
Rucous, ettn me tuttbisim i?*».
allineu Mieli, waan oppisin Lihaani (Urit-
tamaan, ettei secstäisluma anTöicäminu'
sa. AnllZ minun ajaeclia, ettäs mimm Tczn<
pNM ja Asnmosiapespyhittänyt o jet, etten
minä liya'nstenHiMMcmltta iyiäni saastlit-
tais, waan tekisin, mitä sinulic dywin kcl.
paa, ja olisin sinunMhcs, jonaacaultasi-
nä vhhänTahws täyttää mahdaisii. Vnna,
ettei- minusa mitän lnuuta oils, cuin sunut
M, ia sinä minusa waicutat O minun Iz-
malani, vidä ia warjele sinunlstmmcs, si-
nun Mmas ja AAmasias mimm Svdäme«
säni, että minä siimsa la sinä minum ijaw
caickisest pysMt, etten unnä itze, waan mi-
nun HErrallilCsusChrisius minusa clais/
ja mitä minä Lihasa elän, mma nmhdaisillelälumaZan Pojan Uscosa, joca minua ra.
c«stanuc ia iyens minml edestäni ulos anda-
nut on. Sentävdcn anna, että minä mjncum
ora simna, sinär!äwa Wijnapuu, pynmm ja
raljoHedelmltä cannaisin, että mmäsinufaw hcribitztnnijncuinPainu puu jacasw i«
sin Uscola niincuin CedripuuHc geUiscsLi«
banonis. että minä Myisin Wlettuna Her»
ranHlwnedesa, jawihcrihtzistn meidänlll'
walam Cartanosa, ja julistaisin, että sinä,
O Jumal <-, olet hurstas, ja ei si<
lmsii ok Wääryyuä. Alnen.

Lhw
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Christurm Seurawlsesia.

, 4. Uhristilxen Neuramiststa.
KsChnnä suloinen, nl'äwällincn Rackau.

dcsta ricas HErra lEsu Cyriste, sinä
siwiä, nöyrä, kärsiwalncnSidän, cuinga
caunidin, Awuijia rickahan, pnhän ElämänEstinerkin, olet sinä menicjättänyt, että me
noudattaisim sinun Astcleitas; sinä oletcaic»k.m Awnill saastuttanlatoin Opeili, täydel-
linen Pyhyden Esimercki, Jumalisuudenlaittamatoin Estcuwa, ia Wanhurscaudentotinen Ojcnnuslluora Ach mikä suuri eroi-tu§ on minun syndisellä Elämättäni sinun
Vy >äli Elämäs sn«'tccn!Minnnpidäis ssnusanljncuin uden Luondocapvaleden elämänwaan minä elän enemmän siinä wanhasaLuondocappalehesa,nimittäinAdamisa,cuin
,muia, minun racas Herrani lEsu Chnste:MlNlluvidaisHenacn jälkenelämän, waanminä elän, Jumalaparatcohon! Lihanjäl.
ken,jatiedäl: cuitengin mitäRamattu sanoo'
(*) Jos te Lihan jälken «elätte, nijn teidänpltä suolcinan: Ach sinä laupias, kärsiwäi-nen ja pitkämielinen Sydän! anna anderi
mlnu le Syndini, peitä mjnun Ricoreni ä-la tygölue minulle pahoja tecojani, käännäpois sinun pyhät ja kirckaatSilmäs minunSaastalsudcstani, älä heitä minua pois si-S 2 n«n
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ChnstuM Se<s<lmisest<k
nunCaswois edestä, älä sysää minua nijn-
cuin saastaista ja Malista ulos sinun Huo-
neyestas. Ulos juuritaSydämestäni?caicki
Klpeys, mincuinPerkelcn Ohdackedet. ia
istuta minum sinun Nöyrydes,joca on caic-
keinAwuin Juuri ia Perustus; Rewi ylös
Mrincns minusta caickiCoston vyyndd. ja
anna minulle sinun callis Siwcydes. Ach
sinä eaickein Awuin corkcin CaMlistus! cau-,
nista Sydämeni Miellä Uscolla, palamatta
Rakkaudella, elämällä Toiwolla, pyhällä
Hartaudella jaLapsillisellaPelwolla. O si-
nä minun ainoa Turmani,Rackaudeni, Toi'
woni, Sunniani, ja Caunistuxcni! Eipä st.
mmElämäs ole muuta ollut, cuinRackous
Siweys iaNöyryys/entähdellanna tämän
MihinElämäs mybs minusa olla, että si«
nun Elämäs olis myös minun Elämäni.
Anna minun ollayxiHengiMumis ia Sie°
lu sinun cantzas, että minä sinusa eläisin ja
sinä minusa. Elä sinä minusa, jaälä anna
minun elää itzesäni, onna minun elää sinul«
le ja ei iyelleni. Anna että minä sinun niin
tundisin ja sinua nijn racastaisin, että minä
mybs nijnwaellaisin cuin sini waeldanut o-
!ct; Jos sinä olet minun nijn
walaiieminua; Jos sinäoletElämäni, niin
elä nunula; Jossinä olet Canne"den<, niin
cauuista mlnuahnwästi; Zos smäoletllo'

Nl
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chrPuxen SemmmM«.
M, llijn ilahuta minua; Jos minä olen si'
mm Asumasias, ni n asu minusa yxinäs;
Anna minun olla ainoastans sinun Asehes,
että minunRuumihini, Sieluni jaHengmi
pyhät olisit. Sinä ijancaickinen Tie, johda,
ta minua, sinä WncaickineuTotuus, opeta
minua, sinä ljancaickincn Elämä, wirwota
mimia. Alä anna minun sen pahan HenaenKäsialana olla ? ettei hän Pahuttans, Wa.
lettans,Vlpeyttäns,Ahneuttans,Wihaans
Riettautans minun cauttani ;a minusatäyttäis jaharjoittais, sillä se on se Sata-
nan Cmva, iosta sinä, o caunis täydellinen
Jumalan Cuwa, minlla waphata tahdoisit.Mutta udista minunRuumyni, .fengeni ia
Sielun jocapäiwä sinun Cuwas jälken, sij.
hen asti että minätäydelliseni tulen. Annaminun cuollaMailman Säädyistä, että mi-nä eläisin sinulle. Anna minun ylösnosta si-nun cansias, että minä cansas Taiwaasen
astuisin. Anna mmm cansias ristinnaun-turi tulla, että minä wgds sinun CunniahasWlle mennä mahdaisin, Amen.
, Rucous Jumalan Laupiudesta sopi tähän, jnca on En-simmaiscs Osas. Bladisa 52.

5- Dotifesta Tatumuxesta ja
Syndein Tunnosta.

UCH sinä pM, hurscas ja laupias lue
" S 3 walaz

277



TotisistaCaeumupessa jaShndeinU^unnost.
mala! minä walltan, ja tunnustan sinulle,

lNllscrretulla Sy«
dämellä jaahdistetulla Hengellä minmll.litzckäyiniscni ja pahat Teconi, Ack ÖEr-
ra! mumn Syndini owat usiat niineuin
Sanda MerG, nc käymät minun Pääniylitzc, ja nimcuinrascas cilorma owat ne
minulle lwncascahGi tullehel; Mlnun
paha teconi on nijn suuri, että sen lmuwnouse ylös sinun tygos: Jossinä tahdolsitrijdellä lninun cansani, nijn en minä cai-
dais wastata sinua ydtä tuhandcn Achmi-
kä saastainen Cappale minä olen, cuinga
olen minä, sen'cuolcltawai en Peri-Syn-
nin Myrkyn cautta, nijn hirnulisestj Sie-
lun jaRuumihin puolesta turmeldu. Ca>
tzo minä olen syndilestä Siemenestä sijnnyt
ja minunAilini on Synnim Minun synnyt»
tänyt', hamast kijrecst niin candapäähän
asti ci ole minusa lcrwettä. HErra cuca
löytää puhtaan nijden scas, cuin ei pu!>
dasta ole? Ach minä olen häijy Wm myr-
kyllisestä Miusta , caicki minml Woimani
on turmeldut, Ymmärryxeni an pimitetty,
Tahtoni on wastchacoinen sinua wastan,
minä en tunne ssnua oikein , minä en ra-
casta sinua Sydämestäm, en usealla coco»nans sinun päällcs, minun Sydämeni
Aiwotus ia Ajatus on paha hamastaNuo-

ruude-
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H»tum«rest<-jH Sandein Tmmostil.
rnudelia. Nijncmn cuohlltta We<
tcns, ntjn cuohuu myös minun Sydäine»
stäni Snndi, siltä uloskäywäc yionraye,

Mpeys, Wajhe, omaßackausia
Ezmnian pyyndö. Tottclcmanomuus, Wa«
ftchacoismls.Wiha i Couonwyndö, Kär-
simattdmys, Haureus, Wääryß, Ahneus
ja moninaiset pahat joiden yliye
sinä wanhurscas Jumala olet Duomion
ulos sanonm että ne cuin sencaldaijim
tekemät ci pldä Jumalan Waldacundaa
perimän. Ach minun Jumalani, Luojaili
ja Lunaiiajani, minä walitan sinun cde-
säs, että waicka lninä olen luotu sinun Cu -

was jölken, nijn Mnä cuilcngln sen
cad ottanut, ja olen Samnan Gnvari tul,
lut, eocoPcrkclcnWMacunda on, (Ju-
mala varalcohon! > mmma caiken Pa-
hudens ja Saastaßludeus cMsia, ja mi-
nä olen Satanan kasiaiari tullut NÄ
HErra lninnn lumalam! minun Wiftc.'
liäisydkln on «.uin zninä malitca
taidan: Minä olen ilklä cairis menoisani:
calcki nmnln Wanhurscaudan on nijncnin
saastainen Waate, minä o!cn lacastuuur
Snnlmfäm niincum Lehti, jaminlmSyn-
dini wiscowat minua nljncMTuui. Äch
HErra minä olen caicki simml>ywät Tuos
wäarin käyttänyt, caikilla minun läsenlt-

S 4 läm
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kotisisia kaeumueesia jaGMbeinTuun«>st.

läni jaRmlmijni ja Sieluni Woimilla si«nua wastanieisonut, Ruumijlla ja Sielua
la olen minä Syndiä jaPerkelettä palwel«
lut. Ach minä olen Annostas langennut
ljancaickischenWihchas, Autuudesta ijan.
caickisehen Cadoturehm, Elämästä ijan»
caickisehen Cuolemahan, Taiwahasta ala»
majseen Helwettihin. Ach HErra minä
olen se Tuljlaja Poica, joea häplälllscfti
olen tuhlannut calcki Tamarani, minä en
ole mahdollinen cuAltta sinun Pojares,
minä olen ansainnut jmulda Huonehesta
ulossysättaa, ja ei ikänansenäjällens,Lap«
ftp olettaa; minä olen se Palwelja, joca
sinulle, minun Herrani, kymmenen tubat»
ta Lciwistata wclcaa olen, ja ei
la ikanäns waraa maraa : mlnä olen se
Mies, joca langeis Röwärein käsiin, iot»
ca minun on alasti riisuneet, Jumalan
caunihin Cuwan pois ryhwänneet, jaRuu-
mihin ia Sielun puolesta, nijn cowastl
haawoittaneet, ettei yMn Ihmi.
nen paranda taida. Scntähden auta sinä
minua minun Jumalani jaHErrani, saata
minulle Apu M Tuscasa, sillä Ihmisten
Apu on turha. Paranna ssna minua HEr»
ra, nijn minä paratuxi tulen, auta sinä
minua, nijn minä olen autettu, sillä sinä o«
let minunKerscamm. O HErra, cuca

talta
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cHtlsistaeawMlMHjaGvnheinTuMafi.
taita sen pahan Sydämen muutta, ja uu»
den luoda? Waan sinäHErra yrmäs, si»nä MoUinen Luoja hywisä Tdisä. Cucä
taita ne sywät ja hirmuiset Synnin Haa°wat paranda ? Ei Yrtit eikä Woiteet,waan
sinä HErra, ja sinun Sanas, joca caicki
paranda. Ota pois sse häijy kiwincn Syp
dän, ja luo milmhml, Jumala. puhdas
Sydän, ja anna minulle uusi waywa Hcn»gi l Alä heitä minua pots sinun Caswoisedestä, ja älä ota minulda pois simm py.
hääHengees, wahwista minua taas A«wullas ja sillä wäkcwällä Hengelläs tukee
minua. Mlliä olen se cadonnut Lammas,
tUct sinä etzi minua ylös, nijn eryn minäIMI aicklscstl, ja tulen ijaucaickisestl cado-temxi: pane minä Olalles ja wie sinuntauvallischen Lammas-Huoneheses. An«m minulle Murhe Jumalan Mielen jäl-,oca Parannuxen matcan saatta Au«tuudepi, wta el yxikän cadu, nijn että mi.nm Vydämenl Uscon cautta walmisteturztMls, wastan ottamahan sinun Lohdutastas /a sitä caUlsta Syndein andcri andamu.sta. Anna Mlnulle särjetty ja nbyrä Hen-Sl, ?a muserrettu, catuwainen Sydä»,anna m,nun Silmäni olla Kynelden Läh-tehet, nyn että minä Sydämestäni Ptta.m la Marian Magdalenan canffa itkisinS 5 minun
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TotiseMCawmuxeD» faGvnQeöl
Minun Syndcjäni. O mtnlln Herraill ja
minml Jumalani, jos minä Mä jaPai.
wää itkisin, niin en minis cuitcngan tai«
dais/ nilncuin tulis, Wiyeljäisyttä«ii iM,
enga Tottelemattomuuden! uliye knllä wai«
kerolta. M minun Jumalani! ei ole mi-
nun Sydämeni sen ylitzc nijn cowin mur-
heUincn ja kipiä, että minä Cuolcman,
Hlwctin ja Cadoturcn ansainnut olcn,
(sillä sen minä olen hnwästä sMa amai-
nuc) cuin että minä sinun minun luma»
lani, Luojani, rackchan Isäni, Ms ua>
Mi, LunaMani, Autuartckiänl, minun
uscollisen Paimeneni, ainoan totisen Loh
dutlajani. mjn vchM, nijn ustasti, nijn
moninaisella tawaua, nijn hirmuisenii, ja
bäpiällisestiwihoittanutolen, jamieles ric,
konut, ja nijn kljttämätoin ollut sinun mur«
ta Rackauttas ja Uscollisumtas, Hywyd
M ja Lauviuttas wastan. Ach cuinga ls-
len minä sinun Caftvoisedcsä, sinun wan-
hnrscalla Duomiollas, !ja caickcin Engc»
lein ja Uloswalitmin cdesä seisowainen o«
luva? Cuhunga minä menen sinun Hen»
gesiäs? cuhunga minä sinun CBvois e-
dcstä pakenen? GmlM oikla kaces lhytä ja
»itä minun caikisa paicoila. Minä en tm-
da/Mgätiedä muuta min tämän ainoan:
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Totisesti» Cstumuxesia jaSMdes»,Tunttöst.

Isä minä olen Syndlä tehnyt Taiwaftfa
sinun edcläs, ja cn ole mahdollinen si-

nun LaMcs cutzutta. Ach mmä olen
tehnyt jtzcni mahdoltomaxj otetta sinun
Lapscpes ja TottelclnattomudelZi caulta
seka Lapsen Nlmen ja Tawat, että eaikm
Lasten Oikeuden cadottanut. Cmtengin
ukon minä cM sinä wielä tahdot olla
minun Isäni; Mä sinun Laupiudesion
suuri ja pysyy ijancaickisest nijn ijancaicki-
seen. Sentähdcn armahda minun päälle-
ni, ja älä catzo Sylldeini, waan sinunmäärättömän Annos ja Laupiudcs puo°
lecu, sinun rackahanPoicaslEsuM Chri«
stuxen tähden, Amen.
6. Mndein AndexiftamMa.

sinä Laupias ja armollinen luma.
la, pitkämielinen, suuresta Armosta ja

Totuudesta, joca Voicas cautta cutzut ty.
gös caickia Snndistä, heitänvirwottares.Minä tulen tygös, cngä tuo muuta cum
pelckää Syndia ja Wääryttä mydtäni,suuren ja raseahan Synnin Cuorman, w-
ca käy minun Pääni ylitze ja omaiwan m°seas: Siinä siwusa tuon minä myös
tänj muserretun ja särjetyn Sydämen, jo-
ta u sinä, O Jumala, hnljä, waan icn
Uhrin annat sinulles kelwam. Ach HErra

sinä
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GMhM S«beMa«ifistH«
sinä olet laupias ja armolinen, kärstwäi'nen jamwan hywä, sentähden sinä et ai-
na rijtele ttkä wihastu ijancaickisesti; sinä
olet luwannut: Ettes tahdo meidän Syn«
eeim peräsi tehdä meille, etkä costaa meil.
lc pahain tecoim perästä: Sillä nijn cor-
kia cuin Taiwas yn Maasta, annat sinä
Armss lisändyä mjlle, jotca sinua pM-
wät: Nijn caucana cuinltä on Lännestä,
sj/rrätfina meistäpahat tecomme. Nijncuin
Isä armahta LBpslans, nijn Herrakin ar>
wahta yelkäwäMns. AchHErra, cstzo
minun Wazwatsudeni jaßadollisudeni puo»
leen, ja anna caicki minun Syndint an-
dexi. Puhdista minua Isopilla että mma
puhdistuisin; pese minua että minä lumi<
walkiaxi tulistn, anna minun cuulla 110 ja
Riemu, että ne luut ihastuisit, jotcasM
kenyt olet: Peitä Castvos Synnistäni, ja
Mi pois caicki pahat teconi, sillä minä
tunnen pahat teconi', ja lminun -Syndini
vwatama edesäni, sinua ainoata wastan
minä Sundia tein, ja pahasti Kin sinun e°
desäs, ettäs olisit oikia Sanolsas, ja/uh-
das duomitesas. AchHErra, älä kay
ducmiolle sinun Palwelias cansia, silla ci
yxikän eläwä ole waca sinlln cdefäs- Jos
sinä HErra soimaat Syndiä, cuca sijs py«
M? Minä toiwonHsrran päälle, silla

Hw
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HerraLa on Armo, ja runsas Lunastus
hänellä, ja hän lunastaa Israelin eaMsta
Gyllneistäns. Ach HErra sinä parannat
murretut Sydämet M sidot heidän kipuns.
Slnä olet sanonut: Jos sinun Syn-
dis werirustiat olisit, nijn heidän pitH Zu-
mlwalkmri tuleman: m wmcka he oliftNljncuin Ruusml carwaiset, MH heidän
cuitmOM nhncuin willa tuleman. Sen°
tähdenparanna, puhdista, m sido minua. O
mumnTcrwcydmilulnalO ia miminLääs
kärini Sinä olet sanonut: (**) Sinä saiz
minun tybtä tekemään Synnisös ja olettehnyt minulle wmwag sinun vaboisa teoi-sas. Minä, Minä pyhin sinun yiitzckäymio
W pois minun tähteni, js en muista sinunSyndcM. AchHEnaanua mldcxipyhi minun suuret Sundini, ja älä nnaminun nijsa huckua. Ach minun HErranilElu Christel sinä cannoit meidän Sai-
rau/em, ja meidän kipuni Wym päälles:
smä olet haawcckettu me hän rahain te-
colm tähden, ju meidän Snndeim tähdenoet smä hosuttu, RalMistzS > n sinun rsc-kahalda-Wldös pmwu sinun päälles, ettämnllä RaM olis, ja sinun Haawaiscautta olemma me paratut. Sentähdenen dutä minä itzisnt Epäuscoon, maanPtdän ltzeni wahwasti smuu tygös, minm
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Oynbein AndnisimmMa.
Lunastamni, sinä olet minua wizM ar»
niadtawa, sillä sinull tykönäs vllArmo ia
paljo andcxi andamusta. Sinä cstzot sen
puoleen, jocaradollinelt ia särjetyllä Hm>
«gellä on, jajocawapife sinun Sanascdes.
Ach minun Jumalani sinun callis Walas
lobdutta minua sydämellisesti: Ninl
totta cuin mlna elän, ei minulle kelpa Iw
malattoman Cuolema, mutta että luma.
latoin käänuyis Tiestäns ja elais- Luulet»cos että minulla on lio lumalattmnan
CuolcmaM? Jos Jumalaloin käändä
itzens, nijn ci hänen pidä iumalattomude-sans langeman, ja caickia hänen nlimkäy-
mistans ei pidä muistettannm.
ra sinä et ainoastans ole lllwannut anderi
anda Sondeiä, waan myös wanhursca-
hapi tehdä ja lahjoitta Wanhurscauden:
Molemmat pitä minun sinlinKädcstäs sac«
maN/ seka Snndem Anderi saamisen että
minun Lunastajani ansaitun Wanhurscau-
dcn. O HCrra pueta minua Autuuden
Waatteilla, ia werhota minua Wan-
hurscauden Hameella, Ach HErra ota
huomahas Sieluni, ettei se turmelduis,
ja heitäcaicki ninun Sondini selkäs taca.
Ach cuca on sencaltainen Jumala cuin sinä
olet? wca Synnit andexi annat ja menet
ohitze sinun Perimises jäänyltcn Ricoria;

sinä
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Gchdein Anhexisaamtsesia.
sjna «rmabdat meidän vaallem, ja heität
caicki meidän Syndim Meren Sywy tee».
Wna minuUc/ O Jumala, totinen ja wah-
waMo, että minä tänlän sinml Alpatl.
xes vääije itzeni lujasti nurstaisln, ja Usco«sa sinun Poicas päälle catzoism. Sillä uijN'
cuin Mosts ylensi Kärmeen Corwcsa lnjn
on myös Ihmisen Voica yletty, että js-
caincn cuin uscoo hänen rääuens, ei pidä
huckuman, waan jjancaicklsen Elämän
saamalt. Ach minun racas Jumalani, si-
nä racastit nijn Mailtnam, mäs annoit
ulos ainoan Poicas, että joramen cuinuscoo hänen Mllens, ei pidä huckuman.
waanijancaickisen Elämän saaman Sillä
et smä MtttänytPoicas M ilmaan, duo-
mitzemaan Mililmata, mutta tlä
nm piti hänen cauuans Vapahdcttaman.
loca hänen pääilens uscoo ei bäi>dä dno-
mita, eikä hön tule Duomiohsn, waan
wenr CuolemKsta Elämähän Ach cuinga
stmriia lohduMnen on sinun Armos, ettämc tulemme ilman Ansio-
ta, Armonas sm wnastuxen caut«
ta, cinn I''Klres Cbnsiures tapahtunut
on. ionaannä o'et Armoistuimeri asetta-nne ulcon coutta dänen Wercsans. Sen-tähdcn ylistät sinä, O Jumala rackauttas
meilä cehtan fijuä, että Mlstus on mc!-

dän
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GfttdeiN Anbez-lstsVisisiO.
hän cdcstäm cuolbtt, cosca me wielä Gon-
disct olimma. Nyn mc sijs paljo cnämmin
warjellall hänen cauttans Wihan edestä,
että me nyt hänen Wcrens cautta wan<
hurscaxi tulleet olcmma Sillä jos me si<uun canffas olimma sowitetut, sinun Poi-cas Cuoleman cautta, cosca mc wwä si-
nunMHMses olimma, paljo cnämmin
mc autuaxi tulemma hänen Elämäns caut-
ta , että me sowitctut olemma. Cusa sijs
Syndi on sumexi tullut, siinä on sinun W,mos ylenraldinen Siuä sinä olet tehnyt
mlnun HErrani Christuxen lEsupen mt>
nuUc Wiisauderi, Wanhurfcaudexi, Py.
hydcp ja Lunastuxeri. Nch minun luma°
lani sinä olit Christuxes, ja sowititMail'
man iyecanffas hänen cauttans, elkäluke»
nm meille meidän Cyndiäm, waan scn
joca ci mitän Synnistä tiennyt, olet sm»
Synnixi tehlMmeidän edesiäm, että mc
hänesä wlisimma sixi Wanhwscaudexi, w
ca sinun edesas kelpa- Sentähden kljtäm.
wc sinua, OM, joca olet meim sswelw

tehllyt Pyhäin Perimisen osallisuuteen
Walkeudes, ja Pimeyden Wallasta vela-
Sanut ia mckahan Poicas Waldacundaan
siirtänyt, zonga cautta meilläLunastlls on,
nimittäin Synnein alldexi andamus. Ach
minun, HErrani. lEsu. Chrijie! euinaa

s^lolset

288



GsNbein Andexlstamisisis.
suloiset owat sinun Sanas: (*) Ei Ter-
weet tarwitzc Parandajata waan Sairaat:
en minä tullut Wanhurscaita eutzuman,
waan Syndlsirä Parannuxeen : Mmisen
Poica tull etzimää» w autuaxi tekemään sitä
cuin cadonnut oli: Iloitcat minun cantza-
ni, sillä minä löysin Lambahani joca ea«
donnur oli. Sinä minun WapMajani, olet
myös pois toimittanut Lain Eandehen ja
Kiwupn, ja olet tullut meidän edestä»
Hirouptpi Puun päällä, ettäs meidän Lain
Kirouxesta wavahdaisit, että me sinun
Lapsires luetaisin. Sinä olet voispybr>
nyt sen Kastkirjoituxm, joca meitä wasta»
o<», sen poisottanut ja naulinnut Ristljn:
Scntähdcll on se totinen Sana, ia caiketl
mahdollinen wastanotta: että sinä, minun
Herrani lEsu, olet tuUutMallmahan,SyN«
disstä wapahtamahan : Ia me emme ole
catowaisella Hovialla eli Vullalla l«na«
stetut mndän turhasta Menostam, waan
sinun Werelläs, nijncuin wiattomanja pub»
taan Caritzan: Sentähden uhraisit si«nä itze meidän Syndin; omasa Ruunchsas
Puun päällä, että me Synneistä poiscuol.
leet eläisimme Wanhnrslaudelle, sinunhaawais cautta me olemma terwepi tul«
let: ja nijn on sinun Weres, H HErra
lEsuChriste, «inoastans se./ ,oca puhdista

T m«.
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n 2Mex?'silHm.'sests.
meitä caikisti meidän Symmssäm / nim-
cuin kirjoitettu on: (") Te olctta pestyt,
te oletta pyhitetyt, teolmaa MAUmscop
tulleetHErrsnlEsurcnNlmcn cautta, ja
meidän Jumalani Hrngelicautta. On sns
meillä Edeswastaja Jumalan.' tykönä, IG
susChristus, joca wandurscas on, ia hän
on Sowmdb meidän, ja coco Maiiman
Enndcln edestä. Ach nnnun taiwallincn
Isäni sillä armahdat caictia, silla sinulla
on Woilna caickem ylitze, jakärsii Ihmi-
sten Syndcja , että he itzens parannM.
Sinä wäkcwä Hallitzia duomitzet H jjai-
sudes, ia hamtzct meitä paljolla kärsimi'
sellä, sillä sinä woit tehdä mitäs tahdoc;
tämän annat sinä Lajies tietä, että he
sil hywäsä Toiwola, ettäs otat Parannu-xen Syndein edestä Ach minun caickem
rackahin HErrani lEsu Chrlste, sinä Ju-
malan Cantza, joca poisotat Mailman
Synnit, armahda mlnun päälleni, sinun
ryhän Miehudcn ottamises tähden, ja l>
nun suuren Rackaudes ia pyhän Murhcs
tähden cosca sinä Karstmlscsäs waplsit ja
caubistuit, sinun pyhän Cuoleman klwoi-
tures ja weriscn Hikes tähden, sen fum en
Pilcan, niiden cowain Hoiull.isten, <en
HäwistMN ja syljestelemiscn lähden, cuins
tätsinyc olet, sinun pyhän CuulmislMcs
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Sandein Andepiftamisista.

tähdcn hamaan Ristin Cuolemaan astl, si«
«un sywanKärsiwällist)scs, callijnEiwey.
des. ja pyhän EsirucouM tähdcn, jäsen
smkian Huudon tähden: Minun Jumala-
ni, mips minun ylönannoit ? Sinun py-
hän Janos tähden Ristin päällä, sinun pn«
häin Hcmwais tähden Käsisas jalalwoi»
sas ja Kyljesas. caickein sinun Weripisa.
rais tähden ja sinun catkeran Cuolemas
tähden. Ach Isä tämän corkian callijn Ta»
waran tähden, tämän corkianAnsion täh-
den, unohda minun Sundini, sillä Maxoon täydellinen, ja rascahambi cuincaicki
minun Syndini; Tämä pyhä Ansio pai.
naa enämmän csickeja minun Syndejäni.
O Jumala pyhä Hengi, sinä ainoa Lohdut-taja, sytytä nlds ja wahwista tämä Loh-
dutlts minun Sydämesäni, etten minä si-tä ikänäns cadottais, waan sen väällc
eläisin ia cuolisin, että minä myös M
Uscosa Jumalan Castvoin ececn tulla, ja
iiancaickisen Autuuden saada mahdaisin,
Amen.

7. Mela toinen Rucous Syn-
dein Andenjaamljesta.

M Pyhä wanhurscasJumala/ jollen ju-
lW malatoin Meno ei kelpa, joca widaat
caickia pahanteWtä, cadotat walhetteliat,

Ts ja
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Ruc«us Sudein Attberl fta«isifi«.
ja cauhistut murhalta ia wieckaita, ja joca
paha on, ei se pysy edesäs! sinä joca uhcaatnijtä cowast rangaista, jotta snnln Kästys
rickowat! sinä olet tehnyt minun Laitmnes
Lambahaxi, ja cutzunut sinun omanCansas
Perimisen, olctminunPoicas
lä lunastanut, ja andanut cuulla sinun Sa-naas, jatietä sinunTahtos, scntähde olis mi-
nun syystä hywästä tullut sinua ylitze caickcin
Cappaldenrarasta,caikcstaSydämcsta,Sic«
lusta ja Mielestä, ja anda lninun Jäseneni
sinulle cläwäxi, pyhaxi ja ottolliscri Uhrin;
Sinua olis minun coco Elinaiconi pitänyt
palwcleman. Pyhydesä jaWanhurscaude-
sa, ja ei sowittaman minuani tämän Mail.
manMuodon jälken,waanmuuttaman itzcni
minun mieleni udisturcn cautta Mutta mi-
nä oenZumalavaratcahonlollut tottelema-
toin, engä ole sinua peljännyt jaracasianut,
Tavtos olen minä kyllä tiennyt, waan en
ole walmistanut itziäm, engä tehnyt, nmäs
lHstenyt olet. Minä olen Lihani turmellusta
Luonnosta, MailmanPahemmissa ja Per«
kclcn Hauculuresta. sinun Lakias wastan
paljo snndiä tehnyt, jomaeautta minä sinun,
minun Luojani ja Elämäni Haldia, ?< i>
haanjaßangaistuxcen kehoittanutolen, fen«
lähden et ole sinä mybs minuasäästänyt,Pie<
Mä olen minä kyllä ansainnut, ja Syyn

tehnyt
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RueousSvndein Htbexi I>««MH.
ttdnyt, mumllecostetta, nijncuin minä en.
fain ut olen. Tämän tunnen ja tunnustan
minä zydamelli e»ii, sinä olet wanhur?cas,
»vaan meidän täytyy häwelä, ja tosin hawe«
tä myzyy minun Sndämesäni, siliä sinä näet
salaisshlngi puicko.hin / ja cocwl t Sy»
däiuet iaMunascuut. Ach HErra älä käy
Duonuolle Pilmejas cansia, sillä Wchas,
jollas Syndlsitä uicaar, on ylon rastas ja
Kinnunen. Jos sinäHE ra soimaat Syn»
d«H; Cuca M vychy? Mutta sinä Lauviu.
dcnlsa ia caikenLohdutuxcn Jumala, jon-
ga tykönä on Armoja runsas Lunsstus, jo-
ca on aiwan armcUinen ja kärsswäinen,
jongaHywyttäTaiwas ja Maa täynnä on,
muista sinun Hmviuttas, joca Magman a-
lusta on ollut, japyh; pois caicti minun pa»
dat tecom sinun ylönpaldjsn Hywydes )asuuren Armos cautta; Ia ettei minulla
muura ole, jonga päälle minä luottaa tai-
vaisin, jolla minä sinunDucmlo.lstuimese«dH mahda sin pM, ja ei häplään tulla,
cuin ainoast ms sinun racas Poicas lElus
Christus, ,a hänen callis Ansions/ jolla hänminun Synnistä lunastanut on, nijn tuon
minä hänen sinun etehes, sillä haneben sinä
mielistyt, ja asetan hanm n jncmnWälimie«
hen sinun ja minun waihclleni, sinun onga-
ran Vuomios edesii. Catzo hänen paällens,

T 3 racas
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RucOus SsNhein Andepi stHMisisii».
~ <« , >»> > »> ~ ,

racaslsä, cuinga hän minun Pyndeini täh-
den on itzenshaawoittaandanut catzo hä-
nen syyttömästi läwistetyita Käsiäns, cuinga
hän on työtä tehnyt minun edestäni; catzo
hänen läpitze naulatultalalcoMs, jottami-
nun tähteni, niin cowan Matcan tehneet o-
wat; ja hänen haamoitettuaKylkiäns. josta,
nijncuin Terweyden Weri ja
Wesi minun SyndeimPuhdistuxexi on wuo-
tanut; catzo, cuinga angarasti hänen Ruu>
mljnsMMM Synoeini tähden on tllllutpie-
stnxi; catzo hänen surkiata Muotoans, /osa
hän itzens minun edestäni Ristin päällä, niin»
cuin seoikiaMimämmPappi uhrannut on,
ja ole minulle armolinen ja anna minun
hänenßowindotansjaMaxoansiiaucaicki.
sest hywäreni nautita. Mutta udista minua
sinun Heuaes Woimalla, että mlnä tulisinuderi Ihmiscxi, että minulla olisHaln sinunKästyihis, että minä Henqes cautta wäke-
wäxi tulisin sisälliftslhmises, Mcosa, Rac-
kaudefa jaToiwosa,Ndyrydesä, ViweydeH
jaKärsimifesä, että Christus asuis minusa

Uscon cautta, eläis minusaßackauden caut»
ta,wahwistais minua Toiwoncautta, etten
minä jouduls hämään, maan tulisin tallella
pidctyxj ijancaickiscm Elämään/ Amm.

s? Ruch
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G«f«d3'N AildsxisaamilWa.

8- Rncous Jumalan Wojan
tygö Syndein Andexijaamijesta.

lEsu Christe, minun iiancaicki-
V ncn Jimäincn Pappinl, Edeswasta-
jani, Walimichcm cuinga
uscollisesti olet silläMä cadonneita
ta ctzlnyt, Syndisitä Paralinupeen cutzu-
nut > PatMtekiam edestäRistin päällä ru<
colllut, IsasSydämel! scn cautta sowitca-
nut< manaat lnyds wiela hywaä caickein
catlMazUn Syndisten edestä, ja rncoilet
Taiwallistaljääs, ette! heitärK!Wistais,ca-
tzlz - c ic-
ki minun Sydämcm mwotus ja aiaM on
aina vaha, minä tiedän etttl mizzuw niitän
hywaä asu, Tahto minulla kyllä vn, wmnl
täyttä hywää, sitä en minä löydä; sillä sila
hywää,iota minätahdon en minä tee; waan
pahaa, jota en minä tahdo, teenmma. Av
HErra! ErhetMtcucaymmänä? anna
minulleandep salaisetricorct. MmunSyn-
dini käi)wät mmunPääni yltyeja nljncum
rastas cuorma owathe minnlzc ylön rasca,
hari tullehet: MuttaHErralEm, sinä! oletne mimllda poisottanut ja ne candanut;
Minun Nntuarlekiänis minun Edeswasta-jani, minun Tmwani jaAuttajani! armah-da minunpäälleni, sinun ainoan NMs mm

T 4 nnnch

295



GfNbein Andexi sa<»misifi<».
minapaconi. O sinä ricki strlttty SaMo,
kätke minua Satanan lulmuden la Helwe.
tinPeljätyM edestä, sinun Meristen Haa,
wais Kiwi-rauniochin jaWuorenRotcohln;
Hanna armollisesti pois caicki Hädät ja Tu-
scat, etten minä Wihan hirmuisudesa culu.
tetupi ja ylöslhödnxi tulis. Ole minun EdeS»
waftajam Wimeistllä DuomioUa, etten Ml,
«H mahdais saada cuulla sitä hirmuista Aan»
dä; Eritkat minusta caicki pahoin tekiat, en
«mä ikänäns teitä tundenut. Mutta sinä
HErra tunnet minun Sydämeni, että se
Catumiselda ja Murhelda särjetty ja mu.
ftrretwon; sen uhraan minä sinulle, WereK
las prijscotettuna. älä sirä ylbncayo. Täytä
minun päälleni se sinun callls Luvaures,
mä iocainm cmn uscoo sinun päalles, <l
pidä huckuman, waan ijancaickiftn Elämän
Mman; M Hsrra minä uscon aura mi.
nun Epäuscoani, älä anna minun huckua
Synneiftm. ja Rangaistupa, ijuncaictlsest
mmun päälläni olla; Sillä Rangmstus on
sinun päalläs, sinä olet sen kärsinyt / cttä
meillä Racha olis, ja sinun Haawais cam-
ta olemma me paratut, sen päälle tahdon
minä itzeni uscosa luotta, toiwon i« odotan
myös Uscon Loppua, nimittäin ijancaickista
Elämätä/Amen. 9«Ru.

Rucoui Pyhästä He»gestä ftpii täha», joca»lcaa M<l<
>ist«s?. EusimmäOsäVsasa.
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Kuldu,pchH»He«ge»»llvfi l< 197

9. Ntcous pyhän Uenacn Is
wsta jaLohduturestaMucheja.

sinä vyhH, ia wanhllrscas Junia.
<! la, caiken LohdueuM, Rauhan ja I-
lon Jumala, jonga Waldacunda on Wan-
hurscaus, Rauha ja 110 rylM Hengesä!
Minä walitan la wnnustan sinun coesas, et-
tä minä uselN tämän Mailman Ilon ja ca*
towaisen Huwitupen perään himonnut, sitä
etzinyt, racastanut ja sen perähän aiwan
paljo pyrkinyt olen, cosca minun oikeutta
mybden olis pitänyt iloita sinusa, minunracas Jumalani. Acb anna andexi minulle
tämä Tyhmyys, ja älä anna minun Svdä»
meni enää seneautra saastutetuxi ja vetetyxi
tulla, ulos muritalmmun Sydämestäni caic-
ki Lihan Himo, Silmäin Pyyndö, ja Elä-
män Coreus, puhdista Sydämeni caikestaMailman Ilosta, joca synnyttä ainoastans
euoleman, zamuuttu ljancaickisehenltcuhun
jaKammastenKiristyreen. Mutta ylösln>
tytä minusa se ijamaickinm, totinen, tai.
wallinen 110, joca ijancaickisen Elämän E-simacu, yxi osa Jumalan Waloacunnastameisä, ja callis pyhän Hengen Hedelmä ja
Lahja on, että minä aina sinusa ja «inu»HErrajam Christuresa iloitzisin. Annamm woimasa luta,mitH tästiPftlmeisa seisoo
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Rucsus p«ch Ilosia i« «^Kdntlinfl.
näillä Sanoilla :(3) Sinäiladutat minun
Sndömeni, ehkä muilla onWmaa ja Iy«
wiäkyUä. (d) Iloittaan caiHijo.ca sinuun
«scaldawat, anna heidän rinr>uila imncaic,
kisest: sillä sinä marielet dcltä, iloitclmne
snma, jolca sinun Nimces racastawat:
Minäiloitzenlariemuitzensinusa, ja welnm
kijtosta simm Nimelles, sinä caickein nlilck
mainen. (6) Minä turwaan sinun Annoos,
3) mun Sydämenriemuitze ettäs mjnmle-
lelläs autat/ minä weisan HErrallc, että
hän minullenijn hnwästi teke (e) Sinun
Caswos cdes on täydellinen I!o, ia riemul-
linen meno MiallaKädellas ijancaickiscsti.
(t) Anna minunriemmta sinunWoimams,
jailoita sinun An ustas ; ilahma m?nua si,
mm Caswosl»ol'a. (F)lloitcanja riemuit-
lan laickistMsa, jct.a sinua etziwät, ja jotca
sinun auttmttas mcaftawat: sanocan ai-
na: HErra ojcon corkiast ylistettn. Anna
minun cuulia 110 ja Ricmll, että n? luut
ihastuisit, jotcassärkenyt olet; Anz,a minul-
le taas sinun Autuudes 110, ja sillä hywal-
lä Hengelläs tue minua. Acb minun Juma-
lani ! anna minun mielelläni uhrata sinulle,
jakyttää HErw si-un Nimeäs, sillä se on
bywä. Ach minun Jumalani! annaminlm,

NljN'
O) rs.4-.F. (1')p5.5?,2. («)ps.y!?. (6)ki..z:6.
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Sueons pyhän HenZenlWajaLohdutuxesi. 23)

nijncuin sinun Vyhäsäs cuulla mitä sinä Ml-
nusa,puhllt, että millä sijtä iloitzisiu. Ach mi«
nunlumalani! sinunLaupiudcs onparembi
cuin Elämä, minun huuleni pitä sinua kiit-
tämän. Minätahdon cunnioltta sinua mi.
mm elinaicanani, ja minun Käteni ylös-
yostaa sinun Nimecs, se olis miilun Sydä-
meni 110 jaRiemu, että minun Suuni kiji>
täis sinua iloisilla huulilla. Ach minun Ju-
malani! anna minun totuudcsa tuta, mitä
edes päin seisoo Psalmeisa: (d) Wcmhur.
scat riemuitcan ja iloitcanlumalall edes, ja
ricmuitcanllosa: )atoisespaicasa:O Ma-
dolliset näkemät sen ja iloitzewat, ja joten
Jumalala etziwät, heidän Sydämens ma
elämän. Ach minun Jumalani, anna sc ol-
la minun Iloni. että mmä itzcni sinun ty-
gds vidän, japanen Toiwoni HErranpääl-
le/ ilmoittamall caickia sinun Töitäs. Anna
minun tma, cuinga ihanat sinun Asunsias
owat, ettäminnnßuumilo
ni jaSieluni iloitzis clawäsälumalasa. An«
na nnnun itze työsä tllta ja miMaa, että
Wanhurscaille coittaWalkeus iallohursca-
illeSydämille. Anna minunIlolla Wcttamnmunoa Autuuden - Caiwosta, lEfuxesta
Christuxcsta. Anna minun aina iloita Ker«rasg, jaminun Sielunirienmita minun Ju-

mala-
(K) ?5.63:4. (i) ss.69:V.



iglusta ifltt«chi^i

malasani. Sinä tawallmen Cuningas, tu.
tt Sydämeheni, että minäZionm Tyttären
cansia suuresi iloitzisin ja nemuitzO,. Ach
m nun Jumalani, että sinä iloitztt melstä,
n jncuin Plkä iloitze Morsigmmestans, niin!anna myss minun täällä Wänestäni iloita
sinusta, että Minä siellä sinusa ljancaickiststi
liotamahdailln, coicas ne udct Tallvahat
ja uden Maan Ilolla täytät: cvscas meitä
lohduttama olec, nijncuinÄltiPoicaans loh.
dutta, cosca meidänLuun, pita wchottaman
nijncuinRuoho, silloin meidän SuumNau'
roUa täytetän ja meidänKielem on läynäns
Riemua, silloin iiancaickinen 110 on olewa
meidän Pääm päällä. Silloin me Ilolla
nWmme s mitä me kyntteillä knlwaner o-
jemma. Anna meidän tätä Iloa ijancaickise-
sii namita, o sinä Ilosta ncas Jumala ja
Isa, lEsuxen Christuxen. meidän HErram
cautta, Amen.
10. Nalusta ja Ikawbitzemise<

sta ijancaickisen Elämän perään.
HfCb minun taiwalliyen Isäni, joca mi»
lill «un sinun köyhän Viheliäisen Lapses

Elämähän luonut, ja sinun
zackchan Poicas cautca stta warccn lunasta-
nut, ja myös pOan Henges cautta fijhen on»

hil-
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sin Elämä» perssn.
hittänyt olet.' minä walitan ja Mnnustan
sinun edesäs Sydämestäni, etten mma lain.
caldaista, ijancaictista,corkeinda, u ossano-
mawindaHywää, sttä ljancaickista Elämä»
tä, ihmisellisestä Sokeudestaoikcin tundcnut,
engä itziäni oikein sijtä ilahuttanut ja loh-
duttanut / en myös sen perään caikesta
Sydämestä jaSielusta halannut,a ikawbi-
nyt ole, waan minä olen, Jumala parat,
cohon! tähänasti aiwan maaUisesa mielcsH
vllut, jaMailman,ynnäLihan Himon, Sil-
mäin Pyynnön jaElämän coreuden! cansia,
rackahambana pitänyt. Ach raeas Isä!anna andexi minulle tämä suuri Syndi ja
Tyhmyys ja ulosiuurita minlm Sydäme-
stäni caicki aialllsen
Cunnianpyyndb, caicki lidallincnHecuma,
jotca Slelm, saastuttamat jasotimatsitä wa<
stau. sinna minun tuta mitä wartcn minäluotu. lunastettu ja pyhitmn olen, että mi.
nä imua, O Jumala, se corkcin hyirä. en<ncn caickia etzisin racastaisin, jaSndäme-
säl.i hilnoitzisln, en lnuuta toiwottais, engä
toiwois, cmn ftnua iaijancaickistaElämätä,
en myös muun perään lmocais ja ikäwbitzis,nun sinun ainoan. Sytytä ylös minusa sepyhä s<mo ijancaickiscnElämällpm ä«,cc-
la minun Sieluni himoitzis smua, nin cmn

tuoretta wenä bimoiycc. Oläanna
myös
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Halusta ja IkHwöiyemisisiä ijaneaicki-

myösmingänAhdistuxen, Murhen, Wäi-
nön ja Wihcliäisydcn minua tästä Toiwosta
poiskäändä; sillä minä tiedän minun Luna-
stajani lclawän, ja seToiwo cuin minuua
hänen päällcns! on, ei ole andawa minun hä-
piään tulla. Anna minun caikenßistin ja
WaiwanallMlahutta ia lohdutta itziäniAlHljancaicklsella Elämällä, että minä caiken
Mscan sillä liewittäissn jalylitzcwoittaisin.
Sillä mitäsn caickiKärsimys, jawielä caic-
kein furkeingin Cuolema, ja caicki ajattillcn
Helwetinam Waiwa, ijancaickisen Elämän
loppumattoman Ilon ja Cunnian suhten?
Anna Sanaa usiasti Svdäme-
sani tutkia: Minun Isäni Huonecs on mow
da Asumassaa, ja minä menen Teille Siaa
walmistamahan. Ach sen caickiwaldianlsän
Huonet on wisiisti aiwan cauttis Huonct,
buonet täynnä Cunniata Walkeutta ja
Kirckautta, Elämätä ia Autuutta, Iloa ja
Vticmua, Pyhyttä jaWänhurscautta. Achcosca tulen minä tämänMailman ja minun
Ruumihini pimiästa Huonchesta wapahde«
Mi: eolea tulen minä Jumalan Caswoja
näkemähän? Sillä nähdä sinun Caswojas,
Jumala, on corkeinllo, corkein Elämä, ja
corkein Autuus. Cosca! saan minä nähdii!
minun Umasmjani snioiseti, leppiät jarae-
kahat Caswot? Sinä olet, minun HErrani

jo
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sen Elämän pelä^N.

ja Iltmalani sanonut: Minö tulen teidän
Mönne, ja otan teidän tngöni, että cusa
; ' :ä olen siellä pilä myös teidän oleman,
Ach minun HErrani tule pian, ia ota mi-
nua tygos, että Lunastetut Lunastajans,
Lapset Isäns, Pyhitetyt sen caickcm Pn«
ftimmön tykönä olisit. HW jätät sinä mei-
dän nijn cauwari olemahan täällä Maiz-
mas,E urunLaxos jawierahallaMaalla, jo-
sa me olemCuttiat ja Muucalaisct, jaemme
cotonamme. WiemeitäoikiabonCotodom-
me, oikiallelsän Maalleni, IsammeHuo»
nehesen. josa sinä meille sian waimistanut/
janijncallihisti ostanut olet. Sinä olet skno-
nut: Isä, minä tahdon että cusa mjnö olen,
siellä nekin olisit minun cantzani, cums mi-
nulle andanut olet, että he mmun Sunniani
näkisit. AcklW onmyösondanmm!nun,n-
nullc ja sinun, minulle, lentähden olen-mi-
nä lnyös nyt sinun ja sinä olet minun, cuca
m? 59 meitä eroitta ? Jos mc sijs olemme

Lapset sinun cauttas, ni n olcm me
wvös mcidänlsäm perii M ia sinul: canfa-
pcsillises Sinä olec mybs meilleftniäoden
sndi nut, ijancailli'"en PesilmhrPomim sen
P. Henaen, me tlmnem olcn am«
N'e ettäs annon meille Hen«
scstäs josa mekljnmtttM olemme, Lunastu»
MPäiwään asti jona smä meille cawnmt*
toman, ja iaasiuttalnattomall ja turmele»

mar-
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H«wst« jaMHwsiyemisifiH ijane«i<f<'

mattomanPcrinnbNiandawa olet, iocaTai.
wahas meitä wartcn tähdelle pandu on. Achanna wähainen muruinen tästä Perinnöstä
langeta Sydämeheni, että minulla ijancaic.
kisen Elämän EsimacUzvlla mahdais, sen
päälle että minä hawata'ja tutamahdaistn,
ruinaa aiwan callis ja rottia minun tulcwa
Penndö Olnaisudeni M olema. Ach sinä
ijancaickinen, pyhä, cuolematoin Jumala!
sinä taidat yhdellä sinun taiwallisen Hywy.
des pisaralla enämckän ilahutta, cuin caicki
cuolcwaisetLuondocappalcct.caicken heidän
ilons cansia. Ach se 110, cuin nijstä ijan.
eaickisista tulee, on tuhatta kertaa callihnn»
di, cuin sejoca ajallisistapa maallisista tulee,
ja tosin caicki Mailman 110 on sen suhteen
ei muuta cuin earwas Sappi, joca tätä
taiwallista Iloa maistaa, sille tulee coco Ma°
ilmar.arwahaxi. Ach josiocu silmän räpäy.xes nakis Jumalan Cunnian, nijn häncoca
Mailmanyhtä haawaunhottais, sillä nähdä
Jumalala, on Elämä jaAutuus. Minä o»
len nähnyt, sanoopnhaPatriarcka, luma.'
lanCaswosta caswoon, jaminun Sielun on
wapahdcttu O sinäz, minun Isäni, ihana
Huone! O sinä suloinen Asumasta'. O sinä
Jumalancaunis Caupungi, ionga Jumalan
mckauswalistaa! O sinä iiancalckinenPäi.
wä! O iiancaickinenWalkeus! O ijancaic'
kiuenLcpolO ijancaickinen suloimnolendol
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s«n Elämän perään.

