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Kujan Tekmn Esipuhe, joja pu-
hutan oikian rucouren perustunsta ja
jysta, jonga tähden tämä Rucous-
kirja on cocohon pandll<

st on peräti nurja ja eaickia to-
tuuna wastan sonwaiill.'!'. asia, että jocu

HAH) tchw olla Chrisiltty,jae:cllUe»ganChri'
stlllistä elämata edesäns pidä, kerscata

ja ci cuitmgan yhtan uswli hcdelmatä oso-
ta, jota ewmysta ja jokmtta nuhdellaxcin millä stn

, kirjan Totijesta ChrisnllGdestH kirjotlalnltolelr:
Niin on se myös coeonans pilcallillen ja sangen lai-
tettapa asia, että rucoÄa ja tahtoa cuuldlyi tulia,
za cuitengin pahalla elamällansieisöalmnalata wa-
siau: - c-noillans lumaiata ja töillans
hänen tyköäns pois : Sunllans Illmalata cnn-
nioitta, nnltta lämatians handa hawaistä. Tälä
erityllä ja sokeutta osottaxeni ettei Jumala cui«
vnqan min pileanlu :M, olen millä tämän Rn°
coiis-iirjul cowlion panmu, ftu päälle,että ne ci-
kiat ruco>!i,it mahdiisit hamuta , eitä nuoilla ei ole
wa<wan, wan Nlwen ihmisen työ ; 'Lijolengin cos-.
ca eninlmät ihmisist mjn rucoilewat, että he aina
edespäin, rucon.ria lukemat-ja kertomat,
ja.pmywac lMa hywin heidän eudistja elmnchans,sn wa haz, ibmiftl, jälkeen . owat nijn cauwon ai-
ca rueoillet ja ei cunengan pienlmmajakän taiwu-
tuxqa ltzläns parmroanei, en Gdesäkan aumasa Ju-
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malMsesa awusa easwanet. I« mjn hc ei ollen-
gan perän ajattele, että pyhä elämä se cmckla pa,
ras ja woimaWn , ja, ft eläwä walcuttawainen
rucouZ on, cosca ej ainoassa!',s sanoja, mutta mö-
ös isie työllä ja «otudella rucoilian ja luNalMla
lähestyw',: Ia että alinomunen parannus se o,
kia sydämen rucous on , jota Jumala lähcfiv,
huocsurct näke, aialuret cmile, nim cuin P. Ra-
matun esiHklkit ja cotttelemus stn todista-
mat. SMRmouslpäiwHl, jottapääßelanZewa!,
sisä hädlsa l>id«!p!,l tulemat, zM Parannus- päiwät
oleman, paramlus todista. Ia
ntju on caicki manauxelrucsmzen , ia wpauxtt
«suven cuulsunfisca yWmärretzäwäl. Nijn sano my-
ös Viidan ruc>s H?rram Tstiftr ru«
cHiii«rrucOl!ewarlMHenges jHtotuudes.Hen-
gesä onuftssa ja hengeilisesä udesa
sä rucoilla, ei litzaf« eli wachaja lchaAsesa elamäsa,
Totudeja vn cZeuwaisella särjetyllä sydäm-
melia rucoiLa, totlsesaKändpmpxesii Juhalan ty-
gö. Sentähden sinä yrmktrtalncn Ihminen, cnln
zoca päiwä finun wipit rmomes luet, op! cuttwgm
se. että sinun Rucous - päiwas ja ruconZ - hettiz',
Parannus -paiwät/ ja parannnsihttktt oleman pitä,
ios sinä musoln tMotcuulburi tulia. Sillä ftn cai>
dainen sMn taua Jumalan cansa puhua ja sm-
caldaisen sydammen cZnsa puhulu-H:a!K mielelläns,
jost» alilwmainen parannus on. Ia ft on hamasta
wailnmn alusta vllutsuuri eunnia; sillä caickcin mui-
den suurten hywäin töiden ja erinomaisten henM-
sien etuin seasa, c«inludancansa, Jumalan kircko
la lapset, sildä lauplaldaja uscollistlda luwalMa,
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meidän armolllselda rackahaldalsäldäm, saanet o-
wat, ylistä Jumalanmies za suuri Prophcta Moses
myös rucowen cuulemista', eosca Hall sano s.Mos k.
4:7. Cuca cansi» on nijn slisiettärvH, jolle Ju-
malat nijn ttljn cuin Htkrra meidän
Jumalam, nijn usiin cuin me höndä rucoilem.
Ia ongi lunlala ihmisen erinomaisesi sitä warten
luonut, että Hän hänen cansans puhella, ja itzclls
armolliseen cansapuheesen anda tahto , nijncuin
myös alusa tapahtunut on: Ia että ihmisen jällens
pidais Jumalan cansa puhuman ja häneldä kysy-
män jahandäauxenshllutaman, kijttamän jaylistä-
män. Ccmsapuhem cailttaonlumala coco sydämens
ihmisille ilmoittanut, ja tahto että ihminen jällens
tekis sitä sama hänelle. Ia että ihminen on rueou-
zeen alusa luodufi tullut, todista wielä hänen
oma tundonsa, sillä Pacanatkin tunnustawat, et»
tä rucoilla on hywä ja hyödyllinen, waicka he ei
tiedä ketä h«dän auxensbuutaman ja cuinga hei-
dänruloileman pitä. Silla siitä onPacanain Epäju-
malan palwelus alculls saannt. Semahden en sera-
eas ustollinen Jumala itze hänen sanasans, nijden Py-
häin Patriarckain ja Prophetain, ja hänen racka-
han Poicans meidän HErram lEsuxen Christuxc,l
tautta, opettanut meitä oikein rucoileman: jonga
cautta hän myös meille armon jarucouxen henaen
luwannut ja lahjottanut on. laettämemchdaisimuscoa, ctta meidän uscollinen rucomem Htrralle
Jumalalle aiwan hywin telpa , on han meitä
nijn usiasti tähän tastenyt, janeuwonut, ja nijn
monet callijt lupauxet rucouxen cuulemisesta meille
andanut,joidmseae tämä erinomainen on:Ef.6s:»<.
H»n»u «M h« tghson«,nz ««-

ftata
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siara, ia cosca he wielH puhuwae tahdon mins
cuuUa. Ia Luc. 11:9. Anocae, nijn teille annecan,
eyikät, n,jn te löydätte, coleuttacat, nijn teille
<l«aran : Sillä joca ano, se saa, ja jocaeyi st
löyrä, ja joca colcueca, fille awatan. Joilla sa-
noilla HErralEsus meitä, sekä neuwo että lohdut-
ta, ettei yMn uscollinen rucous huckaan tapahdu,
eikä mene tyhjään. Tämän on hän meille omalla esi-
merkilläns opettanut, cosca häi, usiasti coco yön ru«
couxisa on päälle pitänyt, ei itze tähtens, waan meille
hywäri: Sillä taicki hänen janans jatyöns owat
meidän lääkityxem, jaon meille hywäzi ,ja autuudexi
tapahtunetj; Hän on coconans meidän omam caic°
kclll hänen rucoustens, sanains ja töidcns cansa. Ia
stncorkian hyödytyren tähden cuin meillärueouresta
on, sanoP.Pawali l.Thess. s: 16. Olcar iloi-
set, rucoilcae lackamat, tijttäkät caickein edestä:
SM si ON Jumalan tahto teistä Christur es )>s.
sures. loca Jumalan tahto meistä caikista, ptta
hywinwarillotettaman. janmutPy»
hatlsät, andawatrucourelle suloiset nimet, ja wc»
tawat sen.Taiwahan ticapuuhun, jota myöden me
ylösastummeTaiwaasen, ja'nePybät Engelit mei-
dän calffam alas astumat. Sanomat: että merucou-
xcllahumalan ystäwällisesti wastan otam: Etä
cous onrauhan suundamineMlga se lljcollincnSielu,
nijncnin hengellinen Morsian anda hauen taiwalli-
sclle YljällenslEsuMCHristunlle. Että ft ou siiäl'
linenSielun Sabbatti jalepopäiwä jongacalttta,jc
racsstawainen Sielu lepä Jumalala: etraje on hen-
gellinen 110-lmonet,sillä hengellisellä Libanonii' wuo-
»ella, jG se taiwallinen Salomo ClMus meidän
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HErram itziäils ilahutta: Että se on meldan.joea
paiwaistcn putosicm lääkitys: Meldan epäuseoisen
sydamem liewitys: loca paiwäiilen harjoius cai-
kisa Chrniilllsisä awllisa: Caickeul meidän töidemme
a!cu ja siunaus: woitto cmckcin meidän wihollistcm
ylitze: Heickoinwahwus: Mmhellisteni!o:la wali,
cappale,jo»ga cautta caickiChristllliset awut,ja cai-.
linain, il täydellineil lahja yihaldä saaban; longa.

mantra myös udetwoimah usi wäkewys, usi hartaus
ja caicki lWvä meisa aina ylöVherätetyzi tule. Sen
todistamat semawaiset esimerkit:Sillämwuxcn caut,
ta omat, Moses, Damid, Elias, Histias, Ma,losa-
phat ja Daniel woittanet caicki heidän wihollisens.
Nueolmn cautta on Proph«tat ja Apostolit ylöshe-
rättmiet cuolleita, wapahttmet sangltm, saanet ja
jaeanetP. Hengen. Rucouz'elt cautta tulemma me
Pyhäin Engelein jouckoon jaeansakäyMijecn, tulem-
ma Engclitteil ealdaisexi jatoimii amme Engelitten
wiran. Rucouxen cautta saam me Illmalal-
da sen taiwallisen wijsauden, ja P. Hcngm lahjat:
lyh ykäisestl.- Jumala ei taida yhtään hengellista lahja
meidän rucouMamkielda, ja ei DielaitziaMän:
sillänicidän HErralEsus.Christus, ynilä hällen tai-
wallisen Isa.is jaP. Hengen cansa, ow.at itzeils wel-
wottanet/andaman meille mitäme hämldarucoilem,
eimitän kieldäin eikä säästain , nijneum se callis lu-
paus cuuiu Johan. is. josme ailloastans stn oikiall
järjestyren pidämme ja ensist Jumalan waldacun-
nasta ja Jumalanrahdon jälkeenrueoilemma.

Mutta nijncliin caikilla cappalcilla on heidän
Qraciins elitrapuns, deidäll nousemiscns ja lastemi-sens, heidän wahenemistns ja caswamisens: nijn on
myös rucouMa hänen Qraclins. Se msimainen
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firacli eli trapu M, «ltä smäe,mencaiGa HEnaioalumalawa sydämeftäs catumuxm za murben «ansa
fyndczäs andex» rueoilet. Multa ei st sim fiMn jää»
da, zchn cuin yhteinen lapa on , että jocsinenkyllä
wiekllans tahts sylldslns sMxi andumnfta, waa»l«
tahdo cuttengan parata itzi-Ms joca aiwan nurja tyK
on; Sentähden pilä myös sin toisen (-526»!
man, «ltä sillä elämälläb tucoilet, ja ChnjMsta a-
wujll lumalaloa anot, ja ne Mämmehes lftutat,
muwin on smunrucouxessulaulcocullaifuus japilcka.
Se on se wmen Ql»cli, «mcMa sydämellä ja sWI,
la, japyhällä elämällä. Se cslmas Qracll on, m«
coilla paljoilla woimalliMa hnocauxllla, nijncum
Hanna, i.Sam.k. 2. ja palamilla kyneleM, nijn-
luin Marija Magdalena, joldzn kynelet oltt rucous
illnan sanoitta. Senchäs(3r2<ii on, ruwcka suurm
sydömmen ilon jarlemuneansa, nijn cuinNeitzot Ma-
ryä hänen kytos wirresäns. GewidesQrlcli on, ru<
coillasuuresta palawastarackaudestat Nämä oncaiki
heidän Siewns ja elämäns wsimat racka;neen «oon»
net, ja muuttanet, ne lum«Mn cansa yhdistänet,
nijn he raskauden tähden, muuta aja «le, cuule,
näje, maista, tunne, cuin Humalan eaittsa cappilep»
sa: Jumala on heille caickleaikija, Jumalan rackaut
on heidän ylitze tvoittanut, ia itzchens wetänyt, hzM
ilmoitta Jumala itzens, eikä laidaheilda mitän sa°a"
ta eikä kIM: nijncum Johan. kirjoitettu sn:
IHca minua raeasia, hänelle minä iyem iimoiß
Jan. Tästä pltä nyt rucouxenQrachGMin warm-
otettaman, joica myös tietä annetan meidän HEr-
ran Thristuxen sanain lautta: Matth. ?: ja we. n:
Anycar, eytkät. colcmtacar. Anowlftn eamta pi-
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ta sinun ensin caicki ne lahjat saaman, cuinutehen
hengelliseen elämään ja totileeil Chrisiillisyteen tar-
witan, joita paitzi ei kengän oikein rucoilla taida.
Jos sinä sijs pidät paällela etzit klMleilla,m'jn si„ä
Christlyen karsimisen terwellisestälähtehestaolet löy-
tämä , sen taiwallisen hywyden ijancaickistn jaLoppu-
mattoman tawaran. Jossinä wielä edespäin collu-
tat suurella ilolla ja palamalla rackaudella, mjn on
sinun raeastajas, hänen taiwalliscnttawarans owen
sinulle awawa jasanowa: veni öcvicltz tule ja ca-
tzo. Mutta etzas mahda ajatella, että nämät Qra.
dit seisomat sinun tykönäs, ja smuiUvoimafts,waan
että ne omat sulat lumalau lahjat, joita sinun
myös hanelda pytaman pita, nijn cuin ne ensimäiset
rncouretlsameidäsä todistamat; ioisa myös namat
(3r«clit tlctä annetuxi tulemat: Silla Jumalan ni-
men pyhittäminen tapaytu pyhän uscon ja elämän
rautta; Jumalan waldacunda on wanhurscaus ilo
ja rauha PyhasäHeugesä, Jumala»» tahto on sula
rackaus. Sitäwatten olen minä tänm'nRucous Kir«
jan asettanut, että sillä ennen caickia syndis tundisit,
jalumalalda andexi anoisit, nijtäChristiUisiäawltja
itzelumalalda pydäisit awu - rucousten cautta , sen
päälle että Jumalan eaunis cuwa ylös raketuri ja
Satanan cuwa eukistctufi tulis, sillä ilman tätä udi.
stlttua Jumalancuwa, et siuä ikanäns oikiari rucov
liaxi tule.

Ia waicka yxi llscolliiten ylöswalaistu Sielu, se
eaickia varas Rl»eous-Kirja on: sillä s«, oikianrucou-
xen pita Wldä uloswuotaman: nijn pitä cuitengm
tämän hengellisen sydämen lahtehen, lumalanSa»
MtleKllttaawatusl<lijcutttufijguloswlu>datetufi,ja

ennen
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ennen caickia Jumalan cuwa udistetilxi tuleman,
wanhurscaudes ja pyhydes, joca silloin tapahtu, cos
ca,me Imnalata uscosta, jauscon hedelmistä Chri-
stillisista awuista rucoilemme jaauxihudamme. Sil-
la ei mahda cucan ajatella, etlä jocutotinen ja wil-
pitöin Christillinen awu hänen sydämmeens tule il-
man rucouMa. Caicki cnin lumalal» cllwan udista-
mtscfitule, vita lumalaldo ru<oildaman, uijn cuin
yxi taiwallinen hywys, nijncuinsminun, Sijrä To-
tisesta ensimaisen wjjmelse»
siä ja sen toisenKirjan sitä 24 lugusta, ymmarlä tai-
dat. Silla sentahden on meidän racas HErram
kästenyt, että meidän pitä eyiman,nimittäin Juma-
lan cuwan ja waldacunnan cadotettua tawarata,
ja sitä warten on hän rucouxen säätänyt. Smäseura etten me ilmanrucoustq lunmluta, jacaickia
hytvä hänen cansans löytä taida.

Jumala tahto kyllä itzens meille anda mutta «

ilmanrucousta: häntahto meilda auxihlnltamisen cun-
niata, sentahden on hm: kästenyt rucoilla, ja luwau-
»mt culllla: hän waati mettä tsie rueoileman, että
me mcchdaisim paljon hywa hanelda saad,:: nijn hy>
lva on hän. Silla waicka caicki hengelliset tawarat,
jotcaAdamis cadotettijn, Christuxes jallens saadut s-
wat/nijn ei taida euitengan kengään nijsia osallisin
Nllla,ellei hän rueoile. 2.locacirucoilc,hanylencatzv
Jumalan kaffyn, ja tcke suuren synnin ensimäistä za.
toista kästyä wastan. 3. Mncatzo hän Jumalancal-
lij»» lupaufen jaJumalallisen watan,jolla hän wazilio
«llllewans meidänrucouxem. 4. Joca ei wiriästl w-
coile, hänen tykönans sammu wimein usco ja eaic»
ti hartMpojes. 5 Jocaruwltz-en ykmatzo hänestäA 5 iw»
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luopu pois V. Hengi ja hänen lah/ans, ylmä meidänHErran lEsuftn Christien cansa, ja hän pääty
Zumalaltsmaan,<r suruttomaan elämään. 6. Hän
heittä itzens stn häijyn Satsnan cawaluden alaistxi.
7. on cmkls onneloin, ja Z.ryswä lxän itzzldanS
pois sen cansapuheen Jumalancansa.

Costa sinä nyi, käsittäax<s mjlä
«wuja,itzms hywin harjoittllilt, olet,n!)nitku«ja?yne-
le-ruconealca,)LhlNKaMyös listi-ialbhdutus-rucsn-
>et lygötuleVat vnnäkmozien cansa Lhrlsturcn kätsi-
misen edcha. Nijden päMe simawat uo- rucouret,
josta wimem sencaidainen puhdas, palawa, ja sy-
dämellinen rackaus caswa ja wuöta, joea ntjn col-
cuna, ettei Jumalasinulda mitän kieldäwä ole. Ots
esimerchi se P.Dawid, cuinZa tueoile hän Ehristil-
lisistä awuista ja Jumalan ylöswalistuxeffa sijnä»l9

euinga itke hän hänen catumusPfalmei-f<ns? cuingailmtze jareimuitzehan? eumga iloiseni ja
palawaxi tule wlNein hänen rackaudens, niln ettei
hän taiwast eitä maasta milän tottele, cosca Juma-
la amossians hänellä on! Catzs sinun HErras lE-suxen khristuxen päälle, culnga wlriästi japaliepiä-
waisesli on hän usiafti rucoillut coco yöt: cuinZa on
hän itkenyt, ja itzens kynelcckä uhrannut, culnga on
hän rieNuinnut rucouxest Luc. io:»l. cuiuga on hän
tnyös oikein rackaudesa rucoillut loh. l?.Sijhen olen minä läliä Kirjalla tahtonut tilan
anda, j» ole» sen wijlehen osaan jacnnut. S< ensi,
mäintn sisMns Piiä awu ° rucouM, nijdenP. Ju-
malan kylmenen kästyn jälkeen, jotca witzlsti, jos
suzä wähäistn sinun witeydes ni)sä teet sinun waiwas
lMMGawat» ccenilu virru» iibimer pul-

clacr»
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clierrima merccB, se,' on - Sillä Christilllstt MVUt
owat ihcllms parahm palcka.

Se toinen ojakäsiltä kijtos-rucouret Jumalanhywälil tecoin edestä, jotcapitä sinun corkiammalle,
ja Jumalan mamban tNltdon johdattaman, jaJu-
malaa rackauden sinlva ylös sytyttämän.

Secolmas ojaMlians pitä risti-ja-lohdutus-
rucouxet, ne awawat sinulle kynelittenlädreet. Senchas, wiran rucouxet Sewides ktjtos jaricmu-
rueoinet. Ia cosca sinä nämät Qraclic eli traput oi-
kein lapltze käynyt olet, pitä sinun Jumalan walda-

tykönäs tundeman, joea onwanhmjcaus,
rauha ja iloPyhäsa Hengesa. Silla näin tule sinuntcnvaratas pellasta ja sitä rallista pärlyä etzia.Ia että sinulla myös Sunnuntaina mchdaisolla sinunlumalinenharjotuxes,ole»l minä nämätru-
couxct erinomaisesa registertsä laickein Sunnul,dai«
ja paiw«in ewangeliumei» päälle jacanut,enn,
omattain, että ne parayat meidäli Christillisen opin
päa cappaleet, jaP. Ramatun pai.
cat, uäihinrucouxmsWewedetytowat. Jätätä
'varten on myös se colmas registeri alphabetan M-kcen tygöpalldu.

Sijnä siwusa tahdon minä, että sinun rackau-dejapitä muistutettun oleman, ettes yhtään näistäru-courista pidäis turhana, jasen ealdaisena, jota eitarwittais, jajoscusnijnajattelis,M!täta>,witzen mi«na rueoilla lvaitolemisesta: Minä mahdantaita suu,
ni kijnni lpita, eli Christillisestä armeliaisudesta, eliraittiudesta, mahdan minä taita itzeni comlla, eltchneutta, wiha, cateutta ja sen«.aldalsia wastan,
mita minun pitä ntjden.edestä, eli nhta wastan nch,

paljö
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.paljo rucoilemall? AchminunracasCKristittyin,
.nämät caicki taitamat aiwan pian sinun sekaSielus
että ruumijs cadotta, jos sinä nijtä aiwan paljon
noudatat jaet nijtä Jumalan armon cautta tllcahu»
ta. Cuinga monen ihmisen siiatta hänen oma kielens
suurchen onnettomuuteen? Cuingamonda langtjuo-
pumurcn cautta? Cuinga pian taitan ajattoman ki-
wauden ja armottomuden cailtta päällens wetä Ju-
malan wiha jakirous, etten millä mahda mitän pu«
hua fijtta, mingä caldaisen walkian wiha ja coston
pyndö, usiasti ylös sylyttä. Mutta jos sinä nämät
rucouret pidät alinomaises harjotu/es, nijn owat ne
smlllle yfi lääkitys jawarjellus olewat, mastoin mo°
nia pahojatulewaisia tapalyia; Ia on sinunrucouMennättawä hänen toimicureens ja woimans sillä ajal-
la, coscas hätähäll joudut, ja coscasina tapaturmai-
sesti ja lvielä tietamättascoscas wähimmän ajattelet,
sna ja sen caldaista onnettomutta likinnä olet. Sil»
la se helwetin metzämies on caikina aicoina, jsca
paickann hänen jwerckons wirittänyt, warusta sijs
itzes rucouMa', silla on aicanans hänen waimtu»xens olewa.

Jos myös jocll tahdois edesanda, että nämät
rncouxet owat aiwcm pitkät, erinomattain että mei-
dänracas HErramChristusMatth. 6. on kaffmyt:
Costa te rucoiletta!, lnjn älkät olco paljon puhuwai-
set, lnjn cuin pacanat: silla he luulemat heitälis pal-
jon puheens tähden cnultawan: Ia ftlttahden on
nmös HErra Christus sen rucoufen jonga hän itze
»ncille opettanut on, lyhykäisesti käsittänyt. Sen
p.iälle wastan minä, että HErra Christus, sen tur-
han '.llcollMtun suunhyminän.Ma ei Jumalan sa»nasa
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nasa yhtän perustusta ole, waan ulos wuota petolli-
sesta kijldäwästä ulcocullatsudesta, hyljännyt on,
mutta ei nijtä sanoja, jotca jydämmellisestä hartau«
desta japyhästä Hengestä uloslähtevät. Sillä sen«
caldaifet sanat, ylösherättäwät meidän sydämmem,
ylendawat meidän mielem Ilunalan tygö, tekcwät
hartauden palawari, wahwistawat uscon jatoiwon,
owat nijlle hyödylliset, jotca tahtomat palle pita
couz-isa; anomisella, etzimiselläjacolcuttamisella.jot»
ca mnvs tahtomat rueouxeenc-raclit eli traputlapitze
käydä jakynelc-rucoureen rackaus-ruocuren ja ilo-
rucolixeen tulla. Catzocat toiseziDawidin Psalmeja,
joidenseasa myös löyly pitkiä mcouxia, mutta ei il«
mau jytä: eatzoeat Mosexen rucousta, 2.M05.15:
s.Mos. 32: Esm »6:64. Dan. 9: Hab.4. Ia iöe
HErranlEsufen rucousta 10h.'7. jotcaowat pitkät
jasangen lohdulliset rucouret, taynnans Jumalallista
wijsautta japalawata hartautta. lawimmeiseri o«
sejocaitzeuwapaudes, ettähan?n hartaudens jälkeen,
yhdestärucouresta cari eli colme tehdä, sillä ne owat
«Heihin eappaleihin käsitetyt.

Päätözezi tahdon minä jocaista rmoilla, etter
cucan lucousta tacaperin jätta mahda hänen mah-
dottomudcns tähdell, waan hän kändäkön itzens Ju-
malan tygö caikesta sydämestä, rucoilcan
sti ja älkön peljätkö, silla «Jumalan tykönä ole yh-
tän personan muodon catzandota, Hän on kästenyt
caickein rutoilla jaon hänen armollisen tahtons yl<
däkyllä caickia Ih«isiäcohtan ilmoittanut, että ni-
mittäin HHn tahtH c«icr,a chmisiH «utusxi ja e«s
he tstuuden rundon tulisit, l. Tim.«. Jumala teke

kastyns i« «Ni/n lupaufens cautt«
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, mahdoMMi rileonxem s on myös luwmmm meidän
rucouxehcm, andawoiman, awun, wakewyden ja

minä taikille totisille rucoilioille, jotta
Ilaä ja lottldes rucoilewat, ynnä Jumalan

jaP.Hengen ja heidän toiinltuz-en
jMnttämyxen canja, siioämmestani toiwotan, että
Jumala heidän rucouMs pnoleeil, .euill he h.incn
etecns candawat, armolliselu catzois, lEsurell Chri-
stnxeil meiöän HErram cautta. Amm.

-TotinenJulistus, nijstä ibmellisistä ta-
paurista, cmn tälle Pa-

radisin Mitachallc on tapahtunet.
sinä ta-

pahdui Saran maalla Wattewwis, että
cosea yri joca oli kiwas Pawllainc,';,
ynnä l)änm Trumttanns canja oli yhden
Herran Kl. )uitu« Qelisilliuz'e!l huonejä, wierasna,

.nijn hamaitzi tämä Trumetari muiden N,-,au> scas
acklinalla lanlän Herr lokan nclin Paradisin
Urtitachan, joca oli wuonna Präntätty se-
N2B, )ok2n Dcurmlnnin tykönä, ja olimustahan
nahcaiseen siteesm sidottu jacullalla caunistettu, wi-
hcriäisien nauhain eansa; tämän kirjan otiiTrume-
tari lvähäri ajaxi heidän cotians: Muttacosea tänmn hawaitzi, ryösti hän sinä 7
hauvana samasa cuusa jälkeen puolen päiwan, ta«
män kirjan Trumetarin kädestä, ja juozi sencansa
luwasta kökihin uilin tygö,, ja Trumetari meni hä-
nen jallsans, cosca nyt Talon emandä, joca o!i myös
kökisa, naki^sumäncinnijnkiruhusttmoxcwanuilin

etel3en.s



O<s a HO
etehen, »oea parhaldans lämdisi luuli hän
olewan alwan paiawan tuwasa, ja hänen semähden
tulleen wal^ialgftmmuttaman, japelkäis toria, eliä
Kän niin suu/en walkmp unchln tehnyt o?i, meniseniäh-
den ulos. Costa I.eucuanri nyt oli seisonut kollH
näljännexcn mna unin edes, mt»?< hän ulos kölistä
Alvan läpitze carlMM,jö ssnoi TrumetaMe, jsca

kyllä se jorullana m-:ca. Cssca Talon emändä,
joca feisdi tuwasa scn ilnehteli Kän sen ylitze, -

mitä l.curn3«cl oli mahtanut jakyfti senräh-
dtuTrumctartldg, cosca hän jällens sisälle tulit Mi-
tä niji sauwsin oli tehnyt köktsä: Tru-
Vttari waftais ja lcnoi: Oi hän on nakannut minun
cäumdin kirjani unihin ja stn ylöspä a«ut. Tämän
yllhc furcutteli -Salo-, emändä jawalitti sitä kyneA-
ten cansa, ellä nijn pahasti Kn caunibi»
kirjan cMsa mennyt oli, nijn tahdot Jumalan sa-
na lscahutto. Cosca y!.'i tyttäristä nä-
ki Talon emännän näin nwchetttwan ja itkewän^.
rupeis hän bändä piickaaman ja nauraman ja sanoi.-Mitä re itLettä? Mmät lMpiälllsir kirjar, ei
ole parembam palcka Mjämner, tämä on nyt
cuudes, jonga mmun Ässäni on yläspolcanur.
longa hetken perästä stn juiteen, tchooiTalonemäu-,
da paista caxt. kana LeuttimMe wartahasa, johon
hän olti HM unista/ ja siinä samaja tuli tämä ennen

kirja Johan Amdin Paradlsin 'VttitKrtzä
PalaWait, hiilden sea« lapion päälle, jostZ hän häm-
mästyi, M he luulit caicki kirjan alea tuheana ;!«.

wan: Ia wtelä sittenkin luuli hän sen olewan yÄs>
palanen, waicta sewlMtöosa oli, ja ajatteli sen m'jit

piM



pian »uin hän siihen oli costewa, tuhafi raukewan.
Mutta cosca hän sen lähemmä wtti hijlden cansa,
löytyi se nahan, paperin, cullan janauhains cansa
aiwan «ostematoinna, jonga ylltze häl, suuresti ih-metteli, jarupeis ilosta puhuman hänen tyttärillens,
jotta olit hänencansans kökisä, sanoden: Nyt rac,
kaat Lapset, nijncuin Jumala on ne colme miestä
warjellut tulisesa unisa, nijn on hän myös tämän kir-
jan tulesa warjeUllt: Nijn pysykäm sijs wahwasti
Jumalan fanasa kijnni, ja alkäm sijta luopuco.
Ia nijn päätti hän tykönäns, että hän tämän asian
muistorl, tahto pita tämäl, kirja,» caiken elinaicans
ja nijden caunisien xucousten tähden, pita sen joca
päiwäisna käsi kirjanans.

Costa tämä sanoma tuli
Trumetari sen sai cuulla, sanoi hän se onmahdotöm
ettei kirj« olispalanut. Silla siltä oli puoli loista tii-
ma cuill Leutnanti oli sen muhin nacannut. Muttacosca hän saiselwasti cuulla euinga asia oli, sonoi hän:
Nyt näen minä. että tämä onlumalan imettyö, ja
että hän on hurscas.

Cosca tämä tuli Esiwallan ttehen, andoi hän
watia tämän kirjan Talon emännäldä ulos, jocasitäeimielelläns, ennen nimttettoin syiden tähden, olls
tahtonut lastia, sitten lahetettin se kirja Pämiehenlygö Giesenis, sietoa «nooi Hänen Försiil. Armons

pdiNp tuoda sen tygöns Butzbackin,
jofa se nyt FörstimsesBibliotekis tallella piderän.

Co>ca nytl.cmnllnri clmli, ettätämä asia, eaic»
kijn maan paickoihin tuli lewitetyn, «li hänen mie-
Kns earwas sen Me, jawihastui suuresi Talonlsän-mn päälle tttft HM sm oli yhttlselle «nsalle tietä

anda-
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GO o MK
<mda,'ml, lalchcalshälwä tappa. Rahasti sentäy-
dm myös mulamia ulos Wchlaristahända
tawataMs, ja olis joörran, costa hänrahasti L«n>
genGönsinohitze, alnbunut hänen läpltze, elleiTa-
lonlsanda, Jumalan erinomaisen edes catzomisen
caulta, olis itziäns mjn hywintimlwt waroa, jaellei
mmm olis tullut dauelle estchezl.

Sama l elicnanci tuli sitten wuonna '626 ki-
pian, lvst«
sten, jahumUtinijncauhiasti, nijncuinwillittycoira,
jolla hän mjnccmwom waiwatin, että hän syna wij-
mem tul taldä pois teunnatuzi.

Että nyt st caickiwMas Jumalaon tämän kir,
jan wastoincaickiajackia, tulesi lhmcllisestiwar,
jeliut, ja hänen, jocarohkeni sitä ulos juntta, nijll
anqarast rangmsntlt, mjn ei mahda cucan epäillä,
että Jumala tämän HerrLaautuan j0122n
Cbriuilltstt kiljat anda itzellens ja tahto netällä imettyölla wahwista. Iaon st.n wiela edespäin,
hänmChrisiilliftlleSeuraclmnalKnsterwelllserlylös
rakennux.xi, caickia wihollisia, myrkyllisiä ja pahan-
sisllisia wihajitajap.mettclioitawasian, joillaon mie-
lesa tätä alaspaina, ja tämän miehen panettelemisel,
la ihellens cunniam etzia, hywin warjelewa, josta
caickl ftywät Christityt taitamat iloita, ja caicki ha-

uis itzellens warotuxenotta, sen cal?
daista Jumalancostoa wältärens.

Haroörffertiettawäxi teke (hänen kirjansjoca
eutzutan Schauplatz V Osrs §. 8.9) että tanmn cau-
nihin Mu<'öu? ktrzan cansa, wuonna ,645.5». >ia,
vsmK. Creutzendorsis. likellä >'iscknHiaSchlcsiason nainkäynyu MiQwartermestari Hswerjiin Jo-
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GO o OO
achim Erllst Hörtzknsin Re,qimcnlist, joca sitä wlelä
elaijans monelle Oficereift jutellut on, ji iZewalal.
la sen todistaiult, on tullut paitzi oleman häneil mst«waunuans wahingo waltian cautta,joca uhdcn po-
jan huolettomuuden cauua oli wallal!enspääsnyt,ja
ylöspoltanmcocohuoneen, joja waunuoli,joeaoli
tapihnmut yöllä, jomp tähden Walkia olipääsnyt
niin waldahan, ettei mitan taittu sällytta. Päiwajälkenn, cofta Qwartermcstari meni etziman jotan
sulaunutta tina ja cup.ula, cltin hänellä waunllsans
ollut oli, löysiKan hänenmäkisenkirjans tämän Jo-han Arnoin Paradisin Cjrtitarhan wiela coconans
wahingoitt^mata, scncaldaisna euinse enneil ollut oli,
nijn ettei se haisinnc.n pälolda. Tämän kirjan
lahjoittiyän l>eucn»nnllens, joca senwihdoin oli
waihtttanut yhteen hewoiseen. Tämä tapaus on co-
co GörlckostuRegimeutille jamo-lelleLiscbwisiil eall-
punginVorgarscapist tiettawa, nijn ettei sijla yhtän
epäilystä ole.

kriäcricus doZclius (Euthinin Caupungin
Muistetcawis i.'2p.7.§.l l.)ku-Mla: wuonna i6Bssma 23p. Bepreml)' vääsiWalkia irrallensEuthinis,
Cangurin Hindrich Schwanckell huoneesa, ja sima
on tapahtllnut, cttäyz-i Lesti, Maria Schwancken,
joca huoneesi, asui, oli jättänyt muutamla kirjoja tu-
pahan,, joiden jeasmyös oli loh. Arnoin ParadlsinVrtitarha, jocapäiwa jälkeenonlöytcytuhasta wa.
Wlaoittamattaja ilman wähindäkän palon merckiä,
silla moni ihminen oli sitä tamzst Tämä
kirja oli präntätty Luneburgisa wuona cluo-
ctecima. Ne muut kirjat, cuin tainän wieresä ol«
let olit, on caicki hawattu tuhari palanexi.

Wi-
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Wimein totijlawat ri ainoastans kklllppuskctruz Quclenmg Lupci-iutencienri ja joli»un««

)oackimuz Oo?cn, Oiacouuz, muttamyös Vorg.
mestari ja Raadi Botenembin Cmpungis, simahippacunnas ja Pispa,t LaänisHildesheimis, nijnn-yös ?2ncra«uz Uiricd MMll NocLr.
rubl,c>z» samasa caupungis, joiden, ynnasaman
JohanArndinParadismYrtitarhan cansa, cuinni.mitetysßoKnenibis ontulesa wahingoittamattapy.synyr, Wolffenbultelin viKlwcKekis, Sinetit ja

ylös nämetän, sturawaisesta aiwan mer°Mlistlm tapauMa: Cuinga, wfta se wanhurscasJumala, wuonna > 6, 5 siua 6. p. Novemb. puo«len paiwau jalken, kello l ja 2 walilläetzei Boke-nembmcauvungita tapatarmaisella ja hirmuisella twll palolla, stwahingomyösonkaynytMestarAndre-
as Heltzlngll, ylitze Borgarin ja Satulamakarinsamasa laupungisa (joca mickilda ennennimi-tttyllda on tullut tästä tutkitun) nijn että ynnä
huolleen cansa, caicki hänen omaisuudens on ylös.palanut. Tama ei ollut tasa kijruhusa sen ta>rm ajc,n tähden woinut hänen waha irtainda calu«ans edemlna landa, cuinkellarihin hänen huoneensalle, io,lga han nijn hywin cuin hantaisi, ontukllt.
nutia warjellm ia nijn pois mennyt, eikä tainnutenneu culn amulia sen jalken, nimitt.sinä7p. «c>v,lallens tulla sen saapuille, seuaiwan angaran helde-hm mhden, sillä liki «)2asunhuonctta ja ,l2ulco-
duonttta, ilman miutta leipoma huoneitta ja nijnsimrin ja paras oja caupungista oli tulesa huckunut.Ia silloin oli hän nijden wiela palawaisten hijldett
sammuttamisella ja ulos ajamisella, wlmein simret.la wölla tullm kellarihilis, ja hawMWM sen 0.
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lvioli ylös palanut, jaettä hänen waattens.ja mi-
tä hän mzdm cansa oli candanutalaskellarihln olit
palanet yiös. Mutta eosca hän tuhan ylös caiwa-
mu oli, löysi häu lattiaida Hen-Johanr.idlsm Artitarhan, joca oli in Leäecimc, Prän-
tätty Muonna 5 6/0 Brunschwcigis, julln hänen

jongahcm oli jättänyt,
ynnä yhden toismKirjan ccmsz, hän«n Mllstain luh-
la waatettens, rokin tabinhun, jotakänsnimundai-
na ennen olipaällaiwpitanyi kaydesans HErranG'-
toliisella: ja hän näytti ftncohta suureznhmettelc-misen cansa hänen naburilleus, jocamyös pysi cor-
jata mitä se wakewä tuli halle itzecllllenain jättänyt
oli irtaimesta calusta enin he kellaceihms candanet
olit. Ia oil myös muutamat ja moni
hänen cansa asujamMns nähnet Rirjan, co-sca se wielä lammin oli, itzeprantin,ca!!tten ja sttchm'
jamyöscullaurmwuoficoconanstmmelcmatolnna,
Mä ainoastani nchcaparmäoli pois palanut, cusa
cuitengill rocki oli walkialda peräti culutettu, ja ai<
noastans wähamen tilcu wieiasuitzi, ja setoitMt kir-
ja, joca juuriParadismßrtuarhan wieresa ollut o-
li, coconails tuhcana macais lattialla. Hcz ra 3u>
perlncenäcuri. jolle omistaja tämän Wielä sama»
»ja päiwanä;vicm)t olt, on sen paiwä jälkeen siillan
cunlioillens sarnan alla julkisesti näyttänyt ja on sen
wunein monda tuhatta ihlnistä nähnyt
tzis.

JS
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ICsuM Uimen!!!
Ensimäinen tämän Aucous» Kir-

jan OHa.
joca Mlläns pita Awu-Rucouxet, lunw

lan kymmenen Myn jälkeen.

EnfiNNnen Mffy.
i. WottjestH JuMalan Tm-

nosta.

ick3W eläwä, pyhälunmlgja Ifa! mi-
MZ<«W nä wMan ja

säs murhcttiftllajaniMMiiähen-
gellä, minun sydämeni !uolmoWa sokeutta
japimcyttä,joca Nljnsuurt on,ettm millä lus-
nostani taida sinua oikein tuta, cngä Myös,
milliln luonMsen zatai-
tamatwmudcnitähde Män haluaja raksut-
tacanna sinunlumalallisentundoos tullK,js-sa cuitengin ijancaickinen elämäseiso.Ach m-
mollincnlsä! anlla andexi tämä wahingolli»
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Totisista Jumalan runnostä.
nen tyhmys, jaälä tygö lue sitä minulle.Ota
pois se angararangaistus minun pääldäni,
Ma sinäProphetan Esajan cautta uhcaccaickia,jotca siiluaci tuta tahdo, jasanot *)

Härkä tunde omistajansjaAsi Isändänssei.
wemmutta Israel et tunneja mlNunCansani
ei ymmärrä Woi sitä syndista causa, sitä pa>
hanelkistäsicmcndä.Muttaylös walaise mi,
nua sinun sanas jaP.Hcnges cautta,että mi»
nä totiscsa «scosa tulldtstn,että meldän sinua,
olemises puolesta colmesPersonas,yhcä ai-
noata totista, itzestäs olewaista Jumalalarucoileman vita laettäsinä Ijancaickincn
IsäoletsccnsimäinenP.ColminaisudenPer-sona,jocahamast Ijancaickisuvesta, luma»ludes oleNosta smunainoan Poicas syNyttä'
nnt,jahäneumeille wapahtaiapi lchjottanut
olet Achracas Isä! anna minun,stnun caicki.
waldiaisuuttastuta/ sinun laupmttas ylistä,
sinun wanburscauttas peljätä, sinun totuut'
tasuscoa, jasinun wijsauttas yldscorgotta.
Ach aNa sinun caickiwaldiaisudes olla minun
warjcluxeni, sinun Laupiudes minun lohdu-
tuxeni. sinun wanhurscaudes minunwahwu-
deni, sinun totuudes minun tukeni,kilpcni ja
woittoni,sinunwijsaudesminun ballituxeni,
sinun rackaudes minun iloni, sinun armos
minunwalkeudeni ja elämäni, sinun ylistb-pes

(*) Ll».::;. 4«

22



Töniessä "fnmalatt kunnosta
xesja Mores minuncunnlani. Anna minun
tutajnmn rackan Poicas, lEsnxen Chri°
stmen olcwan Ijancaickisen caickiwaldian
lumalan,yhdenca!daisestlumaludenolemi-
sest sinun camas. ja ellä hän Mcns otetus
ihmisen luonnos, on toinen Persona sijnaP.
Colnllnaiftches,la on minun vErraln ja mi.
mmlumaiani, siuun cunnias kirckaus, ja si-nun olendosjllllr, cmva, walkcus walkeude-
sta,cotlncnluma!a,totlsest Jumalasta, jon-
ga cautta sinä cmcki cappalet luonut c'let,jo>
ca on ihmisten elämäja waikcus, jongasinämeille coconans ladwttanut olet, caikensen
cansamitä hän on, Jumala ja ihminen, rau-
kein hänen ijancaickist. tawarainsjahywäin
tecoins cansa; mieWden ot-
tamisells cautta minun weljeni,häncn ewan-
geliumins cautta
tajani,hänen imtttdidens cautta minun Pa«randajani hänen kärsimisens ja «uolcmans
cautta,minun wapahtajani,häncn ylbs nsu<
semisenscautta,minu!t wsiltoili ja w«chur<scaudeni,hänen Tajwaseuastumiscns cautta
minun toiwoni, hänen cmmians cautla nl:-mm yliftMni ja cunniani, hänen Pyhän
Hcnqens cautta minun woilchcni, hänen tu-
lemiscns cautta duomiolle,lnjnlln antuudeni
Ach minun HErrani lEsu, sinä olet tie, to»
tmlsjaMmä! ole mlnulle Tie, jotaminä

B 4 wacl
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24 Totisesta HnniKlMTouubsti».
waettalsm,ole minulle totuus.jonga minä ns-

colsin, ole minulle elämä, joca mUluaylös
pidms ja autuaxi tckis Anna minutl myös o
hywä armollinenlsä tula sinunPyyäll Hen-
Pcrsonan, Siimn ja sinun Poicas
eansa,yl)den ijan aikiscn. totiftn itz olewai»
stn Jumalan, joca sinusta ia sinun rackada-
sta Poiastas u!oskäy,ia on läheleuy us owai,
stensydämun, Heitä yjhswalaiseman,pyhit«
tämän lohdutialzzanja l aicteen totttteen
dattaman Ach mma hällen olla.minun wal«
keudeni caickla pimeyttä jaerhetystä
minun lohdumxcni caikes murhes,mtNliNpy
hitMnicaickia fastaisuutta wastan, jami<
nun ijcmcaickiscn totudenl caickia Pcrkeleniawänä lahcocundla wastan An-
na stMlNHenges,jocaon udensyndymifcHm-
gl, ulinua ud,!M jaJumalan pyhit-
tä < että se pyhä :olminaisuus minun tygöni
tulla ja mmusa asua mahdnis, että minä si-nun Hengescautta luUstn udep luondocap-
palepi, että milnm HErranilEsus minusa
eläisjaettä minun «äscncniChristupenjäse-
net olla mahdaisit. Anna minun o Jumala,
sinun armollisentabtos jälkeensinun tuta, et-
tä minä, smun rackaudes,o Isä minun fydä»
meUllimaistaisin, minun HErrani lEsupen
ChrlstuMystäwällisydmjasuloisudenitzesä-

ni



Totisesta Jumalan Tunnosta.
Ni ttlndisin, että minä hänen michuden otta-
miscns, hänen Sanans,kärsimisens, ylös«
nouscmlfmsjataiwasenasmmisellshcdelmch
ainuitzrsMi tallellapidässin,. Sinun Pyhän
Henacs lohdmupen,wa!kcudcz;, rauhan ia
il n minun omasatunnosanitundjsin, ia nijn
miuu amuudmjcsimagunjatawaranmnli-
nun hywydeui aina tygönäni
calmaisin. Tämä siliun tundos o Jumalaon ljancaickmen clämä.Tuta mmarn läydel«
lillui ja lielä sinun woilNus on
liancaicklsene'cir.änuuri: Tälnäl? tunnon
cautta tulemmamcwanhurscarifja auttmi 3
Täznänumoncautta lahjotatstnälöesmeille
caictczn jmunhywyttescansa, senceMa tule
meidän sydämem Jumalasta täyteen: Tä-
män tunnoncautta tuleSatan häilen pimcy<
denHpcwrens jawalhens'eanfapois ajetup,
hänen waldacundalis haiotetUichäncn wal-
dansylitze woitetun jahänen cotons ja har-
nif, anspois otetUi; Tämän tunnon cautta
tule ihminen coco hänen clackäsänshMtUz
Illmalancunniapi, lähimaistnshmväpl, ja
omap autuuderens. Cusa tämä stnuutun-
dos ei ole, siellätäyttä Perkele sydämen cai-
kclla pimeydellä erhetyxellä, sokeudella, lu>mazatwtMdella.ja idmiuen tulelumalan höwWyMi japilcari,luma wn wihan jailan.
caiGfen cadotuxm saastaiseni astmxi. JostaB 5 sinä
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Totlsefia Jumalan ptlwosia.
sinä, o Jumala ia Isä armolisesti
hän tundcmises camta minua ijancaickisest
warjella tahdoisit,lEsupenCdrlsturcn sinun
rackaan Poicas meidän HErrameautta,
Amen!
2. Uotisesta Jumalan Web

wosta.
MDHä,Lauplas,armollinen ia racas Isä!M minäwalitanja tunnustan sinun cde-
M sydämenkiwun ja cama, että
minä sen caut«
ta niinturmeldu olen, ettei minlllla luonno»
stanni yhtään Jumalan pelcoole minun sil-mäin edesä, ja etten minä minun sywästi
Nlrmellun pahan luondonitahdcn/jnua lap-
illisesti peljätä, racastaengä cunnioittatai-
>a. En ole myös (sitä pahembi) andanut
lnunlumaliscldapelwoidas itziäni alatl hal.
ita, waan, minun ajatuxcni owac cnl»män osan ilman cmckialumalan pelcoa ja

anvan turhat ollet, nijcuin minun ftnani
ja työnikin. Ach cuinga usein olen minä si-nun sanas unhottanut ia sinunkälkys tacapc»
rm jättänyt/ ja en ole niitä peljännyt: cu-
inga usiasti olen minä mailman ja minun li-
hani himoia enämän seurannut, cuin sinunsanas jakästyäs. Ich anna andex, Racas

Isä
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ronsesta Jumala» PelwHsia.
Isä minulle taincaidainensuluttomuusja si
nun käskyis ja uhcaustes ylencatzc, jakään»
nä minusta pois sc angara rangaistus, jolla
sinä uhcaccackianma, jotca ei siilua pelkä,
elcäs heidän dyljäcä tahdot, cosca hc sinun
fanas hlizjäwal: Mutta mä Jumalan pel«
co oncauneinwijfaus,ionga cauttalhmtzlen
Jumalalle kelpa, nijn rucoilen minä sinua<ydämestäm,ettas tahdoisit ennen caickia sen
lueiwMsen suruttomudm,ynstydcn, ia simln
simas za uhcaustcs ylencatzcn,minull sydäme?
san; cucalMla ia sieldä ulos percam: Ia sitä
wastanP. öenges cautta,joca ouHenan pcl'
wonHengi/Minusa lapsilllselumalan pelwon
ylösycräuä että minä ilman lackamata joca
palcas,caikisa minun ajatuxisani,puheisani ia
tbisänl oppisin sinun wihaas ja närkäftystäs
pelkämän. Että minä mybscannaistn sydä-
melani alinomaisen totisen murhen, caickein
ja jocaitzenminun syndini ylitze, jaettä sc te-

kis minulle enämän kipua ja muretta. että
millä sinun mitoittanut olcn,cuin se, että mi<
nä rangaistun tulen. O minun JumalanjaHERrcmi! anna minun tuta ja tunnusta.
että minä aiwan syttömäst sinun wihoittanutolen, multa minähnwästä sysiä rangaistupi
tule n. Sentähdenlainna minulle annos,
että minä rupeisin eaickeja snndejä sydäm»
mestäni wihamall.nijncuinPerkelen tdita,

että
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Ikisistä JumalanPelwofiK.
ettämiM myöscaikcs hcickoudcsa ja
sa, caikes ristifa ja ahdistuxcsa, smun Isal-
HifM armostas ja laupiudcstas isiäni loh-
dutta mahdaisin, ja sinua, cn niincuin wi'
hollistani, waanniMUinIsääni pclkäisin ja
racastaisin. Warjclc myös minun Sieluni
ja sisällinen Ihmiseni sinun Jumalisen pcl-cos cautta, etten minä smun pyhä tahwas
wastanmitänajatcelisFuduisell tckis wnan
että Mlnäcaicki ajattelisin/ puhuisin ia teki-
sin,ilijncuin sinun pyhäin caswois ja ftimäis
edcsä, että myös minun sisällinen silmäni
ainoastans sinun puolees ojettu jakäätty o-
lis,nijn että minä caicki minun sanani ja työ.
ni, sinun pclwosas edeldäpäiuhywinajatte-
lisin, ja caickisa asioisa sinun Jumalista wij-
sauttasWoimaasja apuasedeldä päin nöy»
rästi aureni huudaiim, enen minä myös an-
naisjongunajaUtsencappaiecn cunnian,rlc-
kauden, maiimamsenilon, huwitupcn eii ih-
tnisten peiwon itziäni sinun pelwostas pois
Mä, mutta että minä alati miclesäni pi-
dälstllsenarmoUistnlupaMN, josasmä pcl-
käwäisiUcs tygdsanonut olet Pelastunen,
ormadtamisen, siunaupcn, armon, awml,
wijsauden,y!ös pitämisen, autuuden ja ioh-
dumren. Ia että sinun Jumalinenpelcos,
mmos jalaupiudcs alaticaickesa minun elä-
mästmMlnuahallita, johdattaja edeswie-

dä
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Totisesta autusn tekewälWH ustHsia.
dämahdssis. lEsupenChristuM sinunrac-
kaan Poicas meidänHErran cauttalmcll.
3. Uotisesta aumaxi tckewaise^

sta Uscosw.'
Laupias, totinen, jau<-

M 5 ftollinen Imnaialmmäwalitan ja tun-
nustan sinun edesäs lleyrästi,että minun sydä-
meni ia
epailMlla coconans myrkytetty jaturmeldu
on, njjll etten minä olc oikein andamt sinuntotisen sanaskäydä minun sydämclleni, enga
itziäni coconans ja sydämestäni sen päälle lu-
ottanut: Ach anna minulle anoeri, racas
s<sä amen epäusco ja epätoiwo, jaka»
änuäpoisminusta serangaistus.jolla sinä uh-
catcaickia Ma kirouMa, jotcaitziäns ih-misten ja ajaWmpäälle luottamat Ia et-
tä se 01l mahdotoin ilman us ottakciwatalu-
malalle, nijn rucoilenmina sinua sydämelli-
scst,pud ista milum sydämeni uscolla, caike«
sta cpaillypestä,taicauxesta, epäjumalan pal<
weluresta, ja turhasta uscalluxesta ajallisen
hywyden;a cunnian päälleHmisten lemmen
jaanlmpällc,losakirouskiinnirlppu. Mut-
ta ylös sytytä minun sydämeheni sen toti smuscon walkeus, että minä sencautta sinun,
nimcuin sen ainoan totisen Jumalanoikein umdisin, nijmmn sinä itzes sinun

A-
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zO Totisista aueuoxl te?ewäistfl« Usc«siH.
sanasas ilmoittanut olet Ia että minä sa°
man sinun ilmoitetun sanas sydämestäni u»
scoisin, sinun lupaures silwn armostas ja
syndein andcxi samisesta, jonga sinunracas
Poicas minulletoimittanut on,wahwal!a u>
scallmella wastau ottaisin, minun omalla
tunnollani sijnä lepäisin; että minulla sen
cautta wapa, tygbkäymys. sinun. tygbs
olis jasinua caikesta sydämestäni aupl hutai»
fin- Anna että minä ne colme usconpatzasta,
sinun ijancaikisentotuudes, sinun sydämellä
ftn isällisen Laupiudes,ja sinun märättomän
caickiwaldiaisudes wahwana pidaisin jaitze.
ni senpäallewahwasti pellstaisin. Minäru«
coilen myös sinua racas Isä! ettäs minusa
minunuseoni päiwä päiwaldä enätä ja
wista tahd.isit: ja olla kärsiwäincn minun
useoni hcickoudcn canla Että murenda tä-
tä särjettyä ruoco, jatätä suitzewaista kylni<
län siMndäsammutta, maan anda sen wä-
häisen. Jumalan sinapin siemenen minusa
caswa hedelmälliseni puupi,joca sinun nimes
ylistyrepi ja kijwxeri eandapaljon wanhur<
fcauden neoelmitä.etten minä löydyis palja<
Ml jabcdelmälthmäp puuxi, joca tule kiro-
Mijaijancaickisestcuiwettu, jabelwetin tu«
leen heitctyxi tule OHErra "iEsu Christe,
sinä olet tie, totuus ja elämä: Tie sinun o<
piugs ja pylM elamalläs, totuus sinun t-

>aw



TstlMa amuari tekewäisisiä Usiosta.
jancaickUa lupaUisas, elämä sinun pybäsi,
ansiosas Millä rucoilen sinua, sinä iian-
caickincntie- älä anna minun sinusta:
sinä ijancaickinen totuus, älä anna minun
niiden crehtywäisten Hcnaein cautta wietel»
lyri tulla, ei myös epäillä sinun lupaurestas:
Sinä ijancaickinen elämä, älä anna minun
lewätäcikä etziä elämätä mlsään molewai«
sesaja cawwaisesa cappaleesa Sinä caickia
ihanaisin mmunSieluninlkälMla minä itzel-les uston cautta, sinä callis wieras, asu mi-
nula uscon cautta, sMjmä cuitengin olet co«couans uscon cauua minun, caickein sinunhywäintbides jamwarais cansa. O Juma-la Pyhä Hengi! yhdistä minua jällensusconcauua Jumalan minun taiwaUiscn IsänicansaMimä minua jällenshänenpuoleens,
istuta ja liitä minua jällens uscon cautta sij-
ben elämään wijMpuhun, minun
nl lEflMn Christuxeen, että minä häne-stä ainoasta saisin jaammunnaisin millulleni
hänen elämänswoiman janesten,caikcn mi-
nun wanhurscaudeni, elämäni ja aucudeni:
Eltct myosmmun uscottt olis cuollut ulco,waanrackaudcn cautta työtä tekewäincn, ia
hedelmällinen caickihin hywihin töihin Udi<
sta minckalumalan cuwa uscon wanyursca-
udm jaminun elämäni pnhyden caucta:Tee-
minua uscon eautca udexi luondoeappaleri.

