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Esipuhet
Mof. 5: Kirjan 3: 29,

l,e taitamat olisit, niin he ymmarräisst j<
huomaitzisit, mitä heille wijmeifelda tapahtuu.
Ratas lukiani.' kuka hmvänsä sinä olet, otahhwällä mielellä tämä kirja wastan, silla se on yri-

wakaiststa halusta sinun ijankaickisen meuestyresperään suomen kielen käätty, ajattele wisuun pe,
raän, että waicka sinä nytt terw? ja raitis olet,
«ijn setuitenki» ennen ehtota toisin kansias olla
taita, kuin st aamulla ellutou : jos taas kipiä-
kin nijn paljota enämmin ajattele että
lirwesmitamar on jo pandupuun jlNircen,kuolema
0« lä'nä ja kolkutta ja affeleet ijankaickisntcen owat

Seura siis tätä hywaa ailowaa neu?
woo, ala ole antuallifesta kuolemasia nizu surutö-
in, silla faickein muitten feasa, e; meillä tarpcelli-
semdata olla taida, kuin autuallinen kuolema,
ettele siis ilziäs, jos sinä uskon kautta Cbristnren
päälle, Christurcn Hengen, mielen, tahdon ja
suosion jalken elät, koettele wisuun, jos Chvistus
on sinun elämäs, sillä silloin ja ci> muutoin, pitä
kuolema sinulle soitto oleman. Ach Herra! opeta
tneita ajattamaan että meidän kuoleman pita,
«tta me ynnnarsäwaisiri tulisiin, silla »alilla elä
hrMN, ja olkos Imnalan ««?>««» halduun sielun ja
vmimin puolejiH uskottu»



O ihminen!
§. l.

murhesas, ja erinomattain
sinun tauVljab, k/annä kohca kyy,
nelten ja walimftcn kansta sydäm-

mcb täydellä woimall l Jumalan tvkö, joka
sinun luojas ja parandajas on, nijnkuin
Hiffias. Es. 38. 2, ja Mos. 2 kiri. ,5:26,
mutta ej epäiumalten tykö, nijnkuin Ahasia.
3 Kunilig. K>rj. 1. 3, 4.

§. 2. Kosta wlclä aika on, niin astu
edes totiftsa parannuxesa, ja riennä sinuas
nopiasti käandymiseen. Syr. 38: 9/ «- sil-
lä ilman puhdasta sydanda ett sinä taida
nähdä Jumalala. Match, s: 8, Ebr. 12.
14, saarna/a kirja. 11:3.

§< 3. Ajattele wisuun perään jos sinH
siinä tilasa olet, jos sinun sielus tällä het-kellä sinulda pojes otetaiM/ ettäs taidaisit
katzella Herraa kaswoisia nijn kaftvoihijn.
Rakas pstäwän! oletkos nl/n puhdas su-
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dammestäs, oletkos senkaltaisesa rauhasa
Jumalan ja ihmisten k<>nssa, ja senkaltaise,sa pyhyydesä: silla paitzi sitä ei kukan taida
nähdä Jumalala. Match, s: 8, Ebr. 12:
14, Psal. 17: 15, Luc. 2: 29,

§. 4. Luulctkos että joku kuolleista on
autuas, paitzi sitä jokaHcrrasa kuollut on?
Ilmest. Kirj. 14: ,3, 1. Thcss. 4: 14,
multa kuka on se jekaHenasa kuolee, wan
ainoastans st, joka. Jumalasta uu,
desta on synnytetty, ja totiscsa «siosa Ju-
malan luonnosta osalliscxi tuljut! senkaltai-
set he owat Christuxesa ja Christus heisä,
'he owat jokuolemasta elämään sijrtyt,ennen-
kuin he luolewat, ja täänä jo owat aumat. 2.
Petr. 1. 4, Gal. 2 - 20, Eph. 3: 17, loh.
!>: 4, Cap. 14: 20, loh. 5: 24, Rom.
8: 1, 24, Tit. 3: s, Eph. 2: f, 6, 8.

- §. ?. Ajattele nytt itze wisuun perään,
jos tämä sopii sinuhun eli ej? ja kuhuuka
sinun henges jouluwa on; jos sinä ioka-
päiwaiftsä parannuresa taiwallisten tawa-
räin perään pyrkinyt olet, hywän uston kil,
woituren kilwoitellut, ja niinmuodoin ijan-
kaickisen elämän saawutta pyytänyt, ettäs
juorns paalaisit ja uston pioäisit, eli ej?
, Tim. 6:n, 2 Tim. 2. 5, ja 4: ?/ 8/
Rom. 2: 7.