O iloinen, Jumalan/ Ettgrlem la Ihmlsten
Seura! H smm Nauha! O ijancaickinen
Iio; S«Nlä Jumalan Tadto ia Mielisuosiotapchm caitisa, lumalall Nackaus pysyy
cuM, Jumalan /a 110 pysyy eai-
lila. Innalan iiancaickiststa/ täyöeUlseftg,
määrättömästä Rackaudesta wuocaa alati
uusi Ilo; siua ijancaickmcn Nackaus < syn-
nyllä ijancailfise,, Ilon itzestäns- O luma<
la sinä olu itze ijancaickinen Nackaus, ijam
caickinwllo, ijaucaickincn Hywä, ijancaic-
kinen Elämä; Sinulla tulcwat calcki ulos-
walltur täytttypl / nimittäin sitlun Rackau.
dclliis, sinun Ilollas, sinun Walkeudellas,
siuä sinä olee HM loistawa, nijncuin Mo-
sexenCaswor loistit sen, waicka tärkincantza-käymisen.tähden Jumalan cansa Nchänäkymmenenä mnvänä: Paljo enämmin pi»tä meiöän sinun Kirckaudcstas loistaman, et«tä me ijancaiMest tykönas pysyä saamme,
metsä pitä loistaman sinun Cunnias, Py-
bydcs/ WoimasjaWäkewyoes,
sinun Walknides, Kirckaudes H Wijsaudes
lillä olet sinä nuitä caunistawa/ tänt-
täM,, ja ;lchuttawa. Ei ulcena meistä,waan me s.i on!tämä Tuwara ja caickiHywa olewa, joca sinä itze olec, sillä sinäole: chwa caickl cmkisa, ja mltä ilanans neUlos walitut itzellens toiwotia mahläwas,
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Hallusta ijanc sU»stt perästt.

pitä heillä sinus! o'eman, ja sinä itze olet
hcisä olewa; Silloinen meidän Rickauden
melsä itzesäm olewa; me saamme olla luma,
lasa ja Jumala on ol wa metsä; me saan,
me nähdä itzemWll.su jetupihumalanRac«
kauteen, jalum lan meldan
Mc saamme caicklnäyda
kahasenSMmeden sisällesul tuxi, iaCdri-

mnhln: Me saimme Pyhän Hen-g n Ilola elää jz ol sseua, ja pyhä H ngi
meilä. Me tulemme caickem pu äin Enge-
lein cansia yhdiste yxi, ja caickein Uoswa.
lumin cansia yhdexi Sydämep! ja Hcng xi,
unohdamme calkea tämän Malman Kar-
stmiscn ja tulemme ljancaickiscsti Jumpan
Caswsin Ilolla wirwoitvluxi.

S« iEIHmH on Rickaus ilman
Nähenemista, Cunnia ilman Haptatä, Mda«
kyllachs ilman Puutosta, Terweys ilman Kiwu»
loisutta, Rackaits ilman Petosta, Hecum> il.na»t
Turhuutta, Woima ilman Woimnttomuu«la,
Wapaus ilman Orjuutta, Naltt ilman Waiwaa,
Walkeus ilman Pimeyttä, aiwan suloinen jallol»
nen, PysywnsiisUmanOhitzemenemistä,Tntywäi-
sys ilman Caipausta, Turwa ilman Pelgota,
Arwo ilman Wapistusta, Elämä ilman CuoKma-
ta, Corkcus ilman Cateutta, slutuusilman M,u«
htta, Wijsaus ilman Erhetysta, 110 ilman S»!»
rua, Rawitzeminen ilman KyUanmista, se caune-
hinja rMaijisln, lumaluden Näkeminen, se cmt«
kia »akein rackahin Mdistn pn«
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Autuaassa «opusta.
sOvämen, muuas, huoleoin, lewollintn, eaunls,
puhdas, pyhä, »«-paCuolemasta, Elämä ilman
Murhela, ilm«nKylmyyttä, ilman luftaa, ,lma»
nä kää, ilman Kylmyyttä, ilman Cuumuutta. il-
man Sairautta, ilman Cuolemala, ilman Kiu«
sausta , ilman Wäsomjstä, ilman Helckouua, «l-
-m n Ahdistusta, ilmanRaadollisuutta, ilman Sa»
cannosta , ilman Muutosta, ilman Waibelufta,
Elämä täynans Arwoa, Cunniata, CorKuna,
Wijftulta, 'Vustistä, Rauckautta, Makeutta, H««
Cllmata/ Eauneutta, Suloisuutta, Turwaa,T«r-
w«yttä, Ltpoa, VnneUlsuutta, Wapautta, 'Vxi-
«nitllsy IH, Rlckautta, Walkeutta, Tytywäisyltä,
K'r«?autl«, Riemua, Iloa, Cuottmattowiuus,
Pyhyllä ja Autuutta»

n. Mtuaasta Uopusta.
NAckahin Iä Taiwaijä! Syd4m««ift«i ra-
VH e.sWapalajalEjuChristel ja pohHHetp,
gt, sinä totinen, ainoa, jacorkelnLohduttaja! Ach!
cuinga pahoin olen minä minun lyhykäisen Elämäni
»itttänyt, minunElinaicaniPäiwät owat Harmat, ja
Syaani owat usiat, wähimmö» ajan ol n minä
siliulle elänyt, minun suurimman ja paihan aica-
ni olen minä culuttanut; M «uing»
paljo hywää olen minä laimilyöny» ? cuinga palj»
»ahaa sitä »vastan päälleni tartuttanut ja sillä Ruu,
mihlni jaSieluni saastuttanut ? Ach anna anderi,
rackabin lA, eaicki Armosta; Ach peitä, mcka»
hin Wapahtaja, sinun Wiattomudes jaWanlmri»
staude, waatt,lUa» Ach paranna oaawottettu Sie-
luni LchdullMas; D autualllnen kohdullaja! O-
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Autuaasta L«pust<

ptta minua minun Loppuani ja Mikä
mitta «Mun slömöllälU on, tietäxenl että minä
erconen lääldä. Catzo minun!, pälwänl owal käm-
menen lewens ja minun Elämäni on nijn,
cuin ei milän sinun edesäs, cuinga aiwan turhat
owat cajcki Ihmiset, jotta cuitenstn nijn smutto,
mast eläwät. He menewät pois mjnculn W^rjo,
ja tekemät heillens huckaan suuren Murhen, he cv,

cowat ja ei tiedä cuca sen saa. Ia nyt HErra, mi-
hingä minä itzeni luolan? sinun minä toiwon. 2La-
pahda minua caiklsta Synnofiäni, ja älä anna
minun tulla hulluin pilearl. Minä waickenen, ja
en awoa Suutani, kyliä sinä sen leet. Minä olen
muucalaimn sinunlykönö» jawteras, mjnculn calcki
minun Isäni. Tosin olen minä muucalainen za
ei mmulla täällä ole pysywäistä Coupungita, waan
minä etzin tulewalsta. Minä olen mj cuin Palme,
lia, joca halaja wa?joa. Minä tiedän sinun luk,
nen!caicki mlnun!Päiwäni, jakirjoittaneen ne ylös
Kirjahgs, jotca wielä oleman vui, joista ei vMu
silloin tullut ollut. Ach anna minun aja«Ba, euä
minun Elämsni "on yxi waellus tämän murhen lli,
pon lämtze, ja Muuealaisen Matca, älä an a mm,
Zän tällä tiellä estää minua. Ach minun rai«- Isä-
ni/ tosia nyt minun Aicani, jonzas mtnnlle «tek.n
pannut Mj, on täytetty, eosca mmun Päiwänl,
joteas kirjaas kirjoittanut olet, on MääränS
täneet, nijn anna minullelauluas, rauhallinen ja
iloinen Lähtö tästä Elämästä. Uwsjuurita »»idusta
caictl VlailmanRackaus, za Halu enambatä ai-
«a elämään , anna nupulle »ielumen Svdsn Ml<
l»H eriämään, Poispoista laicki Pelko ja Häm» ä-
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Autuasta s.opusi«
,ys, Mtjchz»mnua WchoBistn KiuZauxzsta; «va-

rusta S)tluni Wanhuricaudes Soiaaseilla, Ustsn
KtlWtlta, ja Anniudln Rindarazldalla, sillä sinä
HErta lEsu Christe , olet minun Wljsaudeni,
Wuch'nscaudeni, Pyhydeni ja LuMu^ni, mi-
nun Elämänz, Lohdutuxeni , Rauhani tza Iloni.
Anna minun Ulcosa RickguLesa ja Toiwoja, tääl-
dH lähtiä 'Vlössotytä minusa pyhä Jano ijancalc-
kisen Elämän peMn, eltä, nijncuin Peura himoitzt
tuoretta Weltä , minun Sieluni hinmtzis si«
nua Jumala, ja janoissinua sinä eläwä Jumala, ja
sanoisin sydämestäni: Costa minä lulsn sinunCaswos
näkemän? Anna minm» tutkia cuinZa ihanm sinun
Wumasias owal; anna minun Ruumijni ja Sle-
luni iloita eläwäsä luNslasa. Anna minun Sie-
luni, nljncuin ylubarins ajetun Linnun löytä huo-
neheu, josa hän olis ijancatckistfti, sinun Altarls >

st on, mtuun Wapshtajani lEsuxen ChristuM
catteran Pijnan ja Cuoleman, ja hänen Ansions;
HErra Zebaoth, Jumalani ja CuninZam, uudista
minusa Wapahtaiani ChristMN wiattoma» Cus-
leman Muisto- O minun LunMviHEsu Chiiste,
ssöta minulle heickoudesani M Cuoleman hädäsäO-
nlm Pijnas, Haawss, Weri - Naarmu<, Or-
jantappura Cruunus, Ristis jaCuolemas; Osota
minulle awattu Kylkts, läwistetyl käles ja jalcas,
jolca omat minun Ilo,ja Lotzdutus.Lähtehenl. An-
na minun SydHmesätn crmlla ne Lohdulliset Sa-
nat , cnins puhuit Rlstin päällä: Tänäpän pila si-

oleman minun cantzani Paradisis: Ach «lnun
ainoaParandajani! paranna minua, sillä minä olense sama, cum Rswärein Käsijn langelsm, ja tu-
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Autuaalla Lopussa

lin haawolletuxi, sido minun Haaw'«n», palanna
Kipuni Haawaie Kiwun.caNtta, sinun
Kilwotuxen ia «erisen Hikes maulla, liewitä Cuo.«emon Ahdlstuxenl, siunaa minun Cuolemöni, si-
nun (uolemas eäulta. Sinä olet Dlösnousemus ja
Elämä, joea ustoo sinun päällesi hän elää, ehkä
hän olis cuollut. Wanhurftasten Oielut owal si-
«un Kädtfils, ja si Clwlemem »aiwa lähesty henä»
Autuat owal ne euolleet, jotta tästälähln Herrasa
cuolewat , heidän plls lewämän heidän lölstäns.
Ach minun HErlsni / anna Sieluni löytää sinusatotisen Lewon, huuda minua lygös, ojenna minulle
KöteS, niMcuin Petalilll Meden päällä, etten «t>
nä walpuls, ja sano minulle °- Tule minun logoni
«inä tahdon sinua wkwolta. Cutzu m:n«a, HEr-»a, sillä Ehto vn minule tullut. minun Lepo-
eammiohoni: huuda minua lygös, Pimeydestä
Valkeuteen, Wlheliäiydestä oikiabon Isän Maa-
han, Synnin Palweluftsta ijancalckseen Wapau-«een ia Wanhurscauteen, Euolemasta Elämähän,
«äman Matlman pauhawaisesta Merestä, sen oikian
Istn Maan Satamahan; »le Minua sen ajallisen
Cuolemon Ahdistus - M«en läpitze, sijhen olklahan
lunxmuhun Maahan. Ach w, pahda »tnua tästä
syndisestä, saastaisesta »ämästä.' sillä minä hala<
jan sin puhiahan, pyhän ja lalwaWn Elämän pe,
rään, josa ei ole Syndiä, waal, sulaManhurleauS.Me minua tästä Kwoltomafta Elämästä, siHen lo-
ziseen ijamaickiften, aulualliseen Lepoon, josa ei
wtckvaa eitä työkä! ei sairautta, eitä Cuolemala,
ci muretta, «ikä surua ole; josa Jumala on calcki
caM, Jumala on meidän Rawmdym, Wer.
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Autuaasta Lopussa.
hom, Huoncdem ja mcidäl» liomja
Vii'mun, jameidän Elämam, silloin saan minä caw
nlhln Waihetuxm tehdä, eosca minä
Eurteudeln ja Wibellälsndeln edestä, saan periä
ijancoickisfsii pyiywäisen Cunnu n, tämän ajallisen
Waiwan edestaychancaiclisen Ilon, tämon Cuele«
lvalsude' edestä, Cuolemattomuden, tämän Heickou-dm edestä, taiwallisen lvoiman, tämän Sairauden
edestä, ijoncaickisenTerlveyden, tämän ajallisen E-
lämän edestä, ijanealckiscn Elämän: Nijn onCyrp
stus mmulle Elämä jaCuolema onmnlulte Voitto
Ach! cuinga aiwan mielelläni tabdoisin minä t»«
män cuolewaisen Huumihini poispanna, ja euole-
mättämänRuumihin päällenipukia?cuinga mkluise-
sii takdcisin mmä njsua pois sen catcwan. japukis
päälleni Catomattomuden? euinqa mielelläni tabdoi.
smmina,nijncuinNijunjywän, kylmää heiconßuw
mihiniMaahan, että minä ylösnousisin Woimasa,
minä tahdoisin mielelläni Cuölemancautta Hautaan

tulla, että minä ylösnousisin Cunimsa.
Ach nijn palsja sils mi«un Sieluni Apocs, silla
HErra teke hywästi sinulle, hän on temmannut si-
nun Cuolemasta, Silmäs Kyynelistä ja laKas
Combastuxesta; Minä tahdoli nyt waelda eläwib
ten Maasa ijancaickiscsti. Ach joudu ainoastans,
HErra lEstl Christe, awamas minulle Elämän
Owi, sillä sinä olet Olvi, joca sinun cauttas sisälle
meene, se wlee autllaxi, ja että minä olen siiulll
lngös, minun taiwallinen Vlkani Häihin tukwa,
ja sinä seisot Owesa minua odottamasi», nijn cauni»
sia minua edeldäpäin caunibifi, ja pue päälleni sinun
Wftnhursmldes ja sen ljamzicki-
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Se P."lsa meidänRucHus Loh-
sen Sabbachm wMat luöl^-Vaatteet, että mi.
nun Siellmi vuhdasna, siasiuttamatoiima, j.i il-
man Wirhetta sinlm edcsas ilmestms, ja annamk
mm cuulla nämät sinun suloistt Sanas: Tule sinä
HErlan siunattu ja omista I>as Waldaclmda, jo»
ca sinulle on walmistettu ja mmc
sinun HErras Iloon, Ame-l.

12.Re V- Isä meidän Ru-
cous, lohdullisesti ulostoimitettu.

MCH minun rackahin Isani Taiwaisa!
mingä suuren Rackaudcn olet sinä mi-

nulle siinä osotramtt, etläm>mlnpltä elenunsmun Lapses, ja sinä tahdot olla minun I.
fani? ettäs rackahan Po<cas lEmxen
Christnxm tähden, minun Lopsexi ja caic«
kein sinun taiwalliiicn TawarM Perilli-
seni ottannt olct, anna minulle Lapftn Sy-
dän sinua cohtan, nijncuin sinulla uscolli«
nen Isim Sydän on minua wastcm, että
minä Turwani sinun pääues pani-
sin, että minä sinua sydämrll?scsti ralastnl-sm, lapsilllsesti pelkäisin, nöyrästi cunnioit-
tai'ln, ja sinulle caiklsa cuulimncn olisin,
että minun cortein Lohdutuxeni/ Iloni ja
HuwitWni jlnusa olis, ja cosca minä kby«
hä ja wiheliainen olen, sairahaxi ja wai«
notuxi tulen, cosca minä Cuoleman Hätä-
hän joudun, nijn anna mmun ftn väälle
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hullisesti ucSZtöimittttu.

oiatllla, että mim;lla on yrilsä/ joca m
Caickiwaldias, laupias, armollnen, kär<
siwäinen ja suuresta Hnwydestäl, joca ei
minua unhoda, nijn wähän cuin Mi La<
stans unhotta taitaa, ja cosca minä Heic-
koudesta Syndm teen, etten minä jangeis
Epätoiwoon, waan tulisin tacaperin ja
sanoisin: Isä minä olen Syndiä tehnnr
Taiwaasn ja sinun edesas- Auta myös
että caicki Ihmiset Maan väällä minun
cantzani, sinun mjncuin Isäns oikein nm»
disit, sinua puhtahaua Sydämellä aupens
huutaisit, ja yhdellä Suulla kljttätfjt, eccä
me caicki yhteen liittäisimme,
ja chilin toinen toisem cdestä rncoilisimmc.
Achlsa! että sinä olet TaiwM, nijn an-
na myös minun menoni Taiwafa olla.
etten minä Sy> ämelläni ajallifis rippuis,
waan tundisin ja tunnustaisin itzeni Muii-
calaistxi ja Wierah«riiMaan väällä, nijn»
cuin caicki minun Isäni. Csstzo! smä oler
mmun tykönäni, sinä olet jota pmcas lasi
»ä oZMsinen, sinä et ole se Jumala, joca
caucana olet, waan se Jumala lioca lästck
olet, sinä olet se Jumala, joca täytät Tm-wlihan ja Naan/ jonga tahdän sinua cadns paicois/ ja caickma aicoina anrhuutaUltaan: Ach Iumal«! me sinunLapsts olemma täällä Maan pMH Su«
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Se <P> 3sii mndäw, Ruwus, wh>
xun Laposa; waan sinä oletTaiwaisg, st.
Nun vyhaiä ja kirckahaia Asumasiasas/ mt
huscamme tygss, ja toiwommc sinun tl)«
M, meioHnllämtulewKmme. Nch racka.
yin Isä! että sinä olet pyhä Jumala ja si«
mm N«Ms sn pyhä ja peljä täwa njn
onnK että minä ia caicki I!)M set, sinun,
Jumala M, Pvlca ja pyhä Hengi oikein
sinun Eanastas tundlsimme, ftnun caicki-
waldiasudes ja Zaupiudes, Hywydes,
äLanhumaudss, WWnd?s ja Totuudcssuura Nimee kiittästm, ja että mmä sinua
Gydämesäni caicke?n uscowaistm cansia
eunniotttaisin ja yiisiHisin; että! sinun k«Mps M cknO minun Snusam, että MMM!MMärrMni sinuwa tuxi tulis ja
MMM Tahtoni stnua ylitze cmcki 1 racastms,
että minä ilman lackamsm Mämen ckijtol«
! suudelic' ia Jolla ajattelisin sinun Rackau»
des ja MMWcs päälle, cuins minulle
köyhälle A fti es oMtanue olet. Anna
wn ulle pysyMwn Wireys,. sinua etzima-
hän, cnna minulle Wljsaus löytää sinua,
«nna Nt nulle seucaldainen Elämä, cuitt si-
puli on, sen väM että silwlle
ainoalle, mmwda ja caikiida Ihmistdä/
c ik sa C znnla tul s. Ach rocas
IsN ma sinun Wul)acunoas se corkein
Hywä, jg muem Lamra o»/ njn anna

314



HMsisti ulOstHlmiteltu.

sen minua ja caickia Ihmisiä pyhän Hm»ges cautta lähestyä, että sinä uscon cautM
wlnusa aAistt ja N<lldaeundas minusa pi«
däisir: että minä sydämellisellä Nackall-
della sinua sylcilisin, elämällä Toiwolla st.nusa kijlinirippuisin, että millä caikista si-nun ijancaickiscn Waldacllndas Tamaroin
sta osalliseri tulisin, nimittäin sinun Wam
hurscaudestas, Rauhastas ia Ilosta Pyhä-
lä Hengesä, että sen cautta Pcrkelen Wal«
damnda, Syndi ja caicki Pcrkelen työt
minuia ja caickeil? Ihmisten Eydämisa cu»
klftettaisin, nijncuin on Ylpeys 5 Ahneus.,
Wiha, jasaastaiset Lihan Himot, joisaSM»
nalla hänen Waldacundans on. Ach mcas
Isä! cosca ci mitän pyhembätä ole, cuin si«.
nunNimes, ei mitan eallihimbata, cuin si-nun Waldacundas, ei mitän parembats
cuin sinun^Tchtos; nijn anna simn Tah-tos minun ja caickcin Ihmisten EndämisH
tapahtua, että minä caikesta Sydämestä-
ni sinua halaisin!, sinlla etzlsin, sinun tuudi-sm, ja tekisin caicki mitä sinullekelpaa. Scn-tähden ojenna coco mimin Menoni ja E«lälnäni, Tekemiseni ja Jättämiseni, sinunNimesPlistmexijaKijtorexi. Anna ettäminä tiedäisin, tahtoisin M taidaisin tehdäcaM mitä sinulle kelpaa, ja mitä sinunCunniaz:es ja minnn Autuudexeni tulee.
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Gep Isv meidän Ruc«u«, 2.«h-
O rackahin Isä I osota minulle se oikia, ta»samcu ja wahwa Tie sinun tyaos, ia olco-
hon halvuhus anneltu, cuingas minua jod-
datta tahdot, mnddeneliwastoinkäymisen
cautta, että minä hywänä päiwänä sinua
ylistäisin jakyttäisin, ja enyiösuaisuis. ja
jällensWastoinkäymisesäkärsiwäinenolisinja en cpäilis. AnZla/ctteimikänmllumiilua
ilatmttais, waanse, cuin minua sinun ty.
kös jo!idatla, eikamikänmurhelliscxi tckis,
waauW, cuin minua sinusta poiskäändä.
Suo minulle, minun Jumalan», etten mi.
nä pyndäiskellenqan kclwata muutoin, cuin
sinun Mielesjälkcn ja eltä minulle caikestasydämestä kclnais mitä sinulle otollinen on;
Ia myös että minulla olis suuttumus caic-
kecn ajallifehcn Ilohon,° cuin ilman sinuttavn, ia etten minä mitän halaias, cuin si-nua wastan on. Anna minullefencaldainen
Suosio sinuhun että sinä olisit minulle cai-
ti, etten minä sinua toiwotlais
taickahimsitzis,ja iloisesi sanoa mahdalsin:
Cuin sinä Herra mlnmla ainoaftans olisit,
nijll en mmä ensingän sitte Taiwaast cli
Maasta totteiis, wlucka wietä minun Sie-
luni ia Ruumihmi waipuis, niin sinä In-
nala cmtcngin olet aina Sydämeni Uscab
lus ja minun Osani. Sinä olet minun Ta-
warani ja Osani, sinä tähdelle panet minun
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bulllsisii uls«tO,'mite tu.

Pcrimiscni. Anna minulle jacaikllleldmi.
sille Maan päällä määrättn osa ja mitta
meidän iocapäiwäisestäLciwästäm tytywai»
nenSydän, ja sinun junlalallil,en Giunaw
xcs, joca caiken puutoxen palkldec. Warjele
minua caiken pahuuden juuresta, su,a Mia-
sta Abneudesta, ettei Sydämeni ripvliis a«
jallisiÄ , waan että minä ttmdisin ole-
mani Huone« staldian sinljn Tawarais
ylitze, ioista minä kerranLuguntecohon waa«
dituxi tnlen. Anna Rauha ja Sowindo,
hurs asja hywäEsiwalda jaCuuliaselAlalN'
maiset. Suojele meidänRajam caikista Vi-
hollisten päälle carcaurista, ja ole tulinen
Muuri pyhäin Engeleis cansia meidän yn,-
därillam. Anna myös minulle la'.caikille
Ihtmsslle totinen Parannus, että minä tun-
disjn Syndini, catkcrasti walkeroitzism ia
itkisin nijden nlitze, ja minun rackahascn
Herrahanilesuxehen Christuxehen turwai«
siu, andepi anna minulle hänen cähtens mi»
Nlln Syndini, ja älä niitä soimaa minulle.
Anna minulle wabwaAicomus parata Elä«
mätäni ja elää ?lrmos cautta sinun Tadtosjäikeu Ulosmurita minusta caicki Coston-
PylNldö, ja anna minulle soyiwaineu py,
dan, ctten minä waan duomitzi-sin itzrni jaminunheickbudenitllndisill Tceminua ystawäUlsexi/ siwiaxi ja kärsiiväiseri^ctta
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M Se P. Ist «eibZn, Xuwus, lsh«
parannurexi oli-

smSaijoilla m Töillä Alä mybssohdata
minua ja caickia hywiäChristitnitäKiusau'
xeen; Tee minua ttmanWilvianoyräxi,il'
man hembcyttä iloifcxl, ilman Heickomicli'syyttä murhelllsexi, puhtahap, cunniallist'
xi ja silwoUiseri, yxiwacaisepi, urholliseri ja
wakewäxi. Nnna minulle wabwa Sydän,
ettei mikän minua sinusta pMäännäis, ei
pahat ajatuxet. Himot ja Halut, eikä mi.
An Kiusaus, Satanan Petos jaWalhc eli
jocuWastoinkäyminen. Amm minulle O
HErralEsu Cbriste , että silmn Pijnas ja
Ristis nstinnaulitzls minun Lihani, ja olis
minun Hengelleni se corkein Lohdutus ja
Makeus. Anna minulleWoitto ja Wäke-
wys Synnin, Cuoleman jaPerkelen, Hcl«
wttinjaMailmanylitzc. Vihdoin wijmein
pelasta minua jacalckia Ihmisiäeaikcsta pa-
hasta, erinomattain Epäufcosta ja Ahneude-
sta: Aja minulta vois Ylpeyden Hengi, ja
zainaaminuUeNhyrydcn3awara;otaml.
nusta pois cqickiWida, Costonpyyndo/ Wai»
no jaKärsimättbmns: Anna minulle wah«
wa iaurdollinenmlell, warjele minuaWal»
hesta, Lähimmäiseni Häwäistyrestä jaPa»
neturesta, Ulcocullaisudessa, Waiwaisteu
Alöncatzeesta; Warjele minua Jumalan
Pilckaamisesta, käännä minusta pois caicki
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BuWM uiestHi?Meftu.
Exytys,Sokeusft Sydämen Pimeys, «nns
mmulle laupias Sydän LählmMäni cohtan,
HengellinenKöyhys, Rauha, Ilo,Siweys,
Sydämen Puhraus, Kärsi c ikcs
Wastolnkäym sesa, vyhä Nälkä ja Isno
Wwhursc uden perään, armeliaisuscnc-
k»a Wlde iäisiä codtan; Anna minun war«
jeua Suum ja Huuleni, etten minä mitan
pudus sinua eliLähimaistaniwastan. An-
na mmun ylöncatzoa tälnän Mailman cm o°wasen Ilon jnHecuman, MSydämeftäni
ehiä sinun Miwall La Lahjojas ja sitä imn<
c Gsta Iloa, DH tämä ealcki on sinun
Waidacundas, sinun Womas, ia fimn
Cunnlss scsta mjn ijancaickischen,
Amen.

13. Mucous Jumalan Uimen
Pyhittamijestä.

MCS l?nä pyhä ja wanburseos Jumal»,
M jonga Klrckachen 'd sä S rap 'imit

ons peitt wat ja We smat: Pyhä,
Pyhä, Pyhä on Jumala HErra Zeoaoth!
Ach anna minun myös sinun Klmes wele
v-ollisn Py ccutt' timänpybäm
Enaelem wiran toim tta. Auta että minä,
Ynnä caick m Idun en cansia sinun Woi«mas tund sin, jl.ttm LMpiutlgs ramst »sin,

sINW
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«O Rucous JumalanNim«n Pyhittäm-WH
sinun Totuudes väallt Sydamchani ulcal-
laisin, sinun Wanhurstauttas velkaisin, si«nun Pyhyttäs auxhudaistn, sinun Wljsaut<
tas yustaism, sinunKästyiUes cuu'. iäinen 011.
sin, sinun Awustas itzläni lohduttaisin. si«nun Hywydcstäs itziänl ilahmtaisin. Anna
etten minä nusaän Asiaftl omaa Cunniatani
jaKiitostani etzis/ waan caikisa Sydämestäni
sitä mälläisin, mutta sitä wastaan sinun
Cunnimas ja sinun pyhä» Nmes ylistystä
uscollisesti etzlsin, etm sinä ainoa caiW cun»
nioitetuxi/ tij etyxi, ylistetypl ia corgoceru.
xl tulisi». Anna minun racasta sinun Sä««aas enämmän cumCuldaa ia caickttnvara»
sta Culdaa, että minä sinun, Olendosja Tah-
tos ouolesta siitä oikein tuntisin, että minä
myös saman sinun Sanas Sydämestäni
uscoisin, pyhästi ja hurscahasti, nijncuinsi.
mm Lapfts/ sen Men eläisin, ja caikem
Erhetypestä ja Eriseurasta scncautta war>
jelluxi tulisin. Anna minun iloita sinusa, G
lä niin olet sinä luwannut anda minulle mi«
tä minun Sydämeni halaja. Anna että
minä sinua caick-inhywämtecoZedestä, sekilruumiUlstcn että hengellistm, kiittäisin, l>nua sOämM sti jallavsnllisesti vä talsin,
cunnioldaisin ja racistaisin, caikisa hadisa
waywalla Turmalla sinua auxiouudaOz, fi<nun pyyan nilms ja Sanas myöden-ja

wasiom
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Rucous lEsuxen NimesiH
wastoinkäylnisesä iloisest tunnustaisin, ja
loppuun asti oikiasa uscola japyhäsä Elämä»
säwchwana pysyisin, ja sinua caickcinEm
gclein ja Uloswalittmn canffa täälläajalli.
sefti ja siellä
sm/ Amen.

14. Mucous UEsuxen Nime-
stä, Jumalan Nimen Pyhit-

tämijexi.
WCH minun rackahin, caunihin, suloisinMHErrani lEsu Chrisielsinä lcppiäslH-
mistcn Racastaja: minä kijtän sinua ei al«
noastans sinun Miehuden ottamisesta Syn-
dymises edestä, waan myös sinun Ilosta ja
Awuna rickahan, autuax teekewaisenNimeS
edestä. O sinä leppiäs, makia, suloinen loh«dumnen, jaSydämen ilalmttawainen Ni»mi, Mus! millä lohdullisemmallaNimel«lä ollsit sillä tainnut ltzes cutzua anda. cuinAutuaxtckjä ? sillä tähän Nimeen on caickiLohdutus sisälle suljettu Sinä elet totisestise Manna cuin eaiken Ilon myotäns tuopj
ja itzesäns vitää caiken hengellisenMarn ja
Haiun. Sinä olet uscowaisten Paradist,
Taiwahan 110, Engelein Ntemu, IhtMsten Caunistus, Sieluin Brcitl chi, Wij-saudm Lähde, Wanhurscqudm Amingo,

X Mail°
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Rucsus lEsuxen r 7 mests.
Mailman Walkeus, Sydamnz Iw, Mnr-
hellisten Lohdutus, Heickonnellucn Tonvo,
Plbnannettuin Paco, Mu cmkna Hädisä;
Euca oz; sinun HErra lEsu tänne soatta>
nut lmm cuin sinunRackauoes ia minun Wi<
heliäisydeni-' Et sinä ole iye Mtc« tätä su-
loista Nimiä mnZtäs tuonut,
tähecni, sen olet sinä minulleTawarapz S')'
damebem pannut, bohdmuxcp,
Mi, Elämäxi, Rauhapi za liopi, WlMl'
dcpi, Wanhm scaudexj, Pyhydcp.jaLuna>
stupeyl, Syndcjäm ia pa-
haa wastan Mä sillun Nimes sisnlläns pi<
tää caikcn dywän ja on itze caicki Hnwä.
Minun Nimeni on Snndmen, sinun M
mcs on lEfus, Synnin Ulosmunttaia ja
Autuapteliä. Kuun; 2 imeni on Vibml
Lapsi Luonnostani, sjn.un?'imesl N
Armon Lapsi:Minun Nimeni on LuoZclnan
Lapsi, silmnNimesonlEstts, ,ocs onElä-
mält Nlw!: Minun Nimeni on Gadotnm
Lapsi sinun Nimes on lEsus. joca on Au-
tuuden Ninn: Minä olen Surkeuden ia
Wibettänyden Lapsi/ sinun Nimes lEA
on Cuunian ja CauneudenNimi. IMlj!en
Nimi Pyhittäkön minun, lEmM Nimi
stunateon minua, wahwistaconja w/!ista>
con nnnua! lEluren Nimi oleon Sllo»
jelupeni, Kilpeni ja WahwistMni'. JM

pct
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Rmous Nimestä.
M Nimi olcon sinulle WoittocaickeinMt
hMstcniylitzc! lEsunnNimi olcozlCauni>
sturcni.CrllumlNl,llonljaWa!keudcni!lE-suren Ninn olconRuocani, Juomani,
Nlyreni! lEmnn NlMi olcon Wijsandcni,
VmmärrMui, Tahto!li,Mulstonj! lEluxenMmi olconTnrwanj, llscallureni. Mconi,

Kärsimiscni,
l cnt.Hattaudeni,Pclconj TundoN!,Ncuws«
tollisus, Vlläwä'isndcni, 3aupiudeni.Wan«
lnlrscaudeni, Sydämeni Puhtaus, Siwey<
dcni, Ndymdeni, Leponi, Sieluni Wirwo»
tus! lEmMNnnl olconmlNlllleTte, Tai'
MsuM Nimi olcon minun autuas taälda
Eroni, ja ajallisen Elämäni Loppu ja ijan>
calckisen Elämän Alcu. lEmpenNimi ol'
ron nnmzlle Caicki, Mä se on caicki, minä
löydän dancfä caicki, minulla on häncsäcaic»
ki, M mm on kelwantnzt että
häncfä caicki Tändellisys asuman pidäis:
Minä en halaja paiyi bändä mitän, paitzi
händä en halma mmä Rlckautta, enCun«
niata, en korkeutta, en mitän Taitoa em
Za Wijsautta, sillä Känen pitä olemall mi.mm Nickaudeni, Cllnniani, Corkeudeni. l)H
nen pttä oleman minun Taitolli, iaWijsau.
deni, hänen pilä! oleman minunTaiwahaniX 2 ia
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RucOus lEjurm Nimestä.
jaAutuudeni: ja cosca Minun Sieluni tästä
RuumitzistamErons otta.iujn on bän tämän
lunLruununJumalan Caswoincteell myö-
tälls wicwä; Colca minä tämän Mii» Ta»waran tallella pidän niin en minämicänca-
dota, jos minä wieiä coco Waillnan, Tai-
wahan ja Maan Mottaisin, sillä tämä M
mi on parcmbi cuinTaiwas ja Maa, ja to-
sin on tämä Nimi se oikia ijancaickincn sai-was, täynnä caickia Autuutta, <e on se oikia
Paradisi, iosacackiHuwitus, 110, jaSu«
loisuson, se on se caickia rackahin iosacaic-
ki Jumalan Rackaus on ia caickein En e-
lcin inIlo: sconse oikiaPyhns, jok, Iu»
mala afuu: Se on pyhän ColminaisM-n
cunnia Istuin, JumalanHuone jaTaiwa»
han Owi. Täfä Nlmcsä halman llunä elää
jacuolla, ylösnosta, Taiwaasen astua ja
autuap tula, sillä täsä Nimesä oKn minä'
Jumalala, Jumalan tykönä ja Jumalan
cantza/ japysyn hänen ijancaicki-
sesti, Amen.