Anna
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Totisesta autuKpl tek«'wsisesia UsiHffH.
Ailnaminun aina,raeas Jumalani uscon M'
Atta edesmoda sinulle yp otollinen uhri,
nimeninMcl: uscon cautta ylös otetta tai-
waseesl,nijncuin Hcnoch: uscon cautta olla
yri totinen jäsen, ja Arckiin
sisälle mezinä.nijncuinNoach: Uscvn cautta
ylonanda se epäjumalallisenmaiiman,m ctzlä
sitä laiwallista Isan muam, llijncmn Abra-
ham: Mon cautta swa siunaupen nijncuin
lacoviusconcazttta lewätä si/nä!uwatusalai
walllftsalsänmaasaZijnclun Joseph: uscon
Jumalan joucon cansa, cuin ajallista tar<
wetta synnisä nautila, ja lukia suremaxi
nckaudeMhristuM pilean,cuin caickiCgyp-
tin tawaral,nimcuin Moses: uscon cautta
ci anda yhdengän ihmisen pelwon jul-
muuden ja wäkiwallan, minuani sinusta
poiskäända.nijnmin Daniel: uscon cautta
syödä sila salattua taiwMsta manna, ja juo-
da elämänwetta autuuden calliosta,jakäydä
tä nän mailman aödlsmxen meren lapitze.
nijncuin Israel: uscon cmma maalian lyödä
lerickon nuurit/c on cukista Salananwal-
Hacunnan. mmcmn losua: uscon cautta M
klla delwetiz, leijonin kidan, jasammuttahel-
wetintulenliekit, nuncmn Daniel: lawi-
weinuscan cautta catzella vumalan eullnl>
Mja sijlä saada uscon lopun, ijancaickisen

au-
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MdZmm pal«rv«fta Racfaudesta.
autuuden.lEsuxenChristuxen meidän
ram cautt.,, Amen!
4. Sydämen palawasta Rac-

kaudesta/
Sinä rackaudesta rieas Jumala,
Mällinen jaarmollincnlsä, sinäcgiken

rackauden. ystäwällisydcn, hywyden, ar-
mon ia laupiudmalcu ja lähde! minäwa-
litan ja tunnustan sinun edsäs catkerasti,
että calckt Jumalallinenrackaus, jolla mi-
nun sinua ylitze cackia racastaman pidäis,
on minun sydämesäni perisynnin cautta nijn
peräti poissammunm ja cuollut, että minä
luonnostani olen cnäminitze puoleeni, itziä-ni jaluondocapvalita,racastaman taipunut,
cuin sinua minun racas Jumalani ja Isäni.Ia niin muodoin en sinua. minun caickein
rackahin Isäni, en minun Lunastajaani lE-susta Christusta, cnga Pyhä Henge minun
totissa lodduttajatani, oikein ia ylitze caickia
wcastanut ole, cusa cuitenginSinä itzcoletse corkein ja ijancaickinen Hywys,jota yli»
tzc caickia racastettaman pidäis: Ach anna
anderiminulle cämä minun rascas syndinj
ja suuri tyhmydeni, ja käännä pois minu-sta se angara rangaistus, cuin sen ylitze on
kiyoitettu: loca (") eiHHrm lEsusta

(») I. c,r. lss. ??.
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palawasta Rac^audesia.
C!)ristust3racastK, seolcon kirottu ijancaic-
Mst: Mutta ulos juurita minusta caicki
fuunttatoin rackaus/ mailman ja mondo-
cappalden tyqö,ja oman cunman pyndo.
lihan himo, silmäin vyndö ia elämän co.
reus, jotta ihmisten st)dämet sinusta,pois
Vetämät. Waan sitäwastanylössytytä mi-
nusa P. Hcilges cautta, sinlln rackaudes
puhdas ja saasmttamalsin tuli, että minä
sinua itze tädles, nijncuin sila corkcinda hy-
wä, llljncuin sica ijancaickista wckaulta,
mimmn sitä corckcindaystawällisyttä, nijn-
cuin sitä iöamnsinda suloisutta,nijzicuin sitä
yUtzewuotawaista bywyttä, mjncum sitä
itzeolcwaista pyhyltä, nijncmlz selkciudä to-
tuutta , wanhurscautta ja wijfautta, jaly-
hykäisesi, nijncuin caickia bywä, ja caicken
hnwyden ijancaickista alcua ja lähdettä, sy-
dämestäni racastaisin, ei catzoin jongun pal-
can,oman hyödytyin cli mami perään,
waan ainoan sinun tähtes: mjn että millä
myös tninun sydämeni, tahtoni ja ymmär-
ryMli sinun alasmmaism, iiolla pldäistnsi-
nun kälkns, ja mielelläni tekisin sinun täy-
tös, sillä siinä se oikia wilpitoin rackaus st'
mm vuoles sciso,O HErra. JM!sinunpllh-
das sydämcllinezt rackaudcs.sytyttäkönylös
minun knlmän sndämcni, Sinun wiatto-
man Siclus puhdas rackaus walailconmi-

nun
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Sydämen palmvssta RackaudeffH. 3v

uun Sieluni. Silmu puhtaan mielcs rac-
kaus täyttäkö» mliiunllziezeni jatssitolli. Si«
nun Jumalallisen woimas rackaus wchwi-
stacon minun luumizzi ja sieluni n oimatsi-
nun rackautecs: Että minä myös sinun rac«
kaudcs tähden heittäisin pois caicki, cuinei
ole sinulle otolliset, ja myös sinun rac-
kaudes lähden tekisin ja kärsisin caicki cuin
sinulle kelpa, ja siinä lovpun Ml wahwanapysyisn. Siliä, että näin sinua racasta on
caunchin wijsaus,jajocascn näke hän raca°
sta sitä, sillä hän näke cuinga suuna iymei-
tä se teke. Että myös sinun mckaudcs wc.
däis minun sinun tyOs, sinun ccmsas y!>
distäis, jatekis minun, lEsu yhden'
Hengen, ruumixji ja Sielun sinum cansas.
Että mjllä aina Maisin sinun mielcsam, si>nusta puhuisin, sinun jäikees lsoisin ja janoi-
sin ja sinun rackcmdesas rawitun tulmn, ja
nnn minä sinus pysyisin ja sinä minus: ttta
minä myös sencaldaisisa rackaudcsa caickia
ihmisiä sinusa jasilwn tähtcs /Mjncuin ltziänracastaisinla annahtawaisesta rackaudestaanoen assajsin minlln wihollisilleni, heitära-
castaisinla rucoiisinhcidanedestäns, ikisin
ycillchnwä jaylitzewoittasin heidän hywäk
lä,ja tämän caicki minun rackaan taiwalli-
ftn Isäui,mlnuliatmal)tajalu suuren
den tähden, Jumalan pojan, minun wapa-



totisesta psstwsisesia

taiani täydellisen rckaudcn tähden, ia Ju-
malanPHenqcll,mlMM ainoantocisen loh-
duttajani sisällisen palaman rackaudcn täh-
dell. Amen
5. Totisesta pysywäisesta Toi-

wosia.
<> Jumala, sinä ijancaickincn totuus! jo-

ca lupaupes pidät ijancaickiscst, ettei
kengän tule häpiän joca sinuun toiwo, mi.
nä walitan ja tunnustan sinull edcsäs, että
minun turmeldu lihani aiwan cowin nmsä
ajallisis kijnni rippu, catzo aina rumijllisen
ja ajallisen lohduiuren perään,ja ni/nu iast
unhotta sinun lupaupcs, eaicki waldiazsudes
ja laupiudes: Ach anaa minulle cä-
mä suur i syndi jakäännä pois minusta se an«
gara rangaistus, jolla sinä uhcat, caickia
jotca panemat uscallurens näihin ajalli-
siin, ettei heidän pidä näkemän silä tulewai-
sta lohdutusta. UlGjuurita minusta caicki
wiecas petollinen toiwo, joca nijncuin sa»
wu ja hieno cuura cato, Ota pois minulda
caicki turdatjakclwottomatmurhel, al.na
minun sydämestäni uscoa, että sinä miliun
edestäni murhedit ja walwot,anna minun
sydämeni uscallus ja toiwo olla alati ojcd
tu sinun puolees , ettei sinun annos ja hy-
wydes suloinen ja makia sisälle wuota mmm

m/nu<
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Totisesta pysylväisisia Toiwosta.
minusaestetypi, ja minun sydämeni sisälll.
nen käändyminen sinun vuoleesja levämme
sinusa hämmenctyxi tulis: Sillä caicki toiwo
ja ha'.u, joca ci levä finusa/pitä ijaneaickises
lewottomuyes pysymän. Anna minun toi'
woni anckurin caikes wastoin käymiscs, st»
nuhun ainoaan nijn mm wadwaan peru»
stuxecn mttua, ja <väiicmatlä sinun apuas
odotta. Anna minun sydämeni tuta, että
sinun laupindcs smun Dwydes
loppumatoin, sinun lupaurcs totincn on,
että minun toiwomsencautta tuliswahwi.
steturl,nim ettei se wilpistelis. minun ru-
couxcni wacuutetuxi siitä ? että se on wiffi-
sti cuuuu, minlm uscalluxcni lukituxi, että
minäsinun warjeluxesas ja suojasas olisin
suoecldu ja niiilcuin..wal)wasa liNMsa buo»
lttoim Minun toiwonipemstus,Olfä!on
sinun rackaan poicas armosta ricas mlchu-
dcn ottaminen, ja hänen pyhä ja callis an-
sions,ylös nousemiscns ja tanvasenastu-
milens, jonga cautta sinä meitä elämään
toiwon wastaudest synnyttänyt olet, joca
myös minun ei ole andawa yapian tulla.
Sillä Chrismxcsa olen minä jo autuas /hä-nen cauttans /a häncsä olen minä io ylös
nosnut, taiwascn astunut jataiwallisijn mc»
noihin istutettu. Sentähden on lninullg
myös lEsupes Chnstuxes minun HErra-

C; sani
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fani jo ijancaickmen elämä ia odotan ainoa-
stans sen Miewaisen cunnian ilmestystä: ysn-
na siis mnmn, o Jumala, caMsa asiolsa,
caikisa tekemlsisä ja jättämzsisa sinun ai-
noan väälles toiwoa, että sinä ainoa olet
minulle micä minun ft)dämeni toiwo.
Älä anna minun myös minun Nlscasani, si-nun apus wipymiftn täbdcl! nlenpaldisest
murenia: Sinä. jota enämmän sinä wij-
wyt,sitäpareminja cunzztalilsmnnastt sinä
sitlen autat. Multa huojenna minulle mi-
nun ristmi, etten minä wäsyis, wahwistg
minua aina wddutuxellas, että millä nijdcn
canla cum HErra odottamat saisin udcil
woiman,jaen KmZeis, waan pysyisnl ijan-
caickisest nijncuinSionin muori, lEmpcn
ChristMl! meidän HErram cautta, Amen.

6. Totisesta nöyrydestck
HErralEsu, sinä caickija nöyrill Sy-
däli! nnuä

edesas, että minä luollnostani omaan cun-
niaan peräti taipunut olen, jase häijy Hew
gi on minun sydämeni ylpeydcllä,joca on caie
kun syndcin alcu, nijn myrkyttänyt et-
tä minä uskchi cunnian omistamisella itzel-
leni, sinua wostalz syndiä tehnyt olen, jaen
ole mieleeni johdattanut, että caicki cumlia
sinulle «inoaUe mlc, jaei luoll'

do



Tstisisia «chrpdests. 3,

docappalelle: Usiasti ylöncawnut minun
lahimMnnaiwan paljon luottanut omaan
Woimacni, ia itzc pälleni usein uscaldanut.
Ach HErra, joca nöyrille allnat armon ja
seisot ylpeitä massan, älä tyqölue minulle
tätä syndiä, waan läännä pois minusta sc
angararlMgaistus, jollasinä uhcaat ylpeitä,
ettäs hridäll cuWa ia hajotta tahdot, jaan- >
na minun culllnali ftylwöni sinun pyhän
nöyrOes camta olla ulosjuuritetunla ma-
xetun. Mutta, opeta minua tuildeman mi«
uun wibclljäisynäni, ja Illmalan corkiata
Majcstetiä pelkämän. E illä mikä olen mi.
nä nulll omnpiwontänsllM!!da ja tubca,hir-
wia haiftwaiuen raaw, astia taynnänsMa.
staisutta,waiwaiycnmalo, stindmcn siindy»
millcn, luonMstam wihan lapsi sykmis syn-
nyt jaMdynyt: waiwasaja turhudcmclan
minä, tusealla ja smkialla muodolla mo-
len minä; Ma tietä mifä minun iopvizm on
olewa? AchwinäoleneaikcnMhchaiwdMsywys, sinunyzlinosas sinun kijlore-
hcs myckä/stnDzHzlallcs,cuuw, simmtcil-läs oildliwa. ItzeMm ole minlilla nmu-
ta cuin syndi, cnoicma ja cadolus, mutta
jos minulla on Maan hywä, nijn on se si«nun jacl minun. Sillä mitä on ihmiielläjota hän ei saayut ole? Ia scmchdcn tule
culttlia sinulle ainoGe ja cl minulle. Mut-
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Totisesta nsprpdefiä.

ta usiasti olen minä sinulda sinun cunnias
ryöwännyt,ia ylpeyden cautta itzellcni omi'
stanut, nljncuin uscomatoin palnelia ja
wäärä huoncn haldia loisen omalla pra«
mannut ia coreillut. Ach racas HErra Ju-
mala! älä käy oikeudelle minun cansani, sillä
en minä woi pysyä: Mutta anna että mi
nä olisin nöyrä sydämesä, yxikertaincn sa-
noisaMhainentoisä/etten itzest.nipaljon pi.
däis, waan olisinhalpa minun hlmäini cdc-
sä. Istuta minun sndämmeeni totinen nöy,
tys, nijn että minä olisin sinulle caikis cuu»
liainen, mihingä sinä minun panna tahdot.
Anna minun toimitta wircani työt sydä-
men yxikertaisudes/ etten minä catzois mi°
NUn, waan sinun woimas ja apus päälle,
ja sitäkärstwällisydesä odotaisin. Aura että
Minä uscolliscsttoimitaisin sen cuin minun tu-
le, euin sinä minun päälleni pannut olet,ja
en pyrkis sen perän, johonminä en cutzuttu
ole Hlä anna minun joutuasihen <okemcen ja
tybmyteen,että millä rohkenisin omasta woi«
mastani suuria asioita toimitta: waan anna
minun peräänajatelta, että minä cannan
minnn tawarant maallisesa astiasa. Ala an-
na iongun yloncatzen minun Mämesä-
Nl ylösnosta minun läZimmstäni, eikä
sitän halwinda ihmistä/vastan/ sillä nöy-
räin eautta toimitat sinä sinun työs maan

pääl-
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r«itisisia nähdessä.
päällä ja suuret asiat; annat heille armos,
että he sinun terwelllsct asees owat. Opeta
minua, o rauhan Jumala! nbyryden caM-
ta pitämän raubajayhteyttäwoimasa: O«
petä mtlttla, ondyrälEsu! leuraman sinunesicuwaas, joca itzes Jumalan, Engcletn
ja ihmistcn ja myös emckein luondocappal-
denallenöyryttänyt, jaalcndanmolet, ja
madoxi itzes cutzunut ja sm wertana
nyt, että mato halwln onluondocappaldenseas. Ach anna sen sanan canda tninun sy-
dämesäni hedclmän,cuins sanot: oppicatmi»
nufta Mä minä olen stwiäja nöyrä sydäme-
stä 5"), en ulconaiscsti, paljaalla näöllä, waan
sydämestä. Ach, sinä cunnianHErra, olet
itzes nijn nbyryttänyt, ja ihmisen Sydänse wiheljainen mato ylöspaisu. Ach sinänöyrä sydän! sinä olet cmckiatämän mail-
man cunniata wältänyt, ja ne jotta toki
tahtomat olla sinun lapses, ei taida tämän
mailmancunniastakylläänssada. Ach cosca
olen minä tämän mailman cunniasta pois
cuolcwa ? nijn etten minä pidä itziäni mihnl-
Dään cunniaan mahdollisna, en kettcloä-
kän tahdo cunnioitetllxi tulla, opin itzemeiminään pitämään,ctten keloa itzellcni, waatt
wihan itziäni, curitan itziäni, pidän caicki
minun teconi locana ja saastaisnanä sinun silmäis edes. Anna myös minulle,

C 5 etten
<*) Kl»»!,, 11:29,
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Totisista «svr^bestH.
etten minä ulcDcullattuin ylistypen itziäni pec.
ta aznlais, waanmieleeni johdataisin, että
minulda tuhaZlnell kerta cnämän puuttu.
Mlla miliun si)damez'.i aiendaminen minul.
le tmvarap Za caickcin awuiz; vcrusturcpi, si-
nunpyhän zzhnrydcs seuramiseri. Anna mi-
nun perään ajatella nW simoja cuins pu-
hunut olet: joca itzens alenda riijnemn tä-
mä lapsi, f? on suurin taiwan waldacunnas:
Nijcuin mnös: että HErra joca corkialla
asu eGy cmtengin alamaisia taiwasajama-
sa: ja myös.- minä catzon sm puoleen, joca
radoilimn j.a särjetyllä Hengellä on. Ala
mma mmm: ylpeyden cautta tulla calzhiHu-
xcxi sinun silmäis edes, cunnian pynndn
cautta Jumalan warcahcm, ja omancsr-
gomren cautta Lumcrin stilrajapi ja cmn-
pamK Käännä pois nunusta ylpiät ajatu-
M, coplat käytbM, coriat sanat, sulje
minun sydämeni sinun nöyrään nMnees,
ctta nmnm Sieluni sais sijnä leponsjama-
jans ljaucaickisest, Amm.
7. Rucons Blpeytta wästan.

GMd minult HErrani lEsu Cdristc, sinä
M noyrä,Uikertainenja
eumga aladaiset silmät? cuinga nöyrät käy'
töret> cuinga caunis, siwiä, lohdullinen,
suloinen suufinulla on? ett sinä pydä cunni<

tlts

42



Rucöus Ittpestts wastan.
ata, sinä cartat caickia corgotusta, co'osi«
imu elämäs ci ole muuta cum wybys, n»
lencatzc Suä waston minä, oi
mikä ylbspMmut, myrkylincn maw mi-
nä olen, ylpiät silmät, copiatkaytbz'ct,co-
riat sanat, owat minun kaluni ja iloni, ylezv
catzetta en taida minä kalsiä, waan pidän
sen lmzrcn plican edestä, cusa cuitengiilmi-
nä en muuta ansainnut ole. Viina pidän
itzem aiwan callisua, aiwan cunnialliuZa,
pilcaa ja ylencatzctta kärsilnään. Ach «;!«

na nnnulle tämä syndi ia tyhwys,
ja ota pois rangaistus Ulos jumita minu-
sta caicki cunnian pWw, etten minätulis
Sawllan caldaiscy, Hca aina tahto olla
corNa, Jumalan istumella istua, jarucoz-
luri tulla, silla däncn cuwansonhannw-bs minuun sisälle puhaldanut. Ach
minun Jumalani! opeta minua cuitengm
tuzzdemall minun wihcljäisyttäni: ihminen
on cuitcngin ilkiä loca eläisäns. Caicki on
cuitengm sinun ja ei minun Mummulla
on: Jos minä oZcn ricas, cmnga pian mi.
datsinä tehdä minun köyhäpi? Jos minä
olen wijsasjaymmärtäwämen, cuinga pi-
an taidat sinä tehdä minun tyhmäpi ja hul'!ul'i, ja sen järftllisen sydämen pois otta-
ja nijncmnNe«
bucadnesarille. Jos lyinä olen corkias ar-

. wos
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Rucous Rlpevtä wasian
wos, cmnga pian taidat sinä heittä minun
päälleni ylencatzeen? Jos minänyt seison,
cuinga pian taidan minä langeta? Jos mi-
nulla on lemdi ja ystäwys, cuinga pian tai-
ta se minustapois käätyri tulla, javoispuM
tua, ja wielä minun wiholliscxeni tulla?
Jos minä olcn terwet, cuinga pian uudan
minä tulla sairaxi jacuolln? jos minä olen
onnellinen, cuinga pian taita onni ltzcns
pois käändä? Lyyykäiscst: ei mitän ole py-
sywäistä nijstä cuin minulla on Ei miilul-
la ole mitän johon minä epiulcmätä luot-
ta tmdaisin paitzi sinua. Ach minun HEr-
rani ja Jumalani! anW että minäkäännäi-
sin sydämeni itzestänifa caikcsta ajallisesta
sinun ainoan puolees. Ach anna minun tu>
m se myrkyllinen mato, joca minusa asu,
joca minun nijn myrkyttä, minun oma rac.
kaudem, oma cunniani, oma tahto-
ni. Ach minun sydämeni pidäis sinun ai-
noan puoleskäätty ja mucautettu oleman:
Ia se on kändnnyt sinusta pois minun itze
tygbni, oman rackaudcn, omancunnian,
ja oman hyödytyxen puoleen. Ach minä
olen tehnyt itzeni epajumalari: Minä suo«
sittclen aina itziäni jaoma luondoani, menen
mielin kielin itze cansani, racastan ja cun-
nioitan itziäni: Tämä on se suuri minun
Hdämehcm kätketty epäjumala, Ach minun

luma-
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Tstisifia kzrflwällilydestH

Jumalani wapahda minua sittä. Annaettä minä itziäniwihaisin, poiskiclläisin ja
ylmamlisin caicki cuin minulla on. muu
toin en taida minä olla sinun opetuslapses.
Ach anna etten minä noudattais sen ylpi-
än Luciferin Mleita, muutoin wiehän mi-
nun hclwettijn ja pcricaton: Anna että mi-
nä seuraisin stnun nöyriä aWeitas, joca o-
lct siwiä ja nöyrä sydämestä, että mi«
nä sinusa löydäisinlewon sielulleni. O si-nä caita ristin tie! kbyhysl ylencatzelala-
haisuus! pilcka! risti ja cuolewa! cuinga
Harmat sinun tundewat, cuinga Harmat o-
tvat, jotca sinun löytämät, cusa cuitengin
meidän HErraChristus tätä tietä on men-
nyt hänen cunniaans, jacoco mailmamcne
sitä lewiätä rickauden, hecuman ja cunni-an tietäjä putoa helwcttin sisälle. H Ju-mala warjelc minua, ja saata minua ijaw
caicklfcllc tielle, Amcn.
8. Eotisesta karsiwallisydestä.
IICH HErra Jumala, rscas Isa, laupias, ar«
<» mollinen,pitkämielinen sullrests armosta jatotu-
desta! O HErra lEsu Christe, sinä kärsswaumenJumalan caritza! O Jumala P. Hengi! rauhan
ja lohdlitmen hengi! minä walitan ja tunnu-
stan sinun edesas, minun sydämeni luonnollista kar-
simättömyltä jatottelemattomutta, että minä usiastolen sinun pyhä tahtoas wastan napisnut ja wihotel-

lut.
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46 . Etisestä?HrsiN>HllistbsstH.
, lut. Ach aium andezi minulle tämä angora synoi

ja tottelemattonms, ja älä sitä minulle tygölue,
käännä pois minusta fe cowa rangaistus, zoilas nij»
ta uhcat, jotcati tahdo canda sinun ijcstäs, Sil<
la he ci taida ikänans löytä lepo heidän sieluillms.
Mutta anna minulle arrnos, että minä ristija olisin
sinulle aina cmiliaincn, engä sinua wastan napisiseli
sunchun suuttuis,waan tundisin, että tämälicaldck-
nen murhe, sinun Jumalisesta neuwostas on minun
päälleni pandu, costa ei yMn hiuscarwa plldota
tawa minun pastani, ilman sinzmtahdottas, Ia et'
ta mmä sentahden hnwalla, Aztolli-
sella mielellä, laitenrWnja wasiomkäymiscn sinun
Isällisen edescatzomises kädestä wastanomisin, ja
wieiä pidaistn itzeni suurembaan raHaistureen wah-
dolllsna, costa minun risiini ja kärsimiseni, on pal«
jotawähemoi cuin »uinun siindini. Ia cttä minä
mnoastans, en wäsy ristikin, mutta wielä tahdon
enammän cuin sinun tahtos on ja sinun
eunniares jaminull-e hylväri tulewa on. Ach anna
numm tuta, että sinä suuresta rackaudesta olet mi-
nulle ristin, tygdlahettälwt, ettäs mimm nöyryttai-
sit, mnmn lihani ristinnaulitzisit, minun ujcoani,
rackauttani ja toiwoam' eoettelistt, mimm rucollxeni"
kärsiwällisydeni ja pychwäGdeni wahwistaisit, mi-
nua ooettaisit, lohduttaisit, Jumalanwaldacunaan
Valmistaisit, ja taiwasa ristin cautta sullrezi tekisit,
ia weisit sisälle sinun cunniahas. Anna sys minut-»
le semaldainen sydän, että minä ristiäni racastaisin,
sinua sen edest kyttäisin, sijtä iloitzisin, että minä
stncautta tulen minun HErranilEmxen Christuren
WNan caldaisezi. O HErr» lEsu anna min»lllesen-



Totisista kersiwälllstdestä.
scncaldainen sydän ja mieli, että minä cai'es wa-
ston kaymises aina catzoisin sinlln esicuwas päälle,
ciunga sinä juurella kärsimällisydclla oletcandmiutsmun risiias, tuinga simui pyhä Päas on tullut
dyxi, orjantappuroilla niznatuxi, jahawoitttuxi, si-
nun caswos syljetyxi ja häwaistyxi, sinun Pyhä
ruumijs suomitun, hawoitttuxi jacuoleteturi. Ach
cuinZa olet silla sinun tahtos, Tailvalliselle Isalles
nijn suuresa karsiwällisydesä ylösuhranut > anna
myös minun ylös uhrata sinullecoconans minuli tah-
toni, sen poiskteldä, ja itzeni sinulle coconans y!ön-
anda, ja zcn ylitze iloita, että sinun tahtos, joca ai»
na hywä on, ja teke caicki hywöxi, mmusa läytetyri
nilis. Aja pois miunn sydämestäni caicki kärsimät-
tömys, huoli, ahdistus pelcoja heickomielGs, että
minä kärsiwällisyden cautta tulisin sinuja wakewäxi,
ja caickiylitze woittaisin, ja että minä stncaldaistn tus-.
canjamurhen, sinun tahtos jälkeen, sinun tahtostähden, ja sinun tahtos cautta, sinuja, sinun tan-sas ja sinun cauttas karsiwällisesti cannaisin jakärsisin,
liijll cauwoin cuin sinulle kelpa, että «tina pidäismsen lneidän HErran lEsuxen Chrismren tuscan ehe-
stä,handasen tähdenracastaisiu jakijttälsin.nyt ja ijan«

Anna minulle HErra lEsu
ta karsia caicki luinsinä tahdot, anna minulle sinun'
nöyrydes, että minä pidäism itzeni taickeeil rangaisilk,
MNvicapääna, sinun armos, caicki ulos seisomaan,
että minä oikian uscon cautta heitän caicki minun
nmrheni smun paälles, luotan itzeni sinun totisten lu-
paustes päälle, sijnä uscaUuxes, että-sinä kestellä
ristiäkin minua maMt/ jasiM loiwosa, ctla
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Totista kärfiwällisydsiä.

let autawa mimln ristiäni candamaan ja seil huo-
jmdalva. Lohduta myös minua P. HengelläsiM-
taickisen elämän esimagulla, jasttehillä, että mmä >

sisällisell taiwallisen, min ulconaisen lol>
duturen perään catzoisin, anna etten minä pelkäls
mjlä', jotca taitamat mpparulnnin waan ei Gtelua:
Lainnaminulle,että minäkeffellä murettajamastoin-
käymisiä cuitengin lewollisen ja hiljaisen Mmnen pi°
daisin.ja ana myss siweys minun wiholllsiani wastan,
etten minä tostais sanoilla eli röjllä eli ajattmlla ei
myöskän käytö/illä. Anna minulle totinen pysywai-
sys uscoft, että mmä loppuun asti mabwana py-
syisin jaautuaxi tulisin. Ia ettei yhhengan Chnsti<
tyn elämä, aica ja cutzluuus taida olla eikä mda 0'
leman ristitä, jasinä minun taiwallinen Isäni tie°
dat sinun köyhän lapses hcickouden, nijn pane minun
päälleni nijn paljon cuin minä woincanda ja älä
tee sitä minulle aiwan rastahazi, ja aiwan pitkäxi,
anna sinun armos minua, minun risiini ja cuormani
cailla tsnnatta ja edeswetä: anna minulle armos
ristiä, nijncauwoin kärsiä, cuin sinulle kelpa miuun
pelasta, että minä hywm coetM«xi, puhdistetun ja
pehmitetyn tulisin. Annaminun HErran,Christien,
hänen siweydens, nöyrydens ja tärsimällisydens
cansa minusa elä, etten minä »tze waan st joca minun
elämäni on, minusa eläis Lainna myös minulle
<aickia minun wibansuopiani wastan siwlä mieli, ar-
mahtawainen rackaus, että minä sinuncansas sanoa
mahdaissn: IsH anna he,l!e andexi, laina suloinen ja
leppias suu, armelias ja awusta ricas käsi , että mi-
nä sinun ja sinun rackaudes mnsaijancKickistest kijn»
inlttMj ja yhbistetyzi tulisin, Amen.

Toinen
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Palawasia hartaudesta.

Toinen Wy.
9 Palawasta hartaudesta, ja

Rucouxen lahjasta.
AAupias, armollinen, rackaudesta rlcas Isä Tai-

wasa! sinä oletkästenyt minunrucoilla, sinunra»
casPoicas on sijtä minua opettanut ja callillawalal°
la wacuuttanut minua rucourencuulosta, P, HenZi
muistutta mmua alatirucvuxesta minun sydämesäm,
ja minä tiedän että caickinaiset hywät lahjat tulewab
ylhaldä walkeudenlsalda,ni)N tiedänminä myös,ettei
mitan tonsta,pysywäista jahyödyllistä hywä, olisco se
taiwallinen ell maallinen,ajallinen eliijancaickinen tai-
ta ilman rucouMa saada. Tiedän myös että sinun
cunnias ja nunun oma tarpeni sitä waati, za tie-
dän myös mikä suloinen cansapuhe rucous on sinuncansas, ja että sinä wastat lohdutuM japyhäin
ajatusten lautta. Ettei myös yhtään apuajatotista
lohdutusta kcllengään tapahtua taida ilman "rucou»
sta: jougapäälle minulla on monba Pyhäin ja mi»
nun HErrani lEsuren Christllren esimercklä. Cui»
tengin olen'minä nijn hidas ja laisiarmoureen. Mi«
nä lllotan enemmän minun työni ja toimellisudenj
päälle, cuin sinun apus ja armos päälle, ach anna
anderi minulle tämä mruttomuus jahulluus, ja si-
nun Jumalallisen lupaus ylencatze. kaänä pois.
minusta se angara rangaistus, jolla sinä uhcat si-
nun armos ylencatzoita, ettäs tabdot heidän jällens
ylencatzoa,ja joteatoista noudattamat, sawat Mren
sydämen ahdisturen. Ia anna minulle armon jaru«
couren HeW,M annaminun tutkistella sinun suloisia
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5<2 palawassit harttllchessa,
lurauxias; Enä joec.lnen cum HErran n<m e au-
xens yuuta, tule autuni. Cnnen tuin h? huutnwat
tahdon mitiä cuuNa ja cosc a! e wielä puhuivat tah-
don minä wastata. (*) HEtra on läsnä tutckia n lä
jotcahändä auxens huutamat. Mitä ikänäns tt an-
nolle Isäldä minun nimeeni, nijn hän anoa "ine.
Cuea teista on, joca anoa lapsllens kiwen, cosca
hän ano leipä ? Dlös sytytä minun jvdamem sisälil-
seliä ja palamalla hq-taud?lla ja sinun armos wal,
leudella; anna minun rucouxeni olla sinu e ma ia
haju, nijn eutn Nosn uhri: Ilmesty minulle nijncuin
sinä ilmestyit Abrahamille colmen miehen hamoia ,

ja älä mene sinun palwelias ohitze: Stt>na -> l ua
rucouxesani, nijncuin Isaachi: Taija-
han ticapuut, nijncuin locobllle. An>>a m nun no-
sta ylös käten, sinun tygös, nijncnin Moses: Anna
«i-iun rucoureni helistä sicun eoesäs, nijncmn e> icui-
set Aronin waattcisa, ja nijncuinDawidin candelen:
Ms sytytät minusa se ppha jano sinun perääs, n„n-
culn peura himoitze «uoretta mettä: Lijcuta ia puh-
dista minun saastaiset huuleni, silla taiwallisella tu-
lella, nijncuin Esajan: Anna minun sinun edesäs nkiä,
nijncuin Jeremian, ja sano: ach josca minun silmäni
olisit kynelitttn lähteet, ja minun paäsäni olio kvllä
wetlä: Anna minun nähdä sinun cunnias hengesä ja
ulcosa, ntjncmn Hesechie.': Cuule nijncuin
Danieli: Awa minun silmäni, nijcuin Elistmen pal,
welia-i: Anna minun Pemnnja Manan cansa ca-
ketosi ftklä : walaise wlnun sydämeni, ntjn-
cuin Ryöwärin ristin päällä: Anna minun eumar-
ta minun Mameni polmet Itnun edefäs, »ijncuin
Manassen: Mva Wmun sydämeni, nijnciu LlKan,

e sä
(') 3.0N, IV. lj. rs. 6s ~4. (') k 5.145. 18, 1011.

ls. iz. I.uc. 11. 4



palwasia hartaudesta.
että minä rucouxisani unhodaisin «.aicki maillmalllstt.
Ach HErra caickein sydäden tuckta, joca tutkit sy-
dämet ja munascuut, sinä tiedät cuinga huikendele<
walset chmlsten sydämet ja mielet owat, lijckuwai-
semmal cuin west, )oca luulelda lhculetan. Ach tvah,
»ista mmun hartaudeni, etten minä nijn moninais
slldaajatuxilda t«lis sinne tänne wledyx,, sinä tai-
dat pila minun sydämeni hahden yhdesä cohden,

japaremmin hallita, cuin minä itze. Nou«se ylös HErra, nuhtele minun sydämeni raju ilmaaja pauhawMa merta että se tvwenis, sinuja le-
päis, sinua ilman estettä «tzelis jasinun cansas yh-
distettynä pysyis: wle minua sijhen hengelliseen cor-
peen, josa miuä en näe engä cuule mitän «allmasta,
waan sinun ainoan: että sinä qinoastans minun ran-
sani puhuisit, ja minä sinun ystäwällisesti suuta an,
«aisit, ettei kengän sitä naMjapilckais. Udistami,
nun Sydämeni, Glelum ja mieleni, ylössytytä
minusa sinun walkeudes, että se minuja paistais ,<ttä
minun sydämeni palais ia sytytetyxi lulis, sinun rac«
kautees ja hartauteen: Ota pois se kiwlnen sydän,
että «inä tundisin sinun Henges palawuden, rae-
kauden, lohdutuxen, ja suloisen waftauxen. Ach ota
sinun armos lautta pols ccucki, cuin estä minun Har»
tamtani, joco se olls mailma eli mlnun lihani tahto,
nijncuniwiha.jolo (ostan pyndö,sco, ylpeys, soplmatlomus.calumattamuus: Anna
sinun P.Henges minun sydämesäni, huogata, huuta,
rucoilla, ylistä,kljttä, todista ja anda «inunhen-
gelllni todisturen, että minä olen Jumalan lap-
si: Anna hänen ylössytyttä minun kylmän sydäm«<
m hänmlaiwallistlla luKNans, sen M lämmittä,

D 2 j^i
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palawasia hartaudesta.
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jarucoilla hywä minun edestäni Jumein tnköna
sanomattomillahuocaimlla. Ailna sin'l" P. '>'!iges
Asua minusa, tebda minut» Jumalan t"np'i''i ja
Pyhydexi, ja täyttä minun Jumalan rack.md?lli,
w.ilkcude'la, hartaudella, taiwaisilla elä-
mällä, lohdutuxella, woimalla, ilolla «arauhilla.
Anna sinunPHenges tehdä minun spda neni temp-
lin Jumalallisen hartauden taiwallijellli suitzutll-
xetla suloisexi ja hywin haisewaisexi. Anna meidän
O racas Isä sinun P.Henyes mautta mu> yhdi-
stetyt sinun VoicaslEsuxen Christmeu cansa , et«
ta me hänesä, hänen cauttcms ja hänen cansans,
mjncuin meidän pääm cansa rucoilisim: Anna
meidän sinun P. Hengcs cautta caickeill uscowi-
sten si)dänden ja eoco sen Pyhän Seuracunan can,a
yhdistetyxi tulla, että me ynnä Zeuracmman cansi.
coco Seuracunnan edistäjä Seuraclum
sinun Pyhydesas rllcoilisim, jalEsuxen Christuxen
nimeen cuulduxi tulsim, Amen.
io. Jumalan armosta ja Lan-
piudesta/ joca on meidän Rucouxczn

perustus.
<WKTb sinä laupias, armollinen, pitkämielinen,? 'r,
MV siwäinen Jumala la Isä! minä tunnustan za,
walitan sinun edejas minun wiheljäisyttani,ellä mi
na minun moninmsten syndeini cautta itzeni sinust.»

jarackaudestas pois käändänyl, ja
usiastiir>" armos ja laupiudes ylencitzo!!,is,ja lal«
milyönyr 0W: Uch anna andexi linnulle ta näras-cas ja luuri lMj, käännä pois se rangaistus minusta,

jol»
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Jumalan armosta ja Laupludesia. sz
jolla nna uhcat rangaista paatumuxella ja sokeudel-
la, ia ettei fencaldaljet ylencatMat ikänaus pidä tu«
lewan siuun lepohos , eikä mlstaman smlm «htM
stab. Äch ole miinille armollinen, silla minä tunnu»
stan, etten minä ilman sinulta ole nntän, en muu
cuin pimws ja echelys, en muu euill haisema raato
ja matoin ruoca, saastainen astia, wihan ja ijan rait-
tisen caootuz'en lapsi. Minä tunnen ia tunnustan,
ena »os et sinä mu,uaarmollas ytöswalaise,nijn täyty
mimm jaädHljancaicklseell pimeyteen, ellet sinä"ope-
ta minua, min olen minä ymmärtämätöin caikisa
c^ioisa, ellel sinäjo!'dataminua nijnminä eryn,el-
let sinä puhdista minlla, nijn pysyn minä ijan caicki,
ftst siastalsna haistwaisna asti.u>a, ellet sinä tce mi-
nua eläwari sinun Heil.zelläs jaa»mol!as,py!ynmi,
nä il m aickisest cuolcmasa, ellet sinä tee minua au-
tuari, tulen minä ijancaickisesti cadotetuxi. Ach mi-
nä rucoilen ja icken saadarcni armoa sinulda, joea
caicki hywaxi teke, cuin mi»mn paha luondoni mimt-sa turmellut on, anna sinun armos ainoasians caic-
ki minuja waicutta, ja ei minul? pahan tahtoni, mi-
nun lumni ja wermi, minun pahan si)dämem ja
taiwutuzeni,waan sinun Henges jaarmos. Sinunarmos wahwistacon minull uftoni, ylösherattakön
minun rackaudeni, ylöspitakön minlm toiwoni. An-
na sinun armos olla minun iloni, minun
millun lohdutMni, ja elämäni, anna smun armos
minusi, waicutta siweyden,liöyryden,kärsiwällisyden,
Jumalan pelwon, hartauden ja rucouxen, sinun ar-mos teke ja waicutta caickia hywä, sillä se on coco,
nans hywa, ilman sinun armottas entaida enga woi
minä elä, en Myös autuaxi tulla. Ach Mia minulle

D z sen-



Jumalan armosta ia Laupdesta.
senealdainen sydän, että minä oinoastans sinun ar-mosas kijnnl nppuisin että minä sinunarmohos aino-
astanSlydylsin, ehjä minulla paltzl sitä ei moilmaS
mitän hymyttä «lka cunniataole: M sinun armos
vn se tölkein ia callehin lawara, sinun armos tehkön
minun autugxi hengellisilla tumallisilla tawaroilla,
sinun armos opeltacon minun, se ylöswalalston mi«
nua, ylöepltäkön minua, pyylltäkön minua.- Si»
nun armos ilahutlacon »«nua, jaollon minun sy-
dämeni waikeus, minun ajatästeni hallltzia, minun
aleomisisani neuwon andaja, minun lohdutuxeni mur-
helsani, minun iloni omasa lunnosani, minun himot»
ni culittaja, minun talwutusteui ojendaja, minun
suuni wattia, minun VilmälM holhoja, minun ruu-
min! warjelia, »inun silmäini ja lundoini waroja.
Anna sinun armos loista minun edesänl eaikisa mi,
nun toimituxisani. Sillä mikä olen minä ilman si-nun armottas? M cuiwa puu, josa ei yhtään ne.
siellä ole, josta el yhtään hywähedelmäläcaswa, jo-
ca tulehen omansa on. Anna sinun «rmos Maos-
ta minusta warln, ja ylöspilä minua, etten minä
Nwistelis; Anna sinun armos otta minun ylKs,cosca
minä tulen sinun tygös, anna sinun, armos johdatta
minua, ellen minä exyis,anna hänen ojenda minua,eosca minä määrällä tiellä alen,anna sinunarmos nuh-
della ja hallita minna, cosca minä tärsimättömyde»
fiä jotan, cuin «i pidäls puhun eli teen. Anna sinunarmos mateaansaatta minusa paljon hedelmätä. Co»
sta minä lang«en,nijn anna sinun armos minua jäl,
lens ylösojenda> anna sinun armos parands minun
oma tundoni, costa se hawoitetlu ou, anna sinun ar-mos minua lepplästi cohdM,. costa mlnä finua au-

Nhu-
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Chnsiillisisia kljtHllisudefia.
r«!>uudan, anna minun löyta armon «osa minä etzm
siinm caswojas: anna sinun armos awala minulle,
coscaminä eolcutan:anna sinun armos johdattaja
eiNjetts minua mlsä minä kävn eli seison, matan eli
issn», walwun eli nucun , elän eli cuolen: Anna si-
nun hywydes ja la?wiudes seurata minua ftkäläsäet»
tä ijancicklsesil elamäsa ICsuxen EHWuxen meidän
HErram caulla, Amen.
n. Chnstilltsestä kijtollisudesta.

sinä amwllinen, hywa, laupias Jumala j l
OW Isä ! cutnga Puri on sinun armos! cumga hy»
wANtadlolnen sinunarmias IlZlllnen sydämesi culnga
suuret owat sinun hywättecos, sinun rackaudis, hy-
wydes ja laupludes meitä cohtan! Nllnä walitan ja
tunnustan sinun edezäs, että minun sypäNmeni luon»
nostanson mljn ymmättämäiöin, lärzelöin jacarkia,
etten minä sydämestäni lundenut ole sinun luomists
ja ylöspitämists, lunastuxes ja pyhittämlses hywiä
töitä: minä en ole sinua sydämestäni mjden edestä
kijtlänyt,enZa si»un welwolllsta eunniatas sinulle ntj-
den edestä andanut. Ach minä tunnen jatunnustan,
tttä minä olei? aiwan mahdotoin caickehen sihen ar-
moon , cujn sinä minulle hamasta minun äitini loh-
dusta osottanut olet, minä tunnen etten minä ole si-
nun cmckein piinimdäängän hywaän lecoss mahdol-
linen , maan paljo enämmin wicapää ja mahdolli-
nen sinun wihaas ja armotlomuutees. Euitenginoltt
sinä minulle mahdottomalle sulasta armosta ja hy-

Minä en
ole sitä ansainnutien taida myäs ansatta, engä ole
ijancaickisudesacan ansaita taitama, sinun armostss

D 4 ole«
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ChnMisisis ktit«l!,fubest<l;
olen minä se cuin minä olen, sinulla olis kyllä wal»
da, minun kijttämattömydeni täyden, caicki sinun
lahjas ruumillisetja hmgelliset jällenspoisotta, sillä
ne owat sinun omas ja hywydes. Ach anna anderi
minulle tämä luuri ktjttämättömys,ja käänä pois
minusta serangaistus, jolla sinä uhcat, ettci pa-
huus pidä kiittämättömän huonesta luopumau: Ia
anna minulle ymmärtäwäinen kiitollinen si)dän, eccä
Minä tundisin sinull oleman caickein hywäin lahjoin
lähtenen ja alun, jaettä minä ilman sinulta en ole
muu cuin cuollut hengetöin warjo caikisa minun töis-
säni. Ach cuinga sydämellisesti on sinua caicki sinun
Pyhäs kijttänet jasanonet :(*)Hywäon HErrakiittä
ja weisatakijtosta sinun nimelles sinä caickein corkein.
Nijn minä mielelläni sinulle uhraan jakiitän HEr-ra sinun nimeäs, sillä se on hywä. Kijtä HErra mi-
nun sieluni jaälä unhoda,mitähywä hän sinulle teh«
nyt on. Anna että minä kiitollisella sydämmellä wa»
staan otan caicki sinun kädestäs, jasinun lahjas nau»
titzen sinun armos ja laupiudes tawaroista, että mi-
nä myös opin tundemaan,että sinäainoastans sinun
hywydes ja lahias minulle «nnat tapabtua,ia en mi-
nä itze, että minä myös sinua sijtä rucoilen,racastan
cunnioitan jaylistän, että minä myös eaickl cuin sinä
minulle annat, käytän ja nautitzen sinun nimes yli-
siyxefi jaeunniazi, ja en itzclleni,waan sinulle caikis
cunnian annan: Sillä tämä on sekiitollisuus ja oi-
keus cuin minä olen sinulle welcapa, että caicki sinun
owat, ja se on totuus, että minä sen tunnen ja sitta
ylistän, ja jos sinä jotaan hywä minun cauttaniwai-
cutat, että minä sen sinulle tygö luen j« el, itzelleni-waan tosca minä eajcki tehnyt olen, sanon: minä

olkst
(*) k5921?. 5554:8, k5103:2.
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ChriMWä Wollisudesia.
olen kelwotoin palwclia, sinun annos mahdotoin ase,
en millä, waan sinun annos joca minusa on, tcke
caicki minun lauttani. Suo myös että minä olen
kijtollmen caickia nijjä cohtaan joidell eailtta sinä
minulle hywä osotat, että minä sinun tähtes heitä
racastan ja cunnioitan, sinun armos lautta teen heil-
le jälenshywä, ia sinun lahjoistas heille mafan ja
heidän edestäns rucoilen. Ia että minä myös sinun
tähtes minun wihollisianiracajtan jaheille hywä teen.Rlä salli kijttamättömyden, joca caickein häpiallisin
wica on, minusa juurtua, ettei kirous langeis minun
päälleni, waan anna tämän callijn awun, jocapal-
jon siunauxen äiti on, aina minun tykönäni olla,<tta
minä iloisella sydämellä jaomalla tunnolla, caickein
«P.Engelen cansa, sinua eai ckein sinuu hywäin töi«
des edestä ijaneaickisesti cunllioittaisin ja ylistäisin,
lEsuxen Christuzen meidän HErram cautta,Amen
12. Pyhästä Hengestä ja hänen

lahjoistans/ njjn myös Pyhittä-
misestä.

pyhä taiwallinen racas minä walitan
OD ja tunnustan sinun edesas, että minä luonno-
stani ilman P.Hengc, ilman pyhyttä ja Jumalisuut-
ta olen, ja olen andanut ttzeni enäminhallitta mi-
nun lihaldanija wereldäni jasen häijyn hengen hau«
cutuMa, min sinun P. Hengedäs; Ach anna an-
dsxi minulle tämä syndi, ja armahda minun pääl-
leni , käännä pois minusta se angara rangai-
stus jolla sinä uhcaat eaickia jotca seisoivat
sinun P. Henges wastane Sillä jolla <i ole Chri«

D 5 siu^en
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Pyhästä Hengestä ja hätten lahjdistans.
Hengiä el se ole hänen omans Ia ne owat

Jumala,! lapset jmca Jumalan henqeldä Hallilan.
Nijn anna sijs mmuUe sinun P. Henges, sinun rac-
taan Poicas lupauxen jalk en cosca han snno:(*)Ios
te jota pahat olma, taldatte anda «idän
hywiä lahoja, cutnga palio enämmm teidän laiwal-
linen Isän anda P. Hengen sitä onswaisill,. Ann<
saman sinun callijn P. Henges pyhittä minnn ruumi-
ni.dengeni ja Sieluni rucouxeen, ja puhdista minun
svdamenl templi caickesta ssastaisudesta, ja sijnä vlös
sylyltä Jumalan rackauden ja palawan hartauden
tulen, Slnun Jumalallisen lundos walkeuden, wäl-
täxmi sitä c»in paha on, ymmärryxen armon, useol-
liseli warinottaxcni minun cutzumisestan!, sen tai,
mallisen Jumalallisen wi'sauden, racastaMi sitä
corkeinda hywä, Jumalan pelwon pyhyden, sinulle

kelwatareni: Jumalan woiman mhollisuden,
candoxeni ristiäni kärsiwälllseft; Jumalan wäen mie>
hulliluden woittaxeni PeMen, mailmanja caicken
ihmisten pelwon. Wna minulle totuuden Hengi,joca
minua openais, lohduluxen hengi, joca »inua wir<
woltais, uchLllisuden hengi, joca mmua ilahu-tais,
uden syndomisen hengi joca mlnun udistais, Juma-
lan si ietti, jonga cautta minä tukn ustosa wahwi-
stetuxil, Jumalan pernnönpanti,jocawahwistais
minun tolwonl i kirjoita sinun laks sinun Ium»lalli«
stlla sormellas, minun sydämeni lauluun, sekä myö-
lä että mastoin säymists täytläxenl sinun tahtos. An-
na minulle lasten hengi, joca minun sydämesäni to-
dlstais, eitä mmäolen Jumalan lapsi: wuodatafi-
nun rackaudes minun sydämehtni P. Henges cautta.

hänen camans mmufa Pyhä halu in lkä-
wöltze-

(*) IZ.
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pchäsiä Hengestä 'a häneen lahiHisians. 9?
wöitzemyS taiwalllsten cappalden ja sm »jancalckchn
«tämän perän. O Jumala P. Hengi jocacartat nij.
lä Jumalattomia, multti anna' itzesaina mjden Py-
Käln sieluun ja teet Jumalan ystänchi ja Prophetai-

Tee myös minun sydämen» Pydäxl uhrixz, jrca
sinun rackaudts tulesi, pala ja ukratan , «ltä caicki
mnun llhatilset h,monimahda.sit tämän pyhän wal-
klan camta cululeluxi tulla. Sinä luNalallmen wal-
keus! tule minun sydamcheni, sinä Imnalallmen tu,
li! sinä lumalaUlnenractaus! sinataiwallmenloh-
dmus! sinä minun Sieluni suloinen wieras ; sinä
Jumalallinen cauneus! sinä Jumalallinen woima!
ajaMs »inusta caicki cuin lihallinen on, ja sitä ma-
ssan anna minulle sitä cuin hengellinenon, lee minua
Jumalan asunsiarl j« pyhydexi. Sinä taiwallineu
kyhkyimn, jocalepäisit minun »HErrani Ehristuxen
päällä hänen castehesans ! anna minulle, pyhä lap-
sillinen siidämen Uikerlaisus, että minä siweydesä j«
h»l!alsudtsa tulisin warjelluxi. Sinä Jumalallinen
woide ja ilo-öljy! opeta ja lohduta minua. O Au-
tuas se Sielu! losa sinä asut, sillä sinä walalfel Sie-
lun pimeyden, hawoltttut Sielut, sinä
lohdutat muchelliset Sielut, sinä wahwistat heicot
sielut, sinä ylöspidät ne sielut sinä
opetat nijlä nöyriä skluja, sinä wirwotat ne wäsy-
nel sielut, sinä annat nijlle cuolewille, cosca ruumis ja
Sielu «eanewat, woiman, sinä pysyt nijden usey-
waisten Sieluin tykönä ijncaicklsesti. Amen.
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6c, Jumalan ftnan sacasiamisisia.

Mms Mffy.
13. Jumalan sanan racasta-

misesta.
HCrraZCsuChriste, sinä Isän lian-

Sana! joca meillesinunPnhän
Evanqeljumis sinun Talwalllscn
mastaja sydämmesiäedestuonutja «lml itta-
«ut olet.! minä walitan jatunnustan suun
edesas sydämestäni, että minä usein snun <a«nas olen halpana pitänytMwastadaloftst
cuullut, laiscasti opettanut, ja en sudämen
pohjasta sitä tutkinnt: en ole sitä oikein da-
lainnut jaracastanut, waan enämin mail-
znan turbudesta pitänyt, cusa cuitengin sinunsanas callis ja corkias arwospidettäwä sanaon,se callehintawara,se corkcinwijsaus, jota
myös Enaclitnähdä himoitzewat. Ach anna
oudciri miilulle tämäncaldainen huolimatto-
wus,ja sinun autuari tekcwäisenSanas ylen-
catze, käännä pois minusta se anqara raligai-
stus,jolla sinä näin uhcat:Että sinä olet hyljä-
nntminun sanani, tahdon minä mybs sinun
hyljätä. Mutta ylös sytytäminusa pyhä ikä-
wditzemys., jasuuri nälkä elämän leiwänpe-
rän, niMuin sen callijn Sielun ruan, py-
hä palölya jano elämän lähtehen ja weden

perän



lumala» sanan racasiamisisia.
pe: ään,sillä sinun tygonäs on eläwä lähde ja
sinun wulkmdesas näemmä mewalkcuden.
Anna lämän taiwalliscn siemenen minun sy.
däincni hywäsä peUosa canda satakerraisen
hedelmän wijsaudexl, ylöswalistuxen,loh-
dllturrxi. Ach casta minun sydämeni cuiwa
maa smunP.Henges castehellaja sateheUa
että silmn sanas pystnis minun sydämeheni
ja e» tyhiänä palais iällens stnun tygbs,waan
tekis minun sydämeni hcdelmällisexi sinun
rackaudesas, sinun pelwosas, sinun tunnosas
jacaickifa Christillisisä awuisa, jatekiscaikmsen jotawarten sinä sen lähettänyt olet,että se
nijn cuin sinun Jumalallinen cawmatoin sie-menes tekisminunlumalanwastaudest syn-
dynexi lapsexi, että sinä o Jumala IsäPoica
jaPyhäHengi,sinun Sanas cautta tulisit mi-
nl!N tygoni,ja asuisit minun tykönäni Ach an->
na että minä sinun sanastas sinun ja itzeni oi-
I. mttmdijmMnll wifteljäisydeni iasinu lau-
, .cldes, minun syndini ja sinun armosminun
köobydenija sinun rickaudcs, millun duUu
denlia simmwilsaudes, minun pimeyden»ia
sinun walkeudes. Ach yldswalaise minun sy-
dämenipimeys, sinun Jumalallisen walkeu.
des loistolla, walaiieminun kyntiläni, HEr.walaisc minun vimey-
denl. Ach kirjota sinun sanas minun sydämc»
ni tamlhun Pyhäl» Henges sormella, ia

mybs
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62 Jumalan sanan raastamisista.
myös sinun tundos, sinun rackaudes jasinun
pelcos.etccnminä sitä ikänäns unhottaisen-
gäsydämestäni cadottais. AchHErralEsu,
minun Opettajani,minun Prophetani! anna
minun walita sc hywä osa ja Manan cansa
istuasinun jalcms juuresia oppia sinun sanas
sen parahatl tawaran minun syämeni arcku-
hun sulkia, coota jakätttä, että minä sen nan-
caickisest tallella pidäisin jahedelmän kärsimi-
sesä cannaisin. Ach autmc ihmiset jotcasinun

ijan
caickisest. Autuas on se, jongaswalitzet ia
otat tygos asuman cartanoisas, hän rawl-
tan sinnn huonees jaP. Templis hywydestä.
Anna että minä sinun callista lupaustas pe«
rän ajattelisin: loca kätke minun sanani el
hänenpldä cuolemata näkemän ijancaickisest
Minun lamdanicuulewat minuu äneni.Tut.
kicatramatuita, silla nijsä te luuletta teitten
iicmcaickisen elämän olewan.jane owat jotca
todistamat minusta. Meillä on wahwa Pro-
vhetallinen sana joca pimcndes paista/ niin
cuin walkia. Minun sanani ei pidä tyhjänä
palaiaman minlm tyabni. Se on Jumalan
woima caickiUeufcowaisillc autudtti Au-
tuas onlc jocaracastaHerran lakia ia sitä aia-
telepäiwä- ia yöt.Anna o HErra minun ilol-
ta sinun «anastas ylitze caickinasen rickmiden. <

Awa minun silmäni näkemän ihmeitä sinun
lal»



Jumalani sananracastamisisia.
laistas, anna sinun todistuxes olla minun ilo«
m ja minun nemvonandajani. Opeta Herra
minulle sinun Meudestie, että miijä sen lop-
puu asti kätkisin. (Mistä minun ydäm ni
sinun todistures puoleen ja ei ahneuteen. Kä-
ännä minun silmäni pois catzelemast turhM-
4a, waan wirwota minua sinun tiehes. A ä
ota totuudcs sana pois minun snustani. 3ä.
mä on minun turmani waiwasam, sillä si-nun sanas wirwolla minun. Anna se olla mi-
uun tawarani, että minä sinun Wys pidäl-
sin, anna se olla minun perimiseni, että minä
pldan sinun sanas. Opeta minullehywiä ta-
poja jataito. Anna sinun suus laki olla mi-
MlUetotollisembicuin monda tuhatta cappa-
letta culda ja hopiata. Ellei sinun lakis olis
bllllt minun lohdutuxeni, min minä olisinra-
dollisudsanihuckunuttcaickista caupaleista ole
minä lopun nähnyt, mutta sinun kästns py-
sywät. anna sinun sanas ollaiminun suulle-
ni makiamman, cuin hunaja jamesi leipä, an»
na sinun todiiWcs olla minun ijancaickisen
perimiseni, sillä beowat minunsydämeni ilo
tue minuasanallas että minä eläisin, ia älä
anna minun toiwoni häpiään tulla, että mi-
nun silmäni hiweldywät sinun autuudes pe«
rän, ja sinun wantmrscaudes sanan iälken.
Tee palweliascansa sinun armosjälken ja
opttq minulle sinun oikeuttas, minä olen si-nm
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Jumalan sanan rahastamisista.
nun palwelias, neuwo minuaettä minä tun-
disin sinun todistMs. Anna sinun sanas mi-
nulle julistetta, että se minun walistais jaan-
daisymmärryxeu.käännä sinuas minun puo-
leeni jaole minulle armollinen,nijncuins olet
nijlle tottunut tekemän jot a sinun nimeesra-
castawat. Sinun todistustes wanhurscauspysy itaucaickisest, anna minulle ymmärrys
nijn minä elän. Sinun autuudes on caucana
lumalattomista,sillä ei he tottele sinun oikeut
tas. Suuri rauha on nijlle, jottasinun la-
kias racastawat,ja ei he iyens louckaC)HEr°
ra sinunlakisontäydellincnjawirwotta sie-
lut. O HErra sinun todistures owat totiset ja
tekemättyhmät wijsarusinunkäikys owat oi-
kiat, ja ilahuttawat sydämet, HErra sinun
pelcos on puhdas ja pysy ijan aickisest HEr.ran oikeudet owattodet, caicki tyynni wan»
hurscat Ne owatcallimmat culda jacaictein
parasta culda ja makiammat hunajata ja
mesileipä, sinun palwelias myds nijsä ope-
tetan ja joca ne pitä hänellä on suuri

Amen.
14. Wisaudesta.

EUCH sinä ijancickinen , muuttumaloin,OD «älöm ja awoa wiisae Jumala! ach HEr-
« I3su sinä Jumalan ijcmcuckinen wijsa-
«s ja Talwalinen Ntuwo! O Jumala P, Hengi,

M
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lVljsitubcsia.

sinä lumalaLisen wijsauden lähde! minä tunnustan
ja walttan sinun edesäs minun sydämeni luonnollista
sokeutta ja hulluutta, etten minä luonnostani ole so-
weljas jotan hywä ajatteleman eli jotaan neuwoa
itzestäni löytämän, ei ole myös minulla yhtään ha«
lua ja rackautta sinun Jumalalliseen wijsaucees,
waan surembi mielisuosio tämän mailman lihalliseen
hulluuxeenjg lurhuleen, jota mailman lapset ylistä-
wat. Ach anna andexi minulle tämä suuri syndl, ja
käännä pois minusta rangaistus, jolla sinä uhcatnijtä jotca owat nijneuin orhit jamuulit joisen
tä siiitzet ja ohjat suuhun pandaman, ellei he lähenesinua. Nijncuin myö<, ettei Jumala racasta ketän
ellei pysytä wijsaudesa. Ach HErra johdata «inua
wijsauden tielle, jocahallitzetwijsatta, sillä sinun kä-
desäe olemma me, sekä myös meidän puheem, nijn
myös caicki toimi jataitocalkis asiois. Anna «inun
oppia «ijsaus, jocacatken taidon oppttta, «nna mi-
nulle «ijftuden Hengi, j,ca on ymmärtäwäinen,
pyhä, ainoa, mönllalnen, lcräwä, nopsa, waca,
kireas, hiljainen, ystäwälllnen. tarcka, wapa,hy-
wän tahtoinen, suloinen, luja, wahwa, surutöin,
Ma waicutta alati Pybain Sislusa, jateke luma«
lanystäwixjjg Prophstaixi ja haUitze caicki yywin. (*)
Anna tämän sinuU wijjaudes olla minun morsiam-»eni ia kihlatluni, ja anna minun ruweta racasta,
man hänen eauneullans, sillä hän on cunniaWstasulusta, hänen «enons on Jumalan tykönä, ja
caickein cappalden HErra raeasta händä. Hän onsalainen neuwo Jumalan tunnos, ja hänen työns
walitzia. Hänen työns ei ole muuta euln sulot a-
wut, hänopetta puhtauden, oikeuden ia wäkew,-

E den,
(*) Wijs. K. 7:15.«.
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wissaudesia.
den, hänlohdmtam.nuamulhes jguhdtMes., Ha-,
nen cautlans on nuorucaistlla cunnia cansan se >s ja
ylistys wanhain lykönä: Hän ttke cuolema coman
nimen jaijäistn «ulston hänen jälttn
O minun Isäni Jumala, ja caiken HEr-
ra, sinä joca caicki sanaUas tehnyt, ja lhmssee wij-
saudellas walmistanut olet! että hiin Hall tzis ca cki
luondocappaleet; Että hän matlman hallitz s oikeu-
della jawanhurftaudella, jaduonttzs oiklaiia sydä-
mellä. Anna minulle wljsautta, jl>ca on joca pai-
cas sinun istuimes ymbänllä, sillä mnä olen beicko
ihminen joca ei eauwon elä, jolla on lrähä ommär-
ryst simm lmsas ja oikeudesas ja jos jocu wklä ih-
Misten lapsist olis täydellinen, n-jn «ihan mltän mma,
jos ei hänellä ole sitä wljsautta joca sim lda tule. Lä,
hetä händä alas sinun Pyhästä taiwastas ja sinun
cunnias istumelda, lähetä händä että hän olism-
nuntykönäm, ja työtä «kis minun cansaui, että
minä ymmänäisin mikä sinulle otollinen o« - Sil-
lä hän caicki tietä ja ym»ärlä, za anna hänen ta-
lutta minua minun työsänlloimellisejt, ja warjelia
minua hänen wolmasans nijn minun työli tulemat
sinulle otolliseni, ja nijn minä duomitzen sinun can-
las oikein, ja waodolllsexl tulen sinun
silla cuca ihnunen tietä Jumalan neuwon, eli cuca
taita ajatella mitä Jumala tahto. Sillä luolewai-
sen ihmisen ajatuM owat epäilewWt, ja meidä',
aiwoittixem owal Sillä cuolewai-
n«n ruumis wÄiwa sielua ja wa ll mn asuiusiasma mltldä, i>ca paljo ajattele. Tuffm me osammemaaAsia ja lyolN löydämme nijm jotca fäsillä o-
wat; Mutta cuca tahto m.kia lmwklllsia? Cuca lai-

ta
(*) WA H. 3.'i, >G -..