§. 6. Jos kerstat itziäs uffostas, niin
katzo sen hedelmitä; onZo se puhdistanut si-



nun sydämmes, ongo st rackaudsn kautta
lyötä tehnyt? oletkos myös Christien Hä-
nen jäsenisäns ruockinut, heitä waatettanut,
oppinut, ja rackastauut. teko kirj. 9, Gal.
5:6, 22, Luk 7:4?, Matth. 25:34. zc.
lac. 2: 17, 20,

§. 7. Erinomattain niin sinä nytt mie-
lellas Christuxen kanM Hallila ja Kunnia-sa olla tahdoisit, kusa sinä, mitämax sitä en-
nemmin Hänen kanstans ett kärsiä ia
mailmalle kuolla tahtonut! eli oletkos sen
uskonut ja koetlellut, kuinga meidän pitH
monen waiwan kautta Jumalan waldakun-
daan sisälle tuleman. 2 Tim. 2: n,zc. Non?.
8:17, i Pm<4: 12, iz, teko Kiri. 14:22.

§. 8. Ellej tämä täydellisesti sinusa ole.'
2 Petr. 1:8, niins petät itzes, jos ilman
parannusta ja ustoo toiwot autuutta. Knka
tiesi sinä mailman kausia tahdoi-
sit autuari tulla, ellej ristiä olis., Kusa kui-
tenkin murhe ja waiwa, närkästys ja wiha
tulee kunkin ihmisen sielun väälle, Mi pa-
haa tekee ja stukaztaisesa lilasa ruumista er,
kanewctt. Saastaiset sielut ej rauhaan cli
lepoon tule? eikä Jumalan sen kaikkein py-
himmän tykö, ulkookullaisuus ja luulo, ej
myös nytt enä auta, (:nimkuins raitisna
ollesas niitten kaulla itzias auttawas luulit,:)
silla nytt on tosi kädesäs. Sen sanooitzekunkin oma tundo, ja Jumalan mnuttu-

» A 3 , maltoin



malloin wanhurstaus, jo?a ejybtak'nasiaa
«angaisemata jätä/ mitä cj Christuxen we-
ren woiman kautta totistsa parannuresa so-
witettu ole. Rom. 2: s, «. 2 Thcss. 1:9.Mattl). 2s: 41,

§. 9. Sinä olet siis tehnyt juuri pa-
hoin/ ja itzelles suurimman wahingon saat-
tanut, ettäs hetkeen, jona sinä
sairas olet, parannures säästänyt olet. Silla
nytt siuulda waadltan jumi täysi vxiwa-
kaisuus ja kahdenkertainen työ kaändämään
itziäs, jos sinä wielä pclastettaman pila.
Gin':l!a on kyllä ruumjs tuffan kuiitza te-
kemista, kuingi silloin sielus karsia käooa
VN? ah! ota siis waari, ri'M tänä silmänrapäyxenä, parannuxcs päälle työtä tele-
inään, ja rukoile Jumalaa sinun fyndändäs
rundelemaan, niin että sinun pnseydes hy-
win lannistettaisin. Sekä sinun ij.nkaicki-
nen menestyxes e.tä ijankaikk-nen waiwas,
rippu ainoastans muutamasa harwasa sil-
män räpayxcsä, M lihallisella lohduturella
aikaas ena wijwytä, sinun epa-ja luulo-
ufios ej ensinkän ole ulottuwainen, sinulla
on kaiMtietawän Jumalan kansia toimitta-
mista, jonga wiha ei suinkan ole leikin teko,
wan kuluttama tuli, sentähoen riennä sinu-
as ja pelasta siclus.

§. 10. Mutta jos sinä mielcsas totisensurun ja murhen synnin ylitzc löydät, nijn
ala



dld epdtotmoon l|ide ja dld armo»
bpljdd. Dvipu alati palamalla Nulla, b»tt#
bolla (a fjuofaupllla fijnl armofa, ppfp jiU
nd lujana, ja ala pddjtd Snmalato ennen
iPuin sdn jutulleparannuin ja ujfon lahjoit/
ta; di ettd mifåmap fulajla armo#
jtane aifca ja moimaa iftlde olfeln fddn#
batnådn (inufle onba; Suutta jos jmd mie#
Id cbespdln fen taiffimalbian mitoitat, jon#
fun peifelelllfen peiopcn fpbdmmefåe Edtfet,
niine oifeln Jarnolta jaat, tuta fe on jo#
tae Ddmdijcf, ja m;eld nptt pilcfat.

§. n. Suutta tdtd maitan, joo finuöa
tdpfi toft on, tuolla fpmtille ja elää man#
InirjFaubelle, nijn fun fairaubeö en finullc
fiunatfu ja ebeeanttamainen ole#
ma. taitti, i|c .taitamisiin maima,
on joutuma puulle pagdljapeö, ainoajtans
fmd ennen Eaitlla tal;bet efcid ja rafapaa
Sumalata.