Tähän supiwat ja !<->. Rueous, Colminnefa oftla,
en Caxi kijtos wirttä IE uM Nimestä L-iniiHi«luxen Ilo<
Wcisu. '

15-Mllwus Übristuren Zlal-'
W3ERra ICsu Christe, sina Cunnian.
M»
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Rucous Chrisiupen U?atdacunnasta
Armon jaLaupiuden Cuningas! minä wa«
liian ja tunnustan sinun cdesäs totisella
catumuxclla, ja murhetta että minä,
Jumalan varatcohon! Perkelen Waldacun»
nam tämän Mallman PäämiestäPimcyden
Töillä, palwellut olen, ia tosin että sillä
nusa ollm on. oca on mimm Syndein caut-
ta Tahlyns jälkenfanatlia pitänyt. Vchmi,
nun HErrani lEsu! cmnqa hirmuinen se
on, cttäsewakewä HaannscoittubänenCo-
tons siinä Mheliäiscsälhmisefä pitä ja war-
jclc. Minä kijtän sillua Sydämcstäm, cstäs
minun soweiian tehnyt olet PyhäinPmmi«sen osallisuteen Walkeudesa, ja pelastanut
Pimcndcn Vallasta, ja minun siirtänyt si-nun Waldacundahas/jofa minulla Lunastus
on sinun Wercs nimittäin, Sl)llsicin
anoen andamus. lastctulos smuuWe«res Liiton cautta sinun Kangis siitä wedct-
töniästä Cuopasta, ja olcttehnyt minun can-
sioni ijancaickiscn jauuden iiton: altta että
minä siinä wabwana pysyisin Eocoa myös
aina enämvi ja cnambi »umnWaldacanda-
das, wahwista )a enännä sitä, että monl
lyens ssjhen kälmäis: kirjoita me ylös
cuin Canstaasuiat., sinun Tmwalliscbcn
Kirjahas, ja tosin sinun Käsihis, ja ylös vida
meitä, että me ijancaickiststlsmunWalda'

X) cundas
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R' cnus Christupen N?a'd.icunnast<,.

cundas cansia perillisinä olla ja pysyä mah-
daisimme, nijllcuin me Castehesa sinauc Ni-
memme qnoaneet, sinun
ncct, ja itzem sinulle wannonect olemme.
Achtule sinä CunKianCuningas minun ty'
gdni Eydämeheni! Tulesiwiänä ja<Ma
Sydämeeni eaickiscwottomuus. Sinä m°
lit köyhänä, tule ja tee minua hengelliseni
köyhän janönrap, että minä catuisin Syn-

isoisin ja janoisin Wanhurscautta,
ja tulisin ijancaickisestirickahap. Tulemjn-
cuinWanhurscas, minun wihcliäisenSyn«
discn tygöni, ja tee minua wanhurseaftap.
plletaminuaWanhurscaudeUas; Silla sinä
olet lumalsslda minulle tehty WanhurscöU'
depi, Pyhydexija Lunastupexi, Tule smä
RauhanCuninZas, anna minMrauhallancn lewoUincnOmatundoja
ta minusa sinun ijamaickinen Rauhas ja
ijancaickinenLepos. Teeminua siwiäxi lau>
piahaxi ia puhtahGi Sydämestä! Tule sinä
Vrmosta neasCuningas, täytä minua tasä
ElämäsäArmollas,että minä siellä ljancaic'
kisellaCunniaUas täytetyn tulla «lahoaisin.
Hallitze minuatäsä sinun Armo Waldacun-nasas vyhäuäHcngeUas, jaylbsrakcnna mi«
nusaWa dacundas cui» on Wanhurscaus,
Rauha ja110pyhäsä Hengesä. Waiaisc mi.
UM Sydämeni / puhdista minun Taiwutw

pent,
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Ruco s Chn'siuren N?HldacunnaftH.
mi, pyhitä minun Amtuxcni, että neolis
jumaliscr ja sinulle otolliset. Sulje minua
Lttmohbs, etten minä känänssilä poistan,
gc ts. Tule mcidäntngöm sinä pyhä G. lmi<
inusuus/ tee meitä sinun asunmsiaxes ja
Te- ja sylya meisa ylbs sinun Tun<
dos Waikcus. usco, Rackaus, Toiwo, Ndn,
ryys Kärsiwällisys,Mcöus, Pyftlväisys,
JumalanPclco. Anna että me Sydämcl-
lam aina olcstellsim Taiwatsa / ja lkäwöiyi«
simme sinun cunNias perääni Ia että sinätäsä Mailmasa mvbs hallitzct jawoimaa pi,
dät sinun jumalallisen Wounas ia
waldiaisuudcs Waldarunnan, niin ole myös
hclMllisen Waldscundas ia Seuracundas
woimauinen Suoielia Ole mcidän tykö-
nämme, HErra Cyrisir, Llwaupes
jälkeen joca päiwä mailman loppuun asti:
Alä anna sinun lastes jasinun Kirckos Or.
wori tulla, sillä hänellä ei ole muuta Isää
cuiu sinä Maanpäällä. HErra meidän Hal-diani, anna linun Nimcs mlla ihmelluepi
eaikesaMaasa että sinun Cunnias pandaistjn
Taiwasten nliyc,waimifta sinullesKijtosLa-
sielljalmcwälstcnSuusta,ettäWilwllisenja
ste, se ihanaisin Ihmisten Lasten seas, M-mo onu oswuodatettu llnun huulifas, sentähden siunaa Jumala sinua ijancmcki eM
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Ruesus Chrisiuxm WXildacunnsst.
Pane Mieckas wydlles sinä Sanaari, ja
caumsta itzes Cunniallifest: menesty sinun
Cauniudesas, liruta sinus Sallan Totuu-
den ja Wanhurlcauden tähden, niin sinun
oikia Kätes iymelllsiä osotta. Teräwät owat
sinun Nnoles, että myös Cuninaat lange.
wat etees Maahan Cuninaan WihoUisten
kedellä. Jumala sinunMllnes pysyy aina
ja iiancaickisesti, sinun WaldacundasWal.
dicka on oikeuden Waldicka. Sinä ?ac stat
Wanhuricautta ja wjhaat julnalatoinda
menoa, sentchden on Jumala sinun luma-
las, sinua woidellut Ilo -öljyllä, enä cuin
sinun OsawcKes, Caicki sinun Waattehes
owat sula Mirrham, Aloes ia Kezia, coscas
ElechantinluiseftTuastas läbdu Smäolet
Cunman Nmingas, wäkewä ja woimalli.
nen, seHErrawolMallinmSodasa Tel),
kät Ponit awaraxi jaowctMailmascorkia«
xi Cunnian Cunin. an mennä sisälle- Sinul'
le on Illmala sanonut - Istu minun oikmlle
Kädelleni, sijycn asti cuin minä panen Wi-
hollises sinun lalcais astinlaudan: HEr-a
lähettä sinun Wäkewydes Waldican Zioni<
sta; walliye sinun Wihollistcs scas. Sinun
Woittos Päiwänä palwelce sinun Cansas
sinua mielelläns pyhisä Caunistupisa, sinun
Hapses »ynnytctän sinulle nijncuin Caste A'
mumscosta. HErraen wannonut jaei cadu
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RucHnethrisiuxen WalhHcunizfi.
M, sinä olet Pappi ijancaickisestMclchiw
dechinSäädynjälkcn. Siunattuolcon sejo-
ca tulee HErran Nimcen,HErra onluma»
la, ioca meitä walistaa. O HErra ama / O
HEIra anna menestyä/ Sinä oletpoisotta-
nut Synnin, Kiroupen ja Cuoleman, ja o«
lct siunannut meitähengellisellä Smnauxel-
la taiwMsisa. Anna sinun CanfajlcsWäke«
wys, Woima jaWoitto, caickasckä hengel-
lisiä että mumillisia Vihollisiawastan. Iaettäs nwbsCunnianCuningas olet, nijn tee
my's meitä samasta sinun Cunnias Walda-
cunnatt« osallifiri: coseas tulema olet suu»rcsa Woimasas ja Cunniasgs, ja caicki py«
hit Engelit canM, istuma Cunnias I«
stmmelle, nijn täytä meidän päällcm nämat
suloiset Sanat: lsä, minä tahdon että,cusa minä olen, siellä nekin olisit minun can-

cuins minulle andanut olet, että he
minun Sunniani näkisit: Tulcat minun
Isäni siunatut la omistacat se WaldacuN'
dc;, jocateille on walmistettu Mailmanalw
ftg. Amcn.

i6.Rucous
O I«K. 17!'«4.C) Kwll,. 25,34
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3Q Rl:cH'w MmOlsNDchdKtt Tä^däm^?M.
16. Uucous Ilnnalan Dai>

don Täyttä mijesta.
Täbän sopiwctt myös »e Hueousig !fssfä Cslman»

nchi Se i. Mailaa!'. ?Z!öncai!tzam scsta. 2. Mi'
dan itzem Sois kieldanuicstä ja ;.

uiilesia.M sinä py!)ä, laupias ja
M ainoa wilas Illluala! minä kijtän
simln raikesta Sydämestäni, ettäs isällisen
jaarmMier.Tahtos Sanasas meille ilmoid
tanut oZet; Ach mitä armollista lian Sy/
dändä cannat sinä meitä cohtan! sinä olet
Ghrismpcs säätänyt corjatameitä Laz sixes,
jasiinä rackaasa otollilexi tehnyt! cuinaa mic
lclläs tahdot sinä caläia Ihmisiä autuaxi,
jaettä he Totuuden Tnndoon tulisia Etpä si-nä tahdo että
että joeaincnitzens ParannMen
ia eläis, Ach rncas Iä! cuinga on minun
Sydämeni Wä sm tMc, että minä sinun
aiwan isällistä, armoll.sta, hywää ja raca-
sta Achtoas wastan niin. ustastfeiwnutolen,
anna andcn ja älätyO lne lninullc TäläTot»
telemattolNlttta waan ota Mapopi sen ede»
stä sinun rackahanPiiras täydellinen Cml'
liaisuus, jocasinun Tahtostäydellisesti täyt.
tännt on Anna minulle minun HErram

Christuxen Mieli, että mn ullase
Gjatns olis cuin hänellä oli. Suo minulle

cuuuO
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Rucsus Jumalan 3
cuuliainen Sydän trhdäreni sinun Tahtos.että minulle kelpais caicki cuin sinulle kelpaa:
Annamuwn mta, ellä scon m!iU!U corkein
Amuudem, tahtoa nnta stnälabdot, ja ettäsc on minun caickia sulirin Otmttwnwdmi,
«'tahtoa mitä snzä tahdot. EMä jos cn mi'
Mtchdo milä sinä tuhdot, nijn ttzin minäsi!'läomaaWahingvtanijaPerieatoan<,stnräl)«
dcnwarjelc.mmua omalda Tahdowani, ia
etten minä myös Pel telen Tahtoa täyttää,
ja sen pahan Vihollisen Käsiala olla mah-dais' waan pyhitä minunTahtoni, minun
Sieluni Hengenijaßuumihini caikisa/ että
minä olisinpyhän hengen ja sinun Armos
Ase jaastia, ja en WihanMia iaSatananase. Anna minulle sencaldainenSydän, että
mnä ilolla sinun Tahtos täyttäisin, ja itzenisinullemyhdcn-iawastoillkäymlsesä Elämä-
sä jaCuolemasacoconansyldnannaisin, et-
ten minä hywisä päiwisä ylöspaisuis, engä
Ristilä epmlis ja poispuuttuis Anna imunTahtos olla Nlinunlloni jaHywänsuosioni,
ja että minä wahwasti uscoisin, winuUnicaicki parahap langewan, mitä
minulle sinunTaotos jällen tapahtu. AnnaMinulle KärsiwWsys, sinun jumalisehen
Dchtohos caikisa tytyä ja sen jälken tehdä,
M)ncmnDawldsanoi:(") Jos minä löydän

_, <
Armon
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z K Rucous Jumalan TahhHN
Armon HErran edes nijn hän tuo minun
jällens: Multa jos hän nijn sanoo: et sinä
ole minulle otollinen: catzo täsä minä olen,
hän tehkon mitä häntahtoo. Sa>
malla muoto sanoi mybs sc kärsiwäillen
micsHiod: HCna andoiHErra otti: HEr«ranNinn olcon kiitetty. Josme olemme hy.
Wääsacmetlumalalda, elkö nmbs meidän pi-
dä ottaman paha nmstan? Acy
waia! Anna myös minun caicki sluunTah»
tosallc heitä, ia cosca minä iotaan rucoilcn,
cuin sinun Tahloas wastanon/ nijn tahdoi.
N sinä minun Hcickoudeili ja TOmydeni
hywäxt tehdä ia miNlinTahtom estää; waan
sitä wastan, minun cauttam ja millusa sinun
Tabtos täyttää, että ininä minun Tadtoni
canffamjn olla mahdaisi!!, cuin nc pyhin En»
geiilTmwaifa, ne wäkcwätSanqarit, jotca
ftnunKässys Ilolla tckewätja toimittamat,
minun Vapahtajani lEiuxen Christupen
pyhimmän Tahdon cmma. Amcn.

37. Mjaliststa ja ijancaickisesta
Menestyxestä.

WtlAltkiwaldias, Laupias Jumala, racas Isä,
minä kljlän sinua nöyrästi, ettäs minun töy,

han olet sinun Tunbvhos tulla anda'Ul,
!lg sinun rackahan Polcas lEsuxen Chrtstuxen »ei-
M» ainoan Lunaftajam, Wapahlajam ja Lohdu,

lu><nt,
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Mallisesta ja i)ancai«Fisesia tNenesi?xestH.
tiMi, minulle ilmoittanut, jammun, »iheäiälUn
cadvtttun Ihmisen, edestäni, oln kärsiä zja enolla
a danut, että minä hänen Cuolemans ja At«sions
cautta ljclncalckisefti eläisin. Minä tucouen sinua,
tacas Isc, sinä tahdoisit tZNän hänen pykän, eal-
keran tarsimlsens ja Cuolemans tähden minulle ar-
mollinen ja laupias slla, ja calcki Syndlni andexi
Ma, ja myös «mun läsä U eosa jaLohduluxejä
wiimeisehen Hetkeheni asti almolliftsiiyiöspitää, ja
mmua pyhällä Hengelläs walistaa, että mmä läsa
Dmdemistsg päiwä päiwäldä caswaisin ja liian-
Wliin, ja coco Elämäni sinun jumalaLisen TahtoS
Mn Christilliftsti mieltäisin. Sinä taht>o,sil myös,
wcaslsä, olla minun tykönäni ja Ruumihini ja
Sil-luni sinun Majsres ja Templixesi pyh,«ä, ja
minun ijancaickisehen Elämähän armollijesti war-
jclla. Saunaa myös, Mas Isä, minun Cutzumi-sem, M anna minulle Armos, että mmä sijnä teh-
dä mahdmsin mikä yj'. " on, ja uscon ja hywän
Omanmnnon pztää. Anna minulle tytnwainen Sy-
dän, että minä sinun Giunauxehev ja Ladjoidis,
MW armostus suonut olet, tywisin, sillä se onsmn Woitlo, olla jumslinen ja lotyä Onnehens.
Se wädä, cu!N'wanhursc, lla on, vn parfmbi, euin
monen suuret Tamarat; sinä HEr-
m tiedät hulcasten päiwät. ja !"idän Perimisens
pM ick'sest. E> t> tule hapiään pahalla a-
M, ja silla p> ä heillä Mä oleman.
Hrrrolda Miehen Waellus Hallilan, ja
hänen Tifns kelpaa hänelle. Jos hän lange nijn ei
händ.i Knljälä 5, HEna tukeshä' en kälens. Ca<
ho HCrmn Silmät catzowat, ntztä jolca händäpel-

käwät,
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Ajallisesta ja ijaneaickisesta Mmesiyxesta.,
läwät, jntca hänen Laupuileens tuiwvnn, «tä
hän mlaAns h'dan Bieluns CuolemastH, ja ?läl<
läis heitä Näljän aienna. Smä tabdoisit myös ra.
cas lumali ja IsH iwnmn mtidän dywän Esiwl,!,
Vaw ja Isim Maan ja w<njella wäärästä Opista,
GodMa, Rumsta ja «MMa ojasta; Siulla jä
warieie minua, WaiWyanl ja Lapsiani j,
caiekia hywiä Christttmtä Ruumiin la Sielun puo-
lesta; ja suojele armMzsesti cuco Hnonehem, ja
tä NinuÄa bn, sinun pyhäin Enaeleis Warjtium
tantta, MjwH rietlaisildn, wabingoWlda ja la»
walmida Perkelchildä ja pahoilda Hensitllfta ja cai«
kiloa tmdö« KHsialolldans, ZEsu).'en Christuxtn
«liidän HLrraN cauttH, Acke^

18. WerkelenKiusallM wastan.
ja alNolZinen Jumala, jocn meitä si'

nun Su,'Mis Perkelen Peloista ja C,z >a'
luftißamjn warotat, jakäzket wartiäl ol!»>
ja psä Perkele käy ymsarins niM!!!N

kNjuwa kiiou! etzsin keuengä hän ylssmelis.
wGZs: Walwseat m rusilcat,, etttt le langns,
KiulauMn Oä HeNgi tosin on Mdis, multaLlha o»
hezcko. Minä wIUitHN ja tunnustan ssmm kd:säs,
«ttä minä usein sui UttömMni ja
camta olen - andannt tilan Pekclelle minuani klust»
ta, jamyös Ömantundoaniahdista jawaiwalacalck>,,
owit jaalunat Sunnin eautta hänelle awannul,
Mlna rucoilm sinua anna anderi minulle tämä Sl"
rutwmudeni, ja anl», minulle Christillinm Toimel<
Mi!jH ia Wilaus, enei Perkele, joca itzens
feusen Engelyl t«tt«, «mua cawaiuxetla >i

wlettkl^
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PeMm NwAuxis wKstan.
m»ncuin hän Ewan wltlttli, ja 'Vriker-
cuin on lEsuxzsa poiskaän<

nais, tzäii ftululs millna mjncum Nisuja; eikä
Ahneuden < eikä, P peyden,. eli myös H?cunmn, nijn-
cu'n här.iu PauKuus cautta, Syndeinin, Pema-
tol)2n ,s Eplitioxthen jyöxäis. ?lch wahwiffa mi-
-sua HenMäs, mci mmun Useoni puuttms; AIH
ann« stu Kyntilän sydämen n-
lä särjttrn Ruowon Viistttua; Ole sinä Walkeu-
dem ?u 'Aittuudeni, eilcn Winä kelän pelkäis; Ole
sinä minun Hengent Wäkewys, «llen millä ke,
neman rdtsä wapisis, Linna minun istua Collei»,
«an Wallel'.i,«s ja Cailtlwaldian Warjosa ole-
siella. O sinH Ninun Tmwani, Calliuni, Linnani,
minun jcchMga minä uscasisu, sinä
ol»i rlekipsittnm Hilwslin Kärmeen pään, ja tä-
män Mmlman PZämlehen ylttzetvoiitaMi, minufll
ja, sinun lässnisas sj ole nänM mttän. Sil-
lä sinä oM, HVrra Ehnste, ottanut ps:fi Adä wä-

jo,tm! hän lurwais ja jscanut bämn
Emä olet meitä P.meyde»; wcckaft pelastanut, ja
Mtldän siirtänyt sinun Waldacundaws, sinllsa o»
»nLä Lull istus, sinun Weres camta, nimittäin
S'.)ndt!!i Anyen andamus. Sinä olet ryöstänyt

jl, Wäkewydtt j« tuonut hfldän näky-
win zg znnnul h«stH Nonon Cunnian itzesinä oltt Cuoleman eautw hmuttanut ien jolla
l««ar, Waida oli, se on Petkelen, ja päästänyt
ne joila Cualeman pelwost piti caiken Ifäne orja-
na oietnan: sinä olet andanut eaikilic uftowaisillewa»an KälMlten ja y^tze, jn ccike»

Wihsilljtll
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Pertelen Riusimxia »nxtsiHtt.
WchoNlsen Wäkiwallan yllhe, ja sanonut: Sinä
käyt Jalopeuran jaKyykäimcu päällä, ja laUae
nuoren Jalopeuran ja Lohikälmeen. Ach minun
Jumalani ja HErrani, anna minun olla wäkclvän
sinuft, jgsinun Wäkewydis Woimasi». Pue mi,
nlm päälleni caicki Jumalan Sota aseet, että ml,
na Perkele» cawallta päälle caramisia woisin wa,
stan stisoa, wahwlsta minua että minä olisin hvwln
wsrustettu, cosca s« paha Pälwä tulee ja callii
asiois pysywäinen olisin. Wyötä minun Cupttni
Totuudella ja pueta minua Wanhurscauden Rin-
daraudalla. Kengitä minun lalcani walmiti saar,
naman Rauhan Ewangeliumits. Anna Usi
con Kilpi, jolla minä wom sammulla caicki ftn
ruman tulisit Nuolet. Pane Päähäni Autuden
Rama-Lacki, ja anna Kateheni Hengen Miscka,
joca on lum«lan Sana. Mutta nämät aseet, O
Jumala pila sinun itze minusa ollein hallitzeman;
sinun pitä opettaman minun Käteni sotiman: HEl-
ra on minun Woltloni, sinä olet ja el,
salli mima kiusatta ylitze miuml Woimani, waan
teet Klujauresta. semaldaisen Lopun, että minä sen
woin kärsiä. Alä ole «inulle hämmästoveri sinä
minun Turmani Hädäst. Sinun on «l<
nulle Keihäs ja Kilpi. Ach mlnusa el ole woinm
nijtH woimallisia Vihollisia »vastan seisoa, waan
»mun Silmäni catzowat sinun puolees, anna si<
»un woima< minusa tzeicosa olla wäkewän. Herra
sinuun minä uscallan, älä ann« minun ikänäns hä<
plään tulla, wapayda minua sinun Wanhurscau,
des cauua. Cumarra Corwas mmun puoleeni, au»
M milM M, ole «mulle wahwa Lgllio, jaLin<

»5
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Perkele» KiusKuxla »ast<m.
na minua auttaman; Sillä sinä olet «i.uniCallmi
m> ja MinunLinnani, ettäs sij< sinun Nimes tshhen
Minua talutöisit, jaweisitMäs minun eirwplaisit wett
eosta, jonga he minun «teeni wlrliit, sillä sinä »let
minun WäkewyDeni; Sinun Käsijs miflä «mna»
minun HengeNj, sinä olet minun Lunastanut) HEr»m sinä totinen Jumala. Minä turmaan sinun Arsmoos, minun Sydämen riemuitzt > ettäs nljn Ole-
lelläs autat. Minä welsan HEnalle. M hHn Mi>
nulle nyn homäfii Harjele minua nijntuln
Silmäterää / suojele minua Sijpeis marjon alla.
Ahdzstchezant minä Mm huudan Hetraa, ja mk
nun Jumalani lygo minä huudan, »«n hän euule
»inu» änen» 'templiftäns, ja Minun!Huutoni HHs
nm edesäns tulee hänen Colwijne. Anna minulle
Okrra Äuiuudes Kilpi, ja sinun oikia Kätes »ah-
»lstneou minua / ja coscas minW alennat, nijn
M teet minun suu«fl> Wnun GjlMZnl tstzowat
alati Hetraa» sillä hän klrwotts minun Mcanj
Wmosta, Mnnä sinuys mjnun puoleeni ja l ole
itlinulle armollinen, Hltra on minun Wätewpbe,
»l ja Milptni, häneen mitzun Sydämeni toiwoi, ja»
»lnä olin amellU/ la miM OMmetu rlemMe,
ja mlns kiftän händä wcisulla, Herra aM TanU-
lmsWäkewyden: .Mna siuna Cansays KauhalD
la< tzosccj minä Herrqa etzein, euulj höy minunMl»
«ouxeni, ja pelasti minun cMsta WopiMDanlo
lolcs hsndä MVwat /ne y'e>swalaiftan: heidän
Caswons ei tule häpiään. Costa tadoMen huusi,
tuuliHCna händä, j, au«i häntn esikista Tustts
stsne. HKtran EnZtti pijritlä nlM> Ma häM
felkänät, Vofta Wanhulstal lMMat, WHer,
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perkelen Riusauxiä wassan.
ra cuule, ja pilasta heitä ca»k«sia mMans. Z! H
heila minua pol< Caswos edellä, ja älä mlnulda oea
pois sinun pyhää Hengtts. Anna minulle laae si-
nun Autuudts 110, ja Mä hywällä Hmaelläe me
minua. Minun racas Jumalani ja Isä, i, älä lään,
nä Laupiultas ja Hywyttäs minusta pois, sinu«
Laupludes ja Waeuudes minu« ama warje con.
Sillä lukemattomat Waiwat owat minun p!jr.ttä»
net, «mun Sondini owat nmun ottanet kjnnl,
nijn etten minä nähdä taida, ne owat usiammat
cu n Hiuxet Pääsäni, za minun Sudämm on minu<
sa waipunuf. Minä olen löyhä ja W.iwai en.
mutta HEr-a pnää minusta murhen, sinä olet ml,
nun Auttajani ja Vapahtajani, minun Jumala-
ni älä wijwy. HM sinu« surus HErran päälle,
hän sinuft muthen pila, ja «i salll wanhuiscan olla
tulkiana ijaneaicklsefti. Jumala ole mmulle armot»
Unen, ole minulle armollinen, sillä sinuun minun
Sieluni uscalda, sinun GijpeiS warjon a«a mnH
lurwaan, sijhen asti eitä Ahtistuxet ohihe käp vät.
Minä huudan sen Corkemman Jumalan loqö, sn
Jumalan lvgö, joca mmun waiwam päälle Lopun
leke. Saata meille apu Tus^asa, sinä Zdmiiten
apu on turha. Sinä annat minun nähdä paljo ia
suuria Ahdistuvia, ja wirwotat minua Mns/ ja
taas sinä haet m nua ulos Mack, lywydestä. ui«
sinä ainoastans minulla olisit, nijn en mmä ensin»
gän sitten kaimasta ell Maasta tottelis. W »cka
wielä minun Ruumijni ja Sielun» wawul,, nijn
sinä Jumala euilenain olet mna minun Sydämeni
uscallus, ja minun Osani. Minun hätä a.allani
ttzin minä Herraa, minun Käteni on yöllä vjettu ja

el
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>etkelen RiulMris wasta»».
ei lacka, sillä <i minun Sieluni sali händäns loh-
dul«ta< Cuin minä muchelftni olen, ntjn «inä
aMttlen Jumalan päälle, cuin «inun Hengenl o«t
Ahvistuxes, nj» «inä puhun. Sinä pwät nilnun
Sllulani että he walwowal, «lnä olen nijn wol-
malom, ellen minä woi Minun Henzeni
luttl: HeiitäncköluWllla pois ijancmcklsestl, ja ei
yhlän Llrmoo silieu osottane? Puuttumco hänett
Laupiudms ijancaickistftt ja otlelo Lupaurellct jo
Loppu? OnZs Jumala unhsttanut 08a at«olllnen?
ja sulkenut Laupiudens Wihans lähben? Mutta
minä sanoin ltlitengjn : Se on »inun HeickoultNi,
wMn DllmMvsen uikin Kafl woi taitki Muulta.
Jumala käam>a metlä ja anna Eastvos paista> nijn
me tul«u»a autttux!. S<nä lookit minua Kynne-
litten Leilvällä, ja juotat minua suurella »italla tätz-
«äns Kyynslitä. Tee Mercl i minun canhani että
minun hywintäwie, jatze sen näkisit, jolca minua
wihawat, ja tzapeisls/ että sinä Herra aulat ja loh»
dttwl minua. Mlnu3a oli p«!jo Surua Sydäme,
säni, mnua sinun Lohdutus 'latzutti minun Sie-
luni. Muun Sieluni on Surkiutla täynnäns, ja
wmun Elämäni on juurilikiHt!wettiä< MinH olen
mwattu l.i/den caldaisexi, joteaHamaan menewät,
«mä se Mies, jvlia ei yhtän Apua
ole. SiuunHitmulsudes ahdista minua, ja pacotta
minua sslmn ALviLaS : Minä kätsin sinun Hirmui-sutlas, lltä minä epäilen. Mlnä olen nijncuin
RuowOlipanstäjä Corwesa, nijncuin Hyyplä hä«witelyift Cmlpunqeisa. Minä walwon, js olen
nijncuin vxinainen Lii.du Calon päällä, Uh,

cauxes jaWlhae elläs mn».n ylö,nosta<
V 2 nut
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Perkele» Rmstuxia nastan.
nut olet, ja paiscannut Mcahsn. 3lch HErra siliä
käännät itz« hyljätlyiden Rueouxen huoleen, jaet
catzo heidän Rncoustans ylön. Se pilä kirjoltelta,
m«n tullwaisille Sucucunnille: Eltä sinä cuulet
Fangein HuocemM, ja lirwotat Euoleman Lapset.
Cuoleman Paulat owat minun pijnttäntt, jaHel,
«etin Ahdistuxet owat minun lKylänet, Minä mlm
»aiwaan ja Tusinan: Mutta minä aupnhuusm
HEtran Nimee: O HErra pelasta minun Sieluni!
sllla sinä olet armollinen, ja meidän lumalam on
laupias. lolca Kyyneleillä kylwäwäl, ne Ilolla
uijtläwäs. He menewät jailtewöt, jawiewät, ulos
callijn Siemenen, ja tulemat Riemulla ja luowat
heidänLyhtens. M<n«n Sleluln warlloitze Herraa,
Huomen »«liasta toiseen Huomen wartiahan asti.
Israel toiwocan Herran päälle, sillä Herralla on
Armo. >a runsas Lunastus hänellä: Ia han tu aftaIsraelin caittsta Synneistäns.

THbän sopiwot ne lugut 52»56. astil, Kiusauxesi», sijns
ToifesaKlljafa, sijtä Totiftsia Christillisydestä.

19- Naickmaisesa Murhesa ja
Ahdistllresa.

<WCb sinä laupias ja armollinen lumali fiW Laupiudm Isä ja caiken Lohomuxen;
Jumala: mmä walitan jatunnustan sinun e-
drfäs sangen ja särjetyl-
lä Sydämellä, etten minä ainoastans tälä
murhetta, mutta wieta palw suurem ar
Rangalsturet Synnelläni dywin ansam ut
olm, sentshde» tchdon mM eattda Dm

WiW's
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Muchesi» j<» 3hdisiux,l>.
Wihaas, sillä minä olen Syndiä tehnyt si-
nua wastan. Minä tunnen ja tiedän myös,
että sinä tämän Murhen minulle lähettä-
nyt olet,ja euä sesinlmKadestas tulee. M
hSrra / älä anna sinunKä es olla ylön ra-
stahan minun päälläni, etten minä huckuis.
Minä tahdon mielelläni juoda ftn Ca kin,
Mins, racas I ä, minulle täyteen vaunut
olet: Älä ainoastans anna sen olla Wilias,
waan Armos Calk n; Muista, racas Isä,
minun Heickouttani, älä ranqailc minua
Wihasts,jaäla minua Hirmuisudesas curita,
ole minulle armollinen, sillä minä olen heio
ko. Älä ole nijn cowa minua tvastan, joca
olen euiwa oljen corst, minä en woi canda
sinun Waldaas jaWihaas. M.na ve.kän
sinun eorkiata Maijestetias, ja kumarran
minun Sydämeni polwec sinun edcfts, ru«
eoillen Armoa: Mä anna minun tasa On.-
ncttomuudesa huckua Ach Isa, jos se on
sinun Tahtos, että minun läta Ristiä can-
daman pitä, nijn anna sinun Tahtos minu.sz tayteW tulla, tttei tämä olis minulle
PericZdoxi, waanVutuuberi. Et sinä tak-
do, että iongun pidais huckuman, etkä lä,
hlttänytPoicaas lahottaman Ihllusten Sii-
luia, mutta wapahtaman. Ack raca s Isa,
ylös pidä minua tämän Ristin alla, sinä o»
let miuun kuolettanut, tee «inua jälllns

H) elä.
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34» Caickinaifestl tNurhesil ja Ahdiftuvesi»,
eläwäxi; sinä olet wicnyt minun Helwettin,
wi( mmua jäUens sijtä anna Armos
Walkeus coirta minullePlmeydes, ena
M saan nähdä Iloni sinun Armosas Si«nä olet pesnyc mmun Haawani carwMlla
W'jnaUa / woitcle ne sinun Armos öljyllä.
Älä anna minun hruon Ustoni , joca oy
su tzcwainen Kyntilän sydäm n caldainen,
sammua, älä sitä särjettyäRumoa muserra,
anna mmun RijW niju hywm cuin Kymift
PäiwiWsj sinua racasta, ja sinlMn tur.'
lpaea, että sinä keskellä Ristiäkin plpäc ;sä!li<
sen Sydämcs tallella Minua lohten. W h?
Niistä mmun Toiwoni, ettei se eväilis, mi»
nun Kärjlwäljtsydeni, ettei se hnikendtl sjq
nännyis (« tämä carwas CmA minulle
terwehellisixi ja makiari, että minä sen otan
wastaau sinun Kädestäs, ja anxcni huudan
siNUN Nimeäs. Ach racas Ist, sinä olet sa«
nonut: (*) Unohtaco Waiwo Lapsuc isens,
mjn ettei hän arnmhda Cohtuns Poicaa?
lia waicka hän unhodäis, minä cui-
ttngan sinua unhodg/ catzoKäsijni olen mi?
nä sinun pyäloännr. HErra muista näitä,
sinun Sanojas, ja äläunhoda minua. Wal>!
wista minun Toiwom, racas Isä, sillä sinä'yjet sanonut: Ei ypikän tuleHäpiaä»,
jdca sinua odotta. HErra, sinun minä

uscal'
(*) M. 4Z: N« (") ?5.,.zi:;.



Caickitiaisest Muchest» ja Ahdistuprft
Ulccll^n, aa anna mmunikanänsHäpiäan
tulla, wavabda minua sinun Wanhurscau-
des cautta, cumarra Corwas minun puolee-
m, auia minua akist, ole minulle wahwa
Callio, ja Linna minua auttaman. Sillä
sinä oler minun Callion ja minun Linnan,

sijs sinun Nimes tähdm minua talu»
tatsic ja weisit: Ertäs mmun kirwotMt
Wercosta, mnga he minun eteeni wiritit,
si a sinä oler minun Wäkewydeni. Minä
halaian sinua, HErra, scntähden päästä
minua, mnä tunnen sinun Nimes, scntäh-
den wariele mi»ua, minä auxhuudan sinua,
senläddkn cuule minua / ole minun tykönä-
ni Tuscala, temma minua sijtä ulos / j'. saata
mnua Cunniaan: rawitze minua pitkällä I-
jälla, jaosota minulle Autuudes, Amen.

20. Uuurisa Wdisa ja Waa-
roisa.

, wäkcwä, amustaricas
Jumala ja Isä, meidän ainoa Lotzdu»

tuxem ja Turwam, sinä tiedät janäet, että
mennyt olemme suuresaHadäsä lil Waarasa,
ja emme neoä yhtän Neuwoa / Avua eikä
Lohdutusta; Mä ft li ole meidän Woims-
iam, että me näin suuresta Hädästä Hemulos autta taidaisimme. Emme tiedä lmta

V mei-
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Z44 Buurisi, j<lW«äw<«K.

MiUn tekemän pnä, waan meidän Sll?
Mäm e tzowat sinun perNs, sinun Niwes
pnMrra Zchaoth, suuri Muwois ta wa-
kewä Töisä, sinä olet tehnyt Maan woi-
mallas, ja lewittanyt Taiwaan Ymmarry-
pellas, HErra / HErra, Wesicvstet paisu,
wat, ja yälsuttawat Pauhinansa mutta sii
näHCrräolet wiläwäkewämbiCorkuxe?
sq. Uchlumslä, sinäolet meidän ainoa TM,
wqm ja MkewMm nijsa suunja LuM,
cuin meidän väällem tulleet owat, Sinä o?
lei fHnonMDawidinSuun cäutta:(') Zos
wiela Mailina buckuis, jaWumt kessulle
Mettä wajöisil. WaickauieläMetl pauhais
ja lamcdis, nijn ettasijtä pauhinasta Mäet
cuOuisir: Cuitengitt onlumMn Caupun,
gi ihana Dirtoinens, M corfeimman py<
hätAsumisit owat. Jumala onhanyn krssel-
lans, sentähden se kyllä pysyy, Jumala autta
handä charahin. Nch HErra, mcchan Sy,
däWm sanoo sinulle taman sinun Sanas?
EtzW minun Cafwolani, sentähden etzim«
ma menut Mra si"«n Caswojas Ala vei-
tä Cafwoas meildä, älä Wä poi§
WchM- sillä Ma olet meidän ApunU
Ala meiiHhyljä, älä myös wcita »MnVna,
meidän Alttuudem Jumala. Sillä (a,O Ih,
wisten am Mttsmla

ic«



GuurDHäbisajHWHarHift. 345
-

> —,

sinä HErra meita< Murm me ufcomme
Mengin näkemämme HCrran Hymyttä
Gläwitten Maafa. Smrahden mabdaln
me olla bywasä Turwasa/ la odottaHErra,
sinä meidän lumalstm olet meitä euulewa.
Sinä olet sanonut: Hsrran tnkbna Um
löytän, ia sinun Cansss päälle sinun Sim
nauxes, Sela. Anna sijs, Oracas Juma-
la ja Isä/ meidän löytä Avu sinun tykös
näs! Sinä oltt sanonut: (**) Colea
raadollinen huusi, cuuli HErra hända, ja
autti hänen Caikesta Tustlstans / anna sl>
nun Engelis pi/rittä meitä / jotta sinlla
pelkämme, ja pelastua meitä. Ole metllp
örmollinen, Ole nMe armollinen, sillä
sinuun meidän Sielum uscalda, ja sinlm
G jpeis Warion ala minä mtmaan, sijren
ftsti että Ahdistuxet ohitze käywap Mc hul>
damme sen Eorkemman Jumalan tygo,
joca meidän Waiwam päälle Lopun lekee,
luWla lahetMn Taiwaast, ia auttacon
meitä, Jumala lähettäkön Armons ja 3o«
tuudens, Ach etpä finH wihastu iiancaicki-
Di, waan osytatArmos, sinun Lauvtu«
des ei puutu, ja ei ole Horpua.
Et sinK ole unohtanut olla armollinen,
etkä sulkenut Haltpiuttas Wibas tähde".
Emun yikia Mes woi cMi muutta, si'
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Hädisä jawHawisa.

nun Kätts ei oleiz hnty. Vinä olet se lll-
wala, joca Ihmrikä tttc, sinä ostttt Woi°mas Cansoin seas. Käännä meitä, Juma-
la lMldän WavMajam, ia pane pcis Wi<
has meistä. Tahdolcos siis ijancalOisestl
oNa wihaznen mcidän päälleni eli sinun
Wiftes riM Sucucunnasta Sucucuw
daan? Mös jällms wirwora, että
Ccmias sinusa ilmtzis? HErra osota meilleormos ja sinun Autuudes anna mc<lle.
HErra käännä siis itzes taas meidän vuo>
lezn, ja olePalwelioilles armollinen. Täy-
tä meitä vian Armollas, nljn me riemm-
tze n ja iloiyem csickena meidän elinaica»
nam. Zlahutanyt meltä jällens, että me
nln tauwan onettomuutta karstner olcm-
wa. la, HErra meidän Jumalan olcon
meille levyinen, ia wahwistaeon meidän
Kätlem Teot meisä. Ach HErra meidän
lumalmn, saata meille apuTuscasa: sillä
Ihmisten Avu on turha Sinä olet sano.
nm z<M Että hän minua halais, nijn mi«
nä hänen päästän, hän mnde minun N''!
Mmi, sentähden minä PM.
Hä°, aupftuuta minua, sentähden miich
cuulm Mdä: hänen tnldnäns olen nM
Tulcaft, sijm minä hänen temman pois.'
m hanm Eunina«N. Minä rawitzen

hänen
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Gunrisil Häbiss ja Waawis<».
honen pitkällä Ijälla, ja osotan hänelle
ylutuudem. WoiHErra, meidän vahat
tecom owat sen kyllä ansainnet, mutta auta
cuimiM sinun Nimes tanden , Ma sinä
olet Israelin Turwa ja Mltaia h<was, st»
na oiet meldnn stasam HErra, ia me ni-
mitetyn sinun Nimelläs: Älä meitä ylöuan-
na- nijn me mieleliäm sinulle uhraam jg
kljtämvCrra sinun Nnmas, sillä se on hy<
wa, Amen.

21. Mucous Sairaudch'
MCd laupias , armollinen Jumala ja I«W sä minä wal tan ja tunnustan sinun
tdests, että minä tähän saacka olen alwan
paboin Elämäni wjettanyt / cuins minulle
suonut olet, en sinun Cunnlaps, waan
liyallsten Himoini täyttämlsexi, minä o-
len enämmän elänyt itzelleni ia Mailmal?
le, cuin sinulle. Ach HErra cuinga minun
Sydämeni on kiviä sen ylitze, että minä
lyhykäisen Elämäni nijn pahoin culutta»
nm olen, sentähdm tunnen minä nyt, et-
täs minua Syndeinl tähden rangaiset, ja
tämän Sairauden päälleni panet, (utzua?
pes minua Parannupeen. Sinä duomitzetHErra minun oikein jq (uritat minua / et?
ten minä sen jumalattoman Mailman ean,w cadotettais, sinä muistutat minulle tal«

la
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ytucsus lKalrHubefil.
lä Sairaudella CuolewaMtani, ja cpl,
tat minulle, että minun Elämälläni mitta
pn, )a M minä ercanen tääldä: AchCuin»
ga aiwan turhat owat caicki Ihmiset, jot-
ca cuitengin nijn suruttomast elawat? Hemenewät pois nijncuin Marjo, he teke-
wät heillens huckan suuren Murhen, he
xocowat i« (i tiedä, cuca sen saa. Nit
HErra mihingä minä itzeni luotan? Si«
nuun minä tsiwon, wapnhda minua cm»
kistaSynneistäni. Nch HErra minä tiedä»,
että minun Elämäni on sinun Kädesäs, ja
sinä olet kirjoittanut caicki minun Päiwä.ni Kiriahas, jotca wielä oleman piti, joista
ei yxikän wiela tullut ollut. Ei minun Luu,
ni ollet stnulda salatut, cesca minä sijna
salaises tMy olin Uitnn cohduft. Että se
nyt sinun Tchtos on, että minun ftirasna
oleman piräa, Nijn anna minun myös mie-
lelläni täbän sinun Tahwhos tytyä. Ach
HErra sinun Nuoles owai minuun kijnni-
tetyt, ja sinun Kates vainaa minua. Ei
ole T rweys minun Ruumijsani , sinun
llhcauxe»Ws, ja ei ole Rauhaa minun Lui-
tani , mlnun Syndeni tähden: Silla mi-
l,un Sundini känwäc Pääni ylitze, nijw
ruin rascas Cuorma owat he minulle ylön
5 scax' tulltt. Minun Sydämeni wärise,
MNW Wmmani on minusta luopunut, ja

minun
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RueouS Sckililubeft
minun Silmäni Walkeus ei ole minun ty-
könäni. Sillä Minä olen tedly kärsimän,
ja minun Kipuni on alati minun edesänj.
Ach lminun Jumalani, warjele minun Sie«
luni talkista Kiusauxista, anna tämän ruu°
millisn S irauden olla Sielulleni Lääkis
typexi, että hän sencautta ttrweexi tulis.
Warjele minun Sydämeni ja Taitoni IE"suren Chrlstuxen minun Herrani Rauhan
cautta. Suojele minua sinunKilwellas za
Suojallas caickia Perkelen tulista Nuolia
wastan. Sinä tiedät HErra ettäs mmun
M tehnyt niinculn Sawen. Me olemme
Gawl, sinä olet meidän Wslalam; Ach
luinga pian olen minä ricottu! scntähden
säästä minua, O raeas sillä et si-
nä pow heitä erkä särje Wihasas sinun Käc<-
tes töitä. Sma olet melänyt minun ulosHmm Cohdusta, sinä olit minun Tu wa<
ni ollefanj wielä Äitlni Rinnoilla, Omä
olel minun Muni ja minun Elämäni H,r-
-m, ja sinuua on waltza sen stts pois,
e«ls luhdot. Jossinun Tahtes nyt nijn on,
niin osoca minulle Laupiudes, n jneuin Cllsnmss.s bMlle, jonaa Ikadän sinä lisäi-sit Wijsicoistakymmrndä Wuotta. CatzVsuur, Hata on minulla Turmasta, wapah-
« sinä mmun Oiem i lydämell.sestt, etteie huckuls, ja heitä taM minun StzNdini

sinm
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Aueous Oiiiläubesil:
sinun selkäs taa: Jos tämä Sairaus ei ole
minulle Cuolemari, nljn auta minua ylös
jalwoilleni jällens, ja paranna miuua,
HErra, siUä minä olen sangen heicko. O
sinä raiwallinen ParandM, HErra lE.su Christe, oca minua halduus holhoapes
minua liewitä minun Tuscani, ja paranna
minua sinun Haawais cautta Anna fi<nun carketan Pijnas ja Cuolemas olla
nm Lääkitypeni. HErra anna mmun ru-
wc a stuun Waattees liepeefttt , se on sinun
Sanahas ja Sacramentlhis, johon fn-ä
itzes puetat, ja paranna Minna / että mi; ä
sinun Woimas cautta, joca sinusta lädtte,
?erwcepi tulisin. Mutta zos st en sinun
Tahtos, että minun tämän Sairauden
talitta mä waeldaman coco Mailman Tie-
tä; Nijn tapahcucon sinun Tahtss, uunä
en ole varcmbi min minun Esi» I ani, laste
HErra, Palweliasßauhaan lncnkmän, ft°
nas jällen, siliä minun Silmam owat näl)>
net sinun Alttmlbes, jottaa sinä walmistit
caickc n Cansain eteen, W lteudcxi wali<
stamnn Pacanoita, ja sinun Cansas Israe-lm Cunm r«.
22. Wn Jumalan tyOssM

leman Hädäjä.
syAickiwaldias Jumala / Laupluden Isä'Ki, ja
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IsiWlumälan HgsltuslemiMHädesä
ja caiken kohlumpen Jumala? armadda mmua,
nijncuin Isa Lastans armahta. Muista sitä callist»
Sanaa cuius sanonut olet" C") Mlnuu Lauplude-
ni on vlön palama. Muista «ltä sinun racas Poi<
ta< lE,us Christus sn minun tähteni Ihmiscxi
tullut, ja<ttä sinä olet nijn racastanul Mciltmata,
elläs ulos annoit amocmPoiccs että jocain n euinuscoo hänen päällens, ei pidH , waan
lj.-ncaickfen Elämän stmman. Täsä ucalluxcsa lu«
lee «imin Sieluni tVZss ja tuo myö äns sinun
leltahan Pcicas lEsuxen ChrtstuM, jonaas wis
n«lle lahjottarut olet; Pidä mmua hänen tähtens
mustvsa, )a ots minua Armchis. huomaas
j« halduus annan minä Gielunl, ann i minun niin,
euin sinun rackahan lMcaick»jeD sinun Ar-
mofts pysyä; Ia tee Lauplus minun ca §ani, joco
mmä eläi», lli cuolett, sinun rackuhan Pfticae lE-suxen Cbri wxen meidän HErram tähden, Zlmen.
23. Jumalan Wojan tygö/

Kuoleman Hädäjä.
lEsu Chnste minun al wa Lohdutuxem

WÄ ja Apuni, joca olet tcndonul mtnun Sal<
taudeni, »a tulu haawoittlufl mnwn Syndeint
tähden, sinä Jumalan C litza »oca poisolat Maa-
ilman Synnit! ole sinä staud,ni, Pyhy-
deni ja LiMastuxcni. Parann muunKipuni sinzin
Haaipais cautta , älä anna siiiun wiollsMan
Weree minlm päälleni huckaan mennä, älä om pnis
sinun pydää Hmgees minulva, älä minua wljmeisesä
hädäsHni rlönanna, waan a n lnua nopiast Euo<
leman läpihe ljancatcklseen Elämään. Mmsta sitä

«ltä
s') N«s.i l:».
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35 5 luwat.P. HeNgett Hgs
että »lnä olen sinun huoupsambahae, jasinä mi-
nun ustollinen Paimeneni; Ota minua Käsiwar-
t«Bes, ja wie minua sichen jlolsehen ParMsihin;
Anna minun myös sinun lepplät Casivos ja sinun
Cimnias uähdä« Amen.

24. lumalalt P. Uengm ty'
göSMeManHMsä.

Jumala pyhä HenZ' / sinä eaickein muthtl<
iiften alnsa lishputtaja , »ahwlsta ja Lohi

loma Minu» he«koni«tln«n jamurhellinen Oydäme,
ni, warjele minun nstsni, jongas winnsa waicmat,
ja älä anna tämän suitzeOaisea K?Mijän Sydämen
sam»ua< Warjele Minua sen Myn Hengen Au.
sauxifta; Oä anna minun OOämetlj
hämmästyä, «ikä epäilyxeen langeta Ustä caicki
Kälslmätlömljs, jatee minun mitlulW, oleman
Jumalalle minun Herrallem euuliaistn, Aula ml>
nua Elämäni autuMsefii ja lloiftsti loKtttamaan z
lvaejele minun Sydämeni jataitvni minun HEuani
ZEsuxen CIMuM Rauhaa Za <Oa minä tn
silltn puhua laiva, nijn pOä tallella! ja lukitze lEsu-
>en Ctzliftuxen Pybätt Ojmen Muisto minun Sydä,
mesäni,! ja anna mWn sijM sujuaWft nttcku«-
Amin.

25« WtsiwällWM suure»
MG sinä' Mällinen, M lckl-
M pias Zumulltz, wffnMm ja ftlurestaHywy-



RärfiwHMstdeNz juurenßistinalls/zs 3
Hnwydcstä! minä tunnen ettet sinä ole tätä
Ristiä Wihasta, waanRackaudesta minun
päällenipannut, jaminulle lähettänyt; sillä
ketä sinäHErraracastat, sitä sinä myös curj.
tat, ja pieM jocaista poicaa, cuin sinä cor-
jat: sinä haawoitat ja sidot, sinä lyöt ja si«
nunkätes terwexi teke< HErra cuoletta ja
wirwotla, alenda ja ylendä,wie suuren Ah-
distuneenpa sijlä ulos jällens: Sinä wict
Pyhäsihmcllisest: lonaasinä tahdot elä.
waxi tehdä, cuoletat sinä ensin; joGasinä
tahdot corgotta, alennat sinä ensin; jvta si-nä tahdot ilahutta, sen teet sinä ensin MM
hellisexi. Sinacuritat kyllä omias waan et
annayeitä cuolemale. Sinä olet.racasM
asettanut sinun rackahattPoicas Kärsimätlisydcn Upeilin minun Silmäini eteen, ja
Wenyt minun noudattahänen asteleitans.
Ach embä minäköyhä Palwelja ole parembt
HErraani, hän meniKärsimisens tautta,
Cunniaans sisälle; anna miimn HHM seura»
ta, jamonen wa iwan cautta JumalanWal-
dacundaan sisättetulla. Anna Mlnun aja-
tella , että caicki jotca Jumalisesi lEsuxesChristuxes elää tahtomat, pitä wainoakär-
simän : Ach anna minun sinun CuritureskärflwäUiscst kärsiä sillä niin sinä taritzetitzes meille niincuinlsäLavsillens. Ach ra-eas Isä! cuinga minun Järkeni tätä sinun

Z HM



Z? 4 AärsinMisidesiä suu-en Riftln alla.