66



WlMdessa.
ta lietä Jumalan ueuwon, jos et sinä anna wijsa-
utta, ja lähetä sinun P. Hengees corkeudesta. Ia
nljn nijden tiet ojenduwal jotca maan päällä owat,
ja ihmiset oppimat mitä sinulle on otollinen, ja wij»
saudellaautuM tulemat. (*) Suo sijsracas Isä< että
minä sydämeni ajatuxel ojennaisin sinun puolees,
ennen cuin minä jdtan alan, ja sinun tahtes, sinu-sa, sinua wmten ja sinun cauttas caicki teen cuin sis
nulle kelpa. Että minä ealkisa rucouxen cautta tut-
kin sinun tahtoas, jasinulda neuwoa kysyn ja otan,
että minä sitten walitzisin sen cuin oikein ja sinulle
otollinen on. Cltä minä myös muiden ihmisten neu«
wosta warin ottaisin ja en sitä ylöncatzois, että mi-
nä myös pysyisin minun Cutzumlsesani, engä paltzi
sitä ia Me minun woimani milän eteheni ot-
tais: ja myös oppisin tekemän eroituxen alcain/apaickain, tulewaisten ja läsnä olemaistentvällillä.
Opeta minua myös eroittaman henget, koetteleman
neuwot, että minä mälläisin Perkelen jahänen kä-
sialains ansat, ja heidän exvtystens mereol. Että
«inämyös tittdasin ajatella tulewaisia, wijsaast wa«
rin olla ja ymmärtä läsnä olewaiset ja mitä edes-
päin tapahtua taita. Cttä minä pelkäisin sinua tai-
kis asiois, sillä se on wijsauden juuri ja alcu: engH
annais itziäm tämän mailman turhudeloa ja cunni-
alda wieteldä, maan caikis lundisin, mikä Ma j«
hywä on. Etten minä lekis pimeyttä walkeudexi,
ja walkeutta pimeydexi, että minä ijanealcklsest si-
nun rackaudesss pysyisin, sillä ett sins racasta ketän
ellei pysytä wijsaudesa. Amen.

E 2 isKhri«
(') Ms. K' 9'. l. I3<
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CKrisiillljestä pylvwälsidestä Uscosä
'i 5. MnstNsestä pysywäifyde-

stä Ujcoja.
IfCH sinäwakewä,muuttumatoin/ ijancaic-

kinen Jumala jaMuseollinen, totinen,
wanhurscas/ pyhäjahywä! minäwaliran
sinun tdesas nnnlln sydämeni huckendelewai-suna; Cmnga huoNast minä tulen lijcute-
tuplniMuin west, nyt pelwolda, nytchmi'
ften lemmelda, nyt cunnialda ja rickaudelda,
Gyt köyhydelda ja wainolda/ nyt hecumalda
ja mailman puhennuxelda, ma n ina sinun
sanastas ja Kafkystas pois luowun. Mutta
wlnä tunnustan, että minun lihani on ai-
wan heicko, waickahenglaldlson. Anna an-
bexi minulle tämä syndi, ja älä sitä nunulle
tygölue, käännä pois minusta sinun wanhur-scas rangaistMs jollasinä uhcat / Nljtä joeca
sinusta hcnäns erittäwät, ettähc huckuwat,
jaettä Jumala aja heitä pois pahan tekmincansa. Mä hyljä minua, waicka minä usiastsinun hyljännyt olen/ älä heitä minua vols
sinun caswols edestä, waicka minä sinun ja si-
nun ssNas useinsydämestäni vois heittänyt ole
älä ota nunulda, vois sinun P. Hengees,ehka
minähänewmhellifep saattanut olen, waan
anasinull.wahwan. vysiMäisen, sulolsinHen-
Metueta minua. Wahw-sta minun sydäme-
ni sinun Imnaludes woimalla: Anna minul-

le
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Chrisiillisisiä psshwZHdesiä Usio/ä.
le uuywa mieli että minä sinun rackauttas ja
cuniata3,ylitz?n caikcn mailman luonoocap-
paldmnckaudkzacuman cockias anvospldm-
sm.cngaamms tzckm uscona ja kärsiwällisy-
desta eli ChricklliMä awusta pois
kaätä, waaniotapäi rämjsä caswaisin. Anna
mznu!'e ormos että minä mailman, hauen
himoinens ylttze woittLMn ja minun lihani
hmyt hunoc alas painaisin: Engä arnais i-
tziäni hammenneua, mailman ktttamattö»
mydcldala cackcldaylcncatzeida / cuni nnnun
luma'tMudenjaC)rlsiill!stlll awmn tähden
ka> simän vitä. Anna mmun luotta sinun Cal-
Uylscn!umupes,zoia sina sanot: Etm pidä
ketieiMn rewalseman sinun lambcutas sinun
Mcstas. Lohduttaja on olewa leidan tykö-
nan ijancaickisiit. Minä mcoilin sinun ede-
stäs, ewi ulcos puutuman pdä- Se
on uscollinenjoca m lupaes Anna mmulle
urhoUlnni la.waUtNln llneli y öncatzoman ne
MMset ja ei nlita iMMickiuen suhteen mi-
nän pitämän? etten znmä myös yhtään wä-
k w3ldavelkais,cmnitzens mmua wastan a-
seta. Aiäftlll muiun myötakäymises ylpe-
illä, elka wastoznkäymiscs eväillä. Tee mi'
nua wiehllllisepi elcheni ottaman ja cänttä-

ssrä en«n hywä on, ja ci andamanitziä-
ni sijtä esta.Ana minulle wäkewyde hengi, ra-
cGamcm jatunustaman wtuutta,etta minä 11.

E 3 man
(,') In!,. I»:2F. c. 14.16. l.uc. 2«. Z2. Neb. ,0. »z.
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Christitlisistä Usioja.

päilemystä suostuisin sijhen cumoikiaonMstn
puolesta sotisin ja wasmistn cuolemahan asti;
Sentahdenurhollisestja pelkamärkärsisin mi<
ta sinun tahtos on, ja en Christuxcn ja hä-
nen pyhän nimens mnnustuxcn tähden mi-
tan waara eli oudostuis.nijn'
emn minun HErrani Christus on todistanut
hywan toMuren Pontius Pilatuxen edesä.

salli Perkelcn cawaludcn japctoxen ero-
itta minua sinun Jumalallisesta totu-estas,
waan anna minun hänen tuliset nuoiens yli-
tzewoitta. Anna minun olla rakctun sen wah«
wan Jumalan perustuxen pällc, jocatalla
kijnnitatty on: HErra tunde omans. War-
jele minua sinun Immludes woimalla au-
tuuteen; Anna minun waelda HErra mi-
nun Jumalani waesä/ olla wakewänHErra-
ia, jahänen wäkewydens woimasa. O Illma»
la minun wakewa Edeswastajani! warjele
minusa se hywä työ, jongas minusa alcanut
oleUa päätä se lEsilren Chrisiunn päiwän a-"
sti; Malmista, wahwlsta, tue ja perusta mi-
nua , että minä uscosaja pyhäsä elämäsa olisin
puhdas ja en kellengän pahennuxepi, täytet-
ty wanhWscauden hedelmillä, joca lEsuxen
Christrnn cautta tapahtllwat Juma-
lan kijtoxexi ja cunniaxi. Että minä sotisin
nijncuin jalosotamies ja pidäistn uscon ja hy-
wHn oman tunnon: M mm hywän tilwo-

tGM
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Sielun lewosta Christupes. 71
turen killvottellsin, juoxun päättäisin jaus-
con pidäilln, että wcmhnrscauden crunu
mahdais olla minulle taucllcpanpu, jonga
HErra wanhursc;s duomari minulle anoa
ja calNlle / jotta hänen «lmestystans racasta-
wac. Amm
16. Wellln lewosta Uhnstuxes.
IfCH sinä ijaucacktnen ja ainoa rauhan
<! Christel sinä caickeln uscowalsten Sie-
luin aulualiisin ja corkein lepo ! sinä olet sanonut:
tulcat m nun lygöni, teldän pitä lewon löytämän
teidän sielullen. Mailmas on teillä tusca,NlUttawl<nusa rluha. Ach! cu.nga olen minä etzinyt le-
po tasa mailmasa, janäila ojalllsisa, waan en ole
löyimyl: Silla st cuolemVioinSielu ii wida rawilu-
>l ja l?pon luiia,muillacu!nmjilä cuolematto-
millä, nimittäin ainostai.s siiiusa ja sinulla. O sinä
cuolematoin Jumala ? cusa et sinä' ole sielä ci myös
ole »hlääu Sielun lepo, silla caicll ajalliset samu,
ivat pelitaloon jacululitannijncuinwaate maa wan-
hendu nijncuin wale hän muuNu, costa sinä, mu-
uttumaioin Jumala,händä muuttelet. CuwZa mah-
dais siis minun cuo.emarola Steluninäisä cuolewai-
si'a, muultawaisisa jo catowaisisa lewon
löytä? Slllä ntjmuln sinä raeas Jumala meidän
tuojan» et tahtonut yhdesäkän luondocappalesa lewä-
tä waan amoastans ihmistsa ( Silla cosca sinä olit
ihmilen luonut lepäisit sinätöistas)nijn ellaidamyös
ihmisen Sielu, misiw lnondvlappalesa, waan sinusa
ainoasa lewäla O Jumala! Minun Sitlum <i tal-
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Sielun lewosia Chnsiuxes.
da rawitupi lulla muulla cuin sinulla o Jumala. jo- '
ea caicki hywä olet. Sentähden iso ja jano minun
Sieluni sinun peräs, ja ei taida ennen lewätä e»kä
rawituxi tulla culn hän sa sinlm itze. longa tähden .
sinä minim HCRrani Christeol?taiwansuloisei!i sa-
nonut: loc<MNo, hän tulcvn minun lykönl. Sinä
olet minun Sielunlalcu, ftnlähden el HäneBä ole le-
po mualla cuin sinusa ainoasa. Huda sijs mmun
Sleluani.jasano häänelle; Tule, mlmm kohkylseni,
minun kyhkyiseniwuorenraoisjakiwirauniols, neo-
wat sinun hawasHErralEsu O sinä autuudencal,
110 jonga päällä minun Steluni lepä. Silla ei my-
ös sinunracasApoftolis Thomas tainnut anda itziäns
lepon ennen euin hän oli pistänyt kälens sinun
hawoihts. Ne ow«t meidän terweyden,läl)teet, mel-
dänrauhan-lähteel, meidän rackaudelulähtect. Ach
min«nHErrani lEsu! cuinga palawa on sinun rac-
kaudes. cuinga rlcas ilman yhtään wilpiä, cuinga
täydellinen, saastutlamatoln, suuri, corkia,hywä, ja
sydämellinen se on? Ach anna mmun Sie-
luni lewätä täsä sinun rackaudefts sinun sydame-
sils, jofa ei wilpia eikä pelossa ole, siellä levä hän
ilmanpelwolta, suloisesti ja huoletoinna. Ach cmna
eaicki minun lundoni sinusa lewätä, että minä cuu-
lisin sinun ystäwällisest minusa puhuwan: O sinä
eorkeln ystäwälllsys! että minun silmäni sinun näkisit,
OsinäcorkeinSulolsus! että mlnun eorwani sinun
tuulisit; O sinä colkeinMakeus! «tä minun suuni si«
nuamaistais: O sinä cotkein Ihanaisuus! että mi-
nä sinustalundifinsm callihln elämän hajun.- O sinä
«MainenParadisincucka! Anna mlnun käteni rac-
tauoella sinua Wlla: O sinä suloisin Ylkä.' Anna
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Sielun lervosta Christuxes.
minul, sydämeni sinusa ihläns huwma: O mmun I-
lonl! minun tahtoni sinus ainoata halata ia i-
käwöttä. O minun stdämeni ainva halu! Anna «j<
nun ymmänyxeni, smun ainoan lula. Osinäljan-
caickinen wisaus! Annacalcki minun talwutuxent ja
hunom sinusa ainoasa l«wälä. O lEfu minun rac-
kaudeni, rauham ja iloni! ota pois minun sydäme,
stäni caicki cuin et sinä ihe ole. Sinä otet mmun
rickaudeni mmun köyhndesäni, sinä olet minun lun-
niani, ykncatzeesani, sinä olet minun ylistöxeni ja
edeswZstauxeni eaickia panetusta wastcm, sinä olet
minun wäkewydeni heickoudesant, sinä olet minun
elämäni cuolemalani. Ach mixi ei mahdais minulla
olla lepo sinusa? sinä olet cunengin minulle caicki:
S>nä olet minun «anhurscaudeni syndtjänl waftan,
minun wijsaudeni, mnnhulluuttaniwaftan, munlu<
nastui,eni, minun ladotustani wastan,
deni minun saastaisuuttani wastan. Tule minun logo-
ni ja saata minun sydämeni lepoon, pidä minusa sinun
Sabbatis, anna minun cuulla mitä sinä minusa
puhut, anna «inun tuta eitä sinä minusa elät - O
minun elämäni! cuinga sinä minua racastat, o mi-
nun rackaudeni! cumga sinä minua lohdutat, wirwo-
tat, llahutatjawalaiset: O minun O
minun iloni! O minun walkeudem! Suo että minä

sinuBe cow minun sydämeni, että myös sinä
minulle cocosydämesandanut olet. Anna minun men-
nä ulos itztjtKni. että sinä mahdaisit minun tykönä-
ni sisälle mennä. Anna minun tyhjendä sydämeni
mailmasta, että sinä sen lavallisilla lahjoilla täyt-
täisit. O lEsu minun S»däm«ni lepo! sinä ml-
mm Sieluni pyhä sabbatl! wie minua sen ljancalc-'

E 5 kisen
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MeMn Sieluim u?irwHtuxesi<^
t«sen amuuvtn lepoon, josa on läydellmen 110 ja
riemullinen meno sinun Malla kadeUäs jjancaicti-
sest. Amen.

17. Meidän Sieluim hengew
jestä wirwotuxesta Sanan ja Sacra-

mentein cautta.
MCHminun rackahin Isäni, minun HEr'rani jaminun Jumalani! minun csrkezn
huwttureni ja iloni, minun elämanl ja mmun
sieluniwuwoms! minä Maltan ja tunnu-
stan sinun coefas, ettei minulla lkanans ole
sencaldaista nälkä ja jmo ollut sinun p-raas,
cuin olis pitänyt, waicka sinä minun Sie-
lulleni wirwomsta niin runstzhasti ja ylitze
wuotawasti tarlnnut olet. AG cuinga suuri
on smun armos, cuinga makia sinunrack u»
des/cuinga suloinen sinun laupmdcs, cuinga
iham sinun armeliaisudes? Ach HErra lEsu!
cuinga rakkaudesta valama on sinun sydames?
cuinga callis on sinun lunl,,iupes? cuinga y-
fiawällinen on sinun pudecs? cuinga ihanatonm sinun huules? cuinga cerweliiset owat
sinun hawas ? Ach Jumala P. Hengi! cuin-
ga armias olet sinä sinun lchjoisas? cumga
ricas lobdutuxesta? cuinga ylitze wuohl-wa on hywydesk jonga perään minulla ei
cnttengan yytän oikiata nälkä ja jstno olluc

ole
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Meidän Sieluin! wirwotuxesia.
ole. Ali) minulle tämä
minun lumalattomudeni, ylencatzeeni »a
suruttomudeni, ja ala ota nunulda voisil-
min pyhä ianas ja minun sieluni lohdullista,
minun ylencatzeeni ja Mämättömydeni
tähden- Muna ylöshfratammusa sisällinen,
pyhä sydämellinen nälkä ja jano sinun ja si-
nun scmas veran, että minä rawitzisin itzeni
sinun ttmollas, huwittaisin itziänissnu rackau-
destas.wirwottalsin sinun lohdutuxellsss/wah'
wlstalsin sinun muistollas, ilo iltaisin sinun
armollas, Sinua minun sielusani syleilisin,
sinulle uscosanisuuta andaisin,riemuitzlsin si-
nulle minun sydämesäni ja metsäisin hengesäni
M minun HErranilEsu Christel sinä olet se
totinen tailWllinenleipä, jocataidat cmkcn
llon anda, sinarawltztt jocaitzen sielun mie-
lens noutexi, nijncuin me sinua tarwitzem
nijn sinä olet, niin sinä maistat. Sentäbden
mcollen minä sinua, ettäs Mmoliscst tah-
doisst aina wirwotta mHun sieluni hänen
hätäns tarpeens jalkeenMs hän on sairas,
nijn ole minun köyhän Sieluni Pa»randajajaMitns:los hän on murhellinen,
nijn ole hänen ilos, jos hän on heicko / nijn
ole hänen wahwudens: jos hän on päljästy«
nyt, nijn ole hänen lohdutuxcns. Jos hän
on lewotoin, nijn ole hänen lepons. Jos hän
on hyljätty, nijn ole hänen pacons: Jos se

paha
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tNeidätt Sieluin, wirrvotuxesiH
paha wihollinen canda Känen päallcns njn
ole sinä hänen edeswastajans. Ms iyndi te-
ke hänen murhelliscxi,, nijn ole sinä hänen
wanhurscmdtns: Jos hantundelumalan

nijn ole sinä hänen armci uimens.
Jos haniso,nijnriwitzehändäMnculu usco -

linenPmmen, sinun sanallas: Jos hän on
heicko rucouxes, nijn ole sinä hänen ylimäi-
ncn Papplnsjarucoilehancnedestäns: Joshän on pimeydesa ja euolemasa n-jn ole smä
hänen walkeudens ia elamäns, Jos Käuda
klroran, nyn ole sinähän en siuncmMs; Jos
händäwainotau nijn ole sinä hänen warjelu-
xens.lmmanuelins ja Mminun
llscoulnen wapahtajam! älä kiellä minun sie.
luldant sinun tatwalnsta lohdumstas, anna
hänen maista sitayywä Jumalansana, sen
tulkwaisen mallnian woima,ijancaikiftn elä-
män riemua ja sinun hywydes makeutta,
sillä sinun hywydes on Mrembi cmn elämä,
anna se olw minun sydämeni ilo ja huwitus,
että minä iloisella suulla sinua kiittäisin, an-
na sinun sanas olla minulle makmmman,
cmn hunaja ja mesi leipä, ettähän ftncaut.
ta sydämelltscst ilahutetupija ru-
lls, hänen wlmeistsakin crosans, jarauhasa
ja iloftz täldä läM inhen ijancaicklseencunni'
uu, lEsuxen Christupen meidän HErram
lautta. Amen.

is.Seu-
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Ge-uracuttttan opettaisin.

18. Senraeunnan opettaista.
HsCHHEnaIEsu Cbriste,siA'l Seuracunnä

ijancaickinenylimäinenPappijaPä!sina
olet ylös astunut corkeureen, jaolet muutamat
sinun pglwelioistas pannut Aposiolcipi / muu-
tamat Prophttoixi/ mumamac Ewangelistc>
relxiMMtamatPaimenixi jaopmaixi, ettäse bengeli ienruumis heidän cauttans ylös ra«
ketuxi mlis, sijhen asti cuinmecaicki mlem-
ma uscon ja sinun tundcmistsyhteytem: mi-
nä walitan ja tunnustan sinun edesäs, etten
minä näitä sinun suuriahywia toitäs ia lahjo-
iastähänasti oikein tuudenut ole, en ole pi-
tänyt nijtäjotcas lähettänyt olet sinun pal.
w« lioinas ja sinun salmsuoes huoneen huldi-
e na cnga ole hcirä he idän wircans tabden sna

pitänyt,cn myös ajatellut mitä
sinästnot: jocateitä cuule, hän cuule mmua,
ja jocateidän ylencatzo, hän ylencatzo minun.
Alma andcxi minulle tämä synci, ja älä ty-
göiuc sicä mmulle, käännä pois minusta se
rangaistus, jolla sinä udcat mjta jorca si-
nun valwelioitas pilckawac Mutia minä
kmän sinua sydämeftäck sinun uscollisten sa-
nanftatwjais edestä / ittca sinun autu-
uucsilmoittawar, saarnawathywaja rau-
ha jul stawatja rucollen sinua, mäs caickcin
uscvUtstenklrconpalwelialn ja sanan opettä..

Ml»
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Geuracunnan opeeeaisia.

jäin päälle täyttäisit sinun !upaures,josasina
sanot: Mmä panen sanam sinun suuhus/ ja
peitän sinun minun käteni marjolla: että mi-
nä raiwan istuttaisin jamaan perustaisin. I-
stuta sinun hengellinen taiwahas, racas Ju-
mala uscollisilla loista willatahdeilla jacauni-
stamaawanhurscaude isiutuMa sinulle kiito-
xexi jayllstyrexi. caunista kncon opettajat sinä
stunauxellas että he saisit yhde woiton toise pe-
räsi ma»
ilman ylitze/ ettätuttaaismoikia JumalaZio-
nis. Anna mybs että me olifim meidän opet-
MlUem cuulimstt ja seuraisim heitä nijncuin
ni/tä jotca walwowat meidän siclujam, ja pi-
tä nijstä lugun tekemän- että he sen ilolla teki-
sit ja ei huocaurella, Mä ei se ole meille hyö-
dyllinen. Suo heille myös / että he toimit-
taisit wircans täydelisest,ja caitzisit lauma
ei waditut, waan hywällä mielellä ci tur«
han woiton tähden, waan hywästä tahdo»
sta, että sekä he ja me heidän cansans / ca-
tomattoman cunnian wimein saisimme/cos-
ca sinä ylimäinen Paimen olet ilmanduwa.
Anna racas Jumala iylinälles woima ja
sannas suuren evangelistain joucolla, nijn et-
tä he corgottawat änens nijncuin Basunan,
ei saasta, waan ilmoittamat meille meidän
ytttzekäymiscm, että he owat wäkewäl nuh«
teuman ja woimallisec lohdnttgman: Au-

ts
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GeuräculMa»! «pettaista.

ta että he cadonneita lamdaita etzisit / sai-
raita varandaisit , hawotettuja sitoisit, ja
lihawila käckisil. Auta että he puhuisit tulisil-
la kiellllä, nijn että se tung-s itzens meidän
sydäml m läpitze, ja meidän sydamem laän-
nytstr sinun puoleesmailmasta/lihan himost,
silmäin pyynnöst ja elämän coreudest/ että
heidän Parannus cautta meisä
ylösherätttyxi tulisi semlzche/ jota ei yxikän
cadn. AwameidänsydMett,nijncuinLydim
cuuleman ja ymmärtämän mitä he meille
sinun mmees sarnawar, ole sinä sancn cant-
ta woimallinen, ja anna meille P. Hengi
joca meitä opettais ja johdattais caickeen
totuuteen. Opeta sinä meitä sisällisist ia y«
löswalakse meidän nmwärryxem /lohdutameitä Mlliftst slMmesam: Sillä jos et si-
nä mci ä sisällisest opeta, nijnon cmcki ul-
conainm opetus turha. Semähden colca
Pomali istutta ja Apollo cafta.nijnamm
sinä caswo. Estä jahlllitze se häijy wchM-
nen lnlwämäst oddackeita nisun ftcan, y-
lösberä äme tä, ttten me rucku siu olis su-
ruttomat. Pyfta Isä pyhitä meitä simm w-
tudesas. sinun sanas on totuus. Smun to-
distures owat aiwan lujat, rnbns on siNAn
h'wnees cAlistus Anl-a' mei-
dän coota sinun lanas l ivä,
neidän Sleluim astiohin. että we limicalc->
kistst rawltupja aumaxi mlisim- Amen.
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zo Rucous w<lHriä opettaita wastan,

19. Rucous Waäria opettaita
wastan/ japuhtaan opin woimasa

pitälnijesta.
WCbvyha, totinen, hurscas, racas
MV Jumala ja M! mikä suuri callis ja
corkla tawara on sinun sanas? Mlnun jal«
kaini kyntila ja-walkeus mmun teMni,
jota vaHl ei ole cllin erhttys, soke-us ja pimeys, nukicuin on nabtäwä luda-
lmsist, Turckilaisist, Pacanoistja mcksta wa-
listä opmaista. Ack pyhä Isä pyhitä mei-
tä sinun totudesas, sinun punees on tumus.
Ach minun HErrani lEsu Christel siuao-
ler ne, totuus ja elämä / käännä psis mei»
dän sydamem turhasta opista, ja wirwota
meitä sinun tiehes. Ach Jumala pyhä
Henni! smä totuden Hengi! sinä uscollinen
lEsuxen Christuxen todistaja! sinä joca
Piophetam ja Apostolein suun cautta pu°
hunut olet! Sillä ei yxikan Prophma
ele wicla! ihmisten tahdosta edes tuotu /

waan pyftär Jumalan ihmiset owae puhu-
net waicutetm pyhälda hengeldcl. Ach an.
na mnUe armas että me pidäissmme sen
lvahwan Propbetalllsen sanan puhtaana,
si kiäua ja turmelematoinna, nijncuin st
Zumalan silälle andamisen jälkeen, Pyhil-

dä
,(*) 4.?«. l. 21.1z,.



RucHuS lvääriZ opettaja wasi<i«,
dä Prophetoilda ja Apostoleina iimoitettu
on, että me ottaisimme sijta n arm mjn-
cuin kyntilästä joca pimeis walista, nijn
cauwan cuin päiwä walkene ia Cointähti
coitta metdan sydämisäm. Sillä cu n
sinun sanas julistctan, nijn se watista ia an-
da ypikertaisille'ymmärryxen. Anna sijs et-
tä me ttttkisim ramatmta, jotca todistamat
meidän Hcrrastam lEsupesta Cdristuresta,
josa meillä on ijancaickinen elämä. Q Ju-
mala Isä, sinä meidän autuudem ainoa jai-
jancaickincn alcu! O Jumala Poica, mci-
dänainoa ijancaickinen wijsaudem, walkeu-
dem, opettajani ja mestariin! josta Isä tai-
waist huutanut on: Tämä on minunrap
caspoican, iohon minä mielistyn, händä
cuulcat. O Jumala P. Hengi, jocazjohda-
tat meitä caickeen totuteen ! warjcle meitä
wänstä opettaista ia eriseuraisista, jotca mei-
tä sinun sanastas wiettelcwät. Sillä caicki
cuin sinun sanastas pois wctä, se wiettele,se on wieckaus ia petos: Mutta wäärä op«
pi pcttä ja tappa Sielut nijncuin se cawa»
la karmc Perkele meidän Esiwanhembam
sinun sanastas pois käänsi ja heidän mur.
yais sielun jaruumin puolesta. Mutta(**)
HErran puheet owat kirckaat, nijncuin se-
litetty hovia sawiastiois, seitzemänn kerta

F coe-
(*) p5. li? i;o' (") ?c 12.7.
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82 Rucoug wääriä opettaita rvastan.
coetcldu. Anna meille racas taiwallinen
Isä mmnärrMN hengi, että me coettelisim
henget, jos he Jumalasta owat ja oppisim
tundeman ne oikiat Scilun paimenet sinun
änestäs,ja siitä croittamaan ne jotcaei oikein
sinun simaaspitcle,ja heitä wältamänja car-
taman. Estä jahjllitzeheitä, sinä ylimäinm
PaimenlEm Christel ettei henijncuinrate-
lewalsetsuoctreftclismcitä,ftaascaislamvai-tas,turmelis wijnamäkiäs, jarydwäis meil-
dä sinun tocifen,pl)sl)wäjsel,,elawän,ijancaic-
kilen lohduturcs calleita wijnamarjoja. Sil-
lä sinun mnasyxinäns lohdutta sielut jawa-
pahta heidän epäilyrestä. Mutta caikesa wä-
räsäopisaei ole yhtän lohdutusta
tä,jongapäälle ypiwihcljäincn Sielu cuole-
maia luotta tmdais. Sillä he hailtowat
basiliscuren munia ja cutowat hunmä-
häkin wc<ko. josjocuiyö heidän muniaus,
nW hänen täyty molla, ia jos ne ricotan
lnjtuujstätulekyykärme. Mutta sinu l lodi-
stures owat aiwan lujat, pyhys on sinun
huoneescauMus ijancaickiscst. Sinun
tnkönäs on eläwä lähde ja sinun walkeudc-sas me lläemme walkeuden. Anna sijs mei-
dän O Isäpitäsinun kärsimises sanan, että
me myös warielluxi tulisim kiusauxcn ja
waiwan hetkestä, jocacoco maan piirin päal<

le
(*) c*')?c?6:y.



Rucous wsHN'H opettaim wastan.
Ie tulema on. M salli meidän hyljätä si-nun sanas,ettes myös meitä hyljäis. Am
na meidän tunnustaxsinun nimcs ihmisten
edes että sinä myös tunnustaisit meihin
caickein P. Engelein edes. Hillitzejaestä se
häjy wihollinen ia lainna meille walpas sy-
dän, ettei hän kylwäis ohdackeita nisuin sc«
can. Anna häviän ala tulla caicki jotca si-
nun sanas waftan puhumat ja caicki kielet
jotca heitäns asettamat sinua wastan. Tul-
con mykäxi määrät suut, totea puduwat si»«un sanas wastan cowasti ylpeydes ia ylen.
catzes. Olcon he mjncuin acanat tuulesa,
ja HErran Englli sysätkön heitä pois, hei-
dän tiens olcon pimiä ja niljacas ja HEr-ran Engeli wainotcon heitä Sillä heidänsuuns sanat omat mäarns ja pews, eikä
tahdo enä ymmärtä', että he jotakin ftywä
tekisit. O Jumala ! warjele meitä tästä sil-
austa ijneaickisest. Silla joca paicka tule
Jumalattomia täyteen, cosca jencaldaiset
huonot ihmisten scas hallchewat. Heidänhuuldens puhe on heidän suuns syndi, ja he
käsitetän heidän ylpeydcians, ja he juttele
mat kirouriaja walhetta. Hecatzowatylen
caicki ja sitten pahasti puhumat, ja puhumat
jalalttawatylpiästlMltähcpuhuwatsentäy
ty olla taiwasta puhuttu, mitä he sanomatsen täyty maan päällä kelwata; SeMäl>

F 2 den
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Aucous rväZriaiHpettAta rvastali.

den noudatta deitä yhteinen cansa ia cocon-
duwat heidän tyOys, nijncuin wcdct.
Cuule sijs Israelin Pmmm! ilmoita sinus,
joca istut Cnenlbimm päällä ! Herätä sinun
woimas ja anua caswös paista, nijn me tu-
lemzna auteturi: Sillä olet istuttanut wij.
napmm, ia lcwitit hänen oxans haman
meren asti: A!ä sijs amm hänen aitaus sär-
jettä, ettei sitä ca»cki odltzc käymät rcpis ,a«
lä salli meMcaincaiwa sitä ylös ja metzan
pewin sitä nlössi)öda.luma!a Zcbaotdkäan-'
nä sijs smuas, catzo alas tanvast ia näe ia
etzi tätä mmm puuta: Ia pidä se kijndiänä
jonga sinun oikia käteson zstlzttanut, jajon-
qas itzelles lujasti walinnu olet. Catzoöcnja nuhtele, että voltamiseu jarepimiscst
loppu mW. Slmmkätes wanelcon sinun

kätes cansan, ja ihmiset jotcassinul-
les lujastizralinnut olet, nijn en mc sintistä
luowu, suo meidän elä, nijn me sinun m-
ineäs ailxein huudam. HErra Jumala Ze.baothkäännä lneilä, jaanna caswos paista,
nijn mc amctuzu tulcmma.

MW Mssy.
20. UMliaisndesta wanhoille

ja nuorille.
UCH HErralEsuChristc, sinä Isäs cuu-
<i liai-

C) Lal. 32- «> 4.12. 20.
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clwliaisudesiä VsaichHillle j<t nuorille. 8

lcs ollut! cuuliaincn cuolemau «aackajari.
stincuoleman asti /a olet hänelle sillun tahtos
cocollansylösllhramult, händä täydellisesti
racastannt, sydämestäs hänen päällens us-
caidanut, sydämestäs handä lapsillisest pel-
jännyt ja sillä meille jättänyt esicuwan cuu-
liaisuteen:Minäwalitan jatuiuzstcm sinull c«
desäs minun sydämeni tottelemattomuutta,
jannuun tahtoni wastahacoisuutta Jumala-
la minun taiwallista Isäni, ja caickia niitä
wastan, iotea sinä minun yiitzcni asettanut
olet: Ia rucoilcn sinua ettäs whdoisit sinuntäydc!!'sen cuuliaistldes taddcn, jolla sinä si-
lmn laiwallijcn Isäs sowittanut, ja coco
lain minnn edestäni täyttänyt olet', olla mi?
nullc iumallinen, minun tottelemaltomude-
niparandajapcittä; ja käändä pois ran-
gaistnxcn/ jollas uhcat, ettei toltc!ematto«
main pidä menestymän eikä pitkäijällisen
tuleman lnaail päällä. Minärucoilen sinuaanna minulle cuuliaillcn sydän, että minä
sydämestäni halajan täyttä, ei oma, waan
sinun pyhä tahtoas, ja cuuliatscsti elä sinunsanas ja Pyhän Ewanaeliumis ja caickcin
kästyis jällen. Että minä myösrlstisä jawa«
stoinkäymisesäolsin sinulle cuuliainen,ja en
sinun tahtoas wastan naplfis. Ia racastai-
sin sinun sanaas, enämman cuineajckia a.

F 3 ialli.
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Cuuliaiftdesta w<mhoille ja nuorille.
jallista jacnämäncuin oma hengmi. Alina
myös etcä minä caicki cuin minun ylitzcni
ascletut owac, Mllncn sinun sädyxes, jonga
sinä cdescatzomlses cautta asettanm olet,
mä meidän heidän auans oleman ja elä-
män pnä, että sinä meitä heidän cauttans
hullita lahdoisit Anna että minä heitä, nijn-
cuin sinun Maijeltms palwelioita racastai.sin ja cunniotttaisin sydämesä, sanolsa ja
töisä kärsimisellä, jatämän caicki sinun läh-
tes: Että minä myös heidän wicojans pcit-
täisin ja parhain päin ulostoimittaisin: Ia
mielelläni jakärsiwällisydellä karststnja wa«
stanottaisin heidän nudtecns jawarotuxcns
cuin he wircans puolesta, Isällisestä sydäme-
stä minulleandawat. Että minä nöyryde-
sä minun mhconi ja pätbxeni ala annaisin,
en ylencatzoiS heidän neuwoans, engä hei-dän lahiojans halpanapidäis.waansinlttah-
tos jälkklojmitaisincuulialsudesa jasiweyde-
sä,uscolliftstija yMertaiscsti, nöyrästi ja mie<
hullisesti caicki cuin sinun nimellcs cunniaxi
ja ylistyxexi ia minun lähiniäiselleni hywäri
tulla taita.Cttä minä myös caicki toimitaisinwahwalla uscolla ja totisella Jumalan pel«
wolla, etten minämitän mastoin finlln tah«toas ja cuuliaimuttas eteheni ottais,
stenpelwon eli ystäwyden tähden, waan e-
nämincuulisinsilM cuin ihmisiä,että, nijn-

cuin
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XVanhembilinrucois lastensttebesiH.
cuin sinä cuuliaisudes cama'sinun racasta
Isäs cunnioittanut ja ylistänyt olet, mat>
daifin myös minä minun cuuliaisudenicaul>
ta, sinun sanas jälkeen, caikisa minun tbisa-
ni, sinua nnna Isän jaP. Hengencansa kijt-
tä,yustä jacunnloitta ijancaickiiest! Amen.

21. Mnhembain rucous La-
stensa edejtä.

rac as Jumala ja eaickein
.V<W luondocappaldm Luoja jaVlöspitäja! minä kij-
tän siinla si)damestäni ftn ruumin hedelniän edestä,
jougas minulle siunauxescauttaandanutolct: Iaru-

koilen sinna sydämellisesti, ettässanonut olet. tahto-
w'is al.da P. Henges caikille nijlle, culn sinua sijta
.rucoilewat. Lahjoita minun köyhille lapsilleni Pyhä
HclWs, että Hall ylös sytytäis heisa lotisen Juma-
lan pelwon, jocaon wijsanden alcu ja st olkia ym«
mmrys, joca senjälken teke,, hänen kijtoxens pysy i»
jamaickjsest; wahwista myös heitä sinun totisesa tun-nosas. Warjele heitä caikesta epäjumalan palwe?

luz-csta jawarastä opista. Anna heidän oikiasa autll»
ari tekewäiscja ustosa ja caikeja lumalisudesa ylös
caswa ja sijnä haman loppuu asti pysylyälset olla
Anna heille ustollinen, luuliainen jauöyrä sydän,
nijn myös se oikia wljsaus ja ymmärrys. että he
mahdatsit caswa ja wahwiftua ijasä ja armosa Iu«
Malan ja ihmisten edesa; Istuca heidän sydämijns
rackaus sinun JumalisenSanastygö, että he olisit
hartaat rucouM ja Jumalan palweluzesa; <unni-

F 4 allisct
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lVanhembaiN sucsus lastensa edestä.
alliftt Iu nilan Sana», Palwelwille, ja waelluxe, !

sms jotMacMan wi!p'ttömät; käytönsans hawe-
li t, tawo-sanssiwit, ftnoisans totiset, töisänsyxi.
w , toimituriftnswirjät, cutzumuxeilsascareu
saonnMset. asioift ymmärtawäistt, c/iikisa sel?iät>
caickiaibmisia wastan hiljaiset jaystäwMset. War-

tämän mailmon pahemwxisia, ettei he pa-
han seurancautta wietellyxi tulis- Mäanua hcidä«
joutui tichlamiseen ja hallreuteen, ettei he itze ly-,
hennäis ikans, elimuita wahii^goillais: Ole heidän
warjeluxens caickinailes waaras, ettei he tapatur-
maisen huckuis. Älä anila minulle olla heistä pilcka
ja häpiätä, mutta cunniata ja iloa, että sinun wal-
dacundas myös heidän cauttans tulis enätyri ja us°
eowaisten lucu suumi, että he myös Taiwais saisit
istua sinunpöytas ymbärtllanijncuintaiwallisetOl-
ju-puun Wesat ja sinua caickein walittuin cantza
kiittäisit, cmmioittaisit ja ylistäisit Icsuxen Chri-
stien meidän HErran cautta, Amen.

22.Mwain lasten Rucous
wanhembains edestä.

ZsTH! armollimn, laupias, racas Jumala ja
lsa, joca caickein oikia Isa olet, cuin Tai-

wahis jamaaft lapsiri cutzutan; minäkijtäll sinua sy-
' bämeUOst, ettäs olet andanut minulle mumn rackat
wallhemban Isäni jaäitini ja heidän tähänasti hy-
waA lerweydesa, ja menestyxeja ylöspitänyt. Tä-
män sinun suuren hywäntecos edest, olcon sinulle
kijtos, cunnia ja yllstös! ja rucoilen sinua, ettäs
tahdoisit «rmostg Meg Mg mi»M tottelematto-

Mde

88



wanhembHinrucsus lasiensi» edesiZ.
mudeni, jolla minä usiasti wanhembitani wastan
rickonutolen; Ia pois kääta sen rangaisturcu cuins
neljänneskäjkys uhcat. Anna minilllccuuliainen kij-
tollmcn sydän heitä wastan, että minä heitä kunni-
oitan pelkän jaracastan, cuuliaisudellani ja sinun
Jumalisella pelwollas ilahutan: Tunnen heidän
Jumalan asituzcz-i, jawasianotan heidän Osallisenhywmajatellun rangaistMns ja nuhtens karsiwäl-
lisest. Opeta minua myös ajatteleman, cuinga ra-
stas minä olen ollut catilleni, jamillasuurcllq tuscal-

»la jatyöllä hän minun on caswattanut: Sentahden
anna minun handä jällens cunnioittacuuliaisudella,
rackaudella, »»öyrydellä japelwslla, sanoisa ja töisä,
että minä perisin siunauxen ja en kirousta ja tlcksin
pitkä ijällisezi.Annaminun°HErrani lEsufenChri-scuren cuuliaisuden esimercki aina olla minun silmäin
ni edesä, joca oli Isällens cuolemaan
saacka ja wielä ristin cuoleman asti. Lähiöitä mi-
nulle Isachin cuuliaisus, Jacobin pelco, Josephin
puhtaus, nuoren Tobian Jumalisuus: Lainna my-
ös minunrackaille wanhemillem Abrahamin usco,
Isachin siunaus, Jacobin warjelus, loftphin olUlel»
lisuus, ja wanhan Tobian laupius. Anna heidän
hywästlewollisesaelämäsa, rauhasa jayfimielisyde-
fä wanhendua. Huojenna heidänristins ja auta hei-
tä sitä candaman. Cuule heidän rucourens, siuna
heidän elaturens. heitä caikesta pahasta,
Gielun ja ruumin puolesta, ja cosca heidän aicans
tullut on nijn anna heldän hiljaisesti ja autlmllisesti
nuckua, ja ota heitä tygös sijhen oikiaan Isan maa«
han, lEsuMCHristuxen cautta, Amm.
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23. Mristiliisen awiowaen
Rucous.

lMlpias, armollinen Jumala, racas Isa sum olet
sinlm armollisen tahtos ja Jumalisen edes catzo-

mises jälken sowittanllt meidän tähän P. Awios ka-
styn säätyn, että me sijnä sinull asttures jalken elai'
simme, jonga tähden me myös sinun siunaufestas itzi-
am wacuutam, josta sinun sanas sano: (*) locaawowaimön osa, hän löytä hywän cappalen jasaa,
mielisuosions HErralda. Ach racas Jumala anna
meidän sinun lumalisesa pclwosas yhdesä elä, silla
autuas on se cuin pelta HErra, joea hänen kästy-
jans sangen himoitze: Hänen siemenens on waldias
maan päällä, hurscasten sucl» pitä siunatllri tulenlan.
Anna meidän ennen caickia racasta sinun sanas, ja
mielelläm cuulla jaoppia, että me olisin!, nijncuin
puu istutettu ojan reunalle, joca hedelmälls canda
ajallans ja hänen lehtens ei marise ja eaicki mene-
sty mitä hän teke. Anna meidän elärauhasa jasowin-nosa, että me yhden nijsta eolmesta launijsta, cappa,
lesta jotca Jumalalle ja ihmisille kelpawat, meidän
tygönäm tallellapibäisim:Sillä siellä lupaHErra siu"
nauren jaelämäniiancatckisesti. Anna meidän awios
kästysäm racasta puhtautta jacuniallisutta jaeirickoa
sitä wastan, että cunnia asms meidän huonesam ja
Emeillä olis cunluallinen nimi. Anna armos että me
meidän lapsem caswataisim sinun cunniaxes curitu-resa ja nuhtesa, että sinä heldan suustans kmoxensmulcs walmistaisit; Anna heille cuuliainen sydän,
lttä h? menestyisit ja olisit pitkä ijälliset maan päällä.

An<
(*) Sal. San. 18: 22.



Chrisiilltsin arviowäen Ruc«us.
» >,,,» »,

» —-«»

Anna myös mellle joca päiwäuien leipäin ja siuna
meidän elatuxem, kätkemeidailhuonemja tawaram
nijncuin sen P.Hiobin, etteise paha wihollinen eitzä
hanenkasialansmeille mitan wahinczotatcbdä taidais
Warjele m«dan huonem, calun; ja tawaram wO
kialda ja wedeidä, rakeilda ja rajuilmalya, war,
cailda ja murhailda, sillä caicti cuin melllä on, olet
sinä meille andanut,- Smtähdcn tahdolsit sinä my,
ös meitä ivoimallisest »varjella, sillä jos et sinä ra»
kenna huonetta, nijnnehuckan työtä ttkcwät jotta
sicä rakendawat, josetsingHErracaupungita war-
jele, nijll wartiat huckan walwowat. Sinä annat
ystawilles leipans heidän maaresans. Laina myös
racas Jumala meille hywiä, uscollisia, jawiriöua
palcollisia, ja warjele meitä nijsta uscottomist, sillä
sinä laitat ja hallitzet laicki, ja olet HErra caickein
ylitze, siilä costathywälla caiken uscollisudeniaracka«
uden, ja rangaiset caiken uscomattomuden. co-scas meille, racas Jumala! tahdot lahetta nstin ja
murhen, :ujn anna meille kärsimystä, että mecnliai»
sest itztm sinun Isällisen witzas alle heittäisimme ja
käy armoillansa meidän cansam, Anna meidän wa?
ellurem hallitta HErraida ja meidän tiemkeltvatcon
sinulle; jos me langem nijn ala hylja meitä, waan
tue mcldan katem, jaauta meitä ylös jallens, lie,
witä meidän ja lohduta meitä jällens, älä
lenanna meitä hadasam. Warjelemyösmeitä, ettem
me näitä ajallisia pidais rackanibana, cum ijancaic-
klsia. Silla emba me ole mitan mailmaan tuonet,
nijll emme myös mitan taalda taida ulos wiedä,
!a sijsanna meidän rippua sijna haijysa ahneud<sa,
jolaon caiken pahudm juuri, waan mudatta uscoa
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Alamaisien rucous Esiwallan edestä
jarackmma ja käsittä ijancaickisen elänlän, johon
me cutzututolemma.lsä Jumalasiunatcon ja warjel-
ron meitä! Poica Illmala walistacotl caswons mei-
dän päällem! JumalaP. Hengi käändäköncchvons
meidän puolem ja andacon meille rauhan! P. Col-
nnnaisuus warjelcon meidän sisälle ja ulos kamni»sem nyt ja ijancaickiscst! Amen.

24. Alantaistm, rucous Esi-
mallan edestä.

HsCH Jumala, sinacaickein HErrain HErra!
ja caickein Cuningasten Cuningas! joca

olet caiken Esiwallan asettanut ja sanonut sinun P.
Npostolis cautta: Ettei ole Esiwalda nultoill cuin
lumalalda, ja joca asetta itzens Esiwalda wastanse on Jumalan säätyä wastan (*). Anna minulle,
racas Isä! jal opeta minua, että minä tundisin E-
siwallan sinun asetuxefes, händä pellMn racastai-
sinjacunnioitaisin,jalainnaarmos että lnina ja caic-
ki alamaiset hanelda oikeudella hallituki, ja halien
cauttalls warjelluritulisin, että me hänen allans le»
wos jarauhas eläisimme caikcs lumalisudes jacun-
niallisudes. Ia että Cuningasten sydämet owat si-
nun kädesäs, racas Ija! jasinä taitat ne nijncuin
wesi ojat, nijn hallitzc myös meidän racas Esiwal-
dam sinun P. Hengellas, että he ennen caickia ra-
castaisit JumalanSam, tekisit portins awarari ja
owct mailmas corkiari, että heisa ja heidän maa-sans Cunnian Cuningas sisälle käwis, HErra Ze-
baoth, wakewa jawoimaWmSodasl ettähe oli-

sit
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Alamaisien rucous E sirvallan edestä
sit sinun Pyhän Chriztlllisen Seuracundas holhojat
jaimeltäjät. Eltäheandaisit suuta sinunrackaalle
Pojalles, ettei ban wlhasiuis, että he palwelisit
HErra pelwosa jailoitzisit wapissuxes. Anna heille
sinun taiwalttnen wijsaudes,joca sinun istuimes ym-
darilläon, sillä sen cautta Cuningat hallitzewat ja
neuwon andajat oikeutta saattamat. Anna että he
luulisit köyhän huudon ja ei wäandäis lestein ja or-
woin oikeutta, Anna heidän pitä toimellisia neuwo-
ja ja nijsa wahwana pysyä. Anna heille Dawidin
onnellisuus, Salomonin wljsaus, Josuan woitto,
Simsonin wakcwys, anna heille rackaus ja halu
hurfcaulten, pysywäinen mieli jaurhollisuus caickta
wääryttä wastan, onnellinen menestys caikisa
heidän edesottamisisans , ufcollisia, ymmärmwäi-
siä ja wijsaita neuwon andaita, terwellinen ja pitkä
ikä, warjele heitä ulcocullatuistaja wiecafielioista, so-
dasta ja meren wuodaltamisesta. Suojele hei-
tä sinun Pyhäin Engelttscaulta, siuna coco msa,ja
saata rauha meidän rajoillem, lEsuxen Christuren
meidän HErram multa, Amen.

15. Usiwallan rucous alamai-
sten edestä.

maa»t pijrin wäkewä hallitzia, caickein
Herrain Herra, ja caickein cuniugasten Cunln-

Zas! minäkijtän sinua sydämestäni.cttäsminunEsiwal-
laxi tämän maan jaCansan ylitze asettanut olet; Si-
nä olet ylimmäinen, ja imulla on walda ihNisten
waldacundain päälle; sinä annat ne kellengästahdot
ja asetat caickein nöylimmät ihmiset nijden
, - Sinua
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Esiwallan rucous alamaisten edestä.
Sinun waldas on ijancaickinrn ja sinun waldacull-
daspysysugustasmuhun,jonga suhten caicki cuin asu-
matmaali päällä, nijncuinei mitan luetut owat,sinä
teet cuingas tahdot, taiwan sotajoucon ja nijden
Cansa cuin maan pallä asuwat, ja ci kengän taida
smml kattäs estä, M sanoa sinulle: mitäs teet?
Sillä caicki sinuntyösowat ja cmcki sinun
ticsoikiat, ja jocaylpiä on, sen sinä taidat nöyryt-
tä. Sinä sowitat jocaitzen maan rajat, sinä teet
kesän ja talwen. Lainna sentähden miilulle, Siuä
wäkcwä hallitzia coco maan pijrin ylitze! että minä
ailta itzeni siliun edesäs nöyrytän, ja ajattelen että
minä myös olen Jumalanalla. Anna minulle wah-
wa jä totinen usco jaluottamus sinun caickiwaldiaii
sllteesialaupwtees. Anna minnlle si)dämellinen rac,

sinun puhtaasen sanaas. Plös pidä minua ja
Minulle uscomita alamaisimli, sen Pyhän Evangel-
junlill alltuaxi tekewäisesa totudesa; anna lie cari
wa°wa pilarita, oikian Jumalan palweluxen ja ou
keuden, olla minun maani perustukena, ja että si-
nun pyhäpelcosolie minun maani caunistus, jacor»
kein ja rallein jonqa ylitze sinä minun aset-
tanut olet. Anna minulle se racas ja cailis maaw
rauha. Ole minun wäkcwä lvaricklMi ja tulinen
muuri minun ja minun alamaisten! ymbänllä. Iacosca maa »vapise iacaicki, jotea sen päällä asuwat,
tchn wahwisia sinä lujast hänen patzans. Anna mi-
linn alamaisilleni cuuliainen sydän, ja minulle sinun
taiwallinen wijsaudes heitä toimellisesti ja wijsastl
hallita, wiattomiawapautta, hywiä suojella, pa<
hoja rangaista, ja costa caickia paha; Että minä
ylisin pahoille pelwoxi ja hywille ylMeri ja kijto«
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tksiwallan rucous alamaisien ed?siä.
Mi. Anna minun O Jumala tutta, että minä olen
sinun wanhurscaudeshuoneenhaldia, ja käskyläinen,
että sinä olet minun cansani duomios, ja etten minä
pidä huomiota ihmisten>waan sinun mi-
nä sentähden catzoisyhdengän personan muoto. An-
na minulle se armo että minä teen oikeuden, ilman
personan muodon tatzandota köyhille ja orwoille,
jaautanradollifttjawaiwaisetoikeudelle, pelastan y«
lencatzotun jaköyhän japäästän händälumalattomankädestä, ettei maan perustunetcaaduis. Anna minun
cuulla unta HErra Jumalapuhu, että hän rauhan
lupais cansallensja pyhillens, ettei he hulluteen jou-
duis. Anna si»mn apus olla minun tykönäni, sillaminä pelkän sinua, että minun maallani cunnia a<
stns, että laupius jatotuuskestenans cohtaisit,wan»
hurscaus jarauha toinen toisenssuuta annaisit, että
totuus maasta wesois, jawanhurstaus taiwastca»
tzois, että HErra tekts meille hywin jameidän maam
hedelmäns almais, että wanhursealw sinun edesis
pysyis jaoikein menestyls. Ach useolliucn Jumala!
warjele minua synnistä, etteil minä kehottais sinun
wihaas,jacartutais rangaistusta alamaistem päälle,
nijmuin Cnnningas Dawid sano: Minä olen se cuin
syiidiä tein, mitä sijs nämät lambat tehnet owat?
Silmä minun maani ja caunista se smun bywydel-
läs.sillasinunasteles tiuckuwat raslvasta. Anna mi<
nun nijn hallita, ettei minun maani huolais minlin
ylitzeni, waan täytetäisinkijtorella jaylistyMa, kll>
tttty olcon HErra Ma yrinäns ihmeitä teke, m
tetty olcon hänen suuren cunnians Nimiijancaickiscst,
jacaicki maa taytettäkön hänen lunniastans, Amm.

26. Ra-
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26.Mascanwmmon Mncoons,
jonga humala cohdun hedelmällä siu-

nannut on
WCH caickiwaldias, lhmetten teliä, armolinen

Jumala.' Taiwan ja maan la catckem luon-
docappalden Luoja ja ! sinä joca olet sa-
nonut sen siunamen caick«n Christillizen awiowaen yli-
tze. Caswacat;a lisändykät: nijn myhs: catzo lapset
owat Herran lahjat jacohdun hedelmä on ando: mi»
nä kijtän sinua ettäs minun awiosädysäni minun la-
sta siunauxestas ja lahialfasosMsexit'hnyt»let,ja
rueoilen sinua, ettäs tahdoisit minun sinulda lahjoi»
telnn cohlum hedelmän siunata silla sinun Pyhän
Hengeslahjotta, jasenautuari tehdä, sinun raca-
ftm lastes lucun otta, ja suoda hanttle, sinun rac-
Vahan Poieas minua Herran! lesuxen Chtistuxen
pyyimmästä sikemisestä, että hän sen cauttc, pyhitt°
tyxi ja puhdisteturi tulis, sen myrkyNisen perisynnin
mudista, josahän sijnnyt on. Ach Herra Jumala
minä ja minun cMuni hedelmä olemme molemmin
wihan lapset, mutta sinä racas Isä, armahda mei-
dän päällem, puhdista händä isspilla että hän puh-
du^uis, pese händä että hän lumiwalkiari tuiis,wat>
wlsta ja ylös pidä händä äitin cohdufa, sijhen hetken
asticuin hänen päiwän walkeuteen tuleman pilä.
mä minun Kohtuni hedelmä el ollut sinuida salattucosca hän Min cohdusa tehtin. sinun tates owat hä-
r.en walmistanet ja tehnet hänen caicki ymbärins,
elämän ja hengen olet sinä hänelle andanut, anna
sijs sinun catzomises myös händä kätkiä; warjele
«yös minua pelwosta ja hämmaftprestäjapahoilda

henge-



R«sii« »aimoy rucou»,
hengeildä, min sinun tattestöicä »nielellänstUrmel.
la ja »vahingoitta tahtomat, anna hänelle ymmär«
tawäinen Sielu ja anna hänen easwa saastuttamat-
tomaxi ruumiri, täydellisillä termeillä jäsenillä ja
cosca aiea ja hetki on läsis, nijn pelasta minua ar«
molllstili. Anna minulle woima ja wäke synnyttä,
«iseen, ja edesauta händä «aickiMaldialla awullas
ja liewita nunun silla se on sinun caickiwal-
diaisudes ihmeitä tekemä wotcka, ja sinun armos ja
lauplUdes työ. Muista sitä sana cuins puhlmutslet:
sinä wedit minun ulos minun äitini »ohdusta: limu»
päalles olen minä heitetty äitiin lohdusta, sinä olet
minun Jumalani hamast minut» äitini cohdusta: si.
nä olitminun turmaniollesantwiclä äitini
Ginä olet se Jumala, joca näet ia ticdät «aickein
ihmisten hadan, sinä olet sanonut: cosca waimosyM
nytta, nijn hänellä on kipu, silla hänenhetkens tuli.
Ach Herra tämän sinun lalwiudes ja armahtawai-sen sydämcs tähden, rucoiien minä sinua, ettästzh»doisit minun tuscani, jonga sinä edeldäpäin nähnyt
olet, liemittä ja edesautta minun rackancohtuni he»delmän terwellä ja elämällä ruumilla, somelioillaja
hywin »valmistetuilla jäsenillä. paiwan walteutem,
niinä annan hänen si-nm caicriwaldiaisihin Isällisi»hin tasihis, simm armohos jalaupimees, japanen
hänen Herra lesu sinun, pyhijnkäsijs. ettäs myös
siunaistt tätä «inun «ohtimi hedelmäta, ntjnemn
sinä siunaisit mjtä »vähäisiä lapsia, jotca wotin i>nun tygös, sanoden: Andacat lasten tulla minun
tygöni,jaälkätkieldäkö heita,sillä heidänon taiwahan
waldacunda. Ach sinä uscollinen wapahtaja,tämän
minun eohtuni hedelmän cannan min4 myöLfimM
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Rasian waimHl» rucyus

tttes, pnne sinun mmokäl s danen vääll«'.« ja >.u«
nahsndäP. Henges sormcLa; Suohänelle, cosca
hän edeslule tähän mallmaan se P» ä Caste, py,
hilä )a uudista händä wastaudest syndymlsen camta
»jOncaicklseen elämään. Tee händä udexi luondo-
cappalexi, pese ja puhdista händä sinun merellä;
Anna hänen myös o3a sinun pvhätt ruumis ja si-
mm Pyhän ChristMsen Sturacundas jäsenen, että
myös hlU?en fuustans sinulle tlftos walmiltettaisijn,
M hän myösolis ja pysvis yimcaicksen elämän iaft
M ja sinun «mleran ia euolemas
ja sinun PyHän Nlmes, lEsuxen Christlyen cuulta,
Amen.

27< Leffm Mucous.
<M?CH sinä uscollimn awuftaricas, suloinen ja
OD aswoNinen Jumala! jocaitze olet cutzunu si<nus onvoin IsZxi jalessein duomachi: Olwom Isä-
xi, etttl heillä ole yhlän Isä maan päällä, jocahei-
tä nijn sydämestäns racastais, n.jncuin omlu lav-
si?ns, joca heistä nijn ahkerasti ja wirMi, mjncmn
lUUNUlllmnlsa, murhinpidäis, jotaheille mjncmn
IslUoimittqis hudän tatPens, jocaKettä easwattals,
lchduttois ja HM heidän simaudesans ja »cheljäi»
sydesäns armabtai», nijnculnlsä lapsiano anuaola,
tämän racklwn ja laupian Isän wlran oltt siä
meille tammut ja päälles ottanut, senlahden o,
l« sin.H myös »inun päälleni ja minun ja cnickein
muidttlorpolasten pälle, aiwan Isälliseni ja uscolllje-
sti sen toimiltawaM'inun orpolapsiani ja calcka mut,
m Isäillstst raeaftawa, edescatzowa, rawitzewa,
caswmlglvi,-, hellä lohduttawa, jamMulnsydamelt

raca,
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essen Rutous.
racastawHwen Ist armahtama. Lestein duomari-
xz olet sinä cutzumtt itzes, stntähden että heidän sildä
wääräldä wmlmalda nljn paljon kärsimän pila, j«
ettei heillä yhtän wlwa »ikä lohdrtusta ole. waan
tävly, nijncuin wcheliäisttn, lohdullamattomain ja
hyllältyinandacaickejn tuulden käydä yllhenS. S«n-
lahden rucoilen minä sinua nöyrästi, eltät sanonut
ol«: et«äHErrajoca sinun tehnyt on, on sinun «ie-
hts,Coco mailman Jumalaon hänen«i«ens (*), sinä
tahdoisilmyös «Mun, nijnemnlurwattomanja hyl-
jätyn, sinun calctiwaldian turwas M olla, ja ei
sall<a minulle jildä pahassa mcnlmälda wökiwalda
ja waino tapayma, waan warjele ja ymbärl piiri-
tä minä ja minun surullinen huoneeni sinun pyhällä
lupauxellas: Eij sinun pidä yhtZn teste mmhellifexi
sa«:lllman, Dä co ca he huutawat »mun lygöni,
tabdon minä totiseft cuulla heidän huutonS, ja tee»
sinun emändäs leMi.ja sinun lapses olwolxi<"): An-
na sinun sauas olla Minun ja minun köyhäm orvoin
la3eni ymbäli yhden w«hw<m «uurin:"Vlös herä-
tä hywiä sydämiä, jotca perän «jattelewat, M li
on puhdas ja saasiatoln Juhalan pslwelus.- ehm
orwoja jaleffejä heidän murheisans, se on, neunwl-
la, awulla ja lohdutllixllabeltä etziä. Warjele mi-
nua racas Ilä! wsletsullda ja meckallda tlelildä.
A«na minulle armos, että mlnä läsä yrinachdesä-
ni asttaisin loiwoni sinun ainoan sinun ai-
noan pldäisin lohdutu>tnani,ja sinusa totisella uscol-
la jawahwalla luottamisella fijnnirippuism. Sinä
tahdoisit «yös minun jauho wackaiseni siunata ja ei
and« sentyhjäxi lulla, nijneuin lesten Sareptas jo-
en Prophetan Ellan wastanottl, jael minun öljya-

G 2 sti«Nl
(') 55 54: ?. (") '.PosK. 22:22.
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lViran t«imiturlsi<l
stlani ulosjuojla jacuiwata, nij>?cuin sille köyhä
lestelle tapahtui, jocaProphetan Eliseufen siunau«
xcn jälken ölj,>lrusistane täytti caicki ajiians, että
hän ynnä hänen lasttns , tuli y>inäns lutmv
lan sanan ja slunauxen cautta elatetyfi ja ylös
tyfi: sen päälle että minatundisin, että sinä olet mi-
nun Ismi, ylöspitchäni, Lohduttajani jaHolhojani,
lEsnren Christuxen sinun rackaan Polcas meidän
HErramcautta, Ämen.

