti-
jestiristinnaulittu/ totisesti alolettt-
m ia totisesti, ylös nostetm ole /

TettuU.
O ilo! o riemu? eckö tämä ole

mille suurep cunniaxi/että
lan ainoa Poica/on meidän lihanr
ia werem päallens ottanut/ ia stncansapyhän coZn?inmjudenneuwos
isttlpi/MM cautta me olen; tliUUb
Jumalan penlltsext/ m Iesuxencansa penlllfexl/ sihen
tzancalckistn elämään/Rom: 3.

Ne pyhät, Engclit/ ow.at Iunza-
lan rackayat/ puhtaat la pphatlno-
docappaleet; Cuitengln ei) heiiia
M.tunniata ole/ että .Jumalan



Poica on heidän luondons pääl?
lens ottanut; MeiUä köyhlUä ih-
misiUa on tanm corkia lah)a ia ar-
mo/ M ei hän ottanut paallens
Engelltten/waan Abrahamin sie-
menen/ Lbr:z. Minga caldainen
mnnm tämä mellle on/ pidäis mei-
dän oikein tundeman/ ymmärtä-
män ia ajatteleman/ coffa me Ie-suxen Christuxen armon cautta/
hänen Isans hancalckiseen Wal-
dacundaan pannaan. SiUä wa-
liUa/nijn loyduttacam Nleitam/i-
loitcam ia rlclnuittam sen suuren
tunnian täyden/ ktjttäden meidän
lunastaiam/I. Christusta/ joca id-
zens nleidän tähtenl/ntjn cowinon
aieta tahtonut/ sanoden: HERrq
IEsU

Sinä olet meidän weliem/
Ioca mell' cunnjan luolat,/
E< sä mpös meil catzo ylön/
Jos me sun paDes luolam/

me mahda iloita/
Sil Chlistus Jumalan Poica/

meidän racss wkliem. S^



Sitten ymmärrä myös se/ häs
M/ palkeella janoUans/ maxaneen
caickien syömäritten/ juomaritten
ia olut curckuen edestä/ silla mitä
ne kelwöttomasti ia turhasti nauti-
tzewat ia juowat/ nyn täyty Her-ran sen edestä carwahan ianonkär-
siä/ ia cauihist kyllä heidqn juonu>
sens maxa; iahy-
wäen ystäwittcn canja/ humalan
pelgos iloita/ etf ole Jumala kiel,
danyt/ silla wijna covtudella juo-
tu/iloitta lwnsen/,a on hänen tcr-
weptcens tarpellinen/ quin Sprach
sano/ cap. 2;. VGa on luom
ihmW iloiltaman. Wijna tar-
poi juotu/ iloittaRuumenta sie-?
lun/wirgotta lhmijen hengen/ jos
sitä muodolla juooan/ waan e,!H
yöla ia palwa hayreis m juowll-
M ia pita paha
sesa täyttännsesä/ ze teke hullun wie-
lä hullummaxi/ ia enämmin zärjc-
tomän luondocappalm/ qmn lh-

Lv nnM



nnjen caldMsexi/ nijn quin wirreswelsatan:
Äopumus wgsaii wlllitze/

Mallan wakewäld pois olla/
tain Man haW hairidze/
?awad hpwad pois soitta:
Ei se milan saalp edes seiso/
Cuin juoma jouleld nonta/
Taito/ toimi turmeldhaneld on/
Ei larwchlen lsihin juoda.
Ia Svrach sano/ cap:;!. HO

ole wtjnan juoja/ fillä wtzna tur-
mele monda lhmista/ se on
sananlastus sanotan/ vsembi M-
nasta cuin wedestä. Nm sano myös
Salomon/ krov: 20. Wyna te<
ke ihmiset haurexi/ ta wakewckt
Kwtawat/ saattamat toran: joca
tlytählmoldze/ etz hän ikan wljsaxi
tule; Sentähden huuta Jumala/
We niiden ylidZe/ quin jocapaiwä
Mopunnsellg heitans tahrawat/ ia
ftyo Nsa: 5. We Ma Moe

owat



MM wtzna ftwman/ ia juomaft
MoitleKwat 5 Minä lahdhon
hMn nczn juowutta/etta hema-
cawat uneft/ ia etz
Dna enambi heräman ptda/ uh-
la Iunlala sencaldaisia/ jer:;,.

O anna si;s HERran ICjuxen
Ehristuxen suuri")ano/ heratta ia
manata sinua raitiutthen/ luowu
sljtä ylön Nluodotwmasta wahln-
MlisesA «a keiwottomasta juopu-

ia juomaltacoh?
tuUiststi/ M racas quln sinun aw
tudes on; Anna se aina sun aMo-xes olla/ zos HERra IEsus minun
tähteni on kärsinyt nyn juuren sa-
nomattoman Mon/ että hän sillämeidän juopumllxen sowilais/ O
nm me tahdom ylön juopunmtta
karta/ wältä paha seura/ qi:m
sein pahuden mattan saatta/ tah-
dom elä ra itihist/ että tnma sitä pa-
remmin Jumalala palwella taidan
sin/ astgreni ia wircanNyöt toinch

KW



taisin/ ia wijmmein sen tlancaicki-sen zanon/ helwetis wältäisin.
Sencaldaisia inmalisia ajatoxia

on se P. August, pitänyt/ zoca hä-
nm 7 cap. nämpuhu: Mi-
nä olen täyttänyt curckuni ia ma-
toni/ ia sinä racas HERra IEsu,
kärseit nälkä ia iano:: Minä syön
ilolla/ waansinä työtä teitwaiwas
ia surus/ jekä myös naulita» Ri-
stiin: Minäwirwotan idzeni lna-
kial juotawal/ mutta sinä rawitan
etitatla ia Sapel; Ach caickein rac-
kahin HENM IEsu/ cacken tämän
sinä nlinulle hywäxi kärsit.

Siri toisepi/ tunde meidän Her-ra Christus täsä hänen juuresa pi-
nasans/ yhden hengellisen janon/
hän janois meidän wanyurstau-
dem perän/ ia ijancaickisen autudem
jälken: Hän wapahtl meidän sij-
tä qancaickisesta lanosta ia cadotu-
xest; Mutta ios Jumalan angara
wanhursiaus olis wielä iotatin e-
nämbi waatinut/ taicka lunastoxen

tvo



tpö eti ollut wiela täytetty/niin ja-
no hän/ hän ikäwöidze wielä ma-
niän/ ios häncldä iotakin enät
nolaisin/ longa hän meidän tay'
tcm tahtoi mielelläns pääliens ot-
ta: Mn hywän tählomen on se
racas HERra ollut/ meidän autu-
dem jälken.
Ia racas HERM Iesu/ ennen

Gm mailma perustettiin/ halaisit
sinä ia ikäwöldzit nieidän autut-
tan,/ jonga nepyhät kirkon Ejlijät/
näillä jumalisilla ajaturilla/ owat
tietä andanet/ cusa he sanowat:
Costa Adam Paradisis syndiä te>
ti/ astui Jumalan wanhurstaus ia
totuus/ hänenDuonno Istuiniens
ttehen/ namät ynnä candawat ih-
misen päälle/ anoden/ että Adam
laickein hänen jälken tulewalstens
cansa/ pjtl rangaistaman/ ia ca9
kein Perkeleitten cansa/ Helwettqn
duomiltaman.

Toisella puolella JumalanDuo-
Mioistmnda/ seiso lymisen tytänä

Iuma«



Jumalan Armo ia Rauha; M
nmt molennnin rucoelewat ihmi'sen edest/ ei ntjn että he kielsit/ mitä
totuus ia wanhurstaus puhunet
olit/ waan he pakenit Jumalan
laupiuten/ ia Rauha yuhu nam:
o pitäkö meidän wälillam lhnnsen
täyden/ jocu rqta olenian/ waw
cam ennen yri erolttaia meillem/
jodon he ynnä tydyit/ nhn että st
ccnckein wanhurstain eroittaia pi-,
ta Iurnalan Poica olenian/ joca
myös heidän candehens päälle/ ta>
Nlän duonlion langetti: l^oli^mr
juliuz pro peccgtore ö: lgtiz 6et u-
triq; juttitlN öc milericaecilN, se l)N

yxiwanhurstas pitä cuolemansyw
dijeedest/nin tapahtu sekä Jumalan
wanhursiaudelle että laupiudelle/
täydellinen oikeus. Costa nytnäi
n,ät molemmat Esi Rucoeliat/
wittäin/ Jumalan Armo ia rau-
ha/ tämän duomion cuulit/ juoxit
tze jocapaican ymbärins jeka Tai'
waja että maafa/ eozien ahkerasti/

jos



jos he jonqun wanhurffan olisitlöotän/ quin jen köyhän cadotemn
! ihmisen sugunv lunastanut olis:Haufta esti maasa/ ia ei yhtän löy-
lan/ siilä sielä ei ollut yhtän/ jo-
ta hywa teki/ pftl.- 14. Armo
edzi ylhällä Taiwayas Engelitten
seas/ ia he myös olis hur-
siat Henqet/nhn ei ollut cuitengan
heillä sitä halua ia tahto/ että cuo-
la nljden köyhäin syndisten edest/ ei
ollut myöstän heillä loppumatoin
ialcklwaldiaisus; Cojfa nyt Ar-
mo ia Rauha ei mitan wiela top
mittanet/tulewat he
lanPoicm etehen janoden: Emme
löydä yhtän wanhurstasta/ zoca
sinun duomios täyttä woi/ ergoz
ljui öeclic conlilium, ferac guxillunz^
Sentähden/

Se luin licfi neuwon anda/
Tma mpss pczchain awun caM.

Ionga mutta Jumalan Doicä>n mielistynyt lasiemanMms tai-
WG



wast tänne alas niaanpäälle/ ia yhj
dcxi totistpi tullut/ on kär-
sinyt/meidänköyhaen thMlsten ede-
stä/yhdenjanomattoman pi,nan ia
cuoleman/ ta nsznwalmistanut meil-
le nen siehen ijancaickisen elämän,
Tämä on caicki tapahtunut himo-
sta/ halusta/ janosta/ toiwosta ia
ttawöldzennsestä/ meidän autudem
perän; memahdam sen täyden jano
P. Bernh: cansa/ cap:;. cie
Mckä se on/ o nnnun racas luna-
staian/ mingä perän sinä janot?
Teidän vsion/ teidän autuden/ ttl-
dän ilon; Slllä teidän sielunne o-
wat minulle paremmat/ quincaicki
wmun tipun ia phnan. O racas
ZE>u/ sinä cannNt oriantappurai'
sta Crunua/ sinä olet hosuttu ia
lyöty/ ia et sinä sitä walita/ waan
ylidze janon/ plidze janon/walitat
sinä. Ach HERra IEsu/ minga
perän Teidän luna-
ftuxen la izancaickisen cunnian iti
HERraudcnm.

NM



Mn palawainen on se racas
F)ENM oUut meitä wastaan/ ettei
hänen Mä hpwa oUut oUaxens
Taiwaia/ mutyin jos eij hän tän-
ne synnin lapon/ alas tullut/ ia
auttanut meitä sielun ia Rumiin
puolest.

Tämän hänen hengellisen ja-
nons/ lkäwöltzemisens ta haluns
meidän autuden perän/ anda hän
jocapaiwa meille sanas ia Sacra-
mentis ymmärtä. O cuinqa nlie-
Icllens hän tahdois caicki Ihntlset
alitlMl/ ia totuden tundon luotta
i. linm: 2. O cuinga suloilest hän
cudzu caicki köyhät spndisettygöns/
Mtth. ,i: Mcat minun lygö-
nl/ te quin työtä te/ette ia olette
synnillä rasitetut/ minä tahdon
wirwotta teitä/ ia tetdhall pitä
leidhan sielulle» löytämän lewon:
Sillä totta cuin minä elän/

en tahdo minä jen syndijcn cuo-
53? lcmata



lemata/ waan että st jumalmol^

kö tämä ole himo ia halu meidän
mttuden lälken? Ach HERra Ie<
su/ tasä nnnä sijs nyt näen/ että
sinä cudzut minua suloisest/ manat
ustollisest/wastan otat hywästmie-
lisest/ pidä ktjtos racas HERw Ie<
su/ tämän sinun ustollistn sydäw
mes edestä.

O mmun hywä Christlttyn/ äla
anna HERran HUckan cudzua/
huuta la manata/ ia armollista
kättans «lossitta/ waan että w
neltä on sencaldmnen sydämmM
nen halu ta jano sinun hywydes
ia varannopes/ ja/ sinun sielus
tzancaickisen autuden jälken/ ia nin
wlelelläns Mto sinua cansans
Taiwmseen/ onw himo/ toim
la hala sinä myös hänen peräns
)äUens/ia sano sen P.Cumngaan
Dawidin canja/ Psa!: 55. Sinun
pems Herra mma tkawöldzen/

3^,



Amalafinun mlnHMwan/M
stllt minua hchlän llM NW
wln Peura hlmoitze tuorekm wet-
iä/ nyn hlmoldze mlnun Sielun
sinua/minun Jumalan5 Wnu«
Glelun lkäwoldze Jumalam/ st-
U Mwckltk Jumalsta/ NZl. 42.
Jasinä Jumala/olet minun )w
malan/ warhain Öinä sinua etzM
Wnlln Sielun hala Mun jaikes/
Ninun Lihan himowze imua/
mrklas iaculwasmaasa/Dca wei'
sitstn on/ rl2l. 63. Winun Sie-
lun ikäwöidze ia hala HerranE-
licartanoihln/ mlnun Rwmtzn ia
sielun tlHidzeeltkwäsInmckas/

Ne Jumalattomat ja tämän
nmlman lapset himoidzewat tä-
»mn mmlnlalista turha hywyttä/
iaallwat hihain ia warhmn/ oikein
wftM'M/ rGa ia tawamta/ la

M tz wotm



toottucms sydämmens nijhin M
newat/ rkl- 62. Ia rohkenewat
sano Culda rouckioUe/ sinä M
minun ustallu^ten/ Uiob: zi. I«cosca ne wlheljaiset ihmis pargat/
owat Arckuns ia astians täyttä-
neet/ nmtule cuolema/joca hema«
han lyö/ia nijn cuoleman hettel ey
mitan myötans ota/ eikä heidäntumansperänmene/Pi.49. Ia
owat nm suurella murhel yhtm
cogonnet/ tietgmätacuca ne saapi/
Pft39- Ia nm heidän muistons
unhodetan/ eikä yhdeldäkän enäl
racasteea/ Lccl. 9. Nincuinme
weisamme

Cost ihminen lähte mailmafi paänäns/
Tustimbsa Riedungan päällens/
Caiken hänen waiwans edesi/
Palio wahemmin taita culda kircas/
Hänen sieluns wapahla euoleman pil,
Waan apu tule Herrankädest. (kast,

Mutta sinä racas Christitty/
pidä aina/ min sanottu on/Herra

ClM



Christus Mielesas/ HM hazzen jäl>
ftns/ anna hänen oUa turwas ia
olas/ sano Kapkin cansa/ Pl: ?;.

O Herra Iesu/ costa sinä oiee
minulla/ nm en minä
ck maM milän huolts: Ia
waicka minun Ruumtjn ia sielun
lvaipms/ uin sinä Iumalain o-
let cuilengm aina/ minun sydam-
meni ustallus ia minun osan.
Autuat owae ne/ jotca isowat ia
janowatwanhurssautla/ ne pitä

rawittaman/ jano Christus/
s. Sentahden:

Hetki jo ombi läsnä/
Cadu spndis/ ppdä paasia/
Maleal idzes riennä/
Rucoel' äls wäsp/
Hylkq mailman häjy häsy/
Cnin sun pella wtimmin.

Ia ei ollut HEm-al Chnsmxellamoastans jano meidän autuden
lalken/ mutta myös hänen janol-

M iiz lans



Ms auttanut ta wapahtmiutn,A
ta siitä yancaickisesta helwetln ,a-
nosta cnsa se r«as Mies/ pynas ia
waiwas maca/ e«kö ols mahdolli-
nen/ sijna huikias liekls/ yhtä wz-
fwlsarata / kielens jähdytöpexi saa-
man/ Luc. 10. Sencaldaijen janon
olis yltänyt meidän caickein syn-
nin tähden karsiman/ jollei HER-
ra hänen catkeralja-
nolians/ sitä carwasta loppuna
toinda jano/ sammuttanut olis,
Ach HENw IEsu! cuinga me köy-
hät lapset/ caicki sinun vywattyös/
taidanl sinuUe maxa? Ach! millä
me sinun hywndes costam? Mil?
lastä nluulla5 Kljta Herra sinun
suullaS/ kaikesta jydckmmestas/
lalkesta sielustas ia wolwastas/
m ota ttjtolltftlden astia kätes jo-
ca mm tOpahlu/ näet sinä jon-
kun Christuxen jäsenistä Iano-
wan/ elowan/ outona/ ett. Te-
ge tzaNO cMD wolMstas HY-



ck/ninculn Aena Jumala G
kaste m waali/ Lsa. 53. Taita b
sowmsille leipcks/ia wie raadolli-
set huoneses/ jos sinä näet jon-
gun alastoman/ nm wateta hendck
ia älck catzo lihas ylöm Oosta
sinä nm teget m niille radoWlle
hywat työt ojotat/ sm sinä olet i?
tze HERralle I. Christllxelle teh-
nyt/ nlln qnm ftno/ Matth: 15.
Minä isoisin ta te ruokitte minun/
minä janoisin ia te juotitte mi>
mm, Mma olin outo/ ia le cor-
jalsilte minun hllonesen; Alastoin

ia tewalelitteminlm; Galrasna/
ia te opitte minua 5 Fangma/ ia
le tulitte minun tygön; Slllck
eaicki cuin te olette tehnet yhdelle
nckstck wahimmistck minun weli-

stäni/ sen te teitte minulle: Tul-
«ae te mitltlN jsäni hywlisiisiuna-

MiH m/



M/ ömisiacat se waldacuM /'
joca teille jo mailman algusta
walmisietlu on.