Hallitustas ei ollengan käsittä taida, että mi-
nä olisin kärsiwäinenMurhesa. i'o?ncnToi°wosa; cuitengin cannan minä Ciiristurculestä, jota minun nneluisesti ja ci wadittn.
na candaman vitää Caickinainen Ranaai»
stus, cosca sekäsis on, nijn ei se ole ilori, maan
murhepi, mutta sitlen anda hän rauhallisen
Wanhurscauden hedelmällnijlle, iotca sijnä
darjoilttut owat Anna minulle semäbdcn,
o laupias Isä, Kärsiwällisys; älä annaKiu,
saupen temmata pois sinun Sanaas mmm
Sndämestäni, Rucousta tucahutta.
mättdmyttäjaLewottomuuttaSydäwesäni
ylosherättä Nch awusta ricas
la, älä anna minun narista sinua wa-
stan; Älä myös ryhdy minuun, racas Isä,
aiwan angarasti, muista että minä olen to-
mu ja myca, ettei minun wäkeni clc kiwi'
«en, eli minun lihani wossinen Acd HEr<
ta lElu Christe llscollinenPiimäinen PM
pj, sinävletcaikisa kiusattu, nijncuin meki,
sentähden sinä minun Heickouttani
dat; Anna minun nyt löytä Armo, colca
minä apua tmwitzl-n. Wahwista wäsynct
Käteni, a tue näändnneet polwem, etten
minä huikendelis; Sano mimm hämmästy-
nelle Sndämelleni : irun lumalas on
EuninZas. Sinä annat mämmille tr oiman,
jawäcttbmillekyllä wäke/ sinä olet Suojo!

MM



RärsiwällissdesiZ suurenRisiin alla. 35 5

Nuringon mumutta wastan, ja Turwa ra«
juilmG edestä. Ia että se sinun Tcchtos on.
etcä Minun taauä wädän Ajan kärsimän ja
muthellinen oleman pitä, nijn laina minul-
leKärsimnstä, jawaywtsta minua caickiyli«
tzewoittaman> mitä Perkele ja Mailma,
nunsallimises cauttä, minulleKiwuri tehdä
mcchta: anna minun Hiljaisuden jaToiwon
cautta wahwana pysyä, mä minä autetuin

että minä Ufcon Awun osottaisin,
awusaKärsiwäUisybeN/jaKärsiwällisydesä
lumalisudm / että nnnun Moni koettele-mus pMjo calljmmaici köyttäisin, cuin eato-
wa Culda; jocatulcsa coctcllan. O Juma-
la pyhä Hengi, sinä suloinen 110-Hljy M
huta Sydämeni, ia anna minun Uscosa ea.
tzclla sitä tulewaista Clmniaza.. ionga wer«
tat tämän nykyisen ajan waiwat ei ole.
Sinä oletCunnianHengi, jocalepäät caic-
tcin nijdcnpäällä, cukz wamoo ja pilcka kär-
simät. Sinä olet minun Murheni Iloxi,
iäändäwä, sen minä uscon, auta minua sij-
hen ijancaickiscsti. Amen.
26. Mucous Ristisa, coscä Ju-

mala cauwan Vwun cantza wiipy.
Aupias taiwallinen Isä! minä muiftu-
tan sinnUeV minun pitkällisenRistiin al-

la, sinun armollista lupaustas/ cuinssanot:
ZH , Auxes



6Rut.RistisH wsialumal. Awnn cansta wijpy.

huuda minua hädÄsts, mju minä
tahdon amca sjnua, ja sinun pitä cunnioitla'
man minua. AnnaticsHErrallhaldull, ja
loiwo hänen päällcns, kyllä dän sen ieke.
Heicä sinun ArusHErran väälle, hänsinust
murhen pitää, ja ei salli manhurlcan olla
culkiana ijancaickisesti. Toiwockt ääneen
joca aica, wuodattacat teidän Sydämen
hänen eleens, sillä Jumala on nieldänTur»
wam. AchHErra sinä o et luwannut cuM
Rucoilzcen sillä sinun Sanas sanoo: hä-
nen Sndämens halun sinä annat hänelle, ja
etkiellä mitä hänenSuuns anoo. Hän anoo
Elämätä sinulda, nijnsannat hänelle pltkän
ijänaina ja ijancaickisest. lotcadändä cayo-

heidänCaswons ei tule häpiään. Et'
tähän minua halais, niin minä hänen pää-
stän, hän tunde minun Nimeni, sentahden
minä warjclen hälldä. Hän aurhuuta mi-
nua.semähden minäcuulen ftandä, hänen w
kbnäns olen minäTuscasa, sijtö minä hänen
temman pois, m saatan hänen Cunnian.
Läfnä on HErra caickla, iotca händä aurens
humawat, caickiajotcatotuudesa handä au-
Ms humawar. Hän teke mitä Jumalala
pelkäwäiset halajamat, ia cuule deidän Ml-
tons jaautw heitä Totisest, totisest sano»l
minä teille, mitä isänäns te anotti Isäldä
minunNimeeni niin hän anda teille.Anocal,

nijn
(**)2i:;.Z4:6.91:i4. 14;:1z.1«.1..i6:N.
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Ruc cosialumal.Awun canfia wijp^.

C)niin teille annctan,ctzikät, nijn te löydätte
coicuuacal, niin teille awalan: sillä joca
onoo <c saa, joca ctzi se löytä, ja colcuttawal-
le awawn Cuulcat mitä se wäärä Duo-
mari saus': Citä tämäLelki waiwaa minua,
tWdon minä händä autta: Eikösta luma«
lan vldäis wa lltullails auttaman, jotca yh-
tä japäiwää händä huutamat, pldäiffb hä-
nen sicä kätsimän? Mmä sanonteille: M
autta heilä ja lpsin anna heitä pian. Ach rac»
kahitl Isä. sinun Sanas sanoo: Cofca
raadollinenhmck/ niin HErra pelasti hänen
caikisto DKistanZ , HErra on jlluri läsnä
niitä joilla on murhcllinen Sydän, ja autta
Mä joilla on surkea mieli. Wanhurscallc
tapahNl paljo vahaa, mutta HErra hänen
niistä mikistäpäästä Minä olen wähD Sil-
mänrävävrcri linlin hyljännyt, mutta minä
Mdon sinun suurella lssllpil?della coota.
Minä ozenWidaianj wädD silmän
M!. nnnunCaswoni kätkenyt sinulda, mut-
ta minä tahdon arznanta sinua nanemckises
Armos. Achracas Jumalaarmollmen Isä,
sinä annat numm näbdä paljo ja suuriaAh-
distuj:ia Milnin Elämäni on culntcMl, ia
minunWAotcni buocaunsta. Minäwäsyin
huutamisest, miwln nälnni waipu odpttai-
fani lumalata. Ach HErra cmma cau-
wans peräti tahdot minun unhotta?

Z 3 cuiN'
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R"c Ristisi coscH Jumal.Awu« csnsia wijpy.

cuiuga camvans peität caswos minusta?
cuinga cauwan minä neuwoopidän Sielu»
fani, ja ahdisteta» Sndämcsäni josapäiwäi
Heittänetkd sinä HErra pois ijamaickisesti,
jaetkös yhtänaftnoo sitten osotcane ? Puut.
tumco sinun Lauviudes ijancaickisesti/ ja 01.
lecoLupauxellaLoppu?Ongolumala unhot-
tanut olla armollinen, ja sulkenut LaupM'
bcnvWihans taftden? MuttaHErra minä
Kärsin sen mielelläni sinun oikiaKäteswoi
caicki mlwtta; Sinun tygös HErra yldn-
nän minä Sieluni. Wjnun Jumalan si-
nuun minä turman, älä salli minua häwäi»
stää/ ettei minun Wiholliscni iloitzisminu«
sta: Sillä ei yrikäntuleHäpiään jocasinua
odotta: mutta irrauisetPilckajat saamat hä'
piän Ach HErra sinä olet uscollincn, älä
salli minua kiusatta yliye minunWoimani,
waan tte kiusauxesta ja rististä boppu, että
minä sen moisin kärsiä; Sinä olet se caicki»
waldiasHErra, jongaKäsici ole lyhetty,
sinujle ei ole mitän mahdotyiuda / HErra
Zebaoth on sinun Nimes, suuri Neuwois
ja wäkewä Toisä. Sinä olet Israelin Tur,
wa, ja Auttaja Hädäs, mms olet nijncuin
muucalainen Maafa, ia nijncuin wieras,
joca sijhen ainoastans ybty? Miris olet nijn»
cuinMies/ joca on pelcun, ja nijncuin wä»

kewä,
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3<n<m cansiawijps. 359
kewä. joca ei autta taida? sinä olet miten,
gin meidän seasam HErra, ja me nimicetän
sinun Nil-nelläs älä meitä hyljä o HErra
calckcm l!äidcuLupausteu,ja totisttnSanain
täbdcn, anna minulle Mhälle ja wihcliäi'
sellc, toca cauwan olen sinun armos owcn
edesä stiwnut jacolmttanut, Armon Awun

tapahma; Nijnmmä mielel-
läni slnullc uhraan, ta kijcän HErra sinun
Nimcäs, sillä se on hywä. Amcn.

27. Mncous MMtMsta.
W sinä caiken Laupiuden Isä, iacaicken
M MiduwM Jumala! jongaWihawlj-
pyySiimän räpäyrcn, ioca ihastllt Elämä»
stä janiin corkiasti racastat Ihmisiä, sinä
jongaKädesa sinunPydäs owat, sinä jonga
Työt owat su a Hywys >a Totuus! Cayo!
minun Sydämeni wupise minusa Pelco lan-
geis minull päälleni ja lukemattomat wai
wat, ei ainoastans ulconaisct, mutta myös
sisälliset minun Hengesäni, ja ei olis ihme,
jos minäTuscan tähden huckuism. Mcatzo!
suuri Hätä on minulle Turmasta < wapahda
minun Sieluni sydämellisesti, se huc-
kuis, ettei se häijy Wihollinen ryöwäis si>
nunSanaas minun Sydämestäni, ja saat-
tais minua sinunßackaudestas jaArmostas
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Rlleslw K,Hhdutueeff<l.
epäilemään, ja ci luottaman sinun päällcs.
Ack minun Sieluni on surkmtta täynäns, ja
minun Elämäni on juuri liki Helwetlia, mii
nä karsin sinun Hirmuisuttas/ että minä lä<
hes epäilen- M HErra minä kärsin wai.
waa, anna minulld liewitys; WalM mi-
nua Walkcudellas iaLohdutMllas, eMmi'
nä sinun Walkcudesas näkisin walkeudcn ja
sinml lcppiätCaswos; Anna minun imiäja
rawittq sinun Lohdutuxes Nisistä, ja wirwo<
ta minua, ennen cuin minämenen Ms, ja en
sillett täsH ole. W HErra lEfu Christe!
sinä olet caicki rascautetut Sielut clltzunut
sinun tygös heitä wirwstWts! M mi-
nä olen wasynnt ja raskautettu ulkonaisesti
ja sisällisesti. Sinä olit myösKärsimises ai.
ccma murhellinen / sinä narisit, ja kärsit
Ahdistusta, olitmurheisas hamanCuoleman
asti, ja hicmljtAhdisturesta Kma: mutta
tulit sen jällenEngelildäTaiwasta wahwi-
stetuxi. Tämän MsinunpuhänOiclusAH.
Muxen lähden, tee minua sinun Loydutu?
pestas ofalllscxj / ja älä anna minun Epätoi-
woon lanaeta. Ach HErra sinä olet cnickiq
suNrimmäsa Pijnasas> Sapella jaEtical-
la juotettu! liewitä minulle minun cätkera
Niitin Maliani; Ia tosin, että sinä ylös-
ttouscmiscs jälken, sinun murhellista Optt
tuslapsiasGinyt, ja HMKäccs ja lalcas,

NM
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Auraus i,Hdutufcst»?<
NljncuinLodtttus.Speilit Näyttänyt olet,
nijn osota myös itzcs minulle lcppiäxi ja w
loisexiM jos minä joscusPetarin canM oilu?
sin langeta/ ia ThomancmW cpäillä,nijn rm
coilcn minäsinuaKErra, ettes afzais mimM

olla,waan tämän cadonncnLambaan
ylösctzlsit;OsotaM!lmUcHaawatKäsisäsja
lalwoisas. jamyösKyljrsäs, etten minä o-
lis cpäwcoincn, waan uscowamm, ja Tho?
man cansiä sanoisin: Minun HErrani jami«
Nunlumalanilla coscaSatanas pyytä am,
dna hänen tulista NuoliansminullSydämc'
heni, että minä sitä wastan ambliisin hänen
Sydämehens sinun Naulas jaKeihän, jolla
sinunKylkesawattin,ja hänen nlitzcwoittai-
D, O Jumala Pyhä Hengi, sinä heickM
Wäkewys, murhellisten Lohdutus, wäP-
neltten Woima, caickein wainottuin Edes»
wastaja,Turwa, Waeuutlls jaPantti; Ach
ole minun Apunani cosca Satanas Epäu-
scolla ja Epäilnxcllä minua ahdistaa,
tarens minun sinun «armostas cpäilemän,
jongaylitze Sydämeni ahdistetan,jaKiusaus

cmW taistelee; ja cosca tämä Kilwo?
W minulle langlaaiwananaararuNijnolt
minullapunani sinä totinen jaCorkeinLoh-
duttaja caikesa Hädäfä. Ole sinä minun
Wäkewydeni, minun Woittoni, minun
Woimani/ minun W«lkeudeni/ minunlA^

tUUdo.
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HentMmen Sielun- L.ZH?ityy.
tuudeni,että minä sinun cauttas woiton pi-
däisiN/ jstElämän Crmmun saisin, Amen-

28. Rmgellmen Melun Mä«
kitys,

SitähirmuistaMltto Tautia/amuitaßan»
gaistUia wastaan, Neliähän LucuhunKäsitettyä

t. Että tämä Rangaistus on cowa luma.Kln Wiyan Witza.
2. Cuinga tämä Rangaistus totisen Parzni.uxin c:utta on

pois käättäwä.
;. Cuinga sitä wistan yhteisesti ja Huoneisa erittäin rucoild,

man pitää,ynnä tygö panduin erinomaisttnNucousten eantza.
4. Cuina, ne itziäns lohdulta cuin tällä Jumalan

GMlAisesta etzityxi tulewat.
länsimainen Lueu.

Mttä tama Mangaistus cowa
Jumalan Wlhan Witza on.

todista HEera Jumala itze 3- Mos. ?. 26:
UH jvft hän näln uhcaa: Io« et«cmNe minua,
nim minä rangalsen teitäWapistuxella, Cuiwatau<
dillaja Wilutaudjlla, nijn että teidän Caswon rau<
tewat ja teidän Ruumtjn näändywät. Jollette
wieiä sittekän euule minua, nijn minä lisään sen
seitzemän kerta, wngaistaxenl teitä ttldän Syndeinne
tähden, että minä teidän Meydenne ja Uppwistai-
sudenne särkisin:c. Ia jos te cocootte teitän teidän
Caupungeihm , nijn minä lähetän teidän seeaan
Ruttotaudin. .

Ms-k. n: v. l», ,2. Eumga cauwan ta>
ma

362



AnfimälNel L.ucu.
mä Ccinsa plcka nunua? ja cuinga cauwan ei heusco minun päälleni eai«3tin tunnlistähfein «lautta,
jotca minä heidän stajans lchn?: olen? minä lyön
hillä Ruttotaudilla.

s.Mos. k. 28: v. is, «l, 27. Ellet sinH
c«ult HErran sinun lumalas ändä, nijn eaicki nä-
mät Kllouret tulewat sinun päälleS, /a ftlltuwat sii
nuun. HErra ryhdytlä sinuun Ruttotaudin, sijhen
asti että hän hucuttais. HErra lyö sinun Ajo-
taudilla. Wilutaudllla, polttella , palawudella, pou-
lalla, cuwudella jakeldataudilla, ja wam00 sinua
sijhcnasti, <tlä hän sinun cabotta, HErra lyö sinun
Egyptin paisumilla.

Iccem. »4- v. i2. Jos he Polttouhria ja Nuo-
ra Uhria uhrawat, nijn ei ne minulle keloa: waan
minä lopetan heidänmiecalla, näljällä jaßutolla.

lerem.29: Z7, eZ. Catzo minä lähetän heidä»secans mwan, näljän jaRuton, ja l«n Heille nM
culn pahoille Fijcunoille, joita el syödä taita. Ettei
he cuuB<t minun Sanojani, sanoo HErra, joita
minä wachain, minun palweljainl Prophetain ean-
§a, tesse lähettänyt, olen, mutta ette tahtonet euul-
la, sanoo HErra.

lerem. 34: !?, Et te euulet minua, että tei-
dän M suututtaman Wapautta, joeainen We'l<
jellens ja Layimmäjselltns; eatzo, nijn minä cuuln-
lan, sanoo HErra, teille WapaOen, MiectaaNs
Ruttoon jaHäitään,

Hchch. ,4: v.lzszz. Costa MaacundaSyn-
diä tete minua wastan, ja sitte wielä bäwäise mi-
nua, nijn «inä tahdon ojenda Käteni sen päälle, j«
vtl« Leiwän ainen pois, ja läheltä Näljän sin-

ne k
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tZnsimäinen L.ueu.
ve.' Tahdon myös läheltä Ruton Mm, ja mun
kstia Nlmm Wihani ftn päslj?, MreLä häwutä-
mckl si«!3ä IhNisiH ja Mwita. Jos Noach,
Dante! Zjl Hiob olisit sickä nijn iotm c«m miuä
elän, sstwo Wrra HErw/ ei iMän pidäis latta,
wan aultZPMg eli TytMtH, waan «insastyns
Wachurfcaudclians peiAstsmaa omia SmulZns.
SM näin sano HErr.» HErra : jos Minä läbelön
ne neljä minun pahga RanKaisiusiam, Nttsn,
Wljän, ja ychat Medyt jaRutsn lerujältmjjn,
n«jn te taidatte yWmörlä, etten mnä sitä ilman
jyytä teh«yt ole.

Hzstch.33: v.26/»?>2F. Te ftisotte clinamKcka
Käd«s, ja teette eauhistuxia, ja ltzinen hawäise tol<
sen Emänän, M le luulttta että te omlstalleMasn?Näin simoo HElw HEfra: Nijn totta cm.l MinH
«iän, njjn ea«cki ftsca CoMesa Ksuwat, mie-
can csutt«i ?a,Mman, ia mitä kedolla on, annan
lninä pidKMe jane jsceaLmnM z.i Luolis
owat, Rutloon ch.oke«Nan Mä minä tshdon
Maan p:z-ätl häwitt», ja sen Dlplydetle jaWoiwal-
le Lopun tthdäi

Amrs. 4: v. ly, ,3, «3. Minä lähWn Ruton
teidsu stcaan, m/nenin Egyptijl?. Senlähden lah<>
dm minä sinusis näln tthdä Mml, nijn Valmista
smuasj Israel, ja men? lumslalas n?Hstnn. S:llä
eatzo, HZn on ss. joca »n tchnyf Wuoret, Sentäh-
dm lu3uutTlml«n,jT ilmoina IhmiM mitä HZnen
pchnmanftitä. >

Himest.k. 6: v. 8. Catzo, yxi hijrencarwoinen
O^bt, ja jocasen päällä Mui, sen NMI oli Cuole-
wa : jll Hllwtttl händä i ja hänelle an<

ntltill
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Ensimämen Lucu,

nMn Woima lappa Neljältä osaa Maan piäldä,
miecalla ja näljäLä ja surmsLa («li Rutolla:) j5
Pedoilla Maan päällä.

Esimerkit RangaistMN päiille.
s.Mos.k.H: v. 3. Lyö HErra Jumala Cayp,

tiläiset Pharaon Cowa<orwaisuuden lähden, perä-
ii ccwalia Rutolla, etlä b«dän Aäimens joucol-
lain cuolit.

4.M05.25: töiHErrahumala CansmßutoZa,
Huoruden tähden, nijn että sijnä Rangaistuxes si««
mattin neljä colmattakyWNMldä tuhatta.

2 Sam.k. 24. Löi HElla Jumala lEaellnCall,san Ru-olla Cuningas Dawwm VlwMn tähden,
et'a hän luu»al> n kästyä waftan anvoi lukia Can-
san, nijn «tlä colmen päiwän sisällä cuolit selhemäm»
tymmendä tuhatta.

~ Cuning s, ,3. W HErran Engeli CuninM
eoco Leirin, Jumalan pilean tähden,

nimellä yhtenä yönä langtlsit Eahdexankymmendä
lvljsi tubalta,

Nämät Todisturet, Uhea»xct ja Esimerkit aset>
lawat Jumalan Wchan meidän silmä«m tteen, jo-
ta «ne dan syystä hvwästä pelkämsn pilä; ja ei ole-
»cin n»jn sueutsvmat; Mutta meKän täyty Juma-
la palakohon sij»ä yo. Psalmista walilta 5 Cucauscoo sinun n«jn roscast »jhastuwan, la cuca peltH
stncaldaista sinun hlrmulsimttas. Oo» cuilengin tä-
siä euulemon ja näk"mään, että Jumalan ylsn<»
«httsta, Njtö häptällisestä Dlpeyhesta, Halueu-
d,»?a, Pilcasta, Ahneudesta, Armottomuvesta,

Köuhäm svl lamlststa, ja CalumatlomudeKa tuleesula Rutto ja Myrky, joca nijncujn Tulj Sodoß
Ml,
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Coitten 2.ucu.
man yiitze ja nijncuin Tuliktwi ja Piki lange mel-
dan päälle» ja meidänRuumilM culutta.

Toinen Tucu<
Uuinga tämä Rangaistus to-

tisen Parannuxen cautta m pois
käättäwa.

Rutous Jeremian, «4, Lugustci.
,

Oi HCrra, meidän pahat tecom owat sen
DZD kyllä ansainnet, zmultci auta euilengin sinun
N«mes tähden: Sillä meidän cowacorwaisudem on
juuri, cuinme olemma sinuawastm syndiä tehnee
Öinä olet Israelin Tutwa, ja Auttaja' Hädäs.
Ginä olet euuengin meidän seizsam HErra, ja me
mmitetän sinun Nimelläs, ällä «eitä hyljä. Ach
HErra minun Silmäni wuotawat kyynnelit yli pai/
wää ja yötä ia el lacka. Jos minä menen kevolle,
nijn catzo siellä macawat lyödyt: Hos minä lulen
Caupungijn, nijn catzo siellä macawat näljästä
näändynet. Oletcos sijs meidän, OHEtta, ftyl,
Mnyt? eli ilwottaco sinun Stelus meitä? Mixi
sinä olet nijn meitä lyönyt, ettei kengän parata lai<
da? Me lojwoimmeRauhaa, mutta ei tule mi-
tan hywäa, Parandamisett akan, ja catzo, läsä
on wwlä nyt enä mahingsM» Herra me tunnem»
me ineldan jumalattoman «ettom, ja meidän I<
säim pahat leo!: sillä me otem syndiä tshnet. sinug
wastan. M HErra sinun Vbmes tähden ala anna
meitä yäwaistyri lulla, älä sinun' Cunmas Istuin-
ha anna Vllcanirl tulla: muista sijs/ ja älä anna
VnMlMs meldzw eantzan, lacata. Eiolecuuen-
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Teinen L.ucu.
gan Pacanain Ep'jllmalain leas, jocaSaten anda
taita, ei taida Taiwas nwöskän sata. Sini ai,
noa olet HErra meidän luwalam, jongs päälle
«,z toiwomme; sillä sinä taidat nämät calcki lehda<
Ach HErra, anna andexi meille sinun Sanas ylsn-
catze; emme ole sinun yxiwacalsi» useo-
neet, emmäkä m/lä peljännet. Emms ole elänet si«
nun Ganas jälken, emme ole muutaneet meidän
Sydändän ja ml«Mm, emmäkä caikesta Eydä-
mcftäm meitäm käändeneet sinun tygös. Sentäh-
den on sinun Sanas meidän ylchem ja meidän
stasam tullut,. ja culutta meidän. M olem
siihen kvlläynet ja suuttuneet, semähden teet sinä
meidän Cauhisturexi» Anna anderi meille meidän
Ylpeyden, ja Ilkiwaldaisudem ; sillä st on tullut
meidän seasam myrkyxl ja^Rutoxi! ja ttkee Meidän
Ruumijm hirwiöixi, täyteen ajoria ja paifumita.
Anna andcxi se peräti suuri Pilcka , joca on tullut
meidän seasam Kirouxext, ja «.ulutta pois meldäll
Nuumijm, nijncuin Pcricalo. Anna anoexi meille
su-riArmottamuudem, setäytymatöinAhneus, ja
W'he!j nsten Sortaminen, joca on tullut myrkyl<
t sixi Loh^kälmeexi, joea meidän myrkyttä ja tääb
da poistemma. Anna anderi meidän Uleolullaifu-
dl,",, että me sen Christillisen Nl»en Warjon alla
e a-me pahemmin eum Pacana», ja emme Cbri>
sipsiä öi-i osota, jasemäKden menet sinä nyt mei<
dän,, nsiam mjn eywastt, ja cuettal meitä
la Witzalla, ftlla Pllck ita ,a hyhmiä rangaistan,
ja temmaf meidän pois Huoneistam. Anna andexi

saaLa suu? ia Haureus, jolla me Maam jG
Huonehem s«astmt«ne< olemntt; longa lähden si^

367



Toinen K.ucn.
nä olet sen andanut tulla sulaxi myrkyxl, joeamej»
dan ylös syöpl, etleyme Maasa asuisi

tvttelcan ja catzoean ioeainen menons ja
KV tlätnäuS, ja älkön säästäkö älsän ken,
gän liehacottco ja caunistelco itziäns Synntisäns;
Sillä se ei ole totin» Parannus, ja sencaldainen,
joca liehacoitze itz« cant)ans , ja tahto parcsna pide-
<yxi tulla, hei taida myös sitein rucoilla, Eusa «i
ole oikia »VaranmlS, siellä el ole myös olkia 3lu-eous. Senlähden »araa P. Prophela leremlae,
Walituswilt. Z: v. ,9. Miri siislhmisit nurl,
sew<U? Tm,
listclea» ja etzikä» meidän »eno», ja palaitcanl
HErram tygö. Nostae«» meidän Sydämem j<
Käte» TaiwaHn päin Jumalan lygö: Me »e o,
lemme Svndlä lthnet jacswa eormaiset ollet, sen,
lähden et sinä meitä säastänylkän, waau sinä olet
Wihalla «mä pelttänyt. Jere». 3:'«. Käännä
sinuas sinä wastahacoinen Istael, sanoo HErra,
nijn en minä käännä Caswoanl teistä pol<: S»llö
minä olen laupias, sanoo HErra, ja en wlhastli
ijancaickisesti, tunne ainoastans sinun pahat tecoi/
ja ettäs olet HErra wastan Gyndia tehnyt. Ittem.
«8:7. :e. äklst minä puhun Cansaa ja Halda-
cundawastan,cuktftaxeni, yäwlttsxeii ja
peni sitä: Mmm jos se Eantza käändä itze n» palM
deHans, jota wastan minä puhun, mjn minäkin
codun sitä vahaa, jota minä ajattelin heille «hdä!
Joel 2: '2, «äändäkät teitän caikest ,Sodä>
mestän «lnun tygini, paastolla, ltcuUN ja mm»
hella, keuatcat teidän Sydämen j, älkäl teidän
WMle»tan, j» pM»at HAray «idän ZunW
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Toinen Lucu.
lanne tygöi Sillä hän on armollinen ja laupias,
pttkämiellnen ja suuresta Hywvdellä, jacaeuu Ran<
gaistufta. Toisen Chrönilän Kirjan 7: iz. Lu-
paa Jumala, että, eosca hän anda Ruton lulla hä-
nen CanjM?s secaan, ja he nöyryltäwät itzens, etzi-
wät hänen Caswsjans, ja käändäwät heitäns pois
pahoilda teildäns, nijn hän cuulee heitä Taiwaista,
ja anda heidän Gvndins andexi ja paranda heidän.
Samallamuoto psiskäänsi DawidRruoN/ 3. Sam.
k. 24:16. ja ». Chrönik. k. 22:15. Slllä Ju-
mala lähetti yhden Engelin Jerusalemiin cadotta-
man heitä, jacosca Engeli ojensi Mcens hälyittä-
xms sitä, Eatui HErra sitä pahaa ja sanoi Enge-
lille, joca Eansan häwlltt: Kyllä jo on , pidä nyt
Kätes aiallans. Dawid näki Engelin joca
Cansaa löi, ja sanoi HErralle: Catzo minä ylen
GyndiH tehnyt, ja minä olen sen pahan tehnyt,
«itä namät Lambaat owat tehneet? Multa Da-
wid rakensi HErralle Attarin ja uhrais Kljtos Uh-
reja, jacosca Hän rucoili,, cuuli HErra hänen Tu-
len lauttaTaiwaft, ja leppyi Maacunnalle, jaWi.
tzaus lackais Israelis. Nijn poiskäänsi myös Eu.
ningas Hijkias hänen rutto - tautins, Esai. 33: 3.
sillä cosca hän itki katkerasti ja rucoili, nijn lähetti
Jumala Propheran Esajan hänen tugöns. ja andoi
hänelle snwa : Näin sanoo HErra : MmZ olen
cuullut sinunRucoures, ja nähnyt sinun Kyyneles.

H,lk>a sanoi: Mitä minun pitää puhuman / et->
tä hän sen mmulle lupais, ja tekl mnös sen, scntäh-
del» mydon minä cmctena Elinaieancmi tämän mi«
nun Sieluni murben tähden carlella. Catzo mri
hätä «li mmmle mrwajta, muna sinä viet minun

Aa Smu-
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Toinen Lucu.
Sieluni sydämellisesi wapahlanut, eitti se huctms:
S«llä sinä hcltit caicki minun Klkas lua.
HErm, sijtäeletän, ja minun Hengeni Elämä on
sijnä cocouans: sinä amoit minun nucku», jamt
minun taas «lawchi.

Täsä Sydämen murhesa ja catumuxeft pitää si-
nun totisella Usrosa etzimän tucwaa sijnä ijaneaicki-sesa Armo- Istuimesa, lEsuxesa Chrlsturesa meidän
HCrrasam, fonga Jumala on asettanut Arwo-I,
stuimevi Ufeon cautta hänen Weresans. Silla hä<
nen tähtens on Jumala armollinen ja laupias, hän
rucoile meidän edestäm, cosca me hänen lygö ls
pakene», hänen tähtens cuule Jumala Rangaistu,
ren, ja pois otta Wchauxen, andexi anda Sunnit,
japian catuu Rangaistusta: Hän on meidän Wä-
llmiehem, Sowindo Utzrim, Edeswastajam,
limmalnen Pappim jaAuitajam, ja el anna meidän
huckua. sMos. k. 4:29. seisoo: loS sinä etzit
HErra sinua lumalatas, nijn sinä löydät hänen,cosca sinä etzlt händä caikesta Sydämestäs ja caike,
sta SieluftaS, cosca sinä ahdisteta», ja nämät
caicki sinun paälleS lulewat wijmeisinä pälwänä,
nijn palaja HErran sinun lumalas lygö, jacuule
hänes Aändans, sillä HErra sinun lumalas on al,
mollinen Jumala, ei hän sinua hyljä, «M cadota
sinua, ja ei hän unhota sitä Lijttoo, jynga hän si-
nulle wannonul on.

ColmKs
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Colmas 2.ucu.

Colmas Lucu.

Umnga tata myrkyllistä tau-
tia wastan, yhteisesti ja Huoneija

erittäin rucoildaman pitää.
KPÄsä on. nyt ensift tarpellinen, ettäs ase-
>H) tat silmäis eteen ne suloiset ja armolliset
Lupauxet, mä Jumala tahto armollisesi cuul-
laRucouxen/ cosca se catuwaisesta ja ulcolli-
sista Sydämestä ulos lähtee.

Psal. 145:18,19. Läsnä onHErra caic-
kia, joeca händä auxens huutamat, caickia
jotca Totuudesa händä auxens huuwwat.
Hän tekee mitä Jumalala peikawäiset hala-
jamat , ja cuule heidän huutons ja autta hei»
ta. Ps.iZ: 7. Ahdistuxisani mma huudan
HErraa, ja minun Jumalani tygö mma
huudan, mjn hän cuule minun aneni Tem«
plistans, ja minun huutoni hänen edejans,
tulee hänen corwins.

Psal. 77: Cuin mmä murheisani olen,
nijn minä ajattelen Jumalan päälle, cuin
minun bengeni on Anoistupes, wjn minä
puhun. Sela. Psal 6. Jotca handa
«tzowat, ne yloswalaistan: heidän Cas-
wons ei ttlle hämään. Cosca raadollinen
huusi, cuuli HErra dändä / ja autti hänenAa 2 caiki-
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Colmas Lucu.
caikista Tuffistans. HErran Silmät
wat Wanhurscaita , ia hänen Corwans
heidän huutoans. HErra on juurl lmnä
nijtä, joilla on murhellinen Sydän, ja aue-
ta nijtä/joilla on surkia mieli Psal. i?8:
Colca minä sinua aureniyuudan/ niin sinä
cuulet minua, ja annat minun Sielullenisuuren wakewyden; cosca minä Ahdiiture-sa olen, nijn sinä wirmotat minun. Joel.
2: )2. locamcn cuin HErran Nimce au<pens huuta, se tulee amuari Rom l<?:
12. Hän on AErra caickein ylitze,
ricas caickein cohmn, jotta händä ru»
coilewat. Toisexi catzo myös Estmercke-jä, cuinga tämä Rangaistlls Rucourcn
caMta on poiskäättn. 4.Mos.k. 16: 46.
Luemme mc, että Aaron otti Moseel
kästyn jälken Sawuastian, pani sijhcn lul,
da Altarilda, ja heitti pyhää Sawua sij
hen, ja meni nopiast Canjan tngb, ja so.
witti heidän, cosca Rangaistus jo ruwen.
nut oli, ja nijn sowilcttin he Jumalan
cansia. Tämä merkitzc Sydämen Rucou-
sta Nimeen, Pyhän Hengen
woimasa, ja totnesa Catumurem ja Mcosa.
Samalla muotoa asetti Moses ja Aaron
Jumalan Wihan , 4.Mo'' k. 21. cosca Is-
raelin Lcwrt purtin niildä tuustlda Kar«
melldä, ja he mlit.Woseren tygd sanoden:

M
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Me sytldiä teim; Rucöile HErrao, nämät
Kärmcct meidän seastam ottamanpois: ja
Moses mcolil unan edestä. Nijn sanei
HErra MoseMe: lliMrs Wassi
Kärme, ja nosta 'e merkin ylös, joca purtu
vll, ja catzo sen päälle nijn hän elää. Nun-
niin nyt Moses ylmst Kärmecn Corwesa,
niin on myös Ihmisen Poica yletty, että jo«
cainen cuin uscoo hänen päällcns , ei pidä
huckuman, wam ijancaickiscn Elämän saa»man. Rutto tauti on se tulinen
joca mchä nyt puree; semähdcn piläa mei-
dän Kärmeen pään Polkian päälle Uscosa
catzoman - että me tulisimme. Tä-
män päälle pitää scurawaincn Rucous jo<
ca pmwä rucoildaman.
Ensimämcn Rucous Tautisilla Ajoilla

ja Cuolcman Waarasii.
Mlancaickinen caickiwaldias iawanhur,
M scas Izlmala, joca SanMs uhan-
nut olet, ettäs nijta, cujn ei'sinun Änel-
les cuuliaiset ole, tahdot curitia myrtyllj,
sellä Ilmalla, etziä Rutolla > ja heihinAjotaudin ryhdyttä; me tunnemme ja
tunnustamme, että me meidän moni-
naisten ja hirmuisten Snndein myr-
kyllisellä Hajulla, emme amoastans tähän
nykyiseen, lendawaisen Ruton angarahan

Aa; Tau°
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Tautihin, syypaät mutta mybs sinun
julman Wihas polttawaifecn Tulehenl ja
ijancaickisehen Cuolemacm. Mutta me ca-
dummetätä pahaa Sydämestäni, ja tosin
meidän tulee häwetä,ftttä mcSyndiä teh-
net, määrin! tchnet, ja jumalattomat ol-
leet, sinusta luopunet, ja sinun Kästylstäs
jaOikcuMas poispoikcnnct olemme. Mut-
ta niincuin Aaron muinen ottitulda, jon-
ga päälle hän pani pnhäch Sawua, ja me°
ni nopiast Cansan secan > josa Rangaistus
jo alcanut oli, ja suitzutti, asettain itzeus
nijden cuolluitten ja eläwitten waiheUe;
Nijn mybs me, jotcas walituri SugW
ja Cuningalliscxi Pappiudcj:i tehnyt olet,
tulemme nyt edes > candain meidänRucou-
xem'. Suitzutusta sinun etces, ioca sinue
kelwatcon nijncuin SawuWri/ ja meidän
Kättem ylbnnys nilncnin Ehto-Uhri /ja pa-
nemme erinomattain tämän Suitzutupcn
päälle, totisen, ja elämän Uscon cautta si-
nun Poicas lEsupen Christuxen caickeiil
pyhimmän Uhrin suloistmman Hajun, joca
chens meidän edestäm on andanutLahMi,
Uhrixi ja Jumalalle makiaxi Hajuxl: jo
emme epäile sen päälle, laupias, taiwal-
linen Isa, ettäs olet haistama makian Ha
jun, etkä nijncuin Noan aicana, sillcn
Maata Ihmisten tähden kirowa- Ach HEr-ro
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ra älä rangaise meitä wihasas, ja älä mci»
täjulmudesas curita, jos sinulle kelpawat
Sairahat, nijn catzo sinun rackahan Poiicas päälle, joca totisesi candoi meidän
Saipaudem/ ja sälyttl päällens meidän
Kipum, Rangaistus oli hänen päällens,
että meilleRauha otis. HErra sinä olet
meidän Toiwom, ja Linnam ja meidän
lumalam, johongame uhallani, anna mei»
dän istua Corkeimman warjeluxesa ,

ja
Caickiwaldian warjosa olestella. Pelasta
meitä Wäjyiän paulasta, ja wchingollise-
sta Ruttotaudista. Warjoo meitä sinun
Sulillas, ja anna meidän Turwam olla si-nun Sijpeis alla; sinun Totuudes on kei»
häs ja kilpi, ettemme pelkäis ydn cauhi-
stusta, ja nuolia, jotcapäiwällä lcndäwät,
sitä Ruttoa, joca pimcisä lijcku, ja Sai<
rautta/ cuin puolipäiwänä turmele. Armol'
linen, laupias M, meidän aicamme on
sinun Käsisäs, Elämä ja Cuolema on sinun
hallusas, sinä olet meidän Elämäni, ja
meidän Ikäni pituus, me uscomme wah'wasti sinun päalles. Waicka tuhannen
lcmgeisit meidän siwullam, ja kymmenen
tuhatta meidän oikiallam, niin ci se Mi-
hin sillä HErra on meidän Toiwom,
ia Piimmäinen on meidän Turwam, ei
meitä pidä,mikän paha cohtWan, ja ei

Aa 4 yhtään
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yhtään waiwaa pidä meidän Majaam lä-
hestymän. Sillä sillä olet andonut Kästyn
EnZclcilles mcistä, että he candawat mei-
tä käsisäns, etemme lalcam zuwceil louc»
kais. O HErra lEluShl iste, sinä ainoa
Jumalan Poica, meiMll ainoa uscollinen
Wälimiehem jaAmtajam Hädäsä, me ha-
lajamme sinua, sijs sinä meitä päästät: me
tunnemme sinun Nimes, sentähden sinä
warjelet meitä. Me auxhuudam sinun Ni-
miäs, sentähden sinä warjelet meitä. Me
auxhuudam sinua , sentähden sinä cuulet
meicä: Sinä olet tykönäni Tuscasa, sinä
temmat meidän sijtä pois. Sinä rawihetmeitä pitkällä Ijällä , ja osotat meille au»
tuudes. O HCxra lumalaPOä Hengi si-
nä corkein Lohduttaja! ylbspidä, tue ia
wahwista meitä terweitä, lohduta caickta
hämmästyneitä ja heickomielisiä, etzi ja
wirwota caickia ylonannetuita )a hyljätyt
tä, paranna ja tee terweri caicki wahin-
goitetut ja sairastawaifct: Jos myös si-
nulle kelpa mutamia tämän Taudin cautta
tääldä cutzua ja tygbs otta, nijn laina heil-
le cuitengin uscollinen ja toimellinen Lop»
pu, ja iloinen ja rauhallinen Simeonm
Lähtö ijancaickisehen Isän Maahan. O
pyhä Colminaisus! opeta meitä ajattele»
mall että meidän Cuoleman pitä, että me

ymmär-
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ymmärtäwäWi tulisimme. Käännä ltzestaas meidän puolecm ja ole Palweljoil-
lcs armollinen! Ilahuta nyt meitä iallcns,
cltäs meitä nijncauwanwaiwannut. olet,
että me nijn cauwan onettomutta kärsinet
olemme. Täytä meitä warahin sinun Ar-
mollas, nijn me ricmuitzem ja iloitzcm
caickena meidän clinaicanam. Ia tosin ne
tahdomme ylistää sinun pyhää Nimces
täällä Seuracunnasa, joca on Christmes
lEmres', ja siellä caickein Enaclcin ia N»
loswalittuin cansia ijancaickisesa Ilosa ja
Autuudesa;.' Joca olet mi ainoa ia totinen
Jumala ylistetty ja hywästt siunattu iM-caickifest ijancaickifcen, Nmcn.

2. Lyhembi Rucous.
(«) l3tts hän minua halais, nijnminä hänen päH-

siZn, hä»l tunde minun Nm,cm, ftneätz»
den «inä warjelen händä.

W HERra Jumala Taiwallincn Isä;
M sinä olet wanhurscas caikifaTöifäs; me
vlcmma Syndiä tchnet, wäärin tehnet ja
ollet mmalattomat, sentGden tunnustam-me me Sydämestäni., että me sinun wan-
hurfcan wihas, ja tämän angaran Witzan
meidän catumattomalla Elämälläni paäl-
lem wetänet,jawieläpahessmn ansainnet oli-
simme : Mutta sinä meidän lumalam olet

Aa 5 armol-
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armollinen, kärsimäincn, laupias, ja suure<
sttt hnwydeftä joca et rangaiic meltä mei-
dän Oyndciin jällen. etkä costa meille wää<
tckn tccoim jällen, sinä cadut pian sitä pa-
haa, culns Cansaas wastan puhut. Acy ra-cas Isä, coscas wihastut, osotat sinä ar-
mosjaLaupiudes nijlle, jotcasinua auxens-
huutamat SentahdenO, Jumala jaIsä!
me sinun wiheliäiset Lapscs Maan päällä
nostamme Hätem ylös sinun tygbs, sinun
edcsäs, Isa, rumanamme me Sydämeni
polwen, ja rucoilemme sinua, ei meidänomas Wanhurscaudesam, waan sinun suu-
ren Laupiudes päälle: Ach HErra cuule,
AchHErra ole armollinen, Ach HErra m
waart, za tee se! anna meidän Syndim an-
dcxi, käännä sinun julmaWihas, ja st hir-
muinen Ruttotauti pois. Suojele meitä
Sijpets marjon alla Pcrkelen nuolilda, ja
warjele meitä pyffäin Engelets Suoj(lu-
xen cautta sinun itze tähtes, ja sinun racka-
han Poicas lEiurm Christien meidän
Wälimichem vmsion tähden; Nijnmetah»
dom ylistä ja Mä sinua cmckena meidän
Elinaicanam pyhän HcngcnWoiman caut-
ta, joca sinun jaPojan cansiaelaä, ja halli-
tze totinen caickiwaldias Jumala tjancatcki-
ftsti, Amen.

,?. M<

378



Colmas L.ucu.

3. Wäbäinen Lasten Rueous Tauti-
silla Ajoilla.

M Racas Isä Taiwaisa ! minä rucoilcn
M sinua, ettäs mhdoisit minun rackahan
Isäni, Mini, minun ja meidän Huonebem
jaCaupungim armollisesti pyhäin Engeleis
cautta warjella, lettei se häijy Hengi meitä
myrkyttäis. Ia jos sinun Isällinen TalM
olisminua tämän Käden cautta suuresta on-
nettomudestaulostemmma, nijnwahwista
minua Henges cautta, ja warjele minun
Taitoni, ja ota minua autuallisesaHetkesä
tästä Surunlaxosta pois, sinun rackaanPoi-
castähden, joca on kuolemalle Myrcky ja
HclwetiUe Surma, corkiast ylistetty ijan-
caickiscsti, Amm.

4. Rucous tämän Witzan Liewityre-
stä ja poiskÄändainisestä.

Jumala, taiwallinen Isä! mi.
<N na tunnen ja tunnustan caikesta Sy-
dämestäni, että minä olen (sitä pahemoi)
suuresti syndiä tehnyt, mjn että nunä systä
hywästä häweta mahdan,enqärohkcne nostg
Silmiäni ylös Taiwasen pain, sentahdcncannan minä oikein jacohtullisest,sinun wan-
hurscasta julmaa wchaas , ja en ole ainoa-
stans tätä cauhiata Rangaistusta, mutta

mybs,
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,nybs, jos sinä tahdot mennä Duomiolle
minun canMni, scn ijancaickisenHclwetin
Tulen, aiwan hywin allsainnut Mutta mi.
llätulcnedcldäwoittainArmon ajalla jaAu-
tmldcn päiwänä,ja nöyryrän itzeni sinun edc-
säs, rackabin Isä, lanqeten maahan sinunjal-
cais juureen, ia rucoilcn sinua sangen nöy'
rästi, ettäs minun rackahanHErranilEsu-xen Christuxcn tähden minulle miheliät»
sclle Syndiscllc armollinen olla tahdoifit,
minun wmruffiatSyndini sinun WereUäs
pois pyhkiä, jaiaman cauhian Taudin mi«
Nllsta poiskäändä eli liemittä. Ota myös
minä ia ne mm minun owat, ja m:nun ra«
cas Esiwaldam, Saamamiehet jMabori'
m' sinun caickiwaldiasten Sijpeis marjon al-
le : HErra minun Woimani! HErra mi»
nun Callioni'. minun Linnani, minunWa-
pahtajani!, minun Jumalani, minun Ma-
han', johon minä turman, minun Kilpcni,
minun Autuudeni Sarwi / ja minun War«
jeluxeni. Pelasta minua Wäjyjän paulasta,
ja wahingollisestaRuttotaudista: Zlläanna
tämän Waiwan lähestyä minun Majaani,
warjele minua pelwosta ja hämmästyxestä,
läännä minusta pois ne Nuolet, jotcapäi-
wglla lmdäwät, seRutto, joea pimcisä liic-
ku,ja Sairaus/ cuin puoli päiwänäturme'
le. Alma.sinun pyhät Engelis olla minuil

ym-
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ymbärilläni, että he warieliMmmua räi-
killä minun teilläni. AchHErra ole armol.
imen, Ach HErra ota waari, ja tee se, j»
älä wijwy, sillä sillä oletHErra lninun Pa«randajani, se oikia Mestari auttaman/ ioca
caikenAwun tekee, cuin itälläns Maal? pääl-
lä tapahtu. Sinäpä olet meidän Mm ja
meidänLunastajam, ia se on Mi sinun Ni'
MA Cosea murhekäsis on, nijnmuistat si-nä Laupiuttas; Minä tahdon catzoa sinun
väälles, ia minun Alltuudem Jumalala o°
dotta: minun Jumalani on minua cuulewa,
jaminä saan iloita hänen Mmostans. Pa-ranna minua HErra nijn mmä paranen,
auta minua nijn minä olen autettu, silla sinä
oltt minun Kerscaupeni. Niin minä mie-
lelläni sinulle uhran, jakijtän HErra sinunNimeäs,sillaseonhywa. Amen.

Neljäs Lucu.

UuitW ne itzians lohdutta
taitamat / cuin lälla Taudilla

etzityri tulewat.
DNsist anda meidän racas Imnalam,

meidöl? tämän cowan Nanaaisturcn
cantta tuta meidän Weri-rulkial Srndim,
ia aja meitä tällä Witzalla Parannureen,

Rucouxccn ja että mehänenjal-
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cains juuren nimcuin Lapset maahan langei-
sim, jarucoilisimme armollista Syndein an-
depsaamma, ja Armon aj.Ula, Aittuudrn
välwanä, cosca meille lEsuren ChristuM
laupias, suloinen Armon Helma, Armon
Owi, ja se cullainen TaiwanPotti wielä a«
wsi on, meiläm käannäisimme, jaRangaistu,
ren poiskäandämlsesta eli liewiuMftä hartsst,
wiriäst ja ilman lackamata rucoilisimme, ja
stncaldalstft nöyräsa Rucouxesa mabdam me
lobdutta itziäm niillä callrilla Luoauplla:
Esa. i: 18. Jos teidän Syndin werlrussiat
olisit, nijn heldan pitä lumiwalkiari tuleman.
Hesech. iB> ja;). Lug. Ntjn rocca cuin mi<
nä elän, sanoo HErra/ el minulle kelpa iw
malattomanCuolema, waan että hän kään«
nyis ja eläis; jota Jumalan callista walM
meidän usiasti ja hywin ajatteleman pitää.
Nijn myös 2. Pet. z. Jumala on meidän
cansiam kärstwäinen,./a ei tahdo että jongun
pidäis huckuman, waan että jocainen ltzens
Parannuxeen käannäis.

Toisep pitä meidän näiden lohdullisten
Lupausten cautta itzem caikesta Sydame-
stäm kaandämän meldan Walimlehcm ja
Lllnastajam lEsuxen Christuxen ty^ö. joft
caicki Jumalan Lupauxet owat nlln ja A-
men; msa pitä meidän wanwasa Ustosa tut»
klsteleman, M Jumalan Poica hänen taft

walli»
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walllselda Isäldäns on meille nmmm Va-randajaxi, Autuuden Turwaricaikesa murhesa, Auttajaxi hädäsä, z'a Lää-kitypexi caickia Ihmisen Tuscaa ja Wihcliäi.syttä, caickia Sairautta jaTautia, jacuo-
lcmata wastan, ja handä nöyrästi aurcmhuutamall sanodcn.

Rurous.
WCI) caickein rackahin HErralEsuChrf-M ste: minä en tiedä M minun suuresahädäsäni mihingän paeta, waan stllun s»aos
minun ainoa Wapahtajani jaArmo Istuin,jonga Jumala minun taiwallinen Isäni onminulle asettanut; Nijn oletsinä myös caic-kia murhcllisiaSydämitätygös cutzunutsa-noden: Tulcat minun tngbni caicki jotca wd.tä teette, jaolttterascautetut: minä tahdonteitä wirwotta! AchHErrateemimmcan-

sinun suurenßackaudcs jaUscollimdcsjalken, nijncuin sinä hamasta alusta, caickein
wihcliäisten Syndistck cansia tehnyt olet,
cuin sinuntygostulleetowat. LewitäKätes
minnn päälleni ja suojele minua, etteiTauti minua Cuolemahan asti myr-
kyttäis; Ojenna sinunKätes ulos, ja tartu
minuhun ja paranna minua, nijncuinK
tartuit Spitalischen ja paransit hänen.Ilahuta myös minua sinun awullas,ja loh-duta minua MmoMMäsinä olet taiwal,

liftl?
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liscldalsäldäs lähetetty parandamcm särje-
tyttä Sydämitä, lohduttaman caickia mur-
heuista, nijn että minä cackein Pyhäin can»
sia kyllä sanoa taidan: (*) Sen millä kyllä
toveri tiedän iocalumalata valwele, sckiu-saupcn jälkcn londutetan ia murhestpelaste-
tan jacurituxen iälken löytä armon Sillä
sinä racaslumala ctmielistn meidän Cads»
tuxecm, padan Ilman perästä annat sinä
Auringon paista, ja parun ta itcun perästä
täytät sinä meidän ilolla. Niin myös: Her-
ran Wi>a wijvy Silmän räpäMn, EIM
na onltcu, mutta Amulla 110. Samalla
muowa:lotca kyyneleillä kylwäwätnc ilol-
la nijttawat. He menewätjaitkewät,jawie-
wär ulos callijn Siemenen, ja tulemat Ric<
mulla, tuomat heidän lyhtens. Ia taas:
Minä olen wähäri silmän räpäypexi sinun
by'.Myt, mutta minä tahdon armahta sinua
ijancaickisesa Armosa. Laina minulle HEr-
ra lEsu Christe, etck minä wahwast uscal-
laisin scncaldai'lmn?upauxihin, ja sinun Ni<mccs armollisesti cuultmitulissn Amen

Eolmaneri vitää meidän täsäkärsiwällisest
andainan meicäm sen caickiwaidlan Juma-
lan armollisihinKäsihin, jatietämän, mM
jotca Jumal, ta racastawat caicki cappalet
parhaxi käändywän,ja tosin mydsßutvn;!ll'

<») 11»!,.;: 21. rr. 50: s. «26:),
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la ei Jumala taida mitän pahaa ajatella hänk
Lapsians wastan- Jos me ainoastans tallel-
la pidämme sen corkeimman hywän, Juma-
lan meidän taiwallisen Isäm , ia meivän
HErram lEsuxen Chrlstuxen, ynnä P.
Hengen canffa, nijn emme mitän cadota;
waicka me wielä Hengen, Cunnian ia Ta-
maran hucuttaisimme. Cuin sinä HErra
ainoastans minulla olisit, «ijn en mmä en«
singän sitte Taiwast eli maasta tottelis/ waic-
ka wielä minunRuumin ia Sielun waivuis,
nijn sinä Jumala cmtengin olet aina minun
Sydämeni Uscallus, ja minun osan. HEr.ra on minun Tamarani ja Osani, sinä täh-
delle panet minun Perimäni: sinä osotat
minulle Elämän tien, sinu" Caswois edes on
tandellinenllo, jariemullinen Meno Malla
Xadelläs ijancalckisesti. Mmä uscon myös
näkewäniHErran hymyttäElämitten Maal-
la. Odota HErra:. ole hywasä Turwasa,
ja wahwista Sydämes ja odota HErra:Palaja taas minun Sieluni sinun levoos,
ssllä HErra tekee hywasti sinulle. Hän on
sinun Sielus temmannut vois Cuolemasta,
sinun Silmas Kynnelssta, sinun lalcas ccm.
bastuxesta. Minä waellan HErran edes E<
läwitten Mausa. Hänen PyhämKCuolema
on callis HErran edesä.

Mljännexi, mjncuin ei meidän pidä ole-
Bb man
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mannlbn robkiat ja suruttomat tätä Juma-
lan Witza jaWihaylöncatzomaan ja tuuleen
lyömään, andain sillä itzem ikiwaldaiftsti
waaraamNijnci pidä meidän myös oleman
ylonpclcurit, heickomiclisct ja epäilewäistt.
Mutta pclcoaja hämmästystä wastan pilää
sinun itzes wahwalla Molla warustuman.
japaneman tämän turmanHErran päälle:
Että Herra on andamltkästynEnqeleMcns,
että he kättewät sinua caikisa Tcifäs, ju ellei
mikän Rutto taida (paiyilumulan Tahtoa)
sinua myrkyttä ja tappa ,

nijn wädän cuin
Tuli sljnä palawaiscsaPätzisa taisi ntjtacel-
mia Miestä poltta, eli Lcijontt Prophm
Danclia yldsnieliä, cliWalascalaProphe-
ta lonaa wahingoitta. Selllähden 'anoose 112.Psalmi: Ei wcmhurscasta ikänäns
unhoteta, cosca rangaistus tulee, niin ei hän
ran päälle, hänen Sydämens on wadwlnct-
tu jaeivelkä. Bilcmnin Kirouxen taita Ju-
mala Siunanmi muutta, jaLeijonin, ioca
taddoi Simwnin repiä pm toimu huomena
hänenRuoca cummions olelnan, ja mafian
Hunajan andaman. Duom.k 15. Za nilil
wähan cuin Murha-Enqeli Israelin Lnftiia,
joiden pibuptclct jaOwenpäWsetPaäjWs
Lamdan merellä siwutut olit, wahinaMa
taisi; nhn wäyän taita myös Perkele Chri-

stllyl«
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stityitä, joiden Sydämet ChristMN, Nljn.
cuitl sen totisen Pääsiäis Lamban wcrella
prijscoletut ow3t, wahingoitta, eli paitzi
Jumalan tahtoa myrkyttä/ nijncuin sen py-
hän Hiobin Esimcrckl todista. Niin pitaa
meidän myös Pelcoa ja hämästysta wastan
itziäm wahwistaman alinomaisella Rncou-
rella, jota waM seurawai et Psalmit so-
weliat owat rucoilla. Nijncuin 6.-23:27:
90:91:ja 121: Sillä semähden sanoo py-
hä Dawid sijnä 18: Ahdistuxe
sani minä auxcni huudan HErraa: tämä on
paras lääkitys pelcoa wastan. Wijdennexi
pitää meidän Pelcoa wastan itziäm lohdut-
taman Jumalan Läsnä olemisella. Esa; 41.
M pelkä sillä minö olen sinun can§as, älä
harhaile sillä minä olen sinun lumalas. mi-
nä wahwistan sinun, ja autan myös sinua,
ja tuen myös sinun Wanhurscaudeni oiki alla
Kädellä. Ia 2?: Psalmista: Waicka minä
waellaism pimiäsä Laxosa en minä pelkäis
mitan pahutta, ettäs olet callsani: Sinun
Witzas ia Sauwas minunrukewat.Rom.B:
Jos Jumala on meidän cdestäm cuca taita
meitä wastan olla. Cnudennep» pitäme dän
slttäßistisam itziäm lohduttaman,että waic-
ka me aialiisellawalwalla ezziwxi tulemme,
M tämän myrkyllisen Witzauren cautta tääl-
da pojcs ttmmatuxi, nijn on cuiteugan se

Bb 2 tai'
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taiwallinen Isä, hänen rackahasa Poiasans
lEsunsta Christuxcsa, hänen manyurscan
Wiyans Armoxi muuttanut? sillä hänen
cauttans on JumalanWiba sowitcttu. Hän
onkärsinyt jamaxanut meidänSyndlm ede«
stä, ja mljctm Taiwan meille jällens awan»
nut, Armon, Elämän zaAutuudcn, sen
rorkian JumalanLa KnMeudcn ja pyhän
Hengen meille toimittanut, jotca ijancalcki-
set Tamarat me caickl Uscon cautta jo täsä
Elämasä saaneet olemme, jotcaowatparem-
mat cuin Ta.was ia Maa, jotca paljo pg.
temmat owat cuin tämä ajallinen Elämä:
HErra sinunLaupiudcs'on parcmvi cuin E-
lämä, eikä taida näitä Tamaroita Runo cli
Cuolema meNdä poisotta:E mybs tuda
yMnLuondocappale eroitta mcilä Juma-
lan Rackaudesta, cuin on Coristuxes lliu.xes meldän Herrasam: la, että me HEr»ran Christuxen Lambat olemme, ni,n ei pi-
däkenengän rewäisemän meitä hänen caicki-
waldiaasta Kädestäns,ja ei meidän pidä A
näns huckuman, eikä helwetin Ponit vi<
dä meitä woitcaman. HErrawarjele m-itä
nijnminSilmäteräähän suojeleemeitäSii'
peins marjon alla.la waickame wieläcuo'
lcmme, nijn on meidän Sielun sidottu el<s<
witten Kimpuun. Nijncuin meidän rac
HErram sanoo: loca uscoo minun päällcm

hä<
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hän el aa, uka hän kuollutkin olls. Ia P.
Pawali: Ics me elämme, nijnmeHEr-
ralle elämme: josme cuolemme, nijn me
Htzrralie cuolemme, joco me nyt elämme eli
cuolemme, nim me HErran omat olemme.
Min tekele racas Jumala meidän catzam
caumdin että nijncum Chri»
sius on meidän Olamam, nijn vltä Cuole-
man el man meille woiton; Nain wo«tam«
me me Christuxesa tämän wiheliäihnElämän
ldestä ijancaickisenllo-ElamaN/ tämän huo'
non Ruumin, tämän Surun Laxon ede-
stä ijancaickisenllo-Salin, tämän ajallisen
Perinnön edestä, sen catomattoman/ ja saa«
Auttamattoman ja turmelemattoman Pe-
rinnön, joca Taiwahas on, tämän alino-
maisen Surkeuden catzonufen edestä, Juma-
lan Cunnian Näkemisen, ja caickein P. En«
gelein jaUloswalittuinCantzakäymisen,sijlim
meitä Jumala auttacon lEsuxen Chrlstu-ren meidän HErram cauna/ Amen.

Sairahan Lohdutus-Rucous.
UCH sinä laupias, pyhä> wanhmscas ja toti-

nen Jumala! minä tunnustan, että minä
epälucuisilla Synmilläni sinun «anhulscan Wi-
hae olen päälleni wetanyl. HErra sinä olet wan-
hurscas ja sinun duomios owat oikiät; Ach euinga
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cadun minä silli Sydämeltä»! että minä sinua wa-
stan rackahin Isäni, njn usiasti ja n>m eowln ricko-
nut olen, ja nijn kiittämätön sinul suuna hywlä
Mäs wastan oliul. Ach HErra ala njn cowin wi»
hastu, ja älaj ijäli azatiele meidän Syndiam, mut,
ta muista sinun Laupiultas ja hywyltäs, jocaMail-
wan alasta on ollut: Älä muista minun Nuoru,
teni Syndesä ja Vlitzekäymiftäni : mutta muista
minua sinun Läupiudes jälken, sinun Hywydes täh-den. Ach HErrase on si,nn w<mhurslas Whas,
lota minä systä yuwästä cannan, sillä minä ole»
ftndiä tehnyt siima wastan. Mutta minä käännän
Ufconi Caswm sen ainoan Armo-Istuimen , minun
HErram lEsuxen Chrijiuxcn puoleen, ji cummran
Nlinml Sydämeni polwel sinun edesäs rucollien Ar-
moa jaAndexlAndamusia. O HErra anna minun
löylä 2lrmo ja saada Lanplus I armahda sinuas mi-
nun päälleni, ja ota tämä Wchcms minun vääldi-
Nl polS, nijncum Dawidin cosca sinä kä-
skit Engelin, toca Eansaa höwlili , lacata lvö-
mast: Nijn älä myös anna sinun Wihas minua
näin tapacurmalstst cululla. Ach HEu'a, HErra,
mlnun Sondini on minun pahaji! myrkyltäner, mi-
nun pahat teconi owat se olkia Rnrto, cuin winun
näin turmelewat: Ach anna andexi, HEr,
ra anna andexi, ja paranna minua lasta waiwasta,
joea Ganallas eaicki parannat. Ach HErra sinä
paransit calcki, jotea sinun Käffys jälten catzoitCupari-Kittmten päälle, minä catzon Uscon silmillä
sitä ristinnaulittua lEsusta, anna minun Sieluni
lu3a tallella pldelyxi. O HErra minun radollinen
RuumWi on läynnäns Syndiä, stnlähden on se

myös
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myös avn. nr Sairautta za Kipua : Armahda si-
nu<is mm- n köohan L-zaruxen päälleni, jcca sinun

edes m?ca n«, laynäns paisumlta , ja p»y-
däll rawltsaMalläsänl sinun crnws muruista. AchHGra, HErw, catzo sinun rackaan Pcieas puo-
leen, joca cand-.,l mlnun Satraudenl , sälytti mi-
nun Kipuni pääiltns, ja tuli haawoittfuri minun
Sundcinitäytz-n. Sinälhastut, racaelsä, elä-
m?ftä: sinä olet W.lteudsni jaAutlidsni jaminun
Elämäni Woima , älä anna tämän Myrkyn mi-
nua ywssyödä, nijncutn tcuras lammasta, suojele
nmiuc,, Herra sinun caicklwaldtalla suojeluxeNas,
Muu Armbsijpeis wayon alla: merkitze minua lE-surm Clmjtuxen jm wiattoman Carttzan wtreLä,
tttäMucha-Engeli ohitzeNems: wahw!sta minua,
HEcra siiun He «gelläs jaWoimallaS, ja anna
m!pich:n ja wahwa Useo, että minä sim'3e sanoa

> - minun Toiwo», Linnan, minun
Ivnm.nl, johonga minä usealla»; Pelasta milnm

p -.ulasta, ja wahingoW"a Ruttolaudis
sta: Anna sinun Totudes <M mmulie Keihäs ja
K'!yz.- älä auna minun peljätä yön («MiMsta, ja
nuolia, pälwällä lcndäwät, sitä Ruttoa, j?,
ta Pmeist < ja Sairautta culn puvll painMH
turmele: anna käffy EngeleilZes minusta, että he
kätkewät lacklsa minun Teisäni, ja cauda-
wat minua Käsls^us, etten minä jalcaanl Kiween
louckais. M HErra, HErra, pelasta minua, sil-lä minä halajan sinua! Ach HErra nzmä tunnm
siilun NiAes,. sentähden warjtle wlnua! Ach HEr-
ra minä auxhuudan sinua, sentähden cuule minua!
Ach M «mun tykönäni Tuscasa! Temma minua
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sijtä pois CalckiwaldlaUa KädtlläS! saata minun
Cunniaan, ja osota mi»ulle Autududes. Amen.
Lohdutus-Rucous cowaja Sairaudeja

ia Cuoleman Hädast.
WCH lEsu Christe HErrani,
W Mun racas Wavahtaj<'ni!
Sun Pijnaas rascast' muistele,
long alla Sielus taisteli,
CosC Ahdiftuxest surkiastHicoilit Werta runfahast,Ia myös wäkewäll Huudolla,
Cans Kyynelein palawilla
Rucoilit Isääs hartahast,
Cuin woi pelasta Cuolemast:Tain Pijnas Woimall WelcaniPoispyhi, ja caick Syndini
An andex, paällen armahda,
Cans puoleen armiast catzahda:Ah kipus tähden angaran
Mua warjel' Cuopast Cuoleman;
Ia nijncuin Ryöwör' Catuwa
Sai Armon paälles uscowa;
Nijn anna minull Catumus,
Ia totinen myös Parannus.OauttWeres ruusu punaisen,
Cuin wuosi tähten' siMsen,
Ann' PjnaS Muiston SielusanOU wahwan taaldä lahteisan.
O puhdas Luondo Ihmisen!

Cuin
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Cuin Tuscan kärseit hirmuisen!
O Callls, pyhä Cuolenm!
Mua Cuollon Hädäst wapahda.
O Cuollon Tusca, Catkerus!
Ann' minull 110, jaAutuus.

ToinenLohdutus-Rucous.
«mun Armahtajani ja armollinen

»W Isäni; joca cuoletal ja wirwotat, wietsuu-
«tn Ahdchuxeen, ja sijlä ulos jällens, joca teet
köyhän jarickarl, jocaalennat j« ylönnät! Catzo
sinä olet minunAuiuudeni, ja «inun wäkewydeni,
lohduta minua minun Jumalani, ja anna miilun
Ilolla wettä ammunda Autuuden Lähtehestä, ja-
nowalftlie Sielulleni wirwotuxexi. Minä odotan
sinua HErra, minun Sydämeni himoltze sinun Ni-
miäs ja muistoas: minä halajan sinua Sydämeß
stäm yöllä, minun Hengeni walwo myös minusa
warhainl sinun tygös, ja taydois mielelläns nähdä
HErran Cunniata. Sillä sinun cuotles elämät, ja
nousemat ruumillans ylös jällens: Herätkät jakec-
scalcat te jotca macalte Maan alla . sillä sinun Ca«
lies on wiherlaisen kedon Caste. Mene minun Can-
fani, ja käy sisälle sinun Cammioos, ja sulje sinun
Owes Mes, lymytä sinus Silmän räpäyxexl) nijn
cauwan cuin Wiha käy Me. Minun aicani cului
jaon mlnulda otettu pois, NWluin Paimenen Ma-
ja, jaminä leickan poickt «inun Elämäni nijncuin
Cänguri. Minä cuicntan nijncuin Curki ja Pää-
styinen, za waikeroitzen nijncuin Mettmen: minun
Silmäni Wptwat puhkeman: HEtta, minä kär-
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jm Tuscaa, huojenna se mtnulda. Catzo, juuri
hätä on minulla Turwasta; Ach HErra wapahda
minun Sieluni sydämellisesti, ettei se huckuis, ja
heitä caicti minun Syndim stlkas ?aa. Minä suu,
rest iloitzen HErrasa, ja minun Sieluni ricmutzt
minun lumolasani: hän puetti minun'Au-
tuuden waattetlla, ja wecholti mm«nWanh rjcou-
den hamella, nijncuin Plkä caunistectu
caunisiuxella, ja nijncuin Morsian cauniitettu cau-
nistuxisans. Ach HErra minun Jumalani, äia c,u-
na sinun suuren sydämellisen Laupil.des, mjn eowan
olla minua eohtan s sinä olet culteniin minun Is ni
ja Lunastajani, se on iMi sinun N>m s. Ei ole
Mailmiw alusta cuultlu, eikä eorwillz tullut. eli
prikan Silmä nä>nyt, paitzi sinua Jumala mi ä
n!»3e tapadlu, joc« sinua odottamat. Mutta nyt
HErra sinä olet meidänlsäm, me olemme sawi, ja
sinä olet meidän WalajaW, ja m« olcmme caicki si,
nun käsialas. Älä HErra nijn cowin «vihastu, ja
älä ijäli ajattele Mtidsn fyMäm, catzo M että me
olemma sinun Lapsis. Minun Sydäm?nt murhei
owat moninaiset, wie minua ulos minunTujWam.
Catzos minun waiwaisudcm jaradolllsudenl puoleen,
ja anna caicki minun SynZint andcxi. Stnn HEr-
ra et ole andawa mmun sinun Lambahas tkän ns
eadotetta, jazti pidä kenenZän tmnua

sinun Mdestäs. O HErra lEsu, si miie elän ml-
nä, sinulle cuolln minä, sinun olen minä cuoleina-
sa ja ElaMsä, tee minua ijancglckisest amuaxi. A»
men.

29. Se
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29.. UepyhaUhnstillinen Mco, Ruconren lohdullise-
sti ulostoimitcttu.

länsimainen Usc«ttcappale.
Huomisesta.

uscon sinun pMes, O Jumala minun
talwallinen Isäni! za panen caiksll minun

Toiwoni, minun Sydämeni zLohduluxen ja ainoan
Turwan, sinun Armos ja Laupiudes päälle ainoa-
stans, ja tiedän, että sinä yxinäns, jaelmikänLuon-
dvinppaie paitzi sinua, ehkä cuinga pyhä ja woi-
mallinen se olla mahdals , taida minua Hadäsänl
mitta: silla wmcka Apu Wälicappalden cautla
lapahm, mjn toimilnt jinä sen cuittngin, sinä ra-
cas Isä, jota raiken awan leel, cuin Maan pMH
tawhsu;> M sinä M ainoa lumc la, cvrkeinijan-
calckinen hywä, cacken Hywydcn ylltziwuolawa
Lähde, jacotkein, puhtiin ja suloisin Rackaus, ja
losin itzeRackaus. Ia eltäs olet meidän Isäm, us-
con nunä eitä sinulla on juuli Isällinen Sydän mi-
nua lohlan ,

ja ettäs aiwa« mielelias mmua aulta
tahdot, elkä misän Hädäsä minua ylönanna, esillä
sinä olet Laupmden Isä , ja cmkcn Lohdutuxen lu,
lnaw, joca meitä lohdutat ealkfsa meldän Mur-
hesa», etkä ikänäns lacka olemaft meldän Isäm.
Sentähden cosca minä Ristin ja Murhin cM vien,
nijn lohdutan ja ilahutan minä ltziaiu si'iust.z, mi-
nun rackahin Isam: Ia cojca Sairaus ja Euole-
ma lange päälleni, nijn tiedän minä ettäs olet ml,
nua nhn wähän unhottawa, <uia Zllti Lsstans un-,
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hana tatta, sillä sinä olet se oikia M caickein ylitze,
luin Taiwais ja MaasaLapsiri cutzutan ja waicka mt«
nunlsäin jaÄiiinl hyljäisit »ninun, nijn si-läHErra
ra ciittengm coljat minun, ja nijn corkia cum Tai-
was on Mausta, annat sinä Armos lisändyä minun
i>ää!ll»i, jamjncuinllaLapsiansarmahta, mjnsi,
nälin HErra minua armahdat.

Minä uscon myös Sydämestäni, ettäs olet caic-
kiwaldias Jumala, joea woil elätlä, edescatzoa,
ylöspitää suoiella, ja pelasta minun caiklfta Wi-
holliWani , joco ne ollsit Perkelet eli Ihmiset.
Silla ei ole mitän nijn wolmallista, ettet sinä ole
wlela woimallisembl, ei «llän nijss suurta, nl)n
corkiata, n-jn cunniallista, nijn wäkewälä, ettet
sinä ole wielä, suurembl, corkiambl, cunniallisembi
ja wäkiwämbi. Sinä sanot itze:(*) M pelsä,
minä olen sinun canstas, älä harhaele sillä minä o«
len sinun lumalas, minä w«hwistcm sinun, mmä
oulan myös sinua, ia tuen myös sinun minun Wan»
hulscaudeni »ikiallaKädellä, s") Jos sinä Wesis
käyt, nijn minä olen tvtönäs, ettei wirrat sinua
upota, ja jos sinä tules käyt, nijn ei lletin pidä si-
nua sytyttämän. Sinä eaickiwaioias Jumala kä-
sität Taiwatwarallas, ja suljet Maan tomun col-
wcmnexeen, japunnttzetWuoretpundarilla:
li Luodot jaPacanat owat nljncuin pijcuinen tomu
sinun ebHsäs, ja nijncuin joca jääÄmbärijn, ja
mjncuin rahtu, joca jää waacaan. Caicki Maan
pijrm asuwaiset pelkäwät sinua, sillä cosca sinä sa-
not , nijn se tapahtu: jos sinäkästet, nijn se on teh-
ty: Sinä joca sanot Pimeydelle: Olcon walkeus,

(*) r52.4!-l». (") rs«. 4z:.1. 4»! 12,15.
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jaMailmalle: olcon luocu. Ginä cutzm „« jolca
el ole, nljnluin ne olisit, sinun Emnms
TaiwaS on sinun Istuimes ja Maa siuun lalcais
a»lin laula, Taiwaften ei laida sinua kä-
sittä: Kuhanen kerta tuh.:nen palwekwat sinua,
ja sata kerta tuhannen tuhatta stiftwat sinun ed«
säs : Sinä catzot wahwalda Istuimeldas caickia
Ihlnisten Lapsia. sinä walmiftat eaickeln heidän
Sydämens, ja ymmärrät caicki heidän ajatuxens,
«uulet heidän puheens ja näet calcki hndän työnö.
HErra Jumala Zebaoch, cuca on nijnmin sinä,
wäkewa Jumala? Suur! Cuningas cocoMaan
pijun ylltze, ja sin«n Totuudes on sinun ymdaril-
lä§.- Calcki Taiwan »lista sinua, ja
eaicklLlwndotappaleet pnä sinua pal.vzleman ja au,
rlhuutaman. Minä uscon myös, O minun lu-
malani ja Isäni, ettäs nijn laupias, cuin woimal-
linengin olet, suuri neuwms ja wäkewä Töisä, ja
sinun Laupiudes on mjn suuri, min iina itze olet.
Sinä catzot alahaisia Taiwais ja Maan päällä,
smä tunnet Llplät caucaa. Sinun eoelas ei laida
Wijs t kerscata Wijsaudestans, e,ka wäkewä K.l-
nen wä^ewydestäns, eikä ucas hänen Rlckaud»!-
stans; sillä sinä olet yrinäs calcki, Nnulie tuke cat-

k° n Wiisauden, Wäkewyden ja Mckauden ylistys.
Sentähden kään ia» minä ltzeni smun lygös totise-
si, Nöyrydesä; siN minä olen cunengin aina paitzl
Autuuta, ellen minäkäännä itziäni sinun lygös. Si'
nua ainoata Kalajan minä, joca ainoa olet se cor-
kein hywa ja Auiuus. Sillä ehkä minulla olis coco
MallmanLohdmus , 110 ja Riemu, nijn on se ruis
tengln »lman sinula ei muuta cuin Helwttli ja Cz-

dvlus,
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dotus, ja menee pois nijncuin Warjo, ei ole sijs
paitzi sinua, minun Jumalani ja Isäni, yhtän to,
lista Lohdutusta, ei yhlän pysywäistä Iloa, ei yli-
tän oikiata ja totista Elämälä. Ia että sinä, O
minun Jumalani ia Isani, oletTaiwahan ja Maan
Luoja, nijn on caicki Luondocappaleet sinun Kade-
säs, ettei yxikan heistä taida minua wahingoi ta
ilman sinun Mistä Tahtoas. Senläbden sanot
sinä: (*) Minä olen sinun Lohduttajas , cucast
siis sinä olet, ettäs cuolewsisia Ihmisiä pelkät? ja
Ihmisten Lapsia , jotca culutetan nlincuin Heinä?
Ia unohdat HErrsn, joca sinun tehnyt on, joea
haimat lewitlä ia Maan pirusta , joea sinun peit,
tä Kätens wanolla. Sentähden ioiwon minä si-
nulda ainoalda, meidän racas lumalam ja Luo-
jam caickia hywä, caickia Lohdutusta ja urmoLi-
sta Suojelusta, ia ljancaickista Elämätä. Sillä
caictt tulemat sinulda, ia sinä olet itzes meille co-
ionans andanut, caiken sen cansta cuin si-iä olet,
ja euin sinulla on , ynnä Taiwaan ja Maan >a
<aickeln Luondocappalden canha, meitä palweleman
za meidän hywäxem ja meitä liancaicktseen Elämään
auttaman. nijn myös caicki maalliset Woimat,
jvlca sinulda ainoalda nijncuin Luojalba, tulemat, ja

sinun Sana« cautm luodut owal. Ia waicka
T lwas ja Maa, racas Isä, cauniklt Luondocav-

ja sinunKättes teot owa<, m M"a on täy,
nans sinun Hywytläs: niin en millä cuitengan
la jonqun Luondocappalem, waan sinun amoan
Päälles, mmun racas Iftni, ia Maan
tuoja, ja lanon pyyan Duwiom cantza: <^*)
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Cuin sinaHErra, ainoastans minulla olisic, »uin
tn minä ensingän silte Tainast eli Maasta tottells.
Wa.cka minun Ruumini ja Sieluni waipuis, nijn
sinä Jumala cuitengm olet aina minun Sydämeni
U'cal>us, ja minun Ojani. Sillä waicka minulla
ca ck» Luondocapp.lleet oi sit, ««i minulla viis si-
nua, cmckttn cappaldm Luoja ja ylöspjtäia, nijn
pldäls winm cuitengin ynnä näiden
cappalden, ca Ha ja ei minulla olw yd-
län pysywälstä A>'tuu'ta. Sjnusa amousa minun
Jumal ni, joca olet se corkein, ijancaickinen ja
ettomatvi!» Hy nä on st pysi)wä!nen ijancalckinen
Aut«us. Jos m nullä nyt , mmun Jumalani, on
sMald in?n I H sinusa, jocaon T nwnhan, Maan
ja Llwndocappalden Luoja ja Msmäjä,
n»n olet sinä myös m nun ylöspiläwa : Jos sinH
olet luckenut caicki M ilman paimä', nijn olet sinä
moös iu mut c icki M6il.msn päiwätj, nijn olet sinii
myös lukenut Muun päiwäni, ja jocMellt päiwässt
han n tarpeens määrännyt. Ia myös minulle
witz!» Gu auxes ja Leiwänmitan
nyt, n.ijncuin Israelin Lapsille Corwesa, sillä sinä
meidän laiwallmen Hfäm tiedät meidän näitä tar,

Että minä nyt, O minun Jumalani ja
Ismi, mcon sinui . nijn halajan minä
mvös v!>dlstä itzeul sinun cantzas, että sinä, O «is
mm corkein hy .äni, minun tykönäni olisit, ja et
ulco a minusta, et>ä mmä ,'anoa maKdMm: Mis
nä cannan a na tykönänl ja minulla on ltzesäni mi-
nun cockein )a Hywäni , ja.minun corkell»
Tawaranl, )osa minulla on.

Toi-
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Toinen Uscon^appale.

Uunastuxesta.
W3lnä uscon myös caikesta Sydämestä.
MH ni sinun päälles, OminunHErra»
ni lEsu Christe, ja tunnustan, että sinä
olet ainoa Jumalan Poica: totinen zcaic
Kwaldias Jumala hamast ijancaickisudesta,
Isäs Olennon juuri Cuwa, ja hänen Cun»
nians Kirckaus. Sinä oletßackauoestalh'
Mlsexi tullut, ja meidän Llham ja werem
»äälles ottanut, ja sen , sinun ljuncaickisen
lumaluden Luondos cantza / Personas yh<
teyteen ijancalckiscst yhdistänyt. Sinä olet
täyttänyt RuumihisTemplm sinun jumali-
sella Cunniauas, joca minun corkein Iloni,
ja Lohdutuxeni on , ia ei taida myös yhdel-
jengänChristltyllelhmiselle ikänäns suurem-
data I!o«l tapahtua, cuin se on, ettalmna»,
la min Ihmisiä racasta, että hän on itze tul<
luc Ihmliexi Nch cuinga pidät sinä luma»
la Ihmisiä nijn rackaana, ettäs teet meidän
Jumalan suculalsixi / ja sinun Jumalallise-
sta LuonNostas osaUisexi ? Ia sentähden on
sinunNlmes, O racasHErra Christe, Im<
Manuel, se on. Jumala meidän cantzam, ia
meidän ainoa Wälimiehcm Jumalan jaD
misten lraihella. Ia että me ama mahdai,W

iIM
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itziam sinusta lohdutta, nijn olet sinä anda-
nut sinulles mloisen Nimen, että sinä cutzu-
tan lEw) ChristuZ, meidän Wapahwjam
ja AutuaMkläm, woidcltu, Cunmgqs ja
Ylimmäinen Papvi, ja olet antanut mei-
dän cutzutta Chrisiitypi, sinun Ntmes jäl-
len, se sn, HErran woideldmri, sillä sinä
M woidelluc meidän pyhällä Hengellä, Cu-
ningallkstrlP ipviuderi,ja Cumnnqoipi jaPa?
peiri sijnä Mlrwaistsa iiancaicklscsa Wstlda-
cnnnala/ jom tulcwaista Waldacunda me
Mosa odotamme. Scntäocn olet sinä O

JEm Christe/ pyhasiä Hengestä
sljnnnt Altin Cohdustl, ettäs pyhän Ihmi-sen Luondos puolesta/ olisit yldäkylläiseii py-
hällä Hengellä woidelluxi tullut, ja ca.killa
Hengen Lahjoilla, että me caiG saisimme

, sinun Täydetllsydestäs. Nijn oiet sinä myös
semähden sijnnyt pyhästä Hengestä, ettäs
olisit st caickein pyhin ilman Vynmtä, ja että
caicki stnusavl)Kitettäisin,ja coco Ihmisen Lu>
ondo ssnusa jällenspuhd?stctuxi,udistetuxi,siu-
natul, kirouxesta wapabdemxi, ja pyhällä
HenaMlädtttUi lulw. Osita caickein vydm-
oa Sikiämistä, joca meille Siunaurenjällens
toimittanut on! Sentähden oler sinä myös
Neitzestä Mariasta syndynyt, wast in M
Ylitze eaicka Luondoa, ettäs M? tullut to.
D):i Ihmlsexi, ja Ihmisen Pojaxi/ tehdä.
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Christllllsin Uston lohdut. Ulostoimitus.
xes silla meitä Jumalan Lapsin, ettäs ollsst
tullut Neitzen Pojaxi, slp ulosluwatnxiWaimon Siemenepi, Abrahamin Sieme.
nexi/ Dawidin P>jllxi, siri oikiaxi Dawi'
dm Hedelmäxi, ja siri caunibixi Wcsaxi
Isäin Juuresta, jonga väällä HERran
Hengi lewäjä, nijncuin sen totisen ylimaa
sen Papm, joca meidän Jumalalle somitta-wa 011/ hänen pyhän Ruumilns jaWerens
Uhrilla; jonga sinä Neitzcstä Mariasta otit
ettäs olisit puhdas Udri meidän Sundein,
edestä, ja että minä sinusa ja sinun cauttas
wastudest siinnytetyxi, ja udexi Luonoocav-
paleexi tulisin, puhtan NcilMstn Uscon
cautta/ joca itzens ainoastans sinun tyqös
pirä, jonga caucta minä Jumalan Larim
tuUut olen. Minä uscon myös, ettäs minun
Syndeini tähden karsilwt olet/ ettei minun
täydyis ijancaickisesti Syndeini tähden kärsiä.
Mutta anna minun nijncuin läsems, sinun
nijncuin minun Pääni cansia, wähän ai'
taa täällä Mailmafa kärsiwäisest kärsiä, et»
tä minä sinun cansias mahdaisin ljancaicki»
sten Cunniaan corgotetuxi tulla. Minä kii»
tän sinua sen ristin edestä, cuins minun M
leni pannut olet, että minä Risti -Wcljein
ja Pyhäin lucuull tulisin. Sinä uscollinen
Vapahtaja, olet nstinnaulittu, ettäs olisli
tullm tirouxexi meidän edestäm: Nijnluil!
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ChrlsiiUisin Usion lohdul. UlostHimitus.
kirjottetlu on: kirottu on locainen joca puusa
rivpu! sen päälle elläs e«rouxen meilda po's-
otta«sit, ia meidän siitä pMiwisil, m että
kirous sinun vnbasa Ruumlsas olis ulos iuu«
ructuxl, ia poistoimitecuxi ja Siunauxeri
muutetupi tuuuc, ja caikista uscowasista
lacannur. Sinä olet, O HErra Christe,
hapiäMsesti cuolut ruun päällä, mi-
nulda poisottWc sen ij ncaicklftn Häviän, ja
ellen minä wimmsnä Päiwana mabdais y«
lösnosta ii mcalckzftrn Pilckaan ja Haoiaän.
Sinä oltt puun p iäuä Madon werraxi ul»
lut, ette, mmun Vidäis kirolun Madon ijan«
taickiststl olemcn: Smä ole? ristmnaulitcu,

. etlk minä sinun suloisen Ikees jocapaiwä
piäumi ottaisin, ja sinua fturaisim, jaLiha»
m ristin alllltzistn ynnä bänen Himoins ja
Haluinscansl: Sma olet <uollut, ettäs o-

. llsst maranut Svndeim Rangaistu'
ftn; Sälä Synnin palcka onEuoiema,sem
tadden piti si un CwlemlM meidän cdestäm
k l simHn, että kuolema sjmlsa ja sinun caut-
tas ylitzewoilttuxi ja woimattomari tebdyxi
tulls, että Euolema nitttmstn Woitosa/ jassnun Cuolemas, o HErra lElu Christe,
tulls meidän Elamarem. olet ker-
ran cuollut minun edestäni, enen mma cuo.

. lis ijancaickifesti sillä jancai-sisella CuolemaK
la: Stmähden lziina minulle Armo, ma

Cc 2 mmä
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Chrifiillism Uscon lohdut. UlsstHimitus.
minä sinun consias cuolsin Synnillä, ja si.
nulle amoaftans nijncuin eläwä lä.sen sinun Ruumiftls. Gina olec cuollut et-
täs ijancmckisen Tcstamenlis wahwi<
itäisit, joismnlleSyndein andexi samlnnen
luwattu on, silla Testamcnti rtta sen Cuo«
lemaua wahwistettamän, joca ftn säätänyt
on. Sinä oler myös RawatwlN jälken hau<
dnuxi tuUut, nijncum PrMtta ianso:C)
Hän o» haudattu nijncmn Jumalattomat,
ji, cuouut nijncilin ricas; sillä sinä olet otta-
nut caiken meidän Syndeim Pllcan cantzaj
Hautaan, ia nijn candanut ja pois ottanul
meidän vilcklN/ ftnlähden anna minulle ar-wrs < että minä myös sinun canffas haudo-,
tup tulisin sinun Cuolcmahas, että nM
cuolmn Synnille ja Mailmallef että minhnincuiu läftn sinun canffas yhdistetO
tulla mahdaisin. Sinä olet haudattu, M.
mnun Hamani suloisexi Lepocammiop tt-
kisll; sinä olet myös alas astunut Helwcltin,
nimlum Woiton Ruhtinas/ ja Helwetm,
Porttein ja cmckein Helwetin Woiman I<lltzewotttaia, ettei Helwetti minua salpaii
fisällcns jjancaickiftsti, ia minä ilOiftst sano«
taidMn: Cuolema, cusa on sinun Otas?
Helvetti, cusa on sinun Woittos? Sw
tähden kijtan minä sinua, sinä Helwem
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khl-lsiilllsen Usion lohdul. UsHStHKnltlK.
cukistaja! (*) joca otlt wakewäldä Fangit
pois ja paalia Tuim«n öalijn irraue. Anna
minulle myös, O minun HErrant Cbnsts,
Ahdistuxisun totmen pysywäinen Lohdutus,
etten minä M sinä cuoletac ja tekr
jällensrlawaZi, sinä weir Helwettm jasiel»
da ulos iäuens. Sinä olet sanonut: (*) Mi-
na tahdon päästä minun EMsani Helwttift,
jawapahm heitä cuolenwff.

Sinä nousit myös colmandena PAwänä
ylös kuolluista/ nimcum Elämänßuhtinas,
mjncuin wDcwa Stmsom, joca rmcais

»Helwetin cahleet ja Cuoleman siteet. Smä
. ottt pois Helwetin Ponit ja cannoitne pois,
,ja w?it Fangiuden FanMi. Sillä s?oli mah-

> dotsin, mä simm pyhä Rlmnujs olis tmttn
'lCuolemalda Fgngina pieD, foca keffM
Cuolemmakin oli sn nckiftn lumM-«dencansia jlj^Mtdneiwoinur
Cuolema pitää sinua «Mns, P m hemn

, lonan sssicuwttn zättm.j.lnijn temnaisitsi-
liä meidän cmcki ynnä sinun carsias Cuole-
m sta, sinoden: Minä elän ja t idän vitaa

.

mybs elnmän, minä olm Dlösnouien us ja
Eämä. Mutta anna että mmä vl<N' sinun
.cansias ylösnousisin Snnuistä/ ia tulisin o-
lMseri sijtä ensima sstä Plösnousemiststa,

»ettei toisella Cuolemalla olis minun ylitzeni,
Cc) yytän

(*) l-<«.49,25. («)«»cIZ:«4.
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chrisilllisin Uscon lshdul. UlHstsimitus.
yhtan walda, ja että minä uudcsa talwal,
lyesa Elämäsä waellaissn, nizn että minä
saisin elää sinun cantzas liancalckM, ja sinun
eantzas, minun Pääni, yhdistettynä pysyä.
Smä astuu myös ylös chalwaasen, ja otit
Fangmden fanglp, ryö.nt WaUuuxet ja
Wäkewydet, ja tou heltan nakywm, ja smt
heistä Wottcn Cnnnian,tze couttas. Sma
astuit ylös Tmwaasen/ elläs Jumalan Cas,
wom eteen itzes asettanut olljlt meidän ede«
stam, uscolilsexi yllmäls n Pavlp ji Wali-
muhcpl/loca rucyllee weldän edcstäm, »vnga
tyaö me myös käymme turwalllsclla 3tod-
kcudeUa. Sinä olet myös sinun 3alwaasen
anllmijeUas Lahjoja lanusiue saanu , stn»
tähden ftamma me sinua tur:rams stauxem<
huuta. Anna että mma myös, O HEcra
Chnste, sinun cantzas h nacUlftst Taiwaa-
stn anulslN/TaiwäMsten vcräan vyrtilin, za
M Syda neUanl Malln as»i njnni rlvvms,
että mma sinun, nijncum mmun Piäm

lja»c«.ct>stst lMiiiettyna vysyllin.
Emä istut Jumalan ock.aUa Fvädellä, sinun
Ounmas Istuimella, zoia calcli pyhät En»
gelltsinuarucollewot ioca olec lvl gotenu ylltze
caickla Engele,tä,caikenHallltuxcn za Mallan,
jaMkewydenja Herrauden paälle,ja caitensen päälle ruin ninilttä taitan, ei ainoastani
W MUmas mutta myös tulewailes/ i«
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Christlllisin UstHN lohdul. UlHstoim»«uS.

Jumala on pannut sinunPääxl caickein pääl-
le Seuracunnalle, joca on sinun RuumijS/
sen tayttamys/ joca caicki caikisa täyttä,et-
täs yhleinm Vllmmäinen Papvi olisit, jolla
on ijancaickinen Vlimmäisen Papin wirca;
olet myös caickein Cugingasten Cuningas ja
caickein Herrain HErra, HErra seka Euole-
man/ että Elämän, Synnin ja Wanhur-
scauden ylitze, ettäs myös meidän tykönäm
olisit meidän Hädisäm, nijncuin meidän rae»
kahinlmmanuelim, sotlsir meidän edestäm/
ja meitä woiton pidälstt Nijncuins sanot:

loca wottta, sen minä annan istua mi-
nun cantzani minun Istuimellani, nijncuin
minäkin moitin, ja olen minun Isäni cansia
hänen Istuimellens istunut.Minä uscon myös, ettäs olet tulema duo.
mitzeman Eläwitä ja Cuolleita, ia että me
saamme silmlnnahtäwasti nähdä sinun tule-
man Taiwan Pilwisä caickein pyhäin Enge-
lein cantza; sillä sinä olet istuwa Cunnias
Istuimella ja julkisest osottawa sinun ijan-
caickisen Waldas. jota moni nyt pilcka, ja
caickein Silmätvitaä sinun näkemän, ja myös
ne jotca sinua plstänel owat. Silloin pitä caic-
tlin Sucucundain Maan päällä ulwoman,
silloin cuullan myös nijden pyhäin Engelein
Näni, Mmmälsen Engelin Ääni ja luma-

Ec4 lan
(*)11m.k.;:21.
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ChnMlistn UstM lohdul. UlsstHimitus.
Zan Bakuna, ja losin, sinun oma Astnes,
jonga camm CuoUtt ylöshemtttän, ja m-
lewur ccnck' stnun Dnomios'eteen asetemp;
S noin sinä langetat wijwelien Duomion
nlioen yltze. luin sinunwasemmallavuolel-
las owat: Mengat vois tt pah sti kirotllt, ijan-
caickiseen Helwetin Tuleen; mutta nnlle iorca
Malla puolella owm: Tulcat minun Isäni
siunatut;a omistacat st Waldacunda,'ioca
teiUe on walmistettu Ma:lman alusta Auta
minua, sinä wanhurstasDuoman että minä
sinun cowan Oikeudessa hirmuiftnDuomios
waltsäissn, ja ,jancaickischen Valdamnos'
has sistllc tulla mahdaisin/ Amcn.

Colmss Ustoncappale.
. Myhittämisefta.

uscon myös sinun väälles, OVM Jumala PM Hengi, ettäs olet
Isan ja Pojan cansia totmm micklwaldias
Jumala, Isästä ja Pojasta ulos käyvä, sen
ainoan lumaluden co.mas eri Persona,
weldän ainoa ja totinen Lohduttajam; io-
ca teet meidän Sydämem ia omantun-
dom iloisexi, ja annat meille Sydämesim
todistupen, että me olemme Jumalan Lap»
ftr; joca aulat meidän Heickoutlam, huo-
mat .meidän SydämOm, ja ettemme tie-
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Chrisiillisen Uscon lohbul. UlHStHimltus.

dä mitUmeidan rucoileman pitääMijn tu-
M sinä meidän Hcickouoellem aup, ja ru-
coilet hywää meidän edestäm Jumalan ty-
känä sanomattomilla Huocauxilla. Sillä
sinä olet Armon jaRucouren Hengi, sinä
olet meidän HErran lEsuren Christuxen
Hengi, jonaa cautta mc huudamme: Ab-
ba racas Isä. Sinä 'ohdutat meitä totisel-
la, pysywäisellä, elämällä ia ijancaickife!-
laLohdutuxella, nijncuin Totuuden Hen-
gi , sinä walistat meidän Sydamem, että
me tunmmme JumalanArmon ylitzewuo-
tawan Rickauden, jonga cautta me wan-
hurscap ja autuaxi lukmma sulasta Armo-
sta, ilman caickia meidänAnsiMm,ätnoK-
stans meidänHErram lEsuren Christuxentähden, Uscoll cautta, jongasinämeisä wai-
cutat,että me sencautta mahdassim tästä u-
lossanomattomasta kamarasta oWisexi
tulla.Sinäolctseoikiallo-OWasetaiwal-linenWoide, joca meille eaicki ovetta, nijn-
cuin meidän racas HErram lEsus Chri-stus meille luwannut on, että hän, nijncuin
meidän Ylimämen Pappim tahto andame»
ille hänen nijncuin hän sanoo:Joca uscoo minun päälleni-, hanmCohdustans pitä wuotaman Elämän Me-
den Wirrat- Smä olet. meidän sisällinenTaiwallinm Mcftann, Optttajam ja

C c 5 ScyM
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(hriMifen Usion lohdul. Ulostoimitus.

Scolu Mestarim,'jonga mc meidän Her-
lEsuren Chrjsturen cautta saanet o-

leimna, ettäs meitä ca ikeen Totuteenjoh.
Valaisit. Sinun cauttas olem me Cdristi
tyt, se on HErran woideldut: Sinun
cauttas olem me tullet Christuren läscniri.
Sillä jolla ci ole Christuxen Hengiä, ei se
ole hänen omans; nijn owat myös ne lu>
malan Lapset, jotta pyhäldä Hcnqeldä
dallican. Sinä olet se, joca meitä sMise.
sti lohdutat, cosea Mailma meidän mur-
hclli exi matta, joca meitä sisällifcst ilahu-
tar, cosca Mailma meitä mainos. Sinä
olet Imnalan Sinetti, jostaJumala mei-
dän cunde, cosca ei Mailma meitä cnä tu-
ta tahdo: Sinä olec meidän ijancaickisen
Perlnoöm Pami, cosca meidän Mailman
ylönandaman pitää.

Minä uscon myös yhden pyhän Chri-
stillisen Scuracnnnan oleman joca tun-
nustaa ja moo yhden Jumalan, jolla on
yri HErra, yxl Usco, yri Caste, yri lu-
mala ja caickcin mcidäll Isäm, jongaSeu-
racunnan ai wa Ylkä on Kristus > ja hän
Christuxen ainoa yengcllinen Morsian, io«
ca sydämestäns pitää itzens hänen a:noan
puoleens, ja hänelle Uscon cautta kihlattu
On, jonga icansta meidän taiwallinen Zl'käm tzens ijancaickisest kihlannut on Gcosss
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christlllijen Uston lshhul. Ulosroimilus.
scola, Wachurscaudefa ja Duomiosa, ioca
myös tundeHErran. Minä usconmyds,
eica tämä Scuracunda on Christuren hen-
geUmcnßumnis, jaChristus hänen ainoa
Pääns, ja että hän on tämän Ruumljns
ainoa Vapahtaja, on itzcns hänen ede-
stans andanut, hänen pyhittänyt ja puh-
distanut Wedenpeson cautta Sanasa, että
hän saattais itzcUens cunniallisen
cunnan, jolla ci saastaisuutta M ryppyä
ole, eli jotacuta muuta sencaltaista, waail
että hän pyhä j« laittamatoin olis: loca
Chriltuxen cautta on täMlll est pyhitetty,
sowittettu ja puhdistettu, nijn mci Zuma-
lalsä enämbi näehänesa yhtäl? Syndiä iatz astaliuutta Christuxcn corkian, calliin
ja ylitze wuotawan Hiarontäddcn, ja on
tämän hänen Ilkäns tä.den Jumalan ra-
tas Tytär, m/ncuin hänen Pohä Hengi
cutzu4s» Psckmisa: Morsian seisoo oikiai-
laKädelläs sulas callimmas cullas: Cuu«
le Tytär, catzo ja rallista Csrwas, un-
hoda Canias ia Isäs Huone; Rijn Cumn«gas saa halun sinun Cauniutees, sillä hänon stnun HErras, ja sinun pitä händä cu-
martaman. Cuningan Tytär on coconans
cunniallinen sisäldä, hän on.cullaisesWaat-
tees puetettu. Nämät owat ne wijsaat
NeitzN/ /Gtc«wal«istit Lampuns, j« me.

nit
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2 Christilsisttt Uscon lshdul. Ulo-3wimir«s.
uit Plkalls wastan, ja wastan otit hänen
Ilolla, ja menit hänen canffans taiwalli"scen lzancaicklscenHaä-Ilohon Näiden
Pyhäin luZusa ia yhtcydesä halaan minä
wybs olla, täsä tahdoisin Mlnakin mielel-
läni Ehristupen Ruumim Jäsen olla, sen
talwamsen Jerusalemin Cantzaasuja, mo-
nen mhanncu Engelittell joucosa, josa sc
raunis, sisällinen, pyhä ja puhdas HEr-rcm lumman Palwelus on, Hengesä ja
Tomudesa: Ia nijncuin meidän ijancaicki»
mn Cuningam ja ylimmäinen Pappim
iMcaickittcn 0,, nijn ei pidä myds Seu-
racunnan, hänen cuningallisen Pappiu-
deus, huckumon zvaan caickia Helwttin
Portteja

Minä uscun myös Pyyäin
nimittäin että c< icki sen pyhän Christillisen
Seuracunnan Jäsenet, owat caikista Chri»
stupen Tawaroist lja hy' ista Tblftä o<alli«
ftt: Ia waicka täsä Mailmas on eroitus
Ihmisten w ihcUa, corkiamdain ia alabai-
scmonm Wirttnniesten, Ricaften ja Koy«
hain, Arwosa ja Dlöncatzeesa olcwaisten
mällillä, nim uscon minä cuitcngm, että
heillä on ainoastans nri Chlistus, yxi Au-
tuax tekiä, mi Lunastaja ja Wapahtaja;
Sillä Köyhällä on mnos sama Sana, sa-
ma Caste ja Ehwllmcn, cuin Rickahalla-klN

412



Christillisin Uscön lohdul. UsHstowntu?.
kin, sillä Jumalan tykönä ci ole Persoa
nan muodon Catzandota: Ia nijn owat
ne benaelliset Tamarat Uscon cautta meil-
le yhteiset. Minäwcon myös, että ne Py-
häinYhteydesäjaOsallislldesa owat/ joiden
Risti,, Kärsimys, Murhe. Pilcka, Mön-
catze ia Waino heidän keffenäns yhteinen
on, eanVakärsiwällisyden ja wdänlelliseil
Armahtamisen päallepuknniscn camm.
Sillä se Jäsen, ioca ei tmme toisen läse-nen kipua on cuollllt Jäsen, scntahden pi<
tä yhden Jäsenen toisen» Cuorina callda-
mam että me Lain täyttaisim,
(se on sen sydämellisen Nackauden Lain)
joca on ottazmt medän Ristin päallcns
ftnoden: Sinun Ristis, minun Ristini,si«
mm Mncayes minun Dlbncayeni sinun
Köyhydes nnnun Kdyhydcni. Ack nnkä suu-
ri Pyhä meillä on sen vnhänßistin OMi,

nimittäin meidän HErram lEstls
Christus, Jumalan Voica, sentädden en
tahdo minä tästä Pyhäin yhteydestä itziäni
eroitta. Minä ukon mvos, että siinä py,
HM Christillise ä Eeuracllnnasa, cusa ikä-
näns se olla mabt', on Sondein Anocxi
saaminen, Armon Waldacunda, ja se ol-
kia Synnin Paasto, ia että ulcona tain-
caldasta Christicunda ei Man Autuutti,
eikä Syndein Andcxi saamista ole; uscon

myös
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Chriftillilen UstHN l«hdul. U'«stHimltug.

myös, ettei yMu oiealltuas, ellei hän
Christllrcn Ruumim eläivä Jäsen ole,
con cautca hänehcu istutettu, eli sipi tule.
Ia mcon, ctlä täia ei ai»
noastans kerran Syndcin Andepi anda-mus tapahdu, waan niiil usein cuin sitä
halatan; Siliä Christus on täsä Seura,
cunnala sc oikia taiwallinen Lääkäri cuin
jocapäiwä ja ioca silmän räpäys hänen
läfcndens wiat paranda: Sillä HErra
parailda nc joilla särjetyt Sndämet owat,
ja liemittä heidän kipuns, hän nosta cukiste-
tur: Se taiwallmen Samaritanus wie jo»
capäiwä ye haawoitetuc Känen Majaans,
ja kästc hcilä holhotta: Hänetzijocapälwä
niitä cadonneita Lambaita, sitoo haawoi-
tcttuja, holdoo sairaita, wahwista heicko»
ja, ci hän huuda, eitä rijtcle, särjettyä
Ruocoa ei hän murenna, ia fuitzcwaista
Kymilan Sodändä ei hän sammuta, da»
nen Wcrens on secallis Lääkitys, meidän
Syndeim woimallisin Puhdistus, suloisin
Sydämen Wahwistlls iaLcwitys. terwcl«
lisin lähdntys-Siemy Ahdistunen ja Cuo-
leman Hädän suuresa palawudesa, ja on
coco Mailman Syndein edestä ulos wuo<
datcttu, lttä caicki köyhät Syndiset caiki.
ua aicoina sitä nautita taidcksit, scntäh-
dcn ei ole hän yhMrta cutzunut Syndisi»
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Cbrisilllisin Uston lohdpl. Ulostoimitus.
ta, waan cutzu wielä Mailman Lopnun
asti, eikä ole muutamita ainoastans,waan
caickia cutzunut: Niin siis caicki jancwai-
set tulcat Elämän Wettcn tygb, ja iuocat
ilnwn Rahatta Minä uscon mnds
Ylösnouscmiscn, ttta lninull HErr<:nilE-sus Cln istus tämän minun Ruumiin!, eh-
kä sc Maafa mädännyt jaTuMi tulluron,
cuitcnOin jällens ylbshcrättäwä on, ia et-
tä minä (nljncum se pyhä Hioo sanoo)
saan Masani nähdä Jumalan: Silloin ne

täytctypi tulemat: (*) Hcrät-
kät, ja kerscatcat, te iotca macaatta Maan
alla: sillä sinun Castes on wiheriäisen Ke
don Caste: Cuolema pitä nieltämän ijan-
caickiscsti, ia HErra, HCrra on ottama
Cansans häwäistyxct pois caikls Maacun»
nis, ja kyynelet pyhkiwä pois jocattzcn
Caswoista: Silloin catowa vuke päällens
catomattomuuden, ia cuolewa cuolemat-
tomuuden, ja waicka täsä kylwetän luon-
nollinen, heicko ja huono Ruumis, nijn
on cuintcngin uusi hengellinen Ruumis y-
losnousewa Cunniasa, Woimasa jaKirc-
kaudcsa. Ia nijnmin minä olen candanut
Maallisen Cuwaa, nijn pitä myös minun
candaman Taiwallisen Cuwaa, ja olen
tulema Jumalan Engelein ja meidän HCr«nm

(*) 2K.2t,1Y.
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4i6 Christellisin Ust<3« lohhul. UloswiMltus.
ran kircastetun
mijn calomler-i, ja Jumalan Walkeus,
Kirckaus jaCunnia on minun Ruumijni,nljn'
cuin Jumalan Temvlin walaisewa ja täyt-
tämä. SM tämä minun cuokwainen Ruu-
miini on Synnistä wapahdenu, mip mah-
dais M siPCuolemafa pysyä? Tämä mi-
nun Nuunujm ja Sieluni on ijancaickifeen
Elämään luotu, lunastettu ja vyhit tty, mi»
p mahdais se cuolemasa pysyä? Tämä mi'
mm Ruumiini ja Sieluni on ChnstuxmNmmnjn Jäsen, pyhän Hengen ia Sacra-
mentttn cautca Christupen eäntza yhdistet-
ty, hänen cansans yhteen sidottu/ yanehen
kijnni istutettu, Cbristuxcn eläwax cekewai.
seliä Hengellä woideltu, seneähden on st
mahdotsin, että se taita cuolemasa vysyä;
Nitn on myös tämä Ruumis räsä EläwästPyhän Heng?n TeMpli/ ja mahta tuiewai-sesa Elamasä paljo enämmin JumalanAsumasta olla Kircastamisen jälken; jgwij-
meisexi ei ole Cuolema ckänäus nijn wäkewä
olema, että hän meidän.Christuxesta eroit-
ta taidais. Minä uscon myös ijancaickistn
Elämän, cusajcaicki Ahdistus, Murhe, Raa»
dollisus, Wiheliäisys, köyhys, Ylöncatze,
Waino, Sairaus ja Cuolema Lopun saa-
wa on, cosca tämä Sana sn täytetypi tule»

wa.:



Uscon lHkdull.UlsZtyjlnitus. 417
wa: Teidän Murbcnne käätän Ilon;
Nijn ettei tämän nykyisen mun walwal ole
senCunniall werta, cuin meille ilmouemn,
siellä on olewa scncaldainen Suloisuus jo-
ta ei Corwa ole mullut, smcaldmmn 110,
joca ei yhdengän Ihmisen Sydämeen ole a-
stunut, jonaa ou wa mistanu Nljl-
le jotca händä racastawat ja odottamat/
)oca on.M

110 ilwan Murhetta, Walkcus ilman
Pi:neytta. Rickaus ilmmlKbyhyttä, YM.kylläisys ilman Tnötä!, Rackaus ilman Wi-
haca, 110 ilman Turhucta, C:nnia ilman
Catmtta,Terweys ilman Sairautta, Kirc»
kaus ilnian Suuttumusta, ijancaickincn E-
lämä ilman Cuolemata.

30. Mwlls WiMtsseN Hai-
man Pelcoa wLtan.

MH minun HErrani lEftl C Me, sinäGI totinen Propheta, olet tlolläwaxi teh-
nyt meilleMailmanLopun,ilmsittanut mer-
kit, ja opettanut meicä cuiuga meidän itzämsillewalmistaman pitää. Ackminun Cunin.'
gani ia HErrani, anna mimm joc päiwä
sinun Tulemistas Ilolla odotta, sillä sinätulet äkist nijncuin Pitkäisen Leimaus, ia
nijncuinWaras yöllä, ja sinun Tulemtsesas

Dd Tai-



Rucous «viimeisen PHiwänpelcoa wasian.
Taiwat suurella pauhinalla poismenewät,
la Elementit pita palawudesta sulaman:
Mutta me odotamme usiaTalwaita ja uut-
ta Maata, joisa Wanhurscaus asuu- Ah
mmunHerrani jaJumalani! täsäMailmasasuu sulaKirous, Wihe!iälsi)s jaSurkius;
Tee sijs kerran Loppu hänelle, ja tee meitäsen uuden Taiwaan Cantzaasujamixi, ja sen
uuden Maan canHapcriUWi, josa ci yhtän
Syndiä eikäCuolemata oleman pidä. Älä
sijs anna meidän peljästyä Wijmcisen Päi'wän Merkeistä, cuin joucotcain sisälle lan-
gewat, waan ojenna meidän Pääm ylds
Lohduturellas, ja elämällä Tolwolla, sillä
lne olemme sinun Pldsnouscmises jaTaiwa'sen astumises caucta wastaudest synllytetyt
elämään Toiwoon, catomatromaan, saa-
stuttamattomaall jaturmelemattomaanPe-rindoön, jocasijnä uudes Taiwahas meille
tähdelle pandu on / iotca sinun wäclläsAu<
tunteen kätketä». Ach cuca ei mahdais i'
tziäns ilahutta tästä uudesta cauniistaPeriw
nbstä ? Emmäpä me ole tätä wiheliäistä
Mailmata warten ostetut, Lunastus on ijan°
taickinen, niinpitää mybs ijancaickinen Pe-
rmdö jaAsumasia oleman, jota warten me
nijn callist ostetut olemma. Nb anna mei»
dän, nijncuin sen ijaneaickisen Walkeuden,
ja smcatomattomanPerinndnLapset, sinuamassan
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Rmftus wii«eisin PZ wänPeloKawastan. 4<3

wastan Ilolla juosta, ia sanoa: Isä tulee,
ja tahto meidän cona wiedä sijhen oikiahan
ijancaickischenPerinddhön, meidäntaiwal»
liscn Isäm Huonecscn josa meille sm wal-
mistettu on. Anna meidän simm, O HEr-
ralEsu, nijncuin meidän caunihin Ylkäm
waitanotta niiden wijlasten Ncitzyitlen la-
malla, walnnstctmllaLampmiia nijncuin
Palwelial jotcaheidänHerralls odotttwat,cosca hän Häistä cotia tulee, ettäjme pitai-
sim meidän Kästsäm Useon ja Toiwon 3u!i«
soitot, anna meidän olla raitit ja
set, ahkeratRucourisa walpaat totisesaPa.rannupcsa, ylönandamaan tämän
häijyn ja riettaan MailmM, ja paremb ta
Waldacunda sisälle ottamaan. Ack anna
meidän mielelläni mennä'ulosltM saastai'
scstaSodomasta jaäläanna meidän tacam-
mecan catzoa, ettei meillenk<wis niinmin
Lsthill Emännälle, joca muuttui Suola-
Patzaxi O anna meidän niinmin Cotcat
lendä sinun tyabs, HErralEsu, jocameft
dän oikiaNawindom olet! Ach sinä suloinen
Kesä Ma, etkös pian jotule? Talwi on
kyllä cauwan ollut, jatämän MailmanKyl'
mys onmenäwaiwannut, nimittäin Epäu«scon ia sen coconans kylmendyneen Rackau-
dcn,hengellinenWilu. Ach minun HErra-ni, joca olet usconAlcaja jaPäättäjä, wah-'
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r Hmeist^päiwäl- PelcOäwHsiHN.
Nlsta minun Usconi; silläsinä olctscmonut:
(* C kalhmisen Poicaontulewa,lölitä-
nekö i)"nUlcoo Maan pääldä? Tmc O HEnra, UKo iaßactans on peräti lylmcudy-

Talwi on cauwan ollut, ja ellet sinä
dennä näitä Päiwiä, niin el yMn Ibmi'
ncll autuari tule. Ach ftniWcnhurscastcn
Dlbsnouseiniscn caunis Elonaica, cuinga

olet sinä edcstuottmva?
s),otc' Knyueleillä on kyln önet, ne Ilolla
niiltäwät, hr 01l wieuetulos callijn Tyyne-
lllicn Siemenen, sentähdell caudawat he
lMIlrUa Ach! anna
flNUnPc>domichts ne pyhät Engellt, coota
sinunNlsusAillihas MinunHErraniia
humalani! anna lnyös n inun tulla cooiu«
sl iu Eiäwlttcn Kimppuun sidotun; Aula
minua, että nnnä näkisin »mun Ilolla tlilc-
wan Pilwisä, nimenin caunijsaWaumlsa,
ja sinun ymbärilläs ien Taiwallisen Sota»
joucon cunnialliscn Seuran. Sinun lep«
znäin Caswois catzeleminen on Uscowalsil'
da cMcn Pelwon poisottawa; sinä olet

meidän lnuuttaira
Glolenann^estaCuolemattomuutek, H ic«

Wäkewnteen, maalliset, llionnol'
likt Rnumihit taiwaliisiri t'enacUisixi RM
pil iri, rltcl Tuli M Vesi> cikä m»kän E«
Mmmmenä lvahlngolttataida. lawaic»

C)i.uc.i<z:z. ka
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Zsuc«us wljn?eisi pe'cH«» wMIIN
ka Taiwas ja Maa Tulem huckuwat, niin
pitä meidän cuitcngin sen lapitzc mcliclnäu,
mjncuin mc nyt Ilman läplye menemme,
silla kirrastettuia RultmiM ci talda nukän
wahillgoitta M estää Sinä ct ole my 's
l!'inua stlnm wiycliäistäLastas sinäPäiwä.nä duomitzcwa, slllä joca Jumal, ll Poia,»
päälle uscoo, hänellä on ijancaickmcn E ä-
mä, ja ci tulc Dumwoon, waan lnellee
Cuolcmasa Elämään. Sinä olet ilmoitta,
nm minulle sen siuun armollisen Duomios
ja Istäwälliscn Ganas: Tulcat minun I»
säni Siunatut ja omistacat se Waldacunda,
jocaTeille onwalmistetm Mmiman alusta.
O silä armollista, suloina, lohdullista Sa-
naa! Ama, O armollinen laupias HEIra,
että mins caickcin UloswaZitttun cansia sen

ja Riemulla cuulla ftilin, ja sinun
lnnsias sinun Cunniaas sisällekäydä ma)-
daljin, Amcn.

31. MucousMmtosta Wihob
l>sia wastan.

MHsinäwäkewä,woimall'nen.ylitzewoit-
tamatoil, HErra lEsu Cd istc! linä

ic oikla'lhmcllincn, Ncuwonan' aza/Wä-
kcwo, Sanaan, liancaickinen I ä, -Rau-
hMPää.nies! ole sinä minun WamvOe-

Dd 3 ni^
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Ru«>usN)«!tosi6 wchollisia wilfian.
ni, minun Kilpcni ia Suojani, sillä si-
näHErra olctmiMnKilpem, joca minun
Cunniaan samat, ja minun Pääni cohem
nat. Ach HErra anna minulle wakewä, ur«
hollmen Sydcn, etten minä pelkäls Kym-
meuda Tuhatta jotca minua pijl ittäwät.
Nsusc HErra, ja aum minua minun Ju-
malani Mä sinä lyotcalckia minun Wihol»
lisiäni poskelle, jamurcnllat Jumalattomain
Hambaac. HErran tykbnäApu lövtän ja
sinun A nsas päälle sinun Siunauxes, Se<
la O Jumalawyötä minua woimalla; O-
peta minunKäteni sotimaan, jaKäsimanc.
niwaskijoustawetämään.AnnaminullcAu-
tuu es ja sinun oikiaKätcs wahwista»
con minun. Wahwista millua Woimalla
Solaan, ja taiwuta minun alani ne jotca
nousemat minua wastan AnnaminuUeMi-
holliseni Caula, että minä cadotaisinWai«
nojani.Hcidänpitä oleman niincuinAcanat
Tuuicsa, ja HErran Enqeli sysäckön heitä
pois. Heidän Ticns o lconpimiä jaNlljacas,
)a HErranEngeli wainotcon heitä. Tulcon
hänelleWaiwa, jota ci hän tiedä, jaNerc»
ko jonaa hän wiritti, käsittäkdn hänen.
Mutta minuu Suluni iloitcan HErrasa, ja
riemuitcanhänenAwustans. Caicki minun
Luunl sanocan: HErra/ cuca on sinun wer-

tai.es?



Ru<«u,N?«itost<»Wlhollista w«stan.
taiscs? sinä jocapäästät nöyrän wäkewäm-
män Käsiltä , raadollisen /a köyhän raate»
lialdans. (*) Sinun cauuas me Wwolli-
scm paiscam maahan, finun NimeM me
tallam meidänwastam carcajat. Sillä en
minä luota loutzeeni, /a minun Mieckani
ei auta minua; mutta sinä autat meitä mci-
dän Mhollisistam, ja saatat nijtähäpiään,
jotca meitä wihawat.

Jumala on meidän Turwam jaWäkewy.
dem, jocaon sowelias Apu Tussisa. Sen»
tähden en mepelkä,/os wieläMailmahue»
kuis, ia WuoretkclkelieMerta waioisit: Cul«
tengin on Jumalan Caupungi ihana Wlr«
toinens, jofaCorkcimman pyhät Asumiset
omat Jumala on hänen kestclläns, sentäh»
den se kyllä pysy, Jumala autta händä wa»
rahin. Pacanain pitä hämmästymän jg
Waldacunnat langeman jaMaahucku,co»
fca hän Äänens cuulla anda. HErra Ze«
baoth on meidän canffam, Jacobin luma<>
la on meidän Tukeni / Sela. Joca hllliye
Sodat caikesMailmas, jocaloutzen särke
jarickoKeihan, ja Rattaat Tulesa poltta.
Gaala meille Apu Tuscasa, sillä IhmistenApu on turha. Jumalala tahdom me woi«
malliset Työt tehdä: jahän talla alas mei.
dän Wihollisem. Noscan Jumala, että

D> 4- hänen
(*) ?1.44:6. 46:2. <o:i;. 6«:». «c^,
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WoiteM VvihMssa wöffän.
banenWlhoNiscns hajotctaifln, jajycadän-
dä wll)awat,paman häncn cdcsäns Am
heitä Ms nzjncuinSawupois ajetan,nijn-
cuin Meden waha sillaa ttllcn edes ,

nijn
huckucan lumalatton at Jumalan Calwon
edclä Muta wandllrscat ricmuitcan ja
iloilcan Jumalanedes iaricmuitcan Ilosa.

HErra, lee caicki Jumalattomat Loa<
p jolcasanomat:McomistammeillemJu-
malan Huoneet. Jumala teeheitänijncuin
Rattaan, nyncuill Corren Tuulen
Nlincnin Culo metzan voitta, ja mjncmn
z-iecki Mäct wmccä,?nainoo heitä juuri mjn
sinun Ram Ilmailcs, la hämmästytä heitä
TuuW yäälläs. Nijn he saamat tuta, että
sinun Mncs on KErra, ja sinä o!ct ainog
ylimmäinen caikcsa Mailmasa.
32. Jumalan KZuojeluresta

Wlhöllisia jaWäinöltä wastan.
mD Zebaoch, mwlin Wommni! HErra nunun
CMoni, nunun Linnani, minun WapMaM»,
minun Jumalan, minun Wahan, johon n.inä
lurwgn: minun Kiwenl minnn IlntlNideni Sar-
wi, ;a mjmmjWc.lfeluxeni! Miim kljtän ja auxen-
huuda!» sinua, O wlnunHErranj ja minun luVa-
lanj, nijn minä wapakdcm» Mhollisistani. Ah
HEne smä olet Köyhän Turwa, ja Tmwa!Hä-
F" W;

(') ri.z;:,;.««. (*') l>s. isl 2.9. iv. 17:7.
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GuHjeluxesiaNAHMsia rvastan.
däsä; stntähden he sinuun toiwowat, jotcasnnm
Nimts tunocwat. Osom sinun ihmellmen Hywy-
des , sinä nijden WapMaja, jolta sinuun ustal-
dawat, mjtä wastan, jotca sinun oiktaKanäs wa-
stan vwat- Warjtle mmua, niMutn Siln-eterää/
suojtle minua Sijpeis Watjon clla Jumalattomia
sta, jolcn minua hawittäwat, m mun WiholM
stani, jotca minun Sieluani piintläwä!. (*)

minun HErrani jaJumalani! peitä mmua Majaas
pahana Mana : Kmkc minua sale.iscen Majoas,
ja corota minua Caliiolle. (") HErm minun lu-
inalani sinuun minä uscallan, älä anna minun ika>«
nöns häpmän lulla ,

wapahda minua sinun Wan<
cautta. Cumarra Corna? minun puo-

lemi, auta minua äkist, ole mmulle nahwa as,
1,0, ja Linna minua auttaman. 3lh cumga si:z«ri
on sinun Hywydes, jouo,as päntt nckclle
jotca sinua piikäwäl! ja jonaas n!j8? l.'fot.>t, jol<
« sinuun MaldaVal, Ihmisten Lasten cdcsa. Si,
nä kätket heitä t-i?ötiäe sinaifeM jocalhen Haasto-
sta, sinä peität heitä Majasas rijtelewälßä Mli°
<A Raeafiacat HErra bamn Pnhans,
HErra warjeleeUscollisia,. jo runsast cossaa nijlle,
jotca Dlpeyttä (''') Häpiään ja
Ollekaan tulcon caicki, jo!lc> minun Soluani mä«,
jywät, piUatccn laeaplnn ja nauwp lnlron,
jotca minulle pahaa siwwaf , o!«n
Acanat Tuulesa, ia Engtli sysälkön beilä
pois. Mutta mmun Sieltmi iloilcan Herrala ja
rlemuitcan hänen Awustans. Caicki minun Luuni
simocan: HCna euca on sinun wertaiscs? sinä jo-
ta päästät nöyrän Wälewämman tkäsisiä ja wav

Dd s
'

d>>^'
C) rl-.27! 5. ("') f5.j1!2.20.21. :4. (***) l>,. ??' 4.
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Suyjelueesta wast<»n.
doll°'tn jaköM'»Raattllaldane. (*) AchHErra
älä salli minua tallatta'Vlpelldä, ja Jumalattomain
Käsi äikön minua cuklstHlo : Sillä minä olen köy-
hä ja waiwatuen, muttaHErra pitä mmusta mnr-
hm, sinä ol« minun Aucta/anl ja W- pahlaja»»,
Wl,un Jumalsni älä wijwy: Sillä htidchi Wäke,
wydens edestä minä turman sinun togös: Sillä
lum lla on minun W«rjelurent. Minä »eisan si>
nun Wäkewyktäs, ja warhain kerscan sinun Lau-
pi»llas l sillä sinä olet minun Waljeluxeni, ja

minun Hadasänl. Sinä olet minun Wä<
kemydmi, si Me ininä Kijlosta welftan : sillä siliä
Jumala olet mmun Waljeluxeni, ja minun ar,
«ollinen Jumalani. Senlähden mi«ä olen nijn<
euln wiheriäinen Oljypilu HErran Huoneesa: mi»
nä uscallan Jumalan Laupluteen ama ja ijsncaicti-
hst. Mmä tcu vo« sinua kijttä jjancalcklstst, el-
täs sen teet, ja odotan sinun Nimes, sillä se on
howä sinun PyhHls edes. Iloitcan jarlemmtcan si«nusa caictl jotta sinua etziwät, ja jotca sinun Au<
tuuttas raeastckval, sanocan aina: Jumala ulcon
suuresi ylistetty. Sillä sinä olee minun Turman
HErra HErra, minun Toiwon hamast minu»
Nuorudestani. Sinuun minä olen luottanut hamaft
Mini siz?ä minun wedi? ulos Äitini Coh,
dufta, sinusta on aina minun kerscauxeni. Minä
waellan HEttan HErran wäkcwydes, minä tah-
don muista ainoaftans sinun WanhurscauttaS.
Sillä annat mlnun nähdä p ljo ja suuria Ahdi,
st»xia, ja wirwotat minun jällens, ja taas sini
hset mlnun ulos Maan Sywydesta. (") S»nH

talu-
(*)?s,!.;6:i2. 4«,:1F. 59:10. 52: i«. 7«:6. ?»:s.

(**>.?Zl24. 8H:i?. 89:3. «cc.

426



Suoseluxesi» tVihollisiHTvastan.
«alutat minua Ntuwollas , jacsrjat minua wij,,«in
Cunnlalle. TeeMercti mlnim cantzanl, että m «un
hywm täwis, »a he sen näkisit jotca nu».ua wlha-
wat, ia häptlsit, että sinä HErra aul«t mim» ja
lohdutat minua. HEri a Jumala Zebaolh, cuc.l vn
nijncuin finH wäkewä lu«uala? ja sinun
on sinun ymbärllläs. Sinä paut>a'Vai<
ftn MeM yl tze, sinä hitlltzet pauhowaiset Ncllot,
smä sinun WilMses urholllseUa Käsi»ar-
nllas. Stnulla on woimalinen Käsiwarsi, wä-
kewä on sinun Kätes, >a corkia on sinun oik<<l Kä-
les. Wanhurscans ja Duomio,on sinun IstmmeS
Ilsahwi»ms: Ar»o jaToluusowat sinunEaswos
edes. EinH »let «llmn Wäkewydeni Ketsmus,
jaArmos cautta ylösnostat sinä minun G«rweni.
Sillä HErra on meidän Kilpem, ja Pchä Israe-
lls on meidän Cuntnnigm. Anna Kä:es tu« ta mi«
Ma, ja fwun Käsiwartes wahwista minua. Älä
anna Wiholliften woitta minua > ja Määriin sul-
loa minua. M käännä minusta pois - AlMvcs,
ja älä salli sinun Toluudes wilplstellä iianeai'ckisesti,
Amen. ,

33. Mucous ja Uohdutus pa-
hoja Suita ja Panettelioita «iä-

stä» Psalmeista.
HsCH smä siwiä, kärsiwäinen HEna lESU<H Christe! cuinga olet sinä nijldä «yreyllisildä

Kyykännetten Sikiöildä, Ptzarlseurilda waiwatux»
tullm ? Ia euingg tulet sinä wielä »yt caikuoa Eri-
flutaisildc, ja I«malalomllda pllkatux» ? Cu inga on



Adbdutua v6Nsft?l!»H wassan.
ft ,an<a Mato cljiany slliu < C^nd(,päa»a! ? H»
Cl! Mg pistä sc silmä nmlä jl:un Sll»
la S,I"N me ee lilos soiman m>n'cn smun
E>: !NZs ia Kä meen wäliliz, sij« lisän mmi
e -n -in äkän laide, sijlä wopa olla , nlj.cum myös
c Ui sinun Zäz'n<s , ja tmna c« ole nädin Risti

j lca siuun omas owat. Ach HEira minä
tr däu sinun ftlllwan nw,än walwan MnunpaäZft
ni iilN,, mi mn Hu Växeni , Dawid,s in>o:
(*) on käss nyt hänen airoilla Dawiditg.
MutlH Dä eoeilelet sinä mmm
Nösr^tän.', ja Rucoustani ja Mdot istlNta mi,
ru>u, Nomywli ia Siwcydsn. Ach HErra pelasta
«ilua . Vucka, ju<mna mmm sitä wastan
sa.idaLuhoutus jaLäätl ys sinun SanaKas, ja ft mi-
nu l Sydämeheui paina. (*) 2. Sam.k.»6- 10.

iknnmäinen n Rilpi.

UHlna HErra olct minlln Kilpeni, ioca
mllttln Cuniliaan saatat, m minmi

cohcitnat. Nousc HErra ja auta mi»
mm WMM lumalam sillä jM !Or calckia

WIhMWM pystclle ja muremlat
In:na!alt3nwmHalnvaat. M^.B.

2. hallitus.
Tc MiatMiedet, cuinga cauwan pitamb

Mm ClnnlMllz pilcattamall ? Mm te raca-
siattyTurhmta, jakysyttaWaldctta? T'M
dcccu että HErra wlc PMns idmlllljcst,
HEnch euulc, cosca minä Mrä huudM>

3."U'
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Lo?".hmuspanettel''oisa waff<m.

). humalan Cojto N-corvaizlen panetre-
l »"<> -. j? pidollista rvastan.

Sinä cadotatWalhettellat, .kbCrracau-
histu ja Isteck<nt Sillä hcidön

el mitan Tomutta, heidän n»
ftllinus onSydänmlHivll, heidän K ta is
onawoinHauta, ia heidän "ieWänft he lic-
hacoiycwac Jumala, cuä
he langcisic bcidän?lt'atuxistans Iwttc. n
caicki, jolcasiuuun llscalwwat, anna heidän
riemuita ijancalckiiels, sillä sinä warjecr hci«
tä: ne sinusa jotca simln Nimcs
racastawac Sillä sinäHErra siunaat wan-
hmcaita , sinä caunistat heitä M nollas,
mjncuin Kilwellä. Ps 5:7. »o. n. 12 lz.

Ca i cki mm;mW! hc llis-n i saacon H pi' 't,
ja suure 5 pe!iältäk,n kaandykön lacupcnn,
ja nopM hälväiitäkdn. Ps 6:11

Sinuun HErra minu Jumalani nnna
uscatlan: auta minua caikista
ni,ia pelasta mmua, ettei hcrepis a särkis
minun Sieluani, nijncuin "alopeura , il-
mallHolftoiat' C,yo hänellä on vaha mic-
les, bän on Onnettomuutta rascas. muttahän snnnnttä puAttl nsscmH' n caiwoi H.ni'dan ia walmi tl, ,a o?: caamnut siihen Ciiop-paan, jongahän oli leyunc. HäncllOnnetto-

lNUll'
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«.Hhdutus psnettesl<>ita wasta».
mliudcns pitää hancnPääns päälle tuleman
jahänen Wäärydcnspitä hänenPääns lael.
le iangemcm Ps. 7:2.). 15.16.17.

6. humalan Suojelus.
Warjelemmuaniincuin

jele minua Siipeis warjon alla, Jumalat,
lomista, jotca minua häwittäwät, minun
WihoUisistani, jotca minun Sieluani, pij-
rittäwäl Ps. 17:89.

7. "Aumala alaspolkewalhetteliat.
Minä kijtän ja auxenhuudan HErraa,

niin minäwapahdetanVihollisistani Ahdi»
stllresani minä auxhuudan HErraa. ja mi»
nun Jumalani tygh minä huudan, ntjn hän
cuule minunMneniTcmplistäns, jaminun
huuton hänen edesäns, tulee hänen Cor<
wijns. P5.1«4.7.

8. Jumalan N)arjflus.
HErra on minun W listurm ja Autuu».den, ketä minä pelkän? HErra on minun'

Hcngeni Wäkewys, ketä minä wapiscn?
Sentähdm ehkä pahat, minun wainolliseni
lähestywät minun lihani syömän täyty hei»
dän cuitcngin heitäns loucata ja langeta. Ia
waicka Sölawaki saattais minua, uijn ei
minun Sydämenfcntähden pelkäis. Ia jos
Sota nousis minua wastan, minä turman
Mekin häneen. Sillähän peittä minunMa»
Msans pahana aicana, hänkätke minun

lgl l
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z.«hdutus panetteliOlta rvastass. 43 l

laiseen Majaans, ja corotta minuaCalliol-
lc. HErra osota minullesinun Ties, ja ioh.
data minua oikiata polcua, minunWcholli.steni tähden. Älä anna minua Wiyotlisteni
Tahtoon: sillä määrät Todismret seisomat
minua wastan, ja tekemät häpemättä wää-
rynä Mutmminä uscon cuitenZin näkewä.
niHErran hymyttä cläwittcn maalla. O
dota HErraa: Ole dywäsäTurwasa.ja hän
wahwista sinun Sydämcs: ja odotaHEr-ra. Ps 27: i 2 . 5.11-12< 13'. 14
9. Jumalan Wartioitzfmwen ja Rätkmn-

nen pahoja Rielia wastan.
Mutta minä toiwon sinuun HErra: ja

lvnon sinä olet minun Jumalan, minun ai.
cani olvat sinunKästsäs, pelasta minua m.
liunWihollistenikädest ja niistä jotcaminua
lvainowat. Tulcbn mvkäxi määrät Suut,
lotca puhumat wanhurscasta wastan cowa-
'sti/ Plpeydes ja Woncatzes. Cuinga suu»
ri on sinun hywydcs. jongaspanit tallelle
niille jotca sinua pelkawät! ja jongas niille
olotat, jorcasinuun uscaldawat, IhmistenLasten edcsä! Sinä kätket heitä tykönäs sa.
laisest, jomitzen baaft sta, sinä peität HM
majasasrijtelewäisiftäKielistä. Ps. 31: 1i-
16.19.20.21.

10. humalan Costo.
He olcon nisncuin Acanat Tuulesa, ia

HEr-



lohdutus pan«tell'oita wastän.
HErran Engeli sysätkö» heitä pois -.teidän
Ticns olcon pimiä jaililiacas, ja HErran
Engcli wainotcon hci?ä Ps.) 5.6.
ii. panmeliat lalzgewac omaan Mieo

kanns.
Hlawihastupabtlintähdm, jaala cadehdi

pahomittiöitä: Sillä nijncuin hcinä.hc pian
hacatan pois, ja lacastuwat niincuin wi<
lioittapaRuoho. lunnUatoin uhca wauhnr-
scasta, ia kiristcle hambaitans pääl-
len s Mutta HErra naura händä, sillä hän
lläke hänenPäiwäns joutuman. Jumalat-
tomat wttäwätMieckans, ja jännittämät
loutzens, cukistarens raadollista ja köyhä,
ja teurastarcns.hurscaim heidän teisäns.
Mutta heidän Micckans pitä käymän hel.
danSndamecns,ja hcidänloutzens pitä sär«
kymän. lumilatoin wäijy wallhurscasta
jaetzi hända tapparens: mutta ei HErra iä-
tä händä han.nKäsijns, ja ei duomltze hän-
dä, cosca han duomttan. Minä lläin Iw
lattoman, sangen jalon ja waldian, joca le»
witti itzcns, ja wihotti nijncuin mihcrial»
ncnLaurbärin puu, ja han pois meni, »a
catzo ei hän enä ollut: ja minä kysyin hän-
dä, jaci hända cusanldytty. Ps. )7: i. 2. iZ.