28.Rucous wiran toimituxista
ja Jumalan hallituresta.

WWä,!aupias, yriuäs wijfts Jumala ja
<M Isä! joca caicki sinun jumalisen edcs»
catzomises ja wijsaudes jälkenlaimt ja yalli.
tzcc, ia uscos sinun palwelioillcs Hecllllen-
gin hänen lciwistans, joiden scas minä duo»
noin olen: catzo, minä olen mahdoton, sijhen
laupiutcen ja totuuteen jongasinäccec minul.
le sillä mikä olen minä, ettäs minun nä n
edes auttanut ja tähän wircan asettanut olet
minärucoilen sinua nöyrästi, ettäs taodo,»c
armostasauderiandaminulle, cuämiuä lä.
sä cutzu!l,lsesani olen usiasti oUllt hidas jahuo

caickia asioita sinun sanas
javnhän tahtos jälkentoilnittanut:AchHEl-ra käämiä pois minusta se rangaistus, cuins
sanot: kirottu olcon se joca dErrantydll lais.
casti tekc: minun Jumalani ole
minullearmolline ja hftllitzcminua epespäin

sinun
*) /e>,.48:1».
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j« Jumalan h«ll«turest<.
sinun pnhällä hengelläs, ettäniinä wircani
työt <a<aickiasiar sinun Jumalisen janasjäl.
fcn ioimittaiflll,ennencalckia nijsä etzisin si.nunnimcs cuniata, sinun waldacundas edes
auttamista ia sinun pyhän tahtos täyttämi-
stä, japidätsiu ainanämät sanac mlelesäni:
loca minua cunnioitzc, händä tahdon minä
cunuioitla. Anna minulle neuwon, wijsau-
denja ymmärryxenHengi,cttcn millä exyis
minnn ncuwoisani, anna sen suuren Ncu»
won Engelin olla minun opettajani ia Neu-
won anomani. Sillä cuca ihminentietä Ju-
malan neuwon ? cli cuca taita ajatella mitä
Jumala tahlo? Sillä cuolewaiscn ihmisen
aja turct owat cpäilewäiset, ja meidän aiwo-
turen owac huikendelcwaisct. Lähetä M
sinäP.Henges corkeudcsta,joea opettais ml«
nulle mltä sinulle on otollinen ja enä minun
asiani maan pällä ojcttaisijn. Walaife mi-
nunymmärryxeni sinun lumaludes walkeu»
della, sillä sinä walaiset minun kyntiläui, si-nä HErra minun Jumalani walaiset mlnun
pimendeni. lähetä sinun wijsaudes, että hänolls minun tykönäni ja työtä tekis minun can
fani: Lähetä sinun Engclis minun edelläni,
jocatien walmiftais minullecaickihin minun
töihini,avoistaispois caickiestehet,nijncuin
sinä tämän armon calkille sinun uscollisillepalwelioilles hamast alust aftj osottanutolel,

G, tee
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N)lr«m t«i«ttuxisiafa lu««zl<m lc.

tee myös minua ssjhen wircan .ia rybhbn so.
weli.xi, cuin minun roi inttämän pitä silläse turwa on minuUe sinuhun, ei että mmä
itzestäni ftwel as olisin jotan hywä neuwo
käsittämään, waanneuwo sinä minua, mjn-
cuin sinun kassalasja armos astiata, että mi«
nä ne lah/at,cumsmimllleuftonmolet,oikem
täyttämahdaisinsinun Cunniaxes za minun
lähimöljeni parahapi ja ettm minä ymmär-
rä alcua/wgawäljä engä loppua, cuinga mi-
nun wircanl edesstisoman pnä, nijn ala sinä
Oracas Jumala, hallche tietoimitus ja siu-
na uloskäymin n. Suo bywä menestys ja
siunattu päätös, sillä caicki owat sinun kade-
säs; Tee sinä minun ensimäiseni ja jälkimäi»
stni ja pidä sinun kätes minun päälläni. An-
na armo ;a siunaus, että caicki minun asiani
sinun tabtos Menonnelilesti edes käwlsit/nijncuin Josephin ja Danielin; estä sen pa-
han wihollisen cawaluus ja petos, ettei hän
Mä hywasä, cuin minun toimittaman pltä
olis minuUe estehexi ja wahingori: Sinä
Israelin wattia, wartioitzeja walwo itze mi-
nun ylitzeni jakätke minun sisälle ja ulos käu-
wiftni, hamast nytja ijancMiseen, Amen.

Wijdes
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RucHus SiweydestH.

Mjdcs Msty.
2y.Rucous Siweydestä

IsCH HErra lEsu Cwste! Sinä aiwan
hywäntahtoinen > siwiä, suloinen, ysta-

wällmen, laupias la rackaudtsta palama Sy.
dan! mma tunnustan j waluan imun eoc-
säs, että minä luonnostan! (sitä pahenm)
o en aiwan cowin widaan ja coston pyndöön
talpunur, olen myös Sinun, O sinä virkäm e-
lin nSydän! jammm; läljmiaiseni sen caut-
taufin wibottanut. Ach anna anden mi-
nulle taincaldamen minun ilklä wlyani, kij-
waudcni, coston pyndöni jakiuckunl, joua mi-
nä sydamenlja myös minun ruumljni la Sie<
luni saastuttanut ja sowaisnut i? myös Per-
keleelle ja hänen töllkns mlnuftni sian ja li-
lan andanut olen; Otapois st cowa rangai-
stus minusta / culn sinä uhcat, että ne wihm«
set nijncuin murhajat owat helwetin tuleen
wicapäät, m ei vida Jumalan waldacunda
perimän Anna minulle/O sinä siwiaSMn!
sinun pyhä siweydes, opta minua minun
wihaani jacaicku pahoja taiwmuria tucahnr-
taman, japittämielisyoellaylitzewoittaman.
Anna sen sinun sanas minusa olla woimalli'sen ja puhdista ia muutta minun sydämeni,

G 4 emn
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Rucous Siwe^deM
emn sinä sanot- Oppicat minusta, sillä mi.
ltzäolensiwiä, jajällens: Autuat owat si«
«viat, sillä heidän pita maan perimän, au,
tuatorvatrauhm, ttkiät, sillä he pita Iu«
malsn poiri cuyuttaman, autuat owat lau.
piat, sillä heille pitä lumalalda laupius ta-

prlscota minun sydämeni
sinun siweydes suloisuudella, että minä sinun
Esicuwas jälken olisin iocaistacohtansiwiä,
enwlhoittalsMensNl/täcuin minua wihoit»
tawat, enwainoismmun wainoitani, en ki.
roiliscosca minua kiroillan, en uhcais cosca
minä kärsin: maan jättäisincaicki hänen hal-
duuns, jocaoikein duonutze, jaannaistu co-
ston hänelle/ joca sano: Minun on costo,
minä tahdon costa st»no HVrra. Anna et-
tä minähywantahtoiscsta levviästä siweyde.
stä «mun wihollistani syöttäisin, cosca häniso, ja juottaisin cosca hän i«no: Sillä nijn
teet, sinä oystäwäUlnen pitkämlelimen HEr-
ra lEsu Christe! minulle: cuinga monetpuu-
topet otat sinä minulda hywäxi? cuinqa usiatsynnitsina mlnuNeandexiannat, veilät, pa>
rannat, janiitä kärsit ja cannatat? Ia pääl«
liseri teet sinä minulle wielä lnkemattomasti
paljo hywä, jawoitat minun dywillätbillä
ja hywydellä, et lacka tekmläst minulle hy-
wä, etlaanna minun kijttämättbmydeni ia
pahudeni itzias hywydestäs poiskäätä. Ach

anna
(«) Vtiltll,. «:25.«.;.1.«cc.
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anna minulle sencaldaincn leppiäs, hywim»
tahtoinen sydän, etten minä annais itziäni
moitetta pahalda, maan mollaisin pahau
hywällä: Anna että minä lähimäiseni heic-
koutta siweydella cannaisin, etten minaan-
wastanrickois,etten minä händä kiroilis eli
hänelle paha toiwottais, maan siunaisin nij.
tä, jotta minuakiroilemat, rueoilisinnijden
edestä, jotca minuawastanrickowat, tekisinhywä nijlle jotca jninua mainowat, ettämi,
nä olisin meidän taiwallisen Isän lapsi, löca
anda auringons palsta nijnpahain ylitze cuin
hywäingin. Anna minulle hiljainen, stwiä,
rauhallinen, wahwauust Hengi,etten minä
sydämesänipidäis yhtän wiha jawastahacoi-
suutta,engä annais auringon lassc minun wi-
hani ylitze; etten minä iloitzis cosca minun
wihöllisllleni pahoin käy, maan olisin cansa-
kärslwäinen heidän can<ans,engä salleis jon«
gunwihansydämesä,käytdrisä, silmifä, pu«
heesa eli tbisä itzeensosotta,waan olisin jocai-
sta cohtan sydämellä cansakärsiwäincn, sa-
noilla Mwallinen,käytoMä leppiäs, töiBH
awullinen; ettei minun rucouxclll estelysi,
minun toiwoni häpiän, ja minun Jumalanpalweluxeni hyljätyn tulis. Ia sen päälle
cttäminunginheickoudeni muilda cansakär-
siwälliftstcannttTl tulis. Ach anna minun

V 5 tuts
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Rueous wiha ««fi<<««.
tuta/ että minä paljo suuremman vilcan an»tainnut olen, että minä synneilläni finun ri.
stinnau litzemlsesas olen myös sinua pllcin>
Mt, häwälsnyt jajyljestkllyc: Annaanocxi
Minulle minun syndini jasulje m.nunsydäme.
m si mn stwiahan sydamehtZ, m:nun
Sieluni siuusajä sinun Sydämesas ijancalc-
kism lewon lbym mchdais, Amen.

ZO.UMWs wiha wastan.
MCH HErm ZEsu Christe/ sinä le pläs,
MV pitzämielinen,rOckaudcsta rlc's siwm,
M siwämm Jumalan Caritza! sinä tledälja
tunmt pKlmaparemin minun peräti tmmel»
kun lmndoni, emn minä He, cuinga se sen
julmanLejonin, sm wanhan myrkyllisen kär-
mew Perkelen cautta myrkytetty ja turmel-
du on: M cuinga tämä meidän turmellun
sydämem taiWMus muiden sess, nijn wake«

julma on? Cuingapian tai-
tan ihminen wihaunkehottetta? yhdellä wä»
hälsellä tuulm hengellä eli pienellä sanalla mi'
ta» tämä palawa tulinen mielen lijcutus ylös-
puhaletta; Nzjncttäme usiast silmän räpay-ettämeolemchmiset, että me
olem cuolewaiset. Silmänräpäyxes taita
eaicki rackaus, laupius/ siweys,karsiwällisys/
VlttaMlellsi)s,hywänlahtoisuus,ystäwällisys,
ltppeyspois sammua/ joista cuittngin oikmt

totiset
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Rucftus wiha «asian. «y»

totlsec Christityt tutan ja joisa muutoin ih-miulsen luonnon arwo ja cunnialliuus sei«so. Ack cuinga pian sen julman wihan caut-
ta, Jumalan caunihifta cuwasta tule sen
julman Saranan cuwa tehdyxi, Jumalan
lembi ja armo cadotetuxi, P. Henqi, joca
on raulM hengi murhelliferi saarettuxi j»

Jumalan waldacunda, cuin on
rauha ja ilo pyhasä hengesa, meidän sydä»
mesäm cukistetuxi, autuus surimaan »vaa-
ran pannuri, totisen Cbristityn ja Christu-
xen jäsenen tundomercki satetuxi, se
wiheljäinen ruumis wahmgoitemxi/ ter»
weyden woimat huononunaxitehdyxi/ hal«wauxet, äkiilenen cuolema ja montt muut
sairaudet pääuewedclyxi. ja wiela ustast,
mielen catteruden ja haikeuden cautta, ja
nijden wahäisten ruumji lijcuttawachen
woimain, jotca sydämes dwar. hajotuxm
cautta, taiton mieli puollfuus matcans met"
ta ja usiasti sille häijylle hengelle afunfia teh-
dä. Achsinä leppms, armollinen, pitkämie«
linen Jumala ja Isä! opeta meitä tätä pe.
raan ajatteleman, ettm me taincaldaiseen
onnettomuuteen ja turmelureen itze olis/y-
-päät, engä sen häijyn wihan cautta melsan
Sieluam ja rumistam waaraan syöxäis:
Anna meille sen-caldainen ssweys, etten me
andais auringon lgsse, meidän wiham ylitze^

em«



Xue«us »ih» «vastan.
emmc mybs andais laittajalle sia, waan
olisim hitaat wihaan: Sillä miehen wiha
eij tee Jumalan edes sitä min oikein on.
Eij taida myös yhtään wisautta olla nij.
Ven tykönä, iotca owat picaiset wihaan,
Mä wihasowaise ihmisenhengen ja mielen
ettei hän nähdä eikä ajattella taida mikä oi-
kein on. Nijn on lnybs ylpiuin ia coriain
wälillä aina rijta. Ach me närkästym njin
pian muille, jaerhedymitze nijn helposti,
että me jocä hetki armoa ja laupiutta tar-
witzem: Ach cuinga usiasti me Herostam-
me ilman syytä ja järjettömästi, jaryhdym.
we sinuun sinun duomiosas, otamme pois
sinulda coston, joca ainoastans sinun on,
niinettä sinun costos täyty usiasti käändä
itzens meidän itze päällem. Ach cuinga usi-
asti tapahtu meille sinun taiwallisen duo-
mios ja salatun neuwos jälkeen se cuin juu-
ri oikein on, jonga ylitze me nijn suurestwi.
hastum, jonqa cautta sinä cuitcngin mei»
dän kärsiwällisyttäm janöyryttäm coetella
tahdot. Nchlumala sinä olet yxinäshurs-
cas, ja sinun duomios owat oikiat, sinun
costos on cohtulilnen. Mutta minä olen
wäärä, lnlnuil duomioni on usiamlnastwäärä, minuncostoni onsyndinenO HEr-
ra lEsu Christe sinä hnwydcnja pitkämie-
Uydcn lähde! sinä caickeinawum ja siwey<

dm
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Rucsus »ih< »vastan.
den ojennus nuora! istuta minuun sinun si-
wcydes ja kärsiwällisydes. uudista japuhdi-
sta minun sydämeni kaikista Vihaisista ja
pahoista taiwuttffistn, ja anna minulle ih-
miscllmen sydän ja otapois se kiwlncn sy-
dän, anna minullehengellinen sydän ja ota
poiS se lihallinen sydän, anna meidän nou«
datta sinun esicuwaas. etten me sadattele,cosca meitä sadatella», emme uhca, cosca
me kärsimme, waan annamme sinulle co-
ton, joca oikein duomiyct! Anna meidän
mun Csicuwas jälkeen racasta meidän wi-
Mlsiam tehdä niille hpwä jottameitä wai-
nowat, siunata nijtäiotca meitä kiroilemat,
rucoilla nijden edestä, jotca meille wahln»
gota tekemät, että me olisimme meidänrac«
taan Isäm lapset, cuin on taiwas, joca an-
oa auringons coitta nijn hywäin cuin pa-
hainainylitze, etten me annais itzem pahal-
da moitetta, waan woittaisim pahan hy«
wällä, smun nimcs cunnian tähden, Amen.

31. Rucous meidän wiholli-
stem edestä.

iWCbHerralesuCbriste, Nnärackaudesta
W ricas,leppias,slwiä Sydän! sinä olet
kWlyl ja lanoNUt: racastacat teidän wi-
Vswsmn/ siunsstlat nijtä teitä sadat-
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,lv Ruc«u» «eidZtt »ihHllifieem edest.
tawat, tehkät jotta teitä wi.
harvat/ rucoilcat niiden edest, ptla
teitä wainowat ja wahiugoittawat.
Että te oiisittä teidän Isänne läpsit, joca
on taiwais, sillä hän saldi aurinlons coie-
ta nijn pahain xlitzecuinhpwainLin ja

wärille tuin wanhurscaillekin.
Ach taiwallinen lia anna minulle taincal-
lbainen sydän, että minälöyttäisim sinun lav-sexes. ylnna minulle sinutt rackaanPoicas
minun Herrani lesuxen Christuxcn sydän ja
mieli, että minä armahtavaisesta rakkaude-
sta sanoisin hänen cansans Isä anna heille
«ndeixi, cosca hän myösrucoili he dän ed?.
stäns, ja wielä werens heidän edestänsulos
wuodatti / jotcahänen werc ns wuodatit. M
minun Jumalani ulos juurita minusta caic»
ki wiha, coston pyndK/akärssmättömys, et-
«enminä ainoastans wihollisillei sydämestam
mielelläni andep annais: en beitä torms en»
sa heillepabn sois,waan mybs siunaisin heitä,
etten minä heitä wihais, waan raeastalsin,
mjncuin sinun luotujas, joiden edestä myös
Chriiws minun Herrani cuollut on, ja wc.
rens hiedan edestäns uloswuodattanur. Ia
nilncuin sinä annat aurinaos heidän ylitzens
coitta/ min anna mä minun rackaudem ja
armeiiassudeni auringo myös heidän ylitzens
coittais, ja euä minun hywantahtoisudeni

sade
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Rucous meidän wihHllisiem edesi. l„

ladehMnväMnslangeis. RacasM! an-
na heillftotinen Parannus ja kaanoymys, et-
tei sinun wihäs jadusnnoskustttäls heitä, et-
te» Ke vahuoeians jakWcusans.julmudesansja
wihasansröäldä pois euvlis;kaäl«,ä heidän j>
dämenssiwepteen janöprMeen. Anna heille
uusi sydän ja mieli. Pehmitä heidän cowu-
dens, sinä olec mickein elämäin Hengein Ju-
mala, ja caickein ihmisten lydäVtt owal ll-
nun kadesas. Sinä tulit myös nolla unes
Lavanin Jacobinwiholusen tygö ja sanoit ha-
ncu?: cawahda sinuas,eltes mitan pubula-
cohllle muuta», cuin hywä. Sinä leptM
myös sen wchaisenEssun, että hc n ustawäl-lsestja kyne ittm cansa wastanottt weljens
Jacobin. Sinä pyjaytit myös Datndn wi-
han AdWllin cautta / ette! dän t z panut
N dalita: Ach mmun Jumalani, sinä ma-
sensit myösLeijonir ettti he Dan»eliä cuolia-
N rchint.la olet Sudet asumat
lammastm seasja wM poicalnen on caitze°
Ma lalopmcat ja syötin naudat yhdes, ja
mätwinm!«pss ristä katcns basiliscuxen luo-
laan. Eij kengän w ihln?oitze eikä turmele
caikella sinun rnrydes nuorella: SUa maon läynnäns HErlan tundo, ni/ncuin meri
wcd-llä psltetly. sinun lnpanreS
pallerneoilenminä käännämnunwid<lltse«
«l lackamaan wihasta/ eltei hi. synahuctms.

Ach
C) Es. II! 6. y.



, l» RucHus meiVHtt wchollisiem edesi.
Ach Minun Jumalani jaHErrani,opetaHei.
täajattelemaan,cuinga hirmuinen se on että
ajallisen wihan tähden cauda sinun ijancaic-!
lista wihaas. Anna heidän perään ajatella,
että he wihan caucta muultawal rucourcns
snnnixi, jaettä heidän sopimattomudells täh-
dencmcki heidän uhrins jaJumalanpa lwkt
luxens, nijnculnCainmuhrl hyljäcyri tule.
Opeta heitä ajattelemaan, että se armotoin
palwelja ijancaickiseen welcatornijn hcitetyri
tuli, ja ettäne jotca wihastuwat ilman sytä
owacmurhajat, joisa ei ijancaickinen elämä
ole pysywä. Ach minun Jumalani ja
HErrani mitä on minulle heidän ajallise.
fta ja ijancaickiscsta wahingostans hnwä?
Heidän wihans on heille itzcllens suuremaxi
wahingoricuin minulle, jaon heidän oma
pericatons ja caootuxens, jostasinä heitä ar«
mosa estä tahdoisit. Minun Jumalani, si«nunsanassano: Jos jongun tiet owat
Herralle kelwollisct, nijnhänwyös käändä
hänen wihamiehcnsrauhaan: Ach anna an-
dexi minulle minun syndini, ylbspidä minua
sinun lumaliscsa pelwosas, sillä ftnä raca»
statainoastans niitä, jotca sinua pelkäwät,
janijn culewat myds minun wiholliscni nn.
nuncansani sowitetUi. Auta että minä nll-
N woitanheidänrackqudclla jahywillätöil'

ls
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ChrisiMlsisiH laupmdesta. »i z
la ja Nljn cocoan tuliset hijltt heidän pääns
päällä, että he tundisit itzcns ja tekisit Pa«
rannuMja ei jouduis iiancaickjiscen tuleen,
jostasinä, laupias Isäheitä armollisesti war-
jella tahdoisit, Icsuxcn, Christuxen, cautta,
Amen.
32. laupiudesta

meidän lähimäistamwastan.
IsCH sinä laupias, armollinen, leppiäs, pitkämi?
Ylinen, lärsiwäinen, suloinen jaracas Isä! jo-
ca olet taiwais, minä walilan ja tunnustan sinun e-
desäs minun sydämeni luonnoMa paha sisua jaco»

ellä minä armotlomudella ja cowudella usi»
asti mmun lahjmäistäniwastanrickonutolen, en ole
andanut hänen wlheljäisyoens ia onneltomudeas
käydä minun Dämelleni, engä candanut tzändä
wastanolklata,ihmisel!jstä, Christillistäja weljellistä
canja?ä!siwällisytlä,lolenhänen,wiheljäiiydesänsylen-
andanut, jaenolehändä<tzinyt,enlohduttanut, engä
auttanut, jaolen nijn lchani tyköä käändänyt itzeni
pols.- losa en minä ole itziäni käyttänyt m/ncuin Ju-
malan lapsen supi; S«lla en minä ole ollut laupias,
nijncuin sinä minun laiw«liinen Isäni laupias olet:En ole myös ajatellut, mitä minun HErrani Chrl-stus sano: Autuat owat laupiat, sillä he saamat
laupiuden, josta witzisii seura että ne armottomat ei
oleauluat, silla htille ei pidä yhtään laupiutta ta«
pahlnman. Minä en ole ajatellut, sen mimeistn duo«
mion palosta.- Mengät poisj minun tyköäni le NrviUt
si/hen iiamaickiseen tuleen: EM minä isoisin, ja

H «te



lKupiudesiä.
ette minua ruockmet, minä olm aiastvin ja el «e mi-
nuawaoWanet. Ach laupias Isä! anna «ndexi ja
älä wgö lue minulle tätä rastasta wndia; käälNlä
pois mmusta se cowa ja vikia rangaistus, ja äiä an-
na almottoman duomton.käydä nnmm ylitzeni, waan
ola sinun rackahan Poscas laupias si)dän hwaxi
mmun syndeini edestä, peitä ja unhoda nn.iun ar<
mottoWudmlslnunrackaan polcas laupluden tähden.
Mutta anna mmulle mmc! a? sydän, joca oncansa
lälsiwMaen minun lählmäistni 'wjheijä! syden can-
tza, jaanda pian ja huolW hänens armahtami-
seni kehoitta, Uijncu in minun HErrani lEsuxen
ChlistuM taiwallinen mieli myös on aiwan arme-
lkas, joca pian meidän wihchWttam armahta ja
onda sen sydämellcns käydä. Sillä ei meillä ole se
piimäinen Pappi, joca ei taida meidän heickouttam
armahta, ftn?ahden on häncn caikls pitänyt kiujä«
luxi tulla/niincu n mekin. Ia anna minulle se almo
että minälälilmälfenl ristiä jawcheljäisytlä autan huo«,
jendamaan ja en suremaxi ttkeman: että minä händä

lohdutan hänen murb«sans, ja emctig )l)illa wuchelli,
nen tzeilgi on.- Armahdan outoja, leffe ja jaorpLja, ja
Mielelläni autan heila, ei racastain kielellä waan
työllä ja totudella. Joca ccho läbimäistns ylen hän
syridiä te?e,sano wijsas Mies waan autuas on se jo-
ca wiheliäM armahta. Anna wnuke, O Isa stn,
caldmnkU syoän eltämiM, mjin uin sinä duVmchisinHMsndes, paljoUa kärsimisellä ja säästämisellä, en-
gäawan angaralla oikeudella eheis ylitostä, waan
lliwiltäism sen tilan hywOellä; sillä lau-
pius kehu duomiota m Man. racas liimala
sinutle kilpa armo ja ei uhri. Ach annaminun

pulia
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ChrisiWsesiä leppe^desiä.
puNa itzeni siMmelllsten armeljalsuten, ystäwälli-
!yt«en, nöyrytsen, kärsiwallisyteen, että minä mie-
lclläni anderi annaisinnljneujn myös Christus minulle
ar.deri andcznut on. Anna minuntuta sinun suuri
laupmdis minun cohtani, Mä minä olen mahdo-
toin caickin sihen armoon,, jongas minulle hamast
Min lchdllst ofottanutolettSinun laupiudes ennättise odot-
la minua, sihenasti cuin mmä lulen/ se otta minun
w«stan costa minä tulen, se noudatta minuacuhun-
za minä menen, ja on minun wimein corjawa ijan-

elämään, Amen.

33. Ohristilliststaleppeydestä
lähimäistäm cohtan. '

CH sinä leppiäs ja suloinen HErra lEsu Ehri»W ste sinä caunein ihmisten lasten seas! ihana
sinä leppiäs ja suloinen HErra lEsu Chri-»W ste sinä caunein ihmisten lasten seas! ihanat

owat sinun hules, suloinen on sinun «uotos, tire-
kahat owat sinun taswos, otoDset sinun käytö-
xes, leppiäl sinun silmas,awuliistt sinun rau-
halliset sinun jalcas, rackaudeiia ncas sinun sydä-
mes/ sinä armon lähde! sinä HMransiunattu! täy-
näns iunniata ja awuja, täynäns armo, taynäns
rackautta, sinä et lkänäns ole «uria etkä hirmuinen
ollut ihmisten lapsia wastan, sinä et ole särjettyä
ruoco murendanut, etkä suitzewaista kynlilön sydän,
dä sammuttanut. Minä walitan sinun edesös mi-
nun sydämeni ynseyttä ja nmjutta minun lähimäi-stäm wastan; cuinga usiastj on minun hahmoni mut-
tunut händä wastan? cuinZa usein on mmun ftdä-
meni cass<rus, suumcaum chens HZndä waMn u-

H 2 lo<
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rhrisiilllsesiä leppeydestä.

los wuodattanut? cutnga usein on se myrkyllinen
filiscus hawattu minun silmisä?>i, cuinga usein olen
minä sanonut weljelienißachaja sinä Narri, wihai-
ststa sydämestä? euinga ustin olen minä lähimmät,
stäni häwaisnyt? ja hänen yleneatziMs pilcka snno-
;a ytts ajatellut, is)eni händä wastan nurjasti ja pil-
kallisesti käyttänyt, jamurha nuolilla, sa myrkyllisil-
lä surma keihäillä hänen wlhoittanm ja hänen sydä»mens hawoittanut? Ach anna andcxi minulle tä-
mä rastas syndi ja älä sitä ty.gö lue, käännä rangai-
stus pvl< minusta, sillä minä olen tällä Jumalala
ltzia pilcannut M joca köyhä syljezfele se häwäisehänen luojans, ja olen silla nljden häijyin pahain
hengein sisua noudattanut ja heidän pilckans, jul«
mudens ja häwäistyxens ja itze helwtlln tulen ansai-
«ut. Ole sentäyden minulle armollinen, ia opeta
«ninMhywättawat jatundo, cuin sinulle kelpawat,
anna minun silmistäni loista sinun pyhäin silmäis
silloisuden, minun sustani sinun huuides ystäwälli-
si>den, minun easwvistani sinun caswolö
että minun köyhä lahimäiseni ilojtzis. minun easivoi-
stani, lohduttais itzläns minun huulistani, että mi-
nun kieleni olis terwellinen elämän puu ja callis wvb»
de, nijn-
culn sinä taincaldaisen lepptyden minua wastaN jo,
ca päiwä siinin sanasas osotat, josa sinä minua loh-
dutat nijncuin äiti lastans lohdulta, ja suloisilla sa-
noilla ja hulilla minua, jscapäiwä pulMttKt, Ach
euinga(,*) hywä olet sinä nijlle jottasinuun toiwvwat,
ja nijlle Sieluille Ma sinua eOwät, M cohtaat
«neitä aina nlincnin fulomM ylkä. Ach tee myös

mi°
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ChnMlisijsiä leppe^befiH.

minua sinun leppiän cuwas caldatsexi, että minä peh-
meydellä cohmn Maista, käylän itzenisiwiästl c«c-
keincansa, jahywydellamenen jocaitzencanha, löy<
dytan itzenl neuwolla nisse, jolca mlnulda sitä etzi-
wät, lohdutuxella murhellisille, awulla tarwltzewil-
le, ystäwalllsydella pelcureille, nöyrydellä nljlle
jo<ca awuista rickat owat. eiten minä wahingoiltais
kelan minun sanoillani, enketänpahennais mluun
hellani, en ketän murhals kielelläni en ketän mur-
hellisi faattals minun hulillani, engä oliskellenZän
hirmuinm minunkäytöxilläni, maan siweydellä can,
natt.isin nijtä jacansakärsiwällckjtpeittäisly
minun lähimälstni pmttoxet, ajatellen «tlä minä myös
olen ihminen ja «ttH minä ystäwant wiatoikein tundi-
sin,ystäwälllsestnljtä'nuht«lisin,mutta<nwihc<ishän-
da, lähimäisentheickoll-
den cantza, jocaista mielelläni cuulismja leppiästlwa»
staisin. WarjeK minua sij ä häijystä wihasta, ettei
minun käylöxeni itzians mumtais, ja tulis sen hirmul-sen helmein drakin caldalstxi, wann että miNm caf»
woniolisit nijncuin Engelin caswol, täynnäns rae-
kautta ja leppeyttä, W se on paras caumstus, stoikia cauneus, monilla awuillacaunisteltu, ia sinuncaunismuotos, O minun lunastajani lEsil Christe!Dä tahtzoisit sinä minun puetta ja caunista, siihca
asti cmn minä eoconans sinun callisa cuwajas täy-
dellisesti kircastetuxi tulen, Amen.,

34.ThrWWstapysywaisesta
ystäwydestä.

IfChrackaln, uscollisin, Pysowäisin, lotisin
H 3 IE"
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Chrifiiltisesiä 'sstZw^desiä.
lEsu Christel! joca ltzes meidän ja ystä-
wäxem sitonut ja meidän itzelles ijancaickisest
wanhurscaudesa ja uscosa sih'annut olet. Ach cuin-
ga uscoloin on nmilma, cumga vetoliuen )a cawala
on tämän mailman rstäwys, cuingahuikendelewai-
set owat ihmisien svdälnet, ja cuinga he onnen jäl-
len itzläns ja että minä myös ihmi-
nen olen ja en taida luotta minun moimahani ja
myös usein ujcottomuden ja wieckaudeu lähimäistä-
niwastan osottanut olen: mjn lucoilen minä sinul-
da armoa, älä lygölue minulle minun hutkendtlc-
»vaisuttani, älä anna ulcocullattum palcan käydä
minun ylitzeni, josta sinä sanot:
muthoitja wieckait, Mutla anna minulle pysywai-
nen ja uscoLinen sydän minun ystänMii cohtan, el-
len minä hellä ristis ja Löyhydes ylensnnais, engä
häpeis heitä, niincuin el sinäkän minua löyhudtsäni
ja wiheljaisydefäni häwennyt ole. Anna mvös mi-
nulle pysywainen ystäwä, joca minun eanMtli injn
hywin ajattelis euin itze mntzans, ja nijncuin sinä
minun rackahln ja ijancaicktnen ystäwäni, ajat-
telet minun cgntzani, jonga cantza minä taidaisin pu-
hua nijneuin itze cantzan! ja nijncuin smuncantzas/sis
«ä uscoliimn sydän. Mikä uscolltnen ystäwäl oli Da-
widilla lonatanls ja Husais> cuinZa yhdistit heidän
sydämens lhens kestenäns? Ach mikä corkein ystä-
wys ja yhteys on siinä Pyyäsä Colminaisudesa!
Cuinga on Jumala sinun mlehuden ottamises cautta,
HErra lEsu Christe, ja pyhän hengen rackauden
cautta, ystäwyden ihmisten caMmatcan saattanut.
Anna minulle O HEtta Christe sencaldalnen ystä"

wä,
C)Tstl.
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ChnMMä pvstwälMä
wä, joca sinun yftäwäs on, joea sinuaraeasta, jo-
cs vn M syvän ja henZi sinun eantzas, Ma on sinun,
nueles, ei racasta minua kielellä waan työlläj»
tuludella, jocaolta itz?3ens osan minun wihtljäisyde,
stani nijnluin omastans, joca « raeasta minua tai
waran, cunnian ja wofton lähden, waan sydämen
pohiasta, nyncuin sinä HErralEsu Christe! minua
et racasta mingän* hyödylypes tähden, waan su-
lasta puhtasia rakkaudesta ja armahtamisesta il-
man vhtan maxoa. Anna minulle, O sinä corfein
mahdollisin ystäwä, sencaldainen lolinen ystäwä,
joca on yhdestä sydämestä jamklestä minun cachani,
joca eiwihais minua minun putostenj tähden, waan
löis minua ysiawäiiisest ia nuhlelis minua, japa-,
raimais minun wuam, se olls mjncuin öljy minua
pälinipällä.joca ei wäsyis minun ristisiäni, jonga
stäNysei puuttuis, lvsca nmnia lawora ja eaicri
ajallistt lopun sawat, cosea mallma minuaylencatzo,
pilcks ja wnlno. O mikä cMs tawara on sencal-
dawn ystawa! Anna minun o minun HErram ja
Jumalani, ptljätäsinua, että minä saisin sencaldal-sen yftawän silla Ramattu sano: (*)loca Jumalalapnkä on menestys vstäwäincansa. Woisiläyftnäissä, joshän lange, nijn ci ok toista saapuilla
hända auttaman. Älä sijs salli, o HErra minun
olla paltzi senealdaista ystäwätä, joca minua ylös
auttäis, cosca minä lanyen, ja suo minun pysyä si-nun rackaudesasjaystawydesäsijancaickis<st,Amen.
3 5.Rauhasta jayxim ielisydesta.

smä suloimn, lepoiäs ja armollinen luma-
la, sinä rauhan Jumala, laupiudenlfä ja

H 4 caiken
(*) Sp. s: 17. Sa!, Sssln. 4: i<;.
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Rauhasta javximieliftdestä.
kaiken lohdu tuxtnlumala! minä walilan sinun «desils
ja tunnustan minun sydämeni pahuden. että mlnä wi«
haan, cateuleen, costonpyndön, cunnian pyndön jayl-
peyteen taipunut olen, josta tule sula rauhsttomus ja
soplmatlomus, ja olen myös sinun, sinä siwta,
kämlelmenja kärsiwälnen JumalalaM, usiasti wi-
hottnnut lahimäHni murhelllstxi saattanut.
Ach anna andexi minulle tämä syndi, ja anna mi-
nun naulitase siunaus,jostas sanot l owat
rauhalliset, sillä ne pitä Jumalan vojixi cutzutta-
b»an: ach HErra Jumala! nijn tulewat sijs ne rau»
hattoinat sysiä hylväst Perkelen lapfixi cutzuturi:

kirous käännä arnwsalpojs minusta, Multa
«nna minulle siwiä hengi, ja se callis pltkamlellsys,
laupias racas ja kärsiwäinen sydän, ystäwäNlset käy-
liret, leppiät huulet, sopiwalnen cansakäyminen ja
yhdesä elando, etten minä ketä» «ihoilais, <ngä si-
tä tallista rauha hämmendäis, waan nijn paljon
euin minusa on pidäisin rauhan caickein ihmisten can-sa. Nchwlkä callis lahja cuitenginrauha on, nijn-
euin se eMS woide,jola Aaronin päästä wuotahä-
«en waatetlens llepesen, nijncuin Hermonincaste l'o-
ca tule alas Zlonin »vuorelle, siellä on HErra lu-
«annut siunauxen ja elämän alati ja ijancaickisesti.
Sinun nlmesHErra lEsu itze on Rauhan Pämies,
sinä olet cutzunut rauhan tekiät sinun lapsixes, nijn
»wat sijs ilman epäilemälä ne rauhattomat Perkelen
lapset, sinä olet cutzunut meidän rauhasa, rauhan
cautta, rauhahan, rauhalla, eoscas sanoit? rauha
«lcyn «ile: Ne Pyhät Engelit on myös tätä tallista
lahja Mille loiwattanet: Maasa rauha ja ihmisille
hy»z tahto. Ach cuinga palawasti ja sydämellijesti

rucol-
(«) MM. 5:3.
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Rauhasia japximieliftdestH. ««

rucoilet sinä että me olisim vxl, ni>s>l«in sinäkin Isäscansa, Isi finlls jg sinä Isäs, nijn myös me Isäs
ja sinus, m sinä meisä. Ach cuinga on Pyhäsä
Colminaisudesa se corkein yhteys. Sentähden o sinä

»forkein Meys! yhdistä «eidän sydämen sinun rac-
kehoila, lijcula ija pehmitä caicki cowat

sydämet, »alaise heitä, että he caicki 'wäärydee ja
ricoxet pian untMawat ja andexi andawat, nijncuin
sinä suresta hywydestäs pian unhotat ja andexi an-
nat jacadut rangaistusta. Ach suo, että me rau-
han tähden andexi annslsim toinen toisellem kelkenäm,
nijneuin sinä «ellle Christuxes andexi >andanut olet,
ettei meidän rucouxem eftetyxi jasynnixl tulis. Ach
anna meidän enämön racasta sitä rallista rauha cuin
meidän coston pyyndöm,anna meidän stn callin rau-
han tähden myöden anoa ja paeta, että me tämän
lallihin lawaran tallella pidäisim tykönäm, enga si-
tä lyköäm poishäätäis. Sillä woi sitä Cansa jol-
da HErra on ottanut rauhan pois sillä sieldä on
hän myös armons ja laupiudens pois ottanut, ettei
cucan armahda toistans, nijncuin Pacanat, jotea
Christuxest ja hänen siwiästä hengestäns ja sydäm<«
siäns ei mitän tiedä, waan wlhastlnvat sangen co-
win, nijncuin Ecun joca oli Perkelestä Mä hän on
calken ranhattomuden alcu. O Jumala estä bän-di kylwämäst meidän seeam hänen wihans jasopi,
»attomudcns siemendä, hillihe caicki rauhan wiha-jat ja hämmendälät. Hajota cansat jotca mielelläns
sotlwat, tee heidän neuwons tyhjäxi, jotca rauhat-
tomuutta yangitzewat, joillaon paha mteles ja owat
onnettomuutta raheasna. Anna meidän etziä rau--
hajanoudatta händä, sinä rauhan Cumngas. Ia

H 5 sinun



122 M)teisesiä Rauhasia.
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slNlln terwelimen hywajtljiunattu lauhas o P. Col-
lninalsulis/ jocu eaiken ymmärryxen y!che käy
warielcon meidän sydänlem jatauom

mechän HCrrasam, Am^.
36. Niteisestä Rauhasta.

QAupias, Armollinen hywä Jumala! sinä
ralihan Jumala, joca ihastut elämästä.

Me tunnemme ja tunnustamme, että se
suloinen rauha aiwan suuri lahja ja callis
tawara on, jota paitzi ei yhtän siunausta ei-
kä menestystä maasa olla taida, waansula
turmelus, kirous ja onnettomuus Sen-
tähden mcoilemme sinua sydämestäm, sinä
tahdoistt, caicki EdristillifttPotentatit rau«
hattomudesta ia Sodasta, ja tämän maan
wihollistcn mallasta ja häwityxestä armol.
lilestja woimalliscst wanella ja caikiUe cor-
lioille Potentateille rauhalliset mielet, rau-
haMtchuwotja rauhalliset neuwonanda-
/at anda ja lainata, jotca ennen caickia ra-
casiawat totuutta fa rauha. Ach anna meil«
le cuuliaset sydämet sinun sanalles ja mei«
dän Esiwallallcm, etten me sitä rallista rau'
hn itze tyköäm pojshätais, waan sinun su-
loisesta lupauxestas osaUisexltulisim,josa si-nä sanot: Te saatteasualewollisest teidänmaasan, jaminä annanrauhan teidän maal-
ien , ja te saatte lewätä ja ei kengän teitä

pel-
-s*) ;. Mos. K. 26:5. s.
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peljätä: Minä ajan pahat pedot mdän
maaldan pois, ja miecan ei pidä käymän
teidän maan läpitze. Ach HErra käännäcaswos meidän puoleeni, ja anna meille
rauha, Mä se on etusa cappalc sinun
siunaurestas. Ach tzErra aja tacaperin
caickl meidän wihollisem meidän rajoil-
dam, pane rengät heidän sieramins ia sui-
yet heidän suuhuns, ja johdata heitä sitä tie-
tä tacaplrin, jota he tuliMn. Ach anna
meidän cuulla sinun armollisen puhees, et-
täs rauhan lupaisit cansalles ja Pyhilles
ettei he hulluten jouduis. Anna sinun apus
olla niiden tykönä jotca sinua pclkawät, et-
tä meidän maallam cunnia asus, että lau-
piusja totuus keffenänscohtaisit, wanhur-scaus jarauha toinen toisens suuta andaisit,
että totuus maasta wesois,ja wanhurscaus
taiwast catzois ja että HErra meille hywin
tekis maam hedelmäns annais,että wanhurscaus sinun edesäs pyM ja
mencstlsis. Ach sinä wäkewä Jumala!wahwista meidän porttim salwat ja siuna
sinun lapses, saata meidän ärihimrauha, ja
rawitze meitä parahilla nisuilla. Ach uscol-linen Jumala allna meidän asua rauhanKuoneifa turwallisismajoisa ja jalosa lcwo-sa. Mä ota pois rauha täldä maalda jasi-nun armoasjalaupiuttas. Sinulla on caic«

kein
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IHteisefiH Rauhasis.
Km Cunnigastcn jaForssein sydämet sinunk' desäs nijncuin wesiojat, älä sis anna hei-
tan mielens olla sopimattomat, waanan-
na heidän pian kessenäns sopia, ettei weri
tuiis wuodateturi nijncuin wesija ettei maatäytettäis wäkiwallalla ja wärydellä ettei
hywättawat ja cunniallisct menot ulssjuri-
tcmxi eikä se pyhä Jumalan palwelus hä,
witetyxitulis. Sentähdensano, oracasl<sä catkillc cuninZoilleftaßuhtinojlle: rau-
ha olcon teille> jaanna sinunrauhas lewä-
ta heidän maansylitze, ja anna meidän ol-
la rauhan lapset; Mä sinä oracas Juma-la rauhan ajmuxia meistä jaelmurhen, ettäs
andaisit meillescnilopun cuinmetoiwom-
me:(*) Sillä sinä pidät aina rauhan wah.wan lupauxes iälkcn, sentähden turwam-
ma me sinuhun, sinä olet HErra ia ei yp-
kän muu, sinä joca teet walkeuden ja luot
pimeyden f joea annat rauhan ja luot pa-
dan. AH anna armollisesti ettämcpidäisim
simm kässnistäs waarin, sen päälle että si.nä leivittäisit sinun rauhas nijncuin wirran.
Ach HErra seon caicki oikiaja hywä cuins
tcet Mutta olcon cuitengin rauha jauft
collisuus meidän päiwinäm. Sinä oletracas Isä cutzunut meitä raubasa, anna
meidän myös rauhasa elä, sillä et sinä ole
stca.mraisuden waan rauhan Jumala. Mnaw Es. 45:5,5
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Xhteisesia Rauhasia.
na sen tähden että me olislln yximieliset, ed
tä sinä rackalchen ja rauhan Jumala olisit
meidän canffam. Achracaslsä anna mei-
dän aina catzclla sitä «hanata, suloista, tai-
Wallista, Jumalallista ja iicmcaickista rau-
ha, cuin sinun tykonäs sijnä ijancaickises
cunnias on. O Sinä pyhä Colmunlisuus
sinun tykönäs on se corkem rauha, anna
meidän eatzoa sitä ihanatarauta cuin sinunPyhäin Engeleis wäiilläon: ia sicä caic<
kein uskollisten, Pyhän ChriMisen Seura-
cunnan jäsenden yhteyttä, yhden oinoan
Pään. meidänrauhan Pämiehem, meidän
HErram lEsuxcn alla. Anna cmckein ih-misten ajatella, sitä suloista siunausta, cuin
sinä luwannut olet: Autuat owat rauhantekiät. ne vitä Jumalanpojixi cutzuttaman.Autuat owat siwiät sillä he saamat maan
periä, tämän sinun siunaures anna olla
woimallisen meidän ylitzem,sijhen asti cuinme wimein ijancaickiseen rauhan ylös ote-
tun tulemme , lEsuxen Christuxen meidän
HCrram cautta, Amen.

37- Catmtta wastam
WCH sinä hywö, laupias andelias iaM wan tahtownWdän, HErra lEs!tCdriste! caicki hnwä tule sinulda, sinm>.cauttas, sinun cawmattomast ijancaickiscn

. rickau.
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Caeeutta wasian.
rickaudes sinäjagatjocaitzclle o-
sans nijncui!?s tahdot. SeDnsijs sinun lah-
jas ia ei minun, ioca toiftlla on, en minä
ole sitä hänelle andanut, waan sinä oletan
mostas andcmut sekä hänelle että meille cai-
kille mitä melliä on. Sentähdcn ci olc mi-
nulla yhtän sytä cadehtiaminml lähimäisel-
däni, hänen lahjojans, sillä ei ne ole hänew
gän omans waan sinun, cikose Molcsuu«
n nurjus sinun lahjojas wihata ja cadehtia,
ja sinun lcmpiuttas ja andoas ei toiselle sw
waim, jonga ylltze minunparemin iloita
tulis, että sinä kirckoas, permnstäs, sinun
dengellistä ruumistas sinun lahioillas nijn
cunniallisest ylös pidät jacaumstat? Minä
taidan niyö- niitä nautita, se on lahMi an,
nettu manna, yhteinen hywä. sillä se on
Pyhäin yhteys, että coco Christurcn ru-
mis cauniist ylösraketuxl tulis. Ach mikä
suurtsyndise on. että ennen tahdoton, et-
tä sinä pidäisit sinun hywät tyos itzc ja et
niitä ulos jacais ja ettei sijhen mielzstytä ja
tydytä enin sinä sinun caickitietäwästa ne»'
wostas itzecullengin jaat ja lahzoltat. Mei-
dän wlc systä hywäst kijttä sinua 0 HErm
Christe, ettäs olet saanut lahjoja musille;
Sillä mitäs Isäldä saanut!olet anna: sinä
jällms meille. Cuca on caikist ihmisten lap-
W josa on sinulle jotakin ennen andanut,

jota
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Cateutta ruasian.
jota hänelle pidäis iällens maxettaman?
Sinulla on calckl, Isäonandmmt calcki si-
nun kasijs, ja sinä annat meille caicki sula
sta armosta, ja milengm cadehdimma «ne
nijtä jotca sinun laupiasta kadcstäs jotakin
saamat: Achmikäpcrkelellmen roica on tä-
mä ! Perkele eiole mwainutsimille cunnia<
ta Taiwasa, waan on tahtonut sen sinulda
ryöwätä ja sinun istuimeUes istua, ci ole sijs
ihmctta ettei hän myös yhdclleckäil ihmisel-
le mitan lywäsllwaitze, waan häll turme
lis mieicUans ja myrkyttäis caicki sinun
lahjas /os hän taidais. Hän on coconans
paha, caikenpahan lähde'jaa!cu, sclltäbdcn
ei hän taida suoda kellcngän jotaan hnwä.
Mutta sinä olet sitä wastan caicki dvwä ja cai
ken hywän ijancaickinezz alcu ja iähde,scn-
tähdcn suot sinä meille mjn palzon hylvä.
Ach minun HErrani ja Jumalani!älä annasen däpialiisencatelldencauM minun tullasen hänyn Pcrkelencaldaifcxi, wuodata mi-
nun jydämeyclli sinun hywydcs, fmun rac-
kaudes, sinunuscollisudes, että minä sinun
lahiais ylitzc, jotca sinä laupiasta dywyde-
stäs meidän scasam ulos jaat, jydamcsiäm
lloitzlsin, ja myös caiken laupiuden ylise,
cuins meille teet,'etten minä kcmngan,M
cucan minun lahjojani turmelis, eikäcatcu-
della. walhclla, laltcanuseUa,japanctMllK
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Sydämen Puht«ud«si<».
olis rasiturepi, waan cttäme caicki cuins
meille andanut lolet, sinun ylistMxcs,
Cunmaxesja kijtoxexes käyttäisimme, sinua
caikis hywisä töisäs tundisimme ylistäisim-
me cuuniotaisimme ja kijtäisimme ijan-
caickisest, Alnen.

Kuudes Msty.
38- SydämenPuhtaudesta.

WCh sinäcallis, pyhä, puhdas, wirhetöin,
Mi cunniallinen sydän,HErra lEsuChri'
ste! sinä Puhtaudenßacastaja, sinäZcaikcncunniallisuden ja awuin Crunu! mtnäwa.
litan ja tunnustan sinnn edesäs minun sydä-
meni luouollista saastaimtta, jolla minä usi-
asti minunruumijnl jaSieluni, saastuttanut
olen saastaisilla ajatuMa', sanoilla ja töillä,
Ach anna andexi minulle, sinäpuhdas, lau-
pias ja armollinen Sydän, tämä minun,
suuri syndini, ja käännä se angara rangai»
stus minusta pois, jollasnijtä saastaisia uh<
cat: SiUä josne on autuat jotca owatpuh»
taat sydämest ja saamat nähdä Jumalan,
nljn oil ilman epäilemätä ne autuutta paiyi,
jottaowatsaastaiset sydämest ja ei saa näH»
dälumalata; Sentähden luo minuun Iu«
malapuhdas sydän, ja älä heitä minua pois

sinun
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GvdälNen Puhtaudesta.
sinun pyhäin caswois edestä minun saastai
sudcni tähden. Ia että minä tunnen et-
ten minä mutoin taida puhtasti elä, elletsi-
nä anila sitä uiinulle, ja että minä tämän
tunnen on myös suuri armo, nijn rucoilen
minä imua nöyrästi, 'pyhitä ja puhdista mi-
mm sydämeni uscolla, P. Hengen, parail-
nuxen/a uuden syndymisen cautta, ja wah'
wista minua, etten minä salleis sen saastai-sen Hengen minmani hallita eli minua sisälle
otta ja minusa nijncuin saastaiscsa huoneesaasua, ettei hän minun Sieluani tchrais, mi-
nun ajatuxiani myrkyttäis, millun ruumi-
stani saastuttais: Sammuta ulos minusa
haureudcutuli, wybtä minun cupeeni puh»
tauden siteellä, sinäpuhdas, wiatoin jacal-
lis minun Sieluni Mä. Käsitä zminun sy-
dämeni sinun puhtaalla rackaudellas, yhdi-
stäjäkihla minun Sieluni sinun pahtaan sn-
dämes cansia, täytä minunlydämeni pyhil-
lä ja puhtailla ajatuMa, että minä olisin
ja aina pysyisin puhdasna ja wirhetöinnä
sinun ruumis läsennä, etten minä tulis Sa-ranan saastaiseni astiaxj ja jäsenen, en höpi«
än ja wihan, waan armon jacunnian astiari,
engä minun lahjojani, jotcasinä minuhun,
nijncuin armos astiahan pannut olet, mää-
rin käyttäis ja cadottais, waan että min«
cunniallisuden ja puhtauden cMta itzcniI nM
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Sydämen Puhtaudesta.
llijstä saastaisssta Henaeistä,Perkeleistä croj-
talsin ja caikista siiastaisista Pacanoista, etten
minä sulä uudesta
sta ulosfulictuxi tulissaan pysyisin vhdlstet-
tynä sinun cansas, ja olisin ypi Hengi, mi
fydän > yxi rullmis sinun cansas, nijncllin si-nä minun siihen Vyhäsä Casteesa pesnyt,
wihkinyija Pyhällä HengcUäs woidellutia
pyhittänyt olet, simui pyhäxi templixesja
asunsiaxes. Ach opeta mlnua ajatteleman
Ma minun ruumijni on P. Hengen templi
ja asunsia, ettenininä Jumalan templiä tur-
melis, ettes minua jällens turmelis, jaettä
minä olen Christuxen jäsen, etten minä te
kis itzeftäni häpiäMa iälendä jaomasatlM
mijsani syndiä tckis. O sinä callis, puhdas,
cunmallmcn, taiwallmen I)lkä! joca caitzet
puhtauden cuckaisten kestellä rawitze myös
minun Sieluni sinun nmnotlas ia puhtaal'
!a rackaudcllas. Aja pois minusta caic«
ki saastassct ajaWet, että sinun B.Henges
minula asua, jasinun pyhät Engclis minun
tykönäni aina olla mahdaisit, Amcn.

39. CohtuWdesta jaRaittw
desta.

cMLb sinä Pyhä js wanhurstas In«ala, joca
caicki järjestv^enspannlttjclmitan, lugunjapai-

non ca;Me Määmnnys olet, ja olet kitldänyt meidän
rascaul»
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Cohtullijudssts ja »alttiudesta.
, > > - >, ,». ~, ~^

raftauttaMaft stzdämiiäm ylönjyömisellä ja juopuu»,
ftua, >a warotlnnut ealckia paha ja >nwolo>nda «--»

,»o »oäjlälnän: Minä waiiian sinun edesäs, euä
«mä olenruumiini ylellisellä rualla ja juo»alla usia-
zii rasittanut, ja sillä cowast lickonut sinua,
minun Jumalani, Layl»alMmja myö< itziaui
wastan Anns ande>'t mmuJe tämä sondi ja pahen-
nus , käännä pois mmujia se an,qalarangaift»s, jol-
la sinä uhcat juomarillakirousta, la että Helwetti
on rilsns ammottanut llman määrätä, mennä siw
ne alss, sekä heiZän cunntHlllsllls että r««ulllsenSt
Minä rucMn sinua nöyrästi, O HErra Isä Juma-
la ja minun elämäni H3«ra! war,ele minua häwyt-
tKmtstasiimistä, käännä Nimlfta pois c<ucki pahat hi-
mot, älä sM minun langttajuspiiGisterz jasaastaisu-
teen, wa«nwali«lMlnuahHpen!ältö!nästä!ydämestä.
Annaminun halata jaracasta cohzMsuuttaja raitttm»
ia, emi minunrucouxeni estetyxi luus,'warjeleminua
juopunein pahasta wiasts, jonga caulta ihmi-
nen itzens jä?jettö»Hri luonbocappakxi teke, jonga
cautta si uul lahjas, joica sinä 'mecke, mei-
dän ruumjjm tmpeen, jaeiheczllnax!, luonut
danut olet, häpiällisesti ja alwan."j mmättömästi

tulemat, sinun nlmsll<s häpiäxi, ja
synnHe palweluxen jonga hlitze
cawat ja ahdistelun, ja hndän ahdisiuxens eautls
candawat lhmMn päälle hetdält «des, ja
lchdolsit mielelläns tästä turbudtsta jasynnin orjude-
sta wapaat olla, jonga alle he a nelut owat wastoin
oma mhtoans. Ach Jumala, cuingq angara tilin-
teeo on senpaälle semawa, sillä ftn caulta tule sinun
hywydes hucaluxi, sen caulta cadollä ja turmele ih-

Ia «ln«n
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l 5« Cohtullisudefia j<Raittiudesta.
min?u<iucki hänen lahjus, cuin Sie-
lun ja rumiin, lunnian ja tawaran, wijjaudm ja
ynnnäryxen >uolesta andauut olet, sen cautta tule
ca ckl loimij hälnmennelyxi, ymmärrys pimitttyn,
P. Hengi ulosajetuxi Jumalan närkästys ja wiha
ylösherätelyxi, laickl wnan tomnluxel esttty>i, ia«<
millMyxi, lalscasti ja tyhmästi toimiletuxt, caicki
lwwät neuwot ja wijsaus sicoitttun, haureus ylöe-
sylyteri. monet synnit japahat neuwot «a««znsas<tttuxi. Ach minun Jumalani opeta mlnua läta a-
jatteleman, eitä mlua näille wwille wihaisexi tulisin,
sinua paastolla ja rucouxeöa palvelisin, ja sinulle
lailtijn sydämen, hengen ja Sielun aina rucourela-
nl uhraisin, että minun layiam loeapälwä cajwaisit
ia minun rucouxeni sinulle ainaktlwclta mahdals, ja
armollisesti cuulduxi tulls, lEsuxen EiMuxen mei-
dän HCrra» cautta, A«en.