Jos sinä lahimmäijes näet
fiosta Haxiricos/eli määrällä lai>
da! olewan/ taicka jotakin muum
puuttuman ia tundons wastan
fulkljesti syndiä tekemän/ o niin o-
jenna handa ia wedä sitä oikiata
tietä taiwasen: Anna andexi wft
hoUistes/ mitä heillä sinua wastas
on/ kärsi/ mitä Iunmla sun pääl,
les pane/ Rucoile caickein ihnusten
edest/ ett. Silloin nin sinä olet/
m,n palio cuin mahdoUinen on/
sammuttanut IEsuxen
Chnstuxen janon.

Mutta/ nincuin se Christurellehänen suuresa janosans tapahtui/
ettei yxikän tahtonut haneUe yhtä
wesipisaratacan anda/ costuttaxes
hänen nandynytta sndändans/
mutta syljeskeiit/ hawaisit ia pilc-
kalstt handa/ ia wielä paalltscxi/

MMM



Mbit hänelle Säppe ia Etickata
juodaxens: Nln tule wielä tänä-paiwanä/ köyhän ia radollisen a-
ni ylöncadzotuxi/ ecka yhtän apua
ojotetuxi/ waan pikemmin hänentoyhydesans hälväistetyxi/ ia wai-
ka jocu idzens teestelis hanoa aut-
tanian/ nm on secuitengin Etlcai-
la ia Sapella jecoitettu/ sepn/han
autta handä jollakin/waan
sta mielesi ia carwailla sanoilla /
taicka anda hänelle aiwa saiddastl
ia con-an tawalla/ eli jos jocu silletarwidzewalle jotakin annais eli
lmnais/ nm je tapahtu cauhialleia mahdottomalla odottamisella /
ln;e!n nm ytimen sen köyhän luu-
sta/la nin täyty Chrlstuxen jano

karsiman hänen jäsemsans; Sm-caldaljet armottomat ihmiset/ pi-
la sen armottoman miehen cania/naika ia jano jällens helwetis kar-siman/ cusa he lackamam pyna-
tan ia waiwatan/ josta Jumalameitä armollisesi warMon.



Sipi wijmmeisepi/ on HERin
IEstlS hänen furella janollans an>
danut meille esicuwan/ että me ia
caicki hänenrackahat läftnens näl-
kä/ jano ia caicki wastoinkäpmistä/
jurua/murhetta ia cowaone/ nyn
cauwan quin me tääla elämme/
kärsisimme/ min se P. Apostoli
Pawal/ hänen surullisen tilans/
Cor.ii. juttele ia ylösluke/cuinga
han pahan m hywän falloman/
myöts la wastolMymlsen caut7
m/ on täytynyt taman mallman
lapitze waelda/ iamn hänen Mwans wieltck

Nm pika nyt HEM-an I. Chri,
stuxen mno ia nälkä/ oleniannleii'
le caikis nleidän hädasam ia wai-
wasam yxi wäkewa lohdutus/ M
la me caicki waarat/cuin niille ta-
pahtua taidais/ kärsiwaisest tai-
damme ylidzewoitta: Ianincmn
hänen yaiwans tasa o-
wat olluet surun ia nmrhen/ näl-

jät»



jan ia janon/ wainon ia
Mden cansa secoitetut; Mitasta
me mahdaisimme sijs parembata
toiwo/ cuin hänellä meidän esimie-
hellani oll? Ia mixem nie myös
mielellän: kärff/ costa HCRw I<Z-sus miten meidän köyhydem/ näl-
käm ia janom/ hänen janollans/
pyhittä» on/ ia meitä meidän su-rusam lohdutta ia wqmen caikest
hädästvlos autta. Tvtykäm sijs
hywällä nlielel/ ehkä me ristin ia
murhey sapella mwi/aisin/häivän
stöxen ia wainon sapella
fin/ o nm muutta HERW IEsUS
fanmn carwan sapm lnakiax;uo-
tawax/ saman muikian Etikani

tapahtu/ ettem
me ikqnäns enänlbi iso eli jano/
eikä myös Aur«ngon eli jocu mur>
hen palaus/ pääilem lange/Sillä/

jomkestella'tstmnda on/
hgllitze meitä ig jotzdattg eläwit-
MMsi l.a'hdetlen tpgö/ ia Iu-

Mglg



mala pdhkiä caicki kynelitmelNlt'
silmWm/ Hpoc. )a/uo-
wumme hänen huonens runsast
lgwamst/ sinci juotat meitä He-
mmolla Nlncuin wirralla/ ks. ;s.
Se on cuin sytä lewiämmalda v>
los toimitetan/ Iunialas ia mei-
dän lunaftaiasamme/ on meillä
läma ia ylda kyllä/ Ioh.io. Rau-
ha/ turwa ia ilo/ on meillä Ju-
malan huones/ Sanan ia Sa-
cramenlein cantta/ ia tule jen-
caldalsen Esimaun perän tasci
mgilmas/ se ulossanomatoin ta>
dellifts sijna tzancalckises eltimäs/
silla Herran hywys ta laupius
noudattawat meitä caickena elin
aitanamme/ iame asumme Her-
ran huonesa lzaneaicktsest/ kl.2;.
Nin fe sijs cuuUan:

Npl mengäl lecaickiIumalan lapset/
Ilon fisallv

Iong



Iong' ansainnut olen teitä wasien/
Ia lanlacat nin lackamat ppha/pyh«
Kpnelet leild' tahdon pois taala/
Ilox/ nemu<r/ quin Isa hpwä/
Ijancaickisitt <moin wäälä.

Se Ludes Sang.

Ge on jo täptettp.
A»?Amän janan cansa/ anda

Chrlstus tietä/ että
ptznans/ kipuns/ wai-wans ia tlissans owat nyt hywän

vloskäynnsen ia lopun saneet/ ia ei
mitan cuin hänen kärsimän piti/

tacaperm seisonut/ waan andoihänen sieluns rackahimman Tai-wallisen Isälw käsijn.
on jo täy-

tetty/ on caikes totudes yxl woi-
ton sana/ silla Chl lstus on saanutOden cunlnaUisen wolton ylidze

eaic-



«aickien nakpwaiftm ia näkymätG
mäen RuunliUisttn/ ia hengeUisten
wihamiestens/ täyttäden caicki mi-
tä hänestä ennustettu oli. Tule
nvt edes sinä angara Jumalan
Wanhurskaus/ ia walita/ jollet
smakän jo tydytetty ole? Cadzo!
tasa on idze totuus IEsus ClM
stus/joca tunnusta täyttänens si'
nun/ ettet smä enämbi hänen tähs
tms meitä pchättä nlahda/eiköstä
Jumala tehnyt handa snnniximei'
dän edestäni/ jocaei mitan synnistä
tienyt/ että me hanes fixl wan-
hurstaxi tulisimme/ jöca Juma-
lan edes kelpa/ T.cor.5. Ach
racas Jumala/ eckösta nyt sinun
hywä tahtos täytetty ole? Eiköst
nyt sinun hywä aiwotuxes joM
tetty ole? Sillä/ nm sano Chri-
sius/ Ioh: v. Minä olen sen työn
täyttänyt/ jongas minuUe
nut olet.

Mu edes sina vstollinenIuma-'
llM pftlwelia Moses/ tuligt edes



Wcki pyhät Prophetak/
des sinuas sinä jumalinenDavid/mitä te oletta puhunet/ wltä en-
nustanet/ mitä kirjoittanet/ jotta
etj zo täytettpt ole? Täytetty owat
jo caicki/ nntä Moses Herrast Chri-
stuxeft kiriolttanut: Täytetty on/mitä Psalmeisa on hänestä puhut'
tu: Täytetty on/ mitä Prophe-
lfat hänestä ennustanet owat. Täy-
tetyt owat zo micki 5>pi kiZurat
ia Esicnwat/ lotca hänen päal-
lens tarcolitanet/ ia hänestä todi-
stanet owat/ että tämä IEsus on
st oikia Messias ia mailman wa-
pahtaiä: Täytetty on nyt luna-
stoxen työ/ ia Christus hänen ptj-
uans ,a tärsinnsens cautta on pois
ottanut/Mltä nieisä cuolewainen
li/ jg mn hanel; Werens cgutta/
sihen rglckem pyhlmban sijalle käy-
nyt/ libr. 9. Sentähden on myös
caicki «valmistettu/ niitä meidhan
antutcem tarwitan; HERM
IOls sm ylldze <Vydammcstäns

hengczH



hengefa iloidze/että fe corkm,'ac6l<
kelda lhmlsen lärgeldä käsittämä-
töin/ lunastoxen tpö/ nijn täytet-
ty on.

Ach' ajattele hywä Christitty/
mikä se on/ jota tämä racas Her<
ra hänen ptjnaMs ey kärsinyt ia
nlgoseisoinut ole/ sen caiken paatta
hän tämän woitto-la iloisen sa<j
nan cansa / Oe on jo täytetty. 1

O Jumalalle olcon yllstös
ia ktjtos/ nyt on minun surun/mi»
nun wastoinkäymijeni/ nnnun pii-
nan ia tipun/ yhden lopun saneet/
nyt tahdon minä myös mielelläni
cuolla/ ia minun hengeni mailtnän
spndien edestä anda/ että niinä sen
hywin tiedän/ idzeni cuolemas etj
pysywän/ waan tuoleniasta colmä-
Vena päiwan ylösnou<enlan. O
sitä cunnialista llo/o sitä iloista
cunniata! min tästä HERran co-
wasta karsinnsestä seura! O sitä
autuaNlsta hette/ jona HERw I:
wicki ylldzewoiltanut ia täyttänyt

on



W.l Nyt taita hän caikella öikem
della sano: O rackaat Christityt
lapfet/ riemullcat/ ia taas mlnck
sanon/ riemuilcat/ nyt olitte le
wihollisistanne wapahdetut/ nyt
ön se työ täytetty/ jonga peranne
P. Esnsät lkawöinneet ia halan-
neet owati Nyt on Jumalan wi-
ha lepytttth/Lagin huuto ia kirous
wihdytetw/ Spndi pois otettu/Perkele ylioze woitettu/ Helwetti
ia je tjancaicklNen cadotusmklstet-
tu ia hawitetty: O racas lapsi/ o-
le hywäs turwas/ nhnon/nijn on/
taicki täytetty/ cuin sinun aututes
tule/ siitä ölcon nAle caickein cor-
keimille ktjtos ia mnnia/ nyt ialop-
pumata.

U8 U 3
/h.sitä wakewätä vstaUusta/o

woimallista lohdutusta!
Se on jo täytetty. Mn olet si-
nä nyt lunastettu SathananwM
bacunnastai Mim taita Verkele

N 'sinulls
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sinulle tehdä? Ei HZn taida ttuD
ta sinua: mixi ei?
VN Munut wallltoreltawakewy?
det hönelda/ ia loi heldan Naky>
wlhln/saaden wotlon cunnlan hei-
M ldze cauttans/ doll. T. hali
on cuolemcm cauttawolmanpolS
ottanut/
da dll/ se sn Perkeletda/ Ldr.- 5
Jos Satan sinun si)ndiäs sinulle
soimats/ tahdois sinun Jumalanwwan ia oikian duomion etehcn
saatta sinun waraUisijn alatuxtjn/
ia nin sinua epälyxen pydäis/onlN
inattele tätä sana / conlumatum

Se on jo täytetty/. Sa«
tvan mixi sinä tahdot nnnUn pw
ta? Mixi nnnUn pidäis minun
tehtven syndieni tä hden epäelenlän?
hitosta i5hnsius ole meldhatt
fyndllm eahven ulos annettu/ l6
mcldan walzhurstaudcmme tchs



bm MherMch/ W
tösta hän caickia cuin Meidän am
Mm tarwitan / täyttänyt ole?tähden tunnustan minä hänel-
le minun syndin/iarucoelen hänel-tä armo ia ystäwyttä/weisaten i-
loisel mielellä:

Mun synom sangen suUred owad/
Spdandän waiwap ia soima/Pois ota syydin ne halvat, cowM
Cowan rnolemas woimal/
Sano snlöiftl Mens/Ech maZoid welcani werMs/
Min päsen pois synnin paUlaW

, Ia caikest waiwast/
! Cuin sun sanas wja lupa wahwasf»

Jos laki pelattä/ duonzchze iaki-
rolle sinua/ älä pelkä/ kirous ei pi-
dä ryhtymän sinuun; heisentäh-den/ Oe on jo täytetty. Chri-
Iws on nieidhän Ltlgin kirourestäärwottanue coffa hän oli kirous
tneidhän edestäm/ (-3l. 3. HoSWse racas HERra kirourm on

tj paal.



paällens ottanut/ cum hän Ntyös
sen wisslst tehlwt on/ nm sinä olet
siis wapa/ ia hänen muttans sinäsiunattu olet;

tagin tygö me sano mahdam/
Ett sä meil sil duomil taida,
Lhrilius on sinun layttän.

Hirnlutla sinun cuolema/ älä
huoli: CumgKmne Se onjoläy-
telly. Suoletna on ylösnieltty
woitosa/ silla cuolema cuft onsi-nun Helwettt cusa on si-nun lvMos/ Kuoleman ota on
Syndi/ ia synnin woima on La-,
N/ mutta olcon Jumalal-
le/ joca meille woiton andanul
on/ meidän Herran I: Lhrisii
laUttt l-dor:!)-. Lhnstus Ie-sus on cuoleman pois ottanut,l
EUman ia caeomaltoman menoz.'
edes luonut/ 2.iim.l. Ia nm/
M me elämme/ nm me elämme

Hw



nalle/Fuolemme me/ninmo
cuolemmeHerralle/joco me eläm-
me eli cuolemme/ nm me olemme
Aman omat/Kom. 4.

Opl myös sitä Minna tasa/ ett
tei yxikan lvaiwa ole nin suuri/ etj
yxikan kipu nijn isoi/ ia eij yxikan
onnettomus nijn cöwa/ ettei sen
päälle joskus loppu tule: Mika
muu oli HERran IEsux.en elämän
juoxu/ täsä «lailmas eläisans/
min lewottomus/ suru/ tusta/ y-
lencadze/walno ia kiusaus/mut-
ta-nyt on caicki täytetty; Nyt on
caiken miheljäispden yaälle loppu
tuMlt: Sentähdenhän nlyösktjt-
ta hänen taiwaUista jsans sen au>
tuallisen ajan edest/ jona caickltay-
tettm/ia hän calkest hädäst iC tu-
stast lunastettijn. My tapahtu
myös je caickeln Jumalan lasten
ia Iejuxen Christuxen Seuracun-
nan jasenden cansa; Sitä enäm-
silin cuin he Jumalala pelkäwät/

Nitj rata^



raeastawat ia palwelewat/ sitä la>/
hembänä on myS heidän waiwftsj
wastomkaymllens ia Murhens;
Mailmas on teille lusta/ sano
Christuy hänen opetuslapsillens/
3oh. 16. Ach cuinga moni hänen
synniloans fuUotan/ calwetan ia
waiwalan/ Ma kchwät hänen
Mns ylldze/ m owat hänelle y<-
lön rassarl tullut/ nmculnrastas
tuornla/ Ps. ;8. Moni on suuretz!
köyhydes la Miwmsudes/ en ol?
suuhun pandciwata/ joca pckws
rawttankynelltten leiwälla taan
yetan juuri mitta/ itkupisarila
täpnnaus/ klal. sc>. Moni oy
suureen sydämmen murhesen jou-
tunut/ että hänen pitä oleman/
Nlncum Velicanin corwesa/ nljn
qllin HyyMn nljsil häwlletplsa
Caupungeis/ ia nincuin UinAfen linnun calon pMlck. A-»02.

Moni maca suures jairaudes/
tiwuutz



kiwus ia ivaiwas/kärsi pallo tussa
m ei phtan huojennosta tunne/ täy-
ty cuicuttaman nlncmn kurjen/
lvalkeroitzeman mnquln Kyhtp,
Ulsen/

Moni wihatan ia wainotan mo?
nelda wldamieyeida/jolUa on paha
mielejä/ia onettoMudestarastaat/
kl2l. 7. päättämät eotranparia
ia atcoiwal paha hänelle/ cmffu-
tellen kestenans händä «vastan/
Dl2s. 4,. Ettei hän ystawittensiän
stas yhtan lohdilttaza löydha /
waan caicki hänen lähimmälsens
cadzowat hänen ylön/ ia owat
hänelle wlholliM
Act) cuca taita/ senonnettomuden
ia watwan/ quin senen ihmis parca/ tasa mailmas
waiwatan cansa/ nin täydeUlsesti
kirjoitta ulospuyua ia sanoa? Achmcas Cuinga monda
Wlela tanapaiwan löpmn/ jotta



hartailla kyneliUa sen P. Cunim
gaUisen Prophetan Davidin cam
sa/?l.i8. Parcuwatla walittawat:
Luoleman sttet owat minun ym-
bckri käärineet m Belmlin Ojat
peljallt minun. Ia sijtä 25.Pf
Mnun sydammem ahdistos on
suuri/ wie minua häpästäm ulos:
O Herra cadzo minun waiwai-
sudenl ia radollisudeni puolen/ia
anna anderi calcki minun syndini,
Ia Jeremian 1. Teil-
le calkllle tasa ohldzekäywiUe sanon
minä/ cadzocat M ia nahkat/ jos
jocu kipu on/ nincuin mumn ti-
pun/ joca Wnua nln calwa/ sillä
Herra täytti minun surulla; Ach
Herra (adzo sijs minun murhet-
tani/ joca minulle coco Ruumi-
sani tekez Minun sydäm-
meni lykyttä mmnn Ruumisani
että mma nin cowan olenhalkeu-

dell»



PM ta'MH. jcem: MtNUN
iNl owal minunruocani ptli-

wlii m yöllä; Slnun Wlrtas
pauhawal cowin/ nm että vri

pauha täsa m toinen sielä/
caickt sinun wesi lainneeslaaldos
kaywat minun ylldzem/ 42.
Mutta hywa Christitty/ jos sun
si)S walittaman pidais/ että sinun
murhes aica olis sinulle pitkä/ ia
sinun waiwas/ onnettomudes ia
tustas wtjpyis yhdestä pälwasta
nm tpisen/ yhdest wuodest nin toi,
sen/ ia Prophetancansa parcuman
pidais/ Ps. »5. Herra cuinga
cauwan sinä tahdot minun nyn
peräti unholta/ cuinga cauwan
sinä peität caswos minusta/'cuin-
ga cauwan mmä murhedl» mi-
mm sielujani mahdlstetan sydäm-
mejanl joca pckwä: ettcksmun plta wlMloltzeman Herra

Nv MM



perän/sijiä hhdesickhuömen Md
tmzia siehen toisen/ Eli
myös/ jos sinun piki andalmn
tuulla sinun huocauxes/ ia et cm-
tengan yhtan lohduttaia löyla-
män/ Ilir. /. Nin älä iUltengan
epäile/ waan muista että caickem
naiden päaUc/ loppu tu- -
le: SlUa se on callis cappale ol,
la kärsiwatnen/ ia lmwaea Her-
ran apuhun/ 'll^r.;. Iawalc-
ka je hywä Jumala/ hänenapuns
eansa toisinans Mpy/ scho mei-
dän selnam tacan/ cadzo ackunast
fisalle ia wrklstele hakln lapidze/
cZnt: 2. Mn cuitengin ei pysy le
ccluwan/ waan tahto cadzo mei>
dän puolen oikial a>al/ tule meitä
auttaman ia teke Meidän surun
päälle hywän lopun/ nincutn Pa-
wal kirjoitta/ »Q. Iuma-
zg on waea/ joca ei salli tettäkiu-

satta



Wa ylidze woimllnne/ waa«
hän ttke kmsauxest lopun/ ettck lesen wolsitte kärsiä/,. Cor. »5.

Sen lupa meille se armollnen
ialaupiasIumalaM54 Cula hännam sano; Mnä olen wlhasam/
minun wchckxt silmän
täpäyMt/ kätkenyt sinlllda/mut-
ta mtna' tahdon armahta sinua
ljallcalcklseS armos/ Herra
sinun Iumalas. Ia Jeremias
fmo/ H Kr. 3, Herra tosin kyllä
murhelliseMsaaeta/waan armah-
ta jMenssuuresta laupmdestans/
silla eihansydämmestänS lhmM
tuma ta murtzejen saalta. O
nm lohduta sijs sinus sinä wdolli-
nen ia sinä turwatoin/jonga pää!-
lldzecalcki tuulet käywät/ N. 54,
Ia zos sinun surus ia murheson
luuri/ nin ole hywas toiwos/ se pi-
ka loppuman/ se tule taytetyxi/että

sitlW



sinun sanoman pitä P. Apostoliltz
cansa/ 2. 'rim. 4. Minä oless
kilwoitellut hywän kllwoturen/
juoxuni päättänyt/ ia uskon pi-
tänyt/ tM edes on minulle tal-
lelie panduwanhurstaudenKru-
nu/ jonga Herra wanhurstas
duomari/ sinä päiwänä minulle
anda/et ainoastans minulle/waä
läikille/ jolca hänen ilmestystäns
racastawat: SlUoin sinun surus,
llox muuttu/ ia et yxikän pidä i,
los sinulda pois ottaman/IoK is
Silla caicki sinun waiwas/ joca
ajallinen ia kewiä on/ saatta st-
nulle ljancaickisenia marättömän
cunnian/ Raamatun perän/ :.6or.
4. Siliä sinun pika asuman rau-
han huonesa/ surultomisa ma/oi-
ft m hywäs Ll.32.
lg pltä siuuu Suus oleman nau-

Nlil



wa täynnä/ ia sinunKieles täyn-
nä riemua/ silloin M sanotta-man pacanoitten seas/ HErm
on suuria Mä sinun cansas teh-
nyt/ rlal. 136. SlUoin töytttän se
quin kirjoitettu on/rlgl.65.

,

Minä tahdon luoda Ierusal-
miile tiemu/i ia sen asuwille ilo-
fl/ jotaelsilmä nähnyt/ei corwa
luullut/ eikä phdengän ihmisen sy-
dämmen astunut/1. cor. 2. Ia
minä tahdon iloinen olla ylidze
Jerusalemin ia riemllitg minun

tansani Mdze/ ia sielä ei pidä e-
nämbi ilku eli wMos ääni luu-
tuman: Silloin pitä meidän toi-
nen toilemme cansa sanonian/ nin
quin sepyhä Patriarcha Joseph sa-
noi/(-en. 41. Kl/tettyolconIll-
wala/ joca on meidän caikett on-
nettomudemme ia wastoinkäymi-
femme unohla gndanm; O sitä



wakewatä iöhdutostä/ o sitä ulos,
sanomatoinda ia tjancaickista au-
tuutta.'

Se Seitzemes Sana.
Isä sinun käsijs annaN

mmämmunhenZM
pyhät to^

ia yhttlsesti täyttä-
lvar/ että HERM IEsus on huu-
tanut m cortiaUa anella andanut
Sieluns ia Hengens/ taiwaUijm
jsans käsiin. Huutanut on hän/
sanomat ne oppenet/ silla/ sen cän-
fa hän on tahtonut näyttä/ ettei
hän cuolemata pehännyt/ siUä et-
tä hän kyllä hywin tiesi/että hänen
racas Taiwallinen ijäns/ piti hä-
nen Sieluns wastan ottanian/ ia
sen saman hänen woimaUlsyn ka-
schms hywinkätkemän/(osta muut

ihmiset



sshmOt molewak/mn hemistawat
'heidän luonolijen
inaisestl/ coffa he jongun pitkälw
sen klwun iarastan taudin cautta/
heiwnVunet owat. Silmät ei na-
ge euämbi/ corwatei cuulr/ ääni
pois rauke/ hengi lyhene/ rinda se
wapile/ siehen asti että le racas vl-
gos lähte: Mutta HeRra Iesus/
joca on yhtä paljasta ihmistä e«
nambi/ huuta täsä hänen wnms
«leisesa hengens ncadoxes/ corkiKl-
la anella/rohtiaUa sydarneUä/ wa-
kewälla hengellä/ se nmhca jotakitt
nierkitä.

Tällä hänen huutamWans
tahto st racas HERra tietä anda/
että hän hywäuä nileleUa/ anda
hengezls meidän edestäni/ mntuin
hän idze puyu / Noh: 10. Ei n-

Mckn om henge mlnulda/ mutta
Mlna annan sen idze mtnuldam.
Minulla on woima anda se ia woi<
nm jällens otta. El hän nm Hu?
dha cuin cusienlata pelkäwans/

intttta



mutta nincuitt HENw cuoleniait
ylidze/ ia nincuin yän cuoleman ol
lis tpgöns cudzunut/jonga haldun
hanidzens mielellänsanda tahtoi.
Hänen wihamiehillens oli hän kpllä
wakewa heitä ylidze woittaman;
Hän olis kyllä yhdellä sanalla tai<
tanut takaperin lyödä/ hän olis
taitanut ano Legiota Enaelita
taiwasta/josta yxt nin wakewaon/
että hän yhtenä yönä taisi Sata
cahderankymmendä ia ivtjsi tuha-
ta tappa/ 2. keZ. jZ. Hän olis tai-
tanut anda maan irwltä/ia vpot-
ta caicki wihamiehens eläwaldä
Helwettijn/ nin quin se tapahtui
QKore, vgtkgm ia cans<5.

,6. Hän olis taitanut tulen
anda Taiwasta alas tulla/ hettä
poltaman/ nincuin Elia teki/ sen
Sotawaen cansa/ joca händäfan-
gita tahdoi/ 2. keZ. ,. Waan cij
hän sitä tege/ mutta anda idzens
mielelläns heldhan käsijns/ on cw
llaissm hiilless jfillms cuplematt

asti/



Hi/ja Min cuoleman afii/p^j.^
Mn on hän myös huutanut/

cnin yri wäkewä woitta/a/ ylidze
hänen wihamiestens/ erinomatta-
m/ Synnin/Cuoleman/ Perkelen/Helwetin ia sen cado-
mxen/ nijnquin Propheta Oseas/sm »o ennen tttttäwäxi teki/ hänen
Ennustoxens/ <23p: ,z. Cusa HER-w IEsus nim puhut Mnck tah-don hellä ulgospWä Oelwett-
siä/ ja autta Helka cuolemasta:
ssuolema/ Mlna tahdon olla si>
mlleUl mprcky/ Helwettt/mlna
iahdön olla sinulle M tuscaz3a/ totilesti on se racas HMra cuo-
!eman pois ottanut ia elämän yn-

nä catomattoman olemisen cansa
edes tuonut/ nm. i.

kirjoitta yhdestä
la/ nimeldä/ että co-
ka Hän sen myrkylisen Crocodllin

>«la tapella mieli/ zoca hänen tah-
ylösniellä/ ntjn st sama Mato

O tahra



tahra hcmens saastaisuus/ ia
ka Crocodilin kitahan jantjn hnnw
watzahans sijäUe mene; Costa nyt
Croiodlli etj muutoin ajattele/cum

olis hänen coconans ylös»
nieUyt/caiwa se matoinen idzensul<gos lapldze hänen sisaUystens tap>
pa nhn sen suuren Crokodilin/ ja,
niin eläwana hänenwadzastansA
los tule: Ikanans onniin meidän
HErraI.Christuskaäritellyt itzens
Ensisiä meidän jyndiem saastaisu>
des/ia ottanutmeidänwiheijä ism
Liham ia Werem idze pääUens/ ja
sijttt andanutwzes sotaan/ sen suwj
ren ia hirmuisen heiwetin Lohikär-
nlen cansa/ carannut hamn kita-
Hans/ ia hänen wadzastansidzms
elämänä/ulos calwanut/ia sillä ta>
waUa hänen surmannut/ la häne!>dä woiman pois nyn et-
tä pyhä PawMin tzända puckaf
ja sano/1. Qor: ls. Sma cuole-zma cusa on sinun otas? Smä,
Aelwettl pzz sinijss Mtttssi



Mukta MmalM olcönklzfws/D
m meille wotwu andanut on/
FEsuxen LhristuM cautta. Ia
tahto NM HERra Christus/tällähuutanliteUans meille muistutta/että myös mekin sydammellizella
äänellä meidän hädäsämme/ a-
stumme edes Jumalanmeidän tai.
walisen Isämme tygö/ joca kelpä
hänelle nlzmuin yxi Sau uhri/ m
meidän kcklemme ylös nostamus/
nhncum yxi ehto uhri/kki. »4n
Nm teki Mojes/ Ilraelin Lasten
canstl punaisen Meren reunalla
öUe/ans/ sencaldaisesä juuresa ha-
däsä että hän ihmelliten järjen ia
KmmärryjM cautta eh muutoin
äjatellut/ luin että hänen wiholll-
stens käsijn wUtuman piti/ zonga
syn tähden hän myös puhumasta
wäsyi/ huokaden HERran Iuniap
lan jonga huokauxen Juma-
la idze hudoxi mdzu/ Moses/ jano
hän/ mitäs huudat minun tygön



lxo6. l4. Ia st on yxi oikia hUd-z
taus HERwn edesä/ cosia me
dänmsen kiwun ia ahtauden täy-
den emme woi sanakan puhua/
waan halam ia ikawöldzem HM-
ran awun yerän/ ja emme epäile/.
ettei se hywa Iuniala/ sencaldaista
meidän sydämellistä huokaustani/
ntincuin yhtä silurta huuto/ hä-
nen jumalisille corwillens/ telwataz
anna/ ia autta meitä/ sillä Iu-j
malan hengi/ waati sanomatto-
malla huocauM hywa meidän
töyhaen syndlsten edesiam/ l(om.s

Sitten cuin HERva Chnstuso-
li suurella aneUa huutanut/ rupe
hänen waiwans wähenemän ia
hänen pyhä caswons nmuttunmn/
caicki hänen jasenens pmmarta aw
dawat/ hänen nytidzenscuoleman
ala lastewan; Käändähänensrac-
kan Taiwallisen jsans puolen/ an-
daden hengens hänen
käsihins/ nyöckähyttä pöäns alas



sp pois nucku/ uijn cuin st/ jonga
köyhät syndifet saimme työtä

tekemän meidän synmsam iawai-
wakärsimän meidän pahoilla löil-
lam/ R52« 43.

Ach' Cumga ahkerasti/ cuinga
ustoUisesti/ hänen palwelians/ ne
P. Engellt/ owat wartionnet tä-
mänrackaan Sieluns paäUe? nnn-
ga ilon ia riemun canfa/ he owat
haudä Jumalanwaldacundän seu-

ranneet? Isä/ sano Chnstus/
sinlln Wjs/ minä annan minun
Hengen!; ö. Ach! Armas ra-
tas Isan/ minä olen kyllä hywm/
sinun armollisen tahdosMen/kär-
sinyt ia ulos seisonut/ sen wiheljäi-
sen ihnnsen smucunnan tähden/sen quin minun kärsimän ia ulos
stisomangin piti/ ia caicki on nyt
täytetty/ cuin täytettä tuli: Catzo?
Nyt olen minä walmiS tästä wi-
heljaisydestä waeldaman/ ia tah-
don «miellän cuolla; Ota sys/

racas



röcas jsä/minu siellin sinu pubin kä-
sijS/ wariele ia suojele händä/ cttas '

Nlinun racas j<än olet/ ia älä mi?
nua/ntfncuin sinun racasta poiioel
täsa waiwas ylönanna; Nnt/ o
mailma/ oilkiä nlailnla/myywöst/
m ajattele tämän minun kärsimi-
seni la cowan cuolemani sinun tah-
tes tapahtunexu

u 8 u 8.
MPi tästä ensin/että sinun/ o hy-

Christltty/ wmcka cuinga
eauwan sinä täsämailmas eläisit/
kerran cuoleman pitä; Ehkä sinä
eläisit ;o.» 52: eli/ loo. ajastaica/
niin on le cuitengln/quin se wijsas
Mies Svrach sano/ Eap: '8. Mft
P on ihminen Luhunga hän M-
pa i Sll'ii täM on aina wiha/
waiwa/ luffa ia molemanwaa-
ra. MM on yn wlheljalnen
p surkm meno/ calckein ihmlsten
Kamalia/ hamasta Mm whdusta/



M sichm asti/ mm he Mens
chaudatan/ joca on meidän caic-
kein äilim/ täälä on aina murhe/
pelcoia wtjmmein cuoleman odo-
eos/ nljn sillen cuin suures mnnl-
as istu/ cuin fillengin rohtimihm
puetetuUen/ 8yr. 40. O! mitkästä
me waiwaset wiheljälset ihmiset 0-
lem/cuin mm,calaiset maanpääilck
ia oudot wlerat/ ynnä meidän t.
saden MWa mei-
dänelämijem o» .<? yxi ryöppypä se
on/ joca pysy wähän aica/ ia sit-
ten pois rauke/ Iac. 4. Wnonse stfs/ cuin se toimellinm mainio
Thekoast puhu/ 2.52M. 14. Me
euolem ia juo/em nqn cuin wefi
mahan/ jota ch pidätetä. Ia se
P. Propheta Esaia cap.40. sano/
chicki liha on heinä ia caicki tzä-
Ren hywydens/ ntjncum cuckai-
nen kedolla: Heinä pols cuiwa/

O iiij cuckai-



tuckainen lacasiu/ M Herran!
hengi puhalsi siehen. §a;ckt u-
ha «llu/ nlmmn siliä se
on se wanha l^tto/sinun pltäcuo-
leman. Nincuin setapaymwihe-
rälle lehdelle caunlsa puusa/ toinen
lacastu/ ia toinen caswa nlös jäl<
lens/ nijn tappi se nwös Ihmilen
cansa/ tomen cuole/ tomen syndy:
Muista sentahden/ ettei cuolenia
wiiwytä hänhans/ia sinä tiedät
sen kpllä hnwin/ minga lnton sinä
olet cuoleman cansa tehnyt/ sano
Syr. 14. eap. ja jallens 41.WP. a-
lapelkq cuolemata/ zohdatatllieles/
että se on Herran astlos cmkelle
lihalle/ seka sinun edelläs oUehille/
että perastas tulewaisille/ia mitäs
seisot humalan tahto wastan/ jo-
cos elät 10: ioO. eli noo. Ajastai-
ca/ sillä ey cuolemas kysytä/ cuin-
gas cauwan elänyt olet. Sillä
Ma on se/joca elä ia ci cuolemata
näe/ zocaSleluns pelasta Hslwetin

"

kW



Mst? Kysy se P. David/ Ps 8?,
pMn nuori/ei yMn wtz-

fas/ eii Ulkän wäkewä/ eij vei-kan ricas/ ei pMn köyhä/ ole
cuolemasta waptza/ Sillä nam
sanocuolema;
Nyt on sinun hetkes kadejas/
Ei rucouxejcan auta/

Cuhungas pakenet/ olen eoesas/Ia laatan jua hautan/
Minä tutan jocapaicas/
Walks pakenisit wieral n:aa!le/

Tapan sicläkln joca loucoe.
Ia on myös ia ppsy kpUa wah-
wana/ cuin me yddes wirres weKsamme:

Eip cuolcmat' wastan auta/
Cnlda calu/ Ma raha/

Eip' tieto/ taito/ ymmärrys/
Caick' on tyhjys/

Catowamcn ia tyhmeys.
Jok' tänapän tcrwen nouse/

Huonim cuollun haudas haise/
MM



Tanspän quin cucka kedol/
Hywal' ehdol/

Huomen maca tuonen rehdol..
mo« est.optimeKoc

Lripere vitgm nemonon Komini

H< nemo mortem, niille aä Kanc a^
<itM5 p«enr.

Ioca paicas löpttän se cuolenM
julma/

Cuin hengenpois otta/coss tahtonyn Jumal'Eip'nxikän händ'pois yrittä M
m/

Tuhanen poleu hänen tpkönC
lienne.

Sentähden hywä Christitty/
muista lopun päälle/ nW et sinä
ikänä pahoin leje/ 3yr. ?. Iasen P. Davidin cansa/ in
sano/ Ps. 39. Yerm opeta M
minua/ että minulla on loppu/ia
Minun elämälläni mitta/ ia että
MltZ erkanen lääldä. Ladzo!

minun



linun pcklwäni swae käVMenm
weys simm lyksnäs/ ia minun

elämäni on ntlncmn el mitan M-sas. Ia Mens:
Huikendejewaista elon/
Herra londat alat mielen/Että tääld' culkemcm pitä/
Ann' muista sitä/
ElNb mä muista huoli mitan. .

Stzi toisex?/ sinun
hoin cuoleman pitä/sentähden pi>
ha sijs murdenas/ ettäs iloUisest ia,
autuastlcuollisit: Ioca nin tapah/
tu/ ettes sinä amoastas terwenna,
ollesas/ elä lapsellise/a pelgosa/ si?
nlln rackan jsäs edeia/lyaldät syn-
dia/ nijn paljo qwtn nzahdolunen
on/ teie sirä cuin Hywä on/ mutta
myös/ ettäs wahwasti ustot ia stn
päälle idzes luotat/ kttä hän simu
sta sairaudesas ia idze cuolemas /
yhden ufioiziien murycn pitä/ ia,
jjällisesti sinua suojele.

Opi tämä sinun lmmstajasas,



F. Christuxcst/ joca coco hänen e-
lama kertans/ tasa nlailmas ntjn
tawoittanut on/että hänrackahal-
le IsäUens oli aina yxiracasia tel-
pawainen poica/ Matth. 17. Te-
ki mtelelläns hänen tahtons/ ?l.
40. Ia nyt wtjmmeMans/ costa
hanymmärta Ruumin ia Sielun
tahtowan yhdest eritä/ murhcti hä-
nen sieluns eteen/ ia anda sen hä-
nen ractaan Izäns käsijn, Si-
nun WjS/ o jsa/annanmma hen-
gen. Teje znyös sinä jamalmuo- >
to/ caikes sinun yhteisesä.elämä par-
resas/pidä idzesnin/että sinamah,
haisit oUa ia pysyä Jumalan ra-
cas ia kelpawa poica ia Tytär/ >o-
ca tamhtu/ coffa sinä aina ia )oca
paicas pelkät Iumaläta/ ia pidät
hänen kästyns/nincuin se myös tu-

>lc caickcin ihnlisten tehdä/ Lccl. ,2.

Ia costa sillä ymmärrät/ että ai-
ca ia hetti jo lähesty/ jona sinun
tästä surun laxosta eriämän pita/
ia silmn silmäs cij cnamdi näe/

coru?as



»rwas ei enömbi cuule/ iakielesej
sillen puhua taida/ ntjn pidä mur-
he köyhästä sielustas/ että se F>EN-
ran I. Christurm ilmestys pmwa-
nä tulis hywin taUellc pannuxi/
silla se on se paras tawara/ se cal-
lihln Clenodium/ se jaloin rysta/ secullaisin «appale/ cuin sinä meidän
HERraldam sanutolet: Anna sijs
hända Jumalan käsin/ cuja cuo-
leman waiwa cij häneen takistu/33p. 3. Sillä mulda pila Mens
mahan tuleman/ cuin se ollutkin
onl Ia hengi jallens Jumalan
tygö/ joca sen on andanut. O
mixes tahdo sinun Ruumistas ia
Sieluas anda Jumalan käsijn?
Aiattele sijs/ että ne owat/1. Caftkiwaldlat kädet: Cuin woiwat ia
taitawat caicki sitä hywä quinhan
sinulle andanut/ kyllä warjella/ et-
tei Helwetin portit woi elkä taida/sinunRuumistas ia Sieluas ylitze
woltla: Ei UM wlhollineu pt-

da lwG



dä wöiiwn öttä heitä HHM M
kewW 1oK.lO. M
M Jumala ulos ojensi hänen caic-
tiwaldial kätens/ nW täytyi Noan
wedenpaisumlselda wapä oleman/
<3en. 7. Ia se eaickiwaldias Juina-
la/ cuin cadzöi sen köyhän lapjen
Mosexen puolen/ kahilas arkusa/
Er> Se wäkewä Jumala joca
hänen wäkewallä woinmllans pe-
lasti Danielin Monin Luolas/
Dan. 6. Ne colmet miestä tulise-
sta pädzistä/ Dan.;. Ionan Ww
lasialan wadzasta/Ion.!. Se Iu«

caikella cunmalla sano
taita/ miliä olen Jumala caicki-
waldias/ Gen. 17. Se sama laickft
waldias Jumala/ qmn taita iawo«
wanel!a>. sinun Sieius/ ettei yri-
tän paha hänen ryhdy: Ei hän
anna fimm StewasHelwelltzn/
eM Ml hänen Pyhaens mädä-
tä/ ,6.

Mxec sinä anna sinun Sieluas



Jumalan Wijn/ silla ne owat 2.
Armolliset kädtt. Ach' Cuinga
mielellans hän tahto warjella ne
jumaliset sielut/ M hän on ar-
mollinen ia laupias hä-
«en sydämmens mahm pamhlua
meidän tätztem/että hän armah-
ta meitä/ ler. z». NMuln yxi
Isä armahta lapsians/nyn ar-
mahta Herra pelkäwäisiäns/ sil-
iä hän mlngäcaldainenteco
me olemme/ Ps: loz. Eiköst hänmeidän Sieluam mielelänswastan
-ota/ silla hän on yxi sencaldainen
armolinen ia laupiasHERra?Sen-
tayden mahdatsinä «loifestweisata?

Munluul'.' Iunlalmjn warjele
Ettei yhtän huckan tule/
Culn mun Ruumisani liene/

Suurt' taick piene/
Herrap' ne laick luke tienne^

Mixetsa sijs sun Sieluas aw
na IumalW kasijn? Elkhstä Mm



sijs ole ;. Vfkolllset kädet. M
andawat sinulle sinun Sielus jäl»
lelis/ pallo suuremmalla woitolla/hyödptpxellä m cunnialla/ Eihän
sitten enämbi syndisesa Ruumlsa/
wissn ia wlrhen cansa/ tasa mml-mas aju/ waan sinun pitä näke-
män ilnlan yhdetakan puutosta/
plsamata/ ryppyä ia saastaisutm/
ia oleman yhden puhtan/ wirhettö-män ia caumhin Slelun/ ijancaic-
Wn aitoin; M quin Iumalatt
tahdon Men kärsiwat/ andacat
Sieluns nmquin vjkollijeiie luojal-
le/ yywäcn töiden cansa/ puhuPe,
tar Avost: l. Lpk. 4. Mn on st
P. Sttphanus tehnyt/ costn hänsen mustan ia julnlan cuoleman
hänen silniaens edes näki/ ia hä-
nen olemisens ei enämbi ollue ta-
ja mailmas/ cadzoi hän plös tai-wasen pain/ andol Sieluns Mtu-

xen Cdnstllxen kasiin/ janodhen:
Herra Iesu/ otammun hengen/
jonga pcwst/ hän suurimtnas si-

weydcs



WWdes pois nuckui/ 7- NM
teki myös jeP. Cunmgas Daww/
Indaden hänenrackanSlelunsIw
malan ustollisijnKäsiin: Ift/ sa-no hän/ sinun kMjs Mlncl annan
minun Hengetti/ fiaa olet mmntt
lunastanut/sinä totinen Jumala/
rkl: zi. Hertogd CdrlstofferistWirttenbergin maalda luetan/ et-
tä cosca hän ollMhmeMäns ollut/
on hän jydänmleu halauxel hi-
«tomut cuollä/ andadm hänen sie-luns I: Christuxen uscollistzn kasi-
hin ia lanonut: Meidän pitä cuo-
leman/ ylös/ ylös/ meidän olemi-semme on Taiwahas/ F)ERra IE-
su/ ota minun Sielun. Se on
myös dllut sen lohdullisen opetta-
jan ia Sielun paimenen/ ko!.
lionis Lre5l2?il2 lohdutns/ cosca
gänen tästä lnailmasta eriämän
piti; O HERra awa minulle owi/
anna minun sisälle mennä siehM
Wncaickisen eianlän...

P Mm



Phden merkillisen Historian M <
luemme/ yhden Iumallsen Kirkon
palwelian cuusiajastalcaisestpoicai-
sest/ joca hänen tauti wuotellans/
caickein läsnä oien itten suuren ih-
mettelemisen cav a/ sydhämmestä
sangen ahkerastirucoili/ia cuinhä--
nen Hitins kysyi/ nutä hän teki/
wastais hän: O racas Hmjen/
minä tahdon mielellan IEsuxen
nähdä: Racas poicaisen/sanoi Äi-
ti/ cujasta sinä tahdot hänen näh-
dä? Wastais hän: Taiwaas/tai-
wahas/ siinä ijanlaickisesa elamas:
Mi kyjyijällens/ costasta sinä mie-
lit sinne tuUa? Cohta/ cohta/sa-
noi poicainen: Nvt oikein racas
lapsen/ sanoi Hiti/ wuomwiUa w-
neleilla/ se on sinulle hywa: Mut-
ta mitasta hywä IEjussinuUeteh-
nyt on/ että sinä hänestä idzes nin
lohdutat? Pilttinen ulos ozenda
molemmat rasiwartens/ ia jano:
Nain/ näin/ hän on kärsinyt cuo-
lcman mmm edestänl/ ia andanut

hen-



hengens sen caickein corkeimman
Jumalan haldun: Ia siznä zama-sa hänen moienlbain käsiwarttcns
ulos hajottamisesa/ ön hän tästäwiheiiältpdest autuaUisest erinnnt.
Ach! eiköstä tänlä nuorucaincn o-
le hywin waeidanut ia matcusta-
nut tästä mailmast/ jongame myös
lmillem spdanlmestäni taiwutta
mahdam. Nyn pitä meidän ai-
na Jumalan haldun an-
daman/ erinontattain. pjtä mei-
dän wijnmleistUäm/ sencaldaistt a-
jatoxet pitämän/ mielemme )oh-
dattaen/ min me kircko wirrcsäm-me weisamme:

Costa minun pitä cuolemau/
Talda nwös pojes erka:?emalt.
Coska eij selitä silmän/Eikä nwöscuule minun convan/
Ei Kieli suujan käändele/
Svdän kiwust tiwistele.
Cost järki tMmt poistule/
Apumuldcaickipuuttele/ -

Silloin sinä.IEstt.Christe/minun



Minun amv Mwan ole WiM
Auta sils minua hädäsa/
Marie! myös idze cuolemasa.

Me mahdamme sen Jumala
fen Pispan Dionnsiuxen cansa huu^
ta: <3 Domme Mu c.nntts, ulti'
luutn velbum tuum in crucy» iit ui,-
timum meum in ugc lucy;
AVraeas HCRra IEsu Ehriste/si-
nun wijmmemensanasRistmpum
sa/ olcon minun wtjmemen janan/
coffa nunun caiken mailman tletä
waeldaman pitä/ ia costa me nnn
tegemnle/ olemme me Wssitsen päälle/että me hywin cuolemas
nukumme/ rauhaUisesti lepomme
m sinä whmmeisnä yäiwäna sie-
hm tlancaicklsehen elämään ylös-
nousemme.

Pidhä ktztos sinä caicketn racka-
hin HEma IEsu Christe/ joca et
Äinoastans nleidhan waiwaisten
HMMn edhestämnie ole yhden cat-
Man pnnan ia cuolenlan kärsinyt/
zymta myös nHn lohdullisesti meilie

HYWK-



hywaxi tämän mailman hytvästi
jättänyt/ auta meitä racas HER-
ra/ nie niahdaifimme meidän wi
heljätzydesäm sillä meitäm lohdut-
ta/ meidän wastoinkäymMäM si-nun sanasas meitäm waywana
pitä/ ia sinua caickien hywäen M
des edyestä kqttä/ SmuUe ynnä
sinunrackahanIsäs ia ien pyhän
hengen (ansa/ olcon cunnia/ kiltos
ia ylistös/meilda ia caikllda sinun
lapsildas/ nyt ia ijancalckisehen/

Amen/ Amen.

LOPPV.



M caunis ia Minen Ehto- WirA.
l.

Muring' Ozens nyt pois sulke/
nipos ehtoUe kulke/

Pö syngia sit tule sian
Cuin carcotta walun pian.

Sua H corkeudes
PoiM cautt' Man nöyrydes/
Ettäs mun tänapän waarast/
Wcn-jellut olet armiast.

;.

Ettei cuoleman ccmhistos/
Sattun/ elick' muu ahdisws/
Eik' julma wlhanuehenl Sathan/
Svndqn/ häpian ole jaattan.

4»
SuUolconijätylistöst/
O hywä jsä HERra myös/
Jos rickonut olen wastas/
Anna ne andex armostas.

5.
Sill' cuk' o Iunial' fe liene/
CMOnmstäns puhtax
My ftndin tunnustan sinul'Myianjanoikiul. 6.Mun



6.
Mun syndin tunnustan sinull'
Ia cadun sydammen kiwuU'
Cadz' huocaupln: ia eit syndin/
O laupias HERra ia pyhin.

7»
Warjel myös Engeleis cautta/
Tän' yön' ettei tumhutais/
Synnill' murhell' Mick' häpial/
Cuin kierdä meit' kyll' lewläld.

8.
Wie wijmmem surust iä pilcast/
Ann' cadzel' auringo kirkast/
Nqn svdämmest sua ttjtänem/
Sekä nyt ett' ijancmckiseen.

A M E N.