12. Rarsirvällijps woitta Häwaisipren.
Mutta Minuntäyty olla nijncuin cuuroin,
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Lohdutus pzneneliH'><» wassan.
ja ei mitancuuleman, janilncuin mykän io-
ca ei awaja suutans. Ia !!nnun täyty olla
nijncuinse jocaei mitän cuulc ja wnqa suu»sa ei ole wastausta: Slllä minä olen tehty
kärsilnään, ja minun kipuni on alati minun
edesäni. Ps. 53:14.15. 18.
1). Costo on JumalaUe annettawa : pa«

M netteliain Duc»m»c>.
Heitä sinun Sunls HErran päälle, hän

sinusta murhen pitää jaei salli wandurscan
olla culkiana ijancalckisest Mutta sinäluma-
lasyhxätheitäsywääncuoppaan.murhamie-
het ja pettäjät ei pidä tuleman puoliikääns,
mutta minä toiwon sinuun. Ps. 5 5:2). 24.
14. Rucouieja ja Jumalan Rjtoxesa on

fski iy?Oilckaisa wastaN.
Jumala ole minulle armollinen, ole mi-

nulle armollinen: sillä sinuun minun Sielu,
m uscalda, ja sinun Snpeis warion ala mi-
nä turwan. sijhenasti että a ohitze
käymät. Minä huudan sencorketimnanlu-
malan tygh, sen Jumalan tp.qo, wca minun
waiwanilpäälle lopun Hän läheltä
Taiwast, ja warje>e minua, ja anda ne ha»piään tulla, iotca minua tallomat ylbsniel»
!ä,Sela. Lähettäkdn JumalaArmons ja
Totuudens. Minun Sieluni macaa Jalo-
peurain keskellä, jotcaowat nijncuin Tulm
l<eckj,lhmistcn Lapset, joiden hambat owat

E e keihäs
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Lohdmus pattetrellHitH wasiatt,
keihäs ja nuolet, jaheidän Kiclcns terä vä
Mtecka. Cvl ota itzcs Jumala Taiwasten y°
liyc, ja sinun Cunmas ylitze caikenNaan.Wercon he wiritil minun käymiselli eteen,
jaminunSicluniwältti: Cuopan hecaiwoit
minun eteeni, jaMenheltzelangeisir, öc.
la. Walmis on minun Sydämen Jumala,
walmis on minun Sydämen weisaiNgn ja
kijttämän Herä minun Cunniani , "hera
Pmltari jaCandelc, warhain minä tahdon
herätä. HErra sinua minä tahdoll kimä
Cansain seas, ja weisata Pacanain scas.
Slllä sinun Armos on suuri hamanTaiwai-
siin asti, ja sinun Totuudcs Pllwijn M
Corota itzes lilmalaTaiwasten ylitze, ja
nunCunnias ylitze cMenMaan. Ps. 57:
15. pltckajat orvat Perkele,, Meyämichet

ja "iadti - Coirat.
Warjele minun Elämäni Vihollisen pel-

wosta, jotca heidänKiclcns hiwowac lliin<
cuinMiecan, he amduwatheidän myrknlli-
sillaSanoillans uijllcuin Nuolilla, että hc
salaiscst ambuisit wiatoinda: he ambuwat
händääkist, ilman pelwota: Mmtz Ju-
mala ambu bcita Nuolella akist, niin hco<
wat saanet Ranaaistuxcns Heidän oma
Kielens pi ä heitä langettaman, että jocai'
nen cuin heidän nätt/ pakene hcitä. Ps 64:
2.4 5.8.9-
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Lohdutus pattett-elidka wasia^.
i6. 'Jumalan woima i)Zööpuaä meitä

Minun Wlholllseni puhumat minuawa-
stan ja jotta minull Slcilian» n aijyn m, he
kcstcnäns neuwo pitöwäl. ia si nowat: Ju-
mala hyljälshäncn, maca. ja käsitti
täl häudä: sillä cl olc Wapa'' saj ta K inä
wacllanHErranHErr n Wakcy ndcs, mi«
nä tahdon muista ainoastaus sini nWanhur-
scauttas. Jumal >sinäoiet uoru«
dcstani opetti liut, scmäddcn minä julista si-
nun Ihmeitas Ia lninun /a
harmapi tulonani äiä Jumala minua dyljä,
syden asti cuillminä ilmoitan simmKäsiwar-
tesLastcn lapsille, ia sinun 2 äkttvydcscai'
kille tulewaisille. SM sinä «nnat minun
nähdä paljo ia suuria Ahdisturia, jawil wo-
tat minua jällens, ja taas sinä haet minun
ulos Maali sywydestä. Sinä teet minunsongcn suurexi, ja lohdu a minua jäUens.
Ps.7i:ic>< 11.16. 17.18. 20.21.
17. Jumala peittä meilä warjollans pa«

ba no'ista.
Minä nostan Silmäni Mäkinpäin. loisia

mimille Apu mlec, minunApun u«c Lerral?
da, joca ? aiwan ja Maan tchnnt on. Ei
hau s««i sinunllilcas horina, cck sc maca,
jocasinua kätke- Catzo wcalsracll warkle ei
ft torcu cli maca. HErra kätkekbn sinua,

E e 2 HEr-
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Lshbutus p«nettelioita waff«n.
HErra on sinun warjos, sinun oikialla kä-
delläs, etteiAuringo sinua poldaisPäiwäl.
iä, eikä Cuu Ydllä HErra kätkekbn sinunulos käymises, ja sisälle kaymises hamast
nyt ja ijancaickiseen. Amen. Ps l2«.
»8. Jumala warjelee meidän wiecastenRielden ilawaludest.

HErra, pelasta minua pahoista Mmisi.stH/ warjele minua määristä Miehistä, jot-
ca pahaa ajattelemat Sydämisäns, ja joca.
päiwä Sotaan hangitzewat. He hiwowat
kicldäns nljncuinKärmc,Kyykärmcn myrc-
ky on heidän Kieldens alla, Sela. Warje-
le minua, HErra Jumalattomain käsistä,
warjclc minua määristä Ihmisistä, jotca a-
jattelewatminun käymiseni cukista. Vlpiät
asettamat paulatminun eteeni, jawenytta«
wät nuorat wercori minun eteeni, minun
tielleni panemat hepaulan. Sela Mutta
minä janonHerralle: sinä olet minun lu.
malan / HErra cuule minunRucoureni A
ni. HErraHErra minun wäkewä Avun, si<
nä warjelet minun pääni Sodan aicana.
HErra älä salli Jumalattomalle hänen lu-moans, älä wahwista hänen pahaa Tah.toans, ettei hän ylpennyis, Sela. Ps.^o:
3. ). 4. 5.6. 7.8 p.

ly Suiden Ranflaistus.
Heidän HuuldenS waiwa / jotca minua

ymbä-
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lohdutus fxmettelioita wastan.
ymbäri piirittäwät,langetcon heidällPääns
päälle Tuliset hijlet pnä heidän päällens
pllloman, hän anda heidän lallgcla Tuleen,
ja sywään Cuoppan, ettei heidän pidä ylos«
nouseman. Kielilackarin ci pidä menestymän
Maanpäällä häljy wäärälhminen earco-
tecan ja Sillä minä tiedän että
HErraradoUiscn Asian, ja köyhän mkeu«
dcn toimitta Wallhurscar kiitläwäl sinult
Nimes. jawagat asuwac sinun Caswos e-
drs.M 14 :10. n. 12. i) 14.
Ho. wainoja ei tuhdo kengän tuta meitH,

"lumala ainoastans.
Minä huudanHErran tygd minun Ancl.

läni, ja wuodatan minunMtuxeni hänen
cdc,äns,ja osotan hänelle minun hatäni.Cos-
ca nnliunHcnaen on AHWuxcs, n»jn sinä
ticdät minun käymiseni, tiellä, jota minä
waelian, he asettamat paulat minun eteeni.
CGcle oikiallc puolelle, ja näe, siellä eiyxi-
kän rahdo »ninua cuta: en taida minä paeta,
ci tottele kengän minun Sieluani HErra
sinua minä huudan ja sanon: sinä olet mi-
nun toiwon, jaminun osancläwittcn Maal-
la. Ota waari minun Rucouxestani, sillä
minua waiwatansangcn.pelastaminua wai-
nolllsistani: sillä heowat minua wäkewäm-
mät. WMurscat coconduwatmilluntygb
ni, coscas minullehnwasti teet.P5.142:2.8.E e ? Cuin
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4 38 Rnro:'?. kastan.
C«l oa lid n'Cbristuic,! cau la, »a I)li!'.cn jn c.Uckni! Pybain

Esi ersin «a re i, Pnncurrnja wääi-at f>c!rt
„ in pi a, ~!. ion lufia i?. wljusa

, ToiscsaKiijasn sjtä
Eorlsista sydestä.

34. Mneous Sodan-HMsä,
?a nrckzawastan.

calckiwoldias Jumala! sinä wä-
N 3 wvä woiltalnawin caickein ('unin<
gMnCumngas, ja caittein-dErrain Hw
ra! joca olcl sa!;onul, eltel hiuscarwan
meidän PäNäm pldä pmoman ilman si-
N' n Ta^do tus jocu Sodat hallitzet cai«
les M iliuas, joca jouhen ftrjet, ja kei-
hän ricot ja rallia; Tulesa poicat ole
sinä meidän Mlm warjelilrcm ja wäkc-
wvdcm »lttdäll Callwm ja Liunam! pe-
lasta nicili ia coco Cdristieunda sijtä jul-
masta Turkista, caikista merta jailowaisista
WwoltWa. A'»' hvijä Pericuudaas, jo-
ta sijtä pnnästä Cdristunn Ntmcsta mai-
mtan Nluza sinun Cunnias suureci tulla
Corkcudcs, ja coco Mailmasa, anna olla
Maala rauhan icl IynnMä hywä tahto.
Mä anna Kirckoja ja Scouluja cuklstctta,

ja Cms<a häwicctcazja turmelda,
josa sinun Cunnias am. AnnacaikelleChli-
stiMlle EmvaUalle ja Alamaisille py'y«
M,ineil Rauha ia Primiellsys. Anna l,y«
wydcn ja kelkcnäns cohdala,

WaN'



Rucous Sodan-Hädnsä saTurckiawasian.
Wanhurscauden jaRauhan toinen toiscns
suuta anda. Anna Totuuden Maasta wc,
soa, ja Wanhurscaudcn Taiwast catzoa.
Sinun Apus on nijdcn tykönä, jotta sinua
pMwat että meidän Maallam Cunnia
afuis, ecta myös meille HErra hywin re«
kis, ja meidän Maam hedclmäns annais,
tttä Wanhurscaus sittekin liänen edesäns
pysyisjamenestyis KäjkeEngeleilles, et-
tä he piirittäisit meidän rackahan Isäm
Maan, meidän Ruumijm HcnczemjaTa-
waram, mjden ymdäri itzens asettaisit tu«
lisillä Hewoisilla ia waunmlla. ole sinä'.tu-
linen muuri meidän ymbärilläm, ja war-
icle meitä, ettemme lanaeis Vihollisen
Miccan cautta, emmäkä tulis paljastetuxis
häwitetypi, ulos ajetuxi jaHengen, Tama-
ran jaCunniailpuolesta wahingoitetupi. An-
na ctcmmc uscallais Rattaisijn ja Oreihin,
waan sinun pyhään Nimecs, joca on wah-wa Linna, johon wmiduricas iuoxee ja
tulee warjelluN. Alma meille mieyullinen
Sndän ja Mien meidän Wihollisiam ma-
ston, warusta meitä silmn woimallas, silläsinun cauttas mc Sotawäen murennan?,
ja mcidän lumalafam carcamme me muu-
rin päälle, sillä sinä olet caickem Kilpi,
jotcasinuun mcaldawat. Jumala wyöta

woimalla, ja opeta meidän Kätem
Ee 4 soti-
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<sur«sl<l wafi«»«.
sotiman!ncidäll Wwollisiam pastan: An-
na meille AMlmdesKilpi, sinun oikia M
tcs wah ui taco>l mci ä. Sinä taidat mal-
mi ta meldän lvoimalla Sotaan, sinä tai-
dat taiwmca meidän alam , jmca nouse-
mat meitä wastan. Snä annat mciltcWi-
hollistc.n c mlazz, eccä mc cadotam mei-
dän Waiilsjaln, euä me surwom heidän,
minuun Maan tomun mulen edesä, ja hei-tä n ftols zllijncniu
tähden pue meidän paallcm sinun Wonnas,
annn medän olla wäkewät sinusa jasinun
Wäkewydes wolmasa Hajota Cansat jot-

ten mielellans soci«val, tee heidän pahat ja
wicckac Ncuwons cyWpi, ja heidän iCa-
waludens Sinäolctkirckam/
vi ja wäkcwämoi cuin ryöstö »vuoret, m-
hollisec picä ryöstcllämän ia uneens nucku-
man, ja Sotamiehet täyty Käsi-
stäns herwottomaxi mNa. Sinuil ranqai'
sturestas Jacobin Jumala, wajo llilecn
Or,)i ja racas, sinä olet pc iättäpä . cuca
seiso sinun edesäs, coscas wihastuc ? Co»'-cas duomion alluat cuuluä ialwast, nijn
Maa wapise ja wmckcnc, cosca Jumala
nouft duomitzeman, että hän auttais caic.
kia radollisia Maan väällä. Cosca Ihmiset
kiucuitzc vat sinua wastan, lnljn sinä Mi-
tat Cunnian, ia cuin he wlela cllä kiucuitzc'
wac, mjn sinä olet lvaimis: Slnä olat
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RucouSlSodän j<»rusc?,awa 44»

Päämiehiä vois rohkeuden, jaolctpcl»
jättämä Maan Cllninqollle. Jumalacuin-
ga cauw m wihollinen häwäl»'c, ja sinun
ckmiecs ratki niin vilcka? Sinä oltt alusta
meidän Eulllngani. joca caickinaiftn Au-

lnatcaan saatat Maan päällä Si-
nä hajotat Meren »voimallas ja sinä mn-
rcnuatLohikärmen päät wesifä Sinä mu-
serrat Walascolain päät, ja aunur neCan-
falle ruaxl mctzän Corwesa Sinä lomitat
jocaltzen Maan rajat Niin niuista sijs cd
tä Wihollinen häwäisc HErraa. ia hulln
Canla pilcka sinun Nimees Älä siis kanna
Pedolle Mttmcs Sielua , ja älä min ratti
unhoda sinun köydäis ioucko. Älä anna
köyhän mennä pois höplällä: sillä ktmbät
ia radollnet kijttäwät sinun Nimees. Nou-se Jumala ia aja aftas, muista nijtä häwäi'
siyriä, iotca sinulle jocayäiwä bullullda
tapahtumat. Cukista heidän Woimans ja
waldans, jongapäälle bc uscaZdawat, niiN'
cnln Pharaon : että heidän cäyly paeta
llijllcmn Sisicra: Ota pois hcilda Mie-
huus ia Rohkeus, ja tee heitä pclcurclrija
wapisewiri, an«la pellvoll ja häinmästnren
langeta heidän vaällens , nijncllin Midia-
nitercin: Lyb heitä sokeudella ntjncuin Sy«
rialaisiaElisanaicana. Anna lnidäll olla
nijncuin Acanal Tuu'esa, ja Em
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R.UcHug-S«dan, juHädäsä Turckia tvaststt.
«eli sysätkdn heitä pois< Suojcle meidän
Rajani. Aja heitä pois meidän Maastam
nijncuin Eawu tunlelda poisajetan, llijw
cuin Medcnwaha sula tulen edesä. Ilon
ja Autuuden Ääni Wanhurscasten Niajoi.-
sa HErran oikiaKäsi on corotettu, HEr,
ran olkia Kasi saa Woiton Caicki milum
Wilwlliseln saacon häplän ja suurest pcljä-
tettäkön, käändykön mcaperin ja nopiast
häwäistäkdn.
35. Mcous callilla ajalla ja

Näljän Hädasa.
GVAickiwaldias, laupias, hywäluma-
«V la, Taiwan ja Maan Luoja, (") sinä
cuulet Rucouxen, sentähden tulee caicki
Liha sinun tygös. Ah HErra me olemme
tamcamnajan aiwanyywln ansainnet', sil-
lä sinä olet uhannut, ettei hedclmälliucn-
gänMaa milän ole candawa heidän pa-
hudens täl)dcn, iotca sijnä asumat- N
HErra meidän pcchac tccom rascauttawat,
meitä cowin, waan anna sinä meille Syn-
nit andexi. Cuulc meitä ihmcUiftstä wan-
hurscaudestas, meidän Autuudem Juma-
la , cmckein Turwa Maan pääUä ja cau-
cana Meresä. Ah HErra awaa laupias ia
qgickiwaldias Kätes, jazrawitze caicki eia-

wat
(*) 1'5.65:;. 4.6.10.11. 12.
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RucbW calMaj M f» Näljän HZdäsä.
wät mielcns noutexi E inä taidat cuyua
nejotca ei ole nijncnin ne olisit, sinun Ni-mes ja cunniallisenArmosKijtorni, sillä si«
nnn wirtas on wettä täynäns. Ah HEr-
ra etzisscle Maa ja 'liota se, ja tce se ylön
rickaxi, caswatajywa, ja malmista Maa
näin itze. Juota hänen wacons ja casta hä-
nen Kyndbns, pehmitä ne sateella, ja siu-na hänen Laihons. Caunista wuosi hy-
wydeuäs, ja anna astcles tiuckua raswasta.
Ilahutajcaicki liickuwaisct Aamulla ia Eh<
tona (*) Sillä sinä HErra meidän lu-
malam olet suuri, ia smiri on sinun woi-mas, ja Hnun wijsaudes on maarätbin;
sinä peität Talwan pilwilla, ja annat SK'
tcn Maan päällä, sinä caswatac ruohot
Morilla. Sinä annat eläimille heidännwcans jaCarnen pojille, jotta sinua au-
rensduutawat Sinä amat sekä Ihmiset et-
tä eläimet. (") Sinä annat M) cs La-rosa cuohua', Nljn että ne wuorteNtwölitze
wllotawat, että caicki eläimet mctzäs joi«
sit, ja että Pedot janons sammuttaisit.
Heidän tykonäns istumat Taiwan Linnut,
ja wisertäwäl opilla. Sinä liotat Wuorer
ylhäldä, sinä täytät Maan hedelmällä,
jonga sinä saatat. Sinä caswatat ruohon
carjalle, ja jywät Ihmisten tarpeipi/ tuot-

taxes
<*) ?l. l 47: C")kl'. 104: i» 715.24.
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l Rucoils ea!l!t!« jaNäljänHadäsH.
lc,n's Leipää Maasta, ja mä miina Ihmi.
ftcn Sydämen ilahmca, ja hänen Cas-wons cauulstu Hljystä. ja Leipä wahwi-
sia IhlNlsen Sydämen. HErra cuinga
stluret ia nwnet omat ltNUnKäfialas, sinä
vlei caicki taitawast säätänyt, ja Maa on
lä mäliö llttu-i Ah HErra a«
waja Taiwan ackunac ja wuodaca sieldanmsa!i Slunausta. AHHErra lEsu sinä
rawitzit Co» lvcsa ainoastans muutamilla
leiwillä monda mhatra Ihmistä, ja annoit
cooca murllt jocca iäic. Ah HErra M
nyt ne jääneet murm ulos isowaisille, sil.
la siinn Kätes el ole wicla lyhetty. (*)
C l ri odottamat sinua, ettäs heille andm.

ruin ajallans. Coscas heille annat nijn
he cocowat, coscas Kälcs awat, nijn he
hywydcllä rawltan Jos sinä Castvos pei-
tät, niin he hälNlnästymac, coscas otat hei-
dän Hcnacns pois, nijn he huckuwat, ia
tomllri tulemat Mens: Slnä ulos lähe-
tät Henges llijll yc luoduxi culewm. ia si-
nä uudistat Maan muodon. Sentähden
wahmista ju rawitzc meitä, O HErra elä-
mällä monnallaK, nijncuiu sillä totisella
Taiwan lenvällä, sillä ei Ihminen elä ai«
noastansLeimästä, waan /ocaitzest Sanast,
cuin sinuli suustas lähte. Alä otawoimaas
ia smmm tas pois Leiwästä, waan siuna

(*> Pj. Mcl'
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RucHus caMa aialla j.iNäljän Hädäs'. 44<
meidän Elaturem, ja rawitzc meidän ruu-

mijln wälMä, nijncuin Ella rawiyt Sa-
ta miestä cahdella chmmcneliä Lciwä -a.
Lohduta ja rawiyc caicki isowantt, )a cla.
tä heitä callilla ajalla. )oca ruokit Taiwan
Linnut, etkä anna ykdcngän hcista nalkän
cuolla. Anna, VErra eaWlc köyhille
kärstwällisyttä, ja älä anna heidän sinun
caickiwaldiasta awustas epäillä, cnännä
heidän Leipäns, ni,ncum Lcsten Jauhot
Sarcptas. Rawiyc myös meidän Sle<
lum, sinun Jumalallisella Sanallas, an-
na sen olla meille makiamman lmnama
ja mesileipää, sijhen asti. että me wijm.in
saamme syödä a juoda sinun cansias st«mm pöydälläs Waldacunnasas, se on,
nähdä sinun (laswos Wanhurscaudcfa, ja
rawitUi tulla herättyam sinun Cuwas
jällen.
36. Suuresa Majuilmasa ja

Uckoisen jylistejä.
ijancaickinen Jumala,

laupias racas Isä! joca olet woi«
Malinen, hirmullmen ja amniallinen, cos-cas annat woimas pilwisä cuullla: me wt-
ttliäiset, heicot, pcllNwäiset ia am luon--
oocavpaleet tunnemme sinun Waldas. ja«uurm cuuniallisen woimas, stnä lii utat

Maan



Suuresi,Rajuilmasi» jaUcsoistn' jylisiesä.
Maan, että hän wapise sinnil jylinästäs,
ja Nuorten pcrustuxet wäriscwät. Kirc-
kaudest sinun edcsäs haiowat pilwct, sillä.
HErra jylistä Taiwaisa, ja Mwmaincn
anda pauhinans, hänen' lcimauxens wälc-
kywät Maan pöällä, Maa näke sen ja
wapisc Wuorel slilawat n:jncuilz Meden
wahaHErran edes» cocsMailman HEr-ran edes, sinun cowast nuhtclemisestas,
ja smun Sicrandcs Hcngell puhalluxest.
HErra mc näemme ja cuulemme sinun
W imas, wäkewä on sinun Kasiwartes,
ja corkia on sinun oikia Kätes. Me ylistäm
kijcam »a pelkämmc sitä, ja waMmmcsynstä hywästä sinun Woimas ja sinun
Wihas cdesä, tunnemme lnybs, että me
Snnneillam hywin ansainnet olisim. et»
M meidän hirmuisudellas hucutaisit ja
mulerraisit. Mutta että me sinun wihe-
liälset Lapses ja Luonoocappales olemme,
ja emme taida mihingän paeta sinun wi>
bas cdestä, waan sinun pohjattoman, sy-
dämellisen , isällisenzArmos ja Laupiudes
tyaö, nijn hudamme me tästä wideliäisy'
dckä ia Surun Laposta sinun tygos Tai>
waisijnj, ja rucoilcmme Apua ja Armoa,
sinun rackaan Poicas lEmxcn Chrlstuxen
cautta- Ah HErra Jumala, joca olet
Laupiudehlsä, jacMn Johdutuxen Ju-

mala!
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Suurestl Rafuismasa jaUckoistn jflistesä.

mala! älä ranaaisc meitä wihasas, ja älä
mcicä hirmuiuidesas curita. M annaLei-
maustcs, jotca hlrmnisestwälckywa-', mci»
täwaningoina/ meidänHuoneuam ja Ta»
lealn sylyltä , eikä nijden angaraln Iyli-
näill ricki särkiä. Ole meidän tyköncim
Hä äsäm, ja warjclc meitä pahasta äkllli-
scstä Gwlcmasta, lohduta, wahwista ja
ylds ptdä meitä oikiM Uscosa, ja
mellisesä, LapsiUiscsaTurwa''a iaUs aliuxc-;a sinun suuren annos ja Laupiudes pääl'
le Peitä sinun caickiwaldialla Kädclläs
meidän Ruumljm ia Hengem, Huonem
ja Tawm, Eläimeni la Hedelmät Kedol-
la, ja caicki mitä meillä on, ia warjele nc
rwullmalda, Rakeilda ja wcompaljolidel-
da eitä meitä Armo sijwilläs, siihen a-
sii että Wihas, ja tämä hirmuinen Raju-
ilma ohitzc menee- Ah HErra! Pitkäiscn
jylinän ja Leimauxen, Tulen ja Wcden,
3 actten ia Tulispään pitä sinun Sanas
tolmlttaman! waan ole meille armollinen
ja säästä meitä: HErra cuca on sinun wer-,as i joca olel nijn corkiaja pyhä, hirmul-
linen, kiitcttäpä ja ihmettcn teklä? Oso-
ta meidän cohtam, enäs olet se oikiaNutz»
taia tzädäs,surrra Hädän aieana, ja an-
na meldän jällcns näoda sinun isällisen Sy»
dämes sen pyhän ja tVoimMscn lEmen

Chri-
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Ristos AaMman perästä.

Christuren Nimen cautta , iollc sinun ja
Pyhän Hengen cansia olcon Cunnia/ Cor-
keus,Mosja Ylistys ijancaickisesti,Amcn.

37- Rljtos Rajuilman pe-
rästä.

(MWckiwaldias, ijancaickinen Jumala,
laupias racas Isä, mc wiheliäiset,

hcicoc ja arat olcmmc,
si u!U Murcn Waldas ja cunnioitettawan
Woilnas nähneet ja cuulleet, me kiltam-
me, ylistänunc m iaolcmlne,
häznmästyxisä sinun Wihas tähden, me
vicm huolnannect, ettes aiiwastans wä-
kcwä ja caickilvaldias HErra ja Jumala
ole, mutta myös armolllnen Isä suurestaLaupiudesta : Me kiitämme sinua, ettäs
mcidän Rucouxcm täiä meidän Hädäsäm
cuullut, ja kestellä sinun Wihaas Armoas
mulstanut o et. HErra cosca Tusea käsilläon niin muistat sinä Laupiuttas, sinä olet
ajattelut meidän päällem, nijncuin Noan
päauc Wcdelwaisumisen aicana Arkisa, ja
losin olet sillä mybs meidän sinun Arckihissulkellut ja sijnä tallella pitänyt, ja olet ol-
lut tykönäni hädäsäm, nijncuins sinun O-
pctuslastcs tykdnäHahdcsa olit sinä olet ar-
mollisesti warjcllm meitä sildä hirmuiseldaTulelda ja Leimauxilda, ja olet nijn mei«

dän
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Rijeos Rajuilma»» perästH.

dän päällem täyttänyt sinunLupaures:(*)
Jos sinä Tules käyt, et lmä pala, ia Lie-
kin ei pidä sinua sytyttämän, la jos fmä we»
sis» käyt nijn minä olen tykölläs, ettei wir-
rat sinua uvota Emä et ole andanut mei«
dän Uscom waiota waan sinun caickiwal»
dianKätcs meille ojendanut/ nijncuin Pe-
taritle «veden päällä, ja meidän ylösteni-
mailnut, sinä olet caickiwaldialla armolli-
sella Suoiallas, ia WarjoUas meidän Nuu»
miim jaElämäm, Huonehem ja Cotom ja
caicki mitä meillä on, pei tänyt sijhen asti
että sinun Wihas ja Ramilma on ohiyc
mennnt: Sinä o>et ollut meidän Turwam
jaAutcajam Hädäsä, olet andanut meidän
n hdä sinun isällisen Sydämes ia leppiät
Caswos fäUcns, sen edestä kijtäme me sinua,
ylistäm, eunnioltam ja corqolam sinun cun«
mallista, ylistcnäpää, ihmctten tekewäistä
Nimiäs, ia rucoilemme, ettäs meidänmah-
dottoman , wiheliaisen ia halwan Ylistys ia
Kijlos°Uhrim armollisesti wastanottaisit,
jonga me sinulle sen totisen corkian ja eaic-
kein pyhimmän, lEsuxenCbristuren callim
AnsiouAlcarin päällä udramme. Sinä tah-
doisit myös anda mellleArmos, ettcm mesmun caickiwaldiastaApuas unhodais,waansen cottseri Catmnurcri, meidän Elämäm

Ff Pa-
C) K<«, 4,: ~
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Aijws Rajuilman p?räsiH.
Parannuxexi, jawiimcisen päiwän muistut-
tamiset hnwäxcm käyttäisim, ja sitä ilolla
odottaisim, ja meidän HErram lEsurenChristupen? hänen tullesans suuresa Cuw
niasa, riemulla wastanottaisim- jolle olcon
Cunnia ja Ylistys, Woima, Maijestcci ja
Corkcus ijancaickisest, Amen.

38- MuwusjaKohdlltns rM
mittijeja Köybydejä.

armollinen Jumala, racas I>
«W sä , sinä olet tämän ruumilllsen Koy<
Hyden Ristin ilman epäilemätä minulle hn-
wäxi, minun päällrnipannm: am.aminul.
le Kärsiwälllsyttä tätäRistiä okein canda,
ja itzeni sinun armollisen Tahtos alle cuulltti-
sest heittä, sillä caicki tulee sinulda Onni
jaOnnettomus, Elä»
mä jaCuolema, sinä tcec koyhäri ja rickari,
sinä alennat ja ylennät. Muttaosota minul-
le, sinä uscollinen Jumala, wälicappalcet
jaTiet, cuinga minä itzeni ja minun omani
cunmalliscsti edescatzoa taidaisin, ja snm
minun Cutzumiseni jaTydni: Sinä olet sa-
nonut, että caickein köyhäin pitäelältämän
itzens kättens töistä; anna tämän Siunau-
xen minungin päälleni tulla anna minun-
gin syddä sinun isällisestä Kädeftäs / ia mi-
nun omaini cansa rawituxl tulla, niincuiil
i / Linnut
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Rueous jss.<chd.
Linnut Tai van alla , jotca ei kylwä etkä
nijlä, jasinäracas caiwallinen M, ruokit
heidän cuttcngin, sinä waatitat jacmmistat

uusilla waatteil.
la, ja wiclä annat iocaitzelle »vuosittain uu-
den rumnijn heidän Lains jälkcn, nijn et si-
nä siisminuacanja minun omiani unhoda,
sillä sinä timvallinen Isä tiedät meidän näi.
tä rarwitzcwan Scntähden opeta minua
ctziman ensist sinun Waldacundas jaWan-
hurscauttas, ntin olet sinä myös. Lupaw
xcsjälke ne aialljscttarpet minulle lamawa.
Ia cttct minulla Man ajallista Lohdutusta

. Maanpäällä ole, sillä'ei cucan ole köyhän
Mäwa) ntjn ole sinä minun LoMltuxeni,
ioca z?eickoiil, jaköyhäin Turwaxi ja Wäke-
wyderi cmtturi mlct, älä salli minun
hypenilanda minulle tilaa pahaan, jakielt-
tnihin wäl!cappaleinin,waansitä wahwem-
baan Uft alluxeen < < sinun pääl-
les, iacaickimnChristlllisiWawuihin Ndy-
ryteen, Siweyteen, Kärslwällisyteen,Ru-
courcen, Toiwoon jaPysywäisyteen. Anna
ctten minäKdyhydelläni olts kellengän rasi.
tumi, waan yldsherätä wapamielisiä Hy-
wäntekiöitä minua cohtan. joita sinä raca-
stat, ja luo caickinailen Armon heidän tn-
wnäns asua. Ahracas Jumala l nri Kdyhä
on nimcuin muucalainenMaan päällä, jota
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4?» RueHus jaLohd.ruumillisiftßsyh^desH.
ei kengän tuta tahdo, josta ei kengän lucua
pidä: Mutta se on minun Lohdutureni/
ettäs sanolluc olet: (3) Teidän pitä raca«
stamau Orwoja jaLestejä jamuucalaista, ja
heille letwän jawaatteet andaman, japelkä»
män HErra teidän Jumalalan. Niin on
myös se minun Lohdutunni, cuin kirjoitet-
tu on, (b) HErra nosta köyhän tomusta,
janlenda waiwaisenLoassa, istultarensyäti'
däPäämieste secan, jaandaxens hänen Cun-
nianlstuimen periä Sinä racas Isä oletsen nijn että ricasten ja köyhäin
picä secaisin oleman, mutta sinä HErra o-
let ne caicki tehnyt. Scntähdenracas Isä,
pidä myös minusta murhe, ia älä anna mi/
nulle tapahtua wäkiwalda ja wääryttä, et»
ten minä peräti sorrcturi Mlis. Sillä sanot
myös: ic) Paremvi on köyhä, joca wa«
cuudcsans waclda, cuin Ricas, joca wää-
rillätciUäkäyffendele. Anna minun perään-
ajatella, niitä se wanha Tobia Pojallens
sanoi: (6> Me olemma tosin köyhät, mut-
ta me saamme paljo hywä, jos meluma-
latapclkamme, wältäm Syndiä ja teemme
hywä; jamitä Dawid sanoo: (<-) Se wä-!
hä cuin Wanhurscalla on / on paramdi cuin
monen Jumalattoman suuret Tamarat.
Minä olin Nuori, ja wanhennuin, ja en

A
(») 5. Mos. k. 12:»8. sl,) 1. Sam. k. i.- z. (r) Smml. k>



Rucsus ja2.<chh. Räyh^besä.
ikänäns nähnyt wanhurscasta hyljätyxi, en-
gä hänen Siemenens kerjäwänLeipää Täl«
la Lupaurclla lohdutan minä itziäni, ja an-
nan itzenihylvin rauhaan, sillä parambi on
wäha Wanhurseaudcsa, cuin suuri Saaliswäärydesä. Sillä emmä mevle mitan Ma-
ilman tuoneet nijn emme myds mitän tääl»
da taida uloswiedä. Sentähden rucoilen
minä sinulda senkaldaista Sydändä, joca
nijstä ijancaickisW Tamaroista ellämman
murhettis, cuin ajallisesta Hywydestä,
lä sinä näistä minulle määrätyn osani an-
nat. Anna minun seurata sen wijsaan Huo-neen Opettajan Syrachincaumsta opetusta,
josa sanoo: (t) Pysy Jumalannas ja harjoita itzes sijnä, japysy wirasas,
Mä se on HErran edes huokia äkist köyhän
rickaxi tehdä Anna minun catzella Wapah-
tajanl lEsuxen Christuxell Esicuwaa, cuin?ga hän sanoo - Ketuilla on Luolat, ja
Taiwan Linnuilla on Pesät, waan Ihmi-sen Pojalla ei ole cuhunga hän Pääns ru-
matta, lli) Sinä HErra olet minun Ta-
warani jaOsani, sinä tähdelle panet minun
perimiseni. Sinä ilahutat minun Sydäme-
ni, ehkä muilla on wijna ja jywiä kyllä.
Minä olen köyhä ia waiwainen, mutta Her-

Ffz ra
(01/1.,i:21.23. (3) ttl2«I».8:2o. (i») 4'3'

40:,8.
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Voeuubm Tunnustaen rähdeii uIHZ sfst-
ra sitä minulta murhen. Minä uscrn myös
näkemäni HErran Hymyttä eiawlttcn
Maalla. Olcat hynM turwasa, ja
wahwistacat Sydazmmn, jotca HEvra«
odotatte.
39. Wotuuden Wunnustuxen

tähden ulos ajettum ja nainottmn
Rncoils ja Lobdulus.

sinä uscollwen Juhala! sinä ylönannet,
OW luin ainoa Turwa, cuule meitä idmellistst
WHnhlustaudeftas, meidän Amuudem Jomala,
e ickein Turma Maan pääZä ja eaucana Meltsä.
Sinä olet meidän Tunven» sugulw sucuun, en<
nencuin Wsoret olit «li Maa , ja Mallma luotin,
olet sinä Jumala ijancaicklslft tjancalckiseen. Aft
matzda sinuas meidän Wcheliäisybcm y! h« : catzo
Mailmsl ei tahdo cusan meitä kärsiä, me lulenme
wainotun , ja ei meillä ole yhtän pujhwäistä Cau»
punglla, nijn että meistä tulee täy?etyxi lnnä mel,
dän Mspcchtajam ICsus ChrlstuS vn sanonnt
jsedeldäoäm: (l) Catzo minä Mttän nijli»
cuin Lamdm Sutten ttffclle, ja te tulette
w«xi caikilda minun Nimeni tähden, mutta M
LoppM asti wahwana pysy

/ hän «ule amuaxi. Ab
anna meiMn racas If3, kärsiwällisydelä
ja pysywälsydesH päälle pitää , ja että sinä olet sa-
nonut: (lc) Costa he Ki'ä sijnä wai<
novat, nijn poeteat toiseen. nijn on meillä tä»ä
Tolwo jarohdulus, «tläs olet näillä sanoitza mol»

le
(i) (K) M111».,»52H.
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tuin M waiNHttulliRuc«M jalohdutus.
—> , , , , «

I« Majan lomittanut, ja olet meidän tykönäni o-
lewa meidän Paosam , nijncuin Lapsucaisen lE-suren tykönä, ja nljncuin Pamarchan Jacobin ty-
könä, cosca Jumalan Solajoucko cohtais Kandä.
Ab HErra lEsu Chtiste, anna sinun Esimerckis ol°
Ia meidän LoKdumxem, jostas sanot: (l) Jos Ma-
ilma tettä wihaa, nijn tietkät hän<n ennen minua
wih «nnen cmn teitä: ei ole Opetuslapsi parembl,
Opkttchiam-; Minä walltzm teidänMailmast, sen-
tähden Mallma wchaa teitä. Anna sij? Kärsiwäl-
lisytlä, cssca st ei muutoin olla taida ; ja että caie-
llin jolca MMaltsest sinusa, O Christe lEsu, elää
tahtowat, pitää wainoo kärsimän, nijn anna Ar-
«os, että me tämän ristin kälsiwäisest päallem ot-
laisim, «mjstuttain itzellem pyhäin Zipostoleiu Esi-.
nerckiH, niMcuin P. Pawali sijtä sanoo: sm)
Mnä luulm Nlä Jumala, on meuäjwijmejsiä A-
pchckita ereen ajmanut nijncuin surWattawia:
sillä me olemma Mallman, ja Engeleiy ja Ihmi-
sten lbmexl tullet. Hamaan tähän betkeen asti kär-
simmä me nälkää j» janoa, js olemma alasti, ja
meitä lyödän corwalle, ja ei meillä ole wahwa A<
s«insia : cosca meitä wainotan nijn me kälsimme;
tssca meitä piitslan nijn me rncoilemma: me o-
lemma tullet mincuin Mailman tungioiri, ja caic«
kein ftasiaislldcxi tähän päiwän asti. Anna, HEr-
ra Christe, sinun Ganas olla meidän Lohdutu-
Mn, coscas sanot: (n) Autuat owat jotcaWan-
lmscsuden tähden wainotan: sillä heidän on Tai-
wan Waldacunda. Autuat oletts te cosca Ihmi-set pllcawat za wainowat teitä. ja puhumat eaie-

F f 4 kinai.
(!)1«li.i;:l8. (m) ~C,v1.4:y.i1.12.i;. (n)^12n1,.5:i<,.n.12.
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456 Totuuden TuttNlljlurel» tähden «las «set.
kinnta pchmta l«i:ä wastan, walhelttlen nu.un
tähteni. Iloitta: ja riemuitcat: sillä teidän palctan
vn suuri Taiwais. Sisä näin he wainvlsit Pw-phetaita, jotca teldän «dsllän olit. Ah HErra lu,
mala! Anna myös Apostolin P. Pawalin

(o) Me kärsimme wai,
n?>o, mutta ei meitä ylönanneta. Ia zläsens : (p)
Meidän pila monen Waiwan tantta Jumalan
Waldaeundaan sisälle tuleman. Anna meidän
myös ajatella mjlä suloisin P. Petarin Sanoja:cosea hän sanoo sq) Iloitcat että teChriMen can,
§a lälsute , että tekin ajallans hänen Eunnlans
Ilmeftyres iloitzisitte jariemultzisilte. Au'uat nltt,
ta te, jos teitä Christuxen Nimen tähden pllcala»:
sillä se Hcngi. joca on Cunnian ja Jumalan Hen-gi, lewäjä teidän päällänne , yendä hän piscman,
waan teildä hän cunnioittlan. Ah Jumala! cui»»
ga on tämä eastille sinun uscolllsille Tunnustailles
suurikohduluS, evscas sanot.- (r) loea tethtn ru«
pe> hän rupe minun Silmäterääni. Gentähdtn
loiwomme «s eaicki, jolca ole» Muucalalset sinunedesäs, ja tulemme Wlheliälsyteen ulos ajeluri,
ettäs olet »«itä warjelewa, nijnlvin Silmäterä»,
j« suojelema Sijpeis marjon alla , ja ealkisa pai,
coisa olema meidän tykönä», meitä taluttama ja
<descatz»wa. Sillä HErran on Maa, ja eaicki
euin fijnä owat, Maan pijri', ja °ne culn sen päal°
lä asumat. HErra sinun Hywydes on sunriZ ha»m
TaiwaW «stl, ja sinu» ToluudeS pilwijn astll
lue »eteän culkemuxem , pane meidän kynnelen»
Kitijs, ja lesi» sinunKirjaai. (5) AullmS on st

jong«
(o) 2.c«. 4:5. h) Hpest. l. f. 14:12, («) l. e«5 4:«'



tui» janxittottnln jaz^obdntus.
ZolM Apu lacodin Jumala on, MgaTotwo Her-
ras hänen lumalasans on. loca Taiwan ja Maan,
Me> en, jacalckl jotra nijsä ozrat, lchnyt vn, jo-
ta Totuuden pitää ijancaickisest. Ivc» oikeudensaana nij2e cuin wäkiwalda särsiwät, joca isowai-
ftt tan?che. HErra kirwotta Fangltnt, HEna a-
waa sokiain Silmät, HErm nosta cuktstetut, Her-
la racasta wondur «aita. HErra warjele wieral j«
Orwott, hol>o Lestejä > jaajotta Jumalattomain
T»en. HE ra on Cuninqas ljanenlckisest, sinun
lumalasZ onSugufto Sucuhun, Halleluja!

Neljäs M.
MHsittäWiran-Rucouret, jotca cuitm-
«l»H g,. ei le etltiäm cocohon
pannut, waan löy-än siellä ja täällä muisa Osis<l

fisäleweditlynä, nijneuin se Lopusa olewa
RegljKnssen ozotta.

Mdes Wft.
SMäns pita Kiitos ja 110-Rucou-

petlumalan NimenDlistyxepi jaMn-
niaxl.MM, Pyhä, Pyhä, on HGra(V* Zebaoth/ cocoMaaontäynänshä-
Ff 5 NM
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458 Jumalan Msiys hänen Cai^iwsHiaisi,-
nen Cunniatans. (3) HErra on Minun
Wäkewyden jaKijtos wltten, hän on minun
Jumalan, ja minä ylistän händä. HErra!cucaon sinun wertas lumaltttcnseas i Cu.ca on sinun caltaises, ioca olet nijn coi kla ja
pydä, dirmullinen, kijccttäpä ia ihmeitten
tckiä (K) HErra sinä olet mahdollinen saa-
man Mstyxcn ia Cunnian jaWoiman: Sil-
lä sinä olet caicki lllonut, ja sinun Taddo-
stasneowat,ja luodmowal. Caritzajoca
tapettu on, on mahdollinen ottamanWoi-
man, taßickauden, l« Wijsauden, ja Cun<
lnan, jaKijtoxcn jaSiunauxen Iacaicki
Luondocappalel, jotca Taiwas owat, ia
Maan päällä', ja Maan alla, jaMeresä,
ja caicki cuin nijsä owat, cuulin minä sillesanoman cuin Istuimella istui, jaCarilMe,
SiunausjaCunnia, iaYlistys,jaWoima
ijancaickisest ijancaickiseen, Amen.

Kijms wimn Hyödyrestä jawoimasta, nijn myös Jumalan
lue4i. 42. 4;. i!uc!i,Toisestakiljasia, sijtä

tocijeDa Christllliftdefiä.
1. Jumalan Mstys hänen

Kaickiwaldiaisudens jaLaupm-
dens tähden.

weisanHErran Army/a ijancaic-
MH kisest, ja hänen Totudens ilmoitan

, suul-



betts jss Laupiudens tähden.
suullani Sugusta Suculmn, ia sanon: jjan-
eaickinenßrmo käy ylös, jasinä pidät Mol.
lisest sinun TotudesTaiwaas, jaTaiwatpi-
tä ylistämän HErra sinun Ihmeitäs ia To.
mttasPyhäm Seuracunnasa. SiUä cuca
tallanPilwisä werrataHErraan, ja cuca
on HErran callainen lumaliilcn Lasten
seas? Jumala on sangen wäkewä Vndäms
cocomlsa,.ja ihmellincn caickcin nijdcn ftas,
jotca owat hänen ymbärillans. ÖErra lll-
malaZedaoth, cuca on nijncuin sinäwäke-
wä Jumala? ja sinun Totudcs on sinun
ymbarillas. Sinä wallitzet vmihawaism
Meren, sinä Mitzctpaisuwaiset allot. Tai-
wat owat sinun, Maa myös on sinun, sinä
olet perustanut Maan Pijrin ia mitä simH
on, Pohjan jaEtelän olet sinä luonut, Tba-
borjaHermonklittäwät sinun Ntmcös. Si.
Nulla on woimallincn käsiws.rsi, wäkewä on
sinun kätes, cottia on sirun oilia kätes.
Wanhurscaus ja Duomio on sinun Ijw?
mesWahwistus: Armo jaTotuus owarsi-
nunCanvos edes. Aumas on se Causa jocsl
ihastua »taita: HCrra. heidän pilä wacida-
mansinunEaswosWalkcudes. Hezdänpi-
tä iloitzcmanjocastäiwa sinun NimestäZ, ja
sinunWanhmscaudesas cunnialllA oleman.
Sillä sinä olet heidän Wakcwydes kerscans,
K» sinun Annos cautta ylss nostat sinä nm-

dan
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Jumalan Msi?s HZnenCalcklwaldiallu-
dan Sarwem. Sillä HErra on meidänkil-
pem, ja Pyhä Israelis on meidän Cunin-
gam. (Z) Mutta Jumala on alusta minun
tzuningan, jocacaickinaisenAutuuden mat-
ean saatta Maan päällä. Sinä hajotat Me-
renWoimallas, ja sinä murennat LohiWr-men päät wesisä. Sinä cuohutat lähtetja
wtrrat, stnäcuiwatwäkewätCostet. Pai-
wä joKd owat sinun, sinä rakennat Val-
keuden jaAuringon. Sinä sowiiat iacaitzen
MaanRajat, sinä teet Suwcn jaTalwcn.
(d) HErra, Wesicostet paisumat, Wesico-
stet paisuttamat pauhinans, Wesicofket pai-
suttamat Aldons Allot Meresä owat suuret
japauhawathirmuisest: Mutta HErra on
wiela wäkewämbi Corkeuxes (c) Tulcat,
weisatcam Kijtost Herralle, jailoitcam mei-
dän AutudemTurwalle.Tulcam häncnCas-wons rlemuitcam hänel-
le Sillä HErra on suuri Juma-
la, ja suuri Cuningas caickein lumalitten
ylitze. Sillä hänen kädefäns on caicki mitä
Maa canda jaWnorte Cuckulat owat myös
hänen: Sillä hänen on Meri/ja hän on sen
tehnyt, jahänen kätens owatCuiwanwal-
niistänet. Tulcat, cumartacam jaPolwil.
lem langetcam, ja maahanlastecam HEr-
ran mcidänLuojam eteen. Sillä hän on mei-

dän
(2) ps. By:'2. ;.6. ?. 3- 3.««. 12.1^14.15.16.17. «3.13»

A) rs. 74: 12. iz. 15. li. 17. (e) 9Z-z.4.
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' hens sa Kaupiubeng! tähden.
dänlumalam ja mehänenElatus-Cansans,
ja dänenKätlensLauma: (6) WeisatcatHer-
ralle uusiWelfu, WeisatcatHErralle caicki
Maa. WeisatcatHErralle, ja kijttMt hä-
nenNlmecns:jullstacatpäiwäpäiwäldä hä-
nen aucuuttans, luetelcatPacanain seas hä»
nenCunnians, caickeinCansain seas hänen
Ihmcitans- SilläHErra on smm jasangen
Mettäpä, ihmellinen caickcin lumalittenseas. Sillä caicki Cansail, lumaiar owat E-
päjumalat, mutta HErra on Taiwat tch.
nyt, Cunnia iaCaunistus owat hänen ede-
säns, Wäkewys ja Cauneus hänen PyhK.
sänZ. CansattuocatHErralle mocatHEr.rallc Cunlua ja Woimg. Tuocat HEr.
ralle hauen Nimens Cunnia, tuocatLahjo-
ja. Cumarcacat HErraa pyhäsa Caunistu-
pesä, peljatkän händä caicki Mailma (e)
Wuoret sulawat nijncuinMedcnwahaHer-
ran edes,coco MailmanHErran edes< Tai-
watjulistawat hänen Wanhurscauttans, ja
caicki Cansatnäkewät hänen Cunnians (t)
Kijttäkän he sinun suurta ja ihmellistä Nt-
mees,joca pyhä on. CorottacatHerraa mei-
danlumalatam, jacumartacat hänenAstin»
lautans juures,sillä hän onpnhä. Caic-
ki mitä hän tahto, nijn hän teke, Taiwa)ja

Maas,
(<l) rs. 95: 1.,.?. (e) y6: I. 2.3. 4.5. 6.7. z. ?.