40. Mucousjakijtos Uhristm
xen hengellijenkihlauxen edestä mei-

dän Sielllim cantza.
EMhHEna lEsu Christe sinä lalckein caunein
MV ibmisten lasten seas, sinä meidän Sitlulm su-
loisin Vlkä! sinä olet jaNonut: (") Minä kihlan
sinun itzilleni ijancalcklsest, jakihlan sinun itzeLeni,
duomiosa ja wanhmscmldesa, ja tosin uftosa kihlan
minä sinun itzMeni, ja sinun pitä HErran lunde«
man. MlnH sinua sydämestäni, finun pala-
wan, sMmellisen, pyhän ja puhtaan rackaudes e-
destä, jollas minua alati racastanut olet. Gina
olet osotlanut sinun rackgudes sinlm pyhäsä »iebu-

.den
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den ottanusesas. coscas ihmisen luonnon, se en ih,
millisen tullNtjn ja Sielun, Person as yhtey-
teen oltanul, ja sinun ijancaickisen lumalures can-
sa ewittama lomafti ,ia päästämätlL»äfii ijancaictft
sest yhdistänyt olet; Ach mlkä r«cas ja
s lvimn yhdistys tämä on, ttcä Jumala Ihmimn,
»a ibmmen Jumalaon, m«kä mahdats cuitenZin
rackaambl jafuloisemdi o!la?Sen canha olet sinä liel-
läwäxi tehnyt, e.'täs myös iyes niin minun jacaickM
uicowaisttn lant)a yhdistä tahdot, «tta me si>i n
eanffae ytMp ruumixi, lchaxi ja luhi, yhdcpi
Hengexi ja Sydäme),! tulisimme. warttn oict
sinä aftllanm sen P. Caft«n ja sen cautta ttzes ml>
nuncan§anl yhdistänyt, tihlalmutja suonut, että se
minulle olis hywän onmn tunnon lijttosilmn eanj;as.
Ia «ttä sinä sinun puhtaan, eallljn ihmisen luen-
dvs, cuins päälles ottanut olet, oletpohtttänyr, et-
tä st Engelein puhtauden caldainen on, jawicläputz,
taambiEnAeleltä, paitzivi>ckua ja syndlä, kukas ja
saastatoin; Nij» olet sinä m?ös minun Pyhäsä Ca-
stehesa, ettäs itzes meidän can§am kihlata tahdoit,
puhdistlmut weden peson cautta sanasa, ja olet M,
les toimittanut Seuracunan jocaPyhä olis jolis ei
synnin saastaisuutta eikä ryppä'olis, waan että
pyhä ja laittsmatoin oli»: Nijn puhtaan ja totin
täydellisest puhtaxi olet sinä meidän pesnyi sinun rve»
relläs, (sillä sinun täydellinen) ettei
yhtän synnin pllckua ole jätille jäänyt. OletmyZs
meidän zsinun canDas P. Henaen cautttz »hdisiänyt,
ja yhdexi luunchi sitonut, ja vhdlstät inoös meidän
sinun <an§ae sinun pyhällä Eh.'oillisellas, sinun py-
hän luumijs j<, wms nautitztmchn cama, jonga

I 3 cansta



~4 ChrAuxen kihlaus Sieluin c ansi<».
cantza sinä itzss cocomns, sinun elamäs, Hen,
yes, ruuMljs ja weres meille omaxi annat: Jamit-
lä sinun lumaludes ja «ieh»des on meidän,
eotvChristnson meidän omam, ja sinä «tahdot olla
meisä, ja meidän pllä sinusa oleman. S-nä olitsuuressa rakkaudesta, sinun pchän ruumljs za weres
meidän «destäm rlstin päällä uhrannut. Ettäs olee
kerran meiä rackaudeVas käsilsänyl, uijnonsmllila
Mjn pysywälnen tasaus meltHcvhtan. joca on wä>
kewkmbi cuin cuolema, slnull k,zwaudes ol» w»hwa
nlsncuin helwettl, hänen hiilens Kedcuwai ja owat
HErran tuli, n!jn ellei wedenZän paljouo t«,ida rac.
koutta sammutla, elkä wtrrat sicä Upotta, jos jocu
annals talous tawaran ruckaudesta, nijnei se

Ach «inun ystäwäm! euinga wa-
ca on sinun sydämes? eutnga mtelLhumen sinun rac-
laudes? Se on mlnnn ääni, cccho hän
tule, ja hyppä wuoMa ja carea cuckuAZa, «inun
ystäwani on «etzä wuohin, eli peuran cal,
datnen. Mnun ystäwänl on walkia ja punainen,
kaunistettu «snen tuhannen stas. Hänen päans on
nijnculn papas eulda, hancn poffens owm mjncmn
caunisteltu krydima, hänen huulens owat mjnluin
ruusut, jolca wuotawal mirrhamin pisaroista. Hä-
nen kätens owat mjncuin tuliaiset sorwuxet, täyn-
näns Turckosia: Hänen ibons on nijncuin pnodas
Elephandin luu, Saphitiliä caunisteltu l Hänen
jaleans owat ntjncutn p«usttut
cullaisten jalcain päälle. Ach sinä ihanaisin Sul-
halnen.' ylöisylylä minusa, sydämellinen, sisällmen,
palama «ackaus jällens sinun puolees, anna minun
suuta sinun juus andamlsella; witwola minua smuncaw



kchlang

calllhin tläwcw tzasiis cucka wahwlsia »fuua
sinun suwisudes onmnlw: Payt sinun wakn kälts
munin pääni allt ja sinvn oikia kätes halatlvn m»
nua. Ach?ule m!nun ysiäwäln mtmm krydimacha-
Ni, ja syö minun ta!k!fa!hed«lmttäni. Pane nmma
nijnluln sineili sinun fäsiwamzs. Ota pois mi-
nun sydämestäni, caicki cuin sinun este-
hexi onmtnun tykönäni, rewi pois minun Sielu»
stani caicki luondscappalden ja «ailman rackaus,
pelasta ja puhdista se caickista maallisista cappaki«
sta, että sinä alnoastans itzes hänen kihlaa
ta ja yhdistä laivaisit, mä smö yxlnäs ja ei kengän
«uu sinun «antzas, hänen pidäisit ja itzelles omiftal-
sis. Smä cnunehin piimäinen Pappi pykäs cauni-
stuxesa'. Neitzen pitä oleman sinulla Emändänä, jo,

°. ca ei mailmalla ja mcrahallu rackaudßa saastutettu
ole. Sencaldaisen Sjelun otat sinä oWa»s c«co,
nans ja hän olla sinun coconans omaxens. Sen-caloaisen Sielun pidät sinä tuhatta k r c» laMmnha»
na, cuin zocu iymincn hänen kscastettawans, ftn«cawaWa Sielusta iloitzet sinä tuhatta kcrm enä,
män, cuinylkä iloitze moesiamestane.
selle Sielulle ilmoltat sinä itzes ja coco lvdä-mes. Sillä joca sinug sydämellistst racastasille ilmoitat sinä itzes sydämellisesi. Ach minun
Sieluni! unhoda pois coeo mailma ja käännä itzescoconans sinun ylkas puoleen/ nijn hän saa halun
sinun eauneutees, )a yhdistä itzens Mm sinu» can-sas ja sinun pitä tundenzanHErran. Hän on anda-
nut sinulle rackaudens coconans, ja stncautla ihenSsinun peräti yhdistänyt, mutta ettet.
sinä taida »tziäs peräti hänen cantzans yhdistä,
tule sijttä ettet sinä sinun rackgutt«s häneltt coconans

34 anda-



Chrisiupen kihlaus Wlieluin c<t»»j3ck.

Mdanut ole. Ach cuinga käyvi tämä rcickchin Sul-
halnen ymbärins, ja etzi racaftawatsta Sielua, yh-
ti puhdasta Neitzyltä jongacantza hän itzens kihlals.Ach hän vicä stmaldalsia uscowalsia pyhiä Sleluja
nijn rakahana, cltä hän tuhat taiwasta ylen-
annais, ja ennen lahdois asua senealdaisesa racasta»
»alstsa Sitlusa. Hän otta osan s.ncaldalsm Sie-
lun onnesta ja onneltomudesta, elämästä ja cuole-
masta, hän otta sencaldaisen Sielun ristin piallens,
jacanda silä «njncuin se olis hänen omanS; hän kär-
si hänen cantzans, lyötä leke hänen can<;ans, mur-
hetti hänen cantzanS, itke hänen cantzans, häilwie
hänen cantzans ristin ja murhen, helwetin ja cuole-
man läpitze, ja mjncmn risti ja euolema ei tainnut
hänen ihmiseMlwndoans häneldä pois otta, eikä hä-
nestä eroitta ja wieroitta: nijn ei taida «yös mikä»
murhe eliwai «a, eimittta elkä nälckä, eiEngelitei-
laEsiwallat, elcorkeuseikäsvwys, etkä nykyiset et-
kä lulewöiset, eikä elämä eikä cuolems, senealdai-
sta Sielua häneldä poisotta jahänestä eroitta; Siel-
lä hän on itzens hänen eantzans ijancaickiftsti kihlan-
nut. Ach HErra lEsu <>ma, että me sen tuta,
tätä torklata lalwallista kihlausta ja Cuningalllsta
ljan<«ickista yhteyttä oikein ajatella, ja sinun canstas
ijancaickisest kihlaturl ja yhdlstelyrl tulla mahdaisim-
»e, Amen.

SettzemasMsty.
41. Rucous Hurscaudesta.

9sCH Pyhä ia hmstas Ilmala l joeq istut sinun
' ifinl-
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RucOus '^urstaudefia.
ifiuimellas wandurscaS Duowari.' milli walitan
ja tlmnuftansinunedtsas, että minä luonnostani caic-
klen wäöryteen, emän hyödolyxen jacunnia?i etzi-
nnsien, petoxeen ja witckauteen taipunut olen, ja
olen sinun wanhursmudes usein wihvittaput, ja sil-lä uftm js minun lähimaistani wastoin
rtckcnut, enämän itze päaBeni ja oman hyödytyxeni
päälle ectzonut, culnlwinun köyhän lähimälstlii, ja
myös usiafti waätin duuwinnut, hänen wa-
hingostans j<z, ptucadostan« iloimut, ja en ole ollut
awullmen händä edeswastaman. Ach «nna «ndexlminMe tämä syndi sinä wanhurscas Jumala! joc«
wihal caickia wäälyttä, ja olet duomari calten wä-
kiwallan jawääryden ylitze, käännä se angara ran,
Zaiftus «ilUtsta pois, cuins sanot: (*) wäälys eaic-
ki maa unnat yäwiltä, ja määräin el pldä Juma-lan waldacunda pnimän. Ä!ä mitta minulle sillä
mitalla, jolla minä muillen mitannut olen, maan
anna minulle yrl wahwa pysywäin?n henZi, jnaai-
Ha muistulta s minulle sinun tässys, etten minäMpoickenis, maan pidätsin Jumalisen kljwaliden oaie»
tia wäärpttä, caictia epäjumalanpalwllusta, sinunnimes häwäistvstä, j« minun lähimäismi panemffa»vastan, caicsiawäkiwaldaja wäät,liä wastan,
ta minä ol sin awullinen edeswastaman ja holho-man oikeutta ja totuutta cuoleman asti, enga saliisihmisten pelwon, lemmen eli närkästy, en oikeudesta
minuani pois kaälä. Ctten minä culdclis ulcoculla-.
luit« ja Eaumstelioita, wsan raM«ln vriwacai?suutta, palwelisin sinua wilpittömällä sydämeiiä, ja
waellaisinlhmisitn cansia rehdilliMmiittN, ettt

Is »i"
Wijs. K. 6: i. 2. E«.. 6: y.)
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i zF Rucbus 'Hurstau^esta.
minä caiken woiman peräst suöftlisin ja cheswaftoi,
fin, nita jolea wäkwaida tälsiwZt, engä oikeuden
muodon a3a annals minun taiwumstenl HZM-
ta, ja en wäkiwaldaja cowuutla hatMi-M, maan
että minä, cosca gsia mjn waati armahtawaiststa ja

sydämestä liewittWn olkeuden an,
gaeuben j«l laupiudeila, että laupius ja
totuus keffenäns eshlajstt, wanhurlcaus 'ja lauha
tomtli tolscns sullta cmdaifil, että totuus maasta
Mfois, ja wanhnrscaus taiwast catzois. Anua «n-
-nulle neuwon, wijsauden ja ymmgryxcn, wä?Zwy<»
dcn jaHErran pe!won Hengi, joca minun HErra<
ni CKlistux«n päällä lepa, etten minä mitän tM
omasta wijsaudestani ja ymmärryxestäni, waan si-
nun neuw.H jiiköen, etten minä keNenZän mieliri
tomutta waUenis ja sitä kieiais, engä kzilengän
muän lekis mlelicarwaudcxi, cuin cl ockein o?e wnan
raeastalsin hulseautta jatotuutta, niju «tia cacki se
cuin oikiln on kelpais minulle hywiu, waLn ei ollen«
Zan se cuin wä.vä yn, etten minä sa°s wääryden
p«lcka, waan eläisin ja pysmsin sinun yphäsä wan»
hurscaudisas, etlä minä wimeisnä päiwänä «?ckein
uloswallttuin! cansa perisin wanhurscauden crunun,
lEsuxen Ehristuxen caulta, Amen.

42. TtzrlstillifeU hywantahtoi-
sudesta.

ezzCt, sinä hywä, aiwanricas, hywäntahtoinen
<Ä Jumala ja Isa»!' joca annat meille caickinaista
Hyws runsaft joca päiwä nautil«xe», lja et lacka
»czlic hywä tekemHst, <t anna meidäi, kijtämättö-
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MydtM ltziäs Hyw?vestä3 pols käätä; waan je «m
sinun >los, ettäs meille hywä teet! minä walitcm
sinun edesäs minun sydämen! luvnnoWa nnsimtta
ja lowuulta> «ta «tnä(sitä pal)!Mdi)olen armo-
toin lählmalstän! wastan, engä osota hänelle nijn
pasisn hywä cuin minun tulis. Culnga ufem olen
minä sulkenut sydämeni, «.osca minä olen nähnyt
weiMl lawitzewan? Cuinga usein olen minä tuc-
klnnut corwani köyhän huutoon? Ach anna andexi
minulle tämä rastas sondi, jakäännä pois rangai-
stus, cu-ns uhcst sinun sannsas nijtle, jottaj tuki-
tzewat corwans köMn huutoon, että heidän pitä
myös huutaman, ja«lcuulta«,an. Ach'älä Mje sy,
dändäs ja laupiasta kättäs iNene minulda:multa an-

na mmulle hywän tahloinen laupias sydän, että minä
sydämestäni mielilläni tekisin jocaitzelle hywä, »lman
lnaxon päälle catzandota jatoiwoa, waan ainoastanipuhtaasta rackauoesta j« sinun rackaudes ja suuren
hywyoeSia hywäintecois tähden, luins Minulle osot-
tanut olet js wislä jocapäiwä osvlat; Anna minun
tuta, ettei minun tawaram ole minnn waan sinun,
ja että sinä minun huonen haldiaxi nijden ylitze pan-

nm olet. Anna «mun tuta että mjnä olen welca-pää et ainoasta«sminun l,ywydeni, joca ei mlnunole
waan sinun, mutta myös hengeni aldixi paneman,
minun lähimäselleni palweluxexi. Ach «nt« minullesencaldalnen sydän, että minä cocvisin Gelisn. rawa«
rata taiwais, cuja cl warcaat warafta eikä coi ja
ruoste raista, että minä teelle panismzitze3e!n hy,
wan perustuxen, että minä sen 41 Mlmin siunall«pestä tulisi» osaWri, josa sinä lupaat awun Khana

paiwänä ja wlrwotuxel, tauliwubt«s«, katkemiftl,
. elä-



Chttfilllisisiä hywön mh«Hi<udß«.
«läwänä, meneftyxen maan päällä, pelastan w>
holiisten tasist, jz a«un eaikefia sairauoeM. Ia
että HErran cunnia on meidän corjawa, mju myöl
enä hän kälke lhywät työt, nljncuin sinetti sormu-
xen. Lalnna sentöhden minulle arMsssiuysuxeskyi-
wömän, «lä minä myös siunauxes nijlläisin ilman lat«
kamalta. Anna minun ajatella sinun sanaas: s*)
Nutuambl on anda cuin olla, ja «tiH Jumala iloi-
sta andajata racasta ja laitta että cazckinalnen siu«
naue a u hänen lykönäns. Opeta «inua pnaan «-

jaflllimaan sitä sana, cuins sanot: (") slnbucst
ja teille annetan: hywänmtlan, likistetyn, sullotun
ja yl!tzswustaw<m ?-< andawat teidän helmanne.
Anna minulle sydän joea usco:s: että köyhän armah-
lamimn on HErralle penningi, hän
costa suurena hywydtllä. Sillä nljncuin Hahli jo-
ta meren nlitze mene, ja paljolla hywudM täytetty-
nä tacapertn lule, nijn o vat «yi,s almulfat ja lau-
yiuden työt, yfi uloelähttttty hahlt ja p«laja»at
paljon hywyd«l cansa jällens. Ne owat nljncuin
Siemen ptllosa, j?ca.wnsan silmMtn canft jällens

Auta <llä mrnä olisin mjncuin hedelmäl-
linen puu. josta mozi ihminen »M helxlmilä. An-
na minun olla 'ftncaldastn Coiran, joca nuolis sen
köyhän LazaruM eitä minä sinun huonee-ses, sinun pöytäs alla ylös poimisin sinun laupi»!'
des mmuja, ja sinun sinun pöydäl-
läs, sijnä loisesa elnmäsä. sinun cansas syödä ja
juoda mahdaisin, iMcailkisesa iloja ja cunniasa,
Amen.^

C) NM. T. 20/35. 2.C01.,:7< (") W.6: ;8.

Cah'

140



OO 0 DM

Kchdems Mssy.
43. totuudesta.

S)sCH sinä totinen Jumala, joca totuudes
jalupauns pidät ijancickiscst! .Ach HEr-

ralEsuChristejocaslet totuus ja elämä!
AchlumMP Hengi, sinä totuudcil Hengi l
joca johdatameitä caickecn totuuteen, minä
tunnustan ia walitan sinun edesäs,euilM
walhen ja murhan hengi minun sydämeni
myrkyttänyt on. etten minä aina totuutta ja
rauha sydämestäni racastanutole. Ach an<
na anderi minulle tämä snndi, jakäännä se
«naara rangaistus minusta pois/ cuinPsal-
misa seiso: (") Sinä cadotat malhcttcliat,
HErra cauhistu murhait ja wieckait. Ope-
ta minua ajatteleman että Perkele on wal-
hettclia ja walhcn Isä, ja ei pysynyt tomu»
des, cosca hän puhu »valhetta, nijn hänpu-
hu omastans. Ach warjele' minun sydämeni
ja suuni Mä walhen dengelda, jaanna mi-
nulle totuuden Hengi, joca walmsis minun
ymmärryxeni, että, mitä minäsilla Wlän,
mma ilman walctta, petosta jaerbetystä ym-
märtäiatutamchdaisin. AnnaminuUcto'
tuudelnackaus, ia mtotinen sydän, että mi»nä itzeni totudcnjälkenojennaisinja duomitzi-

.stn,«rs. 5:7.
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koruudefis.
slll,engä caunistelis itziäni, eltei minulla olis
p,.lolliucn sydän, että minä jotaanajattelisin,
ja loimottaisin totuutta mastoin Anna mi.
nulle totinen suu, ettei minun huuleni wilpiä
pul)Ulsjacoisin vuhuis, cuin sydän ajattele,
rttm minä myös panettelis cngä pancttelioi-
ta mielelläni cuulis. Anna mimm olla wa«
Wll jatotisen minun lupauxisani, etten minä
milän lupais, jota en minä cuitcngan tahdo
täyttä. Lainna minulletomus, joca loistais
minun käytbxisäni, etten minä pidäis ulco-
cullatuica tapoja, smnaissuullalli ja kirous
sydämesäni, cli minunkäytbpllläni pcttäis ia
walhettclis. Allna lninulle totuus minun us'
cosani ia tunnustupesani, että minä wapaalla
mielellä sinun sa»las,sen ijancaicklsen rottmdk
tunnustaisin,'sen puolesta sotisin ja manasin,
engäannaisminaänwaaran totuudesta lni-
nuanipcijattä. Anna minulle totuus caikisa
Cyristillisä awuisa, etten minä näön wuoxi,
waan sydälnestäni hywä olisin, täydellä to-
della racastaisin Jumalisuutta, ettei minun
Jumalanpelkoni olis ulcocullaisuus. Anna
minulle totuus duomitzemisesa, että minä caic-
ki afiattotuudcn jälkenduomitzisinia olennai-
sin ,

misesta. Anna minulla tottuus oikeudesa, et-
ten minä cayois Personan muotoa, waan js«
cailM cansa menisin totuuden, cohtuden ja

oikeu-



wai H'em,sinAh?ersiyeMi>esi.'

oikeudcznäikeeil, sen päälle että minä tulisin
totuuden zapsm, palwelisin totuuden Cunin-
gasta, engälulis hänen iiancaickisestaMum
dens waldacunnasta ulos suljcMxi, Amen«

, 44. Mcous wai olemisen AHW
roitzemisest.

czsChsina wiatoin Jumalan Caritza, jonga
55t suusa ei ole yhtan petosta löyity! sinä
puhdas sydän, ja ihana nm! minäwalisan
la tunnustan sinun edcsäs, mä minä olen usi-asti minull ftuzUani syndiä tehnyl sinua jami»
nunlähimäistäniwastan; sillä minä en ole
aina käyttänytminun kteldäni totuuteen ia
Jumalan cumaxi,en myös Lähimäiscni ylös
rakennurept anna andcpi minulle tämä stM
ri syndi, ja käännä se anaara rangaistus mi.
nusta pois. jollasinäuhcatnijtä, jotcakielens
wäärinkäyttämät, sinua sillä pilkawat jahä-
wälscwät ja lähimäisells wahmgolttcnvat,
pahendawatja murheliiscri saattalvat, ettei
heidän pidä menestymän maan Matvaan
pitä carcotettaman/a cukistettaman -Mutta
annZminullchiljainen ja siwiä Hengi, wai.
olewainenftlu. Opeta minua paneman !u«cun suuni eteen, ia painaman wahwan sine-tin huuldeni päälle,etten minä sen cautta lan<
geis, jaminun'kieleni wOingoittais minua.
HErra Isä Jumala jaminun elämäni HEr-

ra!
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wai olemisin AhesrHiyemijefi.

ra! älä anna minun joutua pilckaittcn keskel-
le, jaälä anna minun heidän seasans turmcl
dua. lolca minätatdalsin hillitä minun aja-
tuxcni suitzilla jacuritta sydämeni Jumalan
sanalla, ja etten minä säästäis minuani nl!-
nun erhetyxesäni, etten minä syndiä tckis ja
tulis suureen erhelyxeen,'ja tekis paljon pa-
ha ,

jolla minun täylyis langeta wihollislcni
edesä, jaolla heidän namonans. Ach racas
Isä! opeta minua suuni kiinni pitämän, ja
kieleni HMtzeman, etten mlnä sanoisa epyis,
ja nijncuin Jumalattomat ja pilckajat sen
cautta langeis. Opeta minua ajatteleman
mitä sinun sanas sano: Tyhmäm sydän
on suusa, mlltta wijsasten suu on sydämcs:
losa paljo puhutan, sijtä ci snndi ole cancan,
multa joca huulens hillitze hän on toimelli-
nen; Wanhurscan kieli on callimdi hopiata,
totine suu pyft wahwana ijanckaickiscstwaan
wäärä kieli ci pysy cauwan. Petolliset huu-
let owatHErrallc canhistus,lvaanjotcaoi«
kein tekewätj owat hänelle otollisesi Jocasuuns hallitzehänsaa elä, mutta joca suuns
toimettomast awaja, sctule hämmästyxecn.
TerweUinenkieli on elämänpuu, waan wal-
hettelewainensaatta sydämenkiwun.Suloi«
stt sanat owat mesileipä, lohduttamat sielua

ja
(») Sur.«i:2B. Cal. San. ivi iy. c.1«:19.22.1.iz:z.

, «.15:4.. c. 16:24'27.
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wai «lemisin AhkerHiyemisifi ,

ja wirwottawat luut. (*) Moni tule
sllurcen wahingoon oman suuns caut»
ta. Jumalaloin ihminen caiwa on«
nettomuutta, ja hänen suusans pala tuli.
Paha o«a pahoista suista waarinja petolli-
nen cuuldelcmiclcUäliswahingollista kieldä
Niscmi sydän etzi wahingota, waan julma
Engclitulchändäwastan; Jos tyhmä wai
olis, liijn hän wijsari luetaisin, ja toimelli.
fexi jos hän suuns pidäis kijnni. Panette-lian sanat owat haawat, jakäymät läpi sy°
dämen. Cuolcma ja elämä on kielen woi,
maia, joca dandä racasta se saa syödä
nen hedelmästäns. Joca suuns jakielens
hiUiyc, hän wariele Sieluns ahbistuxesta.Ovetasiis minulle, O racas Jumala, se
callis wai olemisen awu, mutta awa mi.nun huuleni että minun suuni ilmcitais si-nml kijtoxes. Anna se olla minun sydäme-
ni ilo ja riemu, että minun suuni pitä Mtämän sinua iloisilla huulilla täällä ajallisesi
la siellä ijancaickisest, Amen.

YhdMKaffy.
45- Rucous Ahneutta wastan.
IICH hywä ricas, laupias, armollinen ra-cas Isä! minä tunnustan ja walitan st-K nun

(*) Sal.San. ,7:4.«.28. s.iz: z.«i. I. ,1: »z.

145



146 Rucous <Hneutla rmisiatt.
nunedesäs, että se häijy Satan minun sy-
dämeni sillä ilkiällä ahneudella sastuttanut/
ja caikon pahuden juuren, nyn muodon e-
päuscon cautta nunuhun istuttanut on, jo-
sta usiasti minun sydämesäni pahat hedelmät
caswawat, uijncuin armottomuus lähimäi-
stäwastan. luottamus ajaWhin, halu cato-
waisen rickaudcn perän, moninaisetSata-
na» kmstmret ja paulat, monet tyhmät ja
wahingollisethlmot, jotca ihmisen wahin-
goon ja cadotuxeen upottamat, jasaattamat
heille suuren murhen. Ach minun Jumala-
ni ja Isani anna andepi minulle tämän cal-
daincn suuri syndi, jonga cautta minä itzc-
ui sinusta minun racas Isäni ja Luojani!
uijden wideliäisten luondocappalden puo-
leen käändänyt, ja minun sydämelläni si-
nusta pois luopunut olen, sinun sinä elä-
mä lähde! olen minä hyljännyt, ia etzinyt
cuolettawaisia rapacoita. Ach käännä se
angara ranaaistus minusta pois, sillä ah-
neus on Epäjumalanpalwelus, ja ne owat
kirotut joiden sydämet sinusta luopumat,
jotca luottamat turhijn, ne hyljäwät laupi-

Puhdista,O Jumala!
minun sydämcnltaincaldaisesta epäjumalan
Paw-elurMMäkiroujiesta,mallmanja cai-
Aiu ajallisten eappal.denrackaudesta,ja anna

.

- mi'
c*) 30^2:9.,



Rucous ahneutta rvastan»
nullearmos, etten minä cuolewaisilla jaca-
towaistllacappalcilla, uijncuin loallajasatt'
staisudella,rasitaisja saastuttais minun cuo«
lematoinda Sieluani, iolla hänen ilons,rac«-
kaudcns ia leponssinusaainoasa oleman pi«
dä?s. Ach Jumala opeta minua ajatteleman,
että se on suuri woitto olla Jumalinen ja ty-
lyä onncensSilläemba me olemitän mail-
maan tuonet, onsijstiettäwä, etten me my-
ös mitan tääldä taida uloswiedä. Mutta
colca minulle on elatus jawaattct,.nijnanna
mlnmuytyäMen, etten minacxyisuscosta
ja saatals itzellcni paljon murhetta Anna mi-
nun, nijncuin Jumalan lapsen, joca taiwal-
lisijn asioihin wastaudest syndynyton, ttnn-
caldaisia maallisia himoja cartta janoudatta
wanhurscautta, jumalisuutta, usco,rackaut-
ta, kärsiwällisyttäja hiljaisuutta, että minä
kilwottelisinhywänusconkilwotuxen, jaka.
sittäizinijancaickiscn elämän, johonga minä
myöscutzuttu olen: MuttamitäsinäminUl-le sinun siunauxes cautta andanut olet/ anna
minun siihen tytyä, jaälä salliminun panna
sydändäni nijdcn päälle, janijstä ylpeillä, eimyös panna toiwoan cacowaisen rickaudenwaan sinun pälles sinä eläwä Jumala! joca
meille annat nautitaxemrunsast caickmaistahywä, että minä tekisin hywä, hywisä tdisä
ricastulsm,alldaisinhywällämielMja olisin

A H qwul»
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Rucous ahneutta wassiM.
awullinen / etten minä tlwlst kyiwawM i«y
ös tlwlst nljttäis. Ach HErra opera mmua
ajatteleman minun loppuani ja nM m ttil
minun elämälläni on, tlttäMi että mmäer-
canen tääldä. AH! cuinga aiwanturhat o-
wat caicki ihmiset, jotcacuicenginnijn surut«
tomast elämät. H? menewäc pois niincuin
warjo, ja tekemät heillens duckan suuren mur-
hen, he cocowatja ei tiedä cuca sm saa. Ach
ayna minulla sinusa ainoasa olla minun sy-
däment lepo/iosa se oikia Sielun lepo on, silla
ajallisis on sula lewottomuus R?ckauden ja
luondocappaloen rackaus owat wahingolli'
setorjantaovuwl jotca stjdändävistäwäc, ha-
woittawat ja saauawm lewottomaxi, ja tuca-
huttawat Jumalan Sanan siemenen. M
anna minun coota ja kätkiä sitä oikiara tat-
wallista leivä minun nMmeni astiahan, ja
eijMtäyttä mullilla ja loalta, annammulla
olla lawaran taiwais ja e» maanpäällä, jo-
ta ei mmulda warcat warasta Mruoste rais.

taida. Älä anna minunrasitta ia länttä
minun cuolematoinda sieluani cuolemmsilla
jacatowaifella rickauoella.waan anna minun
rawitahändä Jumalallisella, i-
jancaicklseUarualla, sen päälle ettei hän maal-
lisisi cappaleist, nijncuin wahingollisesta myr-
kystä cuolis, cosca hänellä
tuoca olcmssn pitä. Muttaanna minun Sie-

luni
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vastan.
lttlv ijancaickisellaloiwallisella bywydellä/ja
tosin sinun cantzas, Olilmala amoastans yh-
distetyn oua ia pysyä, älä hänen annaajal»
lisien canffa olla yhdistetyn, ettei hän taäM
ladteisäns, laman mailman Juma-
lan cansia mchdalsyhdistetyxitulla. Ach mi-
nun HGram ja Jumalani! anna minun us«
calda sinun caickiwaldiaisutees, että stnäai»
noastansautra caidat,anna mmun peranaja»
tea sinun wijsauttas,ersä sinä tiedät wälicap-
väleet ja tiet, cuings minua autta taidat/anna minun mm sinun Isällisen sydämes,
että sinä riedac meidän sinun lap es näitä caic»
ki z tarw tzewan. Anna mmun ajatella että
sinä armahdat caickmtecojas ia aucat sekä ih-
miset että eläimet, ja oletcaiken lihan Juma-
la. Caicki odottawat sinua ettäs hi-llle an-
dailltruanajallans, ,coscas heille annat nijn
he cocouwat,costas kätcs nijn he hy.
wyoellärawitan; sinulle olcon kijtos/ cunnia
ja ylistys ijancaickisest, Amen.

Kymmenes Msty.
46. Rucous Lihan pahoja himo-
ja wastan, jaettä meidän lumalasa

iloitzeman pitä.
HsCH sinäpyhaja wanhurscas Jumala, joca
"l acastat sydämen vuhtautta ja wchar caic»
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Ruc«us 3.ihan »vastan,

kia saastaisuutta, etkä ole cutzunut meitä saa-
staisuuteen, waanpybyteenlminä walitan ja
tunnustan sinun edesäs minun sydämeni luo«
nollista wana »uutta, joca oncaickcin synde-
in lähde jaalcu, jatiedän että minä zMllsest
olen cauhlstus sinun silmäis edes sillä minun
sieluni ja ruumiini on saastutettu liyalliMa
himoilla, jotta sotimat Sielua wastan. Achse paha saastainen sydän teke caicki minun ty-
öni saastaisiapa sinä HErra caickcin sydan-
den tutkia, tahdot caicki minun työni sydä-
men jälkeenduomita. Minä olen, O HEr-
ra! saastainen, jacaicki minun wanhmsca-
udeni on mjncuin saastainen waate. Ach si-
näpyhä Jumala! älä heitä minua pois sinun
caswois edestä minun saastaisudcni tähden,
waan peitä caswos minun synnistäni ja pyhi
pois caicki pahat teconi. Jumala luo mi-
nulln puhdas sydän jaanna minulle usi wah-
wa hengi Sinä olet sanonut- Autuat owat
puhtaat sydämesi, sillä he saamat nähdä Ju-
malan: Sijtä seura että ne owat autuutta
paitzi,iotca owat saastaiset sydämesans, sillä
ei he saanähda Jumalala. Ia jällens:
Noudattacat pyhyltä, jota paitzi ei yxikan
saa HErra nähdä. Ach auta minua minun
Jumalani, sinunarmos jaP. Henges eaut-
ta,että minäsydämenipahat himot tucahut-
taisin ja ylitzewoittaisin, että lumalMcu»wa

f*)Hebr.l2:l4,

150



Ruwus DhattpHhojHd'««ja wassan,
wa loiswis milmnSlclulani nijncuin yhdeiä
spcilisä. Ia minä tulisin sinun lumaiallisesta
luonnostas osalliscpja sinä mahduisit itzes
mmun Hengeni jn Sieluni callM yhdistä,
cttä se tulls Oderi Hengeri sinun cansias,
cttci minun saastainen sydanzeni nnnua si-
nusta erolttais ja minun Siczuniiiijncuolis.
Sillä jocaincn paha himo synnyttä synnin,
mutta syndi cuolcman Ach se paha himoon sc kielty puu, joca siitä syö hänen pttä
cuoieman, ja cosca syndinen lihallinen i°
mo on täytetty, nijn aukcnewat meidän
silmam, ja me näemme silloin meidän hä-
pymja alastomudem: Ach warjele minua
sijtä, sinä pyhä wanhurscas Jumala! all-
na minulle hengen wäkewys, cctä millä
minun lihani ysjtze woittcHn ia alas pai»
naisin, että useoja Hengi mittusaoiis wai.
lan päällä ja wotwnpidäls. Mna minul-
le että minä nstinnaulitzisin minun lihani,
lnmoin ja haluin cansia, sillä caicki jotca
lihans ristinnalllltzewat, ynllä nijden pa-
hain hinloincansia, owat Christuren omat,
mutta cuinga Harmat owat, jotca sen teke-
mät: Ach cuinga Harmat stjs mahtawat
olla ne jotca Christuren omat owat! Sen-tähden anna, että minä itziäni wihaism,
itzeni pois kieltäisin, ylenannaism caicki
mitä minulla on ja joca päiwä mölisin mi-

K> nun
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»5« Rucyus Akihan pahoja himoja wafi<m,
nun lihalleni ja werelleni ja mailmalle, et.
tä synnin rulllnis turmcllaisin, etten mi-
nä tästedes syndiä palwclis, waan clällln
sinulle, minun Jumalani. Act) minun
Herrani Christel anna sinun Orjantappu-
ra Cruunus, sinunwerlsct haawas, sinun
Sielus ahdistuxcn, sinun suuren kipus olla
minun pahain himoini lääkityreu Anna
minun peljätä sitä wimcistä tuomiota, cos-
ca caickt sydämen ajatuM ilmoitetan An-
na minun peljätä hclwctin pijna, joca ly,
hykätsen ilon cautta saavan, nijtä saastat,
fiahengejä, jotca scucaldaiscsa saastai,esa
huonesa ijancaickisest asumat, ellei se puh.
distemxi tule. Mutta anna että minun ilo-
ni «a riemuni olis sinma, että sinä ainoa
olisit se jaandaistt sitä, cuin minun sydäme-
ni halaia, että minä sinusa fydämcUisesti
iloitzisin, sinua sydämelllsest raastaisin ja
sinun minun rackaazn minun sydämesäni ia
Sielusani aina asuwaisna pidäifin, että si<
nä coconans minun Sieluni sisälle ottaisit,
händä walaisific, opettaisit, tohdattaisit,
lohduttaisit, wahwistaisit, ja pyhittäisit,
sen päälle että se sinun ijancaickiina maja-
nas ja templinäs olla ja pysyä mahdais
Amcn.
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47- Oywästä omastatunnosta.
MCl) Jumala, joca caickein sydämet tie-
M däl! cuinga imehelllsesti olet sinä teh-
nyt ja asttmnuc chmiscn omantunnon, to-
dlstuxeri hywästä ja pahasta! pclwolla ja
lewolla, ilolla ja muchclla sen ihmellisesti
lahjottanut, että se callille ihmisille mui-
stuttais, sen cuin oikein on, ja jocaitzen sij»
tä ylltzc woittais, että sinä wanhurscas
Jumala olet se, jota caickein pelkämän pi-
tä, että sinä myös jocapaicas läsnä dlewai-
nen olet, jonga edcst ci kengän taida iMns
lätkiä. Sillä jos emmc mida kätkiä mct-
täm meidän oman tundom edestä, jocaai-
noastans yhden ainoan ihmillisen sydämen
duoinari ja sisällinen pettämätoin todistaja
on, cuinga taldaisimma me siis ltzem sildäcaickitictäwäloä lumalalda kätkiä, joca
caickein ihmisten sydändcn duomari on.
Ach cuinga usiast olen minä asettanut itzeniminun omatundoani wastan. engä sitä seu-
rannut, waicka se minua muistuttanut,
warottanuc ja nuhdellut on? Minä olen
yhden aiwan angaran ja lcwottoman todi-
stajan itziäni wastan ylösherättänyt. ?lchminunlumalani sinä ainoa totinen Sielun
parandaja, joca parannat murretut sydä-
met ja sidot heidänkivuns. Paranna Her-
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,54 HywMä omasta tunnosta.
ra minua, silla minun luuni owat peljästy'
net, ja minun sieluni on sangen hämmästy-
nyt. Ach lEsu puhdista minun o«
mattlndoni sinun werelläs, minun syndei.
ni cuolcwaisista töistä, eläwätä Jumalala
palweleman. Paranna minun omantundv'
ui haawat, jotca minulle rascaan kiwun
tekewät, wuodata llijhiu sinun armos ol-
ju, se totinen Sielun caUiswoide, se pyhä
Hengi, joca miilua lohduttais ja minun
Sieluni ahdistun» liewitäis, etten minä
aiwancowinhämmästyis, ettei sinun an»
garan duomiospelco upottais minua epäi-
lyjen. Pyhi pois se käsi kirjoitus, cuin
vll minua wastan sinun werelläs, kirjotta
minun sydämeni ja oman tundoni tauluin
päälle, jotca minä ricki särkenyt olen, si-
nun armos , syndeinandex saaminen, wcm-
hurscaus, usco, rackaus, se eläwä toiwo,
kärsiwalllftis ja rucous. Anna minun o-
masa tunnosani, nijncuin speilisä, loista li-
nun wanhmscaudes, jocaminulle armostauscon cautta lahjoitettu on. Sinun callijt
wcres pisarat caunistacon minun Sieluni,
uiinmin cauncimmat Rubinit, sinun py-
hän uhris, pijnasjacuolemaswoima wir«
wottacon minun omantundoni. Ach sinä
callis wijna puu cucoistu minun 'sydämesa-
ni m omasa tunnosani, ja aja pois sinun e-
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Hswasiä Hmastä tunnssia.
lämäs hajulla caicki wahingolliset
luxet ja hclwctin kärmeen myrcky, ja cuo«
leta sc calwawa sydämen mato ia aseta
mimlsa synnin ja lain päälle candaminen.
Anna minunoman tundoni maista silnmP.Henges tolista ilowijna, että minä itzicmisinuila ainoasta wirwottaisin jailahuttaisin.
O minun sydämeni ainoa ilo ja lepo! itze-
säni cäyly minun peljätä ja epäillä, mutta
sinusa iloitzeja wirwoitta itzens minunmur«
helltncn onmtundoni. Ach anna minun
tuta mitä Vsalmi sano: Sentähden mi-
nun sydämeni riemuitze ja minun cunniam
on iloinen. Ach älä annn minua walkeu»
deni, joca minus on, minun uscont, rac-
kaudcni ja toiwoni ja sinun tundos,sa pimltettä ja sammua, waan smusa ja
sinun cauttas loista ja paista, että ft nijn°
Nlinkirckaalla leimauxclla walaisis minun
luumiini ja Sieluni, scn päälle että minä
iloisella Hengellä ilmestyisin simm edesäs,
ja sinun cafwois edes seisowainen olisin.Bch cuinga hywä omatundo on mmi roh-keus Jumalan ja ihmisten edesä! Cuinga
iloiset onolletneP.Martyrit, jotcawan.
hmfcauden ja totuuden tähden on kärsinetja mennet cuoleman! Cuca tahto candaminun päälleni, öosca minun oma tundoni

teke
(*)Ps.is. y,
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»56 H?wästä omasta tunnosta.
tele minun wavan? Cuca taita minun la-
atta murhelliscpi, eosca minlln oma tundo-
ni iladutta minua? Mutta sitä wastan cu-
ca wita minua ilabutta, cosca minun oma-
tundoni saatta minun murhelliseri? waan
sinä ainoa, ominnn sydämeni Ilo! Cuca
taim lninun wanburscautta cosca minun
oma tundoni minun duomitze? waan sinä
ainoa O minun Lunastajani lEsuChnstc,
jonqa answia minun wanhurscaudelli seiso
ja perustettu on? Ach minun Herrani ja
minun Jumalani, anna minun tämä callis
tawarahywin tallella pitä, jacosca minun
omcuundoni sinun wercs cautta pubdlstrt-
tu on, nijn anna minun <e sinun annos
cautta puhdasna pitä, etten minä Man
pnhitmyn puhtaasen auiaan panis mitän
saastaista, ette, se wastudest sowaistun ja
saastutetun tulis, muutoin on ruumis ja

saastutettu Mutta anna minun
coota sinn? hywän tawaran jonga minä
wimeisna päiwänä niincuinminun sydäme-
ni hywän tawaran edestuottaisin. Ach si-
nä wauhurscas Jumala, joca tutkit sydä-
met ja munascuut! cuinga sinä olet ihmi-sen omasa tunnosa tuttawan tehnyt sekätai«
waan että helwctm ja myös Slclun cuo-
lemattomuuden. Sillä hywä omatundo
vn taiwas ja paha oma tundo on helwetti
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HywästH omasta tunnosta.
. nijn imehellisest olee sinä sen toimittanut/

että jccaitzen ihmisen eli hänen taiwadans
eli helwettms lygdnäns pitämän ja canda.
man pita. Ia että meidän cäsä elämäsa
lihan ja weren cansa sotiman vita ia myös
tätä pahanilkistä mailmata wastan, nijnau.
ta minua racas Jumala / kilwotteleman
'hywä kilwotus/ että minä ne caxi, caliista
tawarata uscon ia hywän oman tunnon
tallella pidaisin. Anna minun, oman tun»
doni lewon cautta maista sen tjancalckisen
elämän lepoa, rauha ja iloa sinusa O mi-
nun Herrani ja Jumalani! nijn ei taida
mikän mailman rilcka tehdä minua nmr-
hclliscxi, ei mikän ajallisten vois cadotta-
minen surullisen, ei yritän Panettelia wi-
noitta, ei mikän pelco hämmästyttä, ei nu-
kan wäkiwalda wahingotcta, ei syndi duo-
niita/ eikä Perkele hänen tulisilla nuolillans
ylitze woitta, Amen.
48.Hysywaisydestä ja^asma-

mijesta u<coja, Lhristillisijä awuija ta
Pyhäsä elämajä.

MCH minun taiwallinen Istni, jolda caicsi»ai-MM nen hywä ando ja läptxllinen lahja lul< yl-
häldä, walftMn Isäldä, joca »misH wallutae s-kä tahdsn että tZiMlluxm sinun hywän suosios jäl<w! O Hma lEsu CtMe, joca uftyn alcaja ja

paätäjH
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pysywöiAdestä jaCaswamisifia.
päättäjä olet! O Jumala P. HmZl, jota caicki
eaikisa walcmat sinun hywän tahtos jälrVn! minä»
rucollen sinua sydäNNsstäni, sinä tahdoisit stn Hu-
wänlyönluins minusa alcanut olet myös päättä,
lEsuxenClMliM päiwän asti, etiä
min ja enämmin yldäkylläisexi tulisin caickmaifts
tundtMlses ja ymmärryxes, että minä -csettelssin
mikä paras olis, senpäälle että minä olisin
wllpilöiu, ja en kellangän pahe»nu«xl Chrl-
stuxen päiwän asti, täytetty wanhursiauden hedel-
mM, jotca Christuxen cautta tapahtua
wat minusa Jumalan kijtoxerl ja cunniaxi, Ach
minun Jumalani minä cannan minun tawar«m
sawisesa astissa, Perkele, mailma ja nnnun oma
lihani waiwawat minua, ja soliwat minun sizluani
wastan; Anna minun mhollistst sotia ja woiton pi-
la, että minä mailman ltzesäni vlitztwoiltaisin, et- j
tä minä annaisin ruumijnl elawäxi, pyhäxi ja Ju-
malalle otoWx! uhrini, ja muuttaisin itzeni minun
mieleni udistmen cautta, että minäcoettelisin, mi-
kä Jumalan armollinen, hywä, otollinen j« tän,
dellinen tahto olis. Anna minulle. HErra lEsu
woima sinun cunnias rickauden jällen että minä si-
nun P. Henges cautta wäkewäxi tulisin, sisällises
jhmlsts, ja että sinä asuisit utcon cautta minunso-
dämesäni/ja että minä olisin räckaudm cauta juur-
tunut ja perustettu, että minä oppisin tundeman,
cuinga corkla sinun ractaudes, ja cuinya sywä, le-
wlä ja pitkä se on, ja että Christuren rackauS
tasten tunoemisen woitta.. ja etck minä calkella Hu-
malan täydellliydeLa täytetyri tulisin. Ach mmun
zackahin taiwMnen Isänl, se on sinun tabtos, et-
tei yhtän pidäis. nijstä cadotettaman jotc« sinä>sinun

rackaalle
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PpstwälWestä jaCasivamisisiil. ,

rackaalle PojalleS andanut olet sentähden ylöspidä
mlnua uftosa, wahwista minua rackaudesa /a toi-wosa, jacosia »ninä combastun, nijn pidä minua
ylös, cosca minä wajoon, nijn ojenna kates minul-
le, ja cosca minä ihmillisestä heikkoudesta lsNs<tn,
nijn aula minua ylss jällens; Sillä sinä luet cai-
ckla caatuwaisia ja nostat caickia sullotulla. Sinä
rawitztt isowat, sinä kirwotat fangilut, sinä awa-
jat sokiain silmät, sinä warjelet wieraat ja orwoit,
ja holhot leilejä. Sinä parannat murretut sydämet,
jasidot heidän kipuns. Ach sinäP. Colminaisuus,
tule minun tygöni ja wslmista sinulles asunsia mi-
nun tykönäni, täytä minua täällä armollas, ja siel-
lä ijancaickisella cunnialla, cuule minun rucouxem,
anna mimllle sinun pnhä HenZes, joca minua si-
nun pyhällä Jumalallisella sanallas ylös walaisis,
pyhitläls,opettaie,lohduttais, wahwistais, waeu-
stais, perustais ja ija?!caickiseen elämään ylös pi-
däis. Lähetä sinun walkeudes ja toluudes, minua
saattaman ja tuomaan sinun pyhän wuores tygö iasinun asumises tygö. Anna »inun kilwotella dywä
kiiwotus että minä uscon ja hywän oman tunnon
pidälsin, johdata miuua sinun totuudefts, ja ovela
minua, M sinä olet Jumala joca minua autat,
yli paiwä odotan minä sinua. Muista Hwa si-

ja hvwy täs, joea «ailman alusta
on ollut. MH muista minun nuorudeni fyndejä, ja
ylitze käymistäni, mutta mulita minua sinun lau-
piudes jälkeen, sinun hywydes tahdln. Ach Hit-ra lEsu! anna minulle toinen Parannus, j»dä-
nullinen murhe ja> calumus minun syndeini ylil;e,
murhe Jumalan nnelen jälkeen, joca «musa mai-

canzMtli»
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pystwäisydesiH ja Cafwamisisia.
cansaalta para.inmen an «deri jot», ti vx kän cadu,
että minun sydämeni walmisteluxi lnllS, sininl loh<
dumxestas ja sijtäcallijsta syndem and-xisii .lsestu
osaLisexj lult«nan: Anna minulle rackauden, sivey-
den, kätsiaMlsyden, hartauden luAa-
lan pelwon, armon ja'»ucouxen hengi, että minä
eaickein py!»äis cansa omistaisin sinun nxUdacundas,
käjltläisin sinun rackauoes ja ijancaickisen elämän.
O JumalaP. Hengi walaise mlnun sydämeni sillä
tMcaickisella walkeudella, käännä »mun sydämen,
pois «ailmasta, lihan himost, silmäin pyanöst,
ja elämäncoreudest« että minä unhoda isin ne cuin ca»
caoerinowal jacocotaisinitzeninudenprrän euin edes
öwat. Anna että minä sen pyhän corkiast ylistelyn
Jumalan nimen oikein pyhittäisin. sitä aina vlistäi,
sm, en itänäns pilckals, en wamosa pois kletläis,
waan cuolewa» hädäsäkin tunnustaisin. A:u,a että
Jumalan waldacunda minusa olyjapysyis, ja Pe»
telen waldacunda cukiftetuxi tulis, wachle
«alhesta, panettelemisesta, erhelyxesta, sokeudesta
ja pimeydestä, walcuta mmusa wanhurscaus, rau-
ha ja ilo P. Hmgesä; Ia Jumalan rauha joca
yktzekäy eaiken ymmärryxen tvarjeleon minun sydä»
«eni ja tailvnl lEsuxes minun Herrasi
ni. Anna että mmä tekisin »ielellam Jumalan tah-
don, ja minun lihallisen tahlonipoiskieilälsin jacuo,
leitaisin, jacosca mlnun wimeinen helkeni käsis on,
mjn anna sen ljaneaicklsen lEsuxen nimen olla mi<
nun wimeisen sanani ja huocauxem/ «ttä mlna hä,
nesä autuatllsest, nuclua, ja wimelftä päiwinä, rie,
»ullisest ylösnosta mchdaisin ijancaicklseen «lämään,
lEDIN lautta Amen.

Hnsimillftn Vsi»«» L«ppu.

160



Toinen Osa,
Issa on

Kijtos-Ruwuxet, Jumalan ja
meidän HErran lEsuren Lhristuxen ja

Pyhän Hengen hywaintöiden
edestä.

töhän sopi myis s« Ztucoui EdlistiNifestä Njlolliftytll»,
j»ca o» rnfimiisls Osa< e»3> 55.

1. Aamu-Smnaus.
lM^Aupzas, armollinen Jumala,ssnö ijaw

caickisen walkeuben ja lohdutupen I-sä! jonga hywys ia uscollisuus en jocahuo«
men uss! sinulle olcon kiitos/ cunnia ja yli-
stys tämän caunihin väiwän walkeudM tde«
sta ja ettäs minun tämän pimiön M Hlitzearmollisesti warjellut ja malian ckl«n ja le-
won minulle suonut olet.
nyt sinun armosas ia rackaudesas>Mojasas
ja warjeluxesas jällens ylösnosts, ja timin
suloisen vaiwckn walkeudm hyödytysexiilolls
oikin käyttä.Muttssennen caickia ylöswa-
laise Minua siNHmcaickisella walkmdeUa,
loca! on minun Hsrrani lEsus CKristus,että hän!minulapaista,s hänen armollansta
lnnnottans. Varjele minun usconi wsdäi»

L »m
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i62 A<Mu o Siunaus.
nen walkens/ enännä ia wahwifta se, ylös-
herätä minusa rgckaus sinun tygös, wahwi.sta minun wiwoni; Anna minulle totinen
nöyrys ia siweys, että minä Maellaisin mi-
nun HErrani lEsuxm Christuxen asteleisil,
j i anna sinun Jumalinen pelcos caikisa mi-
nun tekemisisam olla minun silmaini edesä.
Aja minusta ulos caicki hengellinen minun
fndämeni vimeys m sokeus. Warjele minua
tsnäpHiwänä ja aina, epäuscostaja epaiu-
malan palweluxesta, ylpeydestä, sinun Ni-mes häwäistyxestä.. sinun sanas.ylencatzesta.
tottelemacwmildesta, sijta häjystä wihasta,
ettei laman päiwän Aurinao mahdais lake
minun wihani ylitz?. Warjele minua kiu-
custa, wihasta ja catmöcsta, haurmdesta,
warydesta, wieckaudesta ja sijtä
wahmgoUisesta ahneudesta ja caik sta vaf)oi'
sta hinwista ja nijden täyttämisestä. P l
herätä minusa uaika ja jano sinun ja stn
wanhurscaudes perään; Opeta minua
män sinun suMsjälken, sinun hvwä H»"-Kes wtekön nlinua M tasaista tietä myödelt.
Anna sinull pyWn Cngelns joucon minua
cohdam, njjncum Jacobia, anna heille ka-
ssy että he warjclisit minua caikilla mmm
teilläni, cannalfit minua Msäns, etten nj«
nä ia.eanz tiwcen lsuckms, että minä wike-
wD tulisin käymän jalopeurain jakykärmer»

ttn



Aa»u'Siunaus.
ten päällä ja tallaman nuorja jalopeuroja ia
lohikärmcttä. Minä annan sinulle tänäpA
wänä minun ajatuxeni, minun sodameni,
mieleni ja caicki minun edesottamistni, etts
ne sinun nimes cunniapi ja minun lahimaisK
ni hywaxi tapahdmsir. Tee minua sinun
laup udes astiaxi, sinun armos astexi; siu.
na caicki minun toimituxeni; anna minun
cutzumiscni onnellisest edeskäydä ja poispoi-
sta caicki cuin sira estawat. Warjele minua
haneturista ja walhttteliain murha-nuoli-
sta. Minä annan sinulle minun ruuniini ja
Suluni, minun cunmamja tawarani, anna
sinun armos ia bywydes minua aina johdat
ta. Pidä sinun kätes minun ylitzeni, jos
minä käyn el; seison, istun eliwaellall, walwon
eli nucun. Warjele lninua nijlM Wolilda
jotca päiwällä lendawät, siidäMoMDavimiäsa lijcku, ja sairaudesta MDiwänä turlnele: Sluna mmmr klaWeni;
Anna minulle minun tarpcheM wilä si<
nun tahtos on: Mutta älä anna minun si<nun lohioias wärinkäyttä. Warjele meitä
caickia sodasta, näljästä jarutosta, japaha-
sta äkillisestä cuolemasta: Warjele minun
Sieluni, ja minun ulos ja sisallekäyMlseni
hamast nyt ja ijancaicMen. Suo miilulle
autuas lopru, ja anna mluun sitä racasta
wimuslä päiwch ja minun HErram lEsu-

L s NN
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ikhw-Slunau».
xen Christuxen Cunnian ilmoitusta itäwöi»
yemisellä ja ilolla odotta. Isä Jumala stu-
natcon ia warj» lcon minua. Poica Juma-
la walistaeon caswons minun päälleni ia ol-
con minulle armollinen. Pyhä Hengl lu.mala käandäkbn caswons minun puoleeni ja
andacon minulle hänen rauhans. Amen.

2. Wto-Siunaus.
WSAupias, Armollinen Jumala ia I5!«3!> minäkijtän ja ylistän sinua / ettäs pai-
wän ja yön luonut «valkeuden ja p«meyd n
eroittanne, ja väiwan työhbn ja yön lepoon
jäätänyt olet, sen päälle että ihmiset »lem-
met mahdaislt itziäns wirwotta. Minä
kiitän ja ylistän sinua caikisa sinun hywisä
töisäs ja tegoifas, ettäs tämän edesmcn»
neen vaiwän olet audanut minun päättä si-nun lumallftn armos ja mojelureS caub
ta ja olet ft» Mm M cuorman minun
andanut ylitzeWiftaW poisheittä. Sijnä
on kyllä raM Isä tttä jöcaitzella päiwäl.
lä on hHnm suruns,slnH aurat myös alati
yhden cuorman toisens perästä pois pane»
man, sihen asti cuin me wim<in lepoon
ja sihen ijancaickseen päiwään tulewma,
M caicki suru ja waiwa on loppuma. Mi-
nä kijtän sinua sydämestäni raiken sen hy«

wyden
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Ehn-Msinaue.
Khlen edestä, tlln mmä tanöpälwäuä st»nun tateztab saanut olen. Ach HERra
minä olen alwan mahdotoin caickeen sihen
arm on, c«ms minulle joca paiwä teet.

kjtän sinua myös ettäs sen pahan,
cuin n mua tälläväiwänä olis tainnut coij<
tata, poiskäändänyt olet, ja lttas wmua
ftn Corkeimman suojan alla, jäsen Caicti-
li aldian wa jon alla peittänyt ja suojelut
riet iaikejla onnettomudesta ja suurista
synneistä: ja rucoilcn sydämellisesti ja Lap-
stlliftsti, anna «noepi minulle caicki minun
syndini, cuin minä tänäpäiwanä aiatuxil'
la, puheitta ja töillä tehnyt olen: Mnä o.
len teh yt paljon paha, ja paljon hywa ta
caperm jättänyt. Ach ole mmulle armo!-
Unen, minun Jumalani sls minuA armsl.
llnen, anna zcaicki minun syndini tapäpäi-
wanä minun cansani poiscuolla, m anna
minulle, ms minä alati luMisenMna,
vyhembänä, parembana ja hurscamvam!
Mens ylösnousisin' Ettei minun uneni
olls jhnnin uni, ,waan pyhä uni, että minun Sielunl ja Hengeni minusa sinun ry-
gös walwois, sinun eanffas puhelis ja ole-
stelis. Siuna minun uneni nijncuin Pl»triarcan Jacobin, cosca han li,
cavuut uncsans näki,, sai siunauxen >a n<i-
n ne P. Engelit: että minä sinusta vuhui-
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j^hts-Siunaus.

sin cosca minä wuot eseni Hassen, ja sinun
päalles ajattelisin / cosca mn a hcrön että
sinun nimes ja muistos aina pysyis
sndamesäni, jocominä nucun eli walwon;!
Anna ettm minä pelcäis yön cauhistusta,
etten minä pelkäis aklllistä hirmua, eikä
jumalattomain häwttystä, waan nucku:sinwakiasti. Warjcle minua pahoista unista,
Perkelen peljätyxista ja kiusauMa, wihol-listen päälle, carcauxista, tulipalosta ja we-
denhädästa: Catzo ei se maca foca mettä
kätke, eatzo joca Israell warjele ei se ror-
eu eli maca. Ole sinä O Jumala mi»
nun marjoni, minun oikialla kädelläni, et«
tei Amingo minua poldais päichänä, ei«
kä Cuu yöllä. Anna sinun pyhät watti-as minua warjella, ja sinun Engelis pij«
tittä tmnltt ia pelasta minua. Sinun pn-
da Engells yerättäkön myös minua oiki.il«
la ojalla ylös Mms/ nijncuin Prophetan
Elian, cosca hän nuckui Catawan alla;
nljncmn Marin, cosca hän fmgihuonees
nuckui caMn wartian kestella. Anna nij-
den pyhäin Engelein ilmestyä minulle unes,
nijncuin lostpnille ja Tlttäille Idäistlda
mäalda, fen päälle että minä huomaitzi-sin, että minä myös olen niiden Pyhäin
Engelein yhteyxes; ja cosca minun hette-
in Wsn oy/ nijn lmnna minulle autuas

uni,

166



Rift«s Jumalan Sanan edestä.
uni, ja autuallmcn lepo lesuxes Chnstu-pcs minun HErrasani. Amen.

Mtts Jumalan ilmmtetnn
Sanan ja Sacramentein edejtä.

sinä' uscollinen, armollinen ja Laupias lu<
mala! Minä kijtan sinua sm siiuren armon,

rackauden ja uscoilisuden edestä, cuins meille köyM
le wiheljäisille ihmisille odottanut olet, sinun pyhäit
Jumalallisen semas ilmoituzen jasinun corkiaill Sa-
cramenteis asettamisen lautta. HErran Hengi on
puhllnut Proph?tam cautta, ja hänen sananb ml
heidän suuns cautta tapahtunut, sen cautta olet si-
nä itzes meille tuta andanut, josa sinun tunnosas
ijailcaickinen elämä seiso. Sen cautta oltt sinämeitä cutzunut sinmlpyhän Seuracundas yhteyteen:
Sinuu pyhä Ewanqelinmis on myss Zunmlall wol>
ma raitille usiowaistlle autudefi: Sen cautta ylös-
herätät sinä meila usion, annat meille pyhän Ä'n-
gei,, ja ilmoitat meille syndein andexi samisen:sen cautta saamma me totisen ejawän lohdutmen,
caikefa ristisa jacuoleman häbasa; Sen cautca a<
setat sinä meidän lewottoman omantundom, sen
lautta rawitzet sinä meidän Gielum, niMuin se«
oikian Taiwan'Leiwän, sm cautta teet sillä «!«<-

dän usiri sen cautta tulet sinämeidän tygöm, jaasut meisa, sen eautta licwität
sinä meidän cuoleman hätäm, ettem me n.Mals
cuolemata jiancaickisest, sen lautta ylöswalaiset si-
nä meidän Sielum, stll cautta hallitzet ja johdH»
tat sinä meitä meidän cutzumisesam, ja «no m l'

L 4 eätt
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lu«al<m ftnan ebesiH.
dan elämä» juoruta, nijncuin «valkeudella meidän
teillämja nijneuin kynt italia meidän polgmllam, et»
tti meidän jalcam horjahdais. Ach HErra zos
n Inun Sanans olii ollut minun lohdmurcnt, nijn
minä olisinradoliisudcsani huckunut, silla se on mei-
dän sydamem ilo ja lohdutus. Jumalan sanan eaut«
ta tulemma me pyhitetyn, ia rmlwijn ja Sielun
puolesta siunatun: Sentähden, OHERra,
sinun sanas hylja, se on sinun itze hyljännyt, ja
eaiken hänen ajallisen ia jiancaickisen snmauxens,
eikä hänellä taida ollengan siunausta olla, waan
ijancaickinen kirous; Scutähden pidättä myös tai»was castecns ja maa hedelmäns,- ja taiwas Nlle
nijncuin rauta ja maa mjncmn wahki, ja eaicki
waiwa jatyö tule huckan. O HErra minä kijtän
sinua tämän corkian j« eallijn tawaran edestä, sil»
lä HErran laki on täydellinen ja wirwottaSielut:
HErratt todistus on wahwa ja teke yntertaiset tai»
tawari. HErran kästyt owat oikiat, ja ilahutta»
wat sydämet: HErran Wytowat kirckar ja wali»
stawat silmät. HErran peleo on puhdas, ja pysy
ijimcaickisest: HErran oikeudet owat todet, caicki
tynni manhurscat; Ne owat callimmat cillda, ja
«aickein parasta culda, ja makemmaf hunajata ja
mesileipiä. Sinun palweljas myös nijsä opetetan:
ja joca nijtä pit« hänellä on suuri palca C). Si»

nm» sanas sma eaickeinCorkein on lvijsaudm
ja jiancaickinenfästy on hänen, lähtecns; joca sitä
cunnoitta se «ke oikian lumajan zpalweluren: ja
joca sitä racasta bända myös HErra lracasta. Iu«
malan Sana sano« (**)Minä olen nijnmin Cedri-

puu
<*) Ps. (*») T,r.»4:,7, «.'s»z»/;5.
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Nijtft» lumal«n> siman «desiH. ,«,

puuLibanonisjanijnluln Cypretzi Hermonin w»lo«
rella: Minä ole» casnxmut nijntuinPalmupuu wu«
ran tykönä, nijncuin rumu welat, jotta Hcnchcsa
»aswawat nijncllin caunisOljypmu Minä
»tzestani suloisen haiun nijncuin Canell ja cMit
tit janijnlmn paras Mirrham. Tulcat tänne mi»
nun lygöni <aicki jotta milma anotta, ja rawittat
tenän minun hedelmlstani. Luluun saamaa cu
makiambi hunajata, ja minun lahjani owat Maw
ammat cuin mesileipä- lo<a minusta syö se enam.
mm iso minua: ja joca minusta juo, se janoenäm»
»in minua. Tämä on lijton kirja, joca caickeitt
Corkeimman Jumalan cantza tthty on, nimittäin
MoMn Laki, josta Wijsaus on Wuotanut'nijn«
cuin Phratim witta, cosca se suuri on, ja!nijncuin
Joroani elonaicana, nijncuin 9?iluzcn wirta jyryil-
lä ('). Ei ole yhtän ollm joca sen caiken oppcnut
on, ei tule myös yfitan ikänäns, joca sen taydel-
lisest tutkia taita. Sillä sen mieli on rickambi ma>
ta: ja sen neuwo sywyttä sywembi. Hänestä wuo»
ta mo«da oja krydinmihin, siellä hauen ojanssuli'
rixi wirroifi tulemat, jawirrat isojri meriii. Sil-
lä halien oppins.wansta awaralda cmn aanm-
walkeus ja paista taamba. Hänen oppinöwuo'-
datta Prophetian, joca on ijancaickisest pysywä.
Tämän corkia» caUijn tawara»! edestä, tijlan nn-na sinua>l«mala Isa, Potta ja P. Hengi,
Nast ylistetty ijancmcNlch. Amm.