§. 12. SD?ufffa cnttjtd alfoja, fulngae
ne taluttanut olet. Sahata tnielece millä
ftna luojaa? mcjtan olet fpnbid tebnpt, ja
ellei tämä fairauben (jengi, maaDtjten Ijalnie
cbneuben, plpcpben, miljan ja föteubcjr
tantta, ole faanut malbaa fuiun piilee,
©pr- 38: i<;, 38; i, guc. 13: n, 30?of.
3. Eirj. 26:14,16. SDiof.s firj. 21; 22,
107; 17.

§. 13* ©alli oifia Santalan nturlje
$l 4 fpbdm#



fgtomntftf fotyttitå, ala ole teavEsfä , dia
ijaufatcftjla Ijpmpttdö ja imfoiflijht mu
tpaö pilan lepona pibä, mun endmmin,
Itfe ja maitta fun DenqeUifen rolbeljdifpbeS
pti|e f uin euumillifen, nijnötulema fcn mitjau
maitta faibaf, jos finufa toufcn pa»
wnnycn nälee. Wi nfy 317, 8.1 €or,. n: 31.

§. 14,. 21tina bdtää paloitta ftnua pae*
tajli 3cfmen Cbrijiupen mmcfå rulotlcmqau:
futata aifag uiton Ijatjoituvifa ja nslouxifa,
«ltd fftlug mapoljbeftaijm; (isä fiibcn auta
jumala ve>?eld jinnfle aiEaa: älifcelbå [e ta*
paatua faita, että ftnd fnl>en fopimqtto*
maja joubut, 3gc. f: 13,14., 107; 18.

§. ifv Jvdtfe jumala ufof a fpbdau»
ImJ&di/ ftnd fiil.un eliö fuinEan ijanlaidife#

fU faolc, maa dat, jos {md i|eg
cifiart elämän puu Jjalbun annat. ifadn#
liat fmuae Eaifijia jinun fotmeifldS, ja U\h
fi kätten fäätpnfå teet, (hecl? 18: 2s, 22/

(Sljrijluxen puoleen päiten limufanfd/
faofctnans o&biihtpefa ja ja
aljferoi&c tfjiaö fiitä, että fmä «tpdncn l)aa*
mains lautta paxataifm. 6faj. «; f, fiud
fanaOa fanein, ej pljbefäfdn muu|a ole elcU
mad ja aummita annettu/ me maiibamme
fufa fypmdßfd elåmåå, ja autuutta e£iä,
niin ej {ltd tuuballa loruta, luin tämän pa*
löitbajan fplord. liri, 4: a.

S, 16, ?U; ftiä 1 e|i fuå ettäP laicli mutt
m*



wahingona pitää mahdaisil, ia rukoile sinun
lumalatas ettäs Christuxen oittin tuta,
raastaa ja woitta taidaisit, /oka meidän
sairaildcmme kandanut on» Esaj. SZ: 4,
Philip. 3:8.

§. ly. Tämä wapahlaja on mieluinensun sieluas parandamaan, niinkuin myös
sinun ruumistas, niinkuin Hän ennenkin
tehnyt on, niin muodoin kuin se sinulle hyo<
dyNinen on; sillä Hän on Isan neuwo ja
ijankaickinen sana / joka kaikki luo/ varanda
ja entiftllens saatta, jotka Hänen tykons
käändywät ja Häneen uMdawat. Mar. 1:
34, Cap. 6: s.s. M.ttth. 14:14, teko kirj.
io: 38/Wijsauo; Kirj. 16: il, 12,

§. 18- Silla, ej Hän mifään asiasi»
etzi sinun wahingotas, wan parannustas,
Hänelle se on aiwan huokia pojes poistaa
sinun sairaudes, nijnkuin Hän sen muit-
ten kanssa tehnyt on, ja -myös meille se»
tehdä lamannut on, nijn muodoin kuin se
meille on höydyllinen ja auluallinen. Kaic-
ki owat uffowaisille mahdolliset, uston pääl-
le nojaa sem.sinun hengellinen eltä ruumil,
linen menestyxes, se on se kaickein paran-
dawaisin kaickein haawain plastari. Mos.
2Kirj. 27: 26, Cap. 15: 26, Psal. 41: 3,
ja 107: 17, 20, Job. 33: 24, Eiaj. 38: 15.'
ic. Mrc. 9: 23.

§. «3. Multa katzo wisuun pefgiN ct-
A s iej



lei sinun lumalas pelko ia parannus oleulkokultaisuus, ja sinä, mitamax silloin ai-noastans lannistat itzes, kostu Herran käsiwaiwaa sinua; mntta muutoin ej cnsinkänsitä tekisi, sillä siinä lilasi? taidais sinuajotain stnkaltaisia kohdata, kuin wielä ra»hembi on; petollisille ja wieckaille ihmisilleon lunnlallu usiambi kurituxen witza saa-
stösä. loh. 7: 24, Match. 12:45, -Pet.
2: 20, Ebr. 6:4, s, 6. Cap. ia: 26.