(l) 97:5.6. (3) ps.99:z. 5.
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luma'sn Caickl'«>«ldl<»ljudett, Laupiudes

Maas,)Meres jacaikcs sywydes. locaPil.
wct Ma Maan äristä, jotcaPittaisen lei-
mamestSatecn saatta, jaTuulen ulos tuo
Tawarolstalls. loca yrinäns suuret

nyt ioca Maan on lewntänyl Weden pääl-
le silla hauen Laupmdens pysy ijancaicki»
scst.
2. Imnalan Uaickiwaldiaislt-

den/ Laupiuden ja Wanhurjcau-
den Mstys.

GMlnä ylistän sinua minun Jumalan, si-
OM nä Cuningas, ja kijtän sinun Nitms
aina ja uancaiHlftst. Suuri onHEna, ja
sanqcn cuniliallincn, ja hänen suurudens on
sanömatoin Sucupitä sugulle jutteleman
sinun cyitäs, ja sinun woilnastas puhuman.
Minä ajattelen sinun suuren Cunnias cau-
ncutta, ja sinun ihmeitäs. Että puhutaisin
snmn zhmcllisten tbides woimasta: ja sinun
suurta hemumas minä juttelen. Että sinun
suunHnwydcs ylistettäisin, ia sinun Wan-

kijtettäisin. Armollinc ja laupias
on HErra, hidas wldaan ia sanaen hywä<
Sliloinen on HErra räikille, ja armahta
caickia tecojans.KijltäkänfinuaHErra caic<
kl siuull tecos, ja sillun pyhäs kijttäkän si<

nua.

462



ia Manbnl-scnuden Mst^s.
nua lulistacan sinun waldacundas cunllia-
ta, ja vuhucan sinun woimastas. Että si-
nun woimas tulis iftmistc lapsille tiettawäxi/
ja sinun Waldacundas suuri cunnia. Sinun
Waldacundas on ijancaickinen Waldacun-
da, jasinun Herraudcs pysy sugufta mcuhun.
HErra cukc caickia caatuwaisia, ja nosta
caickia sullotuita. Cmckein silmät wartioltze-
wat sinua. m sinä annat heille ruan ajal«
lans. Sinä awat kätes, jarawitzct caicki
cui,l elämät suosiollas WandurscasonHcr-ra cckkisa teisäns, ja laupias caikisatöisans.
Läsnä onHErra caickia jotcahändä aurens-
huutawat, caickia jotcarotudesa händä all-rms huutamat- Hän tekc mitä Jumalala
pclkäwäisct halajamat, ia cuule heidän huu-
tons, jaautta heitä. HErrawarjele caickia,
jorca händäracastamat, ja
malattomat. Minnn Suuni vitäpuhuman
HErran kiitoren, ja caicki liha cunnioittO
can häncll pyhä Nimens/ aina ia ijancaicki-
sest. («) Autuas on se jongaApu Jacobin
Imnalas on ionga Toiwo HErras hänen
Imnalasans on. loca Taiwan ia Maan
meren ja caicki jotca niisä on. tednnt on jo-
ta Totuden M ijancaiMest loca
dcu saa ta niille cuinWäkiwalda kärsimät,
joca isowaisecrawitze. HErrakirwottafm-

.gttur,
(u) tt. !4f. V.I-21. asti.
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JumalanCaic?iwaldiaisudett, s.supiuden
gitut, HErra awaa sokiain Silmät, HEr°ra nostaa cuckistetut, HErra racasta waan.
hurscaita. HErra »varjele wierat ja orwot,holhoosessejä ja Jumalattomain Tien ha-
jotta. HErra onCunimas iiancaickisest,
sinun lulnalas Jimi, Smusta sucuhun,Halleluja. (K) KiittäkälHErra, sillä mei-
dasl lumalatan kyttä on callis asia se kij.
tos on suloinen ja caunis. HErra rakenda
Jerusalemin, ja cocoa Kaljotetutlsraelitit.
Hänpawnda mulretutSydämet,ja sito hei,
dän kipmls Hän luke tähdet, ja cuyu heitäcaickia nimeldäns. Suuri on meidän HEr-ram, ja suuri hänen woimcms, ja hänenmäärätdin HErra ojcndara«
dollisct, ja jumalattomat maahan paisca-
WuoroinweisatcatHErralleKijlossanalla,
ja weisatcat meidän HErrallem Candelella.
loca Taiwan pilmilläpcittä, ja anda s«ten
maall päällä, jocaruohot muorilla caswat»
ta. loca eläiuden anda heidän ruocans ja
Carnen pojille, jotca hälldä.mxens huutlp
wat.Ei hän mielisty hewoisten wäkewytccn,
M hänellekelpa miehen sääriluut. HEr-ra lle.kelpawat ne jotcahändä pelkäwät, ia
jotca hänen laupiuteens uscaldawat. YIWJerusalem HErra, kijtä Zion sinunluM
lgtas. Sillä hän wahwista sinun porttis

sal«
(b) r5.146: 5. loppllun.
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ja N)<nbuflc<uden A ifiye.

salwat, ja skma stnusa sinun lapses. Hiin
saatta rauhan sinun ariis, ja rawitze sinua
parakilla nlsulUs. Hän lähettä puhens
Maan päälle < hänen Sanans nopiasti juore.
Hän anda lumen nljncuin willan, hän ha«
jolta härmän nijncuin tuhwan. Hän heittä

rakens nimcuin pckat, euca hänen packaisens
edes kesta? Han l^h^täsanans, ja sulane:
han anda tu ens yuhalda, nijn wedet lua>
rewat. Mn ilmoitta hoville sanans, ja
Istaelllls MM oikeudrns so)HErm ra-
msta Cmsans: hän cunnioitta nöyriä AutU'
della. Pphät pllä llsitzeman ia ylistäNäN/
jakilttäman. Heidän Suusans ptä Juma-
lan yllstns oleman, ja csriteräisec miecar
heidän Wsäns, ccstaman Pacanoille, -ja
ranaaiseman Cansoja, heidän Cuningai»
tans sitoman Cahleissjn, ja heMn jalom-
bians Ramaeahlechn. Ia tekemän heille?ir-iotetun oikeuden, ja tämä cunnia pitä cai«
Mc hänen pyhillens oleman. (6)
z. Jumalan Ilistys, Luojan

kunniasta.
Nlstä HErraa minun Sielun, HEna NW
M nun Jumalan, sinä olet sangen su««
rest cunnioltettu, suurella cunnialta ja caw
nistuxeUa oler sinä putttttu. Sina putt M»

G g les
(c) r5, »47. «ot«nans. 543:4. Loppuun «stl.
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JumalanMsiys, juojanCunniasta
leswalkeudennijncuin waattcn:sinä lewität
taiwan liijneuin pcitten- Sinä<peität scn
päälyxcn wcdeUä, sinä menet pilwlsä mm-
cuin ratasten päällä, jakäyt tuulen hjpein
päällä. gipl, ia jmun
palwelias liekitzewänert tuleri. Smä <oca
maan perutit pcrusturcns päälle, ettei sen
pidä lickuman ijancaickisest. Sywydellä sinäsinpcität nijncuinwaattellal ja wcdet seiso»
watmuorilla. Mutta sinun nuhtelem'sestas
de pakenemat, sinun jylinästäs he menewät
pois. Wuoret astuwäl ylös, ja laxot astu»
wlUalc.s stallens, «ohongasperustanlltolet.
Määrän sinä panit, iotaeihckäyylitze, ci
käpalaa maata peittämän. Einä annat läh»
tctlaxoisa cuohua, nijn että newuortcn wä«
liyewuota' at. Että caicki eläimet mehäs
joisit, ja että pedot janons saMuttatsit. Hci
däntykönänsistuwattaiwanlinnut, ja wi-
ftrtäwätoMa-Sinäliotatwuoretylhä da,
sinä täytät maan hedelmällä ,

jonaa sinä
saatat Sinä cafwatat ruohon carjalle, ja
jywät ihmisten tarpcxi tuottaxes leipää maa»
sta. Iaettä wijna ihmisten sydälnen ilahut'
ta, ja hänen caswonscaunistu öljystä, ja
leipä wahwista ihmisen sydämen EltäHer
ran puut nestestä tämmä olisit, Libanonin
Ctdripuut, jotca hän on istuttanut
linnut pesiä tekemät / ja Haicarat hongisa

asil-
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Jumalan Msiys Luojan Cunniasia. 4«7
asuwat. Corkiat wuoret owat mctzäwohtcn
lurwa,jaklwirauniotCamncin. Sinä teet
Cuull aieoja jacaman, ja Aurings tietä la-
stemisensSinä tect pimeyden, jayö tule, sil'
lmn caicki uletzäneläilnet ulostulewat.Nuo-
rct iawpcuratfaalln perän liljuwat, ja cla
mstanslumalalda etziwät. Mutta cosca
Auringo cokta, nijn he coconduwat, ja

macawal. Nijn mene myös ihmj.
ncn työhbns,ja ascamllcns ehtosen asti.Her-m cuinga «uuret ja monet owat sinun kasia-
las? smö oltt caicki taitäwast säätänyt, ja
maa on täynnäns 'mun tawaratas. Tämä
meri joca mjn,'uuri ia lawia on, stjna epä-
lucuiscl lijckuwat, sekä pienet että suuret eläi-
met Slella hahdei cllljcstelewat, sijnä w<v
lascalat owat, jottas tehnyt olet, leMtzemän
hänesä, Caicki odottamat sinua ettäs heille
andaillt rnan ajallans. Cofcas heille annat,
lliin he cocowat, co cas nijnhe
hywydcllärawitan Jos sinä ca-ivospeität,
nijn he häm'.nastywat, coscas otat heidän
hengens pois, nijnhe huchlwat ja tomuxitulemat jällcns. Sinä ulos lähetät sinunhenges, nijn he lnoduxi mlewat, jasinäw
distat maan muodon. HErran cunnia pysy
ijancaickisest: HErra iloitze töisäns. Häilcatzahta maan päälle, nijn se wapise: hänrupe wuorijn, niin ne wei.

GgH san



Jumalan Mfiys hsnen Edes l«.

san HErrallc minun elinaicani, ja sijtän
minun Jumalalani nijncauwan cuin minä
olen Sinä iloitat caicki lijckuwaiset Aamul.
la ja Ehtona, sinä etzikelct Maan ja liotatsen, ja teet sen ylbn rickaxi, lumalanwirtaon wettä täynäns; sinä caswatat heidän jy.
wäns ettäs näin Maan walmistat. Sinä
juotat hänen wacons ja castat hänen kyn-
döns. Satella sinä ne pehmität, jasiunaathänen Laihons/ sinä caunistat Vuoden Hy«
wydelläs.ja sinun Astelees tiuckuwalraswg<
sta. Corwen Laitumet myös liuckuwat ja
Cuckulatowat ymbärins iloisans Kedotv-
wat Lauma tännans, ia Laxos on tihkiäldäjywiä, nijn että sijtä ihastutan ja myös
lauletan. (t)

4- Jumalan Ylistys hänen G
mellijm Edes catzomisens ja Halli-

tuxens edestä.
AAlemuitcat te wanhurscat HErrala,Vlz w aaat pitä höndä caunist KiWmän.HErra teke Pacanain Neuwot tyhjäxi ja
Cansain ajatuxet tuchaxi. Mutta HErranNeuwo pysyy.ijancalckisesti, hänen Sydä.mens ajaturelsucucunnastsUl-ucundan.HA«a catzoi Taiwast alas, ja näki caicki Ihlck

stcn
,(«) 1>1.1Q4:i.;;. (f) es. 6;:,. Loppuun.
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y«misi«s ja Hallltuxms ehesiä.
stcnLapstr. Wahwalda Istuimeldans ca«
yoi hän c nckia, iotta Maan päällä asu-
wat. Hän walmista caickein heidän Sy-
dämens, hän ymmärtä caickein heidäntyd-is. Ei Cuningasta auta hänen suuri
Wakms, eikä Sangari wapahdcta suu<
rella Orhit ei myhs auta,
ja heidän suuri W'.kcwydcns ei vclasta.
Catzo Gllmät c.itzrwas mitä, iot-
ca händä pelkawäl, jotca h mn Laupiu-
tecns toiwo oat, että hän pclastais heidän
Sicluns Cuolcmasta. ja elättäis heitä
Näljän aicana Meidän Sieluni odotta
HErraa, joca on meidän Apum ja Kil«
pem, sillä meidän Sydämen, iloitzc hänc-
sä, ja me toiwoimme hänen Pyyään Ni«meens. (2) Corota sinuas MailmanDuo»
mari, maxa Pipeille mitä he ansainnet 0-
wat. HErra, cuinga cauwan pitä heidänsanoman: Ei HErra sitä näe, ja Jacobin
Jumala ei sitä tottele. Ymmärtäkät sijs
te Hullut Cansan scas, ja te Tyhmät, cos-ca te taitawaxi tuletta? locaCorwanon
istuttanut, eiw hän cuulc? eli joca Sil«
män loi, eikö hän näe? Joca Paccmoita
euritta, eikö hän rangaise? Joca Ihmi»sille ovetta Tiedon. Mutta HErra tietä
Nmistcn Ajaturct, että ne turhat owat.
Ei HErra heitä Cansaans pois, eli hyljä

Gg, Peri'
(«) rs,z:i.l«.l;. ,421. asti.
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470 Jumalan Nlisiys hZnen ihmeosin Edesca<

Perinustäns, silla Oikeuden vitä sittekin Oi«
keudcn oleman, ja cmcli ourscat Sydämet
sitä seurawat. MnuUa oli paljo surua Sy-
dälncsäni, mutta sinun Lohdutupes ilahm-
ti minun Sieluni (b) HErra sinä tutkit
minua ja tunnet minun. Wmcta minä i-
siun eli nousen, nijn sinä sen tiedät, sinäymmärrät taamba mumn ajatuxeni. Ehkä
minä käyn ellmacan, mm sinä olet minun
ymoärilläni, ja näet caicki minun ticni.
Sillä catzy/ ei ole saliacan minun kieleni
päällä, joita et sinä HErra caictia tiedä.
Sinä olet tehnyt minun jälkimäisen ja en-
fimäiscn, ja pidät sinun käces minun pääl>
läni. Scncaltainen tieto on minnue yldn
ihmcllinen ia ylön colkia, en minä woi si
tä käsittä. COunga minä menen sinun hen<
gestäs? ja cuhunga minä sinun caswois c«
destä pakenen? Jos mlnä astuisin ylös tai»
wafccn, nijn sinä siellä olet: jos minä wuo-
tenl helwetis rakennalsiN/ catzo sinä myös
siellä olet. Jos minä ottaisin amuruseon
sijwet, ja asuisin merm ärisä: Nijn sinun
kätes cuitenain siellä minua johdatais, ja
sinun oikia tärcs pidäis minun Josminä
sanoisin: pimeys cuttengin pcittä minun:
nijn on myös yo walkeus minun ymbäril-
läni. Sillä ei pimeys sinun edcsas pimitä,

ja
(t>) rl. 54:».;.7. z.9. l». il. 14.»5.:?.



yomisins la HMtuxms edestä.
jaydwalista nijncuin päiwa, pimcys on
uijllculn walkcus Smun hallusas owat
nunuil mullasclluni. sinä peitit minun äi-
tini cohdusa. Minäkijtän sinua scn edestä,
Mä minä nijn aiwan iymclliscst tehty o-
!cn, ihmclliset owat sinun tecos, ja sen
tmnun sieluni kyllä tietä. Ei minun luuni
ollet sinulda salautt, cosca minä sillä salai<scs tehty olin, cosca minä maan sisällä nijn
mitalvast cooltu olin. Sinun silmäs nalt
minun, cosca en minä wielä walmistettu
ollut > ja caicki päiwät sinun kirjaas olit
kirjoitetut, jotca wielä oleman viii, toista
ei yrikän silloin wielä tullut ollut. Mutta
cuinga callit owat minun edesäni Jumala
sinun ajatuxes? cuinga stmri on hcidän lu-
cuns? Jos minä heitä lukisin, nijn neo.-
lisit usiammac cuin sanda: cosca minä he-
ran, olen minä wielä tykölläs. Tutki mi-
nua Jumala, ja coettele minun Sydäme-
ni , kiusa minua, ja ymmärrä cuinga mi-
nä ajattelen. Ia catzos jos nnnä puhalla
Tiellä lienen / nijn saata minua ijancaicki-
scllc Tielle, (c)

5- Kijtos'Psalmi, josa s)Er-
raa aurlhuutan Warjeluxesta ja

Pelasturesta.
racastan Sydämestäni sinua

»M Gg4 HEr«
(c) es. ,?y. coeonan.
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Rijt«-pstfml jofilHVrr<l«t «lurihuu-
»> » > > »>> » > „»> > > > ,»

HErra minun Woimani. HErra minun
CaNiotli, minun Lnmani, minun, Wa-
vahtajani, minun Jumalan minun Wa-
ban, johon nzinä mrwan: mnmn Kilpe»
ni ja minml Sarwi, ja mniun
WarieK ptNi mä kijlän ja auxcn HM
dan HErra, ni n minä wapchdctan Wi-
hollisistani. Wancle minua mjncnin
Silmäterä, suojele wlnua Siipcis Wav
jonalla. O) Minäturwan sinun Armoos,
minun Sydäm n riemuitzc ettäs ntm mie-
telläs autat. Min', w isän HErralle, et°
tä hän minulle niin hywästi teke. (c) Mi»
nä kijtän HErraa caikesta Sydämestäni,
ja luettelen caicki sinm Ihmcs. Minä
iloitzen ja rienmitzen sinusa, ja wcisan Kij°
tosta sinun Ntmelles, sinä caickein ylim-
mäinen IaHErra on köyhän Turma, M
Tnm>a hädäfä, sentähden he sinun toi»
wowat, jotca sinun Nimes tundewat:sit<
tä tt sinä nijtä hyljä, jotca sinua, HErra,
Ujwöt (ä) Minä kijtän HErraa hänen
Wanhmscaudens tähden, ja cunnioita»
ylimmäisen HErran Nimce (o) HErra
meidän HErram, cuinga ihmellincn M
sinun Nimes caikefa Maaft, jeca panit
sunniaK Taiwasten ylitze Nuorten La-
sten ja imewWcn Suusta perustit sinä um

«s»
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t«n warjeluxeffa ja peliltuxesta. 473
man WihoUistes tähden/ ettäs Wihollisen
ja Costaianmurennaistt. (f) HEna cuul.
con sinua hädäsäs, Jacobin Jumalan Ni-
mi sinua warjelcsn bän lähettäkö» sinulle
Apna pyhästä, ja Ziomsta sinua wahwi-
stacon,hän andacon sinullc micä sinunSy»
dämesanoo, japäättäkbn caicki aiwoitu-xes. Me kerfcamme sinun Awustas ja mei.
dän Jumalan Nimes me ylennäm mcidätt
zjppum: HErra täytcäkon caicki sinun
Rucouxes. Hän cuulcon sinua häncn py-
hästä Taiwastans: hänen oikia katcns
autta woimallisest. Nämät
Rattaisiin ja Orcihin: mutta me muistam
mctdän HErram Jumalan Nimee.
HErra ylönnä sinuas sinun Wätcwydcsäs
nijn meweisammcja kijtämme sinun Wol-mas. (K) HErra on minun Walismxcn ja
Autuden, ketä minä pelkän? HErra on
minun Hengeni Wäkewys, ketä minä wa-
pisen? Sentähden ehkä pahat minun wm«
nolliscni, ja Viholliseni läyestywät minun
Lihani sydmään, täyty heidän cuitengin
heitäns loueata ia langeta. Ia waicka
Sotawäki saartais minua, niin ei minun
Sydämen sentähden pelkäis: ja ios Sotz
nousis minua wastan, nijn minä turman
littekin hänen. Sillä hän peitä minunWa«



474 Rikos Psalmi jost HErra auxchuu»
jcnans pahana aicana. hän kätke minua
siUaiscst maiaans, ja corotta minua Cal-
liolle. Ia hän corotta nytkin minun Pää.
ni Wihollisteni ylitzc, minun ymbä-
Mäni omat/ niln millä uhran hänen ma-
jasans Kijws udria, minä weisan ja laulan
HErrallc. HErra osota minulle sinunTies, ja johdataminua Mima polcua mi-
nun Wihollistcni tähden. Ola anna minua
wiyolliseni tahtoon: sillä määrät todistu-
xet seisomat minua wastan ja tekemät hä-pemät wääryttä. Mucta minä mcon cm-
tcngin näkemäni HErran Hymyttä cläwid
ten Maalla. Odota HErraa ole hywäs
turwasa, ja hän mahwista sinun Syda<mes: ia odota HErraa. (,) HErra onmi«
nunWäkcwyden ja Kilven, häneen minun
Sydämen toiwo, ja minä olen autettu, ia
minun Sydämen riemuitze, ja minä kijtän
hända welsullani. Auta Canfas ja siuna
Pcrimistas, ia rawitzc heitä ja corota dci-
täiiancaickest (K) Minun Sielun odot-
taainoastans lumalata: M hän on mi«
nun Toiwoni Hän on ainoastans minun
Callion, ja minun autuden, minun Wc»l>
jclurcn, etten minä langeis. lumalas on
minun Autuden, minun Cunnian, minun
Wäkewydeni CaUio, minun Turman on

Hu ma-
(!) ?1.27:1.2.;.5.6.1i. 12.1z.14. (ll) l»s. 28: 7.1?>



can tVachluresia jaMastuxesia. 475
Jumalala. Tc Cansat toiwocar häneen /

joca aica, wuodattaca teidän Sydälncn
hänen eteens Jumala on meidän Turwam.
Jumala on kerran pulmnut, sen olen minä
cahdesti cuullut, että Jumala wä»
kewä on. (i) Alku mcaldacoPäKmiehijn,
Ihmiset he owat, ci he woi micän aucta.
Slllä Ihmisen Hengi pitä ercaueman, ja
hänen läyly maaxi ruulls jällens, Aloin
owat caicki hänen aiwotturens ducas < m)
Parcmdi on uscalda HErran päälle, cuin
luotta Idmisijn. Parcmvi on llscalda HEr-ran päälle, cuin luotta Päämicy ijn. Mi-
nua cowin sysätän langcmcm. mnl'ta HErra
autta minua. HErra M minlin Wäkewy>
den ja minun Witteni ja on minun Autu-
den Ilon ja autudcn ÄniWalllMscasten
Mcuoisa: HErran käsi saa woitom
tzErran oikia Käsi on corotettu, HErran
oikia käsi saa woiton. En minä cuole,waan
clän ja HErran Tecoja luettelen. Kyllä
HErra minua curitta, waan ei hän mi.
nua Cuolemalle anna. Awatcat minulle
Wanhurscauden Portit, minun sissille käy-
därenikijl tämän HErra Tämä on HErran
Portti wanhurscat sijtä käymät sisälle. Mi-
nä kijtän sinua ettäs minunRucourcni cuu-
lit, ja autit minua, (n)

6.luma-
(!<) r5.62:6.7 (m ) ?5.146»;. 4. (n) ps. !,8:

'' 3»lj. 14,15. ls 17.18. ly. 2V. 21.



luwHliM Cunnlan. tNaijefietin

6, Jumalan Tuttman, Maije-
stetin jaLmlpiuden IliMs.

M sinä ijancaickincn, totinen, cläwä lu<
?R) mala, joca minun sinun Ylistmcsluonut olet. laina minulle Annos sinuanöyräs hartaudes yliftäxeni; sillä sinä olec
caickia cunnialllsin. caickia ylistetäwiNi calc»
kia pyhin, caickia wanhurscain, caickia
cauncin, caickia leppyisin, caickia armolli-
sin, stnaolec caickia totisin. (H)Smc, olet
wanhurscas caikisa Teisäs/ ja LaupiAs
caiklsa Tdifäs» Sinä olet yxinäs wijsas,
sinulle owat caicki sinun Tnos tiettäwät
Mailmall Alusta (b) sinä olet caickia wä<
kewin, HErra Zedaoth on sinun Nimes,
suuri Neuwos, ja wäkewä TolsH, ja si-nun Silmäs owar awoi caickcin Ihmisten
Lasten Teiden päällä, sinä olet jocapaicas
läsnä, sinä täytät Taiwan ja Maan. (c)
Sinä olet määrätoin, sinä näet, cuuict,
haUiycc, ylös pidät ja cannat caicki sinun

Sanalla l6)Sinä oletveliättäpä,
cuca woi seiso sinun edcsäs coscas wihastut.
Coscas duomion annat cuulua Taiwast,
niin Maa wapise ia waickene, sinä woitat
cunman Maan päälle. Sinä woitat
CunnianPacanain seas, sinä otatPaamte-hildä

(a) ?5.145-,7. (l,) äH. »s:v 11. («) l«. 31:18.13.
ä) )r1.2):24. slel>. i:j. (e) e5.7i:8'5.11.

476



j«L.aupiuden Ällistys.

hildä pois Rohkeuden, ja olet peljättäpH
Maan Cunningoille. Sinä olet oeljättapä,
cuca woi sesso sinun edcsäs, csscas wiha.
stm? (t) Pacanain pitä hämmästymän, ja
Waldacunnatlangeman, ja Maa huttu,cosca hän änens anda (3) Sitä wastan
olet sinä myös armollinen ja laupias, pit°
kämielinen, ja suuresta ja ca-
dut Ranqaistusta. O) Sinä et wihastu
ijancaiMst, > tlä ijäti ajattele meidänSyn-
diäm. li) Niin suuri cuin sinun Wvimas
on niin suuri on myös sinun Laupiudcs,
sinun Voimas on määrätdin, ja sinun
Kmviudeoas ei ole loppua. O sinäiiancnc-
kincn Walkttls! O sinä ijancaickincn Au-
tms! O sinä ijancaickinmßackaus! O
sinä ijancaickincn Makeus! Anna minun
nähdä sinuas, anna minun sinuas tmn,
anna minun maista sinuas O sinä ijancaic.
kinen Suloisus. O sinä ijancaickincn loh-
dutus! O sinä ijancaickincn Ilo! anna mi«
uun lewätä sinusas, sinusa löydän minH
caicki mitä täsä Surkeudes minulda puut-
tu: Sinä olet caickinainen täydellisys, se
cuin sinä et ole, ei ole muu cuin köy.
hys wibeljäisys ja Surkeus. Elämä
vaiyi fnua on cattera Cuolema, sinull hu-wybes on parembi cuin elämä, sk) Q

arwa»
(O pl-.76:1Z: 5. (8) 45'.7. (1,)1ve3.2:13. (i)

d4!f.9> c-z>. 57.16. (t) ?5.6?:4.
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478 Rijtss psalmi, Totuutta, jH
arwamatoin Tamara! sinä ijancaickinen
l,ywys! sinä ijancaickinen Elämä! Coscas
minä saan sinun täydellisesti yhdlste-
tyxi tulla, niinettä minä ninusani tay'
dclliscsti maistan, ja sm.m iycsäut taydelli»
festi catzelcn!? Pyhä luinala, Cuolema-
toin Jumala, Wanhurscas Jumala, Wij:
las Jumala siltä iiancaickmen Cuningas!
sinulle okon cunnia, ylistys jakljtos calkes
yancaickisudcs!

7- Nltos - Hsalmi, josa lu-
malan Totuutta ja Töitä, Hymyt-

tä ja Armoa ylistetan.
MZlemnitcat te HErrasa,

wagat vitä händä caunisti kljttamän.
Kijttäkät HErra Candcleilla, ja Veisatcathänelle kijtost kynnyenen kielisi'läPsaltal!l<la Wcisiltcac HErralle usi Wirsi, wcisat-
cat jalostkielten leikls helisemisellä Sillä
HErran Saila on totinen, ja mitä hän lu-
pa sen hän wadwana Pitä HänracastaWallhnrscautta ja Duomiota, maa on täy»
näns HErranLaupiutta' HErranSanainla owat Taiwat tehdyt, ja caicki heidän
Sotajouckons hänen SuunsHengeUä Hänpila coosa medet Meresä, niincuin rouckio-sa, ja kätke Sywydet. Peljälkön caicki

Maa



L<sitä,Hynyltä jaArmoa ylistetän.

Maa VErra händäpcljättöMaickiMaan
pijrln asuwmstt. Sllläcosca häll sanoo, minse tapahtu : jos hän Me nijn :e on t dty.
HErra tr.ke Pacanail? Neuwot lyhjäri ja
Cansain aiaturet turhari Mutta 4? E ran
Neuwo pyi') ijancMisest ja häuen S da-mcns amtmtt Sucucmlnasta Sllcucun-
daan Amuas on se Cansa, j nqa HErra
on Jumala, se Cansa jonga hän, itzellcns
Pcrinnöxj on wali!,nm. ?) HErra sinun
limpludes Motttl niin iewiäldä cuin Taiwas
on, ja niinawaraida cuin Piiwet iuM»
wat. Sinun Wanhurscaudes on nijncuin
JumalanWuorct, jaiMunOikeudes nlin-
cmn »uur! s nws: HErra sinä outat ftka
li)lnimettaE!äimet.lb)LähetäWalkeudcs
ja Totudcs minua saattaman. ja tuoman
sinun pyhän Wuores ja sinun Nsumi-ses tygö, ja minä siMekäwisin JumalanAitarin tygd, sen Jumalan tyqd, joea mi-
nun Ilo' la Riemun on, ja sinua, Juma-
la, Candelisa Maisin, minun Jumalan!
(c) lumalasa minä kerscan hänen Sa-
naans: Jumalahan minä toiwon, en minä
Mä: mitä liha minun tekis? 56) Minä
WnHErra caikcsta sydämestä'i hurscastenncuwos ja scuracunnasa. Suuret owat
HErrantydt, joca niW otta waatm hä-

nellä
(a)l'l.;;:i.l2.asti (!,) P5.z6!6.7. (<)?s.4z: 3-4. s6:>.
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lu«al<m ZMys etts hän nijn mmo?^.

nelle ou stllariemu niistä. Mitä hän asetta se
on cunniallincn ja jalo,jahänen wandurscaU'
dens vysy ijanraickifest. Hän on säätänyt
ihmeittcns muiston, armollinen ja laupias
HErra. Hän onda ruan pclkäwäisillens,
hän muista lijttons ijancaickllest.Hänilmoit.
ta Cansallens wäkewät työns, andaxens
heille pacanain perimisen Hänen kättens
tnöt owat totuus ja otteus, caicki hänen kä«
styns owat toimeliset Ne pysnwät wahwa-
na aina ja ijamaickisest, ne owat tehdyt to»
tudes ja olkcudes. Hän lähetti Cansallens
lunastuxen, hän lupa lijttons pysymän ijan.
eaickikest. pyhä ja peljättäpä on hänenmcns. HErranPclco onWijsaudcnalcu,se
on hywa ymmärrys caikille jotca sell tcke»
wät: hänen kijtoxens pysy ijancaickiscst.(e)
8- Jumalan Alistys, että HM

nijn armollijejt cuule Rucouxen.
HWlnä kijtän HErra aina, hänen kijto»
MM rens on alati minun musani. Minun
sielun kersca HCrrasa.että radollisetsen cw
tewat ja iloitzMat. Ylistäkät HErra minun
cansiani,ja corottacam ynnä hänenNimcns,
Colea minä HErra ctzein, cuuli hän minM
rucouxcni, ja pelasti minun caikista wapi-
stuxistani. locca händä catzowat, ne vlos-

walaistan:
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sest cuuleRueouren.
walaistan: hcidäncaswons citulchapiään.
Cosca radollincn huusi, euuliHErra händä,
jaautti hänencaikista tuffistans. HErra n
Engeli piirittä nijtä jotcahändä pelkäwät.ja
pelasta heitä. Matstacat ja catzocat cuinga
HErra on suloinen: autuas on se joca HH<
neenturwa. HErransilmätcatzowatWan-
hurscaita, ia hauen corwans heidän huu«
toans. Colea wanhurscat huutamat / nijn
HErra cuule, ja pelasta heitä caikista tusti.
staus. HErra on juuri läsnä nijtä joilla on
surkia mieli. (Z) Ei HErra hyljännyt, eikä
ccwomlt nlön köyhän Raadollisuutta, eikä
käändänytCanvoians hänestä pois: ja cuinse hänoä huusi, cunli hän sitä. O) Tosin
sinä sen näet, siliä sinä näe' Tuscat', se on
sinun käsifäs, sinuun köyhä itzens luotta.
Sinä oletOrwolastcnHolhoja. Köyhäin
halauren sinä HErra cuulet, heidän Sydä.mcus on wahwa, eitä sinun corwas siitä
ottawaarin. Jumala cuule minunßucoll.
rcni, ota Corwiis minun Suuni Sanat.
Nijn minä mielelläni sinulle udran , jakii-
tanHErra sinun Nimeäs, sillä se on h ywä.
Kelwatcon sinulle minun Suuni Puhe, ja
minunSydämcni ajatuxet ftmln edcfäsHer.ra minun Nahani ja minun Lunastajani

Hl) le) In'
(2) I>s. 34:2-19. (!,)?5.22:i?. (c) rc lv: 14.17.ft) rs. 54:4. z. («) rs. 19. v.,;.
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JumalanWfiys että HHn n,jn arw«lli.

(e) Jumala sinua kijtetänZionishiljaistldes,
ja sinulle maretan Lupaus. Sinä cuulet
Rucouxkn, sentähden tulee caickl Liha sinun
tygös. Meidänvahat tecom meitä cowin raf-
couttawat, waan anna sinä meille Synnit
«ndexi. Autuas on se jongas walitzet ja otat
tygös, hän rawitan sinun Huonees ia pyhän
Templis hywvdesiä. Cuule mettä chmelliscst
Wanhurscaudesta, meidän Autudem luma»
la, caickcin Turma Maan päällä ja cauca»
na merest. (t) Kijtetty olcon Jumala. joca
ei hylja mmun Rucoustani, eikä manna
Laupmttans pois minusta. (Z) Minä kij.
tän Jumalan Nimee Weisulla, ja suuresi
ylistän haudä KiitoMa. Ec kelpa psrem«
min HErralle cum Härkä taicka mulli, jol»
la oivat sarwet ja soreat. Kijttäkän hanoä
Tmwat, maa za meri, ja cmcki cum nijsä
lijckuwar. (d) Iloitcan jarikmmtcan sinu«sa caicki jorca sinua etziwät, ja jotca sinun

racastawat, sanocan aina: Iu»
mala olcon suuresi ylistetty, (i) Kijtetty ol»
eon Hsrra Jumala Israelin Jumala, joca
yxinins Ihmeitä teke, kijtetty olcön hänensuuren Cunnians Nimi ijancmckisest, jacaic»
ti Maa täyttttäkön hänen Cunniastans, A'
wen, Ame». (K) Se on minun Iloni, että
minä itzeni Jumalan tygö pidän, ia panen

minun
(s) ps. 6;: 7. «sii. (8) rc 66: IV. (l.) 1>5.69- ,l. 35'

(i) «.7»:'.t. (») l»s.72:iz. ,9.
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sisi tuuleAucHuxm
minun Toiwoni HErran HErran päälle,
ilmoittaman caickla sinun toiläs. (l) Hältkäändä itzcns hyljättyidcn Rucouren puo»
lcen, ia ei catzo heidänßucoustans yldn. Se
pitä kirjotettaman tulewaisllleSucucunnil»lc,ja Cansa,joca luodan pitä kijttämänHEr-
ra (m) HErra sinä teit Nimes ja Sanas
suurexi caickein ylitze. Coscaminä sinua au«
pcnhuudan, nijn sinä cuulet minua, ja an-
nat minun Sielulleni suuren Wäkewyden.
HErra sinua kiittäwät caicki Cuningat
Maan päällä että he cuulewat sinun Suus
Sanoja, ja weisawat HErran Teillä, että
HErran Cunnia on ftluri. Sillä HErra on
corkia / ja catzcle nöyriä, fa y!piät tunde
cauca. (n) Cuinga minä maxan HErrallecaicki hänen lhywät Tecons, jotca-hän mi<
.Mc teki? minäolallscn autuaUisenCalkin
.K saarnaan HErran Nimen. (c>)

9. Meidän NErran lEsuxen
Khristuxen Mistys hänen Rackau-

dens m hywmntöidens edestä.M lESU Christe, minun Rackau.«V dm, minun Ilon, minun Valistu»
M/ minunNmudcn, minun CauniWcn,
lNllmn Cuningan, minun Paimenen,

Hh H nun
,

~
(') (m) P5.102:i8.i9. (°)l>c»z«:7.2.t.«st>. («) r1.i16.''.«.i;.
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N7eidä«HErränlEsl<chrisi. Wsiys HH-
nun Yltäni, Minun ylimmäinen Papvin,
minunElämäni, lninunWijsaudenl, minun
Rauhani, ja minun Sieluni Lepo, mmun
Wanhurscauden, minun Tcrwcyden, mi.nun Lunastuxcn, minun Uhrin, minun E.
deswaMan, minun Armonistuimen, mi.
nun ainoa Välimiehen, minun ainoa Aut.
tajan hadäsa, minun ainoaToiwon, minun
callein Tamaran, minun wukcwä Warjc-
Wen la ainoa Turwani! Cuinga minä tai»
tai sinua cunioita nijncuin tulis? O si<
nä Jumalan Cunuian kirckaus, sinä caickia
caunein Isän olemmen juuri Emoa! Ei-
nula olen minä vyhä, wandurscas ja au»
tuas, mutta ilman sinuta chndinen, saa-
stainen ja cadotcttu; cusa ikänäns minä o-
len, olen minä onneloin/ ellet sinäminun ty-
könäni, ja minusa sle. Tule minun Ilon
minun 3ydämehejN,llahuttamaanminua:
Tule sinä caickein Pacanain Loddutns, ioh>
dutcamaall mmua, tule minunßackauden
nnrwoUaman minua, tule minun Elämän
wabwistamaan minua, tule minun Wall'
stuxclnvalaisemaanminua/ttlle minun Ma-
keuden, anna minun mai?a sinun Suioi»
suuctas, tule sinä ihana Casw o, anna mi-
nun nähdä sinua, tule minun Suloisudeni,
anna minun cuulla sinua, tule sinä paras
Euckaimn, anna minun haista sinua, tuic

sM,
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nen Vac?<wdeiis edestä.
sinä hywa Liicuttls , anna lllinunztuta si«nuas. Sinun suloinen Silmäs lijcuttacon
minun, sinun lcpyiäs cayandosilahuttacon
Minun, sinunmakiahajus wtrwottacon ml»
nu,l, sinun pyhä nluistos sytyttäkön minun,
simmsuiotncnßackaudcs täyttäkdn lnillun,
sinun CatlstMymiscs huwittacon minua.
Sinä locinenNoyrys sinä puhdas Hiljai,
siis, yhdistä minun Sydämen ja mielen
sinun cansias, joca minun Sielun callein
Caunistus oleman pitä. Sinä olet minulle
Mihimdi cuinDemanti, jacaicki callic ki»
wet, jacaickia Pärlyjä suloilcmhi. S sinä
alati cucoistawa Irti? O sinä caickinaista
hengellistä ja taiwallista Hccumata ylitze-
wuotawa Paradisi. O sinä caickia makein
Hedelmä Jumalan Mitarhasta, anna mi,
nun ijaucaickisest sinuas maista, anna mi-
nunl suuta sinun suus andamisella. O sinäIsän ijancaickinen Sana, puhu minusa, et-
tä caicki Mailma minusa waickenis! O sinäijancaickinen kirckaus, loista minusa! O st-nä ijancaickinen Totuus opeta minua! O st»nä tcrwellincnParandaja, paranna minua!
O sillä taiwallinen Tamara, wcdä minun
Sydämeni
Noach ulos ojenna sinun kätes, jaoca tygös
minun Sielun, se curia Kohkninen, ioca ei
wisaän ldydä lepöo. Cuinga lhanmomatfl.

Hh 3 nun
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436 Meidz«HErra»,lLschrifi.Ylisivs hä-
nunasumsias, HErra Zebaoth minun Sie-
lun ikawöltze ja halaja sinun Esicartanoihis,
minun Ruumiin ja Sielun iloiye elawasa
lumalasa; Silla Lindu on huonen löylä«
nyt jaPaäffvlnen Pesäus, johonga he Poi<cans lastewat sinun Altaris, HErra Zeba»oth, minun Suninaan ja minun Jumalan.
Uumat owat jotca sinun Hnonesas asnwat,
ja kijttäwät sinua ijancaicrisest. Autuat o.
wat nelhmiset, jotca sinun pitämät wäke-
näns, ja Sydamestäns waeltawat sinun
Mees. ft) OHErralEsuChriste,euinga
suloinen on sinun Miehuden ottamisesi C«ln<
ga lhmellinen on sinun Nimes, cuinga woi-
mallistt owat sinun Tecos! cuinga pyhä si-
nun Sanas! cuinga lohdullinen sinnn Kär«
simises! cuinga riemullinen sinun Ylös-
nousemises! cumga cunniallinen sinun Tai-wasen astumises! cuinga suuri sinun Cun-
nias! cuinza corkia, za lorotettu sinun cu.
nmgallinen Isiuimes, joft caicki Jumalan
Engelit sinua cumarten rucoilewat! cuinga
sanomatoin on sinun Waldas, cuca ei pclkä
sinua Cunnian Cuningas! Tehkät Portitawarari, ja Owet mailmasa corkiaxi Cun»
nian Cuningan mennä siMe. Euca on st
Cunnian Cuningas ? se on HErra wäkewä,
ja woimallinen, se HErra woimallinen So-

l«) e^«4l «lusto, e.?, «sii.



nmßae?audetts'j<l h?»H«'Nts»delfs edessH 4X7
dast»/ tchkätPortit awaraxi,; jaOwetMail»masa corkiaxi Cunnian Cunnigan mennä
sisälle. Cuca onLe Cunnian Cuningas? se
on HErra Zehaoth, hän on se EunmanCu»
ningasSela.(b) Kijtetty olcon sejocatule
HErranNimeen. on Jumala, joca
meitä walaise, kijttäkät HErraa,! sillä hän
on hywä ja hänen Laupiudcns pyW ijan-
calckisest..
10. JumalanYlistys, että han

armollinen ja laupias on.
s> hywä Jumala ja Isä , minä ihastun

ja riemuiyen sinun hywydes tähden,
ettäs cayot minun Radollisuttani. ja tun-
net minun Sieluni Tuscasa. Anna paista
Caswos PMeijas päälle,auta minuaLau«
piudes cautta. Cllinga suuri on sinun hywy-
des, jongaspanit tallelle niille, jotca sinuapelkäwät, ja iongas nijUe ofotat, jotca si,nuun uscaldawat IdmistenLasten edes? Si:nä kätket heitä tykonäs salaisesi jocaizenhaa-stosta, sinä peität heitä majasas rijtelcwälsi-
sta kielistä. HErra olcon kijtetty että hän onminulleosottanut ihmelliscnHywydcn wah-wasa Caupungisa. Sillä minä sanoinpicai-
sudesani: minä olen sinunsilmäis edestä sy-
Mypois: cuitengin cuulit sinä minunRll.

HH4 cou-
(b) z. 9. «.,.



että hän nyn «rmol/

couxeniAnen. cosca minä sinun tygbs huu-
din. (3) Cuinqa callis on sinun hywydes
Jumala, että Jymisten Lapset Sinun Sij,
pcis Warjon alauscaldawat. He juopumat
sinun Huones runsast Talvarast. ja sinä
juotat hettä Herumalla nijncuin Wirralla.
Sillä sinun tykonäs on ja si.nun W Ukeudcsas me näemme Valkeuden.
Lewitä Laupiudes nijlle jotca sinun tunde«
wat, ja sinun Wanhurscaudcs toimellisille.
lb) HErra minun Jumalan suuret owat,
sinun Ihmes ja ajatuxcs, jotcas minulle 0-
sotat, ei ole mitän sinun wertas, minä il-
moitan nijtä, ja sanon, waicka ne owat epä»
lumiset. MuttasinäHErra älä käännäLau«
piuttas minusta pois, sinun Laupiudes, ja
Wacuudes aina mimia warjelcon. Iloitcan
jariemuitcan caicki sinuftl/ jotca sinua etzi-wät, ja jotca sinun Autuuttas racastawat,
sanocan aina:HErra olcon corkiast ylistetty.
SiUä minä olen kbyhä ja waiwaincn, mut-
ta HErra pitä minusta murhen, sinä olet
minun Auttajan jaVapahtajan, minllnlu»
malan älä wiiwy.(c) Jumala lähettäAr»mons jaTotudens, hän lähettäTaiwastja,
warjele minua. Walmis on minunSydä.
men Jumala, wakms on minun Sydämen
weisaman jakijttämän. Hera minun Cu»'

.nian,
(a) ?s. z. 17.20.21.,2.23. (l>) z6: z. u. al>l>

(c) k5.40:6»«. ,?.i3.
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litten fa Laupias en.
nian, herä Psaltari ja Candele, warhain
minä tahdon herätä. Sillä sinun Armos on
suuri haman Taiwaisijn aA, ia sinun To°
tudesPilwijnasti. Corota itzeslumala Tat-
wastcn ylitzc, ia sinun Cunnias ylitze caikm
maan. (6) Jumala sinä olet minun Inma-
lan, warhