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Muutamat P. Raamatun Opetus-M'
nat Rukouxesta.

1, Tim. 2-, i.
minä siis neuwon, että,ennen kaikkick pldelai-'

sin rukonxet/, anomiset/ ja
kaikkein ihmisten edestä.

Matth. 7: ?. Luk. ii: 9 .
Anokat, niin Teille annetan: etzikat/ niitt Te löy-

dätte, kolkuttakat/ niin Teille awalan.

loh. 15: 16.
Mitä Te anottcl Isaldä Minun Nimeeni/ sen

Hän anda Tielle.

1. loh. Z: 14.
Ia tämä on se turwa, kuin meillä on Häneen,

että jos me jotakin anomme Häne.l tahtonsa jälleen/
inin Hän meitä kuulee.

Issk g: 16.
Wanhurstati rukous woi paljo/ kosta se tsiimn onv

las 1: g, 6
> joldM.Teisa »vusautta puuitlns, Han ano-

ta» sim lumalMa/ joka /okuitztlle unda Mklnmst^i,
jai



ja ei soimaa, ja st Hänelle annetan. Mutta anokali
ustosa epäilemätä.

lak. 5'- 13.
Jos joku kärsii waiwaa Teidän stasannö, se rzp

koilkan.
Psalm. 6: 10.

Herra kuulee minun rukouxeni; minun anomisen
ni Herra octaa mafian.

Psalm 65: 3.
Sinä kuulet rukouxen, sentähden tulee kaikki liha

Sinun tygös.

Psalm. 66! 20.
Kiitetty olkon Jumala, joka ei hytjaa minun ru<'

tousiani.
Matth 6: 6

Kosta sinä rukoilet, niin mene sinun Kammioos/
ja suli? sinun owes, ja rukoile sinun Isääs, joka ott
salaisi oesa: ia sinnn Isas, joka salaisudesa näke,
xaa sinulle julkisesti.

Mal. 1: 9.
Niin rnkoilkat nyt Jumalala, että Han armah-

dais meldän päällemme.
,

Pfalm. 116: 1, 2.
Sitä minä rakastan: että Hekra kuulee minun

rukoureni äänen. Että Hän korlvansa kallistaa minun
puoleeni; sentähden minä auxeni huudan Händä elin-
aitanani

Esipuhe.



Esipuhe..

annetan sinulle, armas Lukia! wahäinen Ru»
"ö. kousKirja, jonga minä, sairauden! helpomina
hetkinä, yhden ysiawän anomisen jälten olen kokonkin
joittanut, ei suingan sen kautta opeltaxem muira ru-
koilemaan, sillä siihen, tarwitan erinomaiset lahjat jH
Lorkia hengi, kuin ei ole minun osaxeni tuliuc, il.-an
sitä on meillä, Jumalan kittosl monda stnkaldaisia
kirjaa, jotka olvat kirjoitetut paljo suuremmalla woi'
lnalla, niin että minun halpa tyyni siinä ei olis tar-
pellinen, wan liari! minä olen ainoastansa tämän kaut-
ta etzinyt huwitella itziäni, sen kautta kuluttamme jom
gun osan wa waloisesia ajastani, ja andareni muiden
„öhda minuu ajatureni. 'Se on kyllä tosi ja näkyis
,nin, kum pidais minun oleman monen muun.suhten
paljo harjaundunm rukoilemistsa, liatengen kosta mi-
nä olen kauwan käynyt .Chnsiuren Nisiin Skoulusa,
kusa tämä jalo taito parhain öpitan: sillä murhen tar<
hasa kaswawat enimitten parhat kukkaiset,
stittya kaunisiawat/ niinkuin nsyrys, farsilvaMys/ rm
kous, j, n. e. mutta, mir,ä tunnen heMoudcni jawos»
mattomudeni, ja sen wähän, kuin täsä )>saft o«
len oppinut, pidän niinä lumaKni lahjana. Ihs mi<
Nun rukouxeni ja huokauxent ta-daisit tulla y.rik«ttaiss«
mille minun ChriWWelMeni ja Sisarilleni joxi kuxi
fehoituxeri Jumalaan, niin Liis se
"zyinun,sydämellinen iloni. Sillä »välillä, joka suu^
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Esipuhe,

remmat lahjat saanut on ja taita papemin tehdä, hän
te sen. coiwon, että minun hywä Juma-
lan armcsa rai-elee minusi kaxi ropojani, kuin minä

n: heican uhriarkuun. Eiina on minulle
fylla. Ihmisen kiitosta en minä etzi.

Mi!lä ft!'l:i't, että minä olen ,kauwan käynyt
Liisiin Skoulusa. Jumala käskee meidän

paha» päiwän ynnä hywän päiwän
kansia: M'nun puolestani taidan minä elinkautenani lu-
keu usimr.,-uat edellisestä laadusta, Jumalan awulla mi»'
nun Lapfuden ja nuoruden wuodet c>
lit minulle hupat, wa:i köyhys waadei minua siiwosa
c!ä>,'?ään. Köybyoen päälle seurais sairaus ja wirhil<

c-, ruumis. (3n minä reri>:yt wjettamään cnembäst
kuin kaxikymmendst ajastaikaa elämäkerrastani, ennen
kum minä joutuisin suurimbaan wihcliäisyteen. Vfi
wiatoi, huwirus, jota minä lapsudesiani harjoitin,
syöxi minun surkeimbaan tilaan. Minä menin kerran
huwittamaan itziäni Jahdilla ja ombuinisella, mutta
joulusin itze metzanotnri. Onneloin hetki! oma pysty-
ui, jonga minä pahan ilman tähden aimoin peittää
jakku::! alla, laukeis tapaturmaisesti ja sattus minun
ruuwiiseni, josta minun sisällyreni tulit rikki ammu?

tufi. Se on Ulerkilliney, että minä wäha ennen suu<
rella lewottomudella aja telin minulle senkaldaista ra<
pahtuwan, ja itku silmin rukoilin Jumalala, jos mi-
nulle niin piti käymään, että Hän olis minun «vai?
waiselle sielulleni armollinen, ja ei temmais minua
pois minun keffi ijäsäni! minä uston Inmqlan kuul-
len minun sillä muutoin ei olls ollut mah-

ftiikqldaistsa Pitää hengcansn. Minä.



Esipuhe,

sain elää, wan suuresa surkendesa. Minua hirwitM
muisiellesani sitä suurta surkeutta, kuin siitä seurais
seitzemän kuukautta, ja minun kipuni wjelä tanäpäi-
wänä hirmuttqin muisiutta minulle sitä onnetoinda
hetkeä. Minä ylin köyhä ja wjeraasa poikasa, ei yh-
tään sukulaista, jongatygö olisin tainut tnrwata. Mut-
ta Jumala, joka ei salli meitä kiusatta ylitze meidän
«voimaamme, annoi sekä Lääkärille että minun Isanäl-
leni ja hänen Pcrhellensä kansia kärsiwällisen ja an
Mian sydämen Minna kohta»/, ettei mitan puuttunut,
kuin minulle täsä tilasa taisi sowelias olla. Minä sa-
non näistä minun hmvintekiöisiani, niinkuin Pawali:
Herra andakon laupiudensa Onesiphorin perhelle, joka
Minun usein lpirwsctanut on, ja ei minun, kahleitani
hälvennyt. He olisit kyllä tainet, mutta ei he tahto-
net suuttua minun lviheliäisyteeni; Herra palkitkon
sen heille ja heidän Lapsillensa runsaalla mitalla! Mi-
nä sain jällens wähittäin puolen, terweyden, ja siitä
onnettomasta hetkestä asti en ole suuremhata osaa saa-
nut. Minä Pidin päälle lukemiseni kansia ja tulinPa-
pixi, ja olen nluutamat, »vuodet tehnyt palwellnsta
fteljäsä Senrakunnasa, Kyitengin niinkuin tämä onne,
toin tapaus saatti minun ruumini, ftirhen alaisexi,
niin owat siitä myosiin, muut sairaudet yhden ajan
toisen jälken seurane,t, ja minä olen wihdoin joutunut
siihen walitettawaan tilaan, jofa minä nyt ylen, Pzan
neljä toistakyinmfndä ajastaikaa olen minä nyt maanut
tautitvuoteesa, ja silla ajalla kärsinyt sangen kowia ja
kuolettamia kipuja. Täsä olen minä. koetellut mitä se
on, kärsiä lchafa, ja että se kuvlewainess ruumis wai-
waq sjelua. Wan kiitetty olkon Herra! haman tähän
qsti yn Hän minua auttanut, ja ehkä kuinaa wasioin

käy-



kaymiftn aallot owat pauhanet, on heidän kuitengin
Hänen käskynsä jälken täytynyt asettua.

Ei minun pidä salaman Sen Korkehimman ih-
meitä, ja tahdon julistaa Hänen armoansa. Minä a«-
jattelin, itzelläni oleman syyn sanoa paljosta kärsimisen
siani niin kuin muinen Jobilla: Jos minun surkeute-
ni punnitaisin ja minun karsimiseni yhtä haawaa la-
sietäisin waagan päälle, niin se olis rassambi kuin

ftnda meresä. Jos joku tiedais minun waiwojani ja
snrkenttoni, niin hän hammastyis siitä. Mutta lu4
malan olkon k.ttosl Se, joka panee kuorman pääl-
le, an?l< ,in>os sitä kanoamaan. En ote minä tvjelä

. «urls-ut Jumalan Cdeskatzomusia tvastan, wan
'aina ollut t»lywäinen Hänen tahdollansa. Kyllä Mi-
nä waikercitzen ja wäändelen kasiani kars?if»m, wan
v!e« myös helpomalla ajalla niin tytywäisella n:jelel«
1ä kuin nekin, joille kaikki toiwon jällen hmvin käy.
Minulla on huono ruumis wan terwe sje.!u,,jonga
lahjan edestä en minä kostan taida Jumalalani täysi-
xi kiiltää. Herra on heikoisa wäkewä. - Hän asuu
Korkkeja, mutta, kiitetty olkon Hänen pyhä Ni-
mensä!-Hän kahahtaa pyhästä Korkeudestansa köyhän
ja wchcuäisen puoleen. Se kuin teke minun kärsiwät-
liftxi ja tytyroäisexi on, että minä tjedän itzeni anfai-
ne» kärsimiseni, ja ettei minulla ole syytä lvalitta mi-
nulle jotakuta wääryttä tapahtuman. Minä tjedän,,
että Herra on niiden tykönä, jotka kuritusta kärsiwät,,
ja ettei nurisemisen ja napisemisen kautta mitan wotz
teta. Jos minä ol«n tärsiwällinen nöyrän rukouxen
alla, niin Jumala minua, armahtn. Minä tjedän et-

Herra wälittäin me lapsensa walitnxi murhen pä-
lM
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Esipuhe.

tzifä itze tähtensä. Tämä on ufiasii niin wahwisianut
minua, että minä niinkuin lesuxen Opetuslapset olen
pllut iloinen hengesä, että Jumala pitää minun mah-
dollisna kärsimään, etten minä mailman kansia duomi-
tais. Minä ajattelen,, että Jumala tjetä parhain mi-
kä tje on minulle soweliain: minä olen tytywäinel,
kummalla tawalla Hän minua wie, ainoastans se joh-
hattg taiwaseen..

TäsH tilafa on Rukous ollut minulle fuureMyö-
Pytyxexi ja ollut minun ainoa turwant. Auta ijan-
fmkkinen Jumala! millä olisin minä itziäm lohdutta-
nut, ja mihen minä jouduisin, jollei minulla olis sit»
armoa, että saada ja taita rukoilla? Jollen minä ru-
kouxesa fais ilmoitta Jumalalle minun sydämeni ja
hätäni, niin ylisin minä aikaa wiheliaisydesäni huk-
kunut. Minä pidän fentahden rukouxen suurefa
wofa, engä tahdois koko mailman hywyden tähden
olla sitä armoa paitzi, että taitaa rukpilla: ja jos mi-
nä kielläisin tulleni Inmalaldani usiaman kerran ru-
koureja wcchwistetuxi, niin minä puhuisin sitä, kuin
ej olis totta Jumalan kaikkitjetäwäisyden edesa. Mu
nun täyty tunnusta että minä hadäfä, koska kaikki ih«
uusien apu yn loppunut, monda kertaa olen rukouxe-sa löynnyt wirwottawaisen woiman, joka on ollut le-
po lninm, ahdisietulle ja lewuttsnmlle mjclellem. Dli-
sietty «lkon Herm, joka katzoo wiheliäisin puoleen ja
lohdutta uiurhellffen. Minä tunnen mahdottomudeni
ja ivalicau turmellustani. Minä olen jyndisesiä fjeme<
nestä syndynyt ja minnn äitini on synnifä nunun siit.tänyt. Jumalan awulla pitä minun karsimisiin ei ko-stan oleman minulle karwas, lyan se on uttuulft fap-

N^s



Esipuhe,

Ms, ettetz minä ole minun Jumalalani oikein fun«
nioittanut. Minä tunnustan häpein, että minä olen
pahoin Jumalalani kiittänyt, ja osottaxeni kuinga sy-
wästi synnin turmellus on meidän sydämihimme juur-
tunut, täyty minun tunnustaa, että syndi rippuu mi-
nusa. Kuka pelastaa minun tästä synnin ruumista?
Alku,n kukan ajatelko, että syndi kuoleteta» paljankär-
simisen kautta: wan siihen waaditan ustolliset rukcmref
ja huokauxet Jumalan tygö, että Hän Hengensä kaut-
ta luo meihin uuden sydämen. Rakastaa Jumalala,
fjeldäa itziänsH ja alati waeidaa pyhftyren tjellä, se
on Jumalan ja ei ihmisien teko. Ei »vaella yxikän oi,-
kiata tietä, jollei Herra Korkeudesta siihen armoa lai-
na. Ah! kuinga tarpellinen siis rukous on niin hywin
sairalle ja karsimalle kuin raitillekin ja tenvelle: ei he
suingan kiusata yhdellä tawassa; kuitengin owat mo-
lemmat waarasa horjahtumaan, jollei apua Plhäldst
saada. Herra andexi andakon minulle, lefuren weri-
sien haawain tähden, minun tyhmydeni,, kaikki minun
wikaui ja heikkouteni. Älä heitä minua pyis kaswois,
?desiä: Sinun hywä Henges wiekön minua aina ta-
saisia tM, ja Sinun hywällä Heugelläs lue minua.

Näin kuulet sinä, Armas Lukia, inisä tilasa mi',

nä tämän Rukous.KirjHN kirjoittanut olen- Älä ih-
mettele, jos ajatuM owat juosnet sinne ja M!!ne.
Jollen minä, sinun Mieles jglken, ole aina mennyc o-
jetinsa eteen päin, niin muista, eitä zvasioinkäymisen,
aallot, jotka minua sinne ja täzule ajawat, owat sii«
hen syy ollet. Minun työni on kyllä halpa ja yxiker-
tainen, wan kuitengin micämax paljo yhdeldä sair.-a!-
ha, Kuka tjes joku toi:nn minun tilasani ci tekissilä.

päre--



Esipuhe,

paremin, Sinun pitä tietämän, minun kansakärss-
tyäinen Christittyni, että Neljä toistakymmendä aja-

ole Neljä toistakymmendä paiwää, ja niin
lyhy kuin se aika op terwelle, niin pitkä se on sairal-
le. Vxi wiikko minulle nyt on usiasii Pidembi ja työ-
jäisembi kuin 'koko wousi terwenä ollesani- Wuode »n
sangen hywä wäsynelle. ja terwelle ruumille, wan sai-
ratle, koffa hänen siinä pitä usiambia «vuosikausia ma-
tamaan, on se kyllä kowa ja waiwaloinen. Minä o»
len Herran fangi, Jumala minua auMksn! Jos mi-
nä olen syndiä tehnyt, mitä mjnun pitä Sinulle te<
kemän, o! Sinä ihmisien Marlia; minä olen itzelleni
kuormaxi. Mä ihmettele, että minä waikeroitzen,
nä olen liha ja weri. Kyllq minä tiedän, että kärsiä
on hyödyllinen, joka myös teke minun tytywaisexi o-

kansa, wan minun täyty kuitengin tunnustaa,
ettei st ole hyvä. Sinä, joka olet jongun ajan kär-
sinyt, todistat minun kansiani minun totta, puhuman.
Mutta Jumala on minun todistajani, ja joka minun
tundee, on Korkeud?sa, Masiina on Minulle kyynelden
laaxo, mutta minä toiwon, että Se Armias Jumala
lukee minun kyyneleni jq panee ne Leiliins, Sentäh-
den tahdon minä ossa farsiwsillinen ja hiljaisudesa o-
dotiaa Herran Mun.hetkeä, Minua lohduttawat Jae
kobin saint; Me sanomme ne autuas, jotka kärsinet
vwat. Jobin te olecta kuullet, ja Her-
ran lopun t? nähnet Aletta; Sillä Hfrrq oiz sange!»
faupjaö jq armollinen,

Kiitetty olkou Herra Hänen autuaxitekeipäiftn Sa<
edc-siä, Ah! fuiliga hywin Jumala on tehnyt

fWrjq risiinkasidaiiq kohtan, että Han on andänut
löski.^



Esipuhe,

löskirjoit'^'Jobin karsimisen ja sen autuan lopun.
Minä tjedän kyllä, että Job oli hurskas mjes, ja et-
tei hänen wertaistans ollut maafa, wan mingi-kaldai-
«en olen minä? Minä tjedän myös että Herra on ss
sama Armahtaja, kuin Hän ollut mailman alusia.
Jumalan edesä ei ole yzikän ja ihmisien
sa et ole yhtakan puhdasta. .Suuri ja wanhursias
Jumala! minä olen Sinun kätes alla. Ec siteet eikä
kuhlet pidä minua fangina, kuilengin en toida minä
liikkua fangiuxesiani,' sillä Sinä olec ojendanut kätes
minun ylitzeni- En minä rohkene sanoa: lakka minu-
sla, Herra! jo on kyllä; silla Sinä, minun Jumalani
tjedät parhain mitä minulda puutuu, ja kumga pal-
jon minä woin karsia. Mutta, minu» Jumalani!
muista ettäs olet tehnyt minun sawesie, ja maaxc pft
tä minun jällens tuleman, , Kurita minua, wan kurn
ta minua kohtuudella, ja älä. minua hukuta! minK
tahdon kandaa Sinun wihas, sillä minä olen
wasian syndiä tehnyt: mutta älä, Herra, «vihastu i<
iankaikkisesti; johdata minua neuwollas ja korja mi-
nua wiimein kunnialla. Wartia, mits yö kuluu'? war»
tia, mitä yö kuluu? Herra, minä odotan Sinun au->
tuuttas. Anna minulle lesuz-en tähde» pareiubi elä-
mä tämän lvailvaloisen perästä. Minä annan itzeni'
Sinun armollisen tahtos ala, ja odoean niin
suin minä sodin siihen 'astt että. minun muutteni
tulee.

Köyhisä Rukouxisani en tahdo minä unhotta lä-
himaisiäni, erinomaisesti karsiwaisiä Chrisii/- Veljiäni
ja Sisariani. Armas Lukia, älä sinäkän minua um>
hoda; koffas, teet rukouxes lunmlan tpgö, niin sulje,

siihen



Asipuhö.

Wen minuakin, joka kannan päiwän kuorman ja hei<
den. Kiitä lumalnta, joka on niin hywä sinua koh-
tan, ec sinä ole mitan anfainut, ja rukoile Händä
armahtamaan minuaAn ja kaikkia wiheliäisiä. Phtä
tahdon minä sinua muistutta: harjoita sinuas wiriästi
rukouxesa, se työ on sinulle sangen hyödyllinen, ko-
sias joudut hätään. Me olemme alati waarasa ja
synnymme onettomuteen niin kuin linnut lendämään:
tentahden on tarpellincn jok.a paiwä rukoilla Inma-
laa, warjelemaan meitä sjelun ja ruumin puolesta.
Niin pian kuin me unhohdnmme rukouxen, niin ei s-
le oikein laita meidän kansiamme, ja silloin ei ole ko-
wa onni kaukana, jos se koste meihin, hengellisettä
Muotöo> niin on st sitä pahembi. WapalMjan sanat
Opetuslastensa tygö pitä siis oleman meillä tuoreesa
muisiosa rukoiiknt, ettet te kiusaureen langeis. Että
Jumala on käskenyt' rukoilemaan ja että Hänellä on
hywä mjelisuosio uskollisien rukoiliain tygö; sentähden
vn rukous niin paljota tarpellistmbi jokaitzelle liaten-
siu kosta se on »känänsä kuin taiwan awain, ja awaa
meille Jumalan armon ja hywyden Tawara-huonen,
ja ilman sitä en me mitan saa. Sentähden' neuwoo
meidän Wapahtajamme meitä aina rukoilemaan ja ei
lväsymään, ja Hänen Rposiolins käsiee meitä rukoile-
maan lakkamata. Jos en me aina saa mitä me a-
nomme, niin anoa Jumala sitä, kuin parempi on.
Mutta ennen kaikkia pitä meidän kumahtaman met-
tämme luulemasta, että me rukouxellamme jotaan lu-
malalda ansaitzisimme, ajatellen että Jumala meidäw

rukou-



Osipuhs.

rukouMime tähden olis wetkapaa meille jotakin än«»
damaan. Mltasiä kerjäläinen sen kautta'ansaitzee/ et-
tä hän huuto ja anoo? Niin en mekan mitan
malalda ansaitze, wan kaikki aunetan armosta, lesu-
M tähden, jonga ja ansion päälle meidatt
rukouxemme pitä oleman perustetut ja Hänen Nimel-
läns ntakirjoitetut. Sillä kaikki, mitä ikänäns me a-
nomme Iläldä lesuxeN Nimeen/ niin Hnn anda meil-
le. Se rukous/ joka ei ole lesuxen Nimellä alakirjoi-
ttttu, wan rakettu oman ansion päällä/ ei kelpa Ju-
malalle eikä tule Hänelda kuultuxi.

O! Pyhä Hengi, joka olet Rukouxen Hengi, ope-
ta meitä kaikkia rukoilemaan; wje meidän köyhät ru-
kouxemme meidän Jumalamme eteen, ja rukoile Itze
meidän edestämme: fa, Herra andakon meille armoa
rukoilemaan ja auxihuutamaan Händä, niin kauwan
kuin aika on. Nyt kuulee Jumala rukouxen, mutta
tulee sekin paiwä, kosia Jumala ei ena tahdo kuulla
meidän rukoustamme. Kadotetut helwetisä huutamat
lakkamata, wan ei tule kostan kuultuxi. O! etts me

taidaisimme ajatella Mitä meidän rauhaamme sopis,
ia ottaisimme armon ajasta waarin, kolkutaisimme ru-
kourillamme taiwan owen päälle, niin kauwan kuin se
taittan awetta. Woi meitä! jos me wiiden tyhmäin
Neitzein kansia tulemme hiljain: wsi meitä, jos Hää<
salin owi on suljettu, ja me turhaan kolkutamme»

Mi>



Msipuhs.

Minun Jumalani, tee minulle niin kuius tahdot
iäsä mattmasa, minä annan itzeni SinuN armolliset
tahtos ala. Sinä mahdat tahtos jälken ottä pois mi-'
nulda kaikki muut, suo mrnUlls ainoastans se armo,
että minä taidan rukoilla. 'la jollet Sinä aina löydä
hywäxi kuulla minua, niin älä kuitengan kätke armo/
taftrojas minulda peräti, wan anna wälittäin jokn
taiwallisen 'makeuden pisara seurata minun rukouxem
päälle, wahwisiurefi ja luinvotuxexi Minun tyilläistlla
ja waiwaloisella matkallani, etten minä waipAisi tjel-
lä. Jos atwan suuri heikkous tulis minun päälleni/
etten Minä »vois rukoilla, niin kahahda armoja mi-
nun sydämeni halun puoleen. Muistuta minulle mi-
nun heikkoudesani, että lesus rukoilee syndisien edestä
taiwaisa, ja ettei Hän miNuakan unhohda. Minun
Jumalani! en minä ole parembi Istän>, kosta minä
kyldäisesii kärsinyt olen, ja lväsyn rukoilemasta,
kosta minun olkani kumartuivat maata päin: kosta
minä olen juonut ulos risiimaljani, ja ei mitään ena
minulle jältille ole täällä maatl päällä, kuule silloin:
minun wiimeinett ota silloin minun töy-
l)ä sjeluni Sinun käsiis, ja anna minun waihetta
minnn surkeudeni ijankaikkiseen taiwalliseen iloon ja
rjemuun, kusa minä Sinua kiitän kaikkein walittuiden:
kansia, kaiken sen armon ja hywyden edestä, jongas
minulle ajasa osottanut olet. Herra meidän luma>°
lamme, joka woit tehdä ylitze sen kuin me ymmäträm-
we taikka rukoilemme, anna meille aina mitä Sinul-

le



Osipuhe.

le otollinen ja meille hyödyllinen on, lesuxen msidäit
Wapahtajamme tähden, jolle olkon kiitos ja kunnia
«yt ja ijantaikkiststi. Amen.

,
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AeWen Nimeen!
Zesu armias! anna aina, Työn kaikt' Sinus H.

N:o iZB: v. 2> 3.

Valmistus.Rukous.
Hierrä minun Armollinen Jumalani jaLuo»

janil mins Sinun köyhä
les aiwon rukoilla Sinun edesäs, eläwä iakaikkiwaldias Jumala, ja uhrata Sinulle Ru-
kousuhriä, saadareni sitä kuin minulle tarpel.
linen on sekä sjelun että ruumin, puolesta
Mutta, sen pahembi! minä löydän itzeni niinsopimattomani kuin mahdottomaLitin nstu<man Sinun Pyhän istuimeS eteen. En minä
tjedä kuinga minun pitä rukoileman, silläminun sydämeni on paha ja minulla, on saa,
staiset huulet. Laina siis. Armias Jumala!PyhäHenges, joka on rukourenja kaiken wii.'
sauden Hengi, joka parhain tjetä, mitä Si«
nulle on otollinen ja minulle hyödyllinen; et>.t,ä Hän awutlansä ja woimallansa tvatmistäisminun sydämeni ja suuni niitt painawaiseen
ja tärpelliseen työhön;, opetais minua maltta-maan, ettei minulla ote jongun wan
ltze kaikkiwaldian Jumalan kantza tekemistä/
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tokois minun ajatureni ja kaikki sjeluni wöb
mat ja osotais mitä minun rukoileman pitä>
että minun rukoureni olis Sinulle otollinen,
ja minä niin Sinulba> minun Jumalani, Si«
nun HengeS awuU kautta kuultuni tulisin,
lesuren minun Wahhtäjani tähden. Amen!

lökapäiwäinen Rukous ja sydämen
huokaus.

Jumalani! minä elän wielä Sinun
Armo'waldakunnasaS, josas olet luwannut
katumaisille spndisille armoa ja laupiutta. Tä-
mä päiwä on M osa.minun koettelemus
stani ja yri kappale siitä tiestä, joka ibie top»
pumattomaan . ijankaikkisufeen. Tänäpänä
wakuuttawat Sinun lupaures miliuä Sinun'
Armostas,. ja minä netiwotan ei paadmta»
maaN spdönbäni, eitäs, tahdot. Herra, tänä,
päns anda itziäs löytää. Huomisesta päiwä-
stä ei ole minulla yhtäkän lupausta, engä
myöskän tjedä, jos Sinä silloin taidat olla
wihainen elikä armias. Tämä päiwH taita
myös olla. minun wiimeinen päiwäni; ajan
loppu jä ijankaikkisuden alku. Ennen kuin
jämä päiwä on loppunut, taita minUn eloni
olla päätetty, ja ennen kuin Auringo laskemi-
sellansa sen lopetta, taita tapahtua, että.Si>
nä, joka olet Wanhurjkauden Auringo, .lope-
tat Minun tjetämattönM eloni. Tänäpänä
«nntztan neuwoa, mutta huomenck, kuka tjeS,
ei enä: sillä Minä tjedän yhden päiwän tule-
wan, jona ei enä yhtäkän neuwoa ole, ja ku-
ka tjes se Päiwä seutaa kohta tämän npkpiseil

paäl»



3
päälle. Ah! hywä ja pitkämielinen Jumala,
opeta siis minua tänäpänä maltainaan mjele»
ni. Anna minulle armoa tänäpänä Sinua etzi«mään, palwelemaan, tottumaan ja rakasta-
maan. Opeta, minua tänäpänä kuulemaan
Sinua, ehlmään ainoastans Sinun kunnia'
tas, omaa ja lähimeiftni parasta, Ia jos
wihboin tämä päiwä olis minun »viimeinen
päiwäni, niin anna. minun ustosa Sinun Poi.
kas päälle päättää sen, ja iloisesti odottaa si.
tä suurta päiwää> koffa Sinä tahdot lulla
»vaatimaan tiliä ja lukua kaikista paiwistä ja
kaikista hetkistä > kuin minä täällä etäinit o.
len. Ne jotka onnetoinna kalumattomudesä
vwat ajasta pois kulkenet, töiwottäwat tu-
hannella huokauMa, että heillä miestä olis
pxi armon ajan päiwä jätillä. Ah! H-rra>
opeta siis minua pitämään tämän ja
väiwän kalliina: opeta Minua ostamaan ai-
kaa, ettei se. turhvan kuluisi, ja käptläm.äänsen Sinun ja minUn sjeluni au»
tuuderi, etten minä ijankaittisesti katuisi ja
lakkamata itkisi sitä edesmennyttä armon ai»
taa. Kuule tämä huokaus> Herra, Isä Iu«inalä, lesuren ChristuMn tähden, Sinun
Henges Armon kautta. Äineni

Rukous Huömenelda, koffa monda affa«
retta tulee, jotka estawät ruwuxen.

Jumalani! Minä näen kuingä ih«
mtset suremat ja pprklw.i ajallisten perään,
ja senkautta tzstetsn njatlelcinasta Sinun pää!»

A s les^
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les, joka olet se surin hywpys. Me heitäm»
me hawlla silmämme nykyisten päälle, ja un«
hohdamme, että meidän oikia tawarawMe jä
kotomme on Taiwaisa. Kuinga hitaat engö
me ole siinä, kuin tuke meidän sjelummb
ijankaikkiseen autuuteen, mutta sitä wasian,
kuinga suuttumattomat, halulliset jä waZnuit
Hitämään Murhetta tästä ajallisesta. Tästä nä«
kyy se suuri turmellus, johon me kaikki per-
kelsn petojen kautta joutunet olemme.

Mikä taita olla tyhmembi, kuin enämmitt
Mää murhetta ruumiista kuin sielusta,
min maasta kuin taiwaasta, enäWMln ajallise»
sta kuin ijankaikkisesta autuube.'
sta, ja suurcmmasa arwosa pitää katolvaisei
kappalei kuin itze Jumalan, joka on ja MH
oleman suurin hywpys?

Tämän teimmä me kuitengin, koffasen pahembi! usinmmasti ennen olemme wal-
miit Maallisiin astareihin, tUin ajattelemaan
Jumalan päälle, puhumaan Hänen kansiansa
ja rukoilemaan Hsneldä Ärmöa ja sjunausta.
Minun Jumalani! taimitta minun tahtoni ja
injeleni sintin tygös, ja anna minun saaöa se
armo, että ensin ajatella sinua ennen kuin
minä eteeni otan katowaisia. Alä anna mi,
nun unhotta, namulla nostesani, että ilman
Sinun sjunaustas on kaikki työ turha- Ope>
ta siiS minua, SinUn Nimes auxihuutamisen
Ma alkamaan minun työni ja affareni, ja ei
ennen Niihin menemään, kuin minä olen an-
danut minun köyhän ruuniini ja sjeluni ja
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ffaikki minun aiwyituxeni Sinun kästis, niin
tzcudcm minä olla makuutettu, että, minun
lesuFsm täbden, minä, ja minun tponi tule?
sjunaiuA Amen.

Sydämellinen kanstapuhe Jumalan
kanM.

salattu Itlmala! joka asut korkeudefa, ja
katzot kuilengin alas kaikkein luoiuis päälle:
Minä wqiwainen spndinen olen mpös.M nit«
siä. Sinä olet andanut minulle elämän ja
hengc:i, ja mitä wiela enembi on, lahjoitta-
nut minulle järien ja kuolemattoman sjelun;
Sinä pidät myös minusta,
niin että minä, taidan olla rpoimasa ja ftp
sontinen: Sen opeita minulle Smun Sanas,.,
ja sen minun sjeluni kpllä tjetää. Mutta,
tzpwä Jumala, koffa nuna tutkin itziänl, kutn«
ga huono, raadollinen, wicheliäinen ja kuinga
peräni tyhjä minä oley ilman Stnuta ja Si<
nun armotas, niin mahdan minä häMmästpH
ja koivin peljästyä. Sinun tvKos," Herra
pakenen liis minä täsä minun wlheliHisydtzsH'
yi ja tukoilen Sinua, ettäs tahdolsit yllä mi'
nun n)äkewyheni, minun, apuni, minun tur>
wani ja minun kaikki. Minä laffen itzeni
Sinun helmaas, ja lewän nvnkuln. lapsi"
tinsä splilä.. Minä luotan sen päälle, ettH
Emä, niinkuin bpwä, tz-uoja, pidät murhen
wodustas; sillä minä olen Sinun, ja
Hcrra, olet minun tehnyt. Minun tjenj, mi-
nun itzeni minun tekemiseni ja jättämiseni
a>,!!-an minä Wnun Armo°.käsiis. Minä M»

dän^



dän, Herra, ettei vMän ihminen taida wael,
daa tjetäns oikiasti' jollet Sinä händä wle ja
johdata. Sentähden, rukoilen minä Sinua,'
o! armollinen Jumala/ ettäs aina weisit mi«,
nu" oikiaia tjetä, annaisit minulle oikian mii,
lauden ja johdataisst minua Sinun totudesas.
3N:nun lumqlani, jos Sinä olet minun kans»
ftnl, min en nnna pelkä mitään waaraa, ja
Sinun Arn:os on umnlsa beikosa wäkewä o-
lewa: älä siis minua koffan hpljä, wan anna
minun olla Sinun omanas. Ole Sfnä mi<
nu» Jumalani ja alina minun olla Sinun
palwettas Ole minun iloni mpötäkäumisesä,
minun turmani hädäsä, minun elämäni kuo>!
lemasa ja minun autudeni ljankaikkisudesa.
Kuule minun nöyrä huokauzeni/ Armollisin,
Jumala ja Luoja, Sinun rattan Poikas täh«.den. Aiueu

Rukouxen Kuulemisesta,
joka on kantzapuhe luyialan kans».sa, josaM saamme kandaa tarpeitamme mei-yän taimallisen Isämme eteen, on werration.lahjq ja sangen hupa askare; kuin me olem»,

me wakulltetut siitä, että Jumala ei.ainoa,
siansa kunle mitä me rukoilemme, mutta on.
Myöskin luwannut anda meille mitä me anom«.
M, kossa se tapahtuu oikiasta sydämestä ja
tulee Hänen kunniarensa ja meidän hpwä»
xemme

Herra minun Jumalani! miks suuri etu-,
fus eikö se ole, että rukouMa saaya otta pa>.
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konsa SiMln tpgös bädäsä, ja mikä fydämsn
iurwa eikö se ole. että tjetä Sinun kuuldele<
wan murdeMsta sjelua; sillä tosin ei ole koko
mailma tawarainsa kantza tsMn suhteen mie-
kan luettawq.

Muiden kuin teke helwetin hirmua
sexi on myöskin se, että Jumala ei enä kuul«
dele kadotettuun huutoa. Ah! minun taiwalli«
nen lumalänni. Membi on, ettei enstngän
olla spndunyt kuin ettei tulla kuuttuxi. Mi,
yä kiitän siis Sinua kaiken Armos edestä,
mutta erinomattain sen edestä, ettäs, niin ar.
molllsestl olet luwannut kuulla. min.ua wai«
waista ja mabdoto»,nda synhistä. Minä rukoi«
len Sin,ua, Herra, ettes kostay kielläis, mi.
nulya tätä Armoa, wan määrättömästä pak?
kaudestas aina tuuldelisit minun nöyM ru«
koustani. ja ynnäisit minulle armon, ja woi'
y«qn rukoilla.' Ia walkka en minä tjedä mi«
jä minun pitä rukoile,may, taiha oikein
tebdä rukoustani Sinun ebesaH, ylin,
kahahda kuit?ngin laupiudes silmjllä minun
puoleeni,' ja anna sitä kuiys parhammaxt ja
hvödMisimmäp minulle, löydät Jos
niin heikoxi tulisin,, etten minä, woitz
niin opeta minua huokamaan. ja gnW mi"
nun Sintzn eteeF tullg., M saada
Sinulda apua ja sjunausta. Jos tyiM Si.
yulla, minun sundeim lähden,, olitz spp,yeit«
tää armo<kaswojas minulda, elikä kiufauxen
aikana näutM itziäs niin kuin hirmuiseK»
M niinkuin se, joffa ei ylMn laupiutta ench
yä.kyitz tahtowan osottagf niin älä. kuitengan
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minua hpljä, ja älä minua pois tykoäs hei».tä, wan kokota minulle ustollinen kätes, be>
tätä minua jällen Ms, anna minulle kärft-wällispttä, ja opeta minua anomaan, etz!mH(n
ja kolkuttamaan siihen asti, että Sinun
sydämes armahta minua, ja minä tulen kuu!°.
tufi/ ja s<an kuulla Sinun suustas nämät
suloiset sanat: Eko Ephrc:lm ole minun ra»
kas poikani, minun sydämeni halkee laupiu».
desta hänen kohtaansa. Autuas on se, jota
Herra kuulee. Herra kuule minua nyt ja ai-
na, minun Lunastajani kaliin esirukoilen täh-
den. Amen.

lokapaiwainen Rukous Kolmeyhteisen
Jumalan tygö.'

lsä Jumala, kaikkein kappalden Ylös-,
pitäjä ja Suojelja! Herra lesu Chrlste, Iu«
Malan ainokainen Poika/ minun armosta ja
rakkaudesta nkc-s Wapahtaiam! Herra lu-
mala Pyhä Hengi, 'Sinä uffollinen ja wäke«
wä Lohduttaja, Minun Armollinen Jumalani,
minä kiitän Sinua kaikesta sydämestä, ettäs.niin armolliftsii olet minun luonut, ja anda.
yut minulle hengen ja olennot ettäs olet mi-
nun lunastanut ja pelastanut perkelen walla'
sia ja ijankaikkisefta kadotuista, ettäs olet
minun kutzunut Seurakundaas, ilmoittanut
minulle Sinun autuallisen neuwos ja pybän
tahtos, jota järki ei woi käsitää. Minä ru-
koilen Sinua, Kolmepbteinen Jumala, Isä,
Poika ja Pyhä Hengi, ettgs määrättömän
«oimas kautta tahdoisit plöswalaista, wahwi'

sta,
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sta, plöSpiM ja warjellq minua, että minä
loppuun asti alati pysyisin Sinun pelwosas
ja rakkaudesas. Jos minä ihmillisesta heik«
koudesta erhetyn, horjahdan ja langen, niin
slä minua hyljä, ja älä ota Pyhä HengeS
minulda pois, lvan ole kärsiwällinen minun
kansiani, auta minua ylös, ja wie minua
jällen oikialle tjelle. ja jos niin hywäfi löy<
dät, niin kunta minua, kohtuudella, ja älä
minua hukuta, sillä Sinä tjedät, kuinga huo.
no minä olen, ja että minä synnisä sekä siin»
nyt että syndpnyt olen: älä siis ojena wihas
kättä syndisen tomun ja tuhman ylitze, sillä
Sinä olet Jumala ja Sinun tapas on ar.
mahtaa; niin minun sjeluni kaiken Sinun ar«
mos ja hywpdes edestä täsä kuolewaisudesa
Sinun suurta Nimeäs ylistää ja kiittää, jq
kosta minä, pelastettu synnin ruumista zg
pääsnyt kaikesta pahasta työstä, saan katzella
Sinun kaswojas kunmasa, niln minä kaikkein
pyhäin Engclitten ja walittuin Jumalan la-
sien kansa weisan Sinulle taiwallista kiitos»,
wirtta ijankaikkisesit. Amen.

Wtä Rukouxesa on malttamista.
'Ve on snnomatoin Armo, minun Jumalani!
ettäs tahdot kuulla minua, kuin minä köy,
hälla rukouxcllani tulen Sinun tpgös. Mut.
ta minä rukoilen Sinua, Herra! ettäs myös
annaisit minulle Armoa, niin tehdäxeni ru<

että ne olisit Sinulle otolliset. Ope»
ta minua, Herra, ottaman waarin
Aani, muistaman kenen kantza mlna puhun,
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Limittäin Sinun kansias, joka olet minun.
Luojani, Pyhä, Vanhurskas ja 'Kaiktiwal'
dias Herra. Minä tarkkaasi! sanojani
ja otan wisun waarin, kostamina puhun Ku'
nmgani eli jongun muun koxkian maaLisen
Herran kansia Nämät omat ihmiset ja wihe,
liäiset syndifet nilnkum minäkin: mutta Si<
nä Herra olet ollut Kaikki
waldias Jumala, joka olet kaikkein kappalyen
Luola.' Pyhät Engelit, Sinun kepkehiminat
Palwelias, Cherupim ja yeiltäwät
kanvonsSinun edesäs; kui-nga paljota enäm,
nnn pita minun lviheliäisrn syndisen nöpryt»
tämän itziäni Sinun edefts. Minulla on faa«
siailct huulet ja siis työläs pumm Pyhän,'
kansia Israelisa. Armollinen Jumala! opeta
minua siis sydämestä za alhaisimmasa nöprp«:
hesä cdestuomaau minun ruköuz'eni, ja war»
jele minua, rukouxellam Sinua jollan
la wchoittämasta, taikka, luulolla, että minä
sillä jotakin ansaitsin, taikka ropkkiällä
sopimattomalla anomisella, taikkg jollan muul«
la, kuin Sinun mjeldas mastoin olis. Opeta
minua auMuutamaan Sinun Pyhää
Zeäs, ja aina perustamstn Sinun
yldäkyliäison suuren rakkaudes ia laupiudes
päälle, lesuzen, minun Edesrukoiliani kaut-
ta; tulemaan Sinun, etees suurimmasa nsy-,,
rydesä ja andamaan, tarpeeni Sinun buo«
maas; niin tjedän minä, minun Jumalani,
jollen minä saa mitä minä anon, niin. annat
Sinä kuitengin sitä kuin hyödyllinen on, jq
enämmän, kuin minä anoa taidan, ja sen su-
lasta Armosta, ratkon Poikas tähden, Amen.



Lyhy Rukous ja Selitys Isä meidän
Me.

A(inun armollinen Jumalani, kuinga rak-
kaana Sinä pidät ihmisen! Ei ole siinä kyllä,
ettäs «nnat itzcs kutzua mmun lumalaxenija

wan se kuin wielä enämbi on, mi.
nun Isäxeni. Kuinga lohdullisia eikö ole.saada rukoilla: Isä meldän jokq olet Taiwai.
sa! Se suloinen Isän nimi wetää minua wi«
heliäistä maan matoa pelkämätä astumaan Si-
nun ?tees ja turwallisesti andanman Sinun
tjetää mjnun hätäni. Niinkuin Jumalaa,
pelkän minä Sinua, ettäs olet Pyhä, wan
minä syndinen ja saastainen Si«
nua: mutta niinkuin Isän tYZö, menen minä
rohkiasti Sinun tygös. Minä tjedän, että
rakkan Isän sydän on aina awoi lastensa ehe<sä: paljota enänrmin Sinä, minun Taiwalli.
nen olet itze hywys, armahdatminua, jonga ylitz?n Sinulla, Luomisen, Lu»
nasiuxen ja Möspitämisen puolesta, on suurinIsän.oikeus; sillä minä olen Sinun, o Her«ra. Suuri Jumala ja. armias Isä, jokq asut

ehkä Taiwat ej woi Si»
nua käsittH: Anna minulle armog kunnioitta-
maan Sinua niinkuin minun Jumalaani, ja
rakastamaan Sinua niinkuin minun rakastaIsääni, aina pitämään Sinun. Nimes pyhänä,
sekä opisa että elämäsä; että mlnä tulisinSinun Walhqkundaas. olisin olkia ZHsenätäällä Sinun Armo>Waldakunnasas, ja sittosaisin asua Sinun tpkönäs taiwallifefa Wal»hakunnasas. Tämän tiedän minä, Isä, ole»

wan.
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Mn Sinun tahtos; mutta minun lihallinen
tahtoni, suuresa turmellussani, on aina Si>
nua wastan. Sen tahdoisit Sinä, Armolli.
nen Jumala ja Laupias Isä, Sinun Henges
armon kautta estää, tukahutta ja alaspainaa,
että minun tahtoni olis aina ojyttu Sinun
tahtos lälken, ettän olisin aina tvtpwäinen
Sinun tahtos kantza, ja mjelelläni sen jälkeiz
itzenlkäyiälsin myötä.ja wastoinkäymisesä. Ruu?
milltsia tarpeitani niinkuin rawindoa, waat»
teitä ja muuta senkaldaista kuin lokapäiwai.
sellä leiwällä älä minulda, Hy,
wä Jumala, kjellä, niin kauwan kuin minä
täällä kuolewaisudesa olestelen. Paljoo en
minä Mdä, wan anna minulle määrsttp o,
fani, ja niin paljon kmn ynnä tarwitzen. En<
yen kaikkia, o Taiwallinen Isä, anna minun
monet ja suuret syndint olla minun Wapah-
pajani tallilla Sowindo'merellä
pyhityt, ja wuodata minun luonostansa
waan ja leppymättömään spdämeheni weljelli»
nen rakkaus, että minulla aina olis wi«.
hamjehiäni kohtan sama Wjeli, kuin Chri«.
stuMa oU.

Auta minua, rakkahin Isäni, uffolliseM
wastanseisomaan ja wjehullisesti woittamaan
kaikki ne kjusauLet, kuin perkele, mailina jä
Minun oma lihani, ja wereni minun päälleni
tuottaa- minua ymmärtämään bei-,
dän kawaludenfa,. ja M anna minun köyhä
sjelum tulla näiden julmain wihollisten säali«
Wi. Warjele minua epäuffosta, epäilpz-csta
za muista suurista synneistä., ja jos minä ulit^

dä
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tzZ kiusawn, niin auta minua woittamaan.
Kosta mins wihboin Sinun suosios jälken o.
len aikani elänyt, ja minun elämäni ehto lä-
hestyy, niin anna minun iloisesti silmäni kiint
sulkea: Päästä minua pahasta, anna minun
saada rauhasa mennä hautahani, ja Maata
lewosa sen suuren Mwän asti, ja kaikkein
uffowaisten kantza saada riemullisen ylösnou-
semisen ja sisälle käydä Sinun WaldakundaaS,
josa sinä kunniasa ijanknikkisesta iiankaikkise'
hen olet ollut ja olet olewa Kaikkiwaldias
Jumala ja Herra. Amen.

Kiitos Jumalalle, että Hän on käskenyt
rukoilemaan, ja luwannut kuulla

rukouxen.
Jumalani! Minä kiitän Sinua

dämestä, ettäs Sanasas olet kästenyt minua
rukoilemaan, ja armollisesti luwannut minua
kuulla. Kuinga lohdulliset owat nämät sanat:aures huuda minua hädäsäs, niin minä tah«
don auttaa sinua, ja sinun pitä kunnioitta"
maan Minua. Kuinga sydändä
nen eikö se ote, että Slnä, Herra, kuulet wi«
heliäisten huudon? Kuinga suloinen on mi»
nun kästy ja lupaus: anokat, niini
teille annetan: etzikät, niin te löydätte: koltut-
takat, niin teille awatan, ja taas: Kaikki mi-
tä te anotte Isäldä Minun Nimeeni, sen Hän
anda teille. TosW, niinkuin ei vzMn taida
elää ajallista elämätä ilman hengittämätäz
Niiu ei taida myös kengän elää hengellistä
lämää ilman rukousta, huokauxia, auxihutt-



14

tamista ja kiitosta, Minä kiitän siis Sinua>
Armollinen Jumala, ja, minä kiitän Sinua
kaikesta sydämestä, ettäs olet luwanaut kuul«
Ia minun Koffa minulva jotakin
puuttuu, menen minä kammioHoni) suljen o»
weni, ja puhun Sinun kangas rukouresa.
Jos minä joudun ahdistuneen ja murhesoen,
min minä huudan Sinun ipgös:. Minun sy.
dämeni ahdistus on suuri, Herra kahahda mi»
nun raadollisudeni puoleen,

,
wie minua ulos

hädästä ja anna minun syNdini andexi: Ia
Sinä wastal: äls Mä; sillä minä olen sinun
lumalas. Ia kuinga raffas eikö olis elää
täsa waiwalloisesa ckailmasa, jollen me ru«

sais paeta Jumalan tpgö? Minun
Jumalani,. Sinä tjedät parhain, misä hädäsH
ininä usiasti olen, kuinga ei mitään apua !öy«
dp ihmisten tykönä, jotka usiasti ei tahdo eikä
taida auttaa. Jollei siis se ainoa toiwo olis
jälille. että minä rukouten kautta saisin pu-
hua Sinun wntzaS> nlin minä' raadollisude-
sani hukkuisin.

Armollinen Jumala! kuin Sinä niin hy»
wäfi löydät, annan minä mielelläni kalken
muun aldixi, wan älä anna minun kadottaa
M armoa, että taita rukoilla. Minä tahdon
ilolla olla Sinun kässylles kuutiainen ja ru«
koilla, ole Sinä Laupias, ja kuule minun ru>
kouMi. Minä tahdon, seurata minun
iu esimerkkiä, uhrata Sinulle rukouM: minä
uston mpös, että lesus rukouMansa on an«
stlinut mmulle rukoillen kuulennsen Sinun ty'
könäs, ja että Hän wielä rukoilee minun ede«

stä.



15
Ääni Sinun öikialla Kädelläsi Niin auttaa
mnös Ppha Hengi minua sanomattomilla huo«
kandilla, ja wie minun tukoAfeni Sinun
tpgös.

Alkon rukous aina minun hupa affari»
ni, minun, iloinen kanstapuheni Sinun kans-
fts.myötcckäymisesH, minun pakoni ja turma»
ni hadösä, milwn hpwästi jättöni mailmasta:
IsH, Sinun kasihts annan miuä bengeni: tä«
mä olkdn ininun wiimeinen huokaufeni. Amen.

ja NUkous WiiM alusa.
on wiikkö kulunut: lesu.ren Nimeen a«

lan minä taas uutta. Minun Jumalani,
paljon armoa ja paljon hpwpttä olen minä
tähän asti nautinut. mutta tuinga minä itziä«
ni tätä Sinun rakkauitas wastan käyltunyt
olen, mingä kiiloren Sinä sen edestä saanut
olet) sen Winä parhain tMät Minun oma.
iu:>dom sanoo minulle, että minä monesa a«
siasa olen erhcttynyt, Sinun ka?kkitjetä:uäisy-
des tjetä enämmän, kuin minun shdamem.Mitä Minä rikkonut olen, anna, Armollinen
lunzala, se minulle andcxi, ja jollen minä ole
oikein arwannUt Sinun hywyttäs, niin tygö<
tue se minun pmmärtämättömydelleni. Elä
wihastu, ole käisswällinen Minun kanaani, jci
anna minulle armoa paremin käyttäzeni tä«
män wiikon Opeta MinUa oikein tutkistelimaan Sinun pyhää Sanaas, ja tarkkasti seu»ramaan Sinun Kästyjäs, ennen kaikkia stu»ramaan lesufeni esimerkkiä, Hänen affelei<

lcitt-
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tansa noudattamaan, ja aina pitämään Hän?
dä silmäin! edesä, niin että minä emmmäst
etzin Sinun kunniatas, ahkerottzen itziäniishristlllisistä awUistä, nöyrytestä. hiljaisude<
sia, puhtaudesta, rakkaudesta, kärsiwällispde-
siä, Men kaikille hywää, ja ei kellengän wää-
rpttä, olen uskollinen jä wirjä wirafani, j.
n. e. Opeta minua mpos tänä tviikkona nmlt-
tamaan, kuinga katowainsn aika on, ja kuin-
ga äkisti se dhitzen menee. Mitämax, minun
Jumalani! tämä on wiimeinen wiikko, mi«
nun kuolema päiwäni on kirjoitettu Wartioit'
ten newwosa, ja minä jomman kumman päi,
lvänä täsa wiikosa, jongaStnä y)!inäs tjedät>
päätän aikani, ja alan äärettömän ijankaik-
risuden; Sentähden, minun Jumalani! an-
na minulle aimoa aina muistaman minun
kuolewaisuttani,, etts minä joka päiwä olisitt
ivalmis Sinun kädestäs wasian ottamaan kuo-
leman sanoman- Warjele minua pahasta äkil-
lifestä kuolemasta, ja älä ota minua pois ke-
sti ijäsäni; Sinun ajastaikas ppspwät ijankaik»
kisesti. Olkon kaukana Sinusta, hywä ja ar-
mollinen Jumala, joka tahdot että kaikki au«
tuafi tulisit ja ettei yxikän hukkuis, ettäs
iemmaisit minun pois synNisäni ja hukutaisit
minun katomattomudesani: Ei, pitkämieli-
nen ja rakkaudesta rikas Jumala/ senkaldai-
nen spdsn ei ole Sinulla, jöS minä spndiH
teen, niin älä minua hyljä, wan ole kärsi,
ivallinen minun kanaani, ja anna armos ai«
na olla awoi minulle, herätä minua synnin
unesta, ja, suo minulle ennemin wielä Mwiikko Alä anna saatanan ja minun wihol.

li-'
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tisteni il6ilä minun langenmMani, ja slä
temma minun köyhää sieluani pois wihasas,
niin minUn sydämeni kiittää Sin.ua armos e.
destä, ja weisaa kittosta SinUn Nimelles ijan-
laikkistNi> kuin Sinä> lesuzen minun Wa-
pahtajani tallin ansion tähden annat minun
nutuallisesti päättä minun wiimeisen wiikkonn
Amen-

WltW sopullck
kiitän Sinua, minun Jumalani, kai-

ken sen armon ja hywyden edestä> jongas nn»
NUlle koko minun elinaikanani ja eNnoinati
tain tänä edesmennenä wiikkona osottanut o'
let Tuhanen onnettömutta olis tainut koh'
data minua> muttk Sinun hywydes on war»
jellUt minua wahingotoinna. Mitä minä o'
len Sinua wastan spiidiä tehnyt, tieten eli
tietämstä, anna minulle se andezi, ja annci
minulle armoa pareMin niitä M<
lviä ja sitä aikaa, kuin minulla wielä täitä
jätillä, olla. Anna minun aina ajatella, Mä
niin mahdotoinda kuin se' on saada täkasiN
yhtä edesmennyttä päimää eli wiittoä, niin
wähän taidan mittä ottaa takasin sitä pahaa
ja niitä synbejä, kuin minä Sinua wastän
tehnyt olen: SentshVeN, armias Jumala, an-
na minulle armoa kawahtamaan itziäni synni.'
stä, ja karttamaan kaikkea sitä/ kuin taidms
wihoitta Sinua ja turmella Minun köyhää
fjeluani.. Opeta minua olemaan Sinun MMe kästyilles kuulialnen, wiriä Sinun pal,
welMsas ja siinä, kuin tulee Sinun kittche»
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les, minun ja minun lähimäiscnl parhctzl.
Opeta minua ajattelemaan, että niinkuin tä-
mä wiikko on äkisti edeskulumtt, niin menee
Myös kaikki se aika/ kuin minulla wielä taita
olla jätillä/ äkisti pois, wuodet lisändywät/
minä lvanhetten ja tulennun hautaan lasten
taa; taita myös tapahtua, etten minä enä
yhtä wiikköa ttä. Vtinä tahdon sentähden
tänäpäiwäna, tämän wiikon lopulla päättää
luguntekoni Ginun kan§as. Mutta, armolli-
nen Jumala! Minä sanon kohta, kuinga mi«
nun kanSani laita on: minun wölkani ott
suun, ja ei minulla ole yhtäkän Maraa ma.

mutta ettäs olet minulle kaikki lahiyitta-
nut atmosta, niin pakenen minä mpös SinuN
armoS tpgö, ja rukoilen ettäs annaisst armon
oikeuden edellä.käydä: anna minun welkqni
olla Sinun Poikas merellä poispyhitty, niin
en minä pelkä tulla Sinun Duomios sleen/
Sinä Mahdat kutzua minua lukua tekemään,
kostas tahdot, ja jollen minä enä yhtä wiik«
koa eläis, niin olkon Sinun tahtos, siinä on
kyllä, minä olen Herran omi, joko minä e»
län taikka kuolen, en ntinä kuole pahoin >

suin Sinä olet minun armollinen Jumalani.
Amen.

slamu Rukous.
3/!inun Jumalani i minä kiitän Slnua sy<
dämestä, ettäs minua yönä niin armolli-
sesti warjellut olet, andanUt minun lewollise»
sti maata ja terwenä herätä, Huwä Jumala
la Luoja, minä ihmettelen Sinun hallitustas

ja



ja ylistän Sinun hywyttäs ja miitasta asetu,
sias Ehtona minä menin wuotelle mäsynyt
päiwän lyöstä, nyt minä nousee railisna se>
wänyllä ruumilla. Minä olen nyt niinkuin
uusi ihminön, ikänäns kuin uuderi luotu, Tä'
män Sinun hplvpdes edestä, minun Jumala'
ni, joka lugunpitämältömHldä joukolda wä<
häni pldetän, kiitän minä Sinua sydämelli,
sesti. Minä muistelen siinä siwusa, että niin.
kuin minä nyt olen maannut ja nosnut ylös
luonnollisesta unesta, niin picä minun uuM
kerran nouseman, suokon Jumala iioistlla
Mjelellä siltä pitkällisestä unesta haudasa un-
della ja katomattomalla ruumilla. Millunllii
malani! Sinä olet sanonut, että joka:tz:Na
päiwällä on sutu itzcstänsä, mutta minä tje»
dän myöskin, että Sinun armos on jokapäi<
wä uusi. Minä rukoilen siis Sinua, Armias
Jumala, ettäs tänspänä warielisit minua syn>
nisiä ja ka/kesta pahasta ja ruumin
puolesta Ala aNna saatanan, sen kiljuman
helmetin jalopeuran, minua ylös njellä eli ka»
waludellansa ja tuhannilla juonillansa minun
köyhää sjcluani hukutta. Sinun pyhä Enge>
lis, joka yöllä minun ylitzeni walwoi,, ja war«
jeli minun tälda julmalda pimeyden hengel.
dä, hän olkon myös tänä päiwänä minun si-
wulleni, ja warjelkon minua kaikista tämän
murhamjehen kureista. Minun astateisant,
kutzUnuftsaNl ja wirasani anna minun, o Iu»
mala, tänäpänä ja aina nautita Sinun a<
puas ja sjunaustas että kaikki onnellisesti ja
hpwln kä:ois Slnun kunni.-zes, minun ja nu>
Nu» lähimäiseni parhazi. Opeta «uinua m^ö^..

B 2 N!U
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minun Jumalani, joka päiwä muistelemaa
tviimeistä päiwääni: sillä niinkuin et Sinä o-
le andanut minulle lupausta buuonusesta päi«
wästä, waN tahdot että minun joka päiwä pi-
tä elsMän Sinun pelwofas, christillisssä wal-
inistuxesa, niin anng minulle armoa aina u-
jkollisesti walwomaan: ja jos Sinä, minun
Jumalani, ijankaikkisesa neuwosas olet päät»
tänyt, että Minun tänäpZnä. pitä tääldä läli-
temän, niin anna minun uffosa Wapabtajant
päälle autuailisesti eritä tääldä, öta minUa kä«
tees ja anna minun sisälle käydä Sinun Wal.
bakundaas; kusa ei enä ole päiwää eikä yötä,
»valkeuden eikä pimeyden waibetusta, kiusaus
sta, murhetta eikä waiwatoista työtä, wan
iloinen ja riemullinen kiitos, laulu Sinun La-
sies seasa. Kuule minua, minun Jumalani,
lesuM minun Wapahtäjani tähden. Amem

Chto.Rukous.
Hvaikkiwaldias Jumala jä rakas taiwallinett
Isä, minä kiitän Sinua kaikesta sydämestä, et-
täs minun tänäpäiwänä niin Isällisesti war"
jellut olet maarasta ja wahingVsta sjelun ja
tUumin puolesta. Minä rukoilen Sinua, et-
täs samasta Määrättömästä rakkaudestas tah"
doisit suojella ja minua tänä tule-
wana yönä, annaisit minun lewollisesti maa-
ta, lewättää minun wäspneitä raajojani, ja
jällens, jos Sinun pyhä tahtos niin on, tai-
tisna nosta. Ulä anna pimeyden ruhtinan ka-
malilla juonillansa minua peljättää, walwo
itze, o Jumala, minun ylitzeni, Sinun pybä

En.
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Engelis olkon minun warliam, ettei mitän
pahaa minuhun ryhtyisi. Atä myöskän annaminun unhotta, että uni on kuoleman ku«maus, ja että minä pian piimään baulaan
lassetan., Warjele minua siitä ijankaikkisesta
pimeydestä, ja niin usein kuin minä yön pi<
meydeldä piiriietän, niin muistuta minulle ka»
dotettuin onnetoinda ptmeyttä, ja anna mi-
nulle armoa, yötä ja päiwää elää Sinun pel>wosas, että minä wäldäisin Sinun wihaas ja
kauhiata helwetin pimeyttä. Minun Jumala-ni, Sinä joka olet stze walkeus ja wanhur-
ffauden Auringo, älä anna minun sondiin
nukkua, walnise minun pimiä sydämeni ja le"pä sjellä, niin minä tjedän. että min4 olenSinun omas, jok» minä nukun eli wallyon.
Jos Sinä, minun Jumalani, tänä ysnä tah,
doisit kutzua minun sjelm-.i, niin anna minunherätä Sinun helnmsas. Ia jollen minä enHtäällä näe Auringon walkeutta, niin annaminun tulla siihen watktzuteen, kusn Sinä,
minun Jumalani, itze olet Auringo, kusa Gi»nun Pyhäs paistamat niinkuin taiwan, tähdetijankaikkisesti Sillä wälillä kiitän minä Si«nua sen lahjan edeD, että saada nukkua ja
lewäts. Joka erä kuin minä menen wuotelts.lepämään, muistelen minä ilolla lepoa ha«.dasq, ja riemutzen fiits, että minun kuolema'ni kutzutan uneri. Unna minun Sinun Hewges armon kautta hegellisesti walwoa, pitNwisun waarin, ettei minun uffonilampu sam«muis, kawahtaa itziäni synnin pimeydestä,
että minä. oliffo se yöllä eli päiwällä, mah-haisin olla Mlmis wastanottamaan minun
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sjeluni Ylkää, niin minä wiMl Armosta Ie»suren lahden saan wiimeisellä chtollani au-tuallisesti nukfua, Amen.

Poinen Ucmu'Rukous.

waNlnen Isani, minä kiitän Sinua minun
Vapahtajani Jessen Christuzen kautta, et»
täs niin armoslisesti olet andanuf minun maa-
ta ja lewätä tänä edesmennenä yönä. Minä
kiitän Slnua, ettäs minusta olet niin armoni»sen murh-n pitänyl, ettei mitän pahaa ole mi»
nuhun sattunut, ja että minä nyt terwenä,
raitisna ja iloisna saan nosta, nshoä paiwän
suloiftn «vaikeuden ja tylymäifni mennä mi,
nun mirkani affareihin, kuin. Sinun wiisas
Edeskatzomises on minulle täsämailmasa mää,
pännpt Minä rukoilen Sinua, armias Iu»
mala. ettäs äärettömästä Armostas, myöskin
jHnäpäiwänä warjeltsit minua ja kaikkia nii<
tä, kuin nunun omaiseni omat, kaikista spn,
neistä, onnkttomudesta ja kaikesta pahasta sje<
lun ja ruumin puolesta. Anna Pyhä Hengesasua meidän tykönämme, wiedä ja johdattaa
Meitä, me eläisimme tämän päiwän Si'
nun kunnlares, tekisimme mitä Sinulle otolli.
nen on, ja kattaisimme kaikkea sitä. kuin saa-
stutta mechän sielumme ja teke meitä wihat'tawari Sinun kaswois edesä, ja eroitta meitä
Sinun Armostas. Suuri Jumala, armosta
rikas Isä, Sinä tjehät että saatana meidän
wihossifemme etzii yötä ja päiwää meidän :va«
hinMamme, W julmudesansa pmban, ja

niin«
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niinkuin kiljuwa jalopeura aina ajaa saalista
jakaa: estäjä pois käännä, armollinen Iu«
mala, kaikki hänen kowalat juonensa, ja alli
anna tsmän julman helwetin muchajan saa»
da niitän waldaa meidän ylitzimme- Seiso,
o Jumala! meldän puolellamme, ole meidän
filpemme ja wcrjelluxemme, ja anna Sinun
pyhät Engelis olla meidän wartianam.me, pii«
rittä meitä pmbarppon). ja kanda meitä käsi«
sänsä, etten me jalkaamme kilveen loukkaisi.
Herra, Sinun käsiis annan minä itzeni ja
faikki omaiseni Sinun päälles panen minä
toiwvni ia ustalluzeni. Sinä tjedät paphain
mitä mejlle hpLdpllllicn eli pllq
taita, ja niinl uiils tähän asti olet pitänyt ar,
mollisen murben r.nnusta, niin toiwon min<i
sitä tänäkin päiwänä ja aina edespäin. Mi«
nun Jumalani, pxi psiwä pitä myös oleman
minun wiimeinen päiwäni, Sinä, Herra, vxi<näs tjedät, mikä päiwä se pn, mitamar tämä
päiwä on Sinun kaikkimiisimsq neuwosasmäärätty minun kuolema, päilyä.reni. Laina
minulle siis Pyhä Hengetz armoa jokapäiwä e»
lää christillisesä walmistuxesa/ että nnnä olisin
walmis seuramaan kuolemata, zos Sinun py«
hä tahtos njin olis, että irlinun tänävänä eli?
kä huomena pidäis pääitämän wqellMnt/ ja
Vlrmosta minun iZYapahtajani tähden saamaan
alkaa sitä autuallista päiwää Sinun taiwalli'sesa jolla ei koffan loppua
ole Kuule minua, minun Jumalani, lesuz?e«kassin kärsimisen ja kuolenM tähyen, Amen,

ToK
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Toinen Ehto,Rukous,
3/nnä kiitän Sinua, Laupias Jumala ja pa«
kas taiwallinen Isä, ettäs taas olet andanut
minun elää yhden päiwän, ja armollisesti war<
jellut minua wahingosia, onnettomudesta ja.

kaikesta pahasta sjelun ja ruumin puolesta.
Paljo pahaa olis tainut minua tänäpänä koh«
pata, saatana se häijy »vihollinen on kyllä wi<>
rittänyt kawalita paulojansa minun eteeni.,
mutta Sinun Armos, Herra, on «varjellut
minun ja Sinun kauttas olen minä autettu»
Armias Jumala, niinkuin me jokapäiwä juom°
me wääryttä niinkuin wettä, ja erhetuxet
kuka ymmärtää? nftn olen minä myös, sen
pahembi! monella muotoo tänäpänä er, helly'
nyt Sinua wastan, kuin Sinun kaikkjtjetä»
wäispdes parhaiy tjetä wan ole kiitetty, Ur«.
mollinen Jumala, kärsiwällisydeS ja suuren
pitkämjelisydes edestä: anna andexi lesuxey
tähden nntä rikottu on, älä tygölue minullh
heikkouttani ja tyhmyttäni, rangaise mi«
nua ansioni jälken, ja älä Vihastu syndiftn
tomun päälle, wan armahda minun päälleni,,
muistuta minulle wikoiani ja anna minulle
moa parata itziäni Armollinen Jumala, an<
na tämän pälwän kantza minun sunnin
kqni olla andefi annettu, ja älä tästä päiwä«
stä enä muistele, mitä minä tähän hetken asti
Sinua wastan rikkonut olen, wan Whi kaik»
ki pois Poikas tallilla werellä, ja anna mi«
nuZ saadq ?lää Sinun, pstäwäncls. Nyt lähe».
sty yö, ihana Auringo on alaSmennpt ja pi«
WVs MiMä Mitä. Guur.i ja e.l.äwä I«<

24
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Mia, Sini, joka olet itze walkeus, pysy ar<yöllisellä läsnäolemifellas minun tykönäni tä'.
nä tulemana yönä, ja warjele minua kaikestapahasta; anna minun faada turwallisefii lewä»jä Sinun siipeis marjon alla, ja ole itze tull«nen muuri minun ymbärilleni. Warjele myös
minun omaistani minun vstäwitsni ja kaikki,
fmn minun omani on, ja anna minun huo»mena iloisna nosta ja kiittää Sinua kaikenSinun armoS ja hywydes edestä Minun lu>malani, njin usein kuin minä menen wuotellelewämään, muistuta minulle sitä pitkällistä le«pamtstä ja että minun kerta pitä rii,suman pääldäni kqtowaisuden. Se onmmul»Ie tjetämätöin, minga ajan Sinä, minun Iu«malani olet määränyt minun kuolemahetkeM.ftt, mitämax Stnä kaikkiwiisasa neuwosas o<let päättänyt tänä yönä noutaa minua tääldä.Jos Minun pyhä tahtos ni.in on, niin älä o,
le mmulle anna minun autual<usestt nukkua, ja ota minun köyhä sjeluni lo-gos. Sillä watilla annan minä itzeni Sinunhuomaas ja nukun makiasti sinun helmaas,za walkka minä olen nukkunut, niin walwootullengln Sinun kaikkinäkewäinen silmäs mi'nun plitzeni, Sinä olet minun rakas taiwallisnen I,äni, kuka pelkäis, jolla niin lyoimalli,
<nen ia armias Isä on? Minä kiitän Sinuas?n lahjqn edestä että taita nukkua ja ettämmä nyt terwenä sagn mennä wuotelle ja le.Mättää wäsyneM raajojani. Jos Sinä an«nat minun isllen terwenä nosta ja, iloisna näk«hä uuden päiwän, niin minä jällenkiitän M«Dnn armollisen warjelluzes ja hywMs
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edestä, jongas minulle tänä yönä osottanut o,
let, Mutta joS minun aikani on loppunut»
ja Sinun pyhä tahtos päättänyt, että tämä
yö pitä päätjäman minun niin
anna myös kaikki minun wiheliäisydeni yhtä
haawaa päätettää Anna minun herätä Py?
häin lewosa, ja katzella Sinua eläwilten maa»
sa, kusa ei phlään yötä enä ole, kusa Sinä
ltze olet heidän jjankaikkinen walkeudensa, ja
ei mikän pimeys enä meitä käsitä, kusa me
lakkamata saamme ylistää Sinun suurta Ni?
meäs. ja weisata Sinulle ijankaikkista kiitosta
lesuzen Christuxen meidän Herramme ja ap
Mian Vapahtajamme kautta. Umen.

Rukolss Gydan'aikana.
kauhan Jumala, Sinä, joka wihat riitaa,
ja tahdot että ihmiset keffenänsayhdesä eläisit, t.>tzo armollisesti meidän puo?
leen. jotka nyt olemme joutunet huikiaau ja
werisecn sotaan. Herra, Sinä pyhä ja kaik?
kiwisas Jumala, me tunnustamme noyxästli
sydämestä ett's,me tämän pahan synneillämuis
ansainet oiemma että me olemme kehoittanet
Sinua tarttumaan miekkaan meitä wastan, jq
vlis kyllä oikein, jos Sinä niin syndistä maa.
ta ia totlelematoinda kansaa nyt peräti huku«
taisit. Mutta armollinen Jumala, älä ran,
gaise meitä meidän ansiomme jälken, ja älä
salli wihollisen lloita meidän onnettomuhestalNk
me. Anna meidän cnnemin langeta
kässis, kuiMhmisten käsiin, sillä me tjedämme,
että Sinä olet armollinen ja laupias Juhala.

' Kat?
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Katzo mikä surkeus on maasa, tuule wiheli.
H.sten huudon, anna köyhäin Leffeln ja Or.
zvolasten walltuxet ja kyynelet kehoitta Hi'
nua armahtamaan Katzo, Herra, kuinga
meidän wjhollisemme kopeilee, luottaa woi<maansa ja uhkaa häwittaä sekä kaupungeita
että maata, Herra Zcdaoth, Sinä wakewH
Sangari sodasa, seiso meidän puolessamme ja
jule meidän auxemme- Anna pel,pon tulla
meidän wibollisemme päälle, niin että hän
menis hipiällä samaa tjetä takasin, kuin Kän
tullut on. Anna meidän wähälle joukollemine
rohkeutta ja wäkewyttä sotimaan ja tukeman
meidän rakasta Isän»maatamme Endiset a,
jat todistawat Sinun armystas ja hywydestäs
tätä maata kohtaan, niin anna meldän nylNn
nautita samaa armollista ja woimallista suo.
jellusta, kuin meidän Isämme saanet owat.
FLarjcle meitä ilkiwallaisudcsta ja ylpeydestä,
ja jos me Sinun kauttas saisimme onnellisen
woiton ja jongun edun, niin anna meidän
junyea ia tunnusta Sinun wäkewän kates ja
nöyrällä kiitoz-ella aina anda Sinulle kun'
nian, joka meille woiton annat-, sillä Sinä,
Herra, et nMä pidä aujtaisas monen kautta,
taikka kusg ei yhtäkän woimaa ole, Sjuna
ja warjele Sodan Päämiestä.. Anna kaikkihänen wäkensä olla niinkuin Wdeonin mje«
het. ja opeta heitä sotimaan niinkuin Dawid.
Jumalan pelko, rakkaus, wiisaus ja yximjeli.sys olkon Hattitzewaisten tykönä ja meidän lei-
fisämmy. Mä anna witzauren pilkaLisen
wan ota pois witza ja synnin Ra»'
han Jumala, sjuna meitä pian suloisella rau-

hal»
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halla: ja anna meille armoa wjettäs jumalista
ja siwiää elämäkertaa, että me eläisimme rau«
hasa ja asuisimme lewollisesti itzekukin sikunapuuysa allq ja majasansa Mielisty meihin,
Herra, ja asu meidän seasamme, niin kauwan
kuin me täällä oleffelemme, ja kosta meidän
waelluxennne päätetän, wie meitä rauhanhuoneisin ja turwallisiin majoihin, kusas itzsolet meidän Jumalanamme, kusa ei yhtäkän
sotaa eikä meteliä eikä wihollista enä ole, wan
riemullinen meno Slnun ja Rauhan
hen lesuzen tpkyns iankaikkisesti. Amen.

Kiitos saadun rauhan edestä.
AuinM iloisesti- minä tänäpänä tulen 'SK
nun etees, Kaikkiwaldias jq Armollinen Iu«Mla, ja tuon nöyrästä sydämestä Sinullhwelwollisen ylistyM ja ftitoren sen suloisenrauhan edestä, jöngas meidän rakkahalle I«sänmagllemme taas suonut olet. Kiitos olkon
Sinulle, Armollinen. Jumala, ettäs meitä ku-
xittanut olet, wan et saldinut meidän tulla
wihollistemme saalihixi. Me panemme meriset-
sota°asee.t nyt ilolla pois, ja jokainen menee
riemuiten kotiaansa. Me kiitämme Sinua,,
Armias Jumala, kuin autit meitä ja warjelit.
meidän maatamme, ettei se ole tullut wiholli.
ftlda woitckuxi, ja peräti hämitetyri. Meilltzoli kyllä pahaa aiwottu ja oynettomus wat»
mistettu, mutta Sinä, Herra, olet sen kään«
dänyt Me kiitämme Sinua, Herra.,sen woiton ja niiden etuin edestä, kmns meille
iyastoin sekä meidän että Vihollisen loiwoa

gn-
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änbanut olet: me olemme niin hpwin tällä
erällä, kuin usiasti ennengin nähnet ja ha.
wainet, että woitto tulee vMänsä Sinulda,
Herra meidän Jumalamme, ja Sinä annatsen kelläs tahdot: ei täsä aUta nopeus, ei wä.
kewys ei lvoima eikä taito, wan se on kaikki
ajasa ja onnesa, joka on Sinun kädesäs. An.
na meille, o Jumala! armoa, aina elää Si«
nun pelwosas, warjele meitä Otoista ja syn«
neistä, jotka keboittawat Sinua wihaaN jck
kostoon MeiVZn ylitzemme, ja peljätä kaikkia
niitä, jotka tahtomat meille ja Meidän maa-
kunnallemme pahaa tehdä, että he mahdaisilanva meidän lewosa ja tauhasa olla loSniin on Sinun armollinen tahtos, niin olkon
rauha Meidän aikanamme, ja ei ylitän wihol-
Unen meitä enä ahdistakö eikä peljättäks.
Sjuna meidän Kuningastamme rauhallisella j<t
onnellisella hallituMa, ja anna Meille armoa.Hänen aliansa Sinua kuuliaisudesa ja zuma>
lisudeft palwslla. Opeta mejtä elämään rau«
hallisesti ja plimielisesti keskenämme. Annit
riita ja tora olla kaukana meistä, etten mekeskinäisen eripuraisuden kautta turmelis mitä
«Vihollisen mjekka on säästänyt. Anna atmoaoikein warustaa mettämme kaikkia meidän hen«
gellisiä wihollisiamme wastan, opeta meitH
mjehullisesti sotimaan ja woiton heistä saa-maan. Ia wilmein kosta me tästä surun taa-
tosta siintämän pitä, niin ota meitä, meidän
lumalammb, tygös Sinun Nauhan majoihis,
ja anna meidän saada maistaa taiwayista
haa Sinun Waldakunnasas. Amen.

Rtt-
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Rukous näljän, ja tallina aikana.
laupias Jumala ja rakas taiwallinen Isä,
kaikkein kaftpalden Luoja za Holhoja, katzocrmollisestt meidän puoleemme tänä kcwana
ja rallina aikana, ja älä/cmgoise meitä met»
dän ansiomme jälken. Älä anna näljän M
tallin ajan tehdä lopun Meistä, ja tirouzenperäti Kukulta meitä. Katzo, l'uinga surklasa
tilasa me olemme, kuinqa Ui toisen kantzcl
juo,rce lelwän perän: katzo sitä surkeutta kuin
on seka ihmisille tttä eläimille, ja älä salli
meidän peräti näändyä ja hiuweta täsä suu«resa hädäsä Sinun tthkaures, synnin täbden
turmella nieidän leiwän waraMme ja
dä kansalva ottaa pois ruumin rawinnon ja
a-nva tallin ajan tulla, että ihmiset ja elät»
Met waipuwat, on walitettamasti tohdanut
meitä, ja me tunnemme yldäkyllä sen totuden.
Kosta maa annoi woimansa jälken; kosta
meillä oli siunaus kaikella taw kosta mei<
Vän peldomme taswoi jywiä, meidän cuttam»
me olit täynnä ja meillä oli leipää yldäkpllä,
niin en me tundenet Sinun hywpttäs; Sinä
sait wäbän kiitoren sen edestä; muita nyt,
Herra, tuin hätä meitä ahdistaa, maltamma
me, kuinga tyhmästi me olemma lehnet, kuin»
ga wäärin me olemma Sinun lahjojas käyt-
tänet. Me olemma käyttänet Sinun sjunau<
xes ylonpaldlsuteen ja syndisiin buwituriin,
listasti tuhlanet ja hukuttanet Sinun lahjas,
nndanet meidän hätäpndynen lähimmäisemme
meimä awmoina pois ttMämme, ja kaikella
tawulla pahoin me:ttmme menettänet Npt

olem
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bltm M ttze hädäsä, ja opimme ärwosa pits,
mään Kiwän ja muun ruumin rawinnon,
kuin, sen pabembi! on ahtaasa, ja, jollet Si.
nä, Herra pian auta, si ensingän enä löy«
bykkän: kuhunga mö siis hädäsänime Menem.
me? Sinun tngös, Herta! otcnnma me pal-
komme, armahda meitä, o Jumala! Sinä,
joka tallina aitana plospidit PropZetan Eiian
ja Lesten Kurpausa, O'nä joka annat ruan
karnen pojllle, jotka HUulawot tugös, anna
meillekin, nim kauwan kuin me täällä ol.ssc»
lcmme/ meidän ruumimme tawinnon. Awa
Sinun taiwaas, simia Meidän maamme,
aukaise Sinun tikkaan aittas. että me salsim>
Me syödäfemme, ja tulisimme ja kii.
taisimme Sinua, joka atmollisesti awat kätcs
ja taas tawitzet meitä mjelen nouttexi. Anna
Meidän, jotka nyt tunnemme Sinun wihas ja
iangaistufen, taas löytää armon Sinun tykö'
näs, ja kuin me jällen tulemme,
niin anna ettem me ikänä unhoda pitää lei»"
lvän ja muun ruumin rawinnon korkiasa ar.wosa, aina annamme Sinlllle kunnian ja
MuistoMne köyhää lähimmäistämme Mutta
jos Sinä Pyhäsi, neuwosas olisit päättänyt
tämän hywin ansaitun rangaistuin kautta lo>
pettaa meidän päiwämme niin älä anna mei>
dän ijankaikkisesii kuolla; mutta wie meitä tä»
siä surullisesta korwesta siihen onnelliseen Kaa.
nan Maahan, Sinun laiwalliseen
daas, kusa ei yhtään puutosta ole, wan kai<
kilta on pldäkyllä Sinusa, joka siellä olet kaik-
ki kaikisa. Amen.

Ru°
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Rukous Köyhydesä.
minUn Jumalani! joka olet jakäNut

maan ihmisten lapsille > ja sanonut, rikas
ja köyhä tulemat toinen toistansa wastan: Her-
ra on ne kaikki tehnyt: Sinä, joka oletluwa«
nut olla köyhäin kilpi ja warjellUS, katzo ar-
mollisesti, rikas Jumala, minun puoleeni, jä
pidä murhe minusta, joka köyhä ja töiheliäi.
nen olen. Se on Minulle Sinun Sanastas/
Herra, tjetty, että rikkaudet onM määrälliset,
saattamat rakastajitansa kiusauMn ja wahin«
gollisiin pauloihin ja tekemät heille tjen tai.waseen työläs, jongatähden Minä, minun
Jumalani, en suingan pyydä Sinulda tulla
tikkafl, wan ainoastans, ettäs annaisit mi«
iiulle määrätyn osani, että Minulla leiwästH
ei olis hätää, ja että minä köyhydesäni en te-
kis mitätt SinUn pyhiä Käffyjäs wastan. Sö
on Minulle katkera ja rastas nähdä, että Mi.
nun Sukulaiseni ja <Ystäwäni karttamat mi,
nua, että minä olen köyhä ja wiheliäinen,
ja, usiasti ylönkatzowat Minun Multa Sinä
Herra, joka kuulet köyhän huudon, ja et an-
na raadollisen toiwon hukkua, katzo armolliset
sti minun puoleeni, armahda minua ja auta
Minua ulos köphpdestäni, joS Sinulle Niin o»
tollinen on. Anna minulle niin paljon > kuins
Näet minulle tarpellisexi kunniallisesti eleeni,
ja älä salli minun ylönkatzelta kärsiä. Sillä
wälillä lohdutan minä itzenl sillä, että minä
köyhydesäni olen minun lesufeni kaldaineN,
joka täsä mailmasa oli nim köyhä, että Hs-nen täydpi lainata seimen kehbozensa ja koko

Hä°
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Hänen aikanansa ei ollut Häneltä, kuhunga
Hän olis päänsä kallistanut. Minun luma.
lani! jos minungin pitä elämän aikani kop.
hvdesä ja oleman osatöin maan väällä, niin
unna minulla olla osa Sinusa, ole Sinä mi-
nun tawarani ja rikkctuveni. Kuin Sinä
nulla olet, niin en mmä ensingän sitte mistän
tottele. Pian ne katowaiset tawarat menewät
pois: Mutta Sinä, Herra, olet ijankaiMsesti
minun tykönäni, ja minä olen sille Marian
kanha walinut parhan osan Minä tahdon
siis olla tytywäinen ja iloinen köyhydesant
kosta minulla on Armollinen Jumala: muut
inahtawat iloita jywistänsa ja miinastansa,
tawarastansa ja rikkaudestansa: ja maikka
nykyinen hetki näkp minulle rastani, nun Si«
Nä, rikas ja woimallinen Jumala, kUitengin
tjedät neuwoN: Jos Myös löydäisit,
anda minun aina elää ja kuolla köyhydesäni,
niin anna minun saada sama loppu, kuin ssköyhä Lazatus. Anna Sinun pyhät Engelis
wjedä minun Abrahamin helmaan, niin minäsaan yldäkyllä, kuin Minulla siellä on ilo.
Minä taidan pian unhotta Maallisen köphyde<
tn, kosta minä olen tUllut sisälle kauNihin mi»
wan asuinsioihin, ja minulla on wapa tygö«
käyminen elämän puun tygo, ioka kanda knxi<>toistakpmMeniset hedelmät, kusa minä saan
juoda elämän lähteestä/ istua Abrahamins«akin ja Jacobin kansia> ja tulla rawituxihekumalla nmikuin wlttalla ijankaikkisesti.
A«en<

Ru.



Rukous tarttuwaisen ia kuolettamaasen taudin aikana.
?Aanhurffas Jumala, joka olet uhwanui
kansaas, heidsn tottelematlomudensa tähden,
kaikkinaisilla rassailla taudeilla ja waiwoilla>
katzo armollisesti meidän puoleemme, jotka nyt
meidän syndeimme ja plitzekäpmistemme tähden
kärsimme, senkaldaista hywin ansaittua rangai.
siusta. Anna armon oikeuden edellä käydä,
ja älä rangaise Meitä meidän ansiomme jäl,
ken. Me tunnustamme, että me olemme Si-
nua wastan syndiä tehnet, ia olisimme kyllä
ansainet sentähöen petäti hukutetut tulla:
mutta ettäs olet Jumala ja ei ihminen, niin
osota armoa ja laupiutta. meitä kohtan. ja ä<
lä anna julmudes ja angaran wanhurstHUdes
tehdä lopun meistä. MiM tahdot, armias ja
kaikkiwaldias Jumala, ojenda käies wiheliäi.
siä maan matoa, tuhkaa ja tomua wastan?
Nyt me maldamme, että meidän terweydeM'
me on ainoastans Sinun tpkönäs, ja kuincja
huonot me olemme, köskas ojennat tätes mei«
tä wastan. Ah! ole Meille laupias ja atinah»
da meitä, katzo Meidän surkeuttamme, ja kUu--
le meidän walituz-emMe, Sinä suUri Auttaja
hsdM Lopeta waiwa, pistä wihas mjekka
tuppeen, ja taita witza poikki ennen kuin me
järkt hukumme. Ei Meillä ole muuta aUtta-
jata kuin Sinä, ja kuka woi meitä tästä hä-
dästä pelastaa muu kuin Sinä, Herra? Sni,
tähden tulemma me rukouMamme Sinun e«
tecs, ja en me Päästä Sinua jolles sjuna mei«
tä- Niinkuin Israelin Lapset katzahdit waffi.

t^.r
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Wrmen päälle jä tulit niin katzow
ma mekin Sinun päässes, Herra,, ja odotam-
me SinulVa apua, Sinun PoikaS ZesuM
tähöeN. Mutta jos Ginä, Wanhurstas lu.
malci, ijänkaikkisesa nelichofas olet päättänyt,
että minun ja muiden täsä maan waiwasa pi.
ts hukkuman ja ajallisen elämämme päätti
män) niin anna kuoleman yhtä haawaa lö.suxen kallin ansion tähden lopettaa kaiken
meidän wihetiäispvemMe, ja wie Meitä armo»
sta Sinun aUtualliseen Walbakundaas, Si>
nun taiwalliseen Paradisiis, kusa me sanm>
Me juoda elämän lähteestä ja spöbä elämän
puusta, ja siitä eläMMe, Sinulle liitdzexi ja

ijankaikkisesti. Ämen.

Matkustalvaisen Rukous
käikkiwaldias, ijankaikkinen ja M

Mollinen Jumala, joka,käytät taiivan ja maan
ja olet jokapaikasä täsitä, muista minua ar<
tnosa tällä Minun Matkallani, jonga minä,
Sinun Nimees, olen eteeni ja ajal»
lisien tarwetteni tähden tehdä täyty. Anna
Sinun pyhät Engelis olla minun iMka.kum'
Panini/yötä ja päiMää Minitn wartiant. 3)li.
«ä lUen ilolta,. kuiNgas johdatit Jakobin ja
olit hänen kanaansa hänen kuin»
ga Sinä öNnMlsesti weit nuoren Töbian
ja takasin-, niin sjilnil minuakin ja ättna mu
niin samaa wäkeMää ja cirmottifiä
warjellUstaS. Sinä tjedät varhain> Atmolli»
nen Herra, mitkä waarallisudet owät mjnuti
tzdesäni, estH-pchain juonet, ja anna minun
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Matkani ja asiani menestys. Anna ierwevttH
ja woimaa, ja herätä tzywiä ihmisiä tekemään
minulle hywää Sinun iähtrs. Saata minua
onnellisesti takasin, ja anna minun faada ilol«
la nähdä pstäwäni ja omaiseni. Opeta minua
aina pettämään ja rakastamaan Sinua, ja
warjele minua jvllaN lamalla »vihoittamasta
Sinua eli rikkomasta Sinun pyhää kästväs
ja tahtoas wastan: wan joko Minä olen koto-
na eli ulkona waeldamasa, niin ole Sinä,
minun Jumalani, minun korkein stlmämäärä»
Ni. Opeta minua aina muistamaan, että mii»
nä olen Sinun edesss, Sinun kaikkinäkcwäi.sen silmäS alla, ja sentähdeN pitäckäin chri-
Mistä ja nuhdetoinda elämätä. Anna tä-
män matkan muistutla minua, että minä
Niinkuin minun Isäni, olen outo ja mtiuka<
lainen täällä maan päällä, <ja että meidän e«
lämsmme ei ole muuta kuin matka ja waet-
luS tämän mailman korwen läpitze: Ia Niin
kuin tämä minun matkani tovpuu; hetki,
M päiwä toisenS perään teke, että se tulee
päätechpz niin loppuu myös pian minun eliw
aikani, ,ja minä lähenen päiwä päiwäldä
hautaa za ijankaikkisutta. Alina minun siis
ustosa SinUn Poikas päälle aina Niin elää>
että Minulla on lewollinen oma tundo ja Si.
nun Armos, minun Jumalani, että kosta ini<
nä olen wäspnyt elämisestä ja matkustamisestch
minä ilolla pois panisin waellus.saumani,
hywäsiijätäisin mailman ja Kedarin majat, jä
iloisesti menisin oittaan Isän maahaani tai.maaseen, kusa minä Wapahtajani tähden saan
ijankaikkisesti yllä kotona Sinun Hkönäs, Mi
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mm Jumalani, ja minun uffomaistsn Isäini
ja kaikkein Pyhäin kansia »veisata kiitosta kai'
ken Sinun huwydes edestä ajafa, ja faiken
xiemun edestä ijankaitkisuhesa. Amen.

Merellä mgtkustaWaisen Rukous.
Jumala? joka et ainyasti olet

Herra maalla, multa jolla myös on walda
meren, sen spwpden ja pauhawaisten aalloin
plitze, kahahda armosa nunun puoleeni, kuin,
maallisten tgrwetteni lähden iäytp andamaay
itzoni tähän matkaan. Minä tjedän, Herra,
kuin Sinä olet meidän kansiamme ja fjunau»
xellas läsnä, niin et ole mitän waaraa Mut»
ta, Herra, minä olen S/inun OpetuSlastes kal,
Vainen, huono jaheikkoustoinen, wahwistaSi,
nä minua, ja,opeta minua joka vaikasa Si«
iiuhun iurwamaan Kosta pxi suwys pau«
haa täsa, toinen siellä, koffa mnrffp ja rajuil-
ma näky tahtoman kaikki mulistaa ja Upotta
minua meren fywptery, niin muistuta minul.
le että Sinä olet fe, joka woit asettaa luulen
ja meren. Muista minua ja kaikkia meitä,
niinkuinssa. 010 meidän tykönämme me tje«
dämme ettet Sinä makua, wan aiwan hpwin
näet ja tjehäl, mikä waara on saavuilla. Sa-,
no hirmuitlawalle merelle täsä pitä sinun
korkiat aallos asettuman. Anna sopima ja
hywä ttluli, ja anna kaikki onnellisesti Wdä.
Saata minua terivenä takasin, ja opeta mi«
nua kiittämään ja ylistämään Sinua kaiken
hywydes edestä ftkä lmallaZM mn'tz«ä, Mui.



sia muitakin, jotka omat samasa waarafa mi'
nun kansiani, ole heidängin warjeliansa )q
auttajansa, kuule heitä, losta he Slnua au»xens huutamat, ja auta heitä. Opeta minua
mpös ajattelemaan että niinkuin minun ja.
fuolcnM wälillä on ainoastans kämmenen le»
weys, niin waellan minä aina kuoleman wal»
lan alla, ja hän on minua yhtäliki,'mlsä pai»
kasa hpwäns minä ölessele»l. Pidä minua
sentähden chrissillisesä wafmistufesa, et»
tän, koffa ja kusa Sinä tahdot minua futzua,
olisin Sinun oMs. Mitä tämä meri on"mi»
nulle, se on myös mailma minulle ja kaikille
Sinun ussowaisille' lapsilles. Opeta minua
sentäbden ainq knnittämään uffoni ankkuria
Stnun rakkan Poikas kärsimiseen, ja annq
minun wihdoin Hänen tähtens saawutta sen
tymennen, wahwan ja autuallisen
taiwaisa. Amen, lesuxen tähden. Amen.

Rufous Minosq.
Verrq Laupias Jumala, jo?a katzasiyat rag.
Yöllisen puoleen ja armahdat sorrettua, ar-
mahda nunna, joka mailmalda wainotan ja
forretan Katzo sitä hätää ja wääryttä, kmn
minä kärsin, ja ole itze Kostaja minun mihol<listeni ylitze Ota waari, kuinga he panemat
neuwonfa yhteen, ja etziwät minun peräti hu«kultaa. Minä tunnustan, tehneenispndiä jq pahaa Sinua wastan. ja jos Sinätahdoisit minyn kansiani huomiolle käydä, niin
tzn minä taidaiss feisowainen, olla. Muttatjetzät jä minun cmatunhoni myös ijelä,.
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että minä täsa asiasa wiattomasti kärsin, wi«
hatan ja wainotan ilman ftiytä. Ah! Herra,
ne, jotka minua wainowat, owat usiat ja wä<
kewät, minä sitä wastan heikko, huono, köy->
hä ja raadollinen. Nouse sentähden, Herra,
tee minulle oikeus, ja auta minua hädW,
tee heidän ilkiät neuwonsa tyhjäni ja särje
heidän walhansa. Näytä, Herra, ettäs olet
raadollisten autlaja, niinkuins wanhudesta ol«
lut olet.. Sinun palwelias Dawid walittaa
pakons plitze, ja että hän oli wäijytyn peu»
ran minulle käy samalla muotoo:
minä yaen sinne ja tänne, engä ole misän
paifasa ilman maarata. He wartioitzewat mi«
nua joka paikasa, kuinga he minua langetai«
sit ja minulle pahaa tekisit. Se ainoa/ kuin
minua lohduttaa, on minun armian ja wiat<
loman Vapahtajani esimerkki, joka pienesä
lapsudesansa täyyyi paeta mailman werisen
wäkiwallau edestä, ja sitten kattina elinpäiwi<
nänsa wihattin, wainottin ja ha.
maan kuoleman asti. Se ilahutta minua ei-
tän saan noudattaa Mestarini askeleita. Ope»
tuslapsen ei pidä odottaman parembata, kuin
Mestarille kännyt on- Wailma on aina muo-
tolsensa. Pyhät mailmasa omat kärsinet sa«
maa kowutta. Sen todistamat myös pyhät
Drophetat ja Apostolit. Mitä tahdon siisnä wiheliHinen ja suuri syndinen sanoa? M.
nä paen Sinun tygös, armollinen ja wanhur-
ffas Herra: Jos Sinä olet tehnyt, kaikille
mmile. oikeutta ja wibdoin pelastanut heitäkaikesta pahasta teosta, niin toiwon ja rukoi»
l?n minä. eMs mmungin puyleeni kahahdat

ja
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ja teet minun mainostani hywän lopun. Hc««
ra, anna minun wainomjehilleni heidän wi.
kansa andefit älä ynnä heidän synneisänsH
kuolla, anna heille armoa malttamaan
lens, ja äls heille tätä tpgölue. Minä olen
sinä wälillä tytywäinen Sinun tahtos kansia,
minun Jumalani, ja tiedän, että autuas onse., joka kärsii wainoa oikeuden tähden. Kuin
SmH, minun Wapahtajani tähden, autat mi<!
nun tästä; kuin minun ruumini lastetan hau-,
taan ;g sjeluni tulee Sinun käsiis, niin, täpty
jumalattoman lakata wäkiwallastansa, ja
loin en minä enä tuule maalian äändä Jos,
yika se autuas piay jouduis!

Rukous ja Kiitos Joulupäivänä.
lesu minun minä ih-

mettelen suuresti kaitklg Jumalan l.skoja°<
mutta koffa »nins tutkistelen Sinun
tulemustas, niin mahdan nunä bämmästöä.
Sinä, joka ihe olet luonut ihmisen, astut a,
las taiwaastas, ylönanyat kaiken kunniasi,
ihmistä lunastares: Jumala tulee alhaiseri.
luondokappalen täbden, Herra huonoxi ja hal,
lpari palwelian. tähden; jättää taiwan ja znou.'
da tuhatta pyhää Engeliä, ja tahtoo oleskella
kirotun maan päällä syndisten seasa, ottass
heidän lihansa, ja werensä ja yhdistää itzensaniiden kansia. O ijankaiPinen Rukkaus! o,
sywys yli kaiken sywyden. O! kuinga suure«
sti Sinä, lesu! rakastat, köyhää ihmisen suku,
kundaa- Täsäpä oikein, kuuluu: Se on julki»
fesii suuri jumalisuden salaMs, että. Jumala

O.H
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sn ilmoiteltu lihasi Itze pyhst Engelit Ki«
moitzewat nähdä tätä salaisutta, kuinga paljo-
ta enämmin pitä jokaitzcn ihmisen pyhällä ih-
mettelemisellä ylistämän Jumalan rakkaudestaxllasta neuwoa? Minä kiitän Sinua, Herralesu! mutta en taida taikesa ijankaikkisudesa
kostan täyfizi kiittää Sinua, ettäs tahdoit
tulla ihmisezi. Jollet Sinä olisi maitmaan
tullut, niin olisin minä iankaikkisesti ollut
perlelen orja ja kuoleman fangi. Nyt olen
minä iloinen ja en pelkä, sillä Rauhan Pää-mjes on tullut, ja Sinun palwelias, pHhät
Engelit, huutamat nyt tänä riemu»juhlana:
katzo me ilmoitamme teille suuren ilon: Teills
on tänäpänä syndynyt Wapahtaja Hexra Da»
»vidin kstupungifa. Sinun syndpmäs, Herra
lesu, näky halwafi, Sinä makat heinäin ja
pahnain päällä Tallisa Ah! ongo tämä Si<
nun kuningallinsn kunnias ja kirkkaudes?
Muttc. Sinä olet kuitengin Kuningas, ja Si,
nun waldakunnallas ei ole loppua Sinä
makat niinkuin lapsi, mutta olet kuitengin ssJumala, joka Israelia warjelet, ja, plöspi'
dät koko mattman, jonga Nimeen kaikki pol'
wet pitä heitänsä kumartaman, jotka taiwaasa ja maan päällä ja maan alla owat. MinHiloitzen,, Herra lesu! Sinun syndymästäs. A.
braham ihastui, kuin hän näki Sinun pai»
wäs, minä ihastun myös ja koko mailma on
iloinen tämän Sinun Hää.päiwäs ylitze> Si>
nä olet nyt tullut minun Wäxeniz minunWelzezeni, Goelizeni jaSukulaiseni.. KiisoHplkon Sinulle. Herra lesu! tämän armosiH?M, ettäs olet päällys ottanut langenein A
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Msten asian. Kuolema, perkele, helwelti wa«
pisewat Sinun syndpmsstäs, ja kaikki saastat,
set henget kadehtimat ihmiselle sitä autuutta.
Me teloitimme paljo Adamin kautta; mutta
Sinun kauttas olemma me enämmän saanet.
Ennen olimma me Jumalan luondokappalet,
nyt olemma me tullet ja kutzutan Jumalan
lapsixi ja Sinun WaldakundaS kantza- peril«
lisixi. > Me olimma luodut Jumalan kuwan
jälken, mutta nvt me olemme osallisexi tullet
Jumalan luonnosta. O! kuinga suuri luma«
lisuden salaisus on. Ole sentähden terwe tu.
lemast, meidän lesuxemmeZ me kiitämme ja
ylistämme Sinua: terwe tulemasi meidän ma»
joihimme. Minä rukoilen myös Sinua, Ar-
mollisin Herra lesu! ettäs tahdoisit anda ml»
nulle armoa oikein tutkistella Sinun kallista
spndymätäs, aina pitää mjelesäni, että meille
on Lapsi spndynyt ja Poika on meille annet»
tU/ Wapabtaja ja Autuaxitekis; niin ei taida
syndi, kuolema, mailma eikä perkele minua
peljättää. Anna minulle armoa iloitaxeni Si.
nun syndymästäs. Mailma mahta huwitella
itziHnss turhudesa, minä tahdon taiwallisen
Sotajoukon kanha iloita ja weisata: Kunnia
olkon Jumalalle korkeudeia, ja maasa rauha,,
ja ihmisille hyws tahto. Herra lesu! kosta
minun pitä kuoleman, muistuta minulle, etbä
Sinä, joka olet elämä,, synnyit minun lähte»
yi. Sinun , pyhän spndymises tähden auta.
minua, Laupias Herra Jumala! Amen.

Uuden
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Uuden wuoden päilyänä.

Hankaikkinen Jumala! kuinga suuren kii<
jöxen olen minä Sinulle welkapää, joka nyt
laas olet ollu kärftlvällinen minun kansiani,
ja andanut minun elää yhden wuoden. Ar«
mollin?n Jumala, minä olen wisii siitä, että
minun sondini welka on tänä wuonna tullut
merkillisesti enätpxi. Minä teen syndiä usei,
min kuin seitzemän, kertaa päiwäsa, ah! woi
minua, kuinga suureni tulee minun syndini
welka kokonaisena wuonna. Minä tjedän, et.tä Sinä olet Armollinen, Pitkämjelinen ja
Laupias lumalq, joka andeii annat synnit
ja ylitzekäumlset, annq siis, minun Jumalani,
minulle andexi, mitä minä tänä wuonna Si<
nua wastan rikfonut olen, Pitkän ajan lu-
Zunlaffemus on waafallinen: en minä siistahdo lykätä minun luguntekoani ylös ybdesiä
päiwästä toiseen, wähemin yhdestä wuodestatoiseen. En minä tiedä, wgn Sinä. Herra,
tiedät, koffa n,inun qikani loppuu. Mi wuosipn se wiimeinen, mutta kuka se on, se on ai<
noastans Sinun Kaikkiljetäwäisyd?s kirjasa.
kirjoitettu. Mitchnax, minun Jumalani, jo.
na, kunq päiwänä tMs wuonna jo sanotan,
että minä olen kuollut. Anna seMhden, mi«
nun Jumalani, armotz että rninä,. wanhan.wuoden kansia byljäisin wanhat synnin tapa»
m, uudistaisin liittoni. Sinun kantzas ja
rannaisin elämäni, Minun Jumalani,
minä epäile Sinun arzyostas wan odotan tur.
wallisesti Sinun apuas. Se suloinenM.tmi, kuin Sinun PoMes tänäpänä annst.
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tm, wakuutta minua Sinun
Ihmiset, andawat wälistä uuden wuoden lah«
joja, sillä rakkaudensa ja uudista,
xens pstäwydensä. Ei mitän suurembata Uu-
den muodon lahjaa ole Sinä, o Jumala! tai.
nut anda, engä me mitän suurembata pyytää,
kuin lesurm: lesuz-en, Wapahtajan, joka
nn wapahtanut meitä meidän sytuieistämme.
O! kallista ja arwamatoinda Uuden wuoden
lahjaa, jonga edestä minä tänäpänä uhran
Sinulle sydämestäni nöyrän kiitoxen ja ylistp'
xen. Tätä Nimeä tahdon minä tänä wuonna,
ia niin kauwon kuin minä elän, mjelesäni pi>
tää. Kosta Laki, minua peljättää, fyndi ja
saatana tahtomat saattaa minua epäilyjen,
niin tahdon minä turwallisesti muistaa lesu«
Z.'en Nimeä. Kosta kuolema tahto asettaa mi»
nua Sil-iun Duvlnios eteen, tahdon minä mui-
staa päälle, joka minun edestäni kuol-
lut on ja joka myös on minun Puomarini.
Puhdista minua, minun Jumalani, niM py.»
hillä wercn pisaroilla, kuin lesus tänäpänä
on andanut minun tähteni wuotaa.. V>nbäri-
leikka nnnun sydämeni ja mjeleni. Luo mi'
Vuhun uusi sydän ja anna minulls tällä uu,.
della wuodella uusi wahwa hengi, paranna
kaikki minun ppyndöni. Auta, Armollinen
Jumala! minä tahdon tänäpänä alkaa uutta
wuolta lesuxeu Nimeen, ja kuin minä pää»
tän wiimeiseN wuoteni, niin anna senkin ta-
Pahtua lesuxcn Nimeen, niin ettäs, niinkuina
sanonut olet. laffet minun rauhaan mene.
Wään, ja minä riemulla saan alkaa sitä suur-,
ia uutta wuota taiwaisa. joka ei kostan kai..
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kefa ijankaikkisudesa lopu. Amen
Nimeen. Amen.

Ruwus ja Kiitos Pitkänä Perjan.
tmna.

m<llä sanoilta pitä minun ändaman Sinulle
kiitoxsn ja ylistäen Sinun merisin ja kätke»
ran kärsimises edestä, jongas tänäpänä minun
ja koko mailman tähden kärsinyt olet: kuiNZäminä laivan ylistää Sinua, sanomattoman

rakkaudes edestä, jongas länäpänä, srmdiielle
Adamin sukukunnalle osottanut olet! El ollut
siinä kyllä, Herra Irsu, ettäs annoit itzessynbyä, ja otit otjnn muodon päälles; 'ettäs
kohta läpsudesas tahdoit kärsiä köyhyttä, wi«
hcliäisyttä ja wainöa, ettäs kolme Neljättä'
kymmenba ajastaikaa kärstit köyhyttä,
pilkkaa ja murhamiesten wainömma: tämä oli
wabma todistus Sinun rakkaUtees
syndisiä Mutta ei sima, sanon minä)
ollut kyllä. Sinä tahdoit wielä enämmin ö«
sottc»a rakkiudes sii.rä. ettäs annoit Sinuas
sidottaa, pilkattaa, wäärin duomittaä,
stittaa ja wihdoin julmasti ja katkcrimmilla
kiwuilla kuolettaa. Ei ole lellän sitä suurem'
bata rakkautta, kUin että joku panis hergcnzsa ystäwäinsä edestä, sanoo Sinun oma
nen suus. Suurembata rakkautta et ole
nä, Armollisin lesu! kostan tainut osoita G
misen sukukunnalle, kuin ettäs uhkaisit hewges meidän autudemms tähden. Goigathatt
Wuori todistci, Sinun raklaudcs Mn e^uältt'
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insn kuiri inhimillisen. Sinä rakastit niitä jä
rukoilit niiden edestä, jotka teit Sinulle kaik»
keä pahaa. Armollisin lesU! ongo tämä Si<
nun palkkas kaiksn sen hywän edestä, kuins
meille osottanut olet? origo tämä kiitos SinuN
spwän älenvackises edestä,. Sinun kilwoitures
edestä saatanan kansia > Sinun sielun ahdistu»xes edestä, sen edestä, ettäs Maissit Jumalan
wihan ja kärseit kaikki helwetin wäiwat, joi<
ta meidän ijankaifkisesti olis pitänyt kärsi»män? Me olemme syndiä tthuet, me olemms
Jumalan käffpt rikkonet) me olemme wihoit»
tanet lUmalan ja häwäisnet Luojamme: warl
mitä pahaa olet Sinä, rakkähin Herra lesu,
tehnyt? ei mitän. Sinun suusas ei ole ko<
stan petosta löytty, ja Wuomari itze sanoo
Sinun wiattomari. Meidän tähtemme, mei.
dän syndeimme tähden Sinä hosutan, piinä«
tan ja kuoletetan. Ia kaiken tämän Sinä
kärsiwällisesti ulosseisot meidän autudemme
tähden, että me säästetäisin Jumalan
ja pääsisimme helwetin ijankaikkisista waiwoi»
sta. O! rakkaus yli kaiken rakkauden. Ole
kiitetty Herra lesu! minä tahdon kiittää jä
hlistää Sinua ijankäikkisesti. Gethsemane jä
Golgatha owat nyt minun wapa.kaupunginK
Koffä lUMalan wiha, synbi, Laki jä koko pi'
meydsn walda peljältää paen minä
sinne ja sjellä löydän turman jä ivarjelluM.
Tosin, Herra lesu, on se ollut surullinen,
Nähdä SinUn sjelus ahdisturen> Sinun mertahikoileMises Gelhsemanesa, nähdä Sinun yldä
iverisenä rippuwan ristisä Golgatbälla. Muft
ia fuloisi z Sjelun Ylkä! murhelltselle syndi^

sei'
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ftlte olet Sinä lohdullisembi täsä muodosa>
luin kirkastumisesas Taborin wuorella. Tä.
bän jälkimäisten oli Sinulla oikeus: muttasen edellisen kärseit Sinä minun tähteni Kii.
tos olkon Sinulle, Minun lesUxeni. Niin on
siis minun syndini maxettu, Jumala sowitet-
tu, wihoNinen lyön), taiwan potti taas awet,
tu: la, Sinä mafiat: Se on täytetty. Rak<
kaudesta Rikas lesu, anna minulle armoa tä«
näpänä seurata Sinua Golgathaan; sjessHsaava lohdutusta Sinun suustas: IfHl anna
heille sjellä löytää omantunnon lewon
SinUN werisisä haawoisas, armahtamisen Si<
nun ojetuisa käsiwarsisas, wakutUren että
suuret spmdiset saamat armon, ryöwärin esi-
merkisä/ ja sjellä oppia Sinusta karsiwällisestikärsimään, Jumalala auMuutamaan ja Hä»
nen käsiinsä itziänsä andamaan. Rakkain Her-
ra lesu! Alä anna minUN tätä päiwää lkä.
nä Unhottaa, anna Sinun kärsimiseS opettaa
minua kauhistumaan syndia, ja jos minä ö<
saisin syndiin langeta, Niin anna minulle ar,
Moa kohta juosta Sinun Ristis tygö, ja etziH
apua ja suojellusta Sinun tykönäs, Sinä ka-
tumaisten syndisien Mäwä. Herra lesu> mi-
nä tahdon olla Sinun Opetuslapses, ja, jos
Sinulle niin kelwollinen on, kandaa ristiä
SinUn peräsäs. Minä uhran syystä jokait.
zen weren pisatan Sinun kunniafes. Mii
tnein, koffa minä, kärsimisestä wäsynyt ja e«lämästä kylläni saanut, eriän täälda, niin
osota Sinus minulle senkaldaifeNa, kuinS olit
tistin päällä, wahwisia minua ustosa ja anna
minun taikka Golgathalla taikka Gethsemane^

sck
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sa pZätiää ivaelluxeni, ja anba hengeni Sn
nun Käsiis. Amen.

.
Uukous ja Kiitos Pääsiäis päiwänä.

on kolmas MM sitte kuin minä seui
raisin Sinua, Herra lesu! weriseeU Golqa.
thoan, kUsa minä hämmästvxellä kahelin Sii
ntin niiimeisiä kärsiMisiäs ristin päällä. Mi«
nä olen sekä surulla että lohdutUMa kuullut
Sinun wiimeisiä sanojas ja hpwästijättos. sy>
pämen surulla ja kyynelillä nähnyt Sinuä
koultzwan ja leuranut Sinua haittaan; kusäminä Sinun kantzas olen andanut ajatuzcni
lewätä< toiwofa, että saada jällen nähdä Si-
nun hlösnosneK Tänäpänä, tänä sUurnäPääsiäis päiluänä, Jumalan olkon ijanka-M-
-sesti kiitos! murittuu minun töiwoni riemuni,
kuin minä näen Sinun, Herra lesu, niinkuin
Woiton Ruhtinan nouftwan ylös haudastasja saanen wöitto.kuniuän kaikista wihollisi.
sicis Pitkänä Perjantaina Meni Sinun
tingos ales weriruffeilla säteillä, pimeys peil«
ti maan, ja maa järisi, koffas henges vlön»
annoit. Sinun wihöllises ilakoitzit ja sa->
noit: kosta Hän makaa, niin ei Hän noustjällen. Mutta kiitetty olkon Sinä lesu Chri.
sie, Sinä Woiton-Sängari, joka tänäpänä
teet wihollisies toiwon tplMi, ja näytät ylös.
NouseMists kautta, ettäs olet woiton saanut!Sinä elämän Auringo knht tänäpänä niin«
kuin Ylkä knmmiostas, ja Wiorsian iloitzs
nun takasin tulostus ja wditostas. Täst ma»
kmvat Smim wihollifts spnnin kuö.

l^
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teman, perkelen ja helchttin olet Sinä nyt

woittanut. Sjunattu ole Sinä Wai»
mon Sjemen, joka olet rikki polkenut helwe-
tin kärmen pään ja sitonut sen suuren lohi»kärmen, Sinä, joka olet kukistanut pimeyden
mallan ja pelastanut fangit fangeuvesta. Nyi
on spnbi mareltu, Jumala sowitettu, taiwas
nweltu, LunastUren työ täytetty, wihn pois-
dlcltu ja rauha toimitettu. O! riemu yli kai.
ken riemun: O! ilo yli kaiken ilon: Tämä
on wiMi se päiws, jönga Herra teki, iloit-.kamme ja riemuitkatnme hänefä, Zloitkat tv
iaiwat, riemuitze sinä man, kiittskät te tvuo'
tet ihastuxella; sillä Herra 0n kansaansa loh.buttanut. Ole tutwasa sinä itkewä Maria!Klkat pelkämätä te murhelliset Waimot! Roh'maistat teitänne, te peljästynet Opetuslapset!
lesUS on ylösnosnut. Wartiat
Pilatus hämmästpkön, CaiphaS peljätkön, lu<valaiset wäriffön. Se on ja pysyy totena:
Sinetti on päästetty/ kiwi wjerltetty> hautaawettu, sia tyhjä; kääri, liinat ja hiki liina
poiSpanbu: lesllS ön NosnUl- Ole nyt pelkä-
mätä minun sieluni ja riemuitze lesus onplösnosnut. Jalopeura ludnn sukukunnastaon woiton saanut. Se tuiwallinen Simsbn
on itze katkaisnut köydet/ ja Jonas dn el<K
tvänä tullut Ulos Valaskalan mahasta. Old
hpwäsä turlsasa mmun sjeluni/ Raiihan PääsmjeS on ylösnosnut Nyt on sinulla wavatygökäyminen Jumalan tygö, ystäwys pyhäin
Engelitten kantz.,, suojellus kaikkia sinun ibi»
holllsias wastan. olkon Sinulle, Her«ta lesu! Smun saadun wotttos, Sinun riei

S mul«



50
mUllisen plösnousemifes edestä. Minä
len myös Sinua, rakkain Wapahtaja, ettäs
Henges wdilnan kaulM herätäisit minua syn«
uin unesta, ja annaisit minUlle armoa nosta
uuteen elämään, haudata wänhan ÄVamin ja
elää uutta elämätä Sinusa; aina ylistää Si.
tiun kärsimistäs ja kuolematas jä tiemullista
plöSnoUsemistas, christillisellä waellurella.
Mein, koffa minä kuolen ja hautaan lasketan,
niin muistuta minulle Sinun kuolemas ja y«
lösnoustmises älä salli kuoleman Minua pel.
jättää> wartioitze itze minun hautani ja annci
minun luuni maata Koffas tulet
duvmiota pitämään, niin herätä minua ilot»
sesti Anna minun kirkastetulla ruu«
millä katzella Sinua, ja Sinun kuolemas jä
ylösnousemtses tähden sisälle käydä ijankaitkisseen Amen.

Rukous ja Kiitos Christurcn Taiwaseenastumisen päiwanä.
«)liins menet tänäpänä. Herra lesu! Hänelitpgönsä,. joka Sinun lähetti. Minä kiitän
Sinua. Rakkain Heitä lesu! Sinun armolli»sen ja ystäwällisen "oleffelemises edestä täällä
maan päällä Se on sangen walitettawa, et«lä mailma on niin pahoin itzens Sinua wa«stan menettänyt. Ilon ia rieniun' siasä onSinun waellULes ollut alinomainen kärsimi«nen. Sinä synnyit köphydesä, Sinä lainasitseimen kehdoxes, Sinä elit kaiken aikas wihe«liäisydesä. elkä Sinulla ollut kuhungas olisitpääS kallistanut. Et Sinä tehnyt kcllenqän

pa<
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pahaa, wan kaikille hywäH, kuitengin kärseit
Sinä alinoma.wihna ja wainoa, ja Sinun
julmat wthollises el tytynet ennen, kuin he
nätt Sinun wiattoman weres.wiickeisen visa.
rän äsil wuodatettawan. Ah! minä chmetle.
len ihniistenjumalatoinda luenettänuM: mut-
ia wielä enämmln Sinun, Herra lesu, sanoi
matoinda tärsiwällispttäs ja sywää alendanii»
stas. Sinulla olis wlsilsti ollut syy anda tul»
da ja tulikiweä sataa kirotun Maan ylitzc,
Sinulla olis ollut syy syöstä senka,'daisen„ft)li.
disen mailman ulkonaiseen pimeyteen, Mutta
kiitetty ole Sinä, Herra lesu! et Sinä tul-
jut duömitzemaan wan wapahtämaan, ei
dottamaqii wan arnwhtalnaan, ei hy'jämään'
ivan kutzumäan ja kokomaan taiwalliftn Isäswalbakundaan. die siis kiltetty, kaliin Wa«
pahtaja, blejkelemlses edestä meidän seasamme,
suuren tpös jci waiwas edellä, ahdistuM ja
kaiken kärsimises edestä. Ole kiitetty, ettäs
olet meille osottanut tjen, jota meidän, wael»
daman pitä^.ettäs olet ilmoittanut meille tai.mallisen MS tahdon ja neuwön meidän au»
iudestamme, ettäs olet etzinyt lam-
baita, ja niinkuin ustöllinen Paimen peiasta»
nut meitä helwetin suden kidasta O.'e kiitetä
ty, Herra lesu! kciiken hywänv kaikkein au.sanain, SinUn suloisten' saarnais,
ja kaiken ulösseisotun waiwas edestä.. Si.
nun tiitöxeS pilä alluman meldättmm kauwan kuin päiwick kestää: ajan petä-'
stH vita myös meidän läkkämatci kiittämän ja
Yllstämätt Smun mmeäs., Sl«ä menet nyt
länWnä taiwastis, nitnkuinz suuri Mitott

D 3 Het»
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Herra. Kaikki Sinun wihölliseS owat
han lyödyt. Sinä olet nyt täyttänyt Isäs
tahdon niinkuin kuuliainen Poika, ja olet
nyt mahdollinen kruunattaa Kunnian kruu>
nulla, ja istumaan Isäs vikialla kädellä. Her"
ra lesu, Elämän Ruhtinas ja Kunnian Her.
ta! me rukoilemme myös Sinua, etts> waift
kas näkywäisellä muotoo menit meistä pois>
Sinä kuitengin, lupaures jälken, olisit mei-
dän tykönämme jokapäiwä maitman loppuuri
asti, autaisit meitä, kaikesa hädäsä, mjehulli'
festi sotimaan, ja Sintin kantzas woittamaatt
kaikki meidän wihollisemme. Autä myös mei»
tä, Herra lesu, Sinun Henges armon knut«
ta, ylönandanman mailman ja bänett himonasa, ja joka päiwä pitämään Meidän taiwaseen
astumisemme ustosa Anna meidän mjetemme
ja kaikki meidän halumme seurata Sinua
waseen, ja waikka meidän wielä jöngun ajan
täyty täällä asustella, Niin anna että meidäti
ilomcke ja ei kuilengan olis
täällä, wan Sinun tpkönäs. Ettäs myöS/
Hetra lesit, olet luwanut walmistaa hstäwil.
les sian Isäs waldakunnafa, niin tUkoilerl
ininä päätötexi, sttäs armosta minullekin
maiselle spndiselle walmistaisit wähän sian Si»
nun waldakunnasas- Minä tydyn olla Mähin
siellä ja saada alhaisimman sian. Minä ty«
byn olla öwtn wattiana Sinun huönesss. ai«
noastanS minä saan tulla sisälle ia olla Sinutt
lykönäS. minun lesuxeni. Sillä wällllä,
Herra lesu, Sins syndisten Dstäwä ja Was
pahtaja, joka nyt istut Isäs oikwlla kädellä
ja rukoilet syndisten edestä, rukoile minUn e-

de-
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hestsni, ettei minun heikko uffoni puutluifi.
koffas tulet duomitzemaan mail<

maa, nlin anna minun nähdä Sinun, niin»
kuin armollisen Duomarin. Anna minun köy-
HH sieluni elä.l, että hän Sinua kiitäitz ijftn«
faikkisesti. Amen..

Rukous ja Kiitos Heluntai Mwänä.
kiitän Sinua, Herra lesu/ Totuu»

den Suu, ettäs armollisen lupauxeS täyttänyt
olet ja lähettänyt meille Pyhän Hengen, zota
Sinun pvetusiapses näkywäisellä muodolla
tänä pälwänä sait koetella, ja owai sen koko
mailman edesä ofvltanet. Tämä Sinun totu-
des Pyhän Hengen lähettämisesti todistaa, el«
tä me waiwaiset syndiset olemme apmollisesa
muistosa Sinun tykönäs, waikkas näkpmäisel»
lä muotoo olet mennyt pois meidän tyköäni
me endiseen kunmaas. Ei ollut siinä
rattahin Herra lesu, Ms pidit huolen NeK
siä oleffellesas meidän seasamme, ettäs MS«seisoit katkerimman kärsimisen ja, meM ?uole«
maan meidän edestämme, wan Sinä pidätz
myös rakkaudesta uffMsen murhen meistä tai«waasas ja kunniasas. Kossu chnuset tutewat
paremhaan tilaan, unhottawat h 5 enMitten
wanbal ystäwäns, liatengin huonomat- Mut"
tza SinH, Herrg lesu, G unhoda meitä, Tä«
sä mahdetan syystä kysys:: mikä on ihNwtzn<!
?ttäs händä muistat? Mins kiitän Sinua sen
iähden, Herra lesu, ja tahdon ylistää Mnuaiämän armon edestä. Gumembata lahjaa G
Hle Ginä, ikä.nä tainM meille. <Ma, kuin W-.tz<W



hän Hengen. Minä waiwainen fpndinen ru»,
koilen myös Smua, että, ttiinkuins muodit t
Pyhän 'Henges Apostolinen ylitze, niins t.,h'
doisit myös,' ehkä näkWHttonMä muotoo,
wuodatia Hänen minun ylitzeni, ja
minulle armoa niin käyttää ja menettää itzeni,
etten minä ikänä murhellisexi saatais engä
tyköäns pois ajais tätä- hynM Henges.
na Sinun PyhH Hena.es hMoänH päiwänä ol«,
la minun iloni, minun uskollisen ja wähwan
Marjeliani, pabana päimänä minun Lohdut»
salaili, kiusauxesa minun että Si-
nä, Herpa lesu,
Jumala minun rakas taiwallinen Isäni, ja
Mins Sinun kallisti ostettu laples; että syndl

kauttas on pois pyhlttö, rangaistus
pois otettu, taiwas ja autuus, Sinun lähtes,
minun.' Jos minä myys/Herra I?su, 'osan
sin syndnn langeta, jos minä tulisin perkele!»

majlmalda ja minun ömalda lihalyani ja
werelhsnl wietellhrl pöikkemaan pols, Sinun
kästystäs ja 'ftn kautta wihoitaisin Einun,'
minun Jumalani, niin. älä ota minulda poiH
Ginuy Pyhä'Henges ja älä hettä minua pois,
kaswois Walaise minua taas, H'ngel.
läs/,wie minua oikialle tjelle, ja ope?a minua
murhellä tundemaan wlkani, anng minulle
taas 'Si,nun autuudes ilo ja Sinun hpwa
Henges, wiekön, mlnua aina tasaista tjetä.

.

'

Herya humala Pyhä H.enP, joka olet ss«
wiä ja rakkautta täynäns Hengi, tu,e mrösi
minun tvgöni ja tee ltzelles asumasta minun,
3öMsä. spdämesäni. Minä tunnustan ja en

"' '""'" "' '
'
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§Ma kieldä, että minä riettailla siinneilläni
ylen usiasti tehnyt itzeni Sinuhun
maxi, ja että Sinulla on spy poiketa minusta
pois. Mutta, Sinä rakkaudesta rikas ja ar<
mahtawainen Hengi, ole minulle armollinen
ja armahda minun päälleni lesuz'en tähden.
Nuhtele minua synnin tähden> mutta walaise
minua ja ojena minua jällen ja johdata mi,
nua aina Malla tjellä Unna minulle uffol-

ja kuuliainen sydän, ja opeta minua ai-
na pelkämään ja rakastamaan. lumalatam.
Koffa hätä ja kiusauret kohtawat, niin 010
Minulle awullinen, ia itze kuolemasa tohista
Minun hengeni kanffa, että mwä lefufeni
tähden, olen Jumalan lapsi. Ia koffas maan
tomusta muita herätät, niin herätä minuakin
iloisna ylös, niin tahdon minä Smua ynnä
Isän ja Pojan kansia kijttä ijynkaiLkisesti»,
Amen.

Ullkous hWästä. Ilmasta.
Sinä joka oket luonut maan ja kaik«

kl mitä siinä on ihmisen, hywäxi: Ginä, joka
plöspiyat ja ruokit kaikki, jolla, elämä hengi
on: Sirlä jaat hywät ja pahat ajat; Sinä
annat kowat ja hywät Sinä, sjunat
hedelmällisellä >ia hywällä ilmalla. Kaikki,
on Sinun, kädesäs, meidän Jumalamme sju«
yaus ja kipouS, hyivä ia paba, kaikki pitch
oleman Sinulle pallpelMLt ja toimittaman.
Sinun käffyzäS: mesi, matkia ja Uma, PttH
Ginun käffps jälken ihmiselle taika
hpydplyreri taikka nzahingoxi, Wnä olet kyl«
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ls alusa andanut jokaitzelle woiman lamfa
jällen kaswamaan, enänemään ja pysymään;
kultengin on kaikki Sinun KallituM allaensnee elikä wähenee Sinun kästys jällen.
Maa on määrätty ylöspitsmssn ihmisen su«
kukundaa. Silta wiljaa monen kertai»
feni ihmisten ylöspitzännöz:i. Mutta me mah»
damme tehdä työm, olla uperat ja nimelliset,
wiljellä maata ia käyttää taikti
kuin me parhain jollet Sinä, Her.ra, anna siunausta, niin on kaikki turha»
Wi wähäinen wahingollinen iIM, rae>ftdH
ja myrffy taiwwat teldä koko meidän tpom.
me. kelwottomari, tuottaa meidän päälleme.
näljän ja perikadon Suuri Jumala, joU
kaiken tnailman woimasa pidät, Sinua minä
siis rukoilen, anna meille riywä ja sopimai»,
«en ilma sekä meressä että maalla, wwwota
maa hedelmällisellä kastella ja fateM ja anna
hyödyllinen ja fowelias lämUin, että wilAkaswais, ja että me, Jungin lvuohen. aikana,
niin lamvan kuin meidän otzamme hiellä, työl»
lä, ja waiwalla pitä mettämme täällä maan,
Päällä elättämän, mabdaisimme nautita sinunsjunauM,' ja saisimlne iloiA Sinun hywvde,
KHs, joka kestä yli wuoden. Me olemme kpl-,
lä muuta cmsamet: mutta älä rangaise mettä
noidan ansiomme jälken, ja älä anna ne kuin.
ywat luodut meidän hywsxemme, lulla mei-
dän, Zos Sinä o! Jumala,
hywält lövdäisit pahan ilman eli muun

kautta koetella ja kurittaa meitä,
min, opeta meitä myös Sinun Isällisen EdM.Momuns arwosa pitämään, ja pettämään
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Sinua niinkuin Jumalala. Ennen kaikkia,
minun Jumalani, koska kaikki minulle hpwin«
käy, kosta minä näen kaunin pHiwä» Pasien,
hedelmällisen sateen, sowelian ilman, niin älä
anna minun unhotta Sinulle sen edestä kiito»
sia ja kunniaa andamaan Opeta minua mut"
stamaan että minun olejkelemiseni täällä onsangen lyhy, ja että minun hengeni on ai»
noastans yzi tuuli. Muistuta nnnulle etten
minä eM ainoastans leiwästä, mutta jolaitze?
fia sanasta kuin Sinun suustas lähte: nostasentähden minun silmäni ylös taiwaseen ja o«
petä minua maata wiljellesäni aina ajattele-
maan sitä kuin ylhällä ja katumatoin on. Ko'<
sta minun elämäni taiwas rupee pilwittele>
mään ja pimenemään, koffa kuoleman puu»
ffaus lykkää minun heikon hahteni kimoon;
ynnä minun silloin tptywäisnä lloisna men»
nä ajallisesta työstä weisaman Sinull« ijan-
kaikkista kiitosta taiwaifa, kusn ei phlskän kyl.
män eli kuuman, yön eli päiwän walhetustiy
ole wan kusa Karitza, Sinun Poikas, vssmeidän Zluringomme Amen.

Rukyus kowqn llmgy aikana.
Aywä Jumala, joka kaikki ylsspidät, Gi>
nulla on syy rangalsta lyeitH meidän spnbeim-.
Me tähden:
kuorma maan päällä. Muttg auta ijänkaik<
kinon Jumala.» kuinqa monda WMmMintzHIhmistä eikö, löydy. Sinä Herra, meidän hWpä Jumalamme, ofotat meille lukematömMhplHä<Z, Sinä annat meille htzdtzlmMset Mo»^
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tzel, hywän ja sowelian ilman, maa kafwaa.ylönpaldisesti kaikki ihmisten tarpeet, mutta
walitettawa/ kuinga wähän kiitoxen Sinä,
Herra minun Jumalani, sen edestä saat. Si<
nun lahjas ja sjunauxes käytetän synniri ja
ylönpaldisuderi, ei kengän muista köyhää lä<
himsistä, ja usiasti pidetän kaikki, iksnäns.
kuin tulis se tapaturmasta, ja Sinä, meidän
Jumalamme, et saa yhtään kiitosta taikka
kunniaa sen edestä.' Tämä ei taida muuta
kuin kehoittaa Sinua wihaan/ sen hawaitzem.y,a me nyt walitettawasti, ia mahdamme kpl,
lä häwetä meidän kiittämättömydemme ja mui-
Yen spndeimme tähden. Ah! Herra, kuinga
surkiaxi nyt näyttää, kuinga waikia se on se/
kä ihmisille että eläimille, kuinga surullinen
eikö ole elää- Jos me käännämme silmämmetaiwasen päin, niin näemmä me ikänäns
kuin Sinun wihas kafwot: jos me katzomme
maan päälle,, niin se näky niinkuin häwitetty
Sodoma. Ihmiset huokawat ahdistuzesta, E-
läimet parkumat ja tawallanfa tjetä andawat
walitUfensa. Ah!, me waiwaiset syndiset,
kuin olemme, saattanet Luojan »varustaman
luondog meitä massan Hywä ja Pitkämjeli',
nen Jumala, luoynon Herra, W tee meille
meidän ansiomme jälken ja älä rangaise mei«
tä wihasas. Me tunnussamme engä taida kiel»
dää, että me sen ansainet olemme: mutta.
Sinä olet Jumala ja. ei. ihminen: rangaise ja
kurita meitä, mutta älä meitä hukut.ä: se on.
Sinun asias, armahtaa. A.nna tämän kowan
ilman heiketä, ja kadu,sitä pahaa, kuins
aikonut meille tehdä! Alä anna meidän näl«.



59
jäftl ja wiheliäisydesa hukkua, wan osvta
armolliseni, ja anna meidän taaS hawaita
fulnga leppllinen ja hvwä Sinä olet. Lau«
pias Jumala, kuule meidän huutomme ja
huokauremme ja armahda meitä En me ikä<
nä tahdo unhottq Sinun kuritustas, wan i-
loisna weisata'kiitosta Sinun suurelle Nimel»
les, kuin s säästät meitä waiwöista ja annat
meidän Sinun suojasas,

'

Sinun suojellures
za alla, aikamme elää. Amen.

Rukous tarpellisesta ia otollisestasatesta.
«Verra lumglq, luonnon Herra, jolla on.
walda taiwqn ja maan ylitze, ja joka annat
luoduille käffpn duomioitas, toimittamaan:
Sinä, joka tMdat käändää hywän pahäxi jq
pahan hywäxi, kahahda taiwaastas armollise»
stl meidän puoleemme täsä meidän hädäsäm.
me, ja älä anna maan kuin on mää«.
rätty meidän plöspitämiftfemme/kuiwudelda
yerätt Awa täiwaäs ärmiasti ja
anna hedelmällisen sateen ja wirwottawan
kasteen längetH meidän kuiwan'maamme pääl,
ft. Kuinga kallit ja arwomattömat eikö ole
ye sateMsaraf, jotka kohtulliseH puSwat'SU
yun taiwaastas. En me taida ikänä täMikiittää Sinua, hywä Luoja, sen sutoisey ja

Auringon edestä, jyngassen hywäxi luonut olet.
muinenon nähdä händä niinkuin wibyllista,
joka tulella ja polttamisella häwittää
mällisimät paikat? Niin kaunisti kuin su>o>.

' A
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fen faten perästä maa wiberiöitzes fa kaM
wlrkowat Aurwgon lämbymästä, niin, kauhia<
sti hän pitkällisen ktnwuden jg
kautta maan kaswon turmelee Tämän ha<
waitzemma me walitettawastt nnt, kuin Si,
nun taiwsas, o Jumala! on suljettu ja Si,
nun Auringcs on saanut käffyn tekemän, mei.
dän maamme ikänäns kuin kallioni. Nyt me
wasta opimme arwamaan niitä tvirwyttawai.
sia ja hedelmällisiä saten pisaroita, joista mo
mutoin nlin wähän waarin otamme, Nptz
näemmä ms, että siunaus on Herra», ja ilmanz
sitä on kaikki meidän työmme turha. Kuka
on nyt nun että hän taita a:>
da yhden faten ptfaran pudota, yhden jpwän,
eli ruohon korren kaswaa? Kaikiwaldlas
Armollinen Jumala, älä rangaiso meitä mi-"
hasas ja meiyan o.nswm jslken. Me
me meidän wiheliäisydemme ja suuren mah,«
dottomudemme, etten me ole mahdolliset saa«
maan i)bt,ä, ainoa west,' pisaraa. Mutta ettäs
armosta olet meidän, luonut ja andanut meisso
fjelun ja ruumin, niin älä anna meidän huk«
kua. Kasta jällen meidän manderemms ja:
wirwota maa taiwan kastella, min me kiitä,n«
me Sinua, joka asut ja katzot.mosa alimaista, lesuxen tMden. Umen,

Rukous poisolewaiftn Sukulmsen
edestä.

armias Jumala, joka aina olet kuullut' mb»
nun rukouxeni ja armollisesti »varjellut minua
Hailista lvaaroista, kuule nutein minun uffol^
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Nnen rukoureni ja warjele armollisesti minun
r. Sukulaiseni heidän matkallansa ja poisolle-
sansa. Wartioitze heits armollisesti, ja Sinun
pyhä Engelis johdattakon heilq edes ja takai»
sin- Älä anna milän pahaa heitä kohdata>
warjele heitä synneistä, jg anna heidän asi»nnsa ja toimiturenfa menestyä, Sinun suosios
ja kaikkem meidän jälken, Tcu«
wuta Muiden sydämet ja
jhywintekoisuteen heitä kohtan. Sciss aina
heidän puolellansa, ole heidän ustalluxens ja
wäkewä apuns. Anna meille molemin puolin
terwens, ja anna meidän ilolla jällen toinen
loi-semme kohdata Mutta jds Sinä, Mnwl<
linen jq Kaikkiw:sas Jumala, hpwäxi löydäi.
Nt, heidän polsollesansa kutzua minun taikka
heidän tääldä, niin etten me täsa kuolemaa
sudesa toinen toisemme kan§aenä sajs kantza>
käymistä pitää, niin olkon, Isä, Sinun ar«
Molllnen tahtos. Anna meidän silloin ustosa
meidän Wavahtajamme päälle saada päättää
meidän waelluremme, ja kerta ilolla kohdat»
ioinen loisemme siinä maasn, kusa ?i enä
tään eroa ole, wan me saamme olla yhdesä
Sinun tykonäs lakkamata ijankaikkisesti. A«
men.

Kiitos päätetyn ckatkan jälken.
Vuuri Jumala, nunä kiitän Sinua kaikesta
sydämestä, eltäs aina olet osottanttt minulls
hywää. Erinomattain kiitän ja ylistän minH
Sinua, ettäs niin Mllisesti olet lvarjellut mu
nua minun tehdyllä matkallani, andanut mu



62

niin onnellisesti ja terwenä kotia tulla ja nyt
jällen andanut. minulle armon ilolla, nähdä
minun rakkat Omaiseni. Ole kiitetty, Armias
Jumala, Sinun armollisen ja wäkewän suo»
jelluM ja vähäin Engelitten tvartiöitzemlsen
edestä. . Tuhänen önnettomulta olis pikaisesti
tciinut kohdata minua ja monia waaraa mi<
nulle tarjonbellut, mutta Sinä, Herra, olet
minua niistä pelastanut ja warjellut, etten
minä ole jalkani kiiveeN loukannut, ja ettei
pahat ihmiset saatanan juonden kautta, ole
saanet minua wahmgoittaa, Armias Juma-
la! ios minä Matkallani jollakin Muötoo olen
erhettynyt Sinua ja Sinun pyhiä KästpjäS
wastan, niln anna minulle se andefi, niin-
kuin Laupias Isä, opeta minua näkemään er-
hetyzeni ja anna minulle armoa sydämellisesti
itkeä kaikkia MinuN JosSi»nä ö Jumala! tahdot pi-dendää minun elin»
aikani, niin hallitze itze mittun waelluxeni ja
tekoni ja anna minun aina elää Sinun pel-wosas ja rakkaudesas. edes seisoa minun wir.
kani jä huoneni uffollilesti ja toimellisesti, ma-
nata, omaisiani lumalisuteen ja kaikkiin chri-stillisiin awuihin, ja, käydä heidänhywällä esimerkillä. Koska minä wihdoin pHH-
iän elämäni Matkan, ja Sinun kaikklwiisan
ideskalMniseS jälken waellay kaiken mäilman
iien, anna Sinun pyhät EngeliS wiedä mi«
imn sjelttni Abrahanun helmaan, ja minun
saada olla Sinun tytHiaS minun Jumalani/ijankmMsesti, lesuxen tähden. Amen.

Ru«
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Rukous koffa joku wenee työhöönsH.
Jumala ja Luoja, joka olet käffenyi

meitä työtä tekemään ja elättämään meitäm
etzaMMe hiesä, Sinun Nimees menen Mnä
nyt affnreihini ja työhöni: katzo armosa mi«
nun puoleeni, ja sjuna minun luwallista edes»
ottamistani,. Minä tjedän Sinun wihäwan
kaikkia laiskoja/ ja sanonen, ettei heidän pidä
spömänkän: MUtta sitä wastan olet Sinä lu.
waniit sjunäta kaikkia uperoita tpönsekiöitä,
öttä heidän, pitä menestymän ja heillä kyllä
oleman- Minä rukoilen Sinulda, Armias
Humala, ,woimaa ja wirepttä, wiisauttä jä
ymmärrystä täitaMi oikein työtäni toimittaa.
Anna Sinä itze siihen sjunausta ja apua.
Minä tjedän hpwin että ilman Sinun sjunau-
stas tuthaän työtä tehdän, jä ei auta ensin,
gän, että joku nopsa jä taitama on, muttase on kaikki ajasa jä onnesti, se tulee kaikki
Sinulda, Herra, Sinun hywydestäs ja sju»
näujestas. Sentähden» Herra, kuin minä o-
iän jotakin eteeni ja.alan työni, rukoilen mi-
nä Sinulda apua, ja kuin minä olen ändä«
yut asiani Sinun käsiis, niin olen minä wis«
si, että minun työni tapahtuu Sinun tähtös
jälken minulle hywäri. Jos joku onnettömus
siinä köhtais, Niin minä tiedän sen tuleman
Sinulda, minun Jumalani, joka tiedät tehdä
pahasta hywän, ja laitat niin, että se wih-
doin tule minulle hywäxi. Sillä mälillä, mi-
nun Jumalani, ole minun kansiani, sjuna
minua, estä kaikki, kuin taidais olla esteeni mi.
Uun tpösäni, ja opeta itze minua, kuinka ja'

mil>
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millä taivalla minun telemsn pitä.. Opettamia
nua työni alla aina nostamaan silmäni ylös
Sinun tpgös hartailla huokaurilla, niin et o»
le minun työni turha > wan minä Sinun
tes sjunattm Ämen.

Kiitos päätetyn työn jälken.
kiitän Sinua, Armias Jumala > el«

täs olet sjunanut minun työni ja anbanut senmenestyä. Monet estet ja onneltomudrt olisitsen alla tainet minua kohdata, ckutta SinuNarmos ja hywydes ön ne poispoistqnut: minä
olen sen alla hawainut sinun armollisen avuSz
ja sentähden annan mins Sinulle welwollisen
ja nöyrän VllMeN ja kiitoxen, Anna
ö Jumala, sen työn kuin minä nyt tehnyt
olen, tulla SinUn Nimes kunniafi, minun'
lähimmäiselleni ja minulle itzelleni hywäri ja
hyödytpferi. Mitä minä siinä erhettpnyt o<
len, sen tahdoisit Sinä Isällisesti nndcri
ba, ja lainata minulle armoa parata ttziänii
Minun ruumini ja jäseneni owat nyt työstä
wäsynet, mutta tätä wastan on Sinun hywy<
beS löytänyt terwellise.n wälikappalen, nimit«
täin suloisen lewyN. Tämän lahjan edestä kii>
tän minä myöskin Sinua, minun Luojani/
ja en tjedäis tätä etua oikein arwata, jollei
työ minun raajojani wäsytäiss Ah! kuinga
Wakia lepo on wiriälle ja uskolliselle työn teki»
alle, mutta sitä wastan kuinga wäbä työtöin
orwaa tätä Jumalan hywpttä. Minun
Wollisudcni on työtä tehdä, tninä tahdon myö>
nn olla wicheliäs wirasani, niin kauwan kuin



65

minä elän. Minä tjedän, minun Jumalani,
Sinun katzowan minun työtäni, sjunawan sen
ja andawan minusse waiwani edestä niin pal.
jo, kuin minä ajalliseni tarpexeni tarwitzen.
Opeta minua onnellisen alla aina
andamaan Sinulle kunnian. Warjele minua
ahneudesta, petollisudesta ja pahaa työtä teke-
mästä. Wiimem, kosta minä, wäsynyt elä,
mästä ja waiwasta, täälds eriän, niin sjuna
minun kuolemankin työni. Ia niinkuin se on
wiimeinen ja kaikkein painamin, niin ole myös
silloin wäkewimmästi ja armollisimmasti minnn
tykönäni Sinun awullas. Suo minun Sinun
Nimees saada silmäni kiinisulkea, ja sitten le-
wätä töistäni. Kuule minun huokauxeni Ar«
mollinen Jumala, werisen tpön täh»
hen> Amen.

Korkian Wirka.mjehen Rukous.
«Rorköin Jumala, joka asut taiwaisa, Sinun
wertaistas ei ole kunniasa. Sinä olet kaik-
kein Herrain Herra, ja Sinun suhtees owat
kaikki ihmiset luettawat niinkuin pisara äm-
bärisa ja niinkuin aiwan turhat. Suuri Ju-
mala, minä pidän Sinun Majestetis arwosa
M tunnustan suuten mahvottomudeni, erino-
maisesti ettäs mmun mulden plitze mailmasa
plöndänpt olet« Minä kiitän Slnua armos jcl
hpwpdes edestä,,M rukoilen, eltas Henges
kauna pidätsii minun syVämsni nöytydosä, ja
»petaisit mi.zua, etlä nunä olen sinun käles
aua )a Sinun palweliaSl Ia watkka minulls
on annettu juuremvi kotteus ja lunnia kuin

E Mi-
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muille, niin warjele minua ylpeydestä, wäki<
mallasta, wäärydestä ja ahneudesta, kuin eni,
mitten seuraa korkeutta mailmasa. ANnä mi.
nun muistaa, että ne, jotka owat minun kä-
skyni alla, owat minun kanHapalweliani, js
etten minä ole Sinulda enämbätä attsainut
kuin hekän, wan mitä minä olen, sen minä o,
len Sinun sulasta armofias, joka annat kun-
nian ja mallan kelläs tahdot. Anna minutt
niin toimittaa Mirkani, min käyttä itzeni kans.sa.patwelioitani ja kan§a.weljeitänt kohtan,
ehkä he maallisesa owat minua halwemmat,
etten mlnä jollakulla muoto erhetyiS ja Sinua
wastan syndiä tekisi. Anna minun aina mui-
staa, että armotoin duomio pitä heidän pääl.
lensa tuleman, jotka ei ole laupiutta tehNet.
Pidä siis minua Sinun pelwosas, etten minä
yhtään wääryttä, wan ainoastans oikeutta,
ja, jokaitzelle hpwHH teen, niin paljo kuin mi,
nä ymmärrän, etten minä langeisi Sinun kH.
siis ja lZyttäisi ustvttomali palweliaxi, ja
kerta Sinulda kowasti duomitaisi. Anna mi,
nulle wiifautta ja ymmsrrpstä, ja anna mi.
nun kiiwaudeni olla rakkaudella ja hiljaisu.
della sekoitettu. Anna minulle hywiä neuwo-
ja ja ustollisia patwelioila, ja taiwula heitä
kuuliaisuteen, jotka n,'iun eli minun käskyni
alla owat Auta parhkin päin, ja anna taik.
ki minutt tekoni lulla S ""n kunniaxes jct
minutt köyhätt lähimmäisettt Mi.
nä kutzutan Herrari maan päällä, mutta älä
anna minun ikänä unhottaa, että Sinä olet
Mlnun Herrani, opeta nunua olemaan Sinutt
kaloaises lembeyyesch ja hvwydesä. Opeta mi«

nua
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nua niin menettämään itziäni muita kohtan,
kuin minä tahdon Sinun menettämään itziäs
minua kohtan. Wiimcin, kosta minä, wira.
siani wssynyt ja elämästä kplläni saanut. St.
nun käjkyS jälken, jätän 'virkani, niin anna
minun armosta, lesuM miniin Wäpahtajanl
tähden, saada sian Sinun Oäldakunnasas.
Ame^i.

Perhen Isännän Rukous.
Jumala, minun rakas taiwallinen I

säm, Sinä, joka kalkkein oikia Isä olet, kuzn
taiwahisa iä maasa lapM kutzutan, kahahda
armosä minun puoleeni, jollaS olet ösazi an.
Vanut M Isän perhellem ja omaisilleni Ml.
lä maan päällä. Anna minulle wiisautta ja
Mlnärrpstä, oikein ja niinkuin tulee,, edessei.soman minun huoneni, erinomaisesti käymään
omaisteni ja perheni edellä hywällä esimerkil-
lä, aina neuivomaan heitä Jumalan pelkoon
jä kaikkiin christillisiin awuihin. Anna mi.
nulle diliainen ja lembiä spdän, etten minä
menetä itMni omaisiani ja alhaisiani wastan
tväkisesti ja julmasti. Opeta minua muista-
maan, että minun Sinulle, minun Jumala.
ni, pitä tekemän kowan lugun, kuinga minä
hallitukeni olen edesseisonul / jä että Sinä
kerta lvaaAt. lninulda tilin jokaitzen edestä,
kuin minun käteni alla ollut on. , Auta mi-
nua, minun Jumalani, sjuna minun Mirka-
ni ja, minun kätteni tpot,. että minä taidaisin
tiältää ttzUnt ja omiani kunlttalla. Ia niin.
kuin sinä, Hsrra, tjedä,,, elia Perhen.Mnäl'

E lä
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lH on paljo ruumillista murhetta, niin limi-
tä minun murheni, laina minulle tcrnzeyttä
ja wolmaa, anna hywiä neuwoja, uffollisia
ja kuuliaisia palkollisia ja anna kaikki onnel,
lisesti käydä. Sinun huomaas, minun lu.
malani, joka olet mailman Suuri Huonen hal,
dia, annan minä kaikki tarpet, kuin minun
duonen hallitussani taitamat edestulla.
fia minä pidän itzeni Sinun-tngös, niin toi,
won minä, että Sinun sjunaures myöskin on
minun tykönäni, ja siinä toiwosa tahdon mi,
nä ustollisesti työtä tehdä ja pitää murhin
minun huonestani, niin kauwan kuin minä
täällä olen. Vbtä, Herra! minä Sinulda wie»
lä anon: Jos minä inhimillisestä heikkoudesta
erhetyisin Sinua wastan, ja en jouduis täyt»
lämään welwollisuttani minun huoneni ja o,
maisteni hallituxesa, kuin sen pahembi! on
minulle mahdotoinda, niin anna se minulle
cmdefi, ole kärsiwällinen minun kanani ja ä«
lä pane minua kohta vois hallilurestani, wan
anna minulle armoa parata wlkani ja ojen»
daa elämääni sinun tahtos jälken. Ia niin-
kuin Slnä armollisesti andexi a»mat minulle
minun wlkani, niin opeta minua myös ole,
man nopsan anderi antzaman niille, jotka mi,
nua wastan rikkonet owat. Koffa wihdoin
minun buonen dallitureni on päätetty ja mi,
nä, wäsyny mailman waiwasta, tääldä eriän,
niin anna minun ijankaittisesa rauhasale»
wätä minun tölstäni ja waiwoistani, minun
Wapahtajanl tähden. Amen.

Kaup-
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Kauppa-Miehen Rukous.
ja Laupias Jumala! joka edellä pHi»

näet ja annat jokaitzelle hänen elatuxens kei-
non täsä mailmasa, Sinä olet myös wissistt
andanut minulle tämän kutzumuxen ja mää,
rännyt minulle tämän wiran. Minun Juma-lani, Sinä, joka tiedät, että kauppa on waa-
rallinen työ, josa ahneuden ja wäärpden hen-
gi usiasti anda itzensä löytää, minä rukoilen
Smua, ettäs annaisit minulle armon ja mje»
len uffollisesti itzeni täsä menettää. Me tie-
dämme,'ja Sinun pyhä Sanas opettaa mei-
tä, että niinkuin waaja kahden klwen wälil»
le tungetan muuriin, niin myös sundi tun-
gee Ostajan ja myyjän Välille: Sentähdenwariele Sinä minua ja anna minulle walai»
stur silmät, etten minä jollakulla muotoo Si-
nua wastan syndiä tekisi. Alä anna rahan i«
känä olla minulle niin rakas, että minä sopi-
mattomalla korwon ottamisella yhtä haawaa
myisin pois minun kyyhää sieluni, joka on kal-
liimbi kuin koko mailma. Sj.ma minun kau.
pantekoni ja edesottamiseni, ja anna minun
tytyä kohtulliseen woittoon, kuin olis Sinulle
otollinen. En minä pyydH. muuta kuin tar,
Pellisen plöspidändöni, sillä minä ijedän, et-
tä rikkaudet owat niin työlät pitää, kuin
rallisst woittaa: senlähden, minun Jumalani,
aja ahneuden hengi mmusta pois ja warjele
minua ilkiästä woitosta. Wsärin saadulla ta»
waralla ei ole koffan fjunausta myöhänsä, älä
anna sitä minun, käteeni tulla. Opeta minua.
Herra, katzomaan niin hywin lähimmäiseni

kuin
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suin omaakin parasta, ja anna minuile uskot»lisiä ja kuuliaisia palwelioita, jotka minun a«
siani ustollisesti toimittamat. Kaikki wj»kkaus
ja petos olkon kaukana minun huonestani.
Wäärä mitta, määrä waaka ja määrät lu?
oul-laffut älkön ikänä minun käteeni tulko.
Opeta minua, Herra-niin kauppaa tekemään
lähimmäiseni kansia/kuin minä tahdon että
muut tekisit minun kanaani; ja anna minun
aina muistaa, että Gm^,'Herra,'olet kostaja,
joka.kostat kaiken wäärydcn. 'Miyun Juma-lani, kosta miils katzclen minun lflgun laffu-
jani niin anna minulle armoa muistamaan ml»
nun lugunlc.ffullni Sinun kantzas. Pyhi pois
kaikki minun welkani, sillä Sinä tjedät että
minä olen köyhä jq ettet minulla ole mitsn<
jolla minä taidaisin maraa. Koska minä olen
kaiken kauppani tehnyt, ja minun pitä mli,
meisen päättämän, niini suo,
lesuren tähden, ettet minulla olls yhtäkän lu»
guntetoa Sinun kansias, wap j«
loisna panisin pois turhuden, ja wiimein fai«
sin Sinun suustaS kuulla nämät suloiset armo,
sanat: W! sinä hywä ja uffollinen
wähän päällä sinä olit uffollinen, minäpä,
nen sinun paljon mene minun ilooni.
A!N.en.

Handttpärttärin Rufous,
"3ywH Jumala ja Luoja, minä kiitän Sinua,
ettäs vl?t undaliut minulle raitin ruumin ja
terwet jäsenet ja luwalliscn
jolla ruan jä waatet minun wiheuäisen.
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hengeni ylöspitämisexi ansaita taidan. MinH
rukoilen Sinua myös, ettäs isällisestä armo-
stas ja hywpdestäs niin sjunaisit minun kät-
teni työn, että minä kunnialla taivaisin itzeni
ja omaiseni elättää. Rikkautta ja köyhptlä
älä minulle anna, wan anna minun saada
määrätty osani, etten minä leiwän puutetta
kärsisi- Niinkuin Smä, Herra, tjedät että mi,
nun työni on raskas ja waiwaloinen, ja että
nämät minun köyhät käteni yrinänsä pitä lait-
taman minulle elatuxen, niin anna sjunauxeS
olla minun kansiani, jb laina minulle terwe-
yttä ja woimaa affareitani ja työtäni toimit-
tamaan- Warjele minua, Laupias Jumala,
wiekkauhesta ja petoxesta, ja anna minulle
uffollinen, kunniallinen ja wilpitöin sydän-
Anna minun käykää minulle ustottua leiwi,
lviffätä Sinun kunniaxes ja lähimmäisen pal-
n-elluxexi, ja aina etziä hywää oma»
tundoa ja kunniallista nimeä. Mä anna mi-
nun ikänä unhottaa pois, peljätä Sinua, ra'
kastaa Sinua ja Ginudun turvata, niin mi-
nä tiehän, että, ehkä kuinga kowaxi minulle
näfyis, Sinä kuitengin autat minua. Sinun
sjunauxes kautta, Herra, ulottuu wähä niin
kauwan kuin paljokin: minä toiwon siis ja
rukoilen, ettäs niin siunaisit minun wähän
sisältulom ja warani, että se kestäisi minun
tarpereni. Sjuna minun työni wälikappalet,
minun palweliani ja niitä, jotka minun kans.
ani työtä tekemät, ovela minua aina menet»
ämään itzeni ystHwäeiMi, hiijaisesii ja oikia-
N heitä kohtan, joika owat minun käteni al-
a, ja tawuta. hndän sydämensä nmepteen.

uffol»
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uffollifuteen ja kuuliaisuteen. Anna minulle
armoa aina käydä heidän edellänsä hywällä
esimerkillä, että kaikki mahdais tulla Sinunkimniaxes ja nunun lähimeifeni palmelluxexi.
Kosta minä, wäsyny waiwasta ja työstä, e«
riän Mldä, niin anna minun, Wapahtajani
lefuxen tähden, autualliststi eritä ja lewätä
Minuy työstäni, AmeNz

Maanpa Peldo. miehelle.
ja Laupias Jumala, kaikkein

kappalden Luoja ja Vlöspitäjä! niinkuin Täh-
det taiwaasa ei näy yhtä suuren ja paistama»
B; niin omat myöskin ihmiset Sinun armol,
lisen ja wiisan säändös jälken erinkaldaiset».
Minä olen hallpimhain Kasa, kuitsngin Si«
nun palwelias. Ia niinkuin Sinä, armias
Jumala, olet tahtonut anda sen arwan lan-
geta minun päälleni, että minun pits maata
wiljelemän ja elättämän itzeni otzani hjesäz
niin rukoilen minä Sinua, ettäs armosta tah»
doisit katzoa korkeudesta alas ja sjunata» mi<
nua, h.alwinda palweliatas ja minun kätteni
työtä. Minä tjedän, Herra, että ilman Si«
nun fjunaustas turhaan työtä tehdän. Ei au-
ta, että joku taitama, nopsa eli upera on,
wan se ow kaikki ajasa ia onnesa, se on, Si<nusa. Herra, joka olet meidän onnemme ja
sjunauremms Jumala. Kuin Sinä sjunat,
niin anda maa satakertaisesta ja kuin Sinäpidätät niin nsändywät sekä ihmi,
set että eläimet- Herra, niin kuin kaiM hy.ws lahja tut?tz Swulda; niin sMa minua ja

nu«
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minun waiwaloista työtäni. Anna sadetta ja
lämmindä aikanansa, »varjele maan kastoon tu-
riloilda, rakehilda ja rajuilmalda, ylönpaldi»
selda kuiwudelda ja märkydeldä Anna minun
halulla työtä tehdä ja anna minulle siihen ter-
weyttä ja woimaa, niin myös uffollisia, kuu-
liaisia ja uperoita palkollisia. Anna Sinun
sjunauxes olla minun kansiani pellolla, lado,
fani ja aittasani, sjuna minun korini ja mi-
nun tähteni. Opeta minua kiitollisella kädel-
lä wastan ottamaan Sinun lahjojas, ja Si-
nun velwosas niitä nautitzemaan, Awa mi-
nun käteni köyhille, ja koffas stunat minua,
niin älä anna minun unhottaa köyhää lähim»
mäjstä. Jos Sinä, o Hywä ja Hurffas lu<
mala! hywäxi löydäisit ajari pidättää
sjunauxen, niin anna minulle kärsiwällisyttä,
warjele minua nurisemisesta, ja opeta minua
nöyrällä spdämmellä Sinun kädestäs wastan
ottamaan pahan päjwän ynnä hywän kansia.
Kuin minä niitän ruohon ja ne ihanat kukkaiset,
kuin minä näen heinän kuiwawan, tähkäpäät
tulendunnena killuman, lehdet kellastuman ja
maahan putowan, niin muistuta minulle, et-
tä kuolema wiimein wikahdellansa leikka poik-
ki minun elämäni, ieke minun waljuxi ja kaa-
taa minun maahan Anna minun aina aja»
tella wiimistäni, ja Nimeen kerta päät-
tää waiwaloisen työni, ja niinkuin tulenduntt
nisut tulla Sinun latoos, Amen»

Neitzen Rukous.
Pphs Jumala ja Laupias Isä! minä Mlsn
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Sinua, ettäs olet minulle raitin ruumin lahe
joittanut, andanut minun syndyä kunniasi si<
sta wanbemmista ja awiowuotesta, niin myös
tulla Sinun Seurakundaas sisälle ytetM ja
siinä plostaswateluri. Minä rukoilen Sinua,
ettäs alati hoiytalsit minua, katzahdaisit minun
niinkuin heikon astian puoleen, hallltzisit mi,
nua Hengelläs ja weisit minun hywin tämän
pahan ja syndisen mailman läpitze. Herra,
Sinä tjcdHt parhain fuinga monda
kiweä täällä minua kobtawat, ja kuinaa saa»
tana ja paha moilma laffewat waarallisei werk.
konsa wiattomain sphänhen yt??n, ja kllingq
pian ja kewiästi y,rikertainen ja heikko Piika
taita tulla wjetellM ja petetufi: SenMden
xukoilm minä minun Jumalani, sei«so aina millun puolestani ja sla Dengis kans,
sa minun tpköäni pois poikke. Alä anna mi«
nun kiusauleen langeta, ja jos minä siihen j u«
dulsin niin ole minun apuni, ja wie minua
onnellisesti siitä u>s, Marjsle minun kunnia,
ni, >q suo, etts minä aina pihän hpwHn ni«
men tallessa. Opeta mmua rakastamaan hy«
tviä awuja ja abkeroitzsmaan christillisestä ja
puhtaasta minua,pnä,
znän astiani ja warjele minua hau-,
reuoesta, irstaisudcsia ja muista wioista. loS
Sins. o Jumala! tahdoisil anda minun tulla
awiosäätypn, nlin anna minulle Jumalinen
slwiä ja pstäwällinen Puoliso, jonga kansiaMinä kaikes juma!isud«s ja kunnallisuhes vh«
desä elää taidaisin. Mutta jotz Sinulle kel<
»ais, että minä olisin naimatvin ja eläisin ai,
fani pMsispdefä, niin ole Sinä minun su.

lm«
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soisin pstäwäni ja rakkahin Ylkäni, ja anna
pimulle armoa niin itzläni käyttää, että minä
löyttäisin wiisasten Neitzytten seasa, ja niidenseasa, jotkas werelläs maasta ostanut olet, ja
jotka ei miesten kanM saastutetut ole. Anna
minun wiimein puhtain Neitzytten kansia men-
nä Vlkäni wqstan uffon lampulla kädesäni, ja
sisälle käydä taiwalliseen Häähuonefeen, sjellä
kaikkein Sinun Pyhäis kansa weisamaan Si.
nulle kiitosta ijankaikkisesti. Amen.

Nuorukaiselle ja Nuorelle Mjehelle.
ijankaikkinen Jumala, kaik.

kein kappglden suoja ja MspiM, minä kii-tän Sinua, ettäs minun hylyin luonut olet,
andanut minulle raitin ruumin ja jäsenet, ym<
märrpren ja taidon. Erinomattain olen mins
welkapää Sinulle, minun Jumalani,' kiitosta
andamaan sen edestä, ettäs olet andanut mi»
nun fyndpä christillisistä Vanhemmista ja kasi
watettqa totisesa ja puhtaafa taiwallifefa opi,
M/ ettäs olet andanut minun ymmärtää au<
jupen tjen jq christin opin kappaleita, istutta»
nut minuhun elämän uffon Sinun ja Sinunraflan Poilas minun Wapahtajani päälle yn-
nä Pyhän Hengen kansia, ja gndanut minulle
wahwan ja jäpkähtMätttzmän toiwon. Minärukoilen Sinua, Armias Jumala ja Lqupias.
Zsä, ettäs alnq Henges ärmollq jq jobdatu»
Ma warjeW minua kaikista harhqtejstL, pl,
Wsit mjnun iaastatoinnq mailmastq pelwosas
jq fakfqudefas, Hillitze ja hallitze minun wael,
MWi, jq M qnnq nuoruhen himot minua

wje,
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wjetells. Anna minulle »valaistut silmät ja
pmmärtäwälnen sydän, että minä näkisin ja
taivaisin wälttää mailman kawalia ja waa.
rallissa pauloja. Opeta minua aina elämään
Jumalisesti ja pitämään itzeni Sinun tygös;
joka on se ainoa kuin taita tehdä Ruorukai,
sen onnellisen, Opeta minua karttamoan, pa<
haa seuraa ,uin tuin myrkyllistä fpkärmettä,
wihamaan fpndiä, mutta ahkeroitzemaan pitää
kunniallista ja jiw.llista elämäkertaa Taiwu,
ta minun Nmoni js huluni siihen, kuin hpwä
on, ja anna minulle Viisautta ja mje.ldä op-
pimaan sitä, tuin tulee Sinun Nimelles kun»
niari, ja minulle ajan päälle hywäxi, kuin
kaunistaa minun wanbudeni ikää ja hyödyttä
läbimäistäm. Anna kaikki hywin käydä, ja
opeta minua malttamaan, että aika on kallis
ja menee pian pois, mutta se,, kuin opitta-
maan pitä, on tnrpellista ja työlästä. Pois
poista kaikki, kuin minulle esteezi olla taidais,
ja anna minulle halua siihen, kuin Sinä,
kaiwwlisas Jumala, löydät minulle sowsl«
jimmafi, wlla minä parhain taidaisiu Isä»
maalleni palwellufexi olla. Lähin Sinua,
Herra, epeta minua KuningÄani ia EsiwaK
dani arwosa pitämään, niin Myös kaikkia nii«
tä, joiden käskyn alla minä olen Opeta mi«
nua oleman siwiän ja ysiswallisen kaikkia koh-
tan ja aina pyytämään pitää hywää omatunZ
doa Wastoinkäymifesä ole minun turmani,
myötskäymisesä minun Uoni. Olkon kaukana
minusta kaikki kuin minua Sinusta, minun
Jumalani, eroitais. Sanalla sanottu: anna
sen, kuin nuorudesa istuteta», kanda minulle

«ran»
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wanhudesani hedelmän. Ia kuin mins olm
aikani elänyt niin kauwan kuin Sinä suot,
ja minun wihdoin pitä waelluxeni päättämän,
niin anna minun uskoja Sinun Poikas pääl-
le silmäni kiini sulkea, tytywäisnä tästä mail.
masta lähteä, iloisna haudastani herätä, Si-
nun tykönäs taiwaasa olla, ja kaikkein Si.
nun autuain Lasies kantza weisata Sinulle
kiitosta ijankaittisesti. Amen.

Eotamjehen Rukous.
"erra Jumala, Sinä, joka annat jokaitzelle
kutzumurensa ja wirkansa, olet myös, pyhän
edeskatzomises jälken, witzisti andanut minulle
tämän-kutzumuxen. Mutta, että se on rastaSwirka olla Sotamjehenä, niin rukoilen minä,
Laupias Jumala, ettäs siunaisit minun työ»
ni, niin että st tulis Sinun Nimes kunniaan
Anna minulle terweyttä ja woimaa, ymmär-
rystä, wiisautta ja urholllsutt', ja seiso aina
minun puolellani. Koska minä menen »vihol-
listani wastan, että minä Kmungaldani ja
Esiwallaldani käffetän sotimaan Isänmaan e-
destä, niin ole Sinä, minun Jumalani, kans-
sani sodasa, ja opeta minun käteni sotimaan.
Auta minua uskollisesti toimittamaan kaikki,
mitä minulle käffetän, että minä Kuningan
ja Isänmaan parasta etzisin, Warjele minua
julmudesta ja kiukusta, ja anna minulle oikia
ihmisen sydän- Wäkiwalda olkon tankana mi»
nusta. ja kuin wihollinen on joutunut minunkasihini, niin taiwuta minun sydämeni ar-
meliaifuteen ja laupiulem händä kohtan. O-

peta
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Opeta minua aina muistamaan Wapahlajani
tlcuwoa: Raikki micä Te rahdorce, ecrä ih»
mijer picä Teille rekemäN, niin Te myös hcil»
le tehtät. Warjele Minua synnistä ja pahu-
desta ja opeta minua myös uthollisesti soti-
Maan ja Moittalnaan pahbjtt himoiani jä bä-
lujani, hywin tjeten,, että se on wäkewämbi,

woittaa itzensä, kuin se, joka woilta wah,!
wat Kaupungit ja Muutit. Niinkuin minä
jokapäiwä oleffelen kuoleman keffellä, niin o.
petä minua aina oleman walmisnä kosta hy-
wänsä myötä seuramaan. Jä jos minä kuo-
len kotona, eli langen wiholliseni edesä. elt
mutoin hutun wieralla maalla, niin anna mi»
Nun niinkuin Uffollisetl lesuM Sotamjehen'
outuallisesti nUkkua, iloisesti herätä, ja,mii»
Meisnä psiwänä rauhasa sisälle käydä siihen'
KaupUngiin, kusa ei yhtäkän sodan kaplnatck
enä ole, kusa ei enä yhtäkän mjekkaa eikä
rautatakkia' kanneta, eikä yhtäkän wihollistci
enä ole, wan iloinen ja wahwä linNa, ilmanj
spnnitä, hätää ja kuolemata. Amen.

Rukous TerwevdestH.
>9pwH ja Armias Jumala, minä kiitän Si-
nua kaiken hywän edestä,, kuins minulle an»
siottömasta ja pohjattomasta rakkäudestas joka<
hetki ösolat. ErinoMattain Hnnan minä Si-
nulle kiitören ja ylissyren sen werraltoman'
labjan, tetweyden edestä, joka on löyhäin
rikkaus ja rikasten paras täwara. Minä ru-'
koilen Sinua, Laupias ja hywä Jumala, et-
täs määrättömästä armostas, jos min minulle'
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hywsfi löydät, pidäisit minua terweNä, ja o«
petaisit minua tätä suutta lahjaa arwosa pi»
lämään ja Sinua sen edestä kiittämään Kaik.
ki muu täft mailmasa ei ole tähän werwtla.
wa. Mitä auttaa rikkaus, korkeus ja muut
ajalliset edut, jollei minulla ole terweyttä,
wan kitvulloinen ruUmis. Köphä raitlilla ja
terwellä ruumilla ött onnellisembi kuin rckas
ja korkm kaiken tawarunS ja korkeudenpa kans-sa, Kuin minulla on terweys, niin maistaa
minulle halpa ruoka hywin, ja minä lewän
makiasti kowan tl)pnpn päällä: Multa kuin
minä olen kiwulloinen ja sairas, niin kaikki
herkut ei maisia millään, minä lewän piboin
ehkä kuinga pehmiä ja koria wttode minulla
olis. Terwenä olleftl tötmitetan knckki yalui.
sesti ja ilolla, mutta mitä woi sairas'leM.?
O! terveys, sinä kallis lahja plitzin kaikkein
ajallisten lahjain Jos niin on Sinun tHhlos,
b! armollisin Jumala, niin fjuna mlntm tällä
lahjalla, ja älä anna sitä mmulda waiwaloi»sen . waelluMi alla koffan puuttua. Oveta
Myös Armias Jumala, Minua pitämään ter.
weydestäni wifun waatiN, ja kawahtamaan,
etten minä sitä jollaan muoto ilkiwailaisesti
turmelis Anna minulle armoa sitä oikein
arwamaan ja sitä enämmin pyytämään edes,
autta Sinun kunniaas ja lähimmäiseni ja o-
maa parasta. Ics taas, ot Jumala, löydäi.
sit tarpellisefi otta terweyden minulda pois
jä panna sairauden minun päälleni, niin an-
na minulle nöyrä ja tytywäinen mjeli, ja o<
pela minua kärsiwMlsydellä wastan oztamaan
Pahan päiwän ynnä hywän pälwan kantza.

Ia
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Ia niinkuin mjnun ruumillinen niin hpwin
kuin henKellinengin terwepdeni on ainoasti Si«
nun tykonäs, niin anna minun sitä Sinun
tykönäs ja etziä, senkaldai.
fien wälikappalden kautta, kuin Sinun Sa<
nas iälken luwalliset ja soweliat owat. Jos
nämät wälikappalet ei auta, niin auta Sinä,
Herra, joka olet paras Läkäri, ja kaikki woit.
Kolka wibdoin minun terwepdeni puuttuu,
ja heikko synnin maja rupee kaatumaan, niin
wie minua o Jumala! minun lesuzenl täh.
den, joka kannoi meidän sairaudemme, siihen
maahan, kusa ei yhtäkän kipua, sairautta ei«
kä hätää ole, kusa minä saan syödä elämärz
Puusta, juoda elämän lähteestä ja elää terws-
nä ijankaikkisesti, Sinulle ijankaiktisexi. plis
styrexi. Amen.

Leski. Waimon Rukous.
armollinen ja Laupias Jumala, joka kalkki-
wiisan Edeskatzomises jälken, olet tahtonut
anda minun tulla waiwaloiftn Lesten tilaan,
katzo armosa minun, köyhän ja murhelltssn
Leffen puoleen, ja sttäs olet minun mjeheni,
minun edeswastajani ja tukeni minulva pois-
ottanut, niin armahda minua ja ole itze mi,
nun turmani ja warjelluMi. Sinä tjebät,
o Jumala! että Lestet ja orwot mailmasa e-
nimitten kärsimät wäärpttä. tulemat mailmal.
da ja ajattelemattomilda ihmisildä sotretuzi ja

ja omat niinkuin plönkatzottu kpn-
tiläinen: Mutta katzahda Sinä mmun puos
leeni, ja opeta minua pitämään itzem Sinun

lp-
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tpgos, rakastamaan Sinua ja Sinuhun tur,
wamaan: anna minun Sinun silmäts edesä
olla kallis luettu. Sinä olet luwanut olla
Lestein lurwa ja Orwoin Isä, niin pidä siis
murhe minusta ja minun köyhistä omaisistani,
katzo minun päällene, joka olen halpa ia y»
lönkatzotlu maan päällä, ja armahda minua
wihelläistH. Kyllä pimiäri näkyy minun sil,
misäni, kuinga minä köohä Leffl taidan elät.
tää itzeni ja omaisiani (mlnun köyhiä lapsiani)
mutta minä tjedän, että Sinä, minun luma.
lani. olet niin nkaS, wäkewä ja wiisas, kuir.s
ollut olet, ei Sinulda puutu neuwoa eikäwa.
raa, Sinun pyhä Edeskatzomises on määrän.
n'yt minun osani, ja kostas minun mjeheni
poiskutzuit, niin Sinä jo kotzoit minulle ela.
turen. Minä annan itzeni Sinun halduus,
o Jumala, ja toiwon, ettäs elätät mlnun ja
muistat minua parhain päin, niinkuin LesteH
Zarpathisa. Sillä wälillä, minun Jumalani,
huokan minä alati Sinun tygös> ja jos Si.
nä olet päättänyt, että«minun vrinäisydesäni
ja murhellisefa tilasani pitä aikani elämän,
niin anna minulle christillistä kärsiwallisyttä,
warjele minua synneistä, ja opeta minua ty.
tymään Sinun pyhään tahtooS. Kossa minä
wäsynyt waiwoistani, eriän tnäldä, ailna mi,
nun iloisesti waellureni päättää, ja rlemul.
la kohdata poisnukkuneita Omaisiani S.mn
tykönäs taiwaasa, ja sjellä saada elää llman
erota ijankaikkisesti, ilosa ja riemuin/ Asu,
Mi tähden. Amen.

F Dr.
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Orwoin Rukous.
9crra Jumala, Sinä, joka kalkkein olkia
Isil olet, kuin taiwaasa ja maasa lapstLi ku«
tzutan, katz» armosa minun puoleeni, joka o<
len Isältäni (Wanhemmildani) orwori ja tUr<

jätetty. Jos olet minun maallisen
Isäni poisottanut, niin ole itze minun rakas
Isäni ja turmani. Sinä olet itze luwannut
olla orwoin Isä, pidä siis minusta, köyhästä
lapsestas murhetta. Herra minun Jumalani,
Sinä tiedät, että mailma on niin paha kuin
waiwaloinengin, johdata siis minua Engelilläs
ja hallitze minua Pyhällä Hengelläs, että mis
ns taidusin hywin sen läpitze waelda. Mi.
nun Isäni on kuollut, ja ne jotka minun pa.
rastani tahdoisit, ei ole enä, ti ole minulla
nyt ketän, kuin waroitais minua pahasta ja
neuwois minua stlben, kuin bywH on, ei ole
ketän, kuin suree Josephin »vahingosta: minäsaan Nyt elää niinkuin minä tahdon, se mah.
ta minulle käydä niinkuin taita, minä saan
juosta ymbäripyKry niinkuin wefi kiwen ym,
bäri, ja ei kengän huoli minusta. Mutta,
Armias Jumala, Sinä elät ja Sinä tahdot
kaikille hpwin; sitmäele ja armahda minua:
kuins näet nunun eehettpwän, niin muistuta
minulle wikani, ja taiwum minun sydämeni
hywiin tapoihin. Herätä bywiä ihmistä mi-
nua kohtan, että he katzoisit ja etzisit minun
parastani ja minua orwoa turwiins ottaisit,
vpela minua, minun Jumalani, olemaan
kuuliaisen, nöyrän ja kaikille palwellufeet.
Wayelc minua, Herra, pahasta seurasta, tai«

lista
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kissa synneistä ja pahoista juonista, ja anna
minun pitää itzeni saastatoinna Mailmasa.
Minun onneni ja menestyxeni on Sinun kä.
desäs. Sinä ylennät ja Sinä alennat kenen,
gäs tahvot; sentähden tutwan minä Sinuhun,
ja rukoilen, ettäs annaisit minulle, mitäs mi.
nulle tatpellisefi ja hyödylliseni näet täsä ma-
ilmasa. Jos niin olis, ettäs antaisit minua
hywään tilaan, ja annaisit onnen auringon
paistaa minun majani päälle, niin älä anna
minun kostan unhotta Sinun kiitostas ja yli»
stystäs. Muistuta minulle, mikä minä olen
ollut, ja kuinga huono minä ilman Sinuta
olen. Kosta minulle hywin käy ja minä näen
orwoja, niin opeta minua tekemään laupiut-
ta, muistuta minulle myös, että minäkin olen
orwoi ollut, ja että Sinun kätes on wetänyt
minua tomusta ylös. Koffa minä Sinun tah,
tos jälken. Herra, olen aikani elänyt, olkonse sitten ilolla eli surulla, niinkuin Sinä hy.
mäti löydät, Minä tydyn Sinun pyhään tah.
toos; niin anna minun saada autuas loppu,
ja anna minun, lesuren tähden, tulla Si.
nun tygös, minun rakas taiwallinen Isäni,
ja fjellä kohdata minun maallisia wanhembia.
m ja muita minun ystäwitäni. ja ilman ero.
ta elää Sinun tykönäs, kaiken rakkauden ja
hpwpben Jumala, loppumato Amen.

Awid Puolison Nukdus.
Aaittilvaldias ja Zumala, Si»
nä, joka ltze olet Awio Säädyn asettanut, ko«
stas näit/ ettei ihmisen ollut hywä pyinänsä

K 2 olla.
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olla, Smun pyhän edeskatzomiseS jälken ole»
minäkin tähän Säätyyn tullut. Minä kiitin
Sinua, hywä Jumala, ettäs olet andanut
minulle.siwiän ja hywän Puolison, anna meil-
le myöskin armoa elää yhdesä Sinun pelwo-
ss, rauhasa ja rakkaudesa, niin olet Sinä,
joka olet rauhan ja rakkauden Jumala, mei»
dän tykönämme. Wurjele meitä uffottomude-
sta, ja älä anna awivskäffyn pcrkelen saada
meihin tulla Opeta meitä peittämään wiat
ja heikkoudet, aina kohtamaan toinen toistam-
me siweydella, ystäwydellä ja keskinäisellä
kaudella. Sjuna o! Jumala, meidän huo-
nemme ja meidän kotomme, meidän lapsemme
ja perhemme, ja opeta meitä manamaan hei»
tä Sinun pelkoos, ja aina hywällä esimerkit»
li heidän edellänsä käymään. Sinä tjedät,
Herra, että Awio. Säädyllä on myös hänen
waiwansa, että ne, jotka itzens siihen anda-
wat, ei taida olla ilman maallista surua, mut»
ta huojenna Sinä, Herra, waiwan, ja an-
na kärsiwällisyttä kuormaa kandamaan. Lai-
na meille molemmin puolin hywää terwepttä,
ja joS Sinulle niin otollinen on, anna mei»
dän saada kauwan yhdesä elää, olla toinen
toisellemme awuri, liewityrezi ja lohdutuxexitäsä waiwaloisesa mailmasa- Jos Sinä Ar-
mollinen Jumala, tahdot anda sairauden, köp-
Hyden eli muun hädän tulla meidän päälleni»
me, niin ole itze, o! Jumala, meidän apum»
me ja turmamme, ja anna meille aina'armoa,
kärsiwälilspdellä odottamaan Sinun määrät-
tyä attaas; la, muuta meidän murhe.wedem-
«e wilnaxi, za anna meidän aina iloisesti kiit-

tää
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isä Sinua sekä mastoin - että myötäkäymisen
edestä. Anna myös meidän aina mmstaa, et-
tä meidän kerta pitä Sinulle tilin tekemään,
kuinga me täällä olemme huonemme hallinet,
että me ftntähden aina etzisimme olla Sinun
uffolliset palwelias. Warjele meitä etten me
millään lamalla Sinua wihoitaisi, ja sen kaut-
ta jouduisimme Sinuw wthois. '

Oikia ja ra-
kas Awiopuoliso on Sinun lahjas minun
Jumalani, ja pzi suurimmista tawaroista
maan päällä,, »nutla Hlkon kaukana meistä,
että me enämnun rakastaisimme toinen toistam-
me kuin Sinua, ja tekisimme Awio rakkaude-
sia epäjumalan palwelluxen. Minä tahdon
rakastaa Puolisotani, o Jumala, anna mi-
nulle siihen armos, yli kaikkein, kuin mail,
masa on, ja kuolema ainoastans pitä meidän
rakkaudemme eroittaman: mutta Sinua, Her-
ra, tahdon minä rakastaa plitzen kaikkia, ja
kosta swio.rakkaus lakkaa, niin anna Sinun
ja minun rakkauden olla ja pysyä ijankaikki-
sesti. Minä rakastan maata Sinun tähles,
minun Luojani; minä annan itzeni ja ralkan
Puolisoni Sinun armo-kasiis: mutta minä
rakastan Sinua niinkuin Jumalalani. Kum»
hi meistä ensin tääldä eriä, sen Slnä parhain
tjedät, ja sen ynnä kaiken muun kanssa an-
nan minä Sinun huomaaS: mutta yhtä minä

ancm: anna meidän aina täällä niin
elää eläwäsä ustosa Sinun Polkas meidän
Wapahtc<jamme päällä, että me ijankattkisesti
vllsimme yhdesä Sinun tykönäs taiwaasa,ku.
fas olet luwannut että meidän pitä tuleman
Etigelttten la!daisisi,kusa meidän rakkaudem-

me
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my ja ilomme tulee täydelliseni. Niin mah«
dat Sinä, Armias Jumala, katkaista Awios,
ksffyn siteen kossas tahdot, ainoastans Sinä
annat meidän autuMsesti nukkua, ja otatmei'
dsn tygös. Amen, lesuzen tähden, Amen.

lokgpäiwäinen walmistus. Rukous
kuolemata wastan.

Ruta, iankaikkinen Jumala, kuinga surut-
tomasti ihmiset elämät täsä mailmasa, ehkä ei
miksn ole niin kuin kuolema. Ei pfi<
kän eläwä tiedä kuolemansa hetkeä; kuitengin
täyty kaikkein kuolla, rvan aikaa ja hetkeä ei
tjedä kengän. Kaikille on ljetämätoin, mitH
wartioitten neuwosa päätetty on, jos kuole»
man sanoma tulee hillan eli warhain, sitä ei
tjedH kengän, wan Sinä, Jumala, ynnänsäsen tjedät, joka ollet pannut jokaitzelle! mää,
rän, jonga ylitzen ei hän mennä taida. Kuo«
leman päälle seuraa huomio ia ijankaikkisus.
ja kuhunga puu kaatu, siinä hän makaa: jos
on hywin, niin on ijankalkktsesti hywin, mut,
ta jos pahoin on, niin on ijankaikkisesti pa»
hoin. Tästä päiwästH taittan sanoa mitä Pi-
latus sanoi lesuxen päällekirjoituxesta: mitäminä kirjoitin, sen minä kirjoitin. Minun Iu»malani, opeta minua tähden, ajatte»
lemaan että minun kuoleman pitä, ja muistu«
ta minulle joka päiwä, että minä kuolewai,
nen Kosta minä puen päälleni ja rii«sun yldäni, käyn, tyaellan eli teen affareni.

anna minun aina muistaa, että kuolema
noudatta minua, ja että ainoajU kämmenen

le«
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leweps on HHnen ja minun wälillä. Opeta
minua, ja anna minulle armoa, christillisestiitzeni tälle hetkelle walmistaa. Anna minun
ama pitää luquntokoni edesäni, joka päiwHsen Sinun kantzas päättää, ja mitä puuttu,
«nna sen olla lesuxen tallilla merellä poispy-
hitpn. Minun Jumalani, anna minulle ar«
moa niin elärent, että. kosta kuolema tulee,
ei muuta olis jätille, kuin seurata händä ja
anda itzeni Sinun huomaas. Jos minä, mi-
nun Jumalani, kuoleman hetkellä, olisin nim
heikko, etten minä wois Sinun tpgös huoka-
ta, eli jos pikainen ja tapaturmainen kuole-
ma kohtais minua, etten minä sais mjeleni
malttaa, min anna minun huokauxeni ja ru-
kouxeni, jonga minä nyt lesuren Nimeen
teen, olla Sinun tukönäs muistosa, ja tule
silloin minun awuxeni Phtä minä Sinulda
anon, minun Jumalani, älä ota minua pois
kesti ijäsäni, ja älä anna minun kuolla sun-
nisäni; wan suo minulle niin paljo aikaa, et-
tä minä saan rukoilla Sinulda armoa. Ar-
mias ja pitkämielinen Jumala, jos minä tä>
hän asti olen waeldanut niinkuin ne tyhmät,
niln anna minun tästä hetkestä tulla wiisam-map. Sinä tjedät parhain, tuinga pitkä ai-
ka minulla on jälillä, kuka tjes vri wuosi,
pri kuukausi, wiikko eli päiwä: mutta olkon
enämbi eli wähembi, opeta minua käyttämään
jotaitzen hetken, kuin jälillä on, Sinun kun<
nwfes ja minun sjeluni auluudexi. Kosta
aika on loppunut ja Sinä, Herra, minun
Jumalani, tahdot kutzua minua tääldä, niin
slä ole minulle bänunästpxefi, wan wahwista

mi-
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minua Pyhällä Hengelläs, ja auta minua le,suren Nimeen sillä hetkellä. Anna minun i-
toisesti jättää mailman hpwästi, raubasa men,
nä autuallisesti sulkea silmäni kiinni,
ja iloisena herätä Sinun tykönäs, Sinä Elä-
mä, KaiMw-ldias ja Laupias Jumala; Her-
w, Isä Jumala, Poika ia Pyhä Hengi, joka
olet ollut ja olet ijankaikkinen Jumala, kok-
kiasi! ylistetty ijankslkkisesti. Amen.

Sairan Rukous.
ja Wanburffas Jumala, joka synnin

tabden olet andauut kaikkinaiset waiwat ih-
misen sukukunnan ylitzen tulla, kahahda ar-
mosi minun puoleeni, joka olen hädasä ja
kärsin kowaa tautia. Armollinen Jumala,
minä tiedän itzeni, syndeini tähden, ei muuta
ansainen. kuin pabaa, ja se joka wikapää
on, ei sillä ole syytä waljttaa: mutta minä
tjedän myös. että Sinun arnws ja laupiudeS
on sangen suuri, ia että minun Vapahtaja-
ni kallis ansio on suurembt kuin minun mah«
dottomudeni. Minä tunnustan sentähden mi-
nun syndini, ja rukoilen Sinua, ettäs, le-
fuxsni tähden, armahdaisit minua. Herra,
Sinä olet itze kästenyt meitä hädässmme Si-
nua auremmo huutamaan ja Sinä olet lu-
mannut luulla meitä: sentähden paen minH
täsä minun tussasani Sinun tygös, ja rukoi-
len Sinua: armahda minua. Jollet Sinä,
Herra, minua auta, niin ei ole yhtään au-
tajata. Ihmisien woima on heikko ja ei woi
mitän? mutta joS Sinä, Herra,' tahdot, niins

tai-
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taidat minun terwezi tehdä- En minä ole
wjelH ikänä kuullut, että joku on ilman a-
wuta Sinun tyköäs mennyt, ja näen ilolla,
kuinga minun Vapahtajani lihansa päiwinä
on armahtanut kaikkia sairaita: minä toiwon
sentähden että Sirlä, awusta rikas Jumala,
et anna minua awutoinna poismennä. Josmahdollinen on, minun Jumalani, niin ota
pois tämä katkera ristinmalja minulda, ja an-
na minun jällen terwexi tulla. Sinä tjedät.
Herra, parhain minun kipuni, kuinga paljo
minä kärsin, ja kuinga suuri minun wiheliäi-
sydeni on. Minun sydämeni murhet owac
moninaiset, wie siis minua ulos minun tuffi-
siani. Mutta jos ei se ole mahdollista, ja jol-
lei tämä kipu laitta minulda pois olettaa,
wan minun täyty sitä kärsiä, niin olkon Si-
nun tahtos. Pyhä Jumala, älä pane minun
päälleni suurembata kuormaa, kuin minä kan-
da woin/ Sinä tjedät mitä minä woin ja
tunnet minun heikon woimani; sentähden ke-
witä minun kuormani, ja älä anna minun
husalta plitze woimaani, wan ole minulle
hädäsäni awullinen. Tce sc minull, kuin kel.
pa Sinull, lohdur tost ristii kannan: wan
wiimeisily ijankaittistld, älä mua ylönanna.
Herra, Sinä joka wahwistit pybiä Martyrei-
täs ja annoit heille lohdutusta ja kärsiwälli-syttä, wahwista myöskin minua, ja niin kuinS
olet andanut paljo kärsimistä tulla minun
päälleni, niin anna minulle hywsä kärsiwälli-syttä ja anna mpös paljo lohdutusta minulle
tulla. Armollinen Jumala, minä tjedän, et-
täs iällä minun kärsimiselläni tahdot kurittaa

VN,
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«inua synnin tähden, minä olen ansalnul
rangaistuin: mutta rangaise minua kohtuu,
della: kurita minua, mutta älä minua huku.
ta, ja anna tämän minun kowan ja pitkälli.sen kärsimiseni tulla minun sjeluni terweyde»
zi, parannuit, minun syndisen lihani kuo.
lettamisen ia uffollisemari palwellureri Si«
nulle Herra tee minua walituxi murhen pH.
tzisä Sinun tähtes, ja, Sinun tähtes- Ia jos
tämä tauti ei woiteta ennen kuin kuoleman
kautta, joka on Sinun wallasas, Herra, ja
jonga Slnä nxinänsä tjedät, niin johdata mi,
nua neuwollas. ja korja minua wiimein kun.
nialla, Anna kuoleman silloin lopettaa kaiken
minun wiheljäispdeni, ja Wapahtajani kallin
ansion lähden anna minun saada paremman
elämän tämän perästä Ota minua armostatugös siitin maahan, kusa ei ph.
tään huokausiH eikä walitusta enH kuulu, eikä
kyynelitä enä wuodateta, kusa on elämä il«
man kiwuta, ji< riemullinen meno Sinun oi.
kialla kädelläs ijaukaikklftsti Eim! jos aikase autuas pian jouduis, Am>n, lesuxen
tähdsn. Amen.

kairan Rukous, joka on lähes
kuolemata.

armollinen ia laupias Jumala! katzele mi«
nun surkeuttani ja auta minua suuresa hädä.
säni. Armabda minua ja anna kaikki minun
syndini Alä käännä kaswojaS pois
minusta wan piiritä minua armollas ja wah.
lvisia minua Hengelläs. Herra, minä huudan
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spwydestH Ginun tygös. joka asut korkeudesa,
ja rukoilen Sinua kaikesta sydämestä: ole mi-
nulle armollinen. Kuoleman paulat owat mi-
nun piirittänet, ja minun sydämeni on ahoi.stuxesa Älä anna minun hukkua, wan auta
minun köyhää sieluani. Auta minua nopin»
sti, minun hengeni katoo. Muista Sinun rak<
fan Poikas nunun Wapahtajani sywää kär,
sinusta ja suurta ahdistusta: Anna Hänen wi«
attomudensa peittää minun suurta uwhdotto«
multani, ja wno minun sielulleni: Minä o.
l»n Sinun lumalaS. Herra! wirwota minua
Nimes tähden ja wie minun sjeluni hädästä
ulos, Sinun wanhurffaudes tähden. Muista
minua varhain päin, sillä minun sjeluni on
murheitansa kuoleman asti. Herra, Sinä olet
luwannut, ettes tahdo plönanda heikkoa, älä
siis plönanna minua, sillä minä toiwon Si«
nuun. Ei minulla ole muuta auttajata, kaikki
minun pstäwäni seisomat ja ei taida auttaa:
lohduta minua, Herra, minä olen Sinun,
auta minua. Jos niin on päätetty wartioit-
ten neuwofa, että minun nyt pitä kuoleman
ja menemän kaiken mailman tietä, niin ole
minulle armollinen, ja anna minun autualli,
sesti saada silmäni kiini sulkea. Rakkaudestarikas Jumala, Sinä olet andanut rattan ja
ainokaisen Poikas minulle Lunastajari ja So-
wittajaxi, pois se, ettäs minua ijankaikkisesti
hpljäisit: anna minun sjeluni elää. Jos St,
nun pyhä edeskatzomises sois minun pidem,
mäldä elämän, ja minä tästä taudista toipui,
sin, niin minä tabdon kaikena elinaikananikiittää ja ylistää Sinun pyhää NimM Sillä

wä«
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«Millä annan minä sjeluni Sinun käsiis, Mjoko minä elän eli kuolen niin anna minun
olla Sinun omas, lesureni tähden. Amen

Toinen lyhy huokaus kuoleman hädäsä.
»Verra, Sinä uffollinsn Jumala, sls ole kau»
kana, sillä minun aikani loppuu', ja minun
kuolema, hetkeni lähestyy, ole minulle armolli-
nen, Herra lesu, minun Vapahtajani. Si-
nä syndisten pstäwä ja uskollinen Edesrukoi.
lia, rukoile minun edestäni. Sano minun sje»
lulleni: Vilinä olen sinun lesures, ja anna
minun täsä minun hädäsäni löptä makeutta,,
wolmaa ja lohdutusta Sinun pyhästä Nimeä
fiäs. Herra lefu, Sinä olet itze maistanut
kuoleman minun edestäni, anna Sinun kuo-
lemaS olla minun elämäni ja wahwistus mi-
nun sydämellsni. Herra Jumala Pyhä Hen-
gi, joka olet se oikia Lohduttaja, auta minua
tällä hetkellä ja lohMa. Suuri ja Kolmeyh'
teinen Jumala, minä kuolen: mutta anna mi-
nun seluni elää, että hän Sinua tiitäis ja
Sinun oikeudes suttakon minua. lesus mi-
nun Vapahtajani on kerran kuollut kaikkein
edestä, ja myös nunungin edestäni, siinä on
tyllä; älä siis minun Jumalani, anna minun
»iankaikkisesti kuolla, wan kuolemasa lsptäH
elämän, lesMni tähden. Herra minä odo-
tan Sinun autuuttaS. Armollinen Jumala,
kosta minun silmäni walkeus sammuu, niin
anna minun sjeluni katzella Sinua ijankaikki-sesa walkeudesa. Sinä elämän Ruhtinas,
auta minua hpwin kuoleman pimiän laaMnlä-
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lspitze. Herra, Sinä olet luwannut auttaa
hädasä: nyt on hätä suurimmallansa, auta
minua. Minä teen työtä, minun sydämeni
en raffautettu,.wirwota minua,"Armias Wa«
pahtaja. Sinun armollisen lupauM tähden»
Sinä huudat, minun lesureni, sjelus ahdi.

Minun Jumalani, minun Jumala»m, mixis minun plönannoit. Minun lesuxe-ni, minun lesuxeni, minä huudan Vinun tp«
Zss, älä nu>.ua ylönanna. Minun sydämeni
ahdistus on suuri, Herra, Sinuun minä toi,
won. Armollinen Jumala, tee minulle Si»
nun suosios jälken, minä olen Sinun täde,
säs: se lohduttaa minua, ettäs olet Armolli.
nen Jumala, minä annan waiwaisen sieluni
Sinun armo.käsitS, ja kallistan pääni Sinun
syliis, anna minun rauhasa tääldä lähteä,
ta lesuxeni tähden iloisna herätä Sinun hel-masas- Amen.

Katumaisen svndisen Rukous tään.
dymisestänsH.

laupias, armollinen ja pitkämielinen luma»la, jolla ei ole iloa syndisen kuolemasta, wan
paljo enämbi että hsn palaja teistänsä ja saaelää; katzo armosa minun puoleeni, joka spn».
nisä siinyt ja syndynpt ja spnnisä elänyt olen,
ja anna minulle armoa nähdä sitä turmellusta
ja wiheliäisyttä johon syndi minun wjenpt on.
Suuri ja armollinen Jumala, minä annan Si-
nulle ijankaiMsen ylistyren ja kiitoren Sinul»sanomattoman rakkaudes ja suuren pitkämjeli-
sydes edestä minua tohtan, ettäs tähän pai.

wän
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wän asti olet minua kärsinyt, armollisesti s»
dottanut minun parannustani ja et temmatut
minua pois minun katUtnattomudesani, syn»
nin juozun alla. Sinun kowan ja hurstan
wihaS jälken. Minä rukoilen Sinua, lesu<
ren, minun Wapahtajani tähden, ettäs, sa.inasta määrättömästä arnwstas, sitte kuinsnyt
olet andanut minun lulla syndewi tUndoon,
tahdoisit käändää minua ja wiedä minua oi.
kialle tjelle. Jollet Sinä, Herra, minua kään<
nä, niin jään minä wisiisti lankaikkisesti ma»
kaaman synnisäni. Sentähden rukoilen minä
Sinua: palauta minua min minä palajan, ja
kosta minä olen palautettu, niin anna minul,
le armoa jokapäiwä parata Luo
minuhun puhdas sydän, ja anna minulle uusi
wahwa hengi, älä heitä minua pois kaswoisedestä, ja anna Sinun hywä HengeS wievck
minua tasaista tjetä, Se on minulle sydämen
furu, minun Jumalani, että minä olen wi.
hoittanut Sinun, joka olet tehnyt minulle
niin paljo hpwää. Minä häpen, kosta minä
ajattelen, kuinga pahoin minä itzeni Sinua
«vastan menettänyt olen. Sinun, o Jumala,
ynnä pyhäin kästyis kansia, olen minä ölön<
ratzonut, perkelettä, pääwitzollistanl olen mi»
nä ustollisesti palwellut, spnbiä rakastanut ja
mastoin kasteni liittoa, wihanltt hywää, ja
tehnyt sitä kuin paha on. Wpi minua wai<
waista syndistä, kuinga sotia ja tyhmä minä
olen ollut. Usein olen minä kuullut Sinun,
o Jumala! fanaS ja Palweliais kautta huu-
taman minulle synnin juoxun alla: Parannasinuas, sinä olet itze kadotuzes, syndinen, wan

st"



95

finun apus on ainoastanS minufa, joka olen
sinun lumatas, jongas niln ilkiwaldaiftsti un.
hodat, jonga äänen sinä ylönkatzot ja juoxet
niinkuin angara. hewsinen sodasa; mutta tä»
män SINUN kutzuwaisen äänes edestä olen
minä niinkuin kyykärme tukkinut korwani,
ja en tahtonut k >ulla< Nyt, Herra, sittekuins olet minun kiini saanut ja awanut mi.
nun stlMni, näen minä pelwolla ja wapistu.

erhetyMi. Armollinen Jumala, älä
winUä pois tylöäs heitä, wan ettäs tähän a.
sti olet ollut kärsiwällinen minun kanaani, ja
niin useln etzinyt wetää minua parannuxeen.
Niin anna minulle nyt Pyhän Henges armoa
parata itzeni ja käänvyä sydämestä, leswenijoka on rukoilut minun edestäni, niin.
kuin hedelmättömän puun edestä, että minä
tähän asti olen saanut seisoa, ja en ole tullut

ja beiletM Sinun wihas tuleen.
Opeta minua tästHedes tekemään Sinun suo.
sioS jälken, wihamaan syndiä, byl/ämään kai«
ken saatanan palwelluM, uudistamaan liitto.
Ni Sinun kantzas ja elämään niinkuin Sinun
Uskollinen ja kuuliainen palwelias. Anna
että tämä minun rukoUMi ei seisois pal.
jaisa sanoisa, wan aiwoitureni
olis perustettu, sydämesä, ja mitä minälu.
pan ja pu?un, anna sen olla puhutun spbä.
mestä, ja sjuna minun aiwoituxeni, että se
tulls autualllsesti täptetyfi. Suuri ja Kol.
meyhteinen Jumala, kuule minun nöyrä huo.
kauxeni, lesufen, minun Vapahtajani kallin
ansion tähden. Amen.

Zlu.



96

Rukous Jumalan armosta ja syndein
andexi saamisesta

laupias, pphH ja wanhurstas Jumala, mi»
nä waiwainen syndinen ja wiheliäinen maan
mato langen maahan Sinun Armo IstuimeS
eteen ja rukoilen Sinua, ettäs armahdaisit
minua suurta syndists, Sinun rakkan PoikaS
tähden. Minä tunnustan spnoini Sinun ede»
säs Sinua »vastan olen minä syndiä tehnyt
ja Sinun edesäs pahoin tehnyt ja tunnen mi,
nun pahat tekoni. Minä olen ollut uffotoin
palwelia ja tottelematoin lapsi. Minä olen
synneilläni Sinun mjeles rikkonut ja Sinun
käffys ylitzekäynyt. En minä ole kunnioitta-
nut Sinua niinkuin minun Jumalalani, et
rakastanut Sinua niinkuin minun taiwallista
Isääni. Minä olen elänyt tyhmästi, seuran-
nut pahoja himojani ja halujani, ja en ole
mahdollinen Sinun Pojares kutzutta. Minä
häpen nosta silmiäni ylös Sinun tpgöS: Sil.
lä minä olen syndiä tehnyt Taiwasta wastan
ja Sinun edesäs. Mutta, minun Jumalani,
Sinun nimes lohduttaa minua, ettäs olet ar»
mollinen, laupias ja pitkämielinen, joka an»
deri annat synnit, ylitzekäymiset ja pahat te»
got. Sinä olet sanonut ettei Sinulle kelpaa
jumalattoman kuolema, mutta joS jumalaloin
tunnusta syndinsä, ja käändy spndisistä lei»
stänsä, niin olet Sinä uskollinen, ja annat
lupaustes jälken, kaikki hänen syndinS ande»
xi, ja et snä muista sitä pahaa, kuin hän Si-
nua »vastan tehnyt on. Tämän Sinun armo»
lupaures turwisa tulen minä waiwaiwen syn»
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binen Ginun etees, ja rukoilen Sinua, M
wastan kadonnut poika, ja anna minun taas
löytää armoa Sinun tpkönäs. Sinulla on
kyllä oikeus, minun Jumalani, heittää mi»
nua pois, ja st olis kohtuus, että minä ijan°
kaikkisesti Sinulda byljätäisin: mutta minä
tjedän, Herra, että S:nulla on toinen sydän,
ja ettet Sinä rangaise minua ansioni jälken,
Sinä olet ijankaiMsudesta rakastanut maib
maa, ja andanut ainoan rakkan Poikas so-
winnoz!i ja lunastuxexi minun ja koko mail.
man spndein edestä: niin säästä siis minua,
Armias Jumala, Poikas tähden, anna Hänen
kallis werensä, wiatoin kärsimisens ja kuole,mansa olla runsas maxo minun syndcini ede»
siä; pphi Hänen tähtensä pois kaikki minun
plitzekäpmiseni, ja älä enä muistele minun pa»
hoja tekojani. Sinä olet Jumala, se on Si.
nun asias anderi anda: Sinä olet rikas ar»
mosta ja laupiudesta: et Sinä sitä itze tarwl.
tze,. mutta minä tarwitzen sen: armahda siis
minua. Sinä lähetit Poikas mailmaan, ei
duonutzemaan, wan armahtamaan? ei hursta»
sten tähden, wan kutzumaan spndisiä paran»
nuxeen. Ah! Hetm, minä olen suuri syndi-
nen, älä minua, duonntze, wan armahda, ja
kutzu minua parannureen. Rakkaudesta ri°»
kas Jumala, minun silmäni wuotawat i!osta>
kosta nunä kuulen, että taiwaasa on ilo ph."
destä syndisestäj jota hänens paranda- Ah!
niin anna sits minulle armoa käändpmistM,
että minä parännureni kautta matkaan sää-
täisin ilon Sinun' taiwaasas; Minä olen
suurin snudlnrn: mutta jongun päälls MH
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Sinun myös, minun Jumalani, osottaman
suurimman armon. Niin anna siis Sinun
plönpa loiset armo»wirtas tulla minun päälle»
ni wuodafeluxi. Joka paljo andexi andamu.
sta saa, hsn kiittää sitä enämmin. Minun
kiitoreni ja ylistyxeni pitä ajaja ja ijankaiM.
sudesa olenan sitä suurembi Jos muut syn.
diset owat löptänet armon Sinun tytönäs,
niin toiwon minäkin, ettes minua hyljä, Si.
nä olet wjelä niin rikas armosta ja laupiude»
sia kuins olet ollut ijankaikkiscsti. Minä paen
sentähden Sinun tygös, niinkuin ainoan aut-
tajani tygö, suuresa hätMni, ja rukoilen,
ettäs armabdaisit minua. Aiä anna Poikas
tallin weren olla turhaan wuodaietun minun
edestäni, wan anna minun sen kautta saada
armon ja autuden Lohduta minua SanallaS
ja ja sano minun sjelulleni: O<
le bywäsä turwasa, sinun syndis annetan si»
nulle ja ettäs minua rukoilet, niin
annan minä kaiken welkas anderi. ja pyhin
sinun ylitzekäymises pois minun tähteni ja mi<
r.un Poikani kärsimisen, kuoleman ja esiruko»
uxen tähden. Niin mene nyt rauhaan ja älä
sillen syndiä tee, ettei sinulle pahemin käwis.
Nyt, minun Jumalani, minä uskon, auta
m.nun eräustoani, ettäs olet minun armolli»
nen Jumalani ja annat minulle kaikki minun
syndmi andexi, lesuxen tähden. Amen.

Toinen Rukous suuresa ahdistuxesa ja
oman tunnon waiwasa.

armollinen Jumala, auta minua, minä hu-
kun
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kun. Minun sydämeni on murheisansa, ja en
löydä yhtään lohdutusta. Minä olen syndiä
tednpt Sinua nastan, p!itzekäynyt'Stnun py.
hät kästps, ja lehoittanltt SinUck m-häan mi,
nua wastan. Nyi on minun omamndont he-
ränyt. syndi ahdistaa minua ja on tullut mi.
nuile raffari ja mabdot:oma,ri kuormani. Her-
ra, kuhunga pllä M'.nun pakeneman täfä ml.
nun hädäsHni Sinun Lakis peljättää minua,
Sinun wihas nuolet käymät minun sjeluni
läyitze. Taiwaseen en rohkcne minä silmiäni
nostaa, ja maan päällä en löpdä yhtään rau.
haa. Woi minua, etlän niin syndiä tehnyt
olen, ja wetänyt ylitzeni Sen Korkehimsn wt-
han. Mutta, Herra minun Jumalani, älä
heitä minua pois tyköäs, ja älä käy huomi-
olle palwelms kansia; si?F ei pxikän elämä
ole waka sinun edesäs Alä rangaise minua
wikasas, ja älä minua julmudesas kurita.
Wirwota minun murhettista sjeluani, ja loh-
duta minua armollisilla InpauMaS. Se on
tosi, sen pahembi! että minun sondini omat
sangen suuret ja monet ja usiamat iuin san-
da meresä, ja jos Sinä, Wanhurffas luma.
la, tahdoisit minun lukua lnffea, niin
en, minä taidais Sinulle wastala yhtä tuha-
neen- Minä olen se palwe-lia, joka Gwulle
olen welkaa kymmenen tuhatta leiwlffää, ja
hamastä landapäästä niin klireseen asti ei mi.nusa ole terwettä, wan haawat ja sinmarjat,
ja weripahat. Minun spndlni käymät pääni
ylitze, ja, minä olen Sinua wastan syndiä teh.
nyl: Multa armias Jumala, se on myös to»
siz että Smun armos za mi:.un Vapahtajani

W 2 ansio
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ansio on tuhannen kerta suurembi; muru
Sinun armostas, yn pisara lesuz-en merestä
woittaa kaikki minun spndini: sentahden, ar-
mollinen Jumala, turman minä Sinulun lä»
sä suuresa synnin» hädäsäni, ja rukoilen Si.
nua: Armahda minun päälleni, Käännä ar»
mos.kaswot minun puoleeni, niinkuin Pieta»
rin tvgö, ja anna minulle 'lyndini rielwudet
andefi, niinkuins sen teit Manatzclle. Sinä
olet se hywä Paimen, joka etzit kadonnutta
lammasta, se Kylvä Isä, joka lepylttsesti ja
ystäwällisesti mafian, olat tuhlaji po,an, nun
etzi ja wastanota siis minua ar nollas, Loh.
duta minun ahdistettua svdändäm, ja jäbdy»
tä minun kuumaa omatulani Sinun Poikas
kallllla merellä, NIH anna wiholliscn ilakoita
minun langemuxestanr Auta minun waimai.
sta sjeluani, liewltä minun lujani wirwota
minun murhellista bengeäni. Lohduta minua
armollas, että ne luut tbastuisit, särke»
nvt olet. Herra minun Jumini, minä olen
Sinun kätes alla, 'ja Sinä saat, minun
kansiani kuinqos tahdot. . M nä olen syndtä
tebnyt, siis tahdon minä sanoa Sinun wibas.
Sillä mälillä pidän minä itzcni Slnun -

lisiin lupauMS: Ei S-nusle kelpa sy, disen
kuolema; murhellista heXa,e ä ja scriettliä sp,
dändä et Sinä hplja Minun on
kaikki matanut, muista Hänen kärst»..lstäns »a
tuolematans, ja pelasta nitnua synmstä ja i«
jalikaikkisesta kuolemasta, ja ole mnnm armol-
llyen Jumalani ja auttajani. Amen.

RU»
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Rukous Nuorukaisten edestä, koffa heen-
simMäiseu kerran käymät Pyhälle

Ehtolliselle.
yhdistämme nyt meidän sydämemme Iu»

malan armon kantta, ja annamme Sille Ar<
molllselle ja Laupialle Jumalalle sydäinmelli-
sen kntoxen ja yltstyren kaikkein Hänen juma-
lällisten hywätetoins edestä, kuin Hän meille
hamasta meidän tähän hetken
asti, ilman meidän ansiotamme, ainoan lesu-
zen tähden, armollisesti osottanut on. ffrino-
maisesii kiitämma me Sinua o taiwallinen
Isä, sen kallin Lunastuxen työn, Sinun pyhän
Sanas julistamisen ja pyhäin Sakramentein
aseturen edestä, zonga kautta waiwaiset son>
diset taltawat tulla siittyri pimeydestä watke-
utecn ja saatanan wallasta Jumalan tpgö.
Ic, rukoilemme Sinua, ettäs armahdaisit met-
tä kaikkia, mutta erinomattain, ettäs jmna.
iällisellä armollas etzisit tämsn christlllisen Seu-
rakunnan Nuorukaisia, jotka'tänäpänä. Her-
ran Nimeen ensimmäisen kerran käpwät, py-
hälle Ehtolliselle, ja annaisit heille ja meille
kalkille andcxi kaikki nuorudcn synnit, wiat
za rikozet! Annz heille POän Hengen a»
moa oikein uudistan siiä tnttoa, jota Sinä
heidän, ja he Sinun kanSaS, pyhäsa kastefa
tehnet omat. Opeta itze heitä, sydämen nöp-
rydellä ihmettetemään M tundemaan sitä tui-
kimatAnda ja suurta armoa, kuins siinä oso<
lat, ettäs olet tahtonut ottaa heitä ja
meitä wihetNisia syndisiä annslapsiM> lesu-
z°sn tallin ansion tHidm, ja sen kauttKi wal-

UN-
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miftaa heitä ia meitä Sinun asutnasiareS ja
Pyhän Hengen templixi.

Laina keille armoa, että he, tundein tätä
sanomatoinda armoa, nyt wastaudesta ja
sta sydämestä luowuisit pois perkclcstä ja kai,
kista hänen teoistansa ja menoistansa. Wa«
laise Keitä jumalallisella walollaS, tee .ci.
lä ahkcraxi, Sinun Sanas »voimallisen wai«
tutunen kautta, aina edespäin ustosa nim
myös Innwla» ja lesuxen Christuzen tun»nosa kaswamaan.

Käännä niitä, jotka owat langenet Si,
nun srmosias ja lastensa liitosta, ja! niitä,
jotka Sinun armos kautta owat kaandynet,
tee pysywäiseri uudistetusa kastensa liltosa,
eläwäsä uff<.sa ja oikiasa parannuin järje,
stuiesä haman loppun asti! Opeta heitä wal«
womaan ja rukoilemaan ettei he kiufauxeenlanZeisi, ja taiwuta hezdän spdämens, joka,
päiwä Kartalla rukouxella sowindo,
ja puhdistus,weresä puhdistamaan ttzensä kai,
kesta lihan ja dengen saastaisudesta, että he
mabdaisit täyttä pphyttä Jumalan pelwosa,
jota paitzi ei yMn saa nähdä Jumalala.

Laupias ja Kaikkiwaldias Herra Icsu,
ijankaikkinen Jumalan Poika ja meidän, ar,
mas Wapahtajamme, me rukoilemme Sinua,
ettäs ulossanomattvman waiwas tähdcn, jon,gas meidän syndeemme tähden kärsinyt olet,
armollisesti warjelisit näitä meidän Nuorukai-
siamme, ettei pMn heistä nyt eli edespäin

kä?
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käwis mahdottomasti Pyhälle Ehtollisclle ja
niin tulis wikapääri Slnun kallin ja pyhän
Ruumisees ja Werees, söis ja jois itzellensck
duomion ei eroittain Herran Ruumista ja Wer-
ta. Awa stntähden, o laupias Wapahtaja,
Pyhän Henges kautta heidän spdämer.s., eNä
he, tundeln syndinsH wiheliäisoden, MlliseHa
haiulla ja uston isomisella ja janonusella Si-
nun ja Sinun ansaitun armos perän, tänä-
pänä astuisit Sinun kaswois eteen, jauffosa
Sinua pphäsä Ehfollisesa »vastan ottaisit, u-
ffon
Anna heidän nyt ja alati olla Sir.ua kantz-s.
Herra lesu! yhdistetyt ja Sinun palawulda
rakkaudeldas niin sisälle otetut, että he fydä.
mesiänsä rakastamat Sinua jällen, joka hcttä
ja meitä kaikkia niin korklasti rakastaiM olet,
ettäs menit kuolemaan mndän edestämme, ko-
sta me olimme syndiset ja Jumalan wiholli.
set, lihallisesa mjelesämme. Talwuta nyt hei.
dän spdamens rattaudellas, etiä he, niinkuin
Jumalan lasten tulee, wastimata, haluisesti
ja mjelellänsä, Sinun pyhän esimerttis jäl-
ken, rakastmsit kackkia thmlsiH, mpöskin wi.
hamjehiänsa:a wainojiiania, kosta nämatkin
lesuren merellä lunastetut owat: Muna e-
rinomattain opeta hettä rakkaudella kohlaman
niitä, jotka Sinua pelkäwät ja ustosa, kaikel.
la ja hiljaisudella hpwlstä
töistä abteroitzewat.

Armias H:rra Icsu! me rukoilemme Si,
nua plinas ja kuolemas täh-
den, runsasti lamaisit Henges armoa,

että



että nsmät meidän rakkat Nuorukaisemme mei-
dän kansiamme, ja me heidän kansiansa, niin
täällä kawisimme pyhälle Ehlolliselle ettei ken.
gän meistä kaiwatais siinä suuresa Ebtollisesa
taiwaisa- Kuule meidän rukoufemme, Herra
lesu! Sinun Nimes tähden. Amen.

Auctor Prownsi. Mg, loh> NUaus.
Toinen Herran Ehrollisen Rukous.

kiitän Sinua Herra lesu Christe,,
minun armias Vapahtajani, joka määrättä
msstH ormostas ja rakkaudestas waiwaisia syn<
disiä kohtan olet asettanut pyhän Ehtollissn,
Ei ollut siinä kyllä. Herra lesu! ettäs ope,
tit tjen aututeen, ettäs ilmoitit meille taiwal«
lisen Isas tahdon, ettäs meidän edestäm tah«
doit kärsiä ja tuolla ja me!tä Isäs kanssa so«,
wittaa, wan Ginä tahdoit myöskin osottaa.
palawan rakkaudes meitä kohtan sen kautta,,
että me Edtolliftsa tulemme osalliseri Sinun
kaikkein ppZimmästä Ruumistas ja Werestäs;
niin anna siis, armollisin Wapahtaja minulle
annoa,- joka nyt aiwon mennä tälle kallille
Atrialle, että minä olisin mahdollinen wje<
ras Sinun pyhälle Popdälles Sinä olet sa<
nonut, Herra lelu, että niin usein kuin MHkäymme tälle pyhälle Atrialle, pitä meidän
muistaman Sinua Sinun rakkauttas, Sinuu
armollista olesselemistas meidän seasamme, Si»
nun katkeran kärsimises ja kuolemas, jongas
meidän tähtemme mailmasa kärsinyt olet, Riin.
paina siis Sinun wiatoin kärsimises fpwästi

sydämeheni,, j<s näytä itzes, minun. n)ai«
wak.
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«misells ja alastomalle sjelulleni senkaldaife.
na, tuins merta hikoillesas makaisit kaswoillas
Gethsemanesa, ja senkaldaisena, kuins ristin
väällä ripuit, kuins rukoilit syndisien edestä,
ja witzisti myöskin armofa muistit minua, näy,
tä minulle Sinun meriset haawas, Sinun a.
wettu kylkes, Sinun läwistetyt kätes ja jal-
kaS, ja, koko Sinun rufikoittu ja haawoitet»
tu ruumis, ja anna minun siitä löytää autu-
allisen wirwoituxen isowaistlle ja fpndiselle
fjelulleni. Tämä olkon elämä ja woimallinen
muistutus minulle nyt ja niin usein kuin mi.
nä ruokitan Sinun Pöydälles. Opeta minul-
le, Herra lesu, että suuri eroitus on tämän
Pöydän ja muun pöydän wäiillä, tämän syö«
misen ja muun luonnollisen syömisen walillä:
ja anna armoa, että minä olisin' mahdollinen
wjeras, ja ei joku ustotoin ludas, jolla nä»
mät pyhät herkut annetan. Muistuta nunulle
sitä liittoa, kuin minä Sinun kanffas Kasteja
tehnyt olen, ja, opeta minua wisufii tutki-
maan, kuinga minä lupauzeni pitänyt olen.
Jumala paratkon! minä löpdän, etten ole ol«
lut uffollinen, wan usiasti palwellut saatana»
ta, josta minä niinkuin wihollisestani olen lu<
mannut luopua- Mutta, rakkain
anna minulle anderi, ja anna minul«
le armoa tästäedes uffollisemmasti, menettää i«
tzeäni Sinua kohtan. Wahwista minun hei?«
!oa ustoani, ja makuuta minua tämän Altian
kautta, ettäs tahdot jällen olla minun armol-
linen Jumalani, ja opeta minua wisumin lut-
ffimaan ja pyhänä pitämään sen luton, kuin
Minä, keM Sinun kantzas tehnyt tzlen, Her-
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ra lesu, w.almista minua Pyhällä HengeNäS,
älä katzo minun mahdottomudeni puoleen,
»van ole minulle terwetullu wjeras, asu ar,
mollisesti minun tykönäni, ja opeta minua tu«
lemaan Sinun kansias yhdistetyn, ja Sinun
kauttas, niinkuin hengellisen Wiinapuun kaut»
ta, tästedes paljo hedelmätä kandamaan. Her,
ra lesu, kosta minun pitä tästä mailmasta
lähtemän, ja waeldaman kuoleman Pimiän
laazon läpitze, niin wahwista minua tällä
Ebtollisella, anna ssn olla sjunattu ja autu.
allinen ewäs minulle; eli jos ei aikaa anneta
sakramentillisellä tawalla sitä nautita, niin
muistuta minulle/ että minulla ennen usiasti
on se armo ollut, ja anna minun hengellisellä
muotoo pitää Ehtollista Sinun kansias, ja
niin iloisna ja tylpwäisnä eriä tääldä ja olla
ijankaikkisesti osallisna siitä suuresta Ehtollise-
sia taiwaisa, kaikkein sinun antuain Lastes
kansia. Herra lesu, kuule minun rukouxeni
Sinun sjunatun Nimes tähden- Amcn.

Huokauxet Leiwän ja Wtinan ottaisapyhäsä Ehtollisesa.
armollinen Jumala, minun rakas taiwalli-
nen Isäni, joka olet ainokaisen ja rakkan
Poikas meille Wapahtajaxi ja
lahjoittanut, pyhitä minun syndisen suuni ja
sydämeni Sinun pyhällä ja puhtalla Heugel.
läs, ja tee minua mahdollisen wastanotta.
maan Sinun rakasta Poikaas ja Hänen kanS.sansa ijankaikkisesti phdijietpn tulemaan. Her-
ra lesu, minun Wapahlajänt, älä katzo mi.

nun
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nun mahdotlomuttani, ja ettH minä niin saa»
stainen ja musta olen, wan ole terwetulduas,
minun uffollinen sjelun-Vlkäni, anna minulle
HenZes armoa niin Siima wastanotta, kuin
minun tulis. Anna minun mahdollisesti tulla
osalliseni Sinun Pyhästä Ruumistas ja Were.
siäs, yhdistä minua Sinun kansias, wahwista
minun uskoni, anna minulle woimaa wjettä-
mään pyhää elämäkertaa, älä minua ikänä
anna Sinusta eroitetta, wan kätke minun
«viheliäisen ruumini ia sjeluni ijankaittlseen
elämään Herra Isä Jumala, Herra lesu,
minun Wapahtjani, Herra Jumala Pyhä
Hengi, sjuna minua, ja kuule minun huoka.
ureni- Suuri ja kolmeyhteinen Jumala, Si.
nun Nimelles olkon kiitos iankaikkisesti, kaik-
kein Sinun armo.hpwätekois edestä. Amen.

Kiitos Ehtollisen jälken.
kiitän Sinua, Herra lesu Ehriste,

ettäs armollisesti olet andanut minun pyhälle
Pöydälles ruokittaa, ja tehnyt minun osallise.zei pyhästä Ruumistas ja Werestäs. Minä ih.
mettelen Sinun sanomatoinda rakkauttas ja
ylistän Sinun määrätöindä armoas ja hywyt»
täs. Minä rukoilen Sinua, Herra lesu, et,
täs Henges kaulta wahwistaisit minun heikon
uffoni, wakuutaistt minua, että minä Sinunkauttas olen saanut syndini anderi, ja että
SinH olet minun Herrani Icsurcni, kaiken
ansios ja kansia. Sjuna mi»
nua, Herra lesu, ja anna minulle armoa
pyhänä pitämään sen Liiton, kuin minä Si.

nun
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«UN karssas tehnyt olen, ja jokapäiwH
man Sinulle uuden kuuliaimden. Wariele
tmnua sonn sts ja kaikesta siitä, kuin taidms
Sinua Mhoittaa ja mkkoa sitä yhdistystä,,
kuin on Slnun ja minun wälillä. Ole mi,
nun tykönäni, Herra lesu, ja asu minun
waiwatsesa spdämefäni. Jos niin olis, ettH
saatana se julma sjelun murhaja,, taas ra-
walcilla kiusauzillansa kdrkais minun päälle,
lii, en jos Laki ja minun ounUundont taassouncus minulle endisiä spndejäni, neoniani
ja niin lohduta ja wabwisia mi,
nua si3ä, että minä Sinun kanfas pphazH
Ehlollchsl olen tullut yhdistetyn', ja että Si«
nun puhä Ruumis ja Weres on woimallinen
kätkemään nnnua ijankaiMseen elämään. Nun
ole siis Uoisas minun sjsluni;, minä tahdon yB
listää jumalala kaikkena minun elinaikanani.
Mlnä lavoon kiittää Korkehinda kaikkein Hä-
nen armo hpwätekoinfa edestä, 'ja ijankaiM,
sesti »veisata klitosta Hänen Nimellensä. Nyt
owat minun spndini andepi annetut,., minä o.
len Juhalan armo. lapsi, Taimas ja autuus
on Kaikki pyhät Engelit riemuitzewat
lu-nalan armosta ja minun
autuudestani, suatana hämmästyy ja pelästyy
siitä, että minä olen niin suuresti, pyhästä ja
auluanisesta Atriasta osallisen tullut. Minun
lemMii! kaiken minun iloni alla, anna sen
Ma mlnun suurin bumituxeni että minä olen
ollut Sinun Enlollises mahdollinen «Vieras,
za kaikefa hädäsä, klusauxesa ia wastoinkäy«
Msesä, ia, itze kuolenmsa, lohduta minua tä,
män Arnio-atria» muiMa. Nlä anna mi'

nun
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NM kostan tätä armoa unhottaa,' wan aina
loppun asti sen kuuliaifesa, nöyräsä ja uffol.
liseja sydämtzsä pitää, niins wisiisti armosta
kerta annat minun siitä suuresta Ehtollisesta
taiwaasa osalliseri lulla. Amen, Herra lesu,
korkiasti ylistetty ijankaikkifesti- Amen.

Kiitos Nrmo-hywättkom edestä^
ja huokaus Jumalan armollisesta

awusta loppuun asti.
Jumala. minä olen welkapää klito-

sta ia kuumaa Sinulle andamaan, ettis mi-
nun olet niin hywin luonut raitilla ruumilla
ja järjellisellä sielulla: Mutta erinomattain
kiitän Minä Sinua/ettäs olet andanut mi-
nun syndyä christillisesä Seurakunnasa. ja an-
danut minun saada oppia Sinun tahtos ja
vikian auttlden tien; ettäs olet andanul mi-
nun ymmärtää, kuinga suuri Sinun rakkau-
des on koko ihmisen seurakunda kohtuu, siinH
ettäs annoit ainoan ja rakkan Poikas Luna-

ja Sowinnoxi kok<o mailman syndein
edestä; ettäs pyhäsä. Kasiesa olet ottanut mi,
nun ormo.lapseres, pesnyt minua synnin saa«
staisudesiani, lahjoittanut minulle hengettlsiH
lahjoja, uffon, toiwon »a woiman Sinun Py»
hän Henstes kautta seisomaan pahaa wastan,
ja tekemän, mitä Sinulle otollinen on; ettäs
olet andanut minulle pyhän Sanas minun
jalkcnni kyntiläri ja walkeudez:i minun teillä,
ni; ettäs olet «varjellut minua saatanan kiu-
sauMa, synneistä ja «vioista./ ja koffa mmH

in»



inhimillisestä heikkoudesta olen horjahtanut Si-
nua wastan, ettes ole heittänyt minua pois
kaswois edestä, wan plösauttanut ja kutzunut
minua etläs minua hädasäni,
abdistuxesani ja epäilyxisäm lohduttanut ja
plöspitänyt olet. Nälden ja usiambain Gi»
nun ormochvwätekois edestä kiitän minä Si«
nua sydämestäni, ja tahdon kiittää Sinua
niin kkUwan kuin minä elän, ja, kaikesa i.
jankaikkisudesa. Armollinen Jumala, minä
rukoilen Sinua, lesuren tähden, elläs olisit
minun armollmen Jumalani, ja Pyhän Hen.ges kautta tästäkin edes warjelisit ja pidäisit
minua oikiasa ustosa ja wahwasa, toiwosa;
ja jos minä horjahdan, niin älä minua hpl<
jä, wan armahda minua; anna minulle taas
Sinun autuudcS ilo, ja sillä hywällä Hengel-
läs tue minua Minä tjedän, minun luma.
lani! Smun parhain tjetäwän, että minä o.
len heikko ja kannan tawarani sawisesa astia»sa, saatana sitä wastan, minun julma wihol-»
liseni on suuttumatoin, wäkewä ja kamala,
warjele minua sentähden Sinun pelwusas,
Vpeta minua uffollisesti walwomaan, ja jos
minä kiusatun tulen, niin auta minua woi,
ton saamaan.' 010 minun wahwa linnani,
tukeni ja turmani, ja opeta minua pakene-
maan Sinun tygos, minkuin lapsi ratkan I.
sänsä tygö. Koffa minun koetus, aikani on
kulunut, ja minun waelluxeni on loppunut;
koffa se wiimcinen wihollinen kuolema minun
saawuttaa, olen silloin, minnn Jumalani,
minulle awulnnen, ja älä jätä minua ilman
awuta wiholliseul käsiil,, wahwista nnnua

Hen-
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Henges woimalla, ja wakuuta minua siitä,
että minä olen Sinun, niin minä ijankaikki,
sudesa, puhtamalla kielellä, ylistän Sinua yn»
nä kaikkein Siuun lastes kantza loppumata.
Kuule minua, minun Jumalani! lesurenitähden. Amen.

Rukous syndejä ja wikoja wastan.
'H/yhä ja wanhurffas Jumala, joka wihat.
kackkca syndistH ja jumalatoinda Menoa, mi<
nä rukoilen Sinua sydämestäni, ettäs armol-
lisesti »varjelisit minua synneistä ja wiotsta,
joidenga kautta minä jouduisin Sinun wihas
alla, ja wcdäisin päälleni ajallisen jaijankaik»
kisen rangalsturen- Minä tjedän, minun lu-
malani, Sinun pyhästä Sanastas, ettei mikän
erolta ihmistä niin kauwaS Sinusta, kuin syn-
di, ja Sinä olet kiiwas Jumala niiden ylitze,
jotka Sinun kästys ylönkatzowat ja plitzekäy-
wät: sentähden rukoilen minä Sinua lesuM
Nimeen, ettäs aina Pyhän Henges kautta mi-
nua niin hallitzisit ja johdataisit, että minä
alati eläisin Sinun pelwosas ja tekisin mitä
Sinulle otollinen on. Erinomattain rukoilen
minä Sinua, ettäs warjelisit minua kolmesta
pääsynnistä, kuin on silmäin pyyndö, lihan
himo ja elämän koreus, ja ettäs opetaisit mi-
nua siwiästi, hurstasti ja jumalisesti täsä ma«
ilmasa elämään. Sinä tjedät, Herra, kuinga
paljon pahaa syndi on saattanut onnettoman
Adamin sukukunnan päälle. Sinä tjedät myös,
Armollinen Jumala, kuinga kaikki ihmiset si.
kiwät ja sondpwät synnisa, kuinga turmeldu

mi-



mlnun ja muiden ihmisten luondo nyt on, jch
kuinga taipunu minä olen siihen, kuin paba
on. Sinä tjedät myös, kaikkiwiisas luma»
la, kuinga kamala ja suuttumatoin meidän
pääwiholllfemmo saatana on, joka käy ymbä,
:i niinkuin kiljuwa jalopeura, etzii saalista ja
kenen hän njelis; sentähden armahda minua,
auta minua Henges armon kautta, ja warje-
le minun waiwaisen sieluni ja rummut, etten
minä mihollisen kawaluden ja paulain kautta
tulis wjetellyz,'! ja petetp.ri. Anna minulle ar-
moa wiriästi walwomaan. Opeta minua ot-
tamaan wtsun waarin' kaikista sydämeni aja»
tuMa ja haluista, ja kossa sdndiset ajatufet
ja pahat himot minusa ylösnousemat, niin
auta minua lesuxen niMtsn, Sinun Pyhän
Henges kautta, lohta aluusa niitä mastansei-somaan ja tukahuttamaan. Warjele, ettei
spndi sais waldaa minun ylitzeni eikä mallita
minun kuolewaisesa ruumiftni. Opeta minua
ei ainoastans malttamaan itze syndiä niin kuin
myrkyllistä kpp.kärmettä, mutta myös kaikkea
tilaa syndiin, etten minä äkisti ja huomama-
ta häneldä Kaamstetaisi ja sais ssnkgldaisia
haawoja, jotka tpölästi paratkaa taittan. An-
na armoa, minun Jumalani, että minä aina
pidäisin waaria suustani, silmistäni, törmistä-
ni ja kaikista ruumin jäsenistäni, ettei, ne tu-
lis synnin valweliaxi ja asez-i, jonga kautta
minun waiwainen sjeluni taidais ijankaiktise-
sti tulla kuoletetun, man opeta minua ristin-
naulztzemaan syndiset jäseneni,, kaikkein hi-
moin )a haluin kantza. Warjele minua myös
Herra, pahoista esimerkeistä, niin etten minä

mui-

112



113

muiden syndisestä elämäkerrasta lulis wktelly-
xi Muistuta minulle aina, että ilman pphyt,
tä ci saa nähdä Sinua, 'ja ettei mi.
tän saastuttapaa, taikka sitä kuin kaubistuxen
saatta, pidä uuteen Jerusalemiin sisälle tule-
man, niin myös mits Apostoli sanoo: elts hir.
muinen on langeta elämän Jumalan kasiin; tä,
man kautta ahotta minua kaikkea syndma ia ju-
malatoindamenoa pelkämään jakauhistumaan.
Erinomattain ja ennen kalkkia älä anna minun
unbottaa, kuinga paljon minun lesuxeni, Si.
nun ainoa ja rakas Poikas, synnin tähden on,
kärsinyt, jakuinga kauhmsti jakiittämättömästi
olis. synnin tautia tallata sitä kallista sowmdo.
werta jalallani, ja tehdä Händä mastoin, jo-
ka niin lukematoinda hywää minulle tehnyt,
ja niin paljo waiwaa, kipua ja ahdistusta mi-
nun edestäni kärsinyt on. Minun Jumalani,
heikkouden synnit rippuwat alati minusa, ja
minä juon jokapäiwä wäärpttä niinkuin wet«
lä, Sinä tjedät sen parhain, Herra Minä,
taldan myös pikaisesti langeta ehdollisiin spn«
deihin, mutta, minun Jumalani, Sinä joka
olet Armollinen, Laupms ja Pitkämjelinen,
Sinä, joka andexi annat pahat teot, rikoit
ja synnit, anna minulle andexi salaiset
m, ja älä tpgölue mtnulle wikojani ja tyh«
myttäni, ja jos minä osaan ehdollisesti lange.
ta Sinun armostas jongun synnin ja pahan
teon kautta, niin älä, armias Jumala, minua
ijankaikkisesti tyköäs pois heitä, ja älä salli
minun ijankaikkisesti jäädä spnnisäni maka,
maan, auta minua lesuren Nimeen plös, mio
minna jällen oikialie tjnle, ja anna minun
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saada kiittä Sinua, ettäs niin armollinen ja
laupias olet. Tämän minun lah.
dolsit Sins, armollinen Jumala, kuulla, Ie«suxen tallin ansion tähden. Kaikista synnei.
siä, sekä nyt että aina, warjele minua, Lau.
pias Herra Jumala, Pphän Henges armon
kautta. Amen.

Rukous christilliseftä ia pyhästä
elämäkerratta.

"erra Sinä joka sanot: Minä o»
lcn pyhä, Teidän pilä myös pyhät oleman,
lain» minulle waiwaiselle syndiselle armoa ah.
teroita pphpdeftä. Luo minuhun puhdas sh.
dän, ja anna minulle uusi wahwa hengi,
puhdista minun saastaisen sydämeni, ja pphi.
ta minun haluni, opeta minua tekemään Si.
nun suosios jälken, ja Sinun hywä Hengcs
wiekön minua tasaista tjetä. Minun täyty
walitettawasti tunnustaa, että minä olen pa.
ha, ja ei minusa asu milän Hywää. Minä
vlen syndisestä siemenestä syndynyt, ja äitini
Hn synnisä minun siittänyt. En minä myös»
kän ole, niinkuin olis pitänyt, edesmenneenä
elämäni aikana ahkcroinnut jumalisesta waellu.
xesta, wan enämin rakastanut mailmata kuin
Sinua, minun Jumalani, joka olet se korkein
hywpys, seurannut omia pahoja himojani ja
halujani ja unhottanut Sinun, Herra, joka
olet Se ainoa pyhä ja totinen Olsndo, jonga
suhteen kalkki muu olis pitänyt hpljättämän.
Koffa minä olen jotaan hywää tehnyt?, niin
le on ollut niin monella wlrhella sekoitettu,

et-
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että kaikki minun wanlwrffaudeni on niinkuin
saastainen waate. Multa, hywä Jumala, ar.
manda minua ja auta, että minä tästäedes,
ja sen wähän ajan, tuin minulla wjelä taita
lätillä olla, paremin itzeni käytän. Opeta
minua rakastamaan Sinua» niinkuin min<unhywäH Jumalalani ja Luojatanj, pelkämaän
Sinua, nimkmn pyhää ja wanhurffasta III»
malata-, että minä waellaisin Sinun mteuoe.sas. pidäisin Sinun säätys ja ama luulisin
ja kunnioitaisin Sinun käffyjäs, Anna le'suren tähden anderi mitä:mnä tähän asti"»,
len Sinua wastan rikkonut, ja anna minullearmoa seurata Wapahtajani esimerkkiä pyhä-
sä kuuliaisudesa ja nöyrpdess. Opeta minua
kjeldämään itziäni ja ainoasti pyrkimään senperän, kuin Sinun kunniares tulis. Minä
olen Sinun lapses, Sinä olet minun Isäni,
minä olen Sinulle weltaa wpsillista kuuliai,
sutta: Sinä olet minun Herrani, minä olenSinun palweias, Sinua ainoata pitä minun
kunnioittaman. Minä olen Sinun kättes te-
ko, Sinä olet minun Luojani ja Jumalani,
sentähden on kohtullinen, että minä uhran i-
tzeni kokonans Sinulle palwelureri Armol.
Unen Jumala, perkele ja mailma pyytäjät
jakaa kunnian Sinun kantzas, ja tahtoivat
wetää minua tpgönsä. Mutta anna minulle
walaistut silmät näkemään heidän petostansa,
ja älä anna minun ikänä unhottaa, mitä kir.
joitettu on: Herraa sinun lumalatas pitä si,
nun palivcleman, ja Händä ainoata pitä si.nun kumartaman. Warzele nunua Henges
kautta, etten minä anna Sinun kunnlaws
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toiselle, wan Sinulle ykinänsä. Minä tjedän
Herra, ettäs olet pyhä Jumala, ja taiwat ei
ole puhtat Sinun edesäs, minä tjedän myös,
ettei yMn paitzi pphpttä saa nähdä Sinun
kaswojas, minä tahdon sentähden pelwolla jg
wapistuzella etziä olla Sinulle otollinen. Mi.
nun armollinen Jumalani, auta minun heik.
kauttani, minä pelkän itziäni, wablpisia mi'
nun ustoni, puhdista minun spndistä sy!dändä.
ni ja pyhitä minun ymmärryreni jatahfoni,
että minä taidaisin Sinua uffollisesti palwella
ja olls Sinun uskollinen palwelias kuoleman
asti, Kosta minä olen tehnyt mitä minun pi.
ti tekemän, niin olen minä Mekin kelwotoin
palwelm: mutta anna minun saada uffollisen
palwelian loppu, Icsufeni ansaitun wanhur.stauden tähden. Amen.

Rukous kärsiwällisydestä ja tyty-
wäiststä mielestä.

Armollinen ja laupias Jumala, kaiken hy«
wyden alku ja lähde, Sinä, joka olet käffe<
nyt meitä panemaan kaiken meidän murhem-
me Sinun Miles, ja luwannut pitä murhen
meistä, laina minulle armoa' Sinuhun ustal-
damaan, ja aina kärsiwällispdellä wastanotta»
maan, mitäs pyhäsä Edeskatzomisesas minulle
mailmasa määrännyt olet. Minä annan tje»
ni Glnun käsiis, ja olen tytywäinen, kuin-
gas minun johdatta tahdot, ainoastans minä
olen Sinun omas, nautttzen Sinun armoas
ja saan siunatun lopun. Jollen minä ainasaa hppätä ruusuin päällä, jos minun wälit,
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täin täyty waeldaa waiwaloista ristin tjetä,
ja tulla orjantappuroilta pistetyt ja haawoi,
tcturi, niin olkon, Herra, Sinun armollinen
tahtos; anna minulle ainoastans tyiywäwen
mjeli; kyllä Sinä sen teet: Sillä Sinä, Her,
ra, tjedät parhain mitä minulle hyödyllinen
on. Sinulle ja Sinun tahdolles olen minä
tptywäinen,,ja kuin Sinä minulla olet, niin
en minä. ensingän, sitte taiwaasta eli. maasta
tottele, sillä Sinä olet minun sydämeni ustm.
lus ja minun osani. Minä tahdon mjelelläni
olla minun Vapahtajani kalbainen, ja Hänen
kansiansa olla kärsiwällinen ja tytywäincn tai-
mallisen Isäni tahdolle, maitta minun täällä
jotaan kärsimän pitä. Jos minun lesuz-eni
on kandanut orjantappuraista kruunua, jos
Hän minun tähteni mailmasa on ollut wihel-jäinen ja plönkatzottu, niin en pyydä minä
parembata osaa, ios Sinä minun Jumalani,
niin tahdot ja hywäri löydät. Köyhps, sai.ro.us, waino ja muuta senkaldaisia ei siis pi,
dä minua peljättämän eli tekemän minun mje-
leni cpäilewäiseri, kosta Sinä, minun luma.
lani seisot minun puolellani, ja minulla onSinun armos: Pian tämä aika loppuu, jasen waiwat, ehkä kuinga suuret ne olisit, o.
wat tuitengin ajalliset ja katowaiset. Ninun
oikia Isänmaani on taiwaisa, sinne kokcttaa
koko minun mjeleni ja haluni; namät maal,
ltset ci pidä saattaman minua
jos minulle jotan wasiojn käy, niin uunä,
niinkuin matkamjes, en sitä ihmettele: niin-
kuin wicralla ja muukalaisella minulla
kaikkea hpwää odottamista, wan minun pitä

ole<
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oleman ksrsiwällinen' ja tytywäinen onnen
muutozi/ls. Minä tjedän, että alastl olen mi.
nä msllmaan tullut, alasti minä myös tääldä
läbdcn, en minä siis paljo tarwitze, wan tah,
don olla tytywäinen, kuin, minulla on tarvel.
lista elatusta ja waatteita. Ei tule sen paal.
le, että jollaan on hywiä päiwtä mailmasa,
wan olla jumalinen ja tytyä onneensa, on suu«
n woitto. Maallisesta hpwydestä taittan sanoa
niinkuin lesus sanoi leiwästä: ei ihnunen elä
ainoastans siitä, mutta jokaitzesta sanasta, kuin
Jumalan suusta lähtee. Olton kaikisa niin»
knm Jumala tahtoo, Hän wiekön minua hy-
wäin eli pabain päiwäjn kautta, sallikon pa.
nettlfen eli kiitojen minua seurata, minä tah,
don olla kärsiwälltnen, ja tytywäinen; luma«
la anna minulle siihen armvs Ah! kärsiwäl,
lisys, sinä suuri rikkaus tule ja asu minun
sydämesäm; kuin sinä minulta olet niin mi.
nä olen tytywäinen elämäsä ja kuolemksa; sil»lä minun Jumalani sanoo, autuas on se joka
karsti: sillä koffa hän koeteltu on> niin hänenvitä elämän kruunun saaman. Sinä karsi-
wällinen lesu! opeta minulle tätä awna ja
lahjoita minulle tämä armo, Sinun Nimes
tähden. Amen.

Rukous sstveydestä ja ystäwällisydestä.
laupias Jumala, laina minulle Pyhän Hen«ges armoa, että minä aina ahkerxitzen siwey'
destä japstäVällisydests jokaista kohtan. Opeta
mnmK noudattamaan Vapahtajani asteletta.
Koto Hänen waelluxensa oli täpnäns nöyryt-

tä,
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tä, siweptlä ja pstäwällisyttä. Ei Hän kironnut,'
kosta Händä kirottin, koffa Hän karsei, vii Hän
kärsiwällinen. Hän wastanotli pilkkaa ja hämäi.
stystä hiljaisudella, Hän oli pstäwällizien kalk-
tia, .ja itze wihollisiansakin kohtan. Armolli-
nen Jumala, opeta minua täsä olemaan Si.
l,un rakkan Poilas kaldainen. Jos joku rik-
koo Minua majkan, pilkkaa minua eli teke mi-
nulle wahingota ja wäärpttä, niin hallitze
minua Pyhällä Hengelläs, joka myös on hil.
jäinen ja simiä Hengi, että minä wastanotan
kaikki silveydcllä, ja annan asian Sinun hal,
duus. Minä tjedän, minun Jumalani, että
siwiät kutzutan autuip, ja minun lefuzenisanoo, että he saamat maan periä: Minä
tahdon sentähden ahkeroita täsäkin osottaa i-
tzeni niinkuin Chrisiitty ja kuuliainen Juma-
lan lapsi- S.iwepden kautla woitetan paljo
hywää, riita ja eripurmsus wältetän, ja mi-
nun lähimmäiseni, ehkä kuinga nuria hän o-
lis, keboitetan usiasti muuttamaan wihcmsa
ustäwällispteen. Minä sentähden olla
siwiä, aina hallita pahat bimmu, ja wältlää
kärsimätlömyttä ja wihaa. Jos joku rikos mi-
nua wastan tÄpahtu, jos el aina kay mjelen
jälken, niin tahdon minä pttää sen lähiinmäi-
scni heikkoutena, ei närkästyä siitä, wan sen
kohta andefi andaa, ettei kiuvaus minusa pai-
suis ja siwepden tukahuttus. Anna minun,
myös, Armollinen Jumala, olia siroiän ja p-
stäwällisen wihollisiani kohtan, ja woittaa pa.
han hpwälla. Mailma mahta siitä ajatella
n>i'.ä hän tahtoo, siinä on.kyllä, kuin minä
tiedän, että Smä, Herra, rakastat siwegttä,

ja
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ja kutzut minun autuas, kosta tämä awu mi<
nun tykönäni löytyy. Jollen minä snreydel.
läni nmän wotta lbmisten seasa, jos Minun
ystämällispdeni ei mitän matkaan saata va°
banclkisen sukukunnan s/asa, niin on nu
kyldäinen woitto, että minä olen Jumalan
la?si. ja kuin minä uskollisesti seuran Wa.
pahtajatani ja harjoitan niitä awuia kuin
Hän on tehnyt ja kOjkenyt niin Sinä, mi'
mm Jumalan:, wiPsti armosta, lesuxeni täh«
den, annat minun, ynnä Sinun siwiäin lastes
kansia, periä, ei tätä katowaista maata, wan
uutta taiwasta ja uutta maata, Jumalan la«
sten kunnian waldakundaa ja sansmatoinda i«
!oa. Amen, lesuLen tähden, Amen.

Rukous, kosta aiwotan mennä Kirloon
eli Herran Huonesten.

Jumala, Sinä, joka ihe, sitie kuin
kaikki kappalet luodut olit, tahdoit pvhittää
seitzemännen päiwän, ja myös pyhäin Aposto-
lein kautta olet säättänpt, että meidän jotka
Christityt olcmme ia Sinun Poikas jslken ni»
mitetän, pitä pitsmän yhden päiwän wnkko»sa pyhänä, sjelumme ja ruumimme lewoxi;
ja inhimillisen jHxjefipren ja soweliaisuden täb>
den olet säättänyt Templeits eli Kirkkoja, joi,
sa me kokonnumme ja pidämme yhteisen Iu«
malan palwelluremme, laina minulle, joka
nyt aimon käydä Sinun Huonesees, Pybän
Hengss armoa, että minä mahdollisesti," uiin«
kuin tulee Jumalan palwellurem toinutan.
Warjele minun jalkani, koffa nnnä menen

Si«
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Sinun.Huonestes, etten minä sinne menis
paljan tawan wuoxi, spndisesä suruttomude-
sa, wierailla ju turhilla ajatuMa, ja niin
kankaisin walkiata Sinun altarilles,sen kautta rikkoisin ja wedäisin
päälleni Sinun wings, ajallisen ja ijankaikki.sen rangaistuin. Nlä anna minun unhotta,
että se on pyhä sia ja Sinun Huones on Ru,
kouschuone, että minä astun Sinun kaswois
eteen, ja että minulla täsä tilasa on ainoa,
silins Sinun kantzas, minun Jumalani, leke»
mistä. Tnwuta minun sydämeni kuuliaisu»
teen ja <L?inua kunnioittamaan; opeta minua
halullisesti kuule.maan ja tutkistelemaan Sinun
pyhää Sanaas, lähettämään uskollisia huoka-
UM ja rukouxia Sinun tygös, ylistämään
ja kunnioittamaan Sinun suurta Nimeäs, et
ainoastans ulkonaisesti suulla ja huulilla, wan
sisällisesti uffo-lilesta sydämestä. Warjele mi-
nua sildä pabalda wiholliselda, ja älä anna
hänen juonillansa estää minun haluani ja ot<
taa pois saarnatun Sanan sydämestäni; wan
siuna minun kirkonkäpmiseni, minun kuule»
miseni, minun rukouxeni ja kiitoswirteni, ja
anna, että minä olen ei paljas Sanan kuu«
lia, wan mZös sen tekiä; anna Sanas sjeme<
nen langeta hymään maahan, ja saatta he«
delmän karsiwällispdesä. Herra minun luma->
lani, anna minulle armoa, niin wjettää Si«
nun Sabbatbias täällä maan päällä, että mi«
nä/ lesureni tähden, saisin kaikkein Sinun
autuain lösics kansia pitää sitä suurta Sabba.
tlna ja fjellä puhtamalla ja pphcmällä
kielellä Sinulle kiitosta weisam, Sinua kiittää
ja ylistää ijan laitti seiU- ANen. Ru<
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Rukous kossa Kirkosta tuldu on.
3/!inä kiitän Sinua, Armias ja hywä Ju-
mala, Sinun pyhän ja autuap tekewäisen
Sanas edestä, jongas olet andanut runsasti
meidän stasamme asua. Minä kiitän Sinua
sen armon edestä, ettäs olet andanut minun
kaswatetta chrisMisesä SeurakunnasaS, kusa
minä saan kuulla Sinun Pyhää Ganaas saar,
nattawan ja julistettawan. Minä kiitän St-
nua, ettäs annat minulle ttrweyttä ja woi.
maa käydä Huonesees ja pyhästä Opistas osal.
lisexi tulla. En me nyt tarwitze mennä kau-
was etzimään Sinun Sanaas, wan se on
meidän keskellämme, ja me kuulemme sitä mei.
dän kirkoisamme joka päiwä saarnattaman.
Minä tulen nyt, minun Jumalani, Sinun
Huonestas, ja kiitän Sinua sen terwellisen O»
pm ja lohdullisen Sanan edestä, kuin minä
tänäpänä kuullut olen. Minä rukoilen Si.
nua, Armias Jumala, ettäs annaisit minulle
armoa nöyrasä muistosa pitämään Sinun pp.
hää Sanaas ja käyttämään waellufeni ja e>
lämäni sen jälken. Anna, että minä ollsin,
ei unhottawa Sanan kuulia, wan tekiä: Sil-
lä niin kuuluu: Autuat omat ne, jotka kuu»
lewat Jumalan Sanaa, ja katkemät sen, au-
luat olemma me, jos me senjälken teemme.
Katzo armosa, o Jumala! minun Jumalan
palwelufeni puoleen, anna minun rukouzeni
ja kiitos.wirteni olla Sinulle orolliset, ja an»
na Sinun Sanas olla minun sjeluni emäs ja
elämän ruoka ijankaikkiseen elämään. Anna
meille, hywä Jumala, aina uskollisia Opett.u.

ta,
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ta, ja suo meille, niin kauwan kuin me tääl-
lä elämme, se armo, että saada käydä St.
nun Huonesees, kuulla. Sinun Sanaas ja
pyhiä Sakramentejä nautita. Warjele meitä
ja älä anna meidän Kirkonkäpmisemme olla
ainoastans ulkonainen tapa ja harjoitus, niin
että meillä ainoastans olis Jumalinen meno
vlewans, wan walaise, pyhitä ja wahwistaweitä, että me tunnemme siitä woiman ja
hyödytMn, aina kiiwaudella ja halulla teem.
me meidän Jumalan palweluxemme, ja Si-
nua niin, kuin meidän armollista Jumalalammeja Wapahtajatamme, rakastamme ja kunnioi.
tamme. Minun Jumalani, koffa minä en e«
nä kuule Sinun puhuman minulle täällä maan
päällä Ganas ja Palweliais kautta, koffa mi.
nun Kirkonkäymiseni ynnä minun waelluxeni kantza päätetän, niin anna minun, lesu-xen nunun Vapahtajani tähden, joka sanoo:
Se, joka kuule minun Sanani ja kätkee sen,
et hänen pidä kuolemata näkemän ijankaikki.
sesti, saada zulla Sinun tygös, Sinun tykö,
näs ijankaiMsesti e'ää,, ja Sinua, Sinun
Poikas ja Pyhän Hengen kantza, ijankaikkise»
fii kiittää ja kunniotttaa. Amen,

Rukous wahwalla ussosta ja hywästä
omasta tunnosta.

<33.'a«pias Jumala ja rakas taiwallinen Isä,
minä kiitän Stnua sydämestä, ettäs niin nr.
mollisesu p:)'än Sanas kautta olet opettanut
minua tundömaan Sinua ja Sinun rakastaPolkaas, ja ilmoittanut minulle pyhän täy-

tös
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toS ja neuwos minun autudestani> Minä ru«
kolien Sinua, armosta rikas Jumala, ettäs
myös Pyhän Henges kautta wahwistaisit ja
pidäisit minua wahwasa ustosa ja luoltamise»sa Sinun ja Sinun rakkan PoikaS, minun
Wapahtajani päälle, ja armollisesti warjelisib
minua synnistä ja pahoista teoista, jonga kaut»
ia minä taidaiFn uston puolesta haaxirikkoon
iulla ja omatundoni haawoitetuxi ja saastute.
tuxi tulis. Opeta minua Sinua ylitzen kaik«
kia pelkamään ja rakastamaan. Sinun pyhää
Sanaas aina tutkistelemaan, ja kaikisa edes-
ottamisisani SiMn kästys silmäini edesä pitä«
mään, ei kostan unhottain, että Sinä runsaa-
sti marat hywän, mutta niinkuin hurstas ja
kiiwas Jumala kostat pahan / jongatähden mi.
nun sitä enämmin tulee ahkeroita jumalisesta
elämäkerrasta, että minä saastuttamattoman o,
mantunnon aina pidäisin. Mutta, minun lu<
malani, minä olen heikko ja kannan tawarani
sawisesa astiasa, minun wiholliseni sitä wastan
vwat usiat ja wäkewät, jotka alati pyytämät
rpöwätä minulda pois Sinun armos, uston,
toiwon ja autuden, tue minua sentähden Hsn.ges »voimalla, ja älä salli minun plitzemoite»
luri tulla. Herra lesu, minun Wapahtajani,
Sinä joka rukoilit Opetuslapses Petarin ede-
stä, rukoile minungin edestäni, ettei saatana
sais minua seuloa niinkuin nisuja, ja ettei
minun ustoni puutuis. Herra Jumala Pyhä
Hengi, Sinä puhdas Hengi, kätke minun sp.
dämeni saastatoinna mailmalda, ja opeta mi,
nua wälttämään mailmnn himoja ja elämään
jumalisesti, hurstas ja siwiästi tssä mailma,

sa;
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fa; Hllta minua taitamaan pitää uffon ja pa«
hendamattoman omantunnon loppun asti. Ko<
sta Sinun armos minulla on, niin minulla
on kaikki. Koffa minulla on hpwä omatun-
do, niin on minulla, jokapäiwäinen wjeraspi»
to, käykön muutoin minulle mailmasa niin»
kuin Sinulle,.mmun Jumalani, otollinen on,
kuin minä uffon Sinun päälleS, ja minulla
on hywä omatuudo, jonga armon Sinä, Ie»suxen tähden, alati tahdoisit minulle lainata,
niin minä elän lewosa ja tptpwäisnä, toiwon
myös tämän elämän jälken saada elää Sinun
tykönäs,. ja tulla osalliseni siitä armo.palka.'
sta, jongas kaikille uffowaisille luwanut olet,
Sinun rakkan Poikas tähden. Amen.

RukWs meidän christillisen EsilVal-
damme edestä.

-Verra KaiMwaldias Jumala, joka olet kä»
ffenyt meitä kuulemaan, kunnioittamaan ja
rakastamaan Esiwaldaamme, ja rukoilemaan
niiden edestä, jotkas Hallitzioixi meidän yli»
tzemme pannut olet, joilles olet mjekan an-
danut, pahoille rangaistuni ja hvwille kiito,
xexi. tuexi ja suojelluin Me kiitämme St.
nua, Armollinen ja Laupias Jumala, ettäs
olet andanut meille christillisen» lembiän ja
armollisen Esiwallan, joka wakuudella ja oi-
keudella hallitze ja duomitze kansaaS. Ms o-
lemme kpllä synneillämme muuta anfainet, ja
Sinulla olis ollut suu andaa meille Kunin»
gaan wihasaS: multa Sinun armos ja lau-
piudes on niin suuri, ettes tahdo rangaista

nm«
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meitä meidän ansiom jälken, wan täsäkin tl-
siasa wetää meitä tpgös hywydelläs. Armol-
linen Jumala, me rukoilemme Sinua sydä»
mestä: Sjuna ja warjele meidän Kumuga-
siamme ja Esiwaldaamme, ynnä Hänen kor-
kiain Wirkamjestensä kan§a: Anna Sinun pel-
kos heidän spdämihinsä, ja warusta heitä wii<
sauden ja pmmärrpxen hengellä: Anna hei-
dän tpöns ja edesottamisens menestyä Poistapois kaikki pahenus, ja älä salli pcchmulklsten
heitä mielellä, Wartioitze armolllsesti meidän
Kuningastamme jaEsiwaldamme, warjele Hän<dä niinkuin silmäterää, älä anna nntän pa-
haa Hänehen sattua, wan olkon H,in Sinun
silmisäs kallixi luettu. Koska Kumngalle ja
Esiwallalle hpwin käy, niin meillekin hpwin
käy, anna meidän senlähden aina uffollisesti
rukoilla Hänen edestänsä, Hänen nx.ldansa ja
hallltuxensa edestä, eikä ikänä unhottaa, että
Sinä olet burstas Jumala, joka uhkat ran-
gaista kaikkia tottelemattomia, ja niitä jotka
heitäns Esiwaldaansa wastan asettamat. Me
tjedämme Sinun Sanastas, ettei Esiwaldaa
ole muutoin kuin Sinulda- Sinä, Herra,
olet Se, joka asetat Kuningat ja panet pois
Kuningat, sen jälken kuin Sinun hurffat
duomioS maalimat, sentähden tulee meidän
niin paljota enämmin kuuliaisuudella meitäm
Esiwaldaamme kohtan menettä, etten me Si-
nun hurlhalda kädeldäs sais duomiota pääl-
lemme- Nlä myöstän anna meidän unhottaaettä Esivallan wirka on wffas jolla
kowa tilmleko, paljo työtä ja waiw»>a myö-
tänsä on, jongatähcen meidän, rukoustemme,

kuu-
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Vuuliaisudemme, mjelisussiomme ja kiitostem»
me kautta pitä pyytämän kewittää sitä kuor-
ma, kuin Esiwaldamme hartioilla makaa. An.
na meidän molemmin puolin .niin itziämmemenettää, että Sinun armos olis meillä, ja
me kerta taivalsimme astua Sinun etees, joka
olet korkein Hallitzia, kaikkein Kuningasten
Kuningas ja kaikkein Herrain Herra, ja sai.
simme Sinun suustas kuulla nämät suloiset
sanat: Ah! sinä hpwä ja uskollinen palwelia.
Minä panen sinun paljon ylitze, mene sinunHarras iloon. Amen.

Rukous izankaikkista kuolemata wastan.
BlemiaS Jumala ja Laupias Isä, kaikkein
kappaleen Luoja, joka loit ihmisen ijankaik-
kisehen elämään, katzahda armosa meidän
puolehemmc, jotka synnin ja saatanan kama.
luden kautta olemme turmellus tullet, ja ar.
mahda meitä Sinun waiwaisia ja wiheliäisiH
luondokappalias. Se on suurimmasti waii.
tettawa, että me sen surkian synnin langemu.
xen kautta olemme tullet Sinun wiholllsixes,
ja että synnin myrkky on niin turmellut mei-
tä sekä sjelun että ruumin puolesta, että me
nyt ei ole taipunet muuhun kuin pahaan, ja
ettei meillä nyt enä itzestämme ole yhtään h.,»
lua rakastaa Sinua niinkuin meidän dpwäH
Jumalaamme ja Luojaamme, eikä totella Si«
nun käffpjäs. Mutta, Armias Jumala, ar.
mahda meidän päällemme, ja älä anna mei.
dän ijankaittisesti huttua- Sinä olet mää.
iättömästä rakkaudesta ja laupiudesta lahjoit.

tanut
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lanut ni-eille ainokaisen rakkan Poikas Wa»
Sowittajafi ja Wälimjehexi. Mui.

sta siis meitä waiwaisia syndisiä ja holho mei.
tä Sinun Poikas tähden. Smä mahdat, Ar.
mias Jumala, tehdä meidän kansiamme täsä
mailmasa niinkuins tahdot, anda meidän jou»
tua hätään ja wlheliäispteen, koelella meitä
murhella ja cchdistuxella, wiedä meitä pahain
eli hywäin päiwäin kautta, ainoastans ole
meidän armollinen Jumalamme, ja älä heitä
meitä ijankaikkisesii pois kaswois edestä.- Gs
on hirmuinen langeta Sinun.wihas käsiin ja
olla eroitettu Sinusta, joka olet korkein Hu.wpus ja itze autuus. Warjele meitä Icsuz-entähden Henges woimalla ja awulla, ja "älä
anna saatanan, sen julman sjelun murhajan,
saada waldaa meidän plitzemme ijankaiMse»
sti, ja ilakoita meidän langemupstamms ja
ijankaikkisesta perikadostamme. Me tunnustam
meitäm wikapääxi ja ansainen kuoleman ja
ijanköikkistt waiwat: Multa ole armollinen,
Herra, ja armahda meitä, älä rangaise mci.
tä ansiomme jälken, ja älä anna meitä riko.
stemme tähden ijankaikkisesii kärsiä Jos Si-
nä, Pphä Jumala, tekisit wanhurffaudes jäl-
ken, niin ei olis meillä muuta Milla, kuin
palawa helwetti. Mutta ah! minä hämmä»
styn, ja karmat nostaa, kosta minä ajattelen
sitä hirmuista ja ijankaikkifta piinan siaa, hel«
wettiä, kusa syndistn, kalwawan oman tun-
non waiwasa, itkulla ja hammasten kiristyrel,
lä, perkelitten, ja saastaisten hengein kanpa,
pitä kärsimän Jumalan wihaa, loppumala il-
man toiwoa tostan pelasietuxi tulla. TM
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Jumalan wiha lckkamata polttaa, wan et
kn tingan loveta, täsä kuolee ihminen wan
eläu kuilengin ijankaikkisesti: täsä kuuluu wa«
l tus, itku ja riekuna, wan ei yhtään surku,
tusta ei yhtään lorduttajaa eikä armahtajaa,
täsä on kauhistawainen pimsyS, sawu ja löh.
kä, kuin tästä sywyden kuopasta alati ylös.
nousee, wan ei yhtään pelastusta sjeldä. Heit-
täkö» kadotettu ajatlizens kukunga !,än tah»
too, niin kohtaa händä ei muuta kuin kau<
histus. Jos hän katzoo edesmennyttä, niin
waiwaa hcindä tuhlattu ia laimin lyöty ar,
mon aika: nykyinen vn hänelle määrättömästi
raskas ja tulevaisella ei ole yhtään loppua.
Takanansa näkee hän hukkunen mailman, jo»
hon ei hän enä koffan wida takasin tulla:
ylitzensä näkee hän wihoitetun Jumalan, pm»
barillensä lukemattoman joukon perkeleitä ja
duomituita sjeluja, jotka kaikki huutamat:
Me kowin waiwatan täsä ljekisä: edesänsä
näkee hän sywän juoman ja loppumattoman
ijankaikkisudcn. jolla kyllä on ollut surulli.
ncn ja ei koffan täpsixi waliteitawa alku,
wan ei koffan loppua ole. Hän ajattelee au»
luitten iloa, mutta tästä hänen surkeudensa e»
nänee, että hän tjetä itzens ei koffan taita»
wan siitä osalliseni tulla. Hän kiroo jokaitzen
päiwän ja jokaitzen betken, tuin hän mailmasa
elänyt on. Hän kiroo syndpmä'päiwänsä, jasen hetken kuin hän tämän mailman walkeu»
den näki. Hän kiroo kaikki ne/ jotka händä
spndiä tekemään wietellet owat. Hän kiroo
jokaztzen jäsenen ruunnftnsa, ja waiwaisen
sielunsa, kuin owat synnin allft annetut oi.

I let.
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let. Hsn tuffaile, paiffele ja wäändlle itzensja oman tunnon mato kalwaa händä hänenelämäkerransa tähden ajasa. etts hän niin hä.piällisesti on plönkatzonut Jumalan käffpt ja
armo.wälikappalct, ettei hän ole ottanut waa«
rin niistä neuwoista ja manauzista, jotka o»
lisit tainet tulla hänelle ijankaikkiscp hpwäfi;
että hän on ollut niin tyhms walitzemisesan.sa- että bän lyhyen ja silmänräpäyren huwi.

edestä spnnisä on walinnut ijankmkki.
sen waiwan sian. Ah! armollinen ja rakkaus
desta rikas Jumala, jolla ei ole iloa syndisen
kuolemasta, warjele meitä ijankaikkisesta kuo»
lemasta, ja slä anna meidän koffan tulla tä-
hän waiwan siaan. Me rukoilemma
lesuM nimen tähden, warjele meitä helwetirt
loppumattomista waiwoista, ja älä anna mei.
dän kostan tulla tähän pimiään luolaan. Anncl
meille armoa aikanansa ajatellaMMMe sitä ki-
tua ja surkeutta, kuin kadotettuin kärsiä täy.
tyy. että me pelwolla ja wapistUlella autuut.
tamme»laltaisimme, ia ei koffan siihen kauhi.
stawaifeen sywyden kuoppaan langeisi. Anna
meidän Sinun Poikas merellä aikanansa pe<
siä me itämme kaikesta synnin saastaisudesta. ja
Pyhän Henges awun kautta poispanna ja wi.
hata sy,diä, ja adkeroita siitä, kuin Smulls
otollinen on, niins wissisti armosta et ainoa,
sti pelasta ja warjele meitä siitä
sta, kuin syndiä ijankaikkisesti seuraa, muttci
myös annat meidän elää loppumattoanwsa autuudesa ijankaikkisesti. Hetra meidän
Jumalamme, Sinun tykönäs on armo ja neu.
wo, meldän apumme on ainoastans Sinun

kä.
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käbesis, me langemme Sinun etees maahan,
ja rukoilemme kaikesta sydämestä: Säästä mei-
tä, Laupias Herra Jumala. Sinä tjedät par.
hain, kuinga me taidamme ja wa.
PahdetuJi tulla: johdata meitä sentähven neu.
wollqs ja koria meitä «viimein kunnialla. Si-
nuwa ei koffaN puutu «'.eumöa, Sinulle ei
ole mitän mahdotoinda; Sinä taidat suurista
s«mdisistä tehdä Pyhiä ihmisiä, kowat rinnat
Sinä woit pehmittää, ahl siis armahda mei.
tä Luo meihin puhdas syvän, ja anna meil<
le Uusi wahwä hengi, heitä meitH pois
taswois edestä, ja älä ota meitbä pois Sinun
Pyhäs Hengeäs; an«a meille Sinun nutun,
des ilo, anna Meidän sjelumme elää, etts bän
Sinua kiitäis. Ms waiwaistt syndiset rukoi-
lemme Sinua, kuule meitä, Issuren tähden,
laupias Herra Jomala Ämen.

Rukous onnellisesta naimisesta ja
hywästä Puolisosta.

laupias Jumala ja Luoja, minä tiedän,
että meidän apumme on ainocistans
ja Sinulda tulee kaikki hywä lahja. Ei yxi.
kän taida onnellisna ja tytywälsnä Mailmastt
elää ilman SinuM. Ätmias Jumala, Slnä>
joka alusa loit M;ehen jn WalMon/ ja annoitsen käskyn, että heidän M yhdesa asumaan,
Sinä joka Näit, ettei ollut hywä ihmisen pzi.
Nänsck olla, ja seNtähden kalkklwiisan edes.
katzomifts jälken asetit pyhän aivto>« säädyn,
minä rukoilen Sinua, jos Sinulle ototunen
on, ja Sinä niin tzyw<tzi löydät, että minä-

k«n
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kin annan itzeni awio. säätyyn, Za Sinä olet
Märänyt minulle Puolison, ettäs sillen armo.
sta ja isällisestä hpwydestä annaisit minulle ju-
malisen ja Sylvillä awuilla lahjoitetun Puoli»son, jonga kantza minä rakkaudesa ja ystäwy-
desä taivaisin vhdesä elää/ ja häneldä nautis
ta sitä apua, iloa ja huwitufta, tuins ensim.
mäisesä awio-säädyn aftttamisesa tarkoittanut
olet. Mailma on kyllä työläs ja waiwaioi-
nen elänemme, warjele miliua siis, ettei sen
waiwat fulis minulle kahdenkertaiseni pahan
Puolison kautta, josta S:nä. armias Jumala
tabdoisit minua warjella ja säästää. Jos Si-
nrsse niin otollinen on, niin anna minun en-
nemin elää ykinäni, ja kuluttaa
tätä waiwaloista elämän aikaa, kuin ettäs
annaisit minulle Puolison, joka enänäis wi.
beliäispden ja tekis minun elämäni katkeram-
w"si, tpöläisemmärijawaiwaloistmmafi. Jos
Sinä, o! Jumala, olet päättänyt, että mi-
nun täällä pitä elämän ilman Puolisota, niin
olkon Sinun tahtos, ole itze minun paras y«
stäwäni ja kumpanini. Jos Sinä taas olet
minulle Puolison määränyt, nun olkon siinä»
km, Hcrra, Sinun tahtos, wan anna minul-
le sillen senkaldamen Puoliso, jonga kansa
minä jumalisudesa rakraudesa ja kunniallisu-
desa taidan yhdesä elää, mutta älä anna mi-
nun siinä siwusa unhottaa, että Sinä, mi-
nun Jumalani, olet paras ystäwä, ja että
minun ainoastanS lähin Sinua pitä awiopuo-
lisotani rakastaman Jos myös Sinä hywäxi
löydälsit waiwata minun elamätäni pahalla
Puollsolla, niin tahdon minä ottaa tämänkin

kat,



133

katkeran ristin mallan Sinun kädestäs; minä
toiwon ja rukoilen Sinua, armias Jumala,
Sinä, joka tjedät minun parastani, ettäs lai«
naisit minulle kärsiwällisyttä, ja et otais mi-
nulda pois auttawaiscn ja lohduttawaisen kä<
les. Sinä mahdat siis, minun Jumalani,
tehdä minun kantzani, niinkuin Sinulle otol»
linen on, minä annan itzeni» Sinun pyhän
tahtos ala täsä niinkuin muisakin asioisa,an»
na minnlle ainoastans armoa niin käyttää e«
lämäni, awio>säädysä eli ulkoa amio» säätyä,
että minä olen Sinun omas, niin minä tje»
dän, jollei minun onneni ole niin suuri aja.sa, ettäs suot minulle paremman elämän ja
paremman tilan tämän ajan jälken. Anna
minulle mitä Sinulle otollinen ja minulle
hyödyllinen on, lesuxen minun Wapahtaja.
ni tähden. Amen.

Herrainpaiwä. miehen Rukous.
Aywä Jumala, Sinä, joka olet kaiken hy<
tvän tegon alku, Sinä, joka edesautat mei-
dän työmme ja neuwomme, ilman Sinun sju-
naustas on kaikki turha ja ei taida mitän
menestyä. Minä rukoilen Sinua, ettls armo.sa tahdoisit katzoa minun puoleeni, joka Hans.
sa<welji!däni olen walitlu ja uffoltn walwo»
maan heidän, ja niin paljo kuin minä woin,
Isäni maan parasta tulemina Herrain päiwi.
nä jn Säätyin yhtcisesä kokouxesa. Sinä tje.
dät, Herra, etten minä senkaldaista työläistä
toimitusta ole kostan himoinut, wähemin wiek.
kaudella ja kawaludella etzinyt saada tätä wir,

taa.
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kaa, wan että minä olen pitänyt itzeni mah«
dottomana ja wielä tänä hetkenä tunnustan
mahdottomudeni ja heikkouden! täsä asiasa:
Mutta että niin vainawa toimitus on minul.
le ussottu, ja minä en taiya sitä tyköäni pois
sysätä, niin rukoilen minä Sinua, Armias Iu«
mala, ettäs olisit kanaani sjunauxellas, au-
taisit minua ja annaisit minulle ymmartäwai»
sen, oikian ja ussollisen sydämen. Opeta mi.
nuq kaikisa asioisa, niin paljo kuin minä
woin, etzimään kotona olewasten KanPa.weljei-
nt ja rakkan Isänmaani parasta, Ilkiän woi.
ton pyyndö olkon kaukana minusta. Warjele
minuq ahnepdesia ja lahjain ottamisesta. Älä
anna oman hpöhptpren eikä kielitteiiäin ma»
lian puhen mielellä minua pois totuudesta,
ja oikeudesta taikka welwollisudestani", ja sen
kautta haawoittaa omcltundoant ja saaftag
pahaa nimeä minun päälleni Opeta minua <

Herra, pitämään Sinun pelkos aina silmäini
edesä, howin muistain, ?ttä Sinä olet katkki.»
tietämä ja wanhurffas Jumala, joka et jätä
maxamatst sitä hywäH elikä pahaa, kuin me
mailmasa teemme- Jollen'minä paljo hpwää
woi nmtkaan saatta, jollen minä taida olla,
Kantza-Weljilleni ja Isänmaalle niin palwel»
lurexi kuin minä mjslelläni tahdoisin ja soi-
sin, johon Sinä, Herra, kuin kaikki woit<lahdoisit andaa minulle puhtan ja uskollisen
mjelen, ja woiman, niin rukoi.
len minä Sinua, armias lumalq, ettäs kui-
tengin warjelisit minua tjeten ja tahtoin sitä
tekemästä, tuin paha on, niin mpös kaikista,
juonista ja kawaludestq, etten nunä itze vlitze.

m
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ni ja Lasteni plitze wedäis Sinun kostos ja
duomioitas, Kansia.weljeini huokällsteu kautta,
joita he, minun pahan menettämiseni tähden.
Sinun lygos lähetäistt. Minä annan Sinun
käsiis, Herra, itzeni, matkani, kaikki tekoni
ja edesottamiseni,'anna onnea, Herra, sjuna
minua, j, anna minun puhtalla ja saastatto-
malla omolla tunnolla takaperin tulla, ja i,
lolla nähdä kotona olewaiset Kansia, weljeni,
sitte kuin minä, parhan ymmärryfeni ja woi-
mani jälken, olen toimittanut, mitä minulle
uffottu on. Kuule minun rukouxeni, armias
Jumala, Sinun Nimes tähde,»», Amen.

Rukous Herrain »päiwäin aikana.
Taiwan Jumala, joka kaikki toimet,

Uftsti tehnyt olet ja katzot pyhästä korkeuden
stas meitä wibeliiiiM täällä alhalla maan
päällä'- Me kunnioitamme Sinun woimatas,
panemme kaiken meidän uffallufemme Sinun
päälles, ja tunnustamme, että kaikki meidän
onnemme on Einun kädesäs. Armias luma.
la, ole meidän kansiamme niinkuins meidän
Isäimme kansia" ollut olet, ja szuna meidän
rakasta Isänmaatamme ynnä kaikkein sen asu.
jäin kansia Erinomattain rukoilemma me Si-
nua, armollinen ja rakkaudesta nkas luma»
la, ettäs nyt olewaisina Hcrrain päiwinä sju.
naistt Waldakunnan Säätyjä, ja kaiMa nii.
tä jotka kokounnet. owat pitämän «euwoa
Waldakunnan tarpeista, ja murhetta sen par.
haasta. Täytä h'itä, Herra, wnsauden ja
ymmärrpxen Hengellä« ja taiwuta heidän st>

dä.
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dämensä sowindoon, että he ylimjeliftsti etzi-
sit meidän rakkan Isänmaamme, ja, niinpal.
jo kuin mahdollinen on, jokaitzen Asumaisen
Parasta. Kaikki oma hpödytys ja wahlngcl,
linen oma-rakkaus olkon kaukana heistä. II»
kiän woiton, rahan ja kunnian pyynnöstä
warjele heitä, o! Jumala, ja lahjain oltami.
sta ei ensingän heidän seasansa nimitettäkö.
Wahwista, enänä ja warjele niiden joukkoa,
jotka etziwät Waldakunnan parasta, mutta
hajota ja ulosjuurita kalkkia pahanilkisiä ja
tunnottomia, jotka pyytäwät Waldakunnan
wahingota. Poista pois, Herra kaikki eripu,
raisus, ja oveta heitä olemaan
niinkuin meillä on M Jumala ja yn Kunin»
gas. Anna Sinun pelkos. Herralaina olla
heidän silmäinsä edesä, ja heidän neuwonsO
tarkoittaa Kuningan ja yhtelsen hywän pääl.
le Muistuta heille, Herra, ettäs olet kalkki
näkemä ja wsnhllrffas Jumala, ja ettäs tee»
ta Altzut heitä lukua tekemään halliturestansa
ja annat kullengin, niinkuin hän ansainut
«n. Warjele heitä, o! Jumala, pahasta ai.
wöituresta ja wäärydesiä, maakunnan huoka»
«Ma, ja opeta heitä niin itzens menettä-
mään, etlel heidän lapsillensa ja jälkentule-
waisille olis syytä kirya heidän töitänlä. Me
olemme huonosa tilasa ja liki perikatoa, mut«
la Sinä, Herra, joka kaikki woit, auta par,
hari, Giuna nämät Herrain pciiwät ja tämä
yhteinen Kokous, ota pois kaikki ne louk.
taus kiwet, kuin uhkawat kaikkein meidän on«
neme ylösalaisin lyödä. Anna meidän tästähetkestä hmvmta hywästi siunauzen meidän

rak.
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rakkaasa Isänmaasamme, bywän menestynen
kaik.lle uskollisille asujille Waldakunnasamme.
Hcrra meidän Jumalamme, Sinä, joka yxi.
näs olet Kpwä, jolda kaikki hpwä lahja tulee,
anna täsä kokouxesa kaikki päätettää Sinun
kunniaxes, Kuningan ja jokaitzen alamaisen
hywäri, niin tahdomma me ylistää Sinun Ni»
meäs ja julistaa Lapsillemme ja Lastenlapsille,
ettäs armollinen ja hpwä meitä wastan ollut
ofet, Herra Jumala, warjele meidän rakasta
Kuningastam ja koko Kuningallista Huonetta,
warjele kaikkia niitä, jotka Waldakunnan pa>
rasta katzowat, ja anna jokaitzen terwennä,
hywällä omalla tunnolla ja kunniallisella ni.
mellä kotiansa tulla, ja meidän kaikkein ju»
malisudssa ja kunniallisudesa yhdesä asua.
Kuule meitä Laupias Herra Jumala, lesu-xen tähden. Amen.

Rukous autuclllisesta lopusta ja ijan«
kalkkisesta elämästä.

kiitän Sinua, minun Jumalani', et»täs minun luonut, ja, sen walitettawan syn«
nin langemuren jälken, rakkan Poikas kaut-
ta, kansias sowittanut, perkelen mallasta ja
ijankaikkisesta kuolemasta wapalitanut ja i«
jankalkkiseen elämään kutzunut ja walinnut
olet. Minä rukvilen Sinua, armollinen ja
laupias Jumala, ettäs Pyhän Henges kautta
alati pidäisit minua waluvasa ussola ja elä.wäsä toiwosa Sinun ja Sinun Poikas pää!.
le, warjeilH minua synnistä ja m.iilman saa,
staifuoesta, jvnga kautta minä olen waarasa

ka.
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kadottaa Sinun armoas ja teloittaa sitä kruw
nua, kuin minulle taiwaasa kätketty on. Älä
anna mitän mailmasa olla minulle niin rakas,
kuin minun Sinun rakkaudestas eroitais. An-
na minulle »valaistut silmät näkemään kuinga
turha täällä kaikki on, ja kuinga waa,ralli«
nen on kiinittää mielens katowaiseeu mail.
maan. Opeta minua kjeldämään itzeni, hpl,
jämään mailmallistt himot, ja elämään siwiä,
sii, hurstasti ja jumalisesti täsä mailmasa, un-
hottamaan ne, kuin takaperin omat, ja kököt-
tämään niiden perän, kuin edesä omat. Ia
kuin minä, armias Jumala, kyldäisesti olen
maistanut mailman katkerutta, kuin mihdoin
minun muuttent tulee ja minä eriän tästä
wiheliäisestä elosta,, anna minun silloin rau,
hasa kokondua Isäini tygö, ja saada, minun
lesuxeni tähden, autuan lopun ja ijgnkaikki.
sen elämän- Kyllä minä tjedän, että Perkc.
le, minun sjeluni wihollinen, teke yötä japäi.,
wää työtä minun onnettomuheni päälle, että
hän kadehtii minulda Sinun armoas ja tai,
wan autuutta, ja näkis mjelellänsä, että minä
tulisin hänen kanssansa ijankaikkisesti kadotetu»
xi; multa minä ljedän moos siinä siwusa, et»
tä Sinä, minun Jumalani, woit kätkeä mi«
nun uffotun faluni lunastaen päiwään asti.
Minä rukoilen Sinua, armias Jumala, et"
las, täytäisit niin autuallisen tpon minun pääl,
läni, aina seisoisit minun puolellani,, pidäisit
minua oikialla kädellä, ja< jos minä horjahZ
dun, armollisesti autaisit minua ylös, ja ct
jätäis minua, wiholliseni ilo,ri, ijankaikkisesti
synnisäni matamaan. Jos minä autuall^ftni

ma»
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znailmasta lähden, niin olen minH kaikki woit>
tanut: mutta jos minä lähden onnettomasti,
niin ei sitä laitta täysiä »valittaa, ja woi
minua! että minä sillen ensingän olen mail»
muan syndynyt. Sentähden minun Jumala-
ni, tahdon minä yötä ja päiwää Hu okata Si-
nun tpgös auluallisesta lopusta, minä tjedän,
ettes hyljä minun rukoustani, koffas olet lah-
joittanut minulle Poikas ja Hä-
nen pyhän kuuliaifudens, wiattoman piinans
ja kuolemans tähden uffon minä, että, kuin
minun ajallinen eloni loppuu ja minun maal-
Unen surkeuteni on päätetty, niins annat mi.
nun iloisna herätä Waldakunnasas, kusa le.sus on ansamut minulle ijankaikkisen perin-
nön, jonga minä kaikkein uffowaisten kantzasaan sinä suurna päiwänä wassanottaa. A-
W?n, minun lesuzeni tähdey. Amen.

yjqnkaikkisesta Elämästä ia Jumalan
Lasten autuudesta,

Aerra, minun Jumalani; minä kiitän Si-
nua sydämestä autuaxttekewaisen Sanas ede-
stä, ja ettäs olet ilmhittanut minulle, parem-
man elämän, tämän waiwstloffen waelluxenjälken täällä maan päällä, oleman kätketyn
kaikille uffowmsills taiwaasa. Minä fiemui-
tzen sä minun sjeluni iloitzee, koska
mmä a,>aw!e > stä iloa ja riemua, kuin tai-waasa on. Sjellä saan minä nähdä Jumala-
ni, tapquxesa, man kaswoista kaswoihin;

siellä
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Ms mins saan nähdä lesuxeni, minun V«
ffollisimman sjelun Vlkäni; olla Hänen
nänsä ijankaikkisesti, eikä pidä vhdengän re«
wäifemän minua Hänen kädestänsä. Sjellä
minä täytetän Pyhällä Hengellä; sillä luma.
la on kaikki kaikisa, joka and» sen lohdutu-
xen ja ilon, kuin mailma ei andaa taida.-
Siellä näen minä ne salaisudet ilmoitettuna,
zotka täsä mailmasa «wctt ollet minulle peite-
tyt kuinga Jumala hallitukensa alla tääM
Armowaldakunnasa on tehnyt kaikki oikein
jq hywin, ehkä se on näkynyt minulle ja mml-
te käsittämättömäri ja usein takaperoiseni, et«
iä minä olisin pian jalwoillam horjunut. Siel-
lä minä saan olla tuhanen kerta tuhannen
pyhän Engelin feurasa, jotka näkymättömäl-
lä muotoo omat ollet minun »varttani ajasa.
Siellä saan minä olla uffvwaisten Jumalan
lasien lukemattomasa joukosa, jotka owat tun-
genet ahtan portin läpitze ja nyt tullet sisälle
Jumalan Paradifiin, Täsä ei enK synbi wai«
waa eikä synnin himo tusta yhtäkan tuffaa
ja sotaa. Täsä ei enä kuolema peljätä, sillä
kuolemasta on mendy elämään, ja ei yhtään
kuolemala enä oletan. Täsä ei tjettä yhdestä-
kän tuskasta, täsä ei kuulu huokau,ria, eikä
myöskän kyynelitä wuodateta: sinä Herra ow
pyhkiwä kaikki kyynelet htidän silmistänsä.
Täsä ei tjettä wiholllsista eikä wihamjehistä,
perkele kaiken häänen lahkonsa ja uskollisten
palwelians kansia täyty seisoa ulkona. TM
ei ole yhtään wiekkautta eikä petosta, wan
puhdas rakkaus ja keffinäinen ystäwällifpsl
täsä on kaikilla »xi sydän ja Ui hengl. Tä.

sZ



141

fK ei vle yhtään pyyndöä ja ikäwoitzemists;
sillä wajaa on lakannut ja täydellinen on kor>
keimasa mitasa tullut, nun ettei suurembala
autuutta taittaa pyytää. Täsä kuuluu Enge.
titten laulu ja sanomatoin riemun ääni kai-
kilda autuilda taiwaasa. TäsH on koreus ja
kunniaZwerratoin-, sillä kaupungin kadut owat
kullasta ja sen portit kMtsta kiwistä, ja ne
Pyhät, jotka sen sisällä waeldawat, o.wat pue.
tetUt kii!däwäsä silkifä ja walkeisa waatteisa.
Ei täsä ole yhtäkän puutosta, he saamat wir«
wotta itzensä elämän lähteestä, syödä elämän
puusta, joka kanda kaxitoisiakymmeniset hedel-
mät, ja istua Abrahamin Isaakin ja Jakobin
kantza taiwan waldakunnasa. N täsä ole yö-
tä eikä pimiää eikä ajan waihetusta; sillä Ka-
ritza walaisee, ja'Jumala on heidän ijankaik,
kinen walkeudensa. Ei täsä tarwita etziH,
Templiä; sillä Herra on Templi. Täsä on
Hää, Sali, kusa Mkä iloitzee Morsiamensa
kansia, ja huwittaa händä suunsa andamisel.
la. O! autuas elo, o! riemullinen maa. O3
armoa täynäns ja autuas Jumala Ah! kuin-
ga paljo hywää Sinä olet kätkenyt ustowai-
silles! Työläs on kirjoittaa sitä kunniata, jotK
ei silmä nähnyt, ei korwa kuullut, eikä yhden»
gän ihmisen sydämeen astunut ole. Jos luma-
la ajasa wälittäin niin ilahutta monen sydä-
men, että hsn ilon tähden ei tjedä, kuinga
hänen kanaansa on, kuinga paljon suuretM
on siiS se autuus, kosta Jumala juottaa U.
stowaisiansa hekumalla niinkuin wirralla ja
he juopumat Hänen huonensa runsaasta ta-
wsrasta? Autu«s on se, jonga nimi on tir»

jol-
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jottettu elämän kirjasa, autuas on se, jokä
on luettu Jumalan lasten sekan, joka on saa»
nut sen nimen, jota ei kengän tunne, wanse, kuin sen saa. Autuas on se, joka löytyy
wiisasten Neitzytten seasa, jotka öljyllä lam»
puisansa pitämät itzens walmisna menemään
Wkää wastan, he saamat kerta Hänen kans.sansa käydä sisälle Hää. Saliin, ja hawaitze.
wat ettei heittä täällä puolittaingan ole sa-
nottu siitä autuudesta, kuin sen leimallisen
Salomon palweliat Hänen waldakunnasansa
nautitzewat. , Herra minun Jumalani! minä
riemastun niin usein, kuin minä ajattelen si-
tä autuata ijantaikkisutta jet niitä turwallisia
majoja tmwaasa, kuin lesus ustowaisillensja
niille jotka Händä rakastamat, »Valmistanut
on. Siellä saan. Minä kohdata kaikki pyhät
Patriarkat ja Prophetat, kaikki Apostolit ja
Marlyrit, kaikki pstäwäni ja sukulaiseni, joi.-
ta Minä täällä kyynelillä kaiwanut olen, kait.
ki, kaikki Pyhät, jotka ollet owat mailmasa,
alusta haman loppuun asti. O! suloista, suur»
ta ja rakastettawaa seuraa! O! mikä ilo>
mitkä huwittawat kantza«puhet, kuin kaikki ja
itzekukin juttelee sitä armya ja hywyitä, kuin
Jumala hänelle ajasa tehnyt on/ kuin kaikki
seisomat nauru.sUulla ja iloisilla silmillä, ja
huutamat: Vlistys, kunnia, kiitos ja sjunauS
olkon meidän lumalallemms ja Karitzalle/
Nyt ja ijankaikkisestiv

Minä olen heikko, ja minun kjeleni
wan sopimatoin puhumaan Jumalan lasten
autuudesta taiwaasa: minä sanon ainsWanssinä
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stitä niinkuin M wisti Kuningas sanoi phde.
siä kaupungista: Maraton mitä hywäns, mi,
«un pitä sen saaman: Majaton mitä hywäns,
anna minun, armias Jumala, saada tulla tai.waseen ja osalliseni autuitten ilosta. Auta mi.
nua, Jumalani, minä jätän mjelälläni kaik.
ki taiwan tähden. Isä hywästi, maitma! en
winä tahdo enä olla sinun ystäwäs, en minä
huoli sinun kunniastas, korkeudestas, tawam.
stas ja koreudestas. Taiwaas on ystäwnn,
Ginn' Mä ikäwöiyen, sinne minä riennän,
siellä on minun sydämeni, mieleni ja ajatuze.
ni. Jos minua mailmasa kohtaa murhe, niin
minä ajattelen sitä iloä, kuin taiwaasa on.
Jos minä kärsin wäinoa ja tulen widollisildaia pahoilda ihmisildä ahdistetuzij niin minä
ajattelen sitä suloista seuraa, niitä uskollisiaja rakkaita ysiäwiä, joiden kansia minä odo.
tan taiwaasa saada phdesä elää. Jos minäkärsin sairautta, köphyttä eli muUta pahaa,
niin minä ajattelen taiwasta, kusa on täydel.
linen ilo, kusa ei mitän puutu, kusa luma.lan lapset juötetan hekumalla niinkuin wir.
rallä. Pois, mailma/ minä pidän itzeni tai.waseen; pidä sinun huwitures, minä etzintoista huwitusta, en minä etzi sinun wlrwom.
stas, wan sieluni se wirworcaa, tustist, ki«
wuist tirrooctaa, eträn ilon ijäistn caiwaassaawan tjetänen. Herra lesu, Sinä, joka o-
let awanut taiwan minulle, ja werisen kuo.
lemas kautta ansainut minulle ijankaikkisen
autuuden, Sinun päälles panen minä kaiken
toiwoni; kosta kuolema sulkee minun silmäni,
niin ota minua tpgös ja anna minun nälM



144

Sinua taiwan autudesa, ja kaikkein Sinun
waliltuin pstäwittes kansa ylistää Sinua pn»
nä Isän ja Pvhän Hengen kanZa ijankaik.
kisestt. Amen.

Totuudet, perustetut Jumalan pyhäsH
Sanasa, ja tarpellistt muistutuxet yxi-

kertaistlle Christityille, heidän wael.
luxensa atla tämän syndiftn

mailman läpitze.
Että humala on, joka kaikki on luonut,sen taidamma me Luonnon walkeudesta päät.
tä, kosta näkpwäisiä kappaleita. Jumalan
luotuja, tutkistellan.

Mingäkaldainen tämä Jumala on, ni-
mittäin vfi olemisesa ja kolme personaisa,
Isä, Poika ja Pyhä Hengi, yhdesä luma.
luden olennosa, sen opettaa meille ainoastans
Pyhä Raamattu-

Hämä Jumala bn ijankaikkinen, kaikki,
wiisas, hpwä, kaikkiwaldias, pphä, manhur-
stas, eli, kuin Jumalan Sana meille sanoo:
Hywpdestänsä loi Jumala mailman, ja kalkki
kuin siinä on. Järjellisiä Luondokappalcita
loi Hän kahtalaisia: Engeleitä ja Ihmisiä.
Kaikki olit täydelliset ja hywät, kuin Luojan
kädestä tulit.

M osa EnZelcistä langeisit, ,a kutzulatt
perkelin. Ne toiset owat Jumalan uffolliset

pal«
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MMiat, npt niin wahwistetut hpwäsä, ettei
he enä ikänänS taida langeta.

Ihmisiä tuotin ainoastansa taxi, nimit»
täin Adam ja Ewa- Nämät pani Jumala
Paradisiin, joka oli pxi osa tästä meidän
siamme, niinkuin kaunis Arti tarha. Täsä
ti heidän kuuliaisudensa koeteldaman. Koet»
telemus seisoi phVesä puusa, jonqa hedelmätä
Jumala kielsi heitä syömästä, sillä uhkaurella?
että jos he siitä söisit, Niin heidän piti ajal«
lisesti ja ijankaikkisesti kuoleman. Perkele,
joka jo oli langenut ja Jumalan wihollisert
tullut, kadehtien ihmisen autuutta, petti hei»
tä kuitengin siitä syömään Ia silloin he lam
Zeisit Jumalan wihoin,wevit plitzens sen uh-
watun rangaistujen, teloitit kantzaluodun py«
yydensä, ja tulit ymmärryrensä, tahtonsa ja
kaikkein haluinsa puolesta turmelluit. Sen
siaan, kuin he olit Pyhät, tulit he nyt syndi»
M ja saastaisia; sen siaan > kuin heillä oli
rakkaus Luojansa tygö, ja kiiwaus Jumala.
taNfa palwelemaan, sait he halun tehdä lu.
tnalata wastan ja saatanata palwella. Ia tä-
män turmelluren owat be tuottanet kaikkein
lastensa ja jälken-tulewaistensa päälle, niin et»
tä me kaikki, jotka olemme heidän lapsensa,
sikimme ja synnymme synnisä, Jumalan wi»
hollisna ja wihan lapsina.

Jumala surkutteli sitä langennutta ihmli
siä, lupais hänelle kohta Paradisisä ainotai.sen Poikansa joka, ensmmjn
kuin 18 oo ajKstaika sitten, syndyi mailinaan 5
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totinen Jumala ja totinen ihminen phdesä
Personasa. Hänen kauttansa, jofa on mci,
dän Kuningamme, Ptophetamme ja Vlimmäi-
nen Pappimme, ja Wälimies Jumalan ja
mifen wälillä, on Jumala ilmoittanut meille
tahtonsa, ja opettanut meitä, tuinga meidän
pitä autuaxi tuleman. Autuutta saawutta»
xemme on Hän tämän Poikansa kautta an-
danut meille Wälikappalet, kum owat Sana
ja Sakramentit.

Ensimmäinen Sakramenti kutzulaN
Siinä tulemma me yhdistyneen Jumalan

kanHa. Isä lahjoittaa meille armonsa, Poika
ansionsa ja PM Hengi uston; ja tämän hen-
gellifen peson kautta PoiSpestän synnin saastai-sus. Täsä tapahtuu Liitto Jumalan ja »hmi.sen wälillä: Jumala lupaa olla meidän rakas
Isämme ajasa ja ijankaikkisudesa; Me taas
lupamme luopua pois perkelestä jä Palmella
Jumalala niinkuin kuuliaiset lapset.

Mn kauwan tuin tämä liitto meitdä rik-
komata pidetän, olemina me luMalan ja tai«
»van omat: mutta niin pian kuin Me, jollan
ehdollisella synnillä Jumalan! Lakia wastan,
jonga jälken meidän elämämme käyttämän pi»
tä, rikomme tätä Liittoa, Nim langemma W
pois Jumalan atmosta.

Katzo nyt perän, jos olet KasteS liiton
pitänyt, jos olet ehdollisesti tehnyt spnbiä Iu«
malan käffyjä wastan, joivenga jälken Si.
nun itzes tutkiman pitä, niinS olet Jumalan

ar.
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armosta langenut, ja Kasien liitto on rikottu.
Mitä siis on tekeminen? ja kuingas jällen
taidat armoihin tulla? Jo! Jumala on lu.
mannut armon katumaisille syndisille,, koffa he
tundewat syndinsä, ia katumat rikoxettsa Lan-
ge siis suurimmasa nöyrydesä maahan luma-
las eteen, tunnusta, ettäs olet Händä wasian
syndiä tehnyt, ja ettäs ei ainoasti perisyndis,
tvan paljo enämin teko-synW, uffottomudes
ja tottelamattomudes- tähden olet aysainut,
ijankaikkisesti Häneldä hyljätUi tulla, rukoile
Händä, että Hän määrättömästä lauplude-
siansa, Poikansa kallln ansion tähden, tah-
tzois anda sinulle kaikki spndis anoezl, ja ot-
taa sinua jällen Liittoonsa,/armo- lapseri ja
taiwan perillisext. Tämän pitä sinun uffo.
man Jumalan wahwain lupausten tähden,
joka ei tahdo jongun sihisen kuolemata; sil.
lck Liitto on wah.va Jumalan puolelda. Luo-
ta siihen, ja Pyhän Hengen awun kautta alo-
ta uutta elämäkertaa »a ahkeroitze pyhpdestä.

Se. on oikia käändynen syndisen tundo.
merkki, että hsn wihaa niin hywin sitä sun.
diä. kuin hän ennen tehnyt on, kuin kaikkia
syndejä, ja että hän ahteroitzce tehdä bywää
ja mieltää christillistä elämäkertaa. Kuin u-
sto on sydämesä, niin ei hän salli yhtään eh-
dollisia syndiä, ja ilman hywiä töitä ei taida
uffo kostan olla. On siis suuri petos, jos joku
luule itzens o!ewan käändynen, niin kauwan
kuin hän rakastaa wanhaa syndiänsä eli muita
syndcjä, ja hcinellä ei ole halua eckä hän ahke-
roltze christillisesiä ja jumalisesta elämäkerrasta.

Niin
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Niin kuulumat Christuxen omat fanati

p«ha puu ei taida kanDa hywää bedelmstä,
eikä iaida hymä puu kanda pahaa KedelmätH.
Pysyy siis siinä: jota enimmin joku wihaa
syndiä eli kaikkea sitä kuin sotii Jumalan pp«
hiä ksffpjä wastan. jota kiiwambi hän on pal.
welemaan Jumalala ja tekemään Hänen tal>
toans, sitä «arembi Christitty hän on, ja
vlw makuutettu, että hän johdatetan Jumalan
Hengeldä ja on apmosa Jumalan tykönä.

Se, joka on käändynyt ja saanut armon
jällen, hän/n pitä pitämän wisun waarin ar»
mosta, ja kawahtaman itzens suruttomudesta
ja langemuzesta takaperin Walwoa ja ru>
koilla owat nyt kaxi tarpellista kappaletta,
joita ei suingan saada laiminlyödä. Walwo.,
man pitä ihmisen spdämens ja kaikkein ruu«
mins jäfenitten plitze, ja niin pian kuin hän
hawaitzee pienimsngin pahan eli ha»
lun fyndiin, pitä hänen sen kolM tukahutta>
man ja kuolettaman. Jos tämä korkia pää«
maali pitä woitettaman, niin waaditan har«
taat huokauret ja rukouxet Jumalan tygö,
joka kaikki moi. Alkon yxikän azatelko, et.
tä hän omasta woimastansa talwis tehdä jo-
taan hywää ja seisoa pahaa wastan. man
woimaa siihen pitä ylhäldä etzittämän. Rukoi<
le sentäbden armon Jumalala, että Hän lä«
hetäis sinulle Pyhän Hengen joka walaisis,
warjelis, opetais ja jstMtais sinua, niins
taidat Hänen awullansa waeldaa oikiaa tje»
ta, pitsä uffon ja pysyä Jumalan armosa

asi?,
Wir«
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Wirjästi lukea, hartasii kuulla ja tutki.

siellä Jumalan pyhää Sanaa ja mahdollisesti
käydä Herran Ehtollifelle on sjelulle ja Chri.
stitylle, joka tahtoo elää ja kuolla Jumalanlapsena, niin tarpellinen kuin ruoka sille, jo-
ka tahtoo ajallisesti hengenfä pitää.

Ei mahda kengän ylöslykätä parannu,
siansa ja käändymistänsä, sitä wähemin tehdäspndiä Jumalan armon päälle. Tänäpänä on
taiwan porti awoi, ja me taidamme, lesuxentähden, tänäpänä saada armoa, jos'me etzim.me Jumalala: mutta huominen päiwä on lu-malan kcldesä, ja huonnsesta päiwästä ei olemeillä yhtään makuutusta eli lupausta. Me
olemme tänäpänä welkapäät rukoileman lu-malHlda «rmoa ja ylsnandaman synnin: mutta
ei ole Jumala welkapäH andamaan meidän

huomiseni, ja silloin andamaan meille ar»
moa. Se, joka lykkää parannuxens ylös tu-
lewaiseen aikaan, eli teke syndiä Jumalan ar-
mon päälle, hänen pitä tjetämsn, että luma-la talta niin pian wihainen olla, kuin Hän
armollinen on. Se on suuri tyhmys ja saa.tanan sokaistus, tehdä spndiä yhden ajan
päässe, joka ei ole meidän wallasamme. Jo.kaitzen meidän tygömme se kuuluu: Tänäpä-
nä, kosta me kuulemme Herran äänen, ei mei»dän pidä paaduttaman sydämemme.

Kuolema ja Duomio pitä aina meidän
muistosamme oleman. Koffa me kuulemme elinäemme toiset kuoleman, pitä meidän omaa.kuoiewaisutlamme muisteleman. Pian tulee mei«

hsn
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bsn wuoromme. 70 eli 80 ajastaikaa mene.-
wät pian ohitze, ja tietämätä on, joS me niin
bauwan elämme, sillä en me ole vhtäkän
päiwää witzit hengestämme. On siis paras,
tttä me jokapäiwä etzimme olla armosa, Iu»
malan tykönä; sillä ei mikän tee kuolema>wuo«
teen niin katkerani, kuin paha o«na tundo, ja
kosta ihminen muistaa, itzellensä oleman wi»
hoitelun Jumalan, Kosta kuolema tulee, pi»
tä kaikki oleman jär/estyfesä ja meidän ole«
man walmil seuramaan mpötä/ silloin on mpö«
häinen ajatella parannusta ja käändymistä»
Kuoleman jälken seuraa duomio, sitä päiwää
ei pidä kostan unhtztettaman. Villoin tahto
Jumala duomita meizä sen jälken, kuin me
elänet olemme On siis tarpellinen ajatella,
sitä päiwää, etten me kostan pahoin tekis,
wan ol'simme seisowaise,t Hänen edesänsä,, jo»
ka ilmoittama on kaikki, sydämengm aiwoilu»
zet, Jollen me edelläpäin etzl armoa ja puh-
distusta lesuzen wrpefä, niin en me suingan
taida sinä päiwänä seisowaiset olla.

Kuoleman ja Duomion jälken seuraa au«
tuas eli onneloin ijankuikkisus, taikka ijan-
kalkkinen ilo armo palkaxi, ta»kka ijankaikki.
nen waiwa hywin ansaituni rangaistuxexi spn«
nin ja armon ytönkatzen tähden amsa Uu.
teen lerusalemiln ei pidä mitän saastuttayaa
tuleman sisälle, wan ne, jotka owal pesnet ja
walaisnet waattensä Karihan weresä, jotka 0.
wat tungenet ahtan porttn läpitze ja waelda,
net kaidalla tjellä. On siis tarpellinen parata
itziänS ja käändyä ja waeldaa pphpden tjellä,

jos
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jos me tahdomme nähdä Jumalan ja tulla ö-
sallisexi Jumalan lasten iankaikkisesta autuu<
desta, jota itzekungin pUoleldansa pitä pelwol-
la ja wapiiluxella laittaman.

Alä siis elä surutoinna, wän koettele i<
tziäs, jos olet käändynpt ja Jumpan lapsi.
Oletkos itkenyt spndiäs ja armoa Ju-
malan tykönä lesuxen kautta? O»
lelkos wilpitöin rakkauoesas Jumalan tpgö,
uffotkdS Wapahtajas päälle, ja halulla Händä
wastanötat? WlhatkoS spndiä, ei yhtä eli toi.
sta, wan kaikkia? Annatkos Jumalan Hen-
gen sinua johdattaa, ja oletkos wilpitöin pal-
welemaan Jumalala, ehkä se myös tapahduis
suuresa helttoudesa,- niins olet parannuren
ljellä, olet armosa Jumalan tykönä, ja lesus
ansions kansia on sinun omas> ja sinä taidat
olla makuutettu > ettäs olet Jumalan walit.
luiden seasa, za jos hartain huokausten alla,
kätket sen armon, kUins saanut olet. ja niin
ppriit edes hywäsä loppuun asti, niins wis<

singin saat elämän Kruunun.