3.20. Sillä wälilla, teet sinä kaicke,'n
selkiämmin, jos sinä täydellä todella wal-
lnistat sinuas oikiaan eron ottamisten tästämailmasta, j<l toimitat menos päin ijan-
kaickisutta. Tämä Mä myös tapahtuman
terwennä oltesas, synnin ja mailman ,Vka,
päiwaisen kuolettamisen kaukla.'i Cor. 15:
31. 2 Cor. 4: ic>, ly 21. Kuolema on tiet-
täwä, mutta httki on netämälöin, elä
siis aina niin, kuin soisit elanees kosta loppus
lähenee. Match. 24: 43, Luc. ,2: 40. lac.
4: iz,Psal. 39: 6, Psal. 90: 13.

§, 22. Saata sun sydammes totiseen
ja jokapäiwäiseenparannuxeen, jonga kauttase wanha ja turmeldunut mieli halnins ja
himoins kantza upotttuxi tulee ja jokapäi-
wä uusi ihminen, joka pyhyydet waeldaa
ylösnosta taidais. Siinä siwusa a/attele aina
lovpna, pelwolla tee työtä autuudes pääl-
le, ja walmista armon a/aasa itzes nijn Chri,

stuxen



sturcn tykö, kuin sinä ijankaickisudesas ole-
was toiwot. Syr. 7: 39. Phil. 2: ,z, 2.
Cor, s: 3. Pial. 9s: 8,

§. 23. Erinomattain pyydä eroilta sy-
dammes kaikesta siitä luin maallinen on.
Hsal. 62: li, i Cor. ?: 29. Syr. 41: 1,2.
M tietes tykönas kätke ainoatakan halua
pahutteen, wan niin paljo kui» mahdolli-
nen on, ota ijankaickinen ero heistä. Muu,
toin ne omat sinulle esteexi sisälle käymi-
sesäs Jumalan tykö, ettei sinun siclus le-
poon tulla taida 1Petr. 4:2, 3.

§. 24. Jos jotakin wäärydellä otta-
nut v!et, anna se kahdenkertaisesi! takai-
sin, ettei sen sinun sielus päälle palama»
pidais. Luc. 19: 8/ Syr. 14: n: ,3.

§. 25. Toimita talois selkiasti, anna
myös köyhälle jotakM/ ssinä wähäsä kuin
sinulla on, ole uffMncn nijn kauwan kuin
smul-a wielä aika on, ettet sinä jalken-
vätn sitä turhaan itzelles toiwolta mahdais.
Dan. 4: 24. Syr. 14: n, 13. Es. Z8: '.

§. 26. Jos sinä wielä sijna woimasa
vlst, ettäs jonkun pcranda, nellwoa. loh-
dutta, siunata taldmsit, eli edesautta ja
edeswasiata totuUtt.i ja Jumalan pelkoo,
eli myös ustoa Jumalan haldun Ha-neu seuraknndansa ja sen asiat, nijn-
ala sen kansta hetkekän wiiwyttele» luomis.

A s Kirj.



Kiy. 43: ja 46: Mos. f Kiri. 33. Josuan.
24: 1 Kumng. Kirj. 2: 1 Pttr. i: 14, is.

§. 27. Kaickein erinomaisilnmasti chi
ja poudä syvämmelllstä sowindo kaickein
wihollistcs kansia, kaikella
rakasta kaickia ihmisiä, rukoile niitten wi,
hollista ja pilckaittes edestä, joitten kansia
ett sinä taida tulla puheisin, ja älä pienm-
däkän karsasta ajatusta fydammees jätä jo-
takuta ihmistä wastan- Luc. 23: Z 4, teko
Kirj. ?! 60, Sor. 23: 6, Matth. s': 25.

§. 28. Tämä pldais ennen kaickia jo
raitisna ollesas tapahtuman, mutta paljota
enämmin, silloin koffas ijankaickifuden port,
tia lahtstymään rupeet, ciko sinun silloin
kahden kerlaisella yxiwakaisudMa ja kljwa-
«della sitä tekemän pidäis, koffa sielu ja ruu-
mis toisistanseriäwät?

§. 23. Jos helkous M suuri kipu pi-
denmäldä lykönas wiipyy, rukoile sitä har>
taimmin armoo; Jumala näkee että se si»
nulle tarpelllnen on, pidä sielus aina kärsi,
wäiilfydcjä, ota kaicki kuin sinun varastas
tarkoitta wastan, niinkuin isällinen kumus,
anna kansias ahkerasti nikoilla/ weisata ja
tukea, ja niin tunge sinuas uston kautta
wapahtajas karsimisen ja kuoleman yhtey-
teen: niin aika on sinulle hupa ja kärsimi-
nen kewiä olewa, tosin yri suloinen ij^s,
Niinkuin se MinaiMf ppWek.ly ollut on.
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Ebr. 12: 5, «. 10H.4: s, Luc. 12: n, tele
Kirj. 9: 39.s. 30. Tämän siwusa ala plonkatzo
cli byliaä oikeita läkityriä ja
lum;l,m lahjoja. Mutta wäldä kaikkea
epäuffoos, ala paljgld-ms luota läkityxiin,
wan uffv aiuoastans lumNan päälle, ja
rukoille Haneldä siunausta ja terweyttä,
kuitenkin l)wen labwu<a jalken. Silla Ju-
malan womn Christuxesa lesuxesta yrm
woi pojes otta k.rouxen, ja w.chingollisen
wHiklttiixen ruumist l, läkityresiä ja kaikista -
kappalleista, ja w ja ylöspitää hen-
gen ja elämän. Syr. 38: ja edespäin.
2 aika Kirj. 16: 12, 2 Kirj. «: 3, Esaj.
38: 2, 21.

§< Zi. Jos siis Herra sinun pelastaa
kaikesta taudistas, niin kiilä Händä uskol-
lisesti sydämmella, suulla ja töllla. Esaj'3B:
z,s,, , 20, Luc. 1?: 16, lc. Pjal. 127:
21, 22, mutta pyy sitten myös, Imnalalles
uffollisna koko elillkautenas, ja wihaa fyndiä
ja mailmaa, Mä henges tähden olet sinä
hänelle kari werraa welkaa / muutoin sinulle
jotakin pahembata tapahtua taidais. loh.
5: 14, i Petr 4: 13.

§. 32. Mutta jos eaydellllesti loppus
hawutzet, taicka ulkonaisista merkeistä cli
sydammejäs: niin anna itzcs rodkiasti kohta
HMI! tchtons «K/ jolM kMä sekä <-

lama



lama että kuolema on, Hän on asettanut
määrän, jota ei yxikan taida käydä ylitze
Job. 14: s/ Psal. 39: 5, Ml. Z°: '6.

§. 33. Luonnolle ja omalle rakkaudelle
kuolema kyliä katkeraxi ja haikiari näköä
taita, mjn että mmalata pcikämäisetkin
ja uffowaiset sildä waiwatan ja ahdistetun,
tosin moni hamaan »viimeiseen hetkeen asti

pelkoo tuta täytyy. Wiisaud.
Kirj. ,8: 20, Psal. 55: 5, Syr. 41: ».

§ 34. Kuitenkin jos itzes walmistanut ja
i käyttänyt olet, nijnkuin jo sanottu on, nijn ett

sinä paljaldans lunnoliftsti tarwitze latzoa kuo-
leman puolecn, wau armon puoleen Christu-resn eläwön uffon kantta. Sillä se sinun kuo-
lemas si.mlle woitoxi tekee tosin lunastuxexi ja
Ptlcistmeri, mielisuosioxi ja pois menon oikia-
han isän maahan. Ph»l. 1:23,Rom.7: 24/ 2
Tim. 4: iB, 2 Cor. ?:

§. 3s. Se on kyllä tosi, että niin hywin
hengellinenkuin luonnollinenkin kuolema tu-
lee synnistä, ja että luonnollinenkuolema, ko,
sta je oikein tutkitan, langenneen luonnon nöy-
ryttämisexi Jumalan ale joutuu, jolle me tot-
telemattomat oi!et olemma. Rom, 5: 12,
Cap. 6: 23, i: 18, luom. Kitj, 3: s.

§. H6. Mutta ej hän kuitenkan tule il-
man saldlmista ja sen kmkkiwaldian terweelli-
sta hallitusta, joka senkaltaisen myrkyn 0-
milltnsa läkilyren. muulla, ja tainkullalsen

Mi,



yhteisen rangaistuin heille hywnri ia hyö-
dytnxeri kaändä. Job. 14:. s, Psal. 139:
,6, P!al. 78: 32, ja 90: 4, Ezech. 33: 'i.
Wiisaud. Kirj. »: iZ, ja 2: 24, 2 Petr. 1:
14, 2 Tim, 4.6.

§. 37. Sentahden, oikein puhuin,
kuolema katuwaisille ja uffowaisille ei joku
kuolema ole, waicka se meidän silmisäm ia
ymmärryxesä nm: näkyy. Wiisaud. Kirj.
3. 2,4, wan tainkaltaisilla on kuoleman
alla salattuna sula elämä ja autuus. Ezech.
,8: 21, 23, 26, Match. ,6: 28/ Marc. 9:1.
1. loh. 8: 51, ja 5: 24, ja n: 25, 26.

§. 38. Mutta sinun pila täydellisesti
Jumalan armosa ja ystäwydesa seisoman,
jos muutoin tätä edustusta nautita tahdot.
Uffo lesuxen päälle pitä sinusa clawän ja
woimallisen oleman, svndiä, kaickist vahaa,
ja itze kuolemalakin vlitze woitramaan. Luon,
nollisen järjen päätöret, perustus ja luulo
on aiwan wajawa: sinun pitä oleman syn-
nin kuolemasta siirtty elämään / ja wasta-
uudessa snndynyt. » loh. 3:14, loh. 11:2s,
Luc. 20: 36, P'al. ic>B: 17»

§. 39. SelikxKaisille joutu se täydelli-
sesti hywari, että lEius Christus itze kuo-
lcm n maistanut on, ja sillä tawalw hänen
woimMs vois ottanut ja kokanans hänenwoitosa ylösniellyt/ nijn ettei mikän kuole-
ma HM Christuresta eroilta taida,-eikä

Hänen



Hänen rackaudestans, wan paljo enämmin
kaickein kunniallisemmalla tawalla heidän
yhdistää 2Tim. i: io, Eor. 2: 3,14, Hos.
ig: 14, Rom. 8:3/ 8/ Nom. 14: 7/ 8/Ich. 14: 16, ja s: 24.

§. 40. Ia walcka uffowaisen tila täal-
da lahteisänsä juuri wiheljäiscxi, ja Haitia-
xi nä?»is, nijn lähtee hän kuitenkin täaldä
rauhasa/ ja hänellä on sisällisesti lewollineu
oma tundo, armollinen Jumala ja sula ijan-
kaickinen elämä sieluftnsa, Hänen kauttans
jokahänen rauhans on. Luc. 2: 29/ Ilmest.
Kirj. 14: 13, W-jsaud Kirj. 3:', 7/
38: 24, Tvb. 14: 4.

§. 41 Tosin heidän kuolemansa oikein
sanoin ej ole joku rangaistus, wan suloinen
uni ja autuas lepo lumalasa heidän aluu-
simsa ja ijanlaickiscsa hywydesansä josa hän
ijäti autuas on. Dan. 12: 2/ 1 Thess. 4:
iz, teko Kirj. ?: ,s, loh. 8: si/ Cap. n:
2, is, Psal. «6: 8.

§.

mattomat, määrät ja ulEoEuHatut fjci&än
fpnncifanfä, jo puna fpnöcinä rangaijhirifa,
mibafa, fitouyefa, Eaöotujrcfa, paljafa o#
maja tunaofa, miffafa 3uma(ata ja tyrni*
fiå mafian, (jdcfomdifpörfä ja cpdtoimoja,
maicfa I)« nlfonaifefh &iliaifuö«fa eriarnä»
Äijlt, ja Muumia jålfmpnncHijtyf ja

w



tuttupa Eijfetaljltu i nifa 3\irj. n*. 13/ €jecp.
3:19, Stmoje, 6:9/ €ap. 9: 10, 3op. 8;
ai/ 24/ £uc. iS: 23»

§. 43. Suutta radntmncitten eeo tefee
teimotim lopun fmEeu fdtfimifen pdåGe,
ja tohuotun olmin ft|pen autntcen jonga pe
falaifcfii tolruofa tdaßå maittanet ja naut#
ti'et omat. CKom. g: 24, ®ap. f: 2, 3op.
5: s, 1 sctr. 1:3/ 4. 2 1:12/ <£ap. 4:
18/ 2 Cor. f: 14.

§, 44. (gentap&ett pifä finnit EådnPp*
mlfcn ja ujlon fautta jo taalla oleman tul»»
len jumalan, sdnen pupdin engeleirtö ja
Eaicfcnt ulosmalitfuiu (enrafutman fijJo. (ste.
12: aa, 23, ja nijn namcU cngelit nipoö jt*
mm ftcfuö tuleman pitd ftjpen {taan htfci
rattia ja lepo on, ftna tulet Slbrapamtn
pelataan 9I&0 otetupt, ja ne tualitut (tiloin
ftnua {laputtaman aita, jog-finä tuicld ntjna»
Enin foppd £ajaruö tåftd mailinapa olift
pojeö Fuollut. £ue. 16; 22/ 23, (Jbv.i: 14.

5. 49. <2Bipboin nijn gprifhtö peibdit
nmmmfa Eiifujlmua ja eldrudpi tcfernd
on, tämän tefee dpdn fen fpon fdpPen, että
sdn eldmdfd, senge(!dnfd I}'eifd afui japei*
tå palljfei, nijn pitd peibdn tipit sdncit
Ealtaifenet oleman ilman faiefia mnrpetta ja
tipun ijdti Fminiällifet ja munat, 9iom s ihSob, 19:29, x £op, ip; 23,26,. 43, k. 3mift.

21; 4,
§- 4*s*



§. 46. Oerilhäden kutzutullla, walituil-
la ja ustowaisilla on määrättynä/ pelastu-
xensa hetkenä, joca heille silloin ej tietämä-
töin olla mahda, ikawäitzeminen ja oikia
halu eritä taalda joca lnondo muutoin,
kaublstupi: sillä he tietämät ChnsiurcN
kantzu olla saumansa. Phil. l-. 21, Luom.
Kiri. 46: 30, S»r. 41: 6, Rom. 8: 23,
2 Cor. s: s, Rom. 7:24, Ph.l. z: 20,
Tit. 2: ,Z, Ilmest. Kirj. 22: !?.

> §. 47. Liouenkin, kosta Me ylönhywin
fcn tiedämme, ettcj mc llä täällä lwahwaa
kaupunZia ole, wan meidän sielumme a-suu nijnkuin wielaasa huonosa maiasa«osa hengi ej täydallistä huwitusta löytä
taidan lPetr. 2:n, Ebr. iZ: 14, Phil. 1:
23, Phil. 3: 14/ 22.

§. 48. On sijs se juuri tarpeellinen
harjoitus, että me osioin täydellä todella
mailmaa ylöMtzomaa» opimme, ja s»däm-
memme sijtä eroltamme, osittain myös että
me menomme aina pidämme taiwaasa ja
svdammemme siellä kusa meidän tawaram,
mekin on, alati etzein sitä kuin ylhäällä on.
Match. 6: 19, 20, 21, Colos. 3: 12, Phil.
3: 20, Luom. Kirj. 5: 22, Cap. 1?: l.

§. 49. Ia että Herra lEsus kaandy-
misen kautta sitä ennemmill ja täällä on
saattanut kaick» uffowaistt taiwallisijn mcnoi-
hi/n, nijn että tamkallainen ylös astuminen

heille



heille sitä keMmbi on; aiwatt sentähdett
tairamat he myös kärsimiscsänft ja wijmei-
sillansa sitä iloisemmalla lamalla ustoa
sielunsa uskollisen luojansa käsijn, Hänen
'oman ja kaickein Hänen esimer»
klllä. Luc. 23: 46, teko Kirj. 7: 53- Psal.
Zi/ 6.

§. 50. Tosin ej he pienindäkän täsH
mailnnsa kiellä ja hyWä, jonZa edestä he
taas, ej saa werratlomm hywydet. Ma»,
lo: 24, 30, Ebr. 10: 34.

§. si. El he myös sielun eli ruumin
puolczta mitäkan pahaa kärsi, ej pienilldä
pahuden warjooklUi; jougi cdestä l)e ej
ijäiscllä ilolla taas wirwotett/Mau pidä.
Match. 5: «, 12, Nom. g: 2 Cor. 4!
17: Ilmest. Kirz. l?: '4s i?<

§. 52. MmZä ilon st ylösherattä mah<
ta, koffa he omallensa ijankalklsella kunni-
alla »ällens saamat takaisin, jotka he sitä en-
nemmin surulla tääldä pojes lasieuet,
2 Sam. 12: 2z, 2Maccab. 7: 2<?, 23,36,
Baruch 4:19, 23, Ebr. n: 35. Es. 35: io.

§. 53. Sanalla sanoin: nijnkuin ej
mitäkän onnettomamba ajatella ja kirjoitta
laitta, kuin määräin ja u!fo kullattuin, pojes
langenneiiten ja petollisten kuolema on:
nim Jumalan lasten kunnia ja autuus,
sekä täällä että tulewassesa elämäsa m ulos
sttiLmatoin asia on, joka ainoastans hen-

gesll



geffl tuta ja maljaa talftatt/ ja ttMjjboiit
fkHå Eoetclbarcavi ja tuke.
i3oI). 3:2, (Jpl). 1; iB, 1 Soi*. 2:9/ 10,

l7: 15-, 16, 1 £or. 13: 12, a £oe,
4: 17/ 2C.

Sdtö ottein koettelemaan, fifim
mettä jumala annofanfa auttatou

Aamu



SJatnu ja c|fo mfourtf
Sotfa

QXfaifcfU pitdd föitfan
soffa nijn aftat waattwat

HENran lEsuren ChrisiuxenIHA armo, Isän Jumalan rackaus ja
VWOW Pchan Hengen osallisuus olcon nyt
ja «ma minun ja caickein meidän kantzam»
Nimeen Isän ja Pojan, ja Pyhän Hengen
Amen.

L.mpiuden Isa, wuodata minun, ja
caickein meidän päällem cnmon iarucouxenHengi, ja opeta meitä Hengesä ja totun,
desa Sinua klittämaan, rucoilemaan, ja
palwelemaan lEsuxen Nimeen. Ameu.

Kijtetty olcon Jumala jocapäiwa- Zu<
mala panee cuorman meidän päällem;
mutta Hän myös aulta meitä. Meillä on
Jumala,:oca autta,ja HErra HErra, joca
cuolemasta wap ht>'a. HywäonsijsHErraa
kljitäjaweisata kijcosta Sinun Nimelles, sinä
caickein ylimmäinen, Aamulla julistaa Si-nun armoas, ja Ehwlla S>na» totunttas.

Sentchdin minä kljtän Sinua, minun
.Tai-



Taitvallinen Isän, lEsuxen Chrisiuxen'Vlnun Nackai, Poicas cau-ta meidän'
HCRmm Pyhälä Hengesa, ettäs nunnn
luonut ja plöspitänyt, lunastanut ja cutu«
axi tehnyt, pyhittänyt ja lohduttanut olet,
j l Etenkin, ctlas minua edesmennena
Vöna (pänvänä) caikesta maarasta ja wa-
h ngosta niin armollisesti warjellm, ja S"
ll Nl hywydelläs ymbäri piirittänyt olet.
Mini cuunustan sydämeni surulla, että mi-
nä nisiäni olen caickijn syndeihin sinun ede-
säs wicapäa. wiheljäinen cadotcttu syndi-
mn, Sinnn hywijn tecoihis monill kerroin
mahdotoin. Mutla Mnä rueoilen Sinua,
cttas minulie lEsuxen sowindo-uhrin täh-
den anderi annaisit caicki minnu perityt ja
tehdyt/ tietyt ja tietämättömät syndini, ja
ettäs myös tänä (päiwänä, Pönä) minua
warjelisit aikest.- synnPä, onnettomuudesta,
ja p hudesta, a armou lainaisit, että mi-
nun (elämäni ja woclluxeni) (nuckumisenj
ja walwomiseni) caicki minun ajatuxeni,
pnheni ja työni mahda.,it Sinulle kelwata»
Sillä minä annan cheni, minun sieluni ja
rnumini: minun Cumngani, Enwaldani ja
Isän maani: miimn we'icni ja sisareni usco-sa, ja, coco Christjlliien Seuracunnan,
ynnä caickein sen Opettajain qa Sa-
naniuuliom cantza: minun wanhemba»
ni, suculaisenni ja omaitzeni: minun

Puo-
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tyttotlfotil, Sapfeni, DU#
flitapfeni, petfjeni ja na*
bucini (ipuoiK/cumpaui*
ni ja fulällifeni.)
minun laamalleni/ tutut

tunoemattomat, »ssawat wiholliset, hywat
pchat, rickat köyhät, «Bat halwat, nou-
M wanhat, miehet waimot, cotona ja
mattas olewaistt: caicki minun Mini j»
wcheliäisydeni osacumpanit, murbelliset, le-
ffct,'a vrwMpset, kiusatut, helckomielistt,
alas poljetut, ahdistetut, sairat, häoäs ole,
.Miset, cuoleman cantza taisielewaistt: za
caickein meidän suruni, pumoxem ja tarpeem,
ynnä meidän ajallisen, hengellisen ia ii m,
caickisen menestyxemme cautza, anan minä
O lsä, Sinun Jumalaisiin arm»
käsijs halduus ja huomaas. Sinun pyhit
Engelis olcon minun cantznn, ,a älkön cu-
hungan minusta luopuco, ettei se paha »viha-
mies perkek, caiken hänen lahjus cantza,
minusta miläkän woittmsi Sinun hijwäHen-

walaijcon, hallitcon. ja wahwistacon mi-
Ma catuwuxeen, uscoon rackauteen, totwoon,
ja caickeen iumalisuteen; nijn että minä sinunormosas caikenelinaicauiculutan, minun päi-
wHini lopulla lewolliftsii nucun autuallisten
c. oleman, ja nijn Muodoin sinun woimallasuscon cautta kätketän i/ancaickisten elämään
Ameu. Isä



3fä , föca olee (msrmfa.
fctfp olcon k. smcn.

£> ©ma minun ufcollinet! O&öitei*s)tr£Ki'a 3®fu €öui|le/ edota petun ra 9t»£Uifc3(T ia mojmalijfcQa piimäin
fefla eftritcotivefiHs .mitä minun fopl)3ja ji
pciefofa mcmivefani pmmiu OSucoiie @tn<

•itje minun jo caicMn ©imin iunnpemu
et>efta, ctfd me ©iimfo, ja ©inun. emutit fnmntmi ,:oiif«euyf, jo mimmi fulifm
©imin punattuun uiniees., 3€f
njencii minä pue (teiniin) (UmoMjji) ©fuun punaeeuim Sfåneee toimeton min
laelleni, ja caiftGe minun canfa £fcri|tjj»i (

Ignt / ja. enimin Idpimmdlfclics
fen *s>.;-i)dn Cölmmoifuöcn laupiaan (jpnp

pi fiuuauven. .db€Dvto {jomcifn fm# j
mm meitä in mmicicon melto. ■)C.