4- Kiitos JumalanRackaudm
edestä ja samasta.

ACH sinH Laupias, srmoUinm, leppiäs ja nf F-
'" Li wä^-

(') Eyr.24:;7,;y,4"44.



>

RiztSs Jumalan edestä.
Mällinen,'lumsla, sinä Ihmisten ra«.'Ksiia: Mi-
fm kijtän sinua sydämeni pohjasta, sinun suuren u-
lossanomattoman Isällisen jydamellisen rackaudes
«>estä, jolla sinä rsckaudesta ricas Jumala ja Isa
minua c!,na racastanut olet. Sinä olet candanut
minua sinun rackaudesas, juuri niMuin sinuil sy,
dämesäs, sinä ajattelet aina minun Meni etkä un-
hoda nunua, sinä pidät minusta murhen, cmllet
minun rueouxeni, luet minun kyncleeni, näet n>i'
nun huocaureni, tiedät minun murheni. tunnet mi-
nun sydämeni, jaolet minulle nijn ealllt luvauzet si-nun armostas, awustas lohdmuxestas, syndeinan-
dezi andamiststa jaijaneaickisesta elämästä andanut
ja ilmoittanut; Sinä olet lahjottanut minulle si»
nun rackan Poicas, ja olet hamn micbuden

ealltta andanut minua wacuutta sinunlemmestäs jaarmostos, olet hmien pyhä Ewangc«
liumins cautta andanut minua opetta ja lohdutta,
olet hänen Efimerckins cautta minulle pyhän elä»
män tien ja ojennus nuoran osottanut, hänen kär-
simisenS ja euolemcms cautta minua ijaluackistsia
nuolemasta wapahtanut, hänen iylösnoustmisens
cautta euolemasta ulostemmannut, hänet, Taiwa-
stn astumi>ens lautta minulle Paradisin omannut
jg sian Taiwaasa walmisianut. Sinä olet minun
Pyhällä Hengelläs ylöswalaisnut, pyhittänyt, loh-
buttanut, wahwistannt, opettanut, wirwottanut,
ja minua hänen cauttans wacuuttanut, JumalanLasten oikeudesta ja ijancalckisesta perinnöstä; Si'
nä et ole ainoastans osottanut minulle suuria hywiä
töitä, mutta myös itzes minulle jandanut, ynnäsi-
Mn rstckaan Poicas jaP. Henges eacha. Cuinga

t«i-
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Rijt«elum«l<lnß<l«saude»,chesiz. ,7,
taidan minä sinua tämän suuren rackauden edestäwelwolliiest kijtta? Se on suurembi cuin Taiwas
ja maa, se on ijancaickinen ja puuttumatoin; Se
on loppumatoin, corkiambi Taiwasia, lawiambi
maata, svwembisywyttä, pidembi päiwan nousun
ja lasteman walia. Nijn eorkia cuin taiwas onmaasta, annat sinä armos lisändyä nijlle räikille,
jotca jinua pelkäwät. Nijn caucana tuin itä on län-
nestä, sijrrat sinä meidän pahat tecom meistä, ja
armahdat meitä nijncuin Isä Lapsians armchta.Ach anna minulle sencaldaillen sydän, etten minäsi,
nun rackauttas ikanäns unhodais, waan sijna ka°wism, macaisin, nuckuisin ja walwoisin, seisoisin
ja mallaisin, eläisin jacuslisin, jasinunrackaude-ps jallcns ylösnousisin ja sijnä ijancaicklsest eläisin;
Silla sinun rackaudes on ijancaickinen elämä ja
ijancaickinen lepo, ja ijancaickinen elämä ei ole mi'kän muu cuin smun ijancaickinen rackaudes. Achaalä anna sen ikanäns ena miliun sydämestäni ujos-
jammua, waan aina suuremmari tulla, ettei m:°mm hdamcsänimuuta olis, loisiais,eläis,
cllin sinun rackaudes; että minä rackaudesta wus-dattaisinkynelitä nijncuin Maria Magdalena ja ff«nun ilolla wastan ottaisin minun ftdameni huone-sen. nijncuin Zacheus. Ach sinä et ole ikänälts ke«
tan hyljännyt, sinä Ihmisten Racaftaja, älä sijsmmuacan hyljä; Minä en kyllä ole mahdollinen si-nua racastamcm, eli lsinulda racasteturi tltlewan,minä olen raadollinen maw, haisewa loca, cuollutcoua, mutta tee sinä minua rackaudes cautta mah-lolllferr. Taiwuta minun Sydämeni caikcsta Luon»docappaldm-rackaudesta sizmn puoltts, tttä siltä

Ui-



Rjwslu«al«n Rss<?aub ttedesiH.
yrincks olisit minun rackaudeni, minun iloni, minun
toiwoiii, Minun wäkewydeni, minun walkeudeni,
minun autuuden, minun elämäni, mwlin Paran-
dajalli, minun rMani,l minun juomani, minun
Paimeneni, minun suojeluxeni, milmn woimani,
«mun tawaram ja ftjancaickillen rickmweni. Ach
eulnga autuas olen minä, jjos minä pysyn sinun
rackauoesas, jollasinä minuaracastar! Cuinga pyhä
olen minä jos sinua ainaracasian! Achcllinga
onneloin olen «ma, josminä sinunrackaudestas lan-
geen, «ljn cadotan minä minun Corkeimman hywä»
t»i/ ja tulen Kalleudesta pimeyteen, elämästä ijaw
toickiseen cuolemaan. O sinä puhdas lumalaUi-
nm rackaus, sytytä ylös minunHdameni, lvalaist
minun ymmärryrmi, pyhitä minun »tahtoni, ilahu»
ta minun muistoni, ja yhdistä millua sinm cantzas
ijancaickisesi. Amen.
5. MucousKhristuxen rackau-

desta.
ysCH min«n HErrani lESU Christe, sinä cal.
"» lebin minun Sieluni Racastaja, laillna
nulle sinlln armos että minä sinua jätluni sydäme-
Käni racastaisin, ja sanoisin sinulle: Caickein rae»
kahinHErraZEsuala annaminun,sydamesani mu-
uta tuta, min sinun rackaudes; Ota pois eaicki
«mm, sydämestäni, cuin ei ole sinun rackaudes. sil«
la en minä tahdo nwän muuta pitä mumn sydäme.
sani, cuin sinun rackaudes. Ach cuinga ystäwälli»
nen, cuinga suloinen ja «alia on sinun rackaudes,
Buinga lvirwotta se minun Sieluni, cuiuga ilahud
ta fe mlnun sydam-ni. Ach älä anna minnn muu»

ta
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Ruc«us Chrisiuxen r«<?audefi«. 17,

taajattella, catzoa, halata, mta, käsittä, euin si»
nun rackauttas; Silla se.on Caicki, sillä on Caic«
N, se käsittä Caicki, se woitta Caicki. Ach minH
halaja» tämän eallijn tawaran uancaickisest tygb-
nani pitä! Anna minun tätä yötä ja päiwa watti»
oita, ja tätä tawarata wiriasti ja ahkerasti warjel»
la, sijtä mmhettia, sijtä Nttoilla; sillä tämä on i°
jancaickisen elämän efinmcu jaPc adisin Esihuone.
Ach minun Racastujani! sinä olet minun tähteni
hawoitettu, hawoita sinä myös minun sydämeni si,
nun rackaudellas. Ach sinun callis weres, suuw
sta rackaudesta ulos wuodatettu, on nijn woimM
nen. ia nijn läpitzetunZewainm, että se tiwisensydämen kyllä pehnuttä taita. Ach anna sen tuw
gia itzens läpitze minun sydämeni, että myös sinun
rackaudes kawis minun si)dämeni läpitze. sillä sinun
rackaudes on sinun weresas. Ach että minun sy»
dameni awais itzens, wastanottsman,a sisällenijuomaansinnn puhtaita ja calleita weres pisaroita,
jotta sinun Cuoleman kilwotuxesas maan päälle pu«
donnet owat: Ach et-ä minun silmäini lähteet au«
kmnisit, jarackaudesta palawia kynelitä wuodatap
sit, ja että minä nijn eauwoin itkisin sinun perääs
nijncuin yri Lapsi, sijhen asti euins minun corjaat,
sylljs otat, annat minun maista sinuas, ja itzee mi»
nnn cantzani yhdistät, sen hengeliftn taiwallKn kih»
lauren cautta, että minä tulen yhderi Sydämeri,
Hengen ja rulmiri sinun canstas. Ach wedä »i»
nualperas, nijn minä juoxen! Ach tttä minä sinul»
le sydämesäni suuta annaisin,ja sinun suustas ma»
lian lohdutuxen täsitatsin; Ach minun lohdllwre»ni, minun wäkwydeni, mmm elämäni, minun
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Ruc«us Chrijlueen rackaudesi»
walkeudeni, minun tawarani, minun autuudeni ja
Corkein hymani, minun rackaudeni, yhdistä minua
sinun cantzas, silla caicki cuin minulla on paitzi si-
nua, ja ukona sinusta, on sula tusca ja sappi, sur,
keus ja sydämen kipu, sula lewottomuus ja murhe;
mutta sma olet minun Sieluni ainoa lepo, rauha
ja ilo. SentähdenMna minulle, että smun cal-
lis ja puhdas rackaudes ailia ja ijancaickiscst miim-sa loistaie. Ach se, sinun suloisen rackcmdes pyhä
n<li sytyttäkön minlm ylös cvconans, Pyhydcn pa-
lawuteen, suloiseen rackauden palamaan tulee'?, jo»
ca paitzi caickia murhetta, waiwa ja ahdistusta on;
Sinun rackaudes palama haju wirwottacoon mi-
nua, se callis Taiwaan Baljami liewittäkun ja
parandacon minun si)dämeni, että.minä tämän si.
nuil woitees callijn hajun peras aina juorisin, Ach
siyä ihanaisin Racastaja, mikä mahdais se olla
jota ei minulla sinun rackaudesas olis? Sepä on
niinuu eialureni, mulutl yldakyllainell huwituxent,
mimln morani ja minun juomani, minun Taiwall-
Leipäni, minun makia wijnani, minun iloni, mi°
nun rauhani, minun suloinen leponi, minun elä-
mäni, minun walkeudeni, minun terweydeni, mi-
nun autuudeni, minun rickaudem, minun menesty-
zeni, minun cunniani, minun caumstureni, minun
coreudeni, minlm lorkeubem. Ach cösca minä si-
»nm rackaudes poiscaootan, mitä minulla sitten on?
Engö minä sitten ole alastom ja paljas, köyhä ja
wiheljäinen? Ach nijn anna luinun sinun jälkees
itkia, ja sinua kynelicien cantza nijncuin Maria
Vagdalen», ja ei ennen l-ejera, cuin mitä sinun
löydän, sillä sinä olet minua aina ia alati racasta-
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RucHus Chrisiuren raclaudesia.
nut, sentahden olet sinä sillasta hywydesta wetänyt
minua sinun tygös- Ach anna sinun rackaudes ai-
na wlutta minua, että hän olis minun tykönäni ja
ohjais minua taeaperin cosca minä opettais
minun minun tattamattomuudcsani, olis minun wij»
ftudeni mwln hulludesani, paloittais minua cosca
minä syndijn horjad.m, ylös pidäis Nlinua costg
minä ylös amtaiscosta minalangen,
tohduttms minua cosca minä olen mnrhMnen,
wahwistais nunug cosca mmä heicko olm, ylös»
puhaldals minun usconi suitzewaisen kyntilan sydä«°
men, cosca se sammua tahto, ottais minun tygönscosca minä tääldä eriän, ja mimm ijancaickisest ty-
tönäns pidäis. Amem

6. Kijtos sen Ijanmickistn, M
edestä Mristuxeja.

ZfCH laupias, armollinen, hywä Jumala, cum«
g! olet sinä si un armosrickaudcn, sinun

rackc, sa Pojasas lEsuz'esa Mnstuxeja, nijn lau-
piasta, nijn runsaasti, nijn yidäknll nscsti nietdän wi-
heljäislcn m hdottomain cadotettiun!ja duomittui»
inmisten ylltzem ulos jacanut ja cäiken meidän an-
sioni edelle käynyt! sinä M racastanut nleitä ssnutt
rackchass enncn cum mailinan perllstas laskettu
oli. si>mn laupilldes ulottu caickem ihmisten ylitze,
e: tabdo keran cadoteturi waanelka
10 pÄiajais paraunreen ja eläis. Sinä ta!>
tor c , «hmisiä autuazi ja että!?e to'Uude:z fun*
doon scnmhden olet sinä simm rackmn Poi°cws MM.nM lahjotwnm M ilmsittanut, jaswM
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Rifto« sin 3rn»-
ijancaickises», Armowalitzemisesas päättänyt, eaicki
jotcaKänen päällens useowat autuari tehdä. Sen,
tähden olet sinä hänen mailman syndein tähd-cn u«
losandanut, ja hänen päällens, nijncuin sen wiat«

humalan Caritzan, ja ainoan Sowmdo-
uhrin calcki meidän fyndim pannm, eitä hän ne o-
lis candanut, poisoltanut, jamailman sowinanut;
Sentahden ol» l»än Sowindo coco mailman syn-
dein edestä; Hän on tullut etzimän ja wapahta»
man sitä («in cadonnut oli l Nyt olit eaicki ihmi-set cadonnet, sentähden on hän tullut caickia ihmi»
siä autttaxi tekemän, Sentähden olet sinä uscolli»
nm Jumala Ewangeiiumin «allille, ihmisille ilmoit-
ta andanut, ja sinunracas Poicas on cutzunut tn»
gön< caickia jotca työtä tekewHt ja owat rascaute»
tut, että hän heitä wirwottais; Sinä olct myös
luwannut simm Sanas eaMtalmeisä usion ylösbe»
rättä, silla ei sinun«sanas pidä tyhjänä palajaman,
waan caicki toimittaman jota warten sinä sen lähet»
«änyt olet, ja olet tehnyt sen Jumalan woimaxi,
wanhurstari ia autuaxi tekemän nijtä euin päa»
le uscowat; olet myös luwannut vyhitta Uscowailet
»ackaudesa ja heitä uscosa ylöspitä loppun asti, nijn
ettei kengän rewäise ftmn lambaitas sinun kädestäs,
ja että sinä sen hywän tysn euins meisä alcanut o»
let, päättatahbot, lEsurmEhristuxen tpäiwan asti:
Olet myös sinun meowmsilles armollisen suojelu»
xen luwannut Perkelettä ja mailmata lwastan, j«i
nijn lohdulliset sinun annos sinetit sinun sanahas
istuttanut, cuin owat se pyhä Caste jaEhtollinen,
etten me sinun armostas epäillä mahdais. Sensuuren rackauoen, yhttiftn lunastuzen, ia meidänsvn>
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«valiyeMijen edestä Chtiftuxesä.
syndelm ma>io>l,stn"ultisen cutzumuxen ia siuunluma-
laltlsen sanas woiman, ja pyhän Henzen edestä,
jocameisä uscon ylösherättä, Mä chä usco sinun
työs on. js myös ylöspttämisilltdestä uscosa, sinun
ijancaickiftn armos lohdullisen wacuuluxen edestä,
joca <i. tnosta pidä iuupuman waicka wuoret js.
cuckulat lal»g«,'jlt, ja wiM mjden pyhäin corklmn
Sacr<im«nttM luodullisen Sinetin edestä, fljtä»
minä sinun sydämestäni, ja «ueuollen ettäs tahdot-
sit minua nijja ylöspllä, cowlsta klilsauxista »ar-
jella, ja mßa minun jydämeni itzens perusta si-
nun uloS sanomattoman yhteisen rackaudes päälle
minun Vapahtajani yhteisen Ansion päälle, nijden
yhteisten Lupausten, LuHumuxen ja nijden corkiain
Sacramenlein Lohduturen päälle, joista hymistä
töistä sinä meidän myös armosta osalliseni tehnyt v-
let, josta minä mnnen että minä sinun uloswatittu
lapses olen, Christuxesa Olasta armosta walittu en-
nen cuin mailman perustus lassellu oli, ja Lapse-
rl ylösdtellu minun Herrani lEsuren Chrjstuxen
caulta, ljosa sinä minua racastanut, minun py-
hällä Hengellä wahwlstalvt olet: Anna myösettH
minä pyhä olisin januhdetoln rackaudesa, sinun run-
nlalllsen armos tijtoxexi; ja waeuuta minun sydH»
»eni sinun lupaures jälkeen, että minä olisin wah-
wa sijtä, ettei elämH eikä cuolema, eikä yvikän luon»
docappale taida eroitta mlnua sinun rackaudestas,
joca on lESuxeS Christuxes minun HERraft,
ni, Am«.
7Kiitos Luomisen, Edescatzo<

mijen )a Jumalan hallituxen edestä.
Laupias lumsla', Taiwan ja

M Maan

177



,78 RijtOs Luomisin, Mes cayo«mjel»

Maan Luoja ja ylöspiläjä: minä sijlän sinua,
ftdamestäni, ettäs minun rackauoesta sinun cuwas
jälken luonut olet, sinun iijloxexes, cunniaxeS jg

pllstyxexes tilween ihmlstllistn ruumijn ja mynlär-
täwälsen Sielun cantza. Achf minun HErranl ja

cuinga caunijxi, cuinga ihanaxi, culn-
ga pyhsxi, cuinga wanhurscaxl olet sinä ihmisen a-
lusa sinun Cuwas jälkenlnonm, sinä olethänenSle.
luns sinun Jumalallisten awuis caunijllawalkelldella
täyttänyt, häntll ymmälryxens sinun täydellisellä
lunnollas eaunlstanut, hänen tahtons täydellisellä
cuul«a'sudel!a, hänen SydämenstäybellisM ractau-
della ja wanhmscakdella, ja coco ihmisen «uumijn
ja Sielun vlwlesta täydelllsellä. pyhydella lahjoilta
nut ja cauntstanut, «tä hän sinun pyha Templis,
sinun asunsias, sinun istwmes, sinun huonees olla
mahdais iisncaickiftft: Ia wielä cvsca ihminen,
taincaldaistn lumalailiftnj cunntan synnin cautta
cadoltanut oli, rlet sinä hänen tähän sinun Cuwaas
jällens uudistanut, sinun rackaasa Pojasas, sinun
pyhän Henges lautta, ja udeu syndymisen cautta
useoja, Jumalan sanan ja ntjdell Pyhäin Sacra-
meniein caulta. S>nM »lcon ljancaictlnen yli»
siys ia kijtoe tämän fuurtn armon edestä/ Luomi-sen edestä, uden syndymisen, ja uudistuxen edestä
pyhäsä Hengesii; Sillä nämät owat nnnuile sinun
slimen lackaudes iahjat ja wahwat pelustuxet, sil-
lä sijnä caickiwaldiafa Luomisen työsä on sinun kä-
les minun tthnet ealcki ymbärtnS, sinä olet puetta-
nut minun nahalla ja lihalla, luilla ja suonilla mi<
nun ptitlänyt, minulle «iämän ja hywänlyön vsot-
tanut/ sinun.Mtzowists lM minun hengeni.



ja Iu»«lan HMituxen edesiH
MuHa sijs HErra että minä olen sinun tälles tt-
eo ja ettäs olet tehnyt minun fawesta jaannat mi-
nun tulla maaxi jällens. Sinun hallusas owat
minun muncscuuni,. sinä peitit minun äitini coh-
dusa. Minä lijlän sinua sen edestä että minä nijn
«iwan ihmeliiseft tihty olen, chmelliset owat sinun
licos ja sen minun Gjelum kyllä tietä. Ei minun
luuni ollet sinuwa Mtut, costa minä sijnä Mises
tchty Hlin, cojca mina maan sisällä nijn taitawast
cootlu olin. Sinun silmäs M minun, cosca en
minä wielä walmlstettu ollut, ja caicki päiwät olit
sinunkirjaaski joilstut/jotcawttla oleman piti, joi-
stasi Mkän silloin wielä tullut ollut. Mutta cu,
illga caliit owat minun «Hesani Jumala sinun aja-
tuxes! cuinga suusil on heidän lueuns! jos minä
htuä luklsin, nijn ne olisit usiammat cuin sanda:
iofca minä herän, olm minä wielä lykonäs. Ach
sinä lallpias Jumala cuinga olet sinä minulle hy-
wäxi luonut nijn monda caunista luondolappaletta!
Ne pyhät Engelit ruumljn wamoxi ja palwelewai-
fixi HenHiixi, Auringo paista jg loista minulle, Ij-
ma anda minulle hengen. Tuli lawmittä minua,
Wesi jammutta minun janoni ja puhdista minun,
Maa euroista ja wiheriöitze minulle, ja anda mi-
nulle ylöSpltämisen, lääkityxen/ w«attet, ja moni-
naisen huwiOlxen, ja ei ole pMn luondocappale
nijn halpa ia wahainen, jocaei osota minulle Luo-
jaa ja hänen wijsaultans ja taitoans. Ei taida
«yöi yhtän warpuifta pudota maan päälle ilman
sinun tahdotlas, paljo wähemmin jocu ihminen itm«»Meldua. Sillä sinä yl3spldät ja(annat calcki woi-«as Sanalla, sinä hallitzet «mcki, sinä pidät mur-
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»8» Rijeos L,u«misi«, lLbeseayomisen lc.

hen caiklsta, waan erinomattam ltzmisestä, jocasi-
nusa elä ja waelda, sentahden «t taida yritän hius-
ealwa pudota meidänpäajtäm ilman sinun tahdot-
las: Sillä jos sinä luet tähdet? jacutzut heitä eaic-
ha mmeldans, jos sinä luet ckeren sannan ja sate-
hen pisarat, ja mallman päiwät, nijn olet sinä myß
ös lukenut ja määrännyt minun elämäni päiwät,
ja mingä waiwon jaristin cukin päiwa on myötäns
tuawa. Olet myös luwannut olla minun lytönä«
nl Minun ristisam ja wihelzächdesäni, ja minun sij-
tä ulostemmata ja laatta runnaan. Sinulle ol<
<on ylistys, cunnia ja ki)!oS lolckein sinun hywäin-
tecois edezlä: kijttäkät HErra Taivas ja maa,
Engelit m ihmiset, Auringo ja Euu ja caickl k,li-
kaat tähdet, tuli, ilma, tuulispää, jotcahä'nensananstoimittamat, wuorkljaruckulat, ja-caic-
kihedelmälliset pum, caickt linnut taiwan alla,caic-
ki pedot metzis jakedolla, Cuningat ja Duomarit,
nuorucaiset ja nelhet, wanhat nuolten canl)a, tljttä-
tän Hsrran nlme, Halleluja.

8. Kijtos meidän HErran lE-suren Khristllxen silloisen miehuden ot-
tamisen jasyndymijen edestä.

MCH sinäLaupias, ystäwällincn, lcppiäs<st Jumalan Poica, lEsu Chrlste, sinäufcomnen ihmisen Sueucunnanßacastaja,
sinun olcon iMcaickinen ylistys, cunnia ja
khtos, sinun hywWstunatun miehuden ot-
tmnifts edestä, jasinun suuren rackaudes ja
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Rljws Christ. miehuden «ttamisi»» edestH.
ystäwälliN es edestä, ettäs meidän liham ja
werem päällcs ottanut, meidän weljexem
tullut, ia meillem,u corkian cunnian osotta-
nut olet, että me sinun cauitas olem Juma-
lan lapsixi ia lulnalan suguxi tullet! sinä
suuri Cuningas, caickcinHEßrainHErra,
sinä corkeinwoimallisin, wakcwui, rickadin
HErra, cuinga olet sinä kihlannut ilzes sen
alahaisen, helcon, wiheliäsen köyhän ihmi.sen luonnon canM? cuinga olet sinä sen niin
eorkialle corgottanut, ettäs sen Personas
yhteyteen, Jumalanpyhän Colminaisuudcn
Cunnia-istuimelle iaNeuwohon saattanut
ja asettanut olet, nijn että sinä toimen Ju-
mala ia Ihminen olet se loinen Pyhän Col»
minaisuuoen Persona: sinä olet ihmisenruu
mi«i ia sielun päälles ottanut/ettäs meicä
ruumiin ja sielun puolest auttaisit ja autuar
tekisit. IhmisenLuondo oli peräti mrmeldu
synnin uutta, catzo, cuinqa corkiast scfmusa01l puhdisteltu iapyhitetty!se oli kirottu, catzocuinga se sinusa on nijn corkiasti siunattu Isi-nä neitzen cohdun siunattu hedelmä, sinäHErransiunattu, josa caicki Cansatmaanpäällä nunatuxi tulemat. Ihmisen luondo
oli Jumalasta eroitettu, catzo, cuinga sefi-nusa on nim corkiast Jumalan cantza yhdi-
stetty! Ihmisen luondo oli Satanalda hä.wäisty, catzo, cuinga se sinusa on corkiast
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Rhws Chtisiuxen M,ehutzen
eunnioitettu! sc oli Jumalan wihan alla,
catzs, cuinga se sinusa onnijncorkiastraca°
stettu! Ach cuinga taita nyt Immla meille
wihastua, cuinga taita hän meidän wiholli-sem olla, cuinga taita hän meitä cadotta, cosica me olem hänen lihans jawcrens! ei ole
kengän ikäuäns oma lihans wihannut, jos
Jumalaolis ihmisten wihollinen, nijn ei olis
JumalanPoica tullut ihmisexi Nijneuin
nyt Jumalan ja Ihmisen luonnon yhdisty-
M sideonpäästämätdin ijamaickisest-.Nijn
on myös Jumala hänen rackaan Poicans
miehllden ottamisen cautta, meidäncansiam
ijancaickisen lijton tehnyt, iiattcaickisen ystä'
wyden, ijancaickisenrackauden, ijancaickisen
sugnn, ijancaickisen yhdistyxcn, itancaickisen
sowinnon, ijancaickisen lasten oikeuden, ijaw
caickisenweliseuran, iiamaickiftnrauhan lu°
malan jalhmistenwälillatNmittanut<Sen-
tähden oletsinä iiancaickincn JumalanPoK-ca tullut meidän wälimiehexem, jaihmisen
luonnon päälles ottanut, ettäs Jumalan ja
meidänwälilläm olla taidaisit, Jumalanso-
witta, meidän hatäm tuta jameitä lohdutta
taidaisit.Ach sinä oletcuitengin sularackaus,
sula armo, sula lohdutus: sinä olet se oikia
walkells jocameitäylös walaise, se oikia tie
jocameitä wieZsän tygö, se itancalckinen to-
tuus jocameitä opettane ijancaickmen elämä

joca
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Httamisitt edesis.
jocameidän elämäni tcke,se ljancaickinenrae.
kaus jongacauta Jumalanrackalls tule mei»
dän tygöm, caickeiu armo lahjain cansia, se
liallcalcklncn wanhurscaus sinun ansiosas,
jonga cautta me autuaritulemma, meidän
ylimmäinen Pappim ioca meiläsiuna, joca
rucoile meidän cdestäm, joca itzcns meidän
edcstam uhrannut on sowindouhrixi, syndi°
uhriri, rauha-uhrijcl: täydcllillcn mapo ja
lunastus meidän snndcim edestä, täydentekc-
wäja wieläyldäkylläinenhindameidän ftss-
haimecoim edestä: että mc elä mahdaisim
vll hän itze tullut elämäxi, että me walaistuxi
tulislm, on itzewalkelistullut ihmisexi, että
meillä olis lohdutus meidän wiycliäisyde-
säm, on caiken lohdutuxen lähde Taiwasta
tänncSunln lahoon wuotanuc:Että melu-
malan lapsixi tulisiin on JumalanPoica tul-
lut ihmiseri: että me amuari tulisim, on itzeautuus ihmisexi tullut. Ach cllinga sliloinen
oletsinä sinun läsnä olemiscsasja yhtcydcfäs,
cuinga ihana sinllll muodosas.cuinga lcppias
käytörifäs, cuinqa ystäwälinen sinun puhee«sas, fmä caunehin ihmisten lasten scas Ach
minun nstäwäni tule minun tygsni mjnun
sydämcfäni,minun weljeni ala minua ylcnca-
tzo, minun racastajani älä luowulmnusta,
milmnSuihaiseni ilahutawinua yftäwäUisel-
la fuunandamisellas, minunzrackaaniyhdi-

M 4 D

183



RijtHsChrisi. michubett oftsmisin edesiH
stä sinus minun cansiani, minunrackaudeni
fulje minua sinun sydäniehes. ja pidä minua
siellä ijancaickisesl; minun rackaudcm on tuK
lut ihmifepi, minltnrackaudeln onristinnau'
littu, ja
elämänsia cuolemans minua hänenrackaw
destans wacuuttais, mmun hänen canffans
yhdistäis, että minä hänen rackaubefans
eläisin iacuolisin, j« lninulla siinä lepo rauha,
lohdutus.turwssla yancaicklnell autuus olla
Mahdais, Amen-

9.Kijtossen pyhän Casteen ede-
stä/M pyhästalludesta elä-

'mästä.
WCb HErralSmChriste, zjocaoletmei<
FM dän autudcm alcu, käscus ja päätös,
jaolet senpyhän Eastecn Sacramentin afet»
tanut, ja sen lunajmpcn tybsa sillä merkinnyt,
että sinun awatusta kyljeftäs onjuomutweri
ja wesi longa tähdenP Johannes sano:
C) Eolme owat jotca todistamat maan pääl-
lä: Hengi, wesijaweri, ja ne coUm yhdcsä
owat: Sinä olet myös tämän Sacramen»
tin siimn oman Castees cautta lordams,
juminljneuin omanEsimerckis cautta,wah-
wistamlt ja pyhittänyt: Minä kijtän sinuasydä-
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sydämelllsest, ettäs olet minua tämän Sa.
cramentincantta,sinun pyhäänCdristilliscen
Seuracundaas istuttanut, ja minun sen
cautta caickein sinun taiwallistcn jaijancaic»
kisten tawaris ofallisutecn saattanut, cuins
catkeran kärsimises ja cuolemas cautta toi-
mittanut olet, olet minun sen cautta peri-
synnin cauhiasta myrkystä ia spito lista pelnnt
ja puhdistanut, caicki minun syndini, wel-»
cani japahat teconi armosta andcxi alwanlll,
ja olet minun puhdistanut wcdcnpcson cam«
tasanasa, ia pois pyhkinyt caicu minun yli-
tzekäyniiseni, ettei yhtän jäänyt ole, joca
minun taidais cadotta nijn ttlei nyt yhtän
cadotnsta ole nijsä, jotca lEmxcs Christu-pcs owat. ia ci waella lihan waan Hengen
jällen: Olet minun myös, että lyndiande-
pi annettu on, lijancaickiscsta cnolcmastaja ajallisen cuolcman ahdistuxefta, pclwo-
staja hämmästypestä, ia myösPerkclcn mal-
lasta wapahtcmm, ettäs Mlnun sinuhus i'stuttamtt, sinun hengellisenruumijsjäsenexi
tehnyt, minun sinun armo n aldamndaassaattanuv, sinun cansias kihlannut ja
namaickisesti yhdiställyt olet; ja että minäcastcen cautta olen sinun päälleni pukenut,nyn olen minä coco sinun pyhällä cuuliaj.
sudcllas, anstollas. wanhurscaudcllas., py-
YYdeUäsjawiattomuudellas, nijmuin au-

M 5 tuuden
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RljtHS Casteell edestä.
tuuden waatteeUa ja wanhurscauden ha-
meella puetettu; Olet minun udensyndymisöpeson ja P Hengenndisturencautta wastu-
dest synnyrcäimt, syndisestq tehnyt wanhurs-
can,sijnä että minä sinun cuolemaas castcttu,
ja sinun cuolemas hcdelmäst osalliscxi tehty
olen, ja olen sinun cuultaisuutees jaansioos
isiutemri jasitten wihan lapsesta armon lap-
scxi tchdyp tullut: Olet minun köyhästä wi-
hcliäisestä, cadotetusta Ihmisen lapsesta Ju-
malan lapW tehnyt minulle pyhän lasten
Hengen andanut, jongacautta mehuudam,
Abba racas Isä: Olet minun sen mutta st«
nun ijancaickiseenarmo ljjttos ylösottanut,
ja sinus millun canstani kiinnittänyt sinun
lupames cautta, ettäs tahdot olla minun
Isäni ijancaickiscst. Olet myös lahjottanut
minulle lasten-oikeuden, llimittäin sen ijan-
caickisen perinnön jaaumuden. Lyhykäisest,
sinä o>et siinä pyhäsä ICasteesa sen korkeim-
man hywän minulle lahjottanut sinun racka-
han Poicas, caickein hänen hywäin tdidens
cansia: Chrissus on minun:aikensen cansta
cmn hän on ja hänellä on: Mitä taita syn-
di minulle tehdä? Christus on minun,wan»
hurscaudeni; mitä taita cuolema minulle
tehdä? Cdristus on minun elämäni; mitä
taita Perkele junnulle tehdä? Christus on
minunwahwistMNija woittom; mitä tai<

ta
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tamailma tehdä mlzmlle?Christus on hänen
yltzewoittanut. Minun Herrani Christus
on jo minun autuas tehnyt ja minullecai-
ken autuudenPyhäsä Casteesa lahjottanut,
sentähden odotan minäkärsiw ällisydcsälsitä
tulewajsta cunniata. Mitä' taita kövhys,
wiheliäisys, risti, waino, ylencatze'Minua
wahingoitta? Minä olen cuitenain jo au«
tuas: Caicki armolahiac olen minä Christu-xesa ja Christuxen cansia saanut, ja odotan
Cunnian lahioja. Mutta ettäminä, O mi-
nun Herrani lEsu Christe, Casteen cautta
sinun canstas cuollutja haudattu olen, niin
auta minua cosca niinä wiclä elän libasa,
enen minä eiäis ljhanjälkcn.waan että mi-
nun casteeni jocapäiwä olis minusaMällinen, jawaieuttals lihan cuolettamisen,
että minä sydämellisen Catumuxen jamur-
he» cautta, jocapäiwä sinun cansias cuolisinfilläi hänellä min jdca päiwä itzcllens
cuole/ on aina uust elämän alcu sinusa. Iaettä minä sinuhun minun Herrani ia nnnunlumalni kijni istutettu olen, nijncuin oxaelämän puuhun, niin anna minun sinusanijncilin opan sijnä cläwäsä miinapuufa, he-delmitä canda, ei wanhau ihmisen hedelmintä waan uuden ihmisen', udcn luondocappa'
leen, Hengenhedelmitä, ja että minajoea
päiwä ajattelisin, että minä uteen el^lnän

castettu
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castettu olen: Ia myös että minä sinun MM'
cuin ijancaickiscn wanhurscauden jaautundk
lahjan olen pääUenipukenutia nijncuin uden
elämän, jonga cautta sinä minusja zninä
sinus elä ja pysyä mahdaisiu ljancaickisest.
Ia etten mmäikänäns unhodais sirä lljtto,
cuins minun tehnyt olet, en sitä
rickois, engäkiclläis eli sydämeltä elt nmlla
eli jumalattomalla elämällä, waanitziäni
sijtächna ilahtumisin ja lohduttaisin, ja sen
päälle mastoin caickia kiusaupia itzeni mrwal.
lisest luottaisin, jatäsälijtosa, jocaijancaic'
kisest wahwa ja wisii on, myös ijancaickisest
pysyä ja autuaxi tulla mahdaisin. Amen.

10. Kijtos sen P. Ehtollisen
gseturen edestä/ jaRucous oikiasta
walmistuxesta, jäsenterwellljestä

nautitzemiftsta.
WC sinä suloinen, rackaudesta ricas,
M armias ja leppiäs Herra IClu Chri-
ste, minää suuren rackauden olet sinä sen
P. Ehtolliicn asctuxen cautta meille osot.
tanut, ettäs meitä sinun pyhällä ruumijl'
las ja wcrelläs ruokit ja juotat! mitä tait<
täisiin lobduillisembata sano, cuin tämasa-
na (") Joca syö minun lihani ja juo mi-

nun
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nun wcrcni, se pysy minus «a minä hanes:
Mikä on sijs loduliisemdi min pysyä
Christuxes, mikä on rackaamdt, cuinettä
sinä pysyt mcisä? Colea mc sinus pysym la
sinä metsä, mitä tuita cuolcma ia Perkele
meitä tvahingoitta? Sillä Sinusa olcm
ma me wapaat caikesta onncctomuudesta.
Ach minun lumaiamja Herrani mikä olen
minä, että sinä itzcs lmnulle annat maxi
ja juomari? Minä olen mnlda ja tuhca,
haisema astia, ja sinä panet näin ralliin
lahjan minunnn: sijta tunnen nnnä sinunsuuren rackaudes, ettäs minulleannat niinsuuren rackauden pantin ettei suumnbata
taiwaas eikä maasa olla taida. P. Hengen
pantin olet sinä kyllä minulle anoauut, jo-
na minä tuuncn että minä olen Jumalan
lapsi, wnan Ehtollisesa annat sinä minulle
sinun ruumijs ja wercs pantin, sijta tun-
nen minä, et.täs olet minun weljenl, mi»
Nun lihani jawereni. Mmgä caUijn ja suu-
ren minun lunastureni todisturen annat
nä minulle pyhäsä Ehtollisesa, niinittäin
sinun weres, jora maanpäällä todista mei-
dän lunasturestam: Sillä waicka P. HeN-
gt on myös sinun todistajas meidän sydä«
Mlsäm, lliin olet sinä cuitengi tahtonut
tnyos yhden ulconaisen meidän lunastupem
tooismxen ja sinetin meilleanda, nimittäin

sinun
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sinun weres, ioca myds todistaja huuta mei-
dän sydämisam; sen cautta olet sinä tahto-
nut meidän heicolleuscollem auriehtiä; silla
waicka meitä kyllä sinun sanaswoimallisestuscosa wahwW, nj»n tulc euitenginloddu»
tus lvoimMsemmaxi, cosca me nämät sa-
nat euulemma: Tämä on minun ruumtni
jocateidän edestän ulos annettu, tämä on mi»
nun w« eni ioca teidän edestän ujoswuodettu
on, sondein andex and«nnisexi. SeNtähdcN
O minun sydämeni, mitä murhedit sillä,
mitä epäilet sinä, mitä pelkat sinä cuole«
mata ja cadomsta? Smun Herras ja wa-on cuollut siuull edcstäs, ja cmda
sinulle sinun lllnastuxes pantixi hänen py-
hän rumnims ia werens, /a myös hänenchdämcllifttl rackaudens ja yhdimixen paw
t,p,sinunccmtzas,ettei cuoleman eikä elämän
sinua häncst eroittaman pidä. Ach minun
Herrani ja Jumalani opeta minua ajattele
man, mmgäcckdaisella nöyrällä sydämellä
minun tämcnlahjanwastanottamanpidäis:
Ach minä saastainen tulen caiken puhtauden
lähtehen tygb, minä wiheliäiuen ja tar-
witzcwa tulen rickaan tygö, minä syndinen
nen armo-lähtehen tygd, minä sairas tulensen oikianLäkärin tygd/ mmanälkahainen ja
janowainen, sen villan!taiwahanleiwän ja
elämän lähtedenltygl). Waan W, caickein

Pyhi»
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pyhin miet caickia tyftö:Cu-
sa on Wnans näin ihmellistä rackautta
cmllttu, että caickein Herrain Herra yh-
den köyhän kerjäläisen tngo tnle! ia wiclä
että taincaldaisen köyhän wiheliäisen pidäi >

saaman Taiwan ja msan Herran omaxens,
taiwallistziruaxens jajuomareus. Achäläanna minun tätä räckautta ikänäns unhoi-
ta, anna minun sinun karsimiscs ja cuolc-mas alati muistosa pitä, etta.mmun Sie-
luni sen cautta henOellisellä jataiwalliseUa
tawalla ijancaickisecn elämään, rawitmi
ja iuotetupi tulis; Silla sinun kärsimisesäsja cuolcmasas on caicki, luin inimm sie'luani lvirwotta, ja ioilga jälkezz.'/an isota
ja janota taita: Achwainnsta nuluzn Sie»
luni welwollisesti, totisen mcon>amta, to-
tisen pamnnMN,.rackauden zanöyryden
cautta, tätä suurta lahja wastan ottaman.
Mingä caunin majan ja Tempiin wallnistiMoses !a Salomon Armo-istmmeue? Achcaunista minun Gcluni hartauden tulella,uscon cullulla ja paistella, rackauden ianoyryden cauncilla maaleilla, toiwoncru-nulla; enännä ja wahwisia minusa caickihengelliset laajat. Sillä cuinga taita mi-nun us oni paremmin wahwisteturi wlla,cum - olca mmusa syndein andexi saaminen.Chrlstuxen weren cautta lukitun, /a sydä'
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meen mjoitcri tule? Cuinga taita tninu-sa Jumalan ja minun lähimaiscni rackaus
paremmin enätyri cu«a, miu että minun
Herrani Christus, minun hänen ruumijns
ja werens cautta itzc cansias ia caickcin
uscowaistmcansia yhdistä, jaimistä yhden

Cuinga taidat sinä, racas
Herra! minun wiwoni varemmin wahwftsta ja verusta, cuin ettäs minllN catomat,
lomalla rualia rawwct ijancaickiseeN elä<
män. Ach minull Herrani ia Jumalani!minä rucoilcn sinua nöyrästi, ettäs olet
tullut minun liharcni ja werexeni, nnna
minun.nyös caickia cuin sinulle kelpa w
rasta; Anna sinun tahtos olla minun tah<
töni, m'.kä sinua wastanon, anna myös
olla minua wastan, minun lihani ja were-
ni on sinun lihas ja weres ja sinun lihas
ja weres on minun lihani ia wcreni! sen
tähden M salli minun sWsyndijnwäärin
täyttä, waan sinulle ainoastans Cuuniari
ja mielisuosiori. Anna minun myös tästä'
lähin sinun lihas ja weres woimalta mic-
luiscmmaxi ja wäkcwämmäxi tulla mi-
nun ristiäni candaman, oleman murhesa
kärsiwäisen, ylencatzeesa nöyrän, wainosa
siwiän, rackaudesa palawan ja pysywäi<
stn, rucouxesa hartaan, että minä sinun
rmtmijs ja weres woiman elämäsäni, ja

sinun
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sinun lunastures hcdclmön minun uscosani,
aina hedelmälliscsti tutamahdaisin. Amen.

11.Mucous ennen sen P. Ehtol-
lijen nautitzemusta.

lEsu Christe, minun useolinen Paime->Wnenl ja Sieluni PW, jocz olet sanonut:,
(') Minä olen Elähän Leipä, joca minua sps, ei
hän eosean iso, ja joc« usco minun päälleni, ei hän
costan jano. Minä tulen sinun ja rucwkn si-
nua nöyrästi, ettäs lahdoisit lotise» usion cantta
uunua »valmista, ja tehdä minun nmydolllsexi, tä-
«än tauvallistn Atrian wierahaxi; e«äs lahdsisit
minua sinun köyhä lammastas länäpäiwänä caztzia
sinun wlheriäises nljlysäs ja wiedä wilwottan»c»
Elämän Weden lygö: ettäs lahdolsit wlrwotta mi<
nun Sieluani, jawiedä minua oikialle tielle, sinun
Nimes tähden: ettsslahdoisit tehdä »inunmahdolli-
sexi sinun pöydällei, ja sinun Rackaudes jaArmot
Marin minulle täyteen panna. Minä köyhä lam,mas tulen sinun nijtylles, Elämän Leiwän lygö, Elä<
wänLahteheuWo: Ach sinä totinen
Leipä, ylösherätä »musa se hensell nen nälkä ja
pyhä jano, eltö minä sinun p<«ääS himoitzisin,nijn-
cuin Peura hlmoltze tuoretta wettä. Mucta enne»
caickia anna minulle totinen sydämellinen Catumus
jamurhe minun syndeini ulitze, M pue minun pääl,
lenl ne oikist uscon hääw«attet, jonga cautta,mi-nä sinun pyhän ansios wastanotan, ja samat mi«nun c«unijl wsattthmi tallella pidjln )g »mjelen,

(*) 1«»ll.6:3;.
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«tten minä «ahdotoln wiaci.s olls: Auua minuUe
nsylä ja sopiwainen sydän, että mlnä wlholllsillini
sydämen pohjasta anderi annaisin: Ota pols minun
sydämestäni caiten cslteruude» ja nnrjuden juuri,
ja istma sstäwastan minun Sitlusam Rackaus ja

Laupius, että minä Lähimaistani ja caickla Ihmisiä
sinusa racastaisin: Tlch sinä totinen Pääsiäis Lan,»
«as ole sinä minun rawindoni, anna minun sinua
nautita ja ssyödä sydämellisen Catuwuren callerain
ruohoin eant)a , ja pyhän uuden Elämän happa-
matloman leiwän eanha. Ach ininä tulen sinun ty<
gös paljolla ja suurella saastaisuudella rasitettu, mi-
nä tuon sinun tygös saastaisen ruumijn jaSielun.
täynnä spltalia jacauhistusta: Ach puhdista
sinä eorkein Puhtaus! Smun pyhäßuumijs, cosca
serististä alas oteltu oli, tuli puhlaasen lijna weat<
teesen käärityrl : Ach josco Jumala minä mah-
daisin sinun nijn puhtaalla sydämellä wastanotta,
ruin sinulle otollinen olit ! Ach että minä sinua pv<
«hällä hartaudella sylillisin ja minun rackauteeni kää<
risin ja särjetyn Sydämen ja Hmsten Mitlhamilla
»oitelisin ! TaiwanLeipä piti culdaises astias tal<
lella pidtttämän muistoxi Lijton Atkisa : Ach josco
Jumala minä mabdajsin sinun juuri puktaasa
dämesä warjella! Ach minun Herran, sinä olet itze
sanonut: (

* ) El lerweet talwitze Parandajäla,
waan sairaat: Ach minä olen sairas, minä tal-
witzen sinua nljncuin minun taiwallista Sielun- Pa«
randajatani; sinä olit sanonut: Tulsat mmuu ty«
göni caicki, jotta tyKlä leete ja olette rascautetut,
minä tahdon teitä wlrwolta: Ach HErra minä tulen

monilla
(*) N««1,.9;»2.
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momLa'jvnneiVa lasitettu, o:a pms ne minusta,
päästä minua tästä ra«coha;ia minä tulen
nlincuin saastainen, putzdijia minua, nljncuin sotia,
walase mmua: nljncuin köyhä, tte minuaGieluu
puolesi rickalMl, mjnciin cadonnut, «tzl «llua,
nijncmn caboteuu, lee winu«z cnttuax!. Ach lEsu
«.nun ractahin Sieluni Mä! wit min«« itzcstänl
ulos ia ota minua ylös sinun lygös, sinuhun,
sillä sinusa elän Minä, lhesälii cuolen minä. sinusa o-
ltn minä wanhmscas,
di, sinusa olen minä smuas , itztsäni okn minä su-
la Cadows. Nch sinä minun lamannen Dlkönl
tule minun ly^nz, minä lahdon wiebä sinun mi-
nun Sydämem Cemmiobon, fieLä tahdon minä si-
nun juumanda, ellei tenään pllckais mmua. Tuomi,
nulle mpvsäs »>!inä smun racka: des suloisuden lantza,
sinun autuaLisen ijancsic/iftn Elä«äs sinun
wanhurscaudes lundo, sinuN vstäwällisydes cauneus,
sinun bymydes nmselie, sinun nöyrvdes caunistus,
sinun laupiudes hiwlmä. Ach minun taiwallinen
Lääkänni, «mä luon sinun lygös cuollem Sielun,
tee seeläwäxl, sairan Sielun. tee se ltlwtxi, Sv«
dämen joca tyhjä on caikista totisista perustellusta
owuista, lävlä st sinun awollas, sinun H«ngeUäs,
sinun rackaudellae, sinun siweydelläs, sinun nöyry-
delläs, sinun HrsiwällilydelM. Ach sinä ««kia
Elämän Leipä, luMtzeminu» ijantaictiseen tlämään,
etten minä ijancaKMst tsois tngä j^nois, sinusaon minulle läydiWen vldäkMisys, sinä olet mi-
nulle caicki, pysy ijanlatckiseft minusa, ja anna
minun ijancaickistst sinuft pysyä, nljncuins sanonutolet: Joca syij minun lihani ja juo minun werzni,

N 2 se
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RijtOS sitt Ehtolllsen
st pysy minus ja minä hanes, jaminä herätän ya-
Ntn wimeisnä palwänä, Amen.

12. NjtossenHyhanEhtolli-
sen Nautltzemijen jälkm.

<NKCH sl!lä lepplas, rackaudefta licas , suloi»
OtV nen, laupias HErm lEsu Christe. mi-
nä kijlän sinua sydämestäni ettäs minun sinun py,
hän ruumijs ja weres (allilla rualla ja juomallara-
winnut ja nirwottanut olet. Ach mikä olen minä
ittöe minun olet suonut sinun pöydäldäs syödä!
nnnä kij an sinua caiken iinun Rackaudes jaUscoA-
sudes edestä, sinun Miehuden ottamises, sinun py-
hän suloisen Ewangeliumis, sinun kuoleman k<l-
»oluxes ja werisen-Hikes ed§stä, caiken sinun pyhän
Kärsimisis edestä, sen ulosseisotun hosumisen, pil,
<an, syljeffelemisen ja angaran suomitzemlsen edestä,
stn piftelewäisen teräwän orjantappura cruunuu ede-
stä, sinun haawais edestä, caitln sinun kipuS, caic-
kein sinun kynelittes, Mun huocauste» ja sinun ay-
distuxes edestä, sinun listinnaulitzemlses, ja sen sur-
kian cuoleman edestä ja caictein sinun hywäin töl-
des edestä/ cuins minulle sen cautla ansainnut olet,
Lain täyttämisen edestä, sondein andexi andamisin.sen täydellisen minun syndeini maxon ja hinnan «dtt
stä, sinun sowitlamlses edestä sinun taiwallisen I<
sts cantza, sen ansaitun ja lahjoitetun Wanhurseau»
den edestä , Pyhittämisen edestä pyhän Hengen
eautta, ijancaicklsen Elämän edestä, joista hywlstä
töistä sinä «mun ainoastM uscon eautta osalMl
tehnyt, ja sillä ivMa«a sinun Ruumijs ja Weres

pan»
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PantillaGacramentisäwaeuultanut olet. AchtmnZ
ga olisit sinä tainnut csrkiamlnan sinun RackaudeS
pantin minulle anda, ja suuremman waeuutuxen
mlnun Lunastuxestani, syndeln andex» saamisesta ja

-ijancalcklsesta Elämästä ? Anna ellen mlnä sinun
suurta Rackanttas enä ikänäns unhodais/ waan
alati sinun pyhä Cuolematas ajattelisin, sinun pyhä
Ruumijs jaWe' es pyhitläkön ja siunalcon minun
Ruumiini Sieluni. jg warjelcon minua caikifta
synneistä. Ach minunWapoh'ajani ja Autuartefiani,
elä sinäminuft jaanna minun elä siuusa, pysy sinä«<-

nusa ja anna minunpysy sinusa; Aja ulos minun sydä-
mestäni caickl pahat tawat( jusisälle ota sinä yxt>
näs m'nun sydämeni huone. Mnun köyhä Sieluni on
itzcns sinun canhas kihlannut nijneuin sinun Mor»
siamks, ja sinä olet <tz?s hänen eantzons ijancaM»-
stst bhlannut ji yhdistänyt, ja hän on nyt tullut
D,ot:njnM , että hän sinun caickein Cuningasten
(unningan Puolisoxens saanut on; Cumga mahdajs
hän sijs jäilens tehdä ch?ns fyndein ja saa-
stalsuulten Palck.p!jcaxi? CuinZa mahdais hän
niin synn n himon ja eurhuden tähden hänen corkian
Sucuns hucata, jaitzens lamesltalftlle Euningalli-
s.llePuolisolle mahdotlomaxi lehda? Ach caunista
minun Sieluni henKellls llä eaunistuxella, taitMli-
sella coreudella, wahwölla uscolla, palamallarackallZ
della ja toiwolla. eallilla nöyrydtllä, pyhällä kärsi-
wöllisydellä, sisällifellä rucouxella, suloisella siwey,
dellä / ja sydämellisellä halulla sinun ainoan perääs
jaijancaickisenElämän perän, mjn että minä vidäiun
sinun ainoan cantzas ystäwällistä lantzakävAjstä,
jo:o ml>nä syön eli juon, macan eli walwon, elän

N s eli
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rutkisie'eWus Christuxen ksrssw.perlonafl
ell cuoien , «tlä sinä Mvln milmn tMnäm ja nu-
nnia la lwna snuui la si usa iMcaickseft
pysyisin / ala.i söisin ic,jo,sin siimu sinusta
puhuisin ~ ja w< saisin ,

ectä minä täsä ustosa l,uc«
kua, winttisnn PäiwänZ lilwulllftst ylösnosta, ja
>jantalckll'een Iloon sisälle käydä mahdaisin. Amen.

13. Mutkistrlemus fijta kar^
siwaisest Perjonast ja lEjuxen

kärsimiien hyistä.
WCH minun Jumalani ja minun HEr<W rani! anna minun tma ja l/.uistosa
pitä händä, joca minun tähteni kärsinyt
on. Elko hän ole ainoa JumalanPoica,
Jumalan racknhm Lapsi cuinga hän sijs
näin ulos annettu nijn häpiäUisccn cuole-
maan? Eikö hän ole sc, jostaIsä Taiwast on
huutanut: tämä on mmun racas Poican,
johon minä mielistyn; cuinga täyty bänen
siis nyt hänen wihans canda? Eikö hän
ole Cunnian HErra; cuinga canda hän
sijs taincaltaista Pilcka? Eikö hän ole, se
caickein wäkewin, cuinga on hän sijs nijn
heicoxi tullut, että hän on andanut itzeus
nstinnaulita? Eikb hän ole ijancaickinen
caickiwaldias Jumala, cuinga kärsi hän
sijs nijn ulos sanomattoman Hädän? Eikö
hän ole se wirhetoin ja wiatoin Jumalan
Caritza, ja tule näin weriseu Durastuspai«
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ja hänen kärfimisins Hifiä.
ftmcan tygö wtedypi? Ach st puhdasRuu«
mis, je pchä ja nmhetöin Ruumis! tmnga
on st hawouetlu? Ach ne pyhät Kädet! joil-
la hän meitä sluna; Ach ne pyhät Jalat, jot-
ca rauhan tiellä waeisit! culnga owat ne
lapHe pistetyt? Ach se leppiäs Suu jaruu-sun punaiset Huulet! cuinga owat ne mjn
waljmnet ? Ach hänen pyhä Cunnian ansain-
nut Paäns! cmnga on se orjantappuroilla
hawoitettu? Ack hänen tackauoesta paiawa
Sydamens! cuinga en hän sen meille, hä-
nen awatun kylkens cautta osottanut? Achse pyhä, puhdas ja lallis Sydäll'werl/ cuin
hänen kyljestätts on ulos wuetanut, pessön
minun caikista synneistä! Ach hänen ystä»
wälliset Silmäns! jotcaowat kixckaammat
Mringota, culnga owat ne nijn mmennet,
minga näyttämät ne niin surkinlle, cuinga
wuorawat ne wettä, nijncumKynele-Lät>
teet ja wähäisetßackauden.Caiwot? Caic.
tl on surkiat ja surcuteldawat mitä ikänäns
hänes catzotan ; Ach! hän on nijn aiwan
cowin hosuttu , ettei hänen Ruumisansyhtan terwettä paicka ole, nämät owat
minun Syndeini Rangaistuxet ja Waiwat,
minun pahat teconi owat hänen nijn ha-woittanet. O sitä suurta Salaisuutta! O
sitä suurta Rockautta! että minun Sundini
Christuxen pyhimmäsä Ruumijsa owat ran-

R 4 gai.

199



»oo Dllkistelemus Chrisiuxenr/lrsiw.personasi
gaistuxi tullet; Tosin, ramcaltaisen pyhän
nhrin cautta, pi i minun sowitetuxi tule-
man. Se Pyhä canda minun Saastaisut-
tani, seHurscas nunun Wäryttänl/ feHy-
wä canda minun Pahultam, se Wiacom
canda minun Wtcani, Herra anda itzensPalwelians edest ulos, Jumalan Po»ca
Ihmisten lasten edestä/ Cuningas pane mei-
dän P lckam paallens, Jumala anda chms
ulos Luondocappaleens edestä, Lunastaja
Fangitcuin/ ja st cuincoco Mailman Iu«
mala on Cadotettuin cdesta; se Siunattu
ja tosin itze Siunaus anda itzens ulos Ki,
eottuin edestä. Mmä olen syndiä tehnyt
mitä on tämä wiatomCarcha tehnyt? Mi-
nä olen ollut lurmlatom, mitä on tämä
Wandurscas rickonut? Ach Herra sinä o«
lec minun Ylpeydeni tahdm nöyrytctty:
minun Cowacorwa suudeni lähden hosut-
tu , minun Hecumani tähden kipua ja ha»
woia täyteen piesty; Mnä olcn Cuoleman
ansainnut ja sinlul täyty cuoAa; minä olin
synnin cautta myyty m sinä olet tullut mi-
nulle Lunastus rahaxi, ja olet minun syn-
deini edestä corkeimman Hinnan maxanut.
Ach minun HErrani lEstl. cumga taiduis

syndi nijn suuri olla, ettei se tällä cal»
limmalla Tamaralla pidäis maxcttu ole-
man? CmnZa taidais jocu pahatcco nijn

hirmuinen



jH HZnen ksrsimiseNS stists.
hirmuinen olla, mci se taincallaiscn mmm
pilcan, mlcan ja limun cautta pidäis so»
witettu oleman? Cuinga laivaisit synnit
mjn usiat olla, ettei ne.tämän pyhän cor-
kian Personan näin suuren Cuuliaisuudcn,
corkian'Kärsswällisyden, suuren Siweyden
ja sywM Nöylyvcll cautta pidäis poisote-
tu oleman? Aco minun Jumalani! cuilMlaita sinun wibas mjn suuri olla, ettei ie
taincaltaisen Cuuliaisudcn, taincallaiscn
Murhen, WaplstuxenjaAbristMn, wen-scn Hien /a cackeran Cuoleman eautta pi'
däis lepytetty oleman. Senrähden ole mi-
nulle, OIllmala! armollinen, ja älä catzominun syndeini puoleen, maan ota minua
mmohis ylbs; Anna minun sinun rackaan
Poicns lesuren Christupcn rallista weren
ulos muovatusta ijanccickifest hywäpcni
nautita. Amen.

14. M'tos lesuxen Uhristlb
xen karsimijen edestä/ )a Sowinnoll

edest Jumalancantza.
MCH HErra lEsu Christe, sinä pyhä,
»M puhdas wirhetdin ja wiatoin Juma-lan Caritza, joca cannat Mailman Synnit!
Mnä kijtän sinua sydämestäni sinun py-
hltnmänKärjimiscsja Cuolemas edestä, fi-

N 5 mm
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RlftHslElurenChrisiuxen kärsimisin ede-
nun suuren ))iurhes edestä, coica sinun Sle.
lus lnin heisans haman cuoleman «sti;ccsm coco Mailman Murhe, caickein Ih-
misien sydämen Ahdistus, pelco, hämmä'
stne, wapistus ia epäilys oli langennut si-nun päätles. Ack cuca taiea tämän sinun
fisäii s.n pielus kärsimisen, cuins sinun ai-
wi,n murhellssesli Siklusts ja Hengefts kär»
sinytolet, ulos tuttia ja ulos puhua? O
Sulun hätä? O Sydämenkipua! Hen«
gm ahdistusta l O CuoKman kilwouusta!
O werlstä hiklä! mmgäcaltaisella kijtolli'
stlla sydämellä pitä minun sinun wastan-
ottaman? O HErra, sinUtt on totisesi mei-
dän caickein edestam pitänyt Cuoleman
maisia ja caickein Ihmisten Cuoleman kil-
woituM tuta, sinua on Cuoleman ota,
Synoi, oikein waiwannut, ja tosin caickein
Ihmisten Synnit, !ja Synnin Woima, jo-
ca on Lakl, hänen uhcaustens, peljätystens,'
ja kiroustens cantza; sen edest kiitän minä
sinua, sinä uscollmen Sydän. Ia minäkii-tän myös sinua sinun »voimallisen Rucou-xes ja nöyrän Maahanlangemises edestä,cosca sinä Krydimaasa caswoilles maahan
lanqcistt, ja itzes sinun taiwallisen Isäs tah.
d n alle coconans ylös uhraisit. Minä kij»

ran sinua sinun Siocttes joilla sinän uttuin Pahantekiä minun tähteni itzes sis
toa
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siZ, jäsowlMlottedefl Jumalan canfio. 20Z

toa annoit! ettäs mmun ijancaicklsen Cuo-
lewan Siteistä väWälsit; Mmä kijtan si-
nua sinun Hosumisics edestä, cuins minun
tähteni kärsinyt o-et; Euomitzemisen ede-
stä , sin suuren Kärfiwallilydcn / Sirreydm
ja Nöyrydtn edesiä, folla sinä mmun Co-
wacorwaisudeni , Pveydeni ja Cunnian
pyndöni,
tanut ia maxanut olet. Mnä kijtan sinua/
ettäs sinus minun tähteni haviälliseen Ristin
Cuolemaan duomita andanuc, ja mmunsen ceutta Jumalan angarasta Duomw-
sta j« sijtä hrmuistsia wimeisestä Päätös-
duonnosta murahtanut olcc, minä kiitän
sinua sinun orjantappura Cruunus edestä /

jongas minulle hywäxi eandanut olet, ertäs
minulle cunnian Cruunun ansaitzisst. Mi-
nä kiiran sinua sinun wavam:eliscn Ristin-
naulitzemises edestä, ettäs sinus niin kärsi-
waisest, käsift ,a jalwoist olet andanut ristin
päälle naulita , ja olet tullut Kirouxexi
Puun päällä, ettäs minun ijancaickWa
Kirouxefta wapahdaisst. O sinäpyhchUhri'
O sinä wirhetöin Ruumis ! Olpuhdas Sy-
dän ! cuinga on minun syndini sinun can>
sias mennet, ia sinua waiwannet? O sinä
Cunnian ansainnut Pää! cuinga oletlsinaOrjantappuroilla ricki reweldy? Ole iha-
naisimmat Caswot! cuinga furkia on teidm:

muo



254 RiitHs Cbrisiuxenkä simisin ede«

muoton? OtekirckatSilmät! cuinga näy.
tätte te nijll suruUisesti ulos? Ote puhtaat
ja ryhätCowat! mitä hirmuista pilcka pi«
tä teidän cuuleman? O te awusta nckaat
siunaNlcKädet? cuinga olettate läpitzecai.
wetut? oteRauhan Jalat> cuinza olef.
ta cc läpitze naulatut? O vyhä Ruumls.
Jumalancaunis Templi'. cuinga oletunä
uijn cauhiafti bawoitettu, nijn alastoin ja
Mljas ja, läynänswcrinaarmuja? Tasä el
ole Jumala hänen ainoata Poicans säältä'
ny" caickein pienimmästäkän kiwufta,
että däntäydeUistst maxais sekä sisällisella
ctta ulconaisclla Kärsimisellä. Ach Juma-
la' cuinga suuri on sinun wihas syNdiä wa-
ftan? Ack Christel cuinga on sinun rackau-
dcs nijn suuri? sisalliscst kärsi Sielu ahdi-
stusta, hämmästystä ja tusca, ulconaisesti
kärsi se pyhä Ruumis ulossanomattoman
kiwun, Ruumis ja Sielu maistamat Hel-
wetinja Cuoleman Catkcruutta! Sentäh-

huudat sinä: minun Jumalan, minun
Jumalan, mixis minun ylonannoit? tä-
män edest sijtän mjnä sinua Sydämeni poh.
jasta. Minä kijtän myös sinua sinun rac.
kaan Esi; ucoupes edestä nijden edest cmn si-
nun ristinllaulitzit; Ach minun lumalam
ja Herrani, minä olen se joca olen rlstln-
naulinnut sinun minun Synneilläni, /a si-

nä



fis,jHsi>winn<»nedesilumFan cansig, 25,5

nä olet mcoillut mtllun edestäni. Mlnn
kijtän sinua nijdcn lohdullistenSanain ede-
stä: Tänäpän pitä sinun oleman minun
cmchani paradifw; Minä Nlcoilcn sinua,
HErra muista minuakin sinun ijamaickiscsa
Waldacunnasas; Awa ja osota minulle
Paradisi minun wimcisesä hädäsäni.
matta muoto kijtän minä myös sinua sen
Sanan cdest, euins sanoit lohannexelle:
Cayo Alnäs; Nijn olet sinä myös minusta
murhen pitämä, jaminua minun Ristint al-
la lohduttawa- Minäkijtän nlyös sinua sn?
dämcllisfst, sen suuren Sielun-Hädän ede-
stä, »osa sinä huuslt: minun Jumala», mi-
nun "wmalan, nuxis minun xlönannoit;
Ach älä ylönanna minua minun wimeisesä
hädäsäni, waananna minun tuta että sinä
oletmmunlumalani, minun suulimmisa-
kin hädlsäni. Minä kiitän sinua sinun pyhän
Janos edestä, cosca sinä minuu autuudeni
peränjanonnut olet; sMuta minun Janoni
E!ämänWedellä,ja ole minullesencaltainen
Lähde, joca cuohu ijancaickifcen elämään.
Minäkiitän sinua sydämestäni, sen lohdulliss
Sanan edestä: Se on eäptettx; jongacaut-
ta caicki täytetty on cuin meidän autuu«
teem tule. Minä kijtän myös sinua sinunwimeisen Sanas edestä ristin päällä: Isä
sinun käfijs mip6 annan Henseni; jonga

cansist



R'ftos lEsuxen Chrissuxen kH»>simisen ede-

cansia sinäHenges ylönandanuc ,a niin sinun
wiattomalla Cuolemallas nunun Syndini
mapanur olet. Minä lijrän nnua sinun vy.
hän Haawas edestä sinun kyljcsäs / ja sinun
pyhän weres callm Tamaran edestä, joca
sijtä on uloswuoranm, jocaon meidän syn.
dcim Hinda ja Maxo. O minun HErra-
ni lEsu! tämä on se taydell ncn Maj^o, se
taydentekewä ja yldäkyllamm Hinda mei-
dän syndeim edestä; cuinga taidais ioiu
syndi niin suuri olla, joca taincaltmsm nijn
corkian Kärsimisen ia Cuoieman!
cautta ei pidais yldäkyllä sest martttu ole-
man? cuinga ttudaistt synnit nijn usiatHlla,
ettei ne tämän aiwun callchin Lunastus- ra«
han cautta mdais vois vuhityt oleman?
cuinga tawaisit synnit niin hirmuiset olla/"
etrei ne tämän hirmuisen ja häpiällism Cuo-!
leman cautta pidäls volsoletut oleman?
Tämän täydellisin MaM, OM! olet,
sinä kerran minun Syndcini edest hywari
ottanut, et sinä siis ena tästälähin ole mi-
nulda Maxoa waatiwa; Tälle Wanhurs-.
caudelle on täydellmen Sowindo tapah-
tunut, että sinun Laupiudes runsast minun
päälleni tulis. Tämä Sowindo-Übri on
pyhä ja wirhetöin, jonga cautta sinä tay-,
Hellisestl sowitettu olet / et sinä siis nyt mi-
yulle iMcmckisesti ole wihasiuwa- Anna

myös
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siä sja stwlnnon edest Jumalan cansta. >o?

»nmn Hywydes ja UscoUlfudls mmua
, Wanhurscauoen ja Rauhan roj,

nn toistns suuta anda. Minä tunnustan
myös caictein Pyhäin cansia ja sanon: (")
H.rrasa on minulla Wanhurscaus ja Wake-
wys; sinulle olcon ijainen Pllstys ja kijccs
«lkesa llancaickisudcia! Amen.

15. Mrras ja lohdullinen Kij'
tos lEjuxenLhristuxen Karsimijen ede-

stä/ ja
M Sinä caickein pyhin ia suloisin HCrra

lEsu Cdriste, me kiitämme ssnna sinunsydamMisrn Murhes edestä, cofca sinun S e-
lus meidän tähtem nmrheisans oli kuoleman
asti, ettäs sen iMcaickisen Murhen meistä
po!s kaändanyt ia meille ijancalckisen zlo»
toimittanut olisit; sinun növran Maahanlangemises edestä sinnn TmwaMsen Isäs e-
desä, coscas langeisit maahan sinun pyhille
caswoilles / ettäs meille armon löytänyt oli-sit, ia ettei meidän Easwom olis pitänyt hä«walstyri tulla; sinun pyhimmän Rucouxes
/a pyhän Cuuliaisudes edestä, cosca sinä st«nun Tahtos sinun taiwalllselle IfaUes coco-nans ylösuhraisic, ja sanoit; Ei nijncuiu
Mlna tahdon waan nijncuin smä: ettäs mei«

C) Ls>. 4.7: 24,



Rijt«s lEjuxen Chrisi.karnmisen edesis.
dän vahan Tahcom sowitaisit/ parannaistc,
ja Jumalan Tahtoon vyhitälsit; sinunangaran ja catteran Cuoleinan kilwocu.
xes edestä, jolla sinä Cuolemalda WaUan
Msottanut, ja hänen Woimattomaxi teh-
nyt ja ylltzewoittanut olet; sinun caickein py-
himmän werisen Hikes edestä, joca on run-
sast tungenuc itzens ulos sinun pyhästä Ruu-
mistäs ja langennut maan päälle; ettäs mei-
dän kylmän Cuolemam Hien pihittänne ja
Cuoleman AHWuxen / makiaxi Unexi muut-
tanut olisit. O sinä wiatoin ja nuhdetoin
Jumalan Caritza! me kiitämme sinua, ettäs
meidän cähtem olet, fangittu, että mc wa-
pap pääsisim; sidottu, että me synnistä pää»
steryxi tulisim; ettäs olet <mdanut waarin
päälles cannetta, että me Humalan angara-
sta duomiosta wapautettaiiln; sinun pyhät
Casivos ruskoitta/ ettämMä Rauha olis.
H sinä kärsiwäisin ja siwein Sydän! me
kljtamme sinua ecras meidän tahtem olet pil»
cattu sen päälle ettäs meille ijancaickisexi
Wijsaudexi rehty olisit, si)ljesteldy, ettäs mei-
dän, meidän Häpiastäm pelastaisit; häwäi-
sty, että me ssnusa Sunniahan tulisim; suo-
mittu, ettäs meidanTottelemattomudem so-
wittaisit. O sinä Cunnian Cuningas ja her--
ra! me ki/tämme sinua, ettäs meidän tahtem
sinulles Haviäxi jaPilcaxi Purpuralla pue«

tettu
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»ijeoslesuxen Chrisi.esrfimisiUebefiH. «o.
tettu olet, senpäälle ettäs meillecaunjjtHHH.
Waattet toimittaisit; Orjantappuroilla
cruunattu, ettäs Wanhurscauden Cruu-
nun meidän päähäni panisit; olet ottanut
Ruowon sinun oittaankätees, ettes meidän
särjettyä Ruocoam peräti murrais, ja an«
noit sillä lyödä sinun pyhään päähäs, ettH
nw ilolla pääm ylösnosta mahdaisimme. O
sinä suloisin jarackahin HErra! mekijtäm-
me sinua sydämestäni sinunAsettamijes edestCansan eteen, cosca Pilatus sanoi: Cayo
Il)mijtä,cttäsinunTaiwallinenlsäscaHois
meidän wiheliäisyden puoleen, jasinuntäh.tes armahdais meidän päällem- Ach IsH
catzo ihmistä! Sinäcaickeinrackchin, olet
sinun Cansaldas hyljätty ja kieltty, ettäs
sinun uscowaiscnSeuracundasCulma Nwe«
xi tullut olisit; sinä olet meidän tähtem Cuole-maan duomittu,ettäs meidän ijancaickisesta
CuolemanDuomiosta wapaxi tekisit. O sinäwanhurscain ja nbyrin Jumalan Palwelia,
sinäcuuliaisin, Jumalan sinun IsasPoica,me ki/cämme sinua, ettäs olet sinun Ri»stis, sinunpyhääCuolemataswarten, itze
candanut, ettäs meitä opettaisit meidän
Ristimmieluisestpäallem ottaman; oletsen
päällekW/ajalwoist kijnnipingoitettu, et«
täs tulisit Uhrixi meidän syndeim edestä;
Cahden Vtdwärin keskelle ristmnaulittu ja

O Pahan-



RijtoslesuxenChrisi. kärsimisin edesis
Pahantekiäin secan luettu; cusa cuitengin
sinä et keuengcn wääryttä tehnyt, eikä yh-
tän petosta ole sinun suustas löytty; ettäs
meidän sinun Wiattomudcs cautta sowitai-
sit. Olet mnös slwrcn Häwäistyren ja Pil-
can Ri 'in räällä kärsinyt; ettäs meidän
jjancaickisesta Hapiästä wapahdaisit. O sinä
Herran Siunattu ! me kiitämme sinua, et-
täs olet tullut kiroupepi Puun päällä; että
caicki Cansat maali päällä sinusasiunaturj tu-
lisit. Sinä olettullut-Madonwcrrari ia olet
cuitengin caunehm IhmistenLasten seas; et-
täs meidän Jumalan edes otollisixi tckint-
Sinä olet tullut caickcm ylöncatzotuimmapi
Ihmisten seas, ettäs tekisit meidän Cm-
nialliUi. Sinä olet veräti ilman Lohdutusta
rivpunut Ristin päällä; että me ijancaicki-
sest lohduteturi tulisim. Sinun oil täyt nyt
molla alaistomana wcrisclläRuumilla, ettäs
lncidan AutuudenWaatteilla zaWanhurscau-
denHalneellaputtaisit. O sinä ijancaickinen
Piimäinen Pappi ja meidän ainoa Wälimie-
hem! zne kiilamme sinua, ettäs meidän edestäm
Ristin päällä rucoillut oiet,sen päälle zettäs si-
NAs wäkewän lumoon ja kynclitteni cansia
Taiwalliscllelsäues meidän edestäm uhran-
nut olisit. Me kiitämme sinua sen lohdulli-
sen Sallan edestä: Tänäpän pitä sinun ole-
man mmu» canstani paradisis? sencaMa

olet
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RijtHslesupettChrist. kärsimisin edestä.
oltt sinä Paradissn caikille köyhille Syndic
sille awanmu; silla tämä Sana on se oikia
Wradlsin Awaln. Me kijtämme sinua ah-
di?ures ja hätäs edestä/ coseas huusit: UN.
nl?n Jumalan, mimm Jumalan, mixis
mlnu7, plöiim,-.oit? sen päälle etten me lu-
malalda ijancaickisesii hyljätyri tlliis. Me
kiitämme sinua sinun hän Janos edestä
Ristin väällä, ja sen cattcran Eticka- Sie.
myell edestä, jolla sinä meidän ijancaickisesta
Imlosta ja Helwetjn catkerudcsta pelastanut
olet. Me kiitämme sinua sinun lohdullisen
Sanas edestä; Se on läMtt)'! jocaonnijn
paljo sanottu/ Syndi on nyt pois vyhitty,
Jumala on sowitettu, Viamattu on täytetty,
ja iiancaickmen LllZMstus on löytty! Mc kij-
tämme sinua sinun pyhän Cuolemas edestä,
ja sinun wimeisen Sanas edestäristin päällä;
Sillä sen mutta on cmcki meidän Syndim
maxctut, Elämä jällens toimitettw, ja caic»
ki ufcowaiset Sielut scn Taiwallifen Isankäsiin rlönannttut. Anna meidän nyt, O si-nä caickein rackahin hywästi siunattuCunin-
Ms, Josephin cansia si-nun pyhä Ruumistas, ja sen meidän Uscom
puhwasen Liina waattecsen kääriä, Mir«
rdlnnitta ja Aloella wotdella; se on sndämel.
Niellä Catumuxella mMurhetta meidänSW-deim yliye Hamudesa wastanotta, ja yh-

OH teen-
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R,jtH« lesilMCHrifi. färstnnsin edessH.
tccnuteen.usconcautta puhdistettuun Sndä-
mccn,nljilcuizl ulecu hautaan lastia, että hän
miu ws, ja el kengän muu häucn cansians,
si)p.ä lcpäis;la lukitze sinä Hauta silmn py,
lMaHeugellas, etteikengän, eikä Mailma
eikä Perkele sinua mcldänSydämiftäm wa.
rastais; ettemme sinua cadotais,waonettä
me stnun cansias cuolisim, ylösnousisim, eläi«
sim,Taiwczscnastuistm jaijancaickisest jinun
tykönas olisim ja pysyistm. Amen.
16. Moinen Kijtos Wnstuxen

Kärsimisen edestä.
M HErra lEsu Christe, sinä Uscollisin

minun Sieluni Racastaia! Minä yli-
stän, kijtän ja cunnioilan sinua, sinun suu«
ren Rackaudes ja Halus edestä, cuin sinulla
on ollut KärsmiKl minun edestäni, coscas
mieliiuosin menit siuun wihollisias wastan
ja itzcs heidän käsijns annoit. Minä ktjlan
sinua niiden sidelten ja haawain edestä,
sen pilcan, shlieikclemisen ja hosumijcn
edestä, cuins Hannan jaCaipdan huoneesa
kärsinyt olet; cusa sinä myösPetarilda tulit
kieldyp, Ylimäisildä Paveilda duomituri,
peitetyllä caswolla vilcatuxi, syljestellyxi ja
rusiconuri; Sen edestä kijtän ylistän jacun«
vioitan minä sinua, ia rucoilen, anna myös
minulle mieluinen Sydän, sinun tähteskär.
fimän, jaitzeni sinulle coconaus ylbsuhra»man
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mau An-
na sinunßackaudes jaArmos täyttä minun,
ja sammuta ulos sen cautta nnnusa caml
vlnarackaus; anna miliun miclcni,ajatllMi
jataipummeni sencautta flnuhun sijällnvc-
dctyxl, suljetuxi, jasinuncansiasybdlsicinxi
tulla. OHErralEmCdrlste! minäkijttw
sinua sen Höplän ia Pilcun edestä, cuins mi-
nun edestäni Pilacuxen Huonesa kärsinyt o-
lct, jacosca sinua Herodcxen tya.d edes ja!a-
Mslnculjcteldtn,jacowastpää!lescanlzettiN'
Minä kiitän stnuafinunstmnn Kärsiwälliiy«
des ja Stweydes ed stä,jiascnsuurcnDKli'catzecn edestä, -

ncsa, cosca sinua wMcim wcKttcifahäpiM
liscsti vikattin. Achistmam!nuunlot!i<cll
«öyrys, cttkminä caikenajallisen jaturhan
Cunnianja Corkcuden ywncotzvlsl m?n,
minun tuta minun Tyhjydenl, jaraen minä
yhcänpahamicldapidais, josmmäNiUll a
ylöncayotuxi tulisin. Suo minullclArwo, et«
tcn minä Mailmm' sen Cunnian perän pnr-
kis, engäpahaxuis sitäettä minä Mailmas
tundematoinnaolen, ja haneldärnlcaluri a
halpanapidetyxi tulen. maan cttäse olis mi-nnn iloni can-da smun pilckas. O Herra IE»m Clmste: minä ylistän, kiitän ja kunnioi-
ta» sinua sinun häpiällisensuomidzemiscs ia
wmftn naarmuis edestä, ja myös scn vil-

O 3 calliftll
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214 , Rijtos Chrisi. kärsimisin edestä,
calliscnPurpuraisenCaapun edcst cuin sinun
on täytynyt canda; sen wcrisenCruunamlftn
edestä Orjantappuroilla; sen juurenHäwäi-
styren ja Syljestelemisen edestä, nijden co-
wain hosumiuen edestä, sen piicalllsen aset-
tamisen edestä Cansan ctecn, cosca Pilatus
sanoi: CayoM)N7lstä! sm yldncatzeen ede-
stä, ettäs Cansalfta olethyljatMtulln, ja
että ori Murhamies on sinuararcmdana pi-
detyt tullut; sen
kärsimisen cosca smäPliawpildaßi-
siinCuolemahan duomitujci ja
tulit Mnzä annan sinulle nöyrmtKijtoxm
sen häviällisenUloswjcmifen edestä, cosca si-
nun itzeßistiäsCuolematas watten canda-
man piti, ja itzes niincmn Padantckiä nu-
nun tähteni haman Pääcalloin paickan asti
wicdä annoit; Ia rucoilen suma anna mi-
nulleKärsiwällisMä candaman minun
siiäni, ja sinun Isällisen Curimxes mieluisel-
la Cuuliaisudella wastanottalnan, että mi°
nä caikes Wastoinkäymises ja pilcas sinua
kiittäisin jaylistäisin,itzcni sinulle ilolsellaSn-
dämellä omantahtoni poiskieldämisesä ylös-
chrmsilm sinulle caikcxiMiclisuosiorj ylön-
ännaisin. O HErra lEsu Christe, sinulleolcon Mistys, Kiitos jaCunnia, sinun py-
hänRuumiis paljastanufcn cdeiiä, sen hä-
Vlällisenja pijnaUisenßisiinnaulitzemisc ede-

stä,



RijtHs Chnsi. kärsimisin edestH.
stä, nijdcn sywäiltHaawain edestä sinun käsi-säsjajalwoisas, ja sinuncallijmman ruusun,
carwaifen Wercs UloswuodattanM edestä
Za mnds scu edestä että sinä«.'chdcnßöwärmWWc ripustetuxi ja Rtstinpäällä hapiälllscstlvllcatuxz ja syljcstellyp tu-
lit. Minä kijtän ia ylitän sinua nijden pl>
häin fcitzemän Sanan cuins Ristinräällä vuhllNM olet, coscasWihollistcs cdcst
rmojllm, sille catuwaiselleßöwärille Para-disin luwannm, ja Otis, lohannexen.sinunOpetuslapses, haldun andanut olet: Minä
rucoilen sinua caickeiN/ sinun rudtaan Ruu-sun carwaisenWeresvlsaralncautta ja cai-
ken sinun AlMuxescautta, cuins sisällisestija ulconaisesti käärsinyt olet / sinä tahdoisitminun caikista luondocappaleisia paljasta,
että minä köyhänä hengesä sinua seuraisin,sen wanhan Adamin poisrijsuisin, ja sinunpyhän Cuuljaisudes jaWanhurscaudes, Mai-
keilla wiattomuden waatteilla puctctuxi luli-sin; sinä tahdoisit kaändä minun sydämeni
puolees, osotta minulle Varadisin, loh-dutta minua minun Ristisäni, jartstinnau'
lita minusa, sinun cansias,caicki pahatHimot,istutta minun, RackaudenNauloilla Mihinkijnni, että sinun Rlstilmaulltzennses alati
minlln silmäini edcsä ja sydemesäni olisia tekis minml coconans sinun caltaisercs.

O 4 OHEr-
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»iftos Christ. ssrfimisin ebestH.
O GErralEsu Christe! minä annan sinulle
ylistyxen, Cunnian jakijtoxen coco sen wcri-
sen,sinun puhtaanNuumiis, Uhrin edestä Ri«
stinpäällä, josaei terwettä ollut, wann caicki
rickireweldyt, täynäns kipua jaSairauttahamast kijrest nijn candapäähän asti; Ia
myössinun suuren Sydämes jaSielus Ah-
disturen edestä, cosca sinä caickia Lohdutusta
ftkä stsällistä että ulconaista paitzi ollesas,
näin huusit: Minun lumalan,miuun Juma-
lan, mixis minun ylonannoit? Minä kijtän
sinua sinun pyhän Janos edestä, ja sen catte»
ran jacarwahan Sappi-Siemeyen edestä;
ja sen lohdullisen Sanan edestä: Se on tän»
tetty! Ia myös sinun wimeisen Sanas cde«
stä, cosca sinä Sielus, selwällä sinun
taiwallisen Isäs käsijn heitit jaHenges hlbn<
annoit.Minäkijtäu sinua sinuncatkcran Cuo»
lemas edestä, cosca sinun Sydämes pacah.
tunut ja sinun Sielus sinun pyhästä Ruu«
mijstas erinnyt on. Minäkijtän sinua sinun

awamisen edestä, josta on wuotanut
Veri ja Wesi. Ach minärucoilen sinua si-
nun catkeran jacarwahan Cuolemas cautta,
sinun Weres ja Haawais cautta, sinätah.
doisit anoa minun niitä nautita minulleni
caickein minunSyndeini Anderi saamisexi ja
ijancaickiseri Elämäxi/ ja että minä sinuneankas poiscuolisin Milmasta ja caikista

pahoista
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»ijcos Christ.kärsi«islN ebestH.
pahoista himoista, mutta sinulleainoastans
eläisin, ia sinunHaawoistas, nijncuinTer»
weyden-Lähtehistä wirwoitemxi tulla m<u>
daisin; että minun Sieluni, pesty ja puhdi.
stettu sinun Weres cautta, juuri puhdasna ja
wirhetbinnä tääldä eriäis ja sinun cansias
ijancaickiscsti yhdistettynä pysyis. O HEr-
ralEsu Chnste minäkijtän, ylistänjacun-
nioitan sinua, että sinun pyhä, Ristist alas
otettu Ruumijs on calleilla yrteillä jawoi«
teillä woideldu ja Hautaan lastettu; Ia ru«
coilcn sinua, sinä tahdoisit anoa Lewonmi.nun Sielulleni sinun Haawoisas,jaanoa mi-
nun Ruumiini Maasa. jonga sinä sinunRuumtjllas jaHautamisellas jällenspuhit,
tänytolet, lewätä, sijhen asti cuin sinä sen
wijmeisnäPäiwänä i/ancaickiseenElämään
jällens ylösherätät, ja minä nijn sinuncanffas, minun Wapahtajani,felä, jasinuaminun Lihasani nähdä, ja sinun Iloasljancaickiscss nautita saisin. Amen.

17. Kiitos lEsuxen Lhristuxm
riemullisen Ylösnousemisen edest

Luolluist, ja jen Hedelmän
edestä.

NVErra lEsu Christe, sinä wäkewä Le^tW jonl ludan Sugusta, sinä woitta.
O F matoin
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AijtOSChrisiuxctt AlsenHuftmisin cdesi.
matoin Sangari, sinä woimallincn Woi»
tonßuhtinas, sinäwäkewäEimson, sinä
Synnin Ulosjuurittaja , sinä Cuolcmän
Pljjzewoittaja, stnä Kärmeen MnPoMa,
sinä Helwetm Cukistaja! Minä cannan si-
nulle sydämellisen kiitoM sinun riemullisen
ylosnousemises edestä woiton cansia, jonga
cuutta siliä Cuolemalda Woiman poisotta-
nut ja Elämän jaCuolcmattomudcn Wal-
kentcen tuonut olet, sinä olet osottanut si-nus cKickiwaldiGi Herraxi, jolia on Hel-
wetin ja Cuoleman Awaimet, joca awaia
ja ei nMn sulje: Sinä olit cuollut ja catzo
nyt elät sinä Ijancaickisest Ijancaicklften;
sinä oet wapahta.mt Cansas cuolemasta;
ja pästänytHclwetist; Cuolema cusa on si-
mm otas? Helwctti cusa onssmmWoittos?
Kijtos oicon sinulle, ettäs meille Woiton
imdanut olet: sinä olet ollut Cuolemalle
Ailyrcky ja Helwctille Surma, Mia olet
niellyt Cuoleman ijancaickisest, ja caicki
meidän kynelem poisvyhkmyt meidän Cas-
wolstam. Tulcat ja palaitcam Herran ty-
O, sillä hän on meitä lyönyt, hän myös
meitä sito: Hän teke meitä eläwMMcns
collncn paiwän perästä, colmandena pai-
waua hän meitä wirwotta, nijn että me
saamme elä Hänen edesäns- Sentäbdcn
nmnin SOämcni riemuitze ja minun Cun-

nian
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Riftos CHMuxen R!Zs>wusimis'N edest.
nian on,iloinen; Silla lumaia ci ole hyl-
jäullyt sinun Sieluas Helroetis , eikä sal-
linut yänen Pyhäns näkcwäll turmelusta;
sinä olet wähän hetkell Immlalda yldw
alinettu ollut, waan nyt olet sinä Cunmal-
la ja Caunistupella eaunistettu; sinä olet
otettu pois Ahdistuxest ia Duomisst, cuca
taica sanoa sinunElamäs Pituuden ? Se
Kiwi jongaRakendajat hyijaisit, on tullut
Cuimakiwexi, ja se on Hcrralda tapahtu-
Nllt, ja on Ihme meidän Silmäim cdesa.
Ilon ia Autuuden Ani cuulu Wanhursca-
stezz Majoisa: Herran Oikia Käsi on coro-
lctru/ Herran oikia Käsi saa Voiton; Gl
mizzg cuolc, waan elän, ja Herran Tccoja
luettelen h Sinä olet juonut Ojasta Tiellä,
sentähden olet sinä corottanut PM. Si.
nä olelj wtistst Pldsnomemus ja Elämä,
joca usco sin m aälles, hän elä, eM bän
olis cuollut. Sinä olet MowaNcn Elä-mä, sentähden ei taida he cllä itänäns cuol«
la; sillä sinä, heidänElämäns, ?t cuoie,
sentähden ei taida he Elamatäns cadotta.
Ach minun Herrani, sinä olet cmttmntylhs nijncuin caunis Amurusco, sinä oict
vlbsltosnutMaijestetilliscUa tawalla
järistyxesa, sinlln oohat Engelis awawat
ja osottawat meille Haudan, ja sanomat:
Mixi te EläwW Cuolluitten stgs ebillct
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RHe«« ChristuxettLlssttSusiMjen edeft.
Tulcat, catzoratSia, cu?'l!Nga HerraplM'
du oli. Ach mitkä caunijt ia nopsat Camari-
palwcliat on M sinun Hamas ymbärillä,
uepyhät Wartiat. jotca heidän Herraans
palwelewat, cosca nän ylösnouse- Ach sinä
leppiäs Herra, sinä ilmestyt nijlle suurille
Sy.ndismc, Marialle Magdalenalle jaPc«
tarille, ja sanot: Mene minun Weljeini
tygb, ia«sano heille: minä meneN ylös mi.
nun Isäni,tygb, jateidän Isänne tygö, ja
minun Jumalani tygb ja teidän luma<
lanne tnao. Sinäannatitzcsmatcustaman
Emaureen, ja selität sinun murhellifMe
Opetuslapsilles caicki Ramatut. Sinä tu-
let Apostolitten tygö suljettuun Huoneesen,
osotat heille kätes ja jalcas, sinun kylkes ja
haawas, japarannatsencautta heidän Usco-
mattomudens haawat; stnäsyöt ractaude-
sta, heidän cantzans sen todiftumi, että sinä
totiftsti elät, sen päälle ettäs heitä rawitzi»Ht sinun Ylbsnousemiscs Hedelmillä; Sil«
lä sinä iaat ulos nämät Hedelmät sinun
ijancaickisen ZRauhas cautta. joca caic.
ki Taiwalliset Tamarat sisälläns pitä/ Iu«
malan Lemmen ja Armon, Syndem An-
derisaamisen,Wanhuscauden,Woiton,Loh'
butuxcn, ijancaickisen Ilon, ijancaickisen
Elämän.: jaosotat sitä wastan, että Syn«
di, Cuolema, Perkele, Wiha, Rirous, Hel-

wettl
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Rijeos Chrlsiupen 3!l<len«usimisin edeft.
wetti ja Cadotus owat yliyewoitetut ia
poisvoistctut, sillä lmuutoin el taidais yhtan
Rauha meidäntygöm tulla. O sinärackau-
dcsta ricas, suloinen, lohdullinen, eläwä,
ijancaickinen Rauha! sinä lesuxen Christu-
xcn ylösnousemisen caUis Hedelmä! tule
minun Sydämeheni, ilahut« minun Sie-
luni, silla !täman Rauhan ylitze iloitan,
nijncuin Elonalcana iloitan, nijncuin Saa»
linjaosa iloitan. Sinä oletminunHerrani
Christe, MncuinWoiton-Ruhtinas saadun
Woitön iälken, sitä oikiara Cuolematto-
muden Saalista ulosjacanut,nij ta cauneita
Kircastamiscn Juhla-wamcita, nimcuin
Simson, hänen Häisäns, cosca»? hän l löi
Philisterit. Bnna myös meidän, O Her-ra, sinun cansias totisenParannuren caut»
ta hengellisellä tawalla ylösnosta, anna
meidän olla o alliset siltä ensimäisestä ylös-
nouscnusesta, euel toisella Cuolemalla olis
Walda meidän päällem. Nouse sinä ylös
meisä, elä sinä meisä, alas paina ja ylitzc-
woita smä mM Mailma, Smwi, Cuole-
ma<, Perkele ja Helwetti, lohduta meidän
Gieluam A idisturesa ja Murhesa, sinun
Sanas jaRauhan Hengen cautta. Ylös-herätä myös wimeisnä Paiwänä, sinunVlösnouscmises Woimalla, minun Ruu-mijni iMcaiUiften Elämään. Nijn

macan
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K.«hbutus-RucHus Meidän HErran
macan minä sijsHaudasa iiman walitusta,
ja nucun haman wimeiscenPäiwänastj, sil-
loin awat sinä minun Hautani f /a herätät
mlnunijancaickiseenlloon; Silloin oletsmäsanowa: HeratMja kerseatcat, tc jotca
macatteMaan alla, silla minun Casteem on
wihmMn kedon casie. Silloin on minun
heicko, radollinen, cuslewainen Ntzunluni
räällens pukema Catomattomuden, Glolc-
mattomuden., WoimaniaCunnian, jaon
tulema sinun kircastetun Ruumijs caldm-
sepi; sillä meidän Elämäm on kätketty si-nusa, mutta cosca sinä, meidän Elämäm
llmoitetnzi tulet, silloin mekin sinun canZasGmnias ilmoitctan.. Amen.

28. Uohdntlls-Mcous Mti<
, dän HErran lEjnxen Zlhxistuxen

Haawoista.
MCH sinä minun Rackahin, Pstawällisin ja sil-
<» loisin Herrani lEsu Christe, joca'«nnun pa-
hamtecoim "tähden haawoitettu ja minun Andeini
tabd?n yosilttu olet, sinä et ole ainoastcms sinun
pyhälle Apostslilles Thomalle näyttänyt sinun py,
bmHilawojis sinun pyKisäKäsisas ja lalwoisas ja
sinun waan myös!minulle, että minä mjta
ilman lachamata catzelisin Uscosa, että millä sijtä si-
nun palaman, sydämellisen Jumalallisen Rackau-

des
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lEjuxenChnstuxen Haawoisia.
dch tmwjsm, itzeeni sisälle painaisin jalvedäisin,ja mi-
nun Sydämesini ijancaickisesti pidäisin. Millärucoi-
lcu sinua al,na min:m tilta, ellinga suuri sinunRackau»
des o;i meitä wiheliäisiä ihmisiä cohtan, sillä sinun
pyhät Haawas owat sinlln palaman Rackaudes
Todisturet ja Sinetit; pai-ia sinun Haawas zujn-
cnin Sinetti miliun Sydämehem, silla sinä oiet mi-
nun sinun Haawais cautta simm kasijs ja Sydä-
nuhes kirjoittanut; Ia clta Sydän o-lßackalldm
Gia ja Zlsulna paicka , mjn olet sinä sinunKylkes
awata andanilt, että me stncautta taidaisimme ca-
tzoa siimll Sydämehes. Sinun pyhät Haawas o-
wat jumi nijncnin sinun Jumalallisen Rackaildes
Käsikirjoitus, jonga cautta sinä itzes sico«mt!ja wel-
wottan-uc olet, ettäs tahdot olla meidän Racasta,
jam; Sentä!,de»l olet siuä Lain KäMjoitnren,
joca meitä wastan oli porottanut, ,a ilalllinnut
Ristijn, ja meille sitä wastan toisen, sinun Rackail-
des KasikirjoituM andanm, sinun Nerelläs kir-
joitetun , jonga cautta sinä itzes meidän cantzam si-
dot ijancaickiscenRackautcril: "Ia elteni me wrwwis
sinulda jotacutaMieckauttajaPetosta peljätä, ntzn-
cuin mmlda Ihmisiloa, sentähdcn olet sinä
Mit Kylkes awata, ja osotat meitä sinun Sydäine.
hes simoden: Catzo ei tasa Sydämesi Petosta ole
eikä Wieckautta, en miilch tahdo petta sinua, sen-tähdcn pidän minä nämätßackaudentodisteet wie-
la jälilla minun krcastetusakin Rnumijsani, minun
ilancaickisen cuolemattoman Rackaudeni, joca ci
ikänäns sammuman pidä, wiM Pantiri/ Wacnll-
WM jaKäsikirjoituxeri. Ach minun HEu'ani,lE«su! Minä kijtän sinua sydämestäni smminlin Lima

stu^cnl
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sturenl tallijn Tamaran edestä, joca on sinun haa-
»oistas uloswuotanut, eikämistn «ualla laita löyb-
tä, culnsinun »eriruffioisa Haawolsas. Ach Her-
»a, sinun suuri Rackaudes on tämän Autuuden-
Caiwon awannut, sillä n< todistamat sinun ylda-
kylläisestä ja ylitzewuotmvasta Rackaudestas. Nijn-
«uin s»uret Wtrral wedellisist Caiwoist ja Lähtlhifi
»uodattawat ihens Maan päälle: Nijn on myös
sinun Rackaudes Wlrrat sinun Lähtehestäs «e,sä,
Vljncuin «uiman Maan päälle, ihens ulos »uodalta-
«l; Tämä on se oltia Elämän Wesi, joca tästä
Elämän-Lählehesta on ylös euohunut, meidän loh.
duttamattomia Sydämttä» wirwottaman. Ach
Herra, sijnä olis kyllä ollut, että sinä minun ede.
stäni nijn suuren ahdlstuxen j« limun ja»ielä Cuo-
leman kärsinyt olet; Mlttta sinä olet wielä ylltze
näitä caickla minulle Lohdutuxexl sinun pyhät wijsi
Haawas sinun pyhäsäßumijsasjällllä pitänyt, ljan-
eaickisen minun Lunastuxeni ja sinun palaman Rae-
taudeslodlstuxeri minuacohtan, sen päälle että mi-
nä minun Autuudeni lTawarata sinusa ja sinunHaawoisasetzlämahdaisin. Ach Herra, Herra, an-
»a minun Sydämeni olla siellä, eusa minun Ta-
»aranion. Ach minun Herrani lEsu! anna sinun
Haawas olla minun Lohdutus-Lähteheni, cosca
Perkele minun Sondini suurixl teke, Jumalan Wi-
han minulle eieenmala, ja minulle hänen julmat ja
hirmuiset Kynlens osoita; nijn tule sinä Herra ja
osola minulle sinun Kät« ja lalcas, ja Isinun Kyl-
ke<, että minä tasa Lohdutus Speillsä näkisin mi»
nun raitaan taiwallisen Isäni'armollisen Isän/ Sy«
dämen ja itziäni «janiälltisestch Sowinnosta

loh-
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IjAuxm Chrisiuvett Haawoistn.
lohdma»sin. minun Herrani lE,u Christe,
cofta m»lun Hälani ja Sydämeni ahdistus suuri on,
njn tule sinä ja oso;a minulle sinun haawoitettu
Sydäwes, sillä ftntähd:n olet sinä kylkes awala
«ndanut, mtnule sinun Sydämee nättänyt,
«uäs mlnnn Hätäni tahdot anda käydä sinun Sy»
dämelles ja olla canllakätsiwäluen minun «mtzanii
Sillä sinä olet mettä meidän Jumala»!, Laupiuden
luutta «Mm nijncuin Cvitts z/lhaldä, sentähden
o:, sinuu an>Mu kylkes yxl Armon, O.wi, josta se
AhdlstuxM rafttsttu Sielu jonga Perkele hänentulisilla Nuyiillan» wahiiMillsnut on, sisälle mene:
Semähdln on sinua Svdämehen teiyäll pistetty,
ttiel minun Sydämeni-Pistimet minua ahdistais,
huojenna sijs minuse mmun Sydämeni kipu, O
Christe, sinun haawoitttun Sydämes cautta. O
minun Herrani Christe anna sinun Haawas »eli
minun Sydämeni ylös sinun tygös; Sillä sinä o,
let sinun Cunniae tilasa jälillä pitänyt sinun tirctaal,
loistawaiset Haawas, ja osolat ne <aikiB< pyhille
Engeleille ja Jumalan Uloewsliluille, nijncuin ila»
hultawaiftn Ihmeen, heitä silla ilahuttaxes jasinunRackaudesae wlrwottaxes; Sentähden wedä «yös
minun Sydämeni jaAjaluxenlMailmalllsista, sinuntircasten Haawais wahwalla Rackauden Nuoral-
la sinun tygös Dlös, jaanna «inun Rackaudenisinne jälens jisäUe wuota, josta si.iun Ractaudes
uloscuohunut ja uloswuotanut on. Ach minun
Herrani lEm Christe, anna myös. sinun pyhät
Haawas puhdista minun Sydämeni, ja Sonninhimon ulvsjuuritta; Sillä että Ihmisen Sydän
euonnostans. saastamm on, josta ca«<fi Synnit u«

P lo<
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loscuohumat, okc sinä, O Herra, smun Sy-
dän-Weres , Kylkes Haawan caulm ulos-
wuodatlanut, minun Sydändani sillä
että minun Sydämesäm caickl pahat Himot cuolisit
ja pLispyhnM luilsit. myös, O mmun H:r<
rani Chnste, sinun pyhät Haawus mwua kehoitta ja
wetä Rackaulcen minun Lählmäistanlwastan. Sil-
lä, cssca smä sinun awatun Kylkes N>stm päällä
'VstHwille ja WcholWlle silmäin eteen astttt, ja
myös oKI cuoLut meidän edestäm, cosca me wM si»
nun Wihollifts olimme, n-jn anna sinlu; HOawss
minua kehoilta, etlä minä myös mmun
sian: «arastaisin, että minä mielelläni alidexi annal-
sin, «nga olis Costonpyyläjä. Silla sinä Hma,
el ole huutanut Rlftln päällä: Isä, costa m!nun
WchoAMm; waan; Mna heills andexi! Ia
mistä tule se että Rackcms on cocouans kylme»:-
dynyt, waan sijcä eltei Ihmiset sinun pyhiä Haa-
wojas, n jncuinßsckauden-Lähteitä olkein lundmet,
«l sinua chdm edest kijltänee, etkä sinun Rackaut,
las nhstä imenet ole. Anna minulla myös, O mi-
nun Hermm lEsu, olla ttM sinun Haawoifas,cosca minun Gltluni ei misän muallHkewäli tai-
da; Nijncuin Noan Kyhkyinen, joea Wcden-pai-
sumisee ei misän Lewonsia löynnnyt, jalull jallens,
ja Noa pIM käeens ulos, ja otti sen Mens
2lr«kljn tygöns; Ia cosca minun Sieluni sumen
ÄlMuxen Wesisä ei m«sän ttwätä tawa, mjn an-
na dänen simm Haawsijas lewätä; Iacosca - innn
Syndmi ylös heläwät, j > käywat minun PäÄ.j
ylitze, ja nljncuin rascas Cuorma tulewal minulle
ylen lasmi, nljn ettei ole rauya «inun lulsani mi<

nun
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lEsueen Chnsiueen Haawoistä.
nun Syndeinj lähden, jZ minä myrlsen minun Sy-
dämeni kiwusta/ nijn näytä minulle, Herra sinun
Haawas, culn »inu» sondewi tähden sinuhun löydyt
owat, että minulla Nauha olis. Cosca minuaP«-
tele nijoen corklain Kiusausten tulisilla Nuolilla
wsiwa ja lewottomaxi tele; Nijn anna minulle, O
minunHerrani Ehriste, että minä itzeni kätken sinun
HaawoihiS, nijncuin Kohkyluen Kiwlraunioihln
ja Wuorttn-rotcohin. Ach minun Herrani lEsu
Ehriste, lo<ea«inä, eli hengellisen Hädän, ellruu-
«ljllisen kijwun ja Sairauden tähden en lewätH
ell nuckua taida! Nijn anna että minä lewä sin si-
nun Haawoisas, nijneuin wähäinenLapsi jocael Ni-
sän paremmin nucu, culnAilins helmasi», ja nijn-
cliin Johannes joca sinun nnnoillas maeals; Sillä
sinä olet suonut: Tulcat minun tygöni eaicki, jot-
cs työtä teette ja olett» rascauietut, wina tahdo»
teili wlrwotta ja teidän pitä Lewon löytämän tel»
dän Sieluille». Suo se milkulle, minun Herrani
ja minun Jumalani sinun pyhäin wldm Hmwaslähden. Amen.

19. Mmnnuxesta jaßyndein
andexijaamijesta, jocaLhriswxen

Kärsimijesta uloswuota.
Museollinen Jumala!M Minä kiitän nbyräft sinua

Neuwos edest rackahan,
Etts Syndeim Cuorman ralcchanMeild otit pois, jaPoicas tW

PH Sen
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H? 8 psrannuresta jaSynbein and«xl'lä«lMljestil

Sen annoit canda Ristin pääl.
Minä Rackauttas corcotan,
O lEsu, meitä wastahan,
Ett sinus caicki jäsenet
On kilvun suuren karsinet:
Sill' Haawas/ coscas osotat,
Mun Hengen, Sielun wirwotat,
longHaawoil'näist on Lääkitys
Parannus/ Peso, Licwitys.
Minä kijtän Armoos laamat/
Cuins minull sijna osotat,
EttUscon Silmill'catzella
Saan Haawas pyhät ilolla,
loist minull Syndein Puhdistus
Wuota ja Elon Uudijlus.
Mmä pyydän Racas lEsu: ann'
Cciutt Haawais kiwun catkeran,
Cans Kylkes läpitzpistetyn,
IaSielusiuur ahdistetun,
Ett tunnen Syndin, catkerax,
Cuin Meren Sannan rasca ax
Mull Cuormax cowin watwawap,
Ia Cuollon Cuoppaan painawar;
Ia catuwaisell' Eydämell
Ne tunnustan Suull suruisell:
Ach HErra lEsu laupias,
Mull konM ole armias,

Mun caMn, wihas/ Duomioon.
Sill'



jsca Chnsi.RHrllMlsistä uloswuota. 223

Sill' Wcres Woima liemittä
Mun Tuscan, Welcansclittä,
laWirhcn poijcs wirutta,
Cuus Sielun'juurilamca:
IaKylkcs Hamv on Elämän
Mull Wcden Wirta Sielutan.
Siis cosc ei milllls löydetä
Päast Jalain asti tcrwettä,
WaanHaawataiwan haisemat,
Ia julmäl Weripaisumat;
Nijn racas HErra paranna,
Aut, päästä Synnist minua,
Ia minus Cuwas uudista
ZäU/ jong' on Syndi cukistan;
Nijn Knlkes/ Haawas meriset.
Mul Tcrlveyn on Lähtchet,
Sun Tuscas, Waiwas waikia
Mun Sie un Lepomäkiä:
Sijs Haawoiji pyhist wuodata
Uus Elon Woima, lohdutaNijns murhellista Sieluan,
Ia saata Armos elämän.
Ne Sanat HErra laupiat
Minä uscon: Jos nijn russiat
Cuin Weri Syndis ollewat,
Ne cuitcng, walkiax tulemat,
Ia jos ne Ruusun carwaiset,
Ia aiwan suuret olisit,
Ne WiUan werrax muutetan,
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pariwnuxesia ja Sandein anderisllamlsista,
Cosc' Pahast Menost lacatan.
Siis lEsu käännä Sielucm
Pois Synnist sinus elämän,
Sun Haawas anna haawoitta
Mun Sydämen ja wuodata
Niist tähän Hljys suloinen
Ia Rackaudes tulinen;
Mun Sydämen nijn pyhitä
Etts sijnä taidat asua.
Ann' Sydämes haawoitetun
Vehmittä Sielun' cowetun,
Ett sijtä mun Sydämchcn .

Rackmldcs wuotais suloinen.
Cautt Kätes, lalcas naulatut
Mun käten, lalcan mueam'
Pois Ennnist, Tahtos tekemän,
lawisustainwaeldaman,
Mun Ruumin' sinuU llhraman
Sun Pelwosas am eiämän.
Cautt' Parannuren! totisen
Mua tyM saata jällehen,
Nijn että caicki Jäsenen
SM Palweluxex andancn.
Ach pijrrä Nauloill Sydämen,
Ia Rackaudes suloinen
SijnwahwMylöskifjoita,
Mua Wcrelläs myös wirwota,
Ett Cuolem' ijancaickinen
Ei melis ylbs hirmuinen.

Waan
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jotaChrisi.Närsimijesiä u!«swUHta.
Naail suo ett Käten.Sydämen.
Minä tyOs wimeln nostanen,
Ett Lcwon löydän makjan
Sull Haawoisas. nyu cuolcman
on lääldäLähchlautuas,
Ia Owi Iloon Taiwahas.
20. UchdNtusMucous. Uhri-sturen Haawoista.
M lEm Vapahtajani!
M Sinä karkit tipun Haawani,
Ia caik' cuinSyndln' anlaltzit
Sun päälles panna suwaipit.
Sinä Sanoill, Toill jaKärsimällEll muuta ctzin pyytän taäl,
Waan meitä jällens omitta,
Ia Wihanpoies loimitta,
lonss Työs n m olet täyttänyt,
Ett Isä Sinus näyttänyt
On meihin Hywänsuosions,
Cuin MM silame Ansios.
SinälEsuracasHErraniMun olla tabdot omani,
Vilin Perindön ja Tamaran,Mun Tukcn, Turman ainoan.
Sinun Viinas, Cuolos wiatoin

Sowindos arwamatoin
Mun kyllä wojwat somittaMull Armon, Lemmen toimitta.

P 4 Sinä
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Lohbutus-RoeHuh Christuxen HsanMsta.
Sinä Olvi awo Taiwahall!
Mua Isän tygö rackahan
Päast', Ma,wcdä, johdata,
laHaawais Ncstcll lohduta,
Ett wahw ll Turw ll usconcn,
Sinun Syndein tähden cullchcn,
Ett mahdan molla Synnille,
Ia uscos elä sinulle;
CansMsnousullloytäncn
Muli hurscWden totisen,
laMcnoUylhsCunniaan
AwulNleen Owen Taimaan,
Ann, ettän Rackaudela
Saan e la, pysy sinusa,
Sun Hnawas että weriset
Mull Elyn olis Lähtchct,
laLchdutuxen' maku,
Elais ia Cuollcs ainoa.
Ach päätä, lukitz' minusa
SchywäjongaSielusa
Sun Armos waca slcan on,
Ett kljtoft sitä sinull tuon.
Mun lalcanTiclles johdata,
Ia Henges lmna ohjata
Mua, etten M)is sinusta;
Nch ota waari minusta
Ett Silmän',Sielun, Mieleni
Elmuallitzeenskäännaisi,
Waan Wcrichaawais puolehen,

Jos

232



l.Hhdutus'Ruc«ue Chrisiuxen HaawoistH.
Jos cuollen eli elänen
Sinua lEsu ndyMrucoilen:
MuaturhastOpist warjcle,
Ecc' se ci minua pcttelis
PoisTicld, ia sinustwicttclis,
Cuin olet Totuus, Elämä
Ia öwi lapitzmendäwä,
Ann sijs ectWalkeudesas
Minä Walon näell Sinasas,
Ia wijlnein pääsen Caswojcs
Näkemän kirckait Taiwahas. Amen!
21. NohdutusMuconsMw

stllxell kärsimijest.
W lEsu Sydänrackahin,
HA Aumudcn Lähde rickahin!
long Kättöst caisi Tamarat
Wijsaun ia Tunnon wuomwat.
Minun tähten itzes haawoitta,
Ia kiwull rascaall rasitta
Sallcit, ja wlelä päämsep
Sun Lylkcs awar wimcisex,
Elt Sydän tyynni wuodatus
WedenjaWeren, osotais
Nijnßackcudens palavan,
Ia tuottais ylitzwuotewcn
Mull Puhdisturen Syimistän
Ia täyden HilMn edestän.
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Lohdutus-RucousChrlsiuxen kärsimisesi.
Tain Kylkcs tähden awatun,
Cans Nuumijs pahaft pAatun,
Ia Sndämes wuodatttun,
Cuin()Meden Wahansulatun,
3)ilnä lEsu sinuld pnytänen
Mun cowa rewi Sydämen
Ett siellä Murhe, Catumus,
laHalutygdsaukenis,
Ett Hum? laxis Gywndest:
Ach lElu ricas Hywydest!
Mtta älä tykeös wihasas
Powhäädä, chkä edesös
Hll Syndin suuret, iusiat,
lotc' minua pmjes syszwät:
Waan älä jälecn Ansion
Mun snna tulla Duonnoon.
Ach lEsu racas stnoinen:
Muil Pabast puhdU Sydämen,
Se Weres wyimall' wiruta,Z
Ia Amws Wen wusdata/
Se täytäRackaudellas,
Ia saata Wen Armollas,
Ett minä Tahton annaistn
Sun Zahtos all ja muuttaisin,
Caut Henges woiman wäkewan
Mun padan Sisun, Elämän.
Sijs iyes hywin awaja
Aun Sydämen, ccfc' HBaja

Werel
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«.«hbutus-RucHusChrisiuxen kärsimisesi. 235
Werelläns lEjus plijscotta,
Sun, jatäll' Castell wirwottal
Nijnnijtuscuiwan, että se
Ihanast caswa, cucoitze.
Ach laita lEsu armahan'
Cautr Rackaudes palawan
Nijn ettei Sielun' lewotoin
Tääll ennen olis huoletoin,
Cuin, cosc'hänLewon HaawoisasLöytä, ja myös sun Rinnoisms
Saa lanans suuren sammutta,
Ia Maärans päähän ennättä/Ett hän nijn Sinus makian
Sais wimcin Lewon Taiwaan.
Sun lalcas pyhät, nopiat,
lotc' cadonneita hakemat,
Waick kijnni owat Ristisä,
Mun cuiteng' käymät jälisän:
SM Tield cosc'exyn, warjele
Mua ettei lalcan harhaile,
Cosc' Pcrkcl' Mailm' wietteleMua wisust kiinni pitele,
Ett lalcan Teiliäs pyfyist
Eik' sinust poijes eryjst.
An Armos Ristin'miclcllänMun canda, sillä Ehdolla»Minä omall' Wen sultttunen,

llman sinutt' puuttullm.
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lohdutus -RucHus Chrisiuxett kärmisisi.
Sun Kätes läpitz pistetyt/
SynninkiwuUahdlftetm
Tääl Adamin caick sikiätTaudistans tcrwcex tekelvät.
NäistKMässijsäläann.
Muarewäist Suden cauhmn,
WaancaikcsTuscas, Hädäfä
Minull' anna Turwa sillusa.
O Christe, smzla rucoilcll
Cautt Haawais wijden wcrisen,
Mun paallen sinuas armahda,
Ia Cuolemast mua wapahda,
MuU Awux Turwap ehdi tääl,
Etten cpäilis Sanas Ml.
Wahn ist Uwon, älä' Pijnas ann'
Mun päällcn mennä duckahan.
Sun sywat Haawas kätkekän
Mua Wihan edest wäkcwäzz,
Ett' nijden cautta lCmnnan
Minä päästä taidan Taiwaan.
Uchaisso Vapahtajani!
Euin tunncr mun Sydämeni
Sinä olet alno Tui
Cole' lanU Cuolcm' päälleni.

»tzcn mljcn HaawoihisCuolos/aElosparihis,
Ett Elämäs ia Cuoleinas
MaiMisin olla vlmnas.

22.
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L.<chdutus<Rucoua Christ. Rarsimistsiä.

22. Moinen Achd!ltus-Mu-
coils Lhrlsturen Kärsimijestä.

Mlmnal'l/ancaickinen,M Isa racas, armollnen/
Mull Armos cöyhäll osola,
Sun Poicascamt'/ cuin haawoitta
Tääl iyens andoi edestän,
EttollvMlnmliKmastan;
Mua käännä poiies Synllistä,
Ett saan osan SowinnojHa.
An Armost andcp Syndini,
Ia wahwast sido Sieluni
SunPoleasrackaudella,
Jolta Haawain päälle catzella
Sinä armollisest tahdoisit,
Mull laupias etts olisit:
Pois poista Wcha, Rangaistus
tznldyttäApu, Pelastus;
W catzo Paljout Syndein,
Waan Poicas sywäin Haawain,
Cuin sän mull Sydcin tähden täal
On tahton kärsi Ruumijns pääl,
long cautt' on Wihas sowitett',
Cuin oli kedoitett'.
NM Hänes löysywat,
Cuin minM iöyhäld puuttumat,
Sill Haawans pM, puhtahat,

MM
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RijtHs Christ. Tmwaasin asiumlstn edestä.
Mull Terwemi, Autuun tuottama'.,
Sen minä uscontotiscst,
Caus luomn sijhen Sydämesi,
Ia annan Herra Kijmen
Sinull Armos edest ijäisen. Amcn!

23. Mtos lesuren Uhristw
xen riemulleen Haiwaastn astllmi-

jen edestä.
lEsu Christe, sinä caickiwA

sZW dias Woiton-Ruhtinas, joca sinun
riemullisen Taiwaasenastlnnises cauttawoi-!
ton cansia, Jumalan Maijestetin ja Woi>
man oikiallckädelle istunut slet, jaoletcaic-
ki sinun Wiholiises pannut sinun lalcaisA<
stinlaudaxi, nimittäin Synnin, Cuolcman,
Perkelen, Helwetin ja Mailman, cuinga
taidan minä tätä Woittoa, täck Woiton
Cunniata, tätä sinun corkiata nimiäs täy«
dellifest ja welwollisest ylistä ja ylös corgot-
ta! Sillä sitten cuin sinä itzecauttas mei«
dänSyndeimPuhdisturen tehnyt olet, o«
let sinä istunut Jumalan Maijestetin oikialle
puolelle Corkiuxisa, ja olet tullut niin paljo
paremmap Engeleitä, että sinä ylemmal'
semmän Nimen heidän suhteens perinyt o»
let. Sillä kenelle hän oncoscanEngeleistä

sanonut:
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RijtOs Chrisi.Bai»aastn astumisen edestä. 259
sanonut: Mu minun oikialle kädelleni?
Sinun Taiwallmen Isäs on caicki sinun
lalcais a!a heittänyt, cikämitänjättännt/
paitzi itziäns, jota ei hän sinun alas heittä-
nyt; Sinä olet itzelles alamaisia Mnyt,
Engclit, Walljturcr, Esimalial ja Wakc»
wydet; Olet myös tasa Woltom ryöstä-
nyt Hclwttin ja Wäkcwydet,
ja heidän näknwin tuoznit 'ja saanut heistä
Woiton Cunnian itzc cauttas: Sinä wä«
kewä Jumala astut ylös ncnmlla ja Herra
helisemällä Balunalla. N cisatcat meidän
lumalallem, weisattat hänelle taitaroasti:
Jumalan rattaita rn monda tuhatta ker-
ta tuhatta- Sinä olet ylös astunut corttu°
teen ja oletFangiudcn fangixi wicnyt. Ei-
nä olet Ihm.sille Lahjo a andanut; pnä s-
let corottettu caickem Engelein ja Esin al.
dain, caiken waUiluxen ja wökcwnden
ylitzc, ja Caiken sen nljtzc cuin M ja sijnch
wi,esa Mailmasa nilmtta taitan. lumälaon pannut sinun Scuraumdas Pääp, jo-
ca on f-llun Rmums ja sen tänttämns, jo-
ca caicki caikisa täyttä. E«nä olet meidän
ijancMinencunoa Pääm, jocaßrumiins
ja läscnens E ämmä, Walkeudclla, Loh-
dmuxc>!a, WoimaUa, Wäl-wndeliä, Voi-
tolla, Rauhalla m I!ol'a täyttä. Sinäo-ltt meidän ijalzcMlncNt ylimäinell Pap-
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Rijsss Chrisi.Talwaasu»astumisin edestä.
pim, sinä woitelet meidän pyhällä Hengel'
M, annat meille Ewangellstcrit, Aposto.
lit, Prophetat, Paimenet ja Opettajat,
että sinun hcngelincn Rllumijs raketuxi tu-
lis. Achlädetä sencaltaislaTyölnjchlä,iot'
ra sinä Wljsaudcn ja Dmmannren Hcn
gcllä täyttänyt olec. Sinulla on ijancaicki-
nen Ylilnäiscn Papin wirca, semähden
taidat sinä aina ne cmn tygbs ttilewac ja
sinua auxcns huutamat autuapi tehdä, ja
heidänNucouxens cuulla. Slnä olet Tai«waasen astmniscllas meille Tien osottanut,
Taiwaan ja Paradisin awannut, ja sian
Taiwais walmistanut: Costa sinä nyt,
nijnmin meidänPääm Taiwchis olet, nijn
ei ole wingan sinun läseneskän ulos jää-
mät: sinä wedäl caicki me peräsäs, että
me olisimme!siellä cusa sinä olet, että me
sinun Cunnias näkisim: Scncauttaonmei'
dän aumalinen Toiwom wahwistcttu, että
me wibisti sinun tygbs tulemat olemme,
sencautta on meidän Wanhurscaudem peru«
stettu, sillä semähden ilmestyit sinä taiwal'
listn Ijäs Caswoin edesä. Todistuxeri, et-
täs Weres caucti Pyhään mennyt ja ijam
caickisen Lunastuxen löynnyt, ja ijancaicki'
sen Wanhmscaudm edes tuonut olet.
dä meitä tyaös, että me Sydämelläm
sinnn tykönäs taiwallisesa Menosa ija Elä-

mäsä
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RlitHK Chrisi. Taiwaasen astumisen edestH.
mäsä waelda ja olcikella mahdaillm / että
meidän sydämcm myös siellä olis, cusa
meidän Tawaram on. ja että me pyrkisin!»
me niiden perän min ylhällä owat, jaej nij»
den luin Maan päällä owat, unhodaisim ne
cmu tacaperin owat, ja cocmaisim nijden
perän cuin edes owat. Wedä meilä verääs
N'jli me iuorennne. Anna meille netaiwal-
llset Aznuruskon sijwet japyhä ikäwditzemys
sinun pcrääs, että mc tygös lennMmme.
AG cosca millä tulen sinun Caswojas nä-
kemän , ia saan sinull cansias ylösmennä.
smu! Ims ia minnn Isäni, sintlnlumalas
ja minun Jumalani tygb? Tule HErra
lEsu, ja ota minua tygös! Amcn.

24. Kiitos Pyhän Nmgen
Lähettäminen edestä.

WCb sinä vstäwällincn la Leppiäs mi-M nunHErranilEmEdriste; cuinga
taidan minä wclwollisest kijttä sinua sen
corkian callijn Jumalallisen Lahjan ede-
stä, euin on sinun Pyhä Hengcs, jongas
luwannut olet, coscas sanot: Minä
tahdon wlwdatta wedet janowaistm vääl»
le, ja wirrat euiwan päälle, minä tahdon
wuodatta Hengeni caiken Lihan päälle;
että he caftvaisit nijncuin Ruoho Wesiwir-

O tain
(*) L5,.44: ;. 4.
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242 Rzj><ssPchän Hengen L.ähettZmisen edksiZ.
tain tykönä: C) Teidän Poican ja Tyt.
tären pirä ennustaman / teidän Wanmm-
ban pirä unia unepuman ja teidän Nuo-
nlcaisrn pitä näkyjä näkemän: sinä oler wer-
rannut sinun Pyhän Henges raitttjsen
tuorcesen Wetchen: Ach wirwota ja casta
sttla meidän cuiwa Sydämem , että mei-
dän Sielum wihcriötzis nijncuin Ruoho:
Sinä olet lähettänyt Pyhän Henges tän<
ne alas tulisten kielden musdosa, olet teh-
nyt Apostolein Kielet palawixi ja heidän
Pyhän Hengen pyhällä tulella cAmul:Ach lämmiiä, lvalaise ja ylossynM mei-
dän Sydämem Mcosa, Nackaudesa, Har-
taudesa, Rucouxesa ,ja Jumalan kijtoM,
anna sinun Sanas tulla Tulexi me-dän
Sydämmisam, että se sieldälämmiltäis ja
loisiais; Sinä olet lähettänyt Pnbän hen-ges Tuulispääsä, ja sulossesa Tuulen hymi-
näsä Tcnwahasta; Puhalla meidän vM
lem ja tee meitä sinun Suus Hengsllä ciä'
lv«n, nijncuin sinä puhalsit sinun Opttus-
lastes päälle ja enssmäifts Luomlses elä»
wän Hengen Ihmiseen sisälle puhalör, ja
hänen sen luonnollisen Elämän wmxiwäxi teit, niin tee myös meitä pvbän sem

cautta eläwäxi jincaickisten Eämään.
Ack sinä illoin en lumNan Loisto! Wa»
lajst meitä; Ach sinä eläwii West l Wir-



Kijws Pchän Hengen Lähettämisin edestä
wota meitä; sinä Jumalan Hengi! tee
meitä jeläwäxi; O sinä Jumalan pyhä
Sormi! kirjoita fmun cläwä Sanas m«<
dänSydändem Tauluihin; o sinä Wäke-wys Corkeudcstaliwahwista meitä heickou-
desam. O sizzä taiwallinen 110-Öljy! loh-
duta ja ilabuta mmä murheAm. Sinä
Taiwaan-Castc! wirwota meidän
n het Sydamcm, sinä armollinen Sade! ca«
stcle meidän cuiwat Sydämem: O HEr»
ra lEA wuodata meidän ylitzem Armon
ja Rilcouxcn Hengi, joca meisä huocais,
ja meidän heicoUe RucouMem auxiehtis,
joca rucoilis meidän cdestäm Jumalan ty-
töllä hywä sanomattomilla huocauxilla,
joca todistais meidän Hengellem, että me
olemme Jumalan Lapset Sillä hän on
Lasten Hengi, Jumalan Sinetti, meidänPerindom Pcmti, jolla mc lukitut olem-
me, meidän Lunasturem päiwään asti, jom
ga cautta me huudamme: Adba racas I-sä! josta me tunnemme simm pysymän
meisä/ että sinun Hegcs meisä pysy. An-na myös tämän sinun Pyhän Henges sei-
tzemänkcrraisiUa lahjoilla lcwätä meidän
Päälläm, sillä sinun päälläs lewäjä meillebywäjci Wijsauden ja Pmmärryxen Hengi,
Toilnen, Ncuwonija Wäkewnden Hengi,
Taidon jg HErrgn Pelwon Hengi; HänQ 5 on
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Rijtos pphsn Läbettämisin edestä.
on Rauhan Hengi, alina meidän hänen
cauttans pitä rauhallisen Sydämen ja
Omammmon: Hän on Rackaudcn ia I)p
miclisyden Hengi, anna meidän hänen
Woimans cauua Rackaudesa ja Vjnmlel!-
sydcsäyhdistettyliä pysyä, että lM mei-
dän yhden Ruuilupi /a tosin si un Ruu-
mijM/ HErra lEsu Christc, nijncllin
lä!enet yhteen sstols Hän on Isän jaPo»
jan Hengi, sillä Isa ja Poica läftettän äc
hänen, sentähdcn yhdistä hän meidän Isän
ja Pojan cansia/ ja tcke meidän pyi)än
Colminaisudcn Templixi ja Ammastapi.
Hän on UdenslMinMn Hengi/ sentäh.
den teke hän meidän usipi Luondocappalei-
xi: Scntähden, O pyhä Hengi, käännä
meidanEydämcmpois Mailmasta taiwal-
liseen Elämään, waicuta meisä wastuliset
Jumalalliset Lijcutuxct/ ala meisä st ljall.
caickincn Elämä / ylösrakenna meisä Iu«
malan Waldacunda, joca on Machnr»scans, Rauha ja 110 pyhäsä Henacfä: U-
dista meisä Jumalan cuwa totiscia Wan«
burscaudesa M Pylydesä: Ia cosca caicki
Maiituan Lohdilus meidän nlonanda,
Nijn ole sinä, meidän oikia ja ainoa Loh«
du wjam, meidän tykönam ijallcaickisest,
meidän KErran lEsurcn Christunn Lu>
pamen jälkcn; Opela, johdaca, wahwi.
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KljtHS pshan hengen L.ähetsHmisen edestä.
sta, paranna, wirwota ja tee meitä e!ä<

meidän Tukem/
Ncuwom, Wäkewydem, Lobduiurein, o-
lc mudän Siclum Walkcus ja Ilmn cal-
lcsa meidän murhcsam Sinä oicl meidän
t.uwalliuen 110-Hijym, jolla me wotdel-
lut olcmma: sinä olet mcidän tanrallinen
Kydtyiscm, lumalun Armon Öljypuun
Lehden ctmZa: lewäjä meidän päälläm,
Nljilcuins lewäistc meidän HErrcm lEsu-xcn Cbrlstuxen vää!lä; siiä olet mcidän
laiwamnell Woitchem, joca meille caicki
opetat: ole meidän Hengem wahwistus,
että me sinun cauttas nn ldän Syndiln
HimoNucahuttaisim, etlä Hengen Hedel-mät meisä caswaa mahdaisit, cllin omat:
Usco, Rackaus, Tojwo, Mylys. Käru-wällisys, Hartaus, Rucous ja lulnalan
Pclco. O sinä meidän Sicluim ainoa 110,
lo, auta, ettemme sinua enä lkänäns mur»
helliseri saattais emmäkä lyköäm pois-
ajais, waan että me maddaisim sinun aina
tytönäm pitä/ joco me nucumme eli wal-womme, käymme eli seisomme, elämme
eli cuolemme, että sinä meidän Sielusam
ijancaickisesti pysyisit täsä ja tulcwaiscsaElämäsä: Sillä sinä olet Jumalan Si-

netti, jonga cautta Jumala meidän nall-
caickiftstj lukinnut on, sinä lumqlan Cun-

-0.3 nian
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Rljt«spch C«lmlm»ijub«n Ilmoit. edesiH.
nian Hengi lewäjä meidän päälläm, anna
meidän Stephanupcn cantza Jumalan
Cuilmata catzclla, täällä Hengcsä ja usco-sa, waan siellä Caswoista nijn Castvohin,
Amen.
25. Wtos Pyhän Uolmmai'

juden Ilmoiluren edestä.
Lxsinä eaickein pyhin, corkiast ylistetty,

eroittamatoin Colnnnaiflls, sinä ijau«
cackinen, loppumatoin, käsittämatoin,
tutkimatom, hengellinen, ypi ainoa Olcndo,
ja colminaincn Pcrsonis! millä «llnan si-nulle ylistyxen, cunnian ia kijtoxen sinml
pyhän Tundos jumalallisen Ilmoltuxenedestä joca ijancaickincn Elämä on, ni<
mittäin että me sinun Jumala Isä, ja jon«gas lähetit, lEsuxcn Christuren, sinunrackahan Poicas, Pyhän Hengen Woi«masa tunnemme. OJumala Isä! joca 0-
let pyhän Colminaisuden ensimäinen Per»sona, sinun tunnen, sinua racastan, cun»
nioitan, ylistän ja auxhuudan minä, mjn-
cuin minun rackahinda Isääni, joca caic-
kein oikia Isä olet, cuin Talwais jaMaasa
Lapsixi cutzutan: Sinua on Mun racas
Poicas kässenyt minun nijncuin racasta I-sääni rucoilla, sanoden: lnitä ikänäns te
anotte Isäldä minunnimeeni nijn hän an-

da
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Riiws CHlminailuden "flmoit. edestä.
da.teille. N'jnmyos: Minä menen ylös
minun Isäni tyqö ja teidän Ilanne tygo,
minun Jumalani tyO ja teidän Inkalan-
ne tyaö. Ach caick« in rackahm Ift, sinä
o!cr minulle callstacotkiata Lahja an-
danut , nimittäin sinun rackahan Poicas,
ja P. L^engen: Sinulle olcon ijancaicki-
nen ylistys ja Kijtos tämän stluren ulcs-
sanomattoman rackauden edestä. O Jo-
mala Poica , joca olet se toinen pyhän
Colminaisuden Persona, hamast ijancaic-
klsudesta Isän jumalallisesta Olennosta syn-
dynyt, Jumala Jumalasi, totimn Juma-
la/ totisesta Jumalasta, Valkeus Valkeu-
desta. Sinä l taiwalllsen Isäs Olennon
juuri Cuwa ja hänen Cunmans Klrckaus,
sinä sotinen ijancaickinen Izzmala ja !M--
caickinen Elämä / sinä caickein cavpalden
Alcu ja Loppn: jongacamra caickiluoouc
owat, nakmvälset ja näkymättömät, Thro-nit ja Hcrraudec, jonga ca;cki cap-
palehec tehdyt owat/ ne caicki owat/sinä olet ajatt taydellisydesä Ihnnsexi tul-
lut / ja olet lähetetty sinun taiwalliseldaIWdäs etzimän ja autuaxi tekemän sitäcuin cadonnut oli: olet tUllut minun Li-haxeni ja Werexeni, minun Weljkxcni ja
Vljäreni / ja olet kihlannut itzes minuncantzani ijancaickisest Duomiosa ja Wan-

«Q 4 hur-
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Rljwspch cHltnittaisubenlsmoit. ebestH.

hurscaudesa ja Uscosa, olet minun Luilasta-
Mi, Edcswastazani, Armoistulmeln, I)<
limäinenPappini, Immanueiinl. CuniN-
gani, Walkeudeni jaElämäni, Wä!imie<
heni/ Hädäs Auttajani, ainoa Sowindo-
Uhrini ja Mtuaxtekiäni, Jumala ja Ihmi-
nen yhdcs Personas: sinä istut Cunnia
Istuimella, Jumalan Maijestetln ottmlia
kädellä, cuulct meidän RucoMm ja Huo-cauxem, olet lmidän tykdnätn joca paiwä
haman Maillnan loppun asti: Sintlllc 01.
con sinun ftmren Rackaudes, Kärstmises
ja Cuolcmas, Vlösnousemises jaTaiwaa-sen astunnfts!edestä kijtos, cmmia m yli-
stys. O JumalaPyhä Hengi, ijancaickl-
nen, caickiwaldias Jumala, yhtä ijau-
caickincn ja caickiwaldias Isän ia Pojan
emistä, joca uloskäyt ia lähetctän Isälda
jaPojalda, nimcuin Isan ja Pojan Hen-
gi , ia teet meidän pyhäu Colminaisuden
Templixi ja Asumasioixi. joca meidän wast-
udest synnytät, walaisct, pyhität ja loh-
dutat: sinä olet meidän amoa rackahm ja
corkein Lohduttajam, joca olet tykönäni
iiancaickisest, cosca coco Wailma ja caicki
Luoudocappalcet meidän hyljäwät: sinulleannan minä Ylistyren/ Cunnian jaKiito-
ren Udensyndymiscn, Walistupen ja Py-
hittämisen edestä. O sinä pyhä Colminai-sus,
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KljtHS pfh. C«lmin<llsude«llm<>!t. edcsiH.
sus, Personain wuoxi erinäinen/Olennon
wuori croittamatoin, Jumala Isa, Poi,
ca ja Pyhä Hengi, yri lumaluden O-
lendo yri ainoa ljancaickinen Jumaluus>

mc tullnustamme colmc erinomaista Per-
yhtä ijancaickista, yhtä caicklwaldia-

sta, yhtä pyhää, yhtä corkiast cunnioimia-
wata, yhtä mittamatoinda; Scmahdcn
wclsaannne mc Serapbimein cansia: Py-
hä, pyhä, pyhä on HErrq Jumala Zcds»
och: Pyhä on Jumala M, Pyhä on'Ju-
mala Poica, Pyhä on Jumala pyhä Hen-gi. Ia sanomme P. Pawalin cansia:
Hänestä, ja hänen cauttans ja hänesä o-
wat caicki; hänelle olcon Sunnia ia Vli.stys ijancaickisest! Amcn. O sinä pytzW
Colminaimus tule meidän tyaöm, ja tee
Welles Asumasta meidän tykönäm, sillä si-nä olet meidän caickein ylitzcm/ mcisä cai.
kisa, ja meidän caickein cauttam. O HEr«ralEsu, joca sinun näke, se näke myös
Isän, sillä sinä olet Isäs ja Isä on sinus:
sinä olet sen pyhän Colmmaisuden Nimen
cautta meidän pyhän Castehem asettanut, iasen cautta sen ijancaickiicn Armo' Lizwn
meidän cansiam udistanut: Sinä olet mci
dänjoikia Siunaurem, jvsa ja jonqa cauttame myös pyhän Colminailuden Ninlccn
siunaturi tulcmma.nmlcuinMofts st-nn;:
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RijtHg Pch. Colminaisuden Ilmoit. edefks.
Herra siunatcon sinua ja warjelcon sinua;se on, Jumala M siunatcon meitä niin-
cuin hänen Lapsians; HErra walistacon
Lasivons sinun päälles ja olcon sinulle ar-
mollincn : se on, Jumala Psica, joca
meidän Walkeudem ja Armo - Istuiluem
on, walmscoon meitä Armollans: »Mrra
plölidäkön Casroons sinun päälles, ja
bacon sinulle Rauhan; ft on, Jumala py-
hä Hengi , josa me Jumalan Isällisiä Cas,
woja cayelcmme, ja sitä ijancaickista Rau«
haa nautitznnm>, rauhatcon meidän Sy-
dämem. Ach Jumala Isä! sinä ijancaicki-
nen Rackaus ja Laupius, sinä cacken Hy-
Wyden u-os ammundamatoin Lähde: M
Jumala Po.ca! minun ijancaickincn Wan»
hurscaudeni, Wiistudeni, Pyhydeni ja Lu-
nastMni, minun Walkiudeni,Tcrwet)dem.
Elämäni ja Bmuuccm. Ack Jumala pyhä
Hmgi,mmunanoa ja ijaucaickinenLohdu-
tuMi, Rauhani, Iloni, Wakewydeni ja
Woimani, yhdistä sinus minun cantzani,'py-
jy ja asu Sydamesäm, warjele minua nijtp
cuin Silmäterää, suojele minua Sijpeis mar-
jon alla, siuna ja walaist minua, lohduta mi-
nua wijmelstsaHädäsäni, ota Seluni tygös,
herätä ylös Ruumihini, wlmeisna Päiwänä
,j?ncaiclilttn Iloon, ja anna minun Cunnia-
tas catzella ijgncMlsesti / Amen.

Kljtos
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RijtHs sin Chrisi. S?uracunn«n ebesi.
26. Kijtos sen pyhän LhristM

lijen Semacunnan edestä/ ja
että«Jumala M ylöspitä ja

warjella tahdois.
WCH sinä leppiäs, armolliucn ja Lau<
M piaslsä, sinä Ihmisten Racastaja!
Minä kijtan sinua, ettäs hamast
alusta, yhden Christillism Scuracuunan
itzcllcs aina Ihmisten Sucucunnasta. coon-
nutja cutzunut olet, jolle sinä itzcs pyhäsä
Sanasas ilmoittanut olet, joca sinun M,
Poica ja pyhä Hengi, oikein tundcnm,
päällcs usconut, sinua auxhuutanut, cun-
uioittanut, kijttänyt ja ylistänne on! ja ec«
täs sen canffa yhden ijancaickisen Anno-
Lijton tehnyt olet, ollaxes hänen armoUi-uen lumalans, ja anderi andares hänm
Syndins, sinun rackahan Poicas Christu-ren callihin Ansion tähden; Jolle sinämyös pyhän Henges luwanuut olet, joca
hanoä walaisis. opettais, wahwistais,
lohduttais, pyhittäis, caikcen totuuteen
johdattais ja sijnä wabwana pidäis. iocahänen udistais, että bän sinua vndösä Elä-
mäsä, Wijsaudesa ,a Wanhllrscaudesg pal«
welis: longa sinä myös viet
Armosta autuaxi ja vOä i schdä:sinä rackahan Poicas cautta sanonut olet:
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252 AAHssittpichZfl Chriff. SeuracumcM ebesi.
pelkä piscumen Lauma- sillä tei.

d w Isällän on hywä Tahto anda teille
Waldacunnan; Jolle sinä monda caullista
Älluo lupausta Dhdistyxcstä sinun canstas
antanut olet: Millä kihlaan sinun itzclleni
iiancaickiscst, jakih aan sinun itzclleni Duo-mwsa, ja Wanhurscaudesa, ja tosinMosa
kiMan minä sinun itzclleni, ja sinun Mä
Herran tundeman Vilinmnös: Tämän
kallion päälle tahdon minä raketa Scura-
cundstni, ia Helwetin Ponit rividähandä
woittaman; lollgas ttzclles Wetcn Pe.sos Sanall cautta puhdistanut olet, etläs
saattasit itzellescunnjglllscnSeuracunnan.
jolla ei saastaisuutta eikä ryppyä ole, waan
cllächän pyhä ja laittamatoin olis; longa
sinä cutzunut, ja ratahan Pottas Cuwan
caldalscci säätänyt olet jongas myös olet
wanhurscan tehnyt ja olet myös cunnial'
lisepi lckewä: Jolle sinä annat nijn monet
caunihn Nimet, että se on sinun rackahan
Poicas lEsuxen Christuxcn Morsian, ja
lEfus hänen ljallcaicktncn Sulhaiscns;
mä sc on hengellinen Ruumis, ja lEms
bäncn ainoa iiancaickineil Pääns, josta
t>än saa caicki Lahjat jacaikcn täydelllsyden,
Valkeuden, Elämän, Lohomuxcn Wäkc»
Wydm, Woiman, ja Woiwn; cttä se on

Cu-
(*) l.ue.i2:;z.



RljtHs sinpshZn Chrisi. SeuracuNWn edest.
CmncMincnPappius/ Omaisuden Can»sa, wttlztlu Sucu, jalo Periminen, ja sc
Caunchin, jonga väälleArpa langennut on,
jo>a lEsus ainoa Cuningas ja Klimainen
Pcppi on; että sc on hänen Lammashuo-
nebens, josa hännrinänsPailnenon, Ju-
malan caunis Caupungi, la taiwallinm
ImckUenn: TotuudenPatzas ja Perustus,
joca scn Culmakiwen, lEIuM Chrisiu-xcn päälle perustettu on: WiMmaki, josa
Christus sc eläwä Wijnapuuon, ja me hä-nen orans, joiden tykcuä sinä olet luwan-
nut olla haman Mailman Loppnull asti.
Scn cdcstä kijtän minä sinua Sydämestä
ni, ettäs minun myös tämän sinun pyhän
Scmacundas Mtcyteen et-
tä nnnä olcl, scn saman läsm ja sen tai-
walliscn Jerusalemin Cansiaamm, monen
tuhannen Pyhäin Meydesä jola minulla
caicki taiwallisct Tamarat ia Armo Lahjat
Christuxesa, caickein Pyhäin cansia yhtei-
set owat, nllnittäin nxi Lunastaja ja Au-
tuaxtekiä, Ui Pää, Ui Paimen, vxi Ca.
ste, W EHtollinen, Ui Mo, ypi Jumala
ja caickein meidän Isäni, joca meidäncaic-
kciu päälläm on, ja caickein cautta ja met-
sä caikiia, josa caikilla Uscowaistcn löse«niUä o,: totinenLohdutus, Walkeus, Elä-
mä, Wirwotus, Rawindo ja Suojelus;

Ia
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254 RljtHssittpchZnChrist.SeurHcunnan edefi.
Ia jos wielä Mailma huckms, ja Wuoret
keskelle merta wajoisit; cuitengin on Ju-
malan Cauvungi ihana Mirtomens, josa
Corkeimman pyhät Asumiset owat, Iu«
mala on hänen keffclläns ja autta händä
warahin, sentähden se kyllä pysy- Auta ja
wahwista meitä nyt, Racas Jumala, et»
tä me Ristisa ja Wainosa sinun Läsnäsle-
misestas itziam lohduttaisim, sinun Nimcs
wapaalla Mielellä tunnustaihm, slnun Cun-
nias edestä miehullisest sotisim, sinun Ni-mcs ja Sanas, josnijnculis, Werelläm
todistaisim, ja että me myös wijmcin tästäsotiwaisesta Seuracunnasta yldsotcturi tu-
lisiin woittawaiseenSeuracundahan, josa
Engeleistä ja Ihmisistä Seuracunda on ole-
ma , joca sinua ijancaickiscst on kijttäwa ja
ylistäwä: Autuat owat jotca sinun Huo-
misans asuwat aina ja ijancaickiscst.

27. Kijtos pyhäin MMlem
Suojeluxen edestä.

WCb uscollinen Jumala, sinä Ihmisen
M Sucucunnanßacastaja, Suojclia ja
Mlöspitäjä, sinä Sotaioucon Herra, ionga
edcsä seisomat tuhanenkerta tuhatta, jasata
kerta tuttanen tuhatta palwelcwat sinua,
jMgacautta caicki owat luodut, Näkywäi-
ict Thronjc M Hcrrau'
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Ri/eos pahain Engelein ebeflä.
der/ cutnga rackahana pidät sinä Ihmiset»
ettäs heille hamnst Lapsudcst saacka sinun
pyhät Engclis säätänyt olet, ne
malata ylistawäiset Engklit, ne cuuliaiset/puh-
tahat, rackahat, lotiset, hywat Henget,'
ne caumhit, kijldawäiftt, tmwMct Tuli-
joitot, ne wäkewät Sangarit, Jumalan
Sotajoucko, ne pyiM Wattia, jotta mei-
tä pijnttäwat, cum sinun Nimiäs pelkääm-
me , jotca meidän EngeZim aina näkemät
meidözl Isäm Calwot jolla K»mm Istuimes edes seisomat /joiden muuM'
main Niniet sinä meille ilmoittanut olet:
Nijncuin on: Plimaineri EnZcli Gabriel / jo-
ca mcrkitze Jumalan Woimaa? Michael,
st on, cuca on n?jncuin Jumala? Raphael,
Jumal n Lääkäri. Joiden pyhäin Enge.
Km camta sinä ne Colme Säätyä , cu ns
itze Maan päällä säätänyt ottt, suojeler:
silla yllwäincn Engeli Ga^rieli, wcalu.
molan cdksa seiso, toi N itzcclle Marialle
Terwetyxm, iullstj Me pyhälle Papille Za«ckarialie lodannes Castajan SyiNymisen,
ja ilmoitti silie pyhälle Prpphetalle DMielil-
lcMelmn Tulemisen nijncuin Cun-
Nlallinen Kircko-Enqell. S" smiri Ruhtmas
Mckoel, nijncuin Hallttlls ja Suojelus-
Eng ii/ ja

myös
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Rljtospvhain Engelein Suofeluxen edeM.
myds Jumalan Cansan edefä soti; jaEn-
gel Raphael, jocaHuone-EnacUxi asetettu
on, Asmodita jaHuonc-Perkelättä Corwe»sa sitomahan Achracasuswllincnlumaia,
mikä on Ihminen ettäs hänestä nim paljo
pidät? sinlllle annan minä ijancaickisen yli.
stupcn ja kljtopen tämän hywän työn edestä,
ettäs ne valwclcwaisctHengec uloslädtttä.
nyt olet mielle palwelurcri cuin Autuuden
pcnmän pitä. larucoiUen sinua ettäs tah-
doisit anda minusta kästyn Engelci >es että
he kätkisit minua caikisa minun Teisän, että
he candaisit minua käsisäns, etten minä la!«
caani kiwcen louckais, ettännnäkawistn la.
lopcuran jaKnykarmeen päällä, ja tallaisinnuoren Jalopeuran ja Lohikärmeen. Aja
pois minusta caicki pahat Henget, jotca o»
wat Walchccliat ja Wurhujat alusta ollet,
warjcleminua heidän lulmudestans iaKiu»
custansleidänWalhestansjaKiusKUpstaus,
heidän ettei
he kylwäis ohdackeita Nisuin sccaan Sndä<
mesani. Killitze Walhen. Henget eaickein
wääräinPrsphetainSuusa, Murhan
gi caikiA Tyranneisa, Ylpeyden ja Mncu<
drn Perkele huonehellisesa Säädyft: Anna
sinml aina leiMa zziin-
culnJacobia, suoiella nijncuinEliseusta tu»
lisillä Maunuilla jaHcwoisilla, jaLepää »a

Wctta
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Ristoe Pchäm Ettgelein Suojeluxen edestä.
Wettä minulle luoda nijncuin ProphetaUe
G Me, se on Nmwoa jaLohdumsta. Että
he olisit minun tykönäni riMni, nijncuin
wj?cH colmen Medm tuliftsa Uniia, ja
P opetan Danielm tykönä Le/joncm Luo-
lma, caisista Hädistäni minun pelMMt ja
ulosamtaisic, nijncmn Lotvin Sodoman
Tulipalosta, nijucuin Pmu-in Fgngmdesta,
Palvalin Hahtiricofta. Anna minun
nchem ja Taloni, Lasteni ja caickein cuin
minulla on, sinun vyhäm ENDleis cauttawarjelluxi tulla / nijncuin Hiod?n huone,
ettei Vihollinen niille wal.mgMlchdä tai-
dais. Anna minun elää sinun pflwosas, ra.
castna sinun Sanaas ia Emangeliumitas,
jota ElMlitkin nähdä hnnoitz-wat: Anna
mmulle totinen Parallnus mulunSydäme-
säni, että EngckilU Taiwais 110 olis mi-
nun yliseni. Sytytä ylös minusa palama
Ruccus ja ssuun Nimes Ylistys, että minäEngelein wircaa toimittaisin, jaheidän can-sans weislnssi Pyhä, pyhä/ pydaonHEr.ra Jumala Zedootb, ja anna wlhdoin mi<nun Sieluni Engeleildä AbrahaminHelma.Han wlcoyxz rulla, ja tee minua mmeisnäPäiwanäVlösnousemiscsa sinun pyhäin En-aFels lalcaisexi, että minä heidän cantzansnancaictlsta seuraa pitä mahdtiisin, Amen.

R 28.Kij-
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Aijeos wsrjelnxm edestä MHNi»».N)MrHija

28. Njtos armoLisen Alös-
pitämisen ja Warjeluxen edestä

nijn monmaisisa Wamoija.
NMa HErraa minun Sieluni, m caicki
Ml nmä miMlsa on hänen pyhää Nimeens:
KiM HErraa minun Sielunpa älä unohda
mitä hywa hän sinulle tehnyt on: <loca si«
nulle caicki Syndis anda, ja paran-
da caicki sinun Ricoxes; loca sinun Hcnges
päästä Turmeluxesta / joca sinun cruuna Ar,
molla ja Laupmdella. Minun Jumalani,
minä kijtän sinua ettäs olet haUinmu minun
kayndöili polguilles, ettei minun askelehcniols lmcahtunchct, sinä olet ihmellisecHywy.
des minulle osottanut, nijtö wastan jotca si-nun oik ata Kättäs wastall owat, sinä nij-
den Wapahtaja jotca sinuun ulca dawat.
Sinä olet warjellut minua nijncuin Silmä-
terää / ja suojellut minua S jpeis marjon
alla Jumalattomista / jotca minua hawit-
tawat, mmm Wiholliststani jotca minun
Sieluani vijritta.: ät. Smtähden tahdon
mlnä nätzda sinun Caswos Wanhursc udesa,
ja rawiluri tulla herättyäni! sinun Cuwas
jälken. HErra sinä walaisct minunkyntlläni,
HErra numm Jumalani walaise minun
plmeydetlj., M minun Jumalani sinä olee

usiHi
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Rijt«sWarj<luxen ehefiä monin.W<u»r«ift 259
ustasti cuullut Minua Hädäsäni, sinun Ni-mes on ttsiasti wariellut minun, sinä olet
usein lähettänyt minulle awun Pyhästä, ja
wahwistanut minua Zwnista, sentahtenkersican millä sinun awustas ia sinun Nimehesylennän minä Lippuni Smä olet ennättä-
liyt minun hywalla Siunaurella, ia ilahut-tanut minun sinun Caswos Ilolla. Sinä et
ole catzonut ylsn köyhän RaoMsutta, etkä
kaandänyt Calwoas hänestä pois, ja cuin
minä huusin sinua, cuuM ssnä sen. Sinä
uscollinen Paimen et ole ikänäns mitan mi-
uulda sinun köyhalda Lambchaldas puuttua
andanut/ sinä olet cainnul minua sinun Iu«malallisen Ganas wiheriälsesa Ntstusa, ja
wienyt minun wlrwottawanLohdutus- Me-
den tygö, sinä olet aina wirwottnnut Sie.
luni, ja wienyt mimm yikialle Tielle Nimestähden. Ia waicka minä Ristin ia moninai-sten Naarain,piminsä Laxosa usein waelda-
nut olen, niin en minä cuitengan ele peljän-
nyt mitan Pahutta, ettäs elet ollut cansia»m, ja sinunWitzas ia Sauwas onaina mi»nua tukeneet. Sinä oler walmistanut mj,
nulle Pöydän minun Wihollisteni cobdalle/sinä olet woidellut Pääni pyhän Henges tai«wallisella 110-Hlwttä, la pannut täyteen
mmullc Jumalallista Lohdutusta jaNeu«
woas/ sinä olet andanut Hpwpdm ja Lau«

R 2 pmdm



RijtOsVvchNeluren edessä mHN-tt.N/OKroisa.
piuden noudatta nunna catken elinaicam,ja
minä loiwon saamani asua Hcrrmsa ijancaickiscst. Ach Herra jmä ocl
minun sieluni Hclwmstä, siliäolctnuuun
elämällä pltänntmuidemcnncs Cuoppaan.
Sinä olet neuwonm minua, ja osottannt
minulleTien, jota minunwael aman pitä,
jajohdcktanutminua Gllmilläs. Ach Iu
mal^! cuin callis on sinun Hymydes, cttä
Ihmisten Lapset sinlin Sijpcis wanon atla
uscaldawat. He juopumatsinun Huonces
runsaasi Tamarasta, ja sinä iuomc heitä He«
rumalla nijncuin WirraUa. SiM'sinun ly»
tönäs on elämäLähde, jasinun Walkeude«sas näemme Walkmdcli. Minun Jumala-
ni siltä olet cmdanut minun nähdä paljo ja
suuna Ahdistumia, ja olet wirwottanut mi-
nua jällens, ja mas sinä haet minua ulos
Maan Symydcsta. Palaja sijs taas minun
Sieluni simlnLcpoos, sillä Herra teke hy.
wästi ftnnlle. Sillä sinä olct minun Sieluni
temmannut pois Cuolemasta, minun SU»
mäni Kynellstä, minun lalcani Comda-
stnxesta. Minä waellanHerran edes,Elä-
w!t c»l Maasa. Cuinga minä Mxan Her-
ralle caicki hänen Kylvät tecons, jotca än
minulleteki? Minä M» sen autualifen Cal-.
kin iasaarnaan Herran Nlmer. Ach minun
Jumalani!, cuinga usein M lmä warjellut

minua
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?.''><" WHneluxen edestä monitt.zVaareisa
minua sildä kiljuwalda
dä. ttl' i hän minunSieluoni ole!l'lösnlellyt.
Cnilwa usiasti on Saranas pyy. änyt seuloammm, mjncuinNsuja, mutta sinä minun
Herrani lEsil Chr?sic, lmnun Edeemasta-
jani, oltt tueoillut minun edestäni, ettei mi-
nun Ulconi vuultumcn pidäis. Cuinga usia-
sti olet sinä rel, stanut mnun waihettelewi-
sta Suista ja määristä Knllstä, jolca heidän
kielens hiwowm n jncmn Miecan: Sumaa
usein olerlmä auttanur minun ulos Hädästä
ja Maarasia, ja yt mmun Majalas
rahana PäiwZnä, ja kärkenyt minun salat'seen Majaas iccaitzen haastosta Cuingu u-
ftin om sinä wa lillut minuaW.hasta, Co-
stonvmMnösiä ja musta-i? Msista H-moi-
sta, enen minä hirmuisist long nnm ole:
Ii culnga uscm olen minä lang nnutkjn, ja
etstnäcmtenMneleh-jjännytminua, maan
pitänyt kädestä kijnni ja n imm jal.
lens ylbsauttnmt. AchJumalaclinaatai-
dan minämeltvollisestikiiitäunua «imän ar.mouzscn Apus, Pelastuxes, Noimas ja
Lohdutuxes edestä? Cuinga usem olet stnä
andanut kässynEngcleilles minusta, että he
owat warjelltt minua caikilla minun Teillä»
ni, ja eandanet minua kWäns, etttnminä
ole lalcaani Kimeen louc mnut. Kijtetty
vlconHerra minunlumMni stnäjoca yxinäs

Rz Ihmeitä
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Rii't«s j< RucHus M<t<»n ZHedelmästH
Ihmeitä teet, ja kijtetty olcon sinun
pM Nimes ijancaickiststi, ja caicki Maa
täylettäköhbn sinun Cunniastas/
Amen.
29. Kijtos ja Rucous Maan

Hedelmästä.
MCH ricas, Laupias, hywä ja armollinen

Jumala, me tunnemme ja tunnustannne,
että meidän EsiwaMmdam wallttttawastsm Tottelemattonludelians ansainneet owat,
ettäs Maan ia Pellon nijnkironnut olet, ec-
tä sen pilä ja orjantappuroita
meille canoaman caickena meidän Elma?ca«
nam: Ia tosin että me wicla joca pai-
nia Synneillam tämän Kiroupen pääl-
lemwedämme la cartutamme, nijn ettei
hedeltnäumcngan Maa mitän canna hei«
dän Pahudens tähden, jotea zsimä asuwat,
jonga mutta lnyös se caunis ja ihana La°
kms Sodoma,joca oli nijncuin HerranKrydi-
maa, tuli mrmeliupi/ ja haistwKpi' lar-
wcp muutetuxi. Ach racas Jumala mei.
dän pahat Tecom meitä cowin rascaut-
tawat, waan anna sinä meille Synnit an-
d?pi, ja ota pois Kirous, anna meille hedel-
mälliset Ajat Taiwahasw ja Mtä meidän
Sydärmm Rualla ja Ilolla. Älä anna mei-
dänMalwaham tulia Raudaxi jaMaam

WMexi,,
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Rijeos jaßucous Maa»Hed?ltyssiä.
Wassexi, waan muijia Moan Siunausta,
<umga sinä WkdenvaisulNlstn jälken Maan
täUl:?s siunaisit, että, nijncallwoin cuin
Maa seisoo eipidaKylwammenlaNijttami-
nm, Wtlu ja Helle/ Kesä jTalwi, Pm.
lra/aW lackaman. Smtähden, sinä lau-
pias/ andelms/ racaslst, awaa meille
Taiwan Wunar M wnodata sielda runsaasti
Siunausta: estä SydjH,Ruohomgto,Hemä«
siacka, Mtimadot ja Noklpäat. Mcutzu
poutaa sM Maan että wuorten päälle,
waan Siunaus jaHeoelmallisys; awaaTa-wara HuoneheZ, Taiwas, Ilma/ Maa ja
Wesi, joisa sinun Rickaudes kätketty on« joi.
fa enämbi Siunausta on cum cuickl Lnolldo-
cappaleher tarwitzewat. Anna meille AmujaEhto sade ajallansja warjsle meidHnWuo-
dentulom rakezlda ja raiuizmalda, wilulda
ja kylmydeldä / ylenvaldistlda märkydeldä
jacuiwudelda, jamuilda wahittgdjlya. An,

na Maan wiheriöitä ja cucmsta sinun Sa.nas Voimalla, silla meidän Wolniallamemme taida plenmdakän Ruohoa Maastaedestuotta. Muista sinunLuvaustas: (")M;nä tahdon Tmwasta cnulla/ ja Taiwa.han pltä Maata cuuleman / mutta M «an
ftlta cuuleman Iywää / Wijnaa ja<!?ljyä jane lMlsraeli cuuleman. Achrac«s, laumas

R 4 M/
(*) Uc>s. 2 : 21.22.
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254 Risroe jaRucoue tNaan Hehel«asiH.
Isä/ jaa meidän s?asam uks sinun Siunau.
xes; jll mjncuin Manna e'i Taiwahan Lei.
päCowcsa, tlckjccaitzcllc. määrällä jaewxi,
nijn etiä jocainen osizns ja mäavaus fti. nijn
anna myös jlcaltzelic mtlstä hänen määrätty
Vsans sinun lanpihasta Kadestäs, «njn eclH
me caikm sinm armos cautta azcoilnn tuii-
simme, ja että me S unauxcs, sinlln Pel-wssis olkr nja ClnijilliMt tayttaillm, ja
sinua lapMi eft: ja nöyrästi ftn edch tijtäl-
sim. cmlec Rucyux n, lentadden tu-
lle c utiLlhc sinun ly M. Smä caic«
ki lljckuwaiset Hmulla ja Edrona. Smä etzi»m sen, ja teet sen ylin nc-
kahaxi / lumslan Wrta onWeträ taynans,
anna sijs meidän »ywäm caswa hywäst ja
malmista itze Maa, juota hänen wocons m
casta hänen kyndöns, pehmitä ne satehella,
ja siuna hänen Laihons c umtsta Wuosi Hy-
wydelläs/ia annssMlchesnuckuaranvasta,
nijn corwen Lauumet myös tiuckuwat,
ja Cuckulat owat ymbärms «loisans / K.edor
omatLaumaa taynans, ja Laxos ontihkiäl-
t ä Iywia, nijn että sijlä ihastutan ja myös
llMlltan, ja me sinua caikisa Teoisas ja Hy-
wlsa tbisas ylistaisim, jacunnioittaisim, lE-
stxenOhrlsturen sinun rackahanPmas mei-
tänHErram cautta. Anun.

THistn Osan Loppu.
Col-
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Nolmas M,
Slftlläns pitämä

Risti- jaLohdutus-Rucouxet.
i. Mailman Mncatzomisesta.
HsLH rackahin HEnani Issil Chllfte, slna «tun-

nmn HErra.' cuinga olen mlnä tätä wlhe-
lläifiä , talvwaista Vwllmala nijn nuajila pilä,
nyl? Ach mikästä se on, jota minä mjn cttvinra<
«aftanmolen? Laeastuwa Cuckamen, tuiwettuwa
Ruoho, ohitze «enewä Warjo. Ach lninga ol<«
minä Rackaudlllani ja SydämMni näin turhisa ja
huck«ndele waisisa sijnnilippunut, cuinZo olcl, m>nH
cuollmla ja hengelöjndä Warjoa, jecaei mi'cm o«
le, nyn towin racastanul; Mxi oien mtnä ftntäh-den ltzell ni mjn pa jH Len vnemuulla, pussaa',
Murhetta ja Surua turhaan 1,b,.y1? Mi.äftä sijs

cuolewainen Cappale autla luolnna<o>nda
Gitluanl? on caick, Salomonm Soreus?
ft on iamstunut, nijncl!in Cuckainen, cuso c n hänen
Cunnians, ellei lumala händä lunniGe? Juma-lala lunnioitta on Ihmisten o'kia Cunnm , ,«ca
minua cunnioiye, händä tahdon minä cunni-
oma. loea nyt eiJumalacunmotlamimeisna Päi,wana, euca tahto händä cunmoitla? Tämänman Cunnla ei seuraa teuengän jallsäläildä, waa<lotal».'msla cunnioitze, hänen Cr,ns,anstvsyy nam
caicklsest. Ihmisten Silmäin edesä ft mi olla, <io<le wltän, ja paälläseifoo wähän multa Fu«



Msilwan! WFttKyiomisesta.

«alan «desä ftmi olla, (se on, Amalinen olla,)
se pysy ijancaickiW. Mitä auttaa sijs suuri Cunnia
Maan päällä, cosca emme lumalalda eunnzollelul
ole? Cul,M sanoo.Engel GabrieliProphetalle Da-
nielM: SinäracasMiegHlerlnmatalleotoliinen.
Uch minun Jumalani anna minun tämän Eunman
perään Mk<ä, että minä sinulle racas olisin, ja ei
tämän Mailman Cunnian perään, jonga cautta mi-
nä sinulle waSayacoishi jakelwottomarl tulen: Ml»
eä haittaa se, että me Mailmalda ylöncahoturi ja
pllcatuxi tlilemma, cosca me lumalalda cunnioite-
<an? Annamlnun, O HErralEsu caGas täällä
pilckaa canda, että minä siellä Cunniastas osaliise,
xi lulljln. Suo minulle, että minä sinun PllckaS,
si,u?embana ptdäisin, culn encki Egyptin Tamarat
ja Coco M 'ilman. Ach mitä taita mvös minua
csicklßickaukalitta, eosca minun cuoleman Mä?
Ollanlngo mlnä milän nwötäm? SenMden, O
minun Jumalani jaHErrani! anna minun sen ijan,
caicklstn Rlcksuden parasna pila, jotaen minä enä
ikänäns cadotta taida, nimittäin sinun itze, sinun
Nrmos jaLaupiudes, sinun pyhän Ansios, O HEr,
ea lEsu, Gyndzin anvexisaamisen, pyhän Hengen
ja ijaneaickisen Elämän. Siliä calcki muu' cuitenam
Mailmaban jäämät, ja catoNa-t Mailaan canha>i
mitä autlais ft sijs minua , jos minulla wielH olis
e Mailman Tawsrat ollehet? ja mitä wchln,
goittalS ft sijs minua, jos n minulla uutän ollut
vlis? Taiwahis on minulle tähdelle pandu ijan-
ealckinm, calomatoln,. sasstuttamatom ja
tl>in PerindK. Ach mitä tämän M«il-
AW lio ja cuhlewalsen Lihan Himo? Esso se ole
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Mailmsn Nsneayswisisia'

sekieltly Puu, josta me syömme chesiem Cuoieman?
Eikö se ole sula Myrcky, eikö se matcahan saata
Ahdistusta, Tuscaa, Mlelicarwaulta, pahaa o-
maalundoa jacalwawalsta Maloa, licua ja Wa-
Musta? Euingasanowat ne Cadottlut: (*)tNitH
amra meitä Coreuvem, Ri<Faudem ja vlpey,
dem? Caicki <>war noenneet shiyenlNjncuiNlVar-
jo, nijncuin Ääni j«cch tyhjään raukee. Ach mi-
nun Herrani lEsu Christe, anna minun iloita si«nusa, nijn on minun Iloni ijancaickinen. Anna ml«
nun Cunniani sinusa olla, nijn »inun Cunniani
on ijancaickinen. Anna minun Rickaudeni siuusa
olla, nijn on «inunRickaudeni ijancaickinen. Anna
minun Cotk«ud«l sinusa olla, nijn on »inunCorkeu-
deni ijancaickinen! Ach minun Herrani lEju CKr!-
ste, Musa on minullattchanakeltaa suuremmat Ta-
warat, culn ne owal, jolea minun täällä Mail,
mas ylönandaman pitä, sinusaon minulla paljota
suurembi Culnna, waicka minä wielä caikiiZa Ih,
misildä ylöncatzoturi tulisin, sinusaon minulla pal«
jota suurembi Rackaus, waicka coco Moilma mi»
«ua wihais, sinusa on minulla rackahm ja paras
Mäwä, jaeorkein Mäwys, waicka ei muulla
Mailmas yhtön 'Vstawätä ole, sinusa on minulla
pahota tnätnbt Siunausta, 'jos wielä minua w-
eoMailma kiroiiis, sinuja on minulla paljota ftu-rembi 110, ehkä coco Mallaa pyytä tehdä miema
mucheliisexi. Lyhykälststi: sinusa M minulla caicti,
ja sinä olet minulle caicki; ja jos se mahdollincn o<
lis, että minun Ruumihini tuhannen kertaa tapetu-
xi lulis, nijn olet sinä cuitengin HErra lEsu Ctzri«ste minun Elämäni, ijancaickinin Iloni ja ijancaiv-
kinen Autuudeni, Amen. 3. Ru-

(') Ml: 5:8.9.
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R»cou« meidän iyem p«iskieldämtsestH.

2. Mcous meidän itzem Wois<
kieldamijesta.

HjMh sinä caickeln Awuin caVis ja eorkein Eau-
zW nistus HErra lEsu lullM v!«t sinä
ihes täsä mj» peräti poiskleldänot, sinun
Jumalallisesta Hermudestas alendanut, M köyhä,
xi Oriaxi tullut! Sinä olet alendanul sinus Culuna.
stae, ja
sinä olet «Kndanut sinus ijHrcaicklsesta Nlckaude-
stas, ja olet j»ull töyhäx» tullut: olet alendanut
sinus lu«alaWsta Waimastas, ja oltt
wllut: olet alendanut sinus jumalallisista Wljsau-
destas, ja pide:yxi tullut! olet ylön,
andanut Ibmisien Dstäwvden, ja olet calkiida Ih-
M'sildä ylönannetuxl lullm; olet alendanut sinus

llostaS, ia tullut caickla murhelilsim-
maxi Maan päällä, olet alendanut sil-us tjancsic-
kisesta Wallastas ja andanut itzes piestyn ja hos»l-
-<«xi tulla: olet cocoMaanpijrlnpols kleldänyt, nijn
t««i sinulla ole ollut, euhungas Pääs olisit cÄllista-
nut: Et sinä ole racaftanut ttztäs, wann mmä:
El sinä ole ihiäs kunnioittanut, waan talwallista
Isiläs. kchvkäisesti.Fnä olet caikn oman pois kieldä-
inisen täydellinenEslmercti, sinä olet totinen Opetta-
ja, ei ainoastans Sanoilla, waan myös itz< työllä,
za miiö sinä meldön itzem pois?ieldä««isestä olet o-
p>f'a ut. sm olet sinä »nyös ihe työllä osoltanuf.
S« lä l*) Jos jocu tahto mmun peräsäni
tulla Kän kieldättn ihens: M minun Herrani, mi-
Me« ole wM tähän asti ltziäni poiekleldänyt, sen,

lähde»
s^*)«««. 16:24.
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RucHus me?dätt,yem poiskieldämisifiH 2LD
lähden en ole mlnä wyöMn sinua oilelnsturannul:
sinä sanot.- (*) loca o ja Mdaa omaa
HinZeäns, eihän taida olla minun Opetuslapsen!,,
kckä mmun ly«öni lulla; Ach miuun Herrani, mi-

en u?« wjM ikcmäns oikein wihaunul,
cuinga olen minä sijs leimut luAa sinun tyZöö?
cuinga olen minä tainnut olla sinun oi?<H Opetus/
lapses? Minä olenracast nu»! ja cuntnoitlanm itziä-
ni, ja caikisa omaa Cunnlatan! etzinyl. zuun nijn-
cuin Salana?, joca omaa Cur.matans, Iloans
ja Coeteuttans ainoastans ehli. Ach NliNlln rac«<
Hmani! anna minulle loinen Sydän, uusiEhll-
ftlllinen Sydän, joca sinun Sydäzn<s ccmtza yl>
dencaldainen olls, että minä ylönannaign eaickicuin
»mullaon, ja scn sinulle amonttuns
<ttä caicti oma rcckaus minusa euolis, ja minä
ainoastans raeastaijm mitä sinä rslastal, ja w!ha««
sin mitä sinä wihaat. Rla salli minun anda rackaut-
tanl Msculle Luondocappalehe^e, wai>n iinutle;
sinäoltt, oman R>«kaud<s poizkieldä«
nvt, ja meitä wlhMlsiä Ihmisia e!,ä«män lao;-

staimt euin ltziäs; Sinä et ole rack-,ud<lla< ainoa-
stans Lakia täyttänyt, mutta «yöe paljota ylem«
mäxl astunut. Glnäpä, O Herra, olet se notkein
Hywä, se callehin, caunchin, suloisin, liclalM,
ystäwatiism, j armollisin. Ach mcka ptdäis sijsun,
nulle ractichambi oleman, tuin sinä? Smuapi,
dais minuntuhalta terta enänMän «arastaman, euln
ihiäni, cutn Hengeäni ia omaa Sieluani. Sillä
mitä uutta minua Hengeni jaSieluni, ellet sinämmulla ole? Mitä teen minä TanvaKalw, jos ei
mmulia ole Taiwahan Herraa? Mitä hyööyt'H

M!i!U«
(*) ) 1.uc.i4:26.



«yo RucHdus «eidättlyempslskieldämizestä.
minua Maa, jos ei minulla oli Maan'pijrin Her,
raa! Ia mitä tottelen minä Talwahasta, cosca
«lnulla ainosstans on Taiwahan Herra? Mitä
tottelen «mä Maasta, cofea minulla pijrin
HErra on ? Mitä huolin minä myös itzestäni cosca lu.
malaminulla on, jocaparembion culnminä ihe jacai,
<ki cuin minulla on Ach sinä nöyräSydänHErra Is-sn Ehrlstt, an>ta minun poiskieidä caicki oma Cun,

anna sm nmmsa cuolla, nijncuin seonsinuja
cuollut. Ach eipä minulle tuleckan Cunnlata, s«ä
olet wanhurstas, multa meidän täytyyhälvetä. Si«
nusse ainoalle tule Cunnia, mutta meille Pilcka ja
Hapiä. Anna meidän, Pyhäin canffa Taiwahisa
tz).'uunun alas olta, ja sinun lalcais eteen, sinä
«uhdetoln3u«alan Caritza, heitä, ja sanoa; Lari-
tza joca tapeltu on Mallman Syndein edestä on
mahdollinen ottamahan nämät Cruunut hänelle
ainoalle tule Cunnia, Woima ja Wäkewys, W<it-
to, Maijestetl, Wjtos ja Wstös ijancalcktsest ijan-
caickiseen. Sinä olet caiken Hywyden, eaiken <Wal-
keuden, Wijsauden, Cunnian, WoimanjaWä-
kewyden Lähde, caickein elälvain Luondocappalden
ja caiken Rickauden Alcu, sentähden tulee sinulle
ainoalle Cunnia. Ach älä anna minun rvönätä si-
tä euin sinun ainoan on, etten minä ihiäni cun-
oioittais, «ngä tekis, ihiäui lumalaxi nijncuin Lu«
«iferl, jalulis sen cautta Perkelehexi. O hirmuista,
Langemusta! että Engelistä Perkeleh<ri tulla, o<
man Cunnian jaylpeyden eautta; että IhmWi
Madoxi tnlla, ja järjettömäxi Luondocappalchen,
nijnluin Nebucodnezar. Ach sinä kärsiwäinen, si-
wiä Sydän, anna minun myös cuoletta ja
kleidä minun o«a Tahwnl/ nijncuin Mä, minun



Rucous meidän iyempHiskielbäm isistä.
racas Herrani, teit, sanoden : En «ma ole tullut
tekcmähän minun Tahtoani, waan Isän, jocami-
nun lähetti, minun Ruocani on fe, että minä teen
Jumalan Tahdon. Ach anna «mun sinun Tah,
los cautta mmlaa minun Tahtoni. Arma minun
cai?tlla cuuliaisudelia hei!tää Tahtoni sinun hpwgn
Tahtvs M, aun>a sinun Tahlas olla m!n«n suu-
rin Iloni, WM Ristiäkin. Ach minun HErrani
jaluma!ani! anna sinun Tah«vs »MS ollg, mi-
nun Tahiyni/ että meidän wälMm olis nijn muo«
doin yri Tvbto, yri Hengi, Sydän. Mtnä o-
Kn wahwa sijtä , että paremhi on, sinuu Tchtos
jalken Nlstisä ja Ahdisiu.r«sa, Murhein ja Wihe-
liäisydlsä olla, cuin minun Tahtom jälksnCumasa,
Ilosi» ja Riemusa. Ia waicka sinä wielä weisit mi-
nun Helwettihw, jaminä annan lHmi coconans si-
nun alle, uijn tiedän minä että Mm Tah«
tos on mjnhywH, nijn ltmeuimn mjn awusta
tiras , ellei se ole jättäwä Winua Helweltihin,
waan Taiwechastn wlewä ja johdatlawa: Mutta
minun Tahtoni on nijn häijy ja nurja, «ttä se mi-
nun> josminä wielä Taiwahasa olisin, ei olis an-
dawa siellä olla, waan syöraisHeltvsttihin. Ach si-nä caliis Gydän, IE!» Christe, sinä tjancmcklseu
Wijsaudm Lähde, anna minun myös poiskieldä
minun oma Ammärryxeni ja Toimeni, ecten mi-
nä häpeis täälläMmlmas hulluna pidelyri tulla, si-nun Ganas tähven, nijncuin en minä muuta lie-
däis cuin minun HErrani lEsuren Ch?istnreu, sen
riftmnaulitun; Annaseolla minun corkein. Wijsau-
deni, «ttä minä tiedän, sinun Sanas 'jancaicklftl,
WWuden olewan. Anna ellen minä itziam sinusta,

sinun
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Ruesus meidän iyeni PoiskieldämisisiH.
sinun Sanajtas ja Sacramenttistas pahennais, ja
IHrkiäni enämmän seurm», cuinj sinun Ti>»iluttas.
Anna «mun myös sinun lähles pviskicldä caiken
Mailman 'Vstäwyden; sillä Mailman Wawys on
Wiha Jumalala »vastan, sen päälle «ua minä al,
noajians sinun WHwydes, o sinä rackabin
»ä, sinä ralasDftäwal, sinä pysyn öisin 'Vsiäwä,
sinä Uscolllsin, »orkein ', lamiehin Dstäwä, <un«
jaijllncaickiscsti tallella pldäisin. A«en.

3. Rucous, että me tundisim
itzem ja olisim Jumalan Ajehet

ja Ajumasiak.
racas taiwaUlnen Isäni, iolda caioMl ki WijWls tulee ja caicki Tundo! An-

na minulle se Mii/aus, että minä itzcni oi-
kein cundisin, mikä minä. Luonnostani olen,
mlftä minä olen ja n tri minä tulewa olen?
Luonnostani ojen minä köyhä Syndmen,
täynnäRiettautta / wiheliämen
to, sillä minä olen Syndisistä lljnuys; ole»
stelen niin täällä Wiheliäisydesä,ulcona m'ta,
oikiastajlsan maasta, Synhistm Huoneesa,
ja wijmein Cuolemalle ja Madoille ssa-
xi joutuma': Mutta Armosta olen minä si«
mm Laylens tullut/ Jumalasi snndnnytM'
dm ia P. Henacn cautw, olestelen täällä
Armon Waldacunnasa, ja toiwon tulemani
wyösCunnianWaldacundahän. Ach minun

luma-
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Rucyus, ettH »e eundifim isiem.
Jumalani! minäkijtän sinua, ettes mmua
jäxjcttömäxi Luondocappalehexi, julmapi
Lclionlxi la Carhuxi luonut ole, waan järjelli-
sexi ihmisen - jasinun Cuwares; Anna, että
minä stmvällmen, siwiä racas, hywäntad-
toinen, laupias, nöyrä M lcppiäs olisin jocai«sm cohman Sinä olet, Mcaslsä, andanut
minulle cuolemattoman Sielun, anna mi«
nulle Armos,etten minä cuolewaisia Cappa»
leita etzis.ja minun cuolematoinda Sieluani
nijllä rOsittais; sillä iocaSieluns cuolewai-
sUla cappaleilla rasicm, se rekc sen aina ja
ijancaickisesti cuolcwaisexi, ja upottaa sen
nancaickisehenCuolemahan.Achcuingapal«
jo Vihollisia on meidän köyhällä Sielullani,
ja cosca me sen Herralle jällens annamme,
joca sen meille andanut on / nijn olemma me
täällä hywinkilwotellchet, Ach minun Her<ramlEsuChnste, sinä olet mmun, Sanas
jaGacramentcincautta, jaPyhänHenges
cautta, udexi Luondocappalehexi wastudestihnmMnyt. Anna Armos Uudesa Syndy«
wisesä elää Pyhydesä ja Wanhurscaudesa.
Suo Armos ajatella, että minä jjancaicki-scenElämään luotu ia lunastettu olen, ettäminä ajallisen Hecumanovrisinhyliämään.
Mna minunmielehem johdatta. että minä
ZumalWm ja taiwallisihin Moihinwalai-
stuH pOttettn.olen, ettei minulla olis ma.

V Mnm
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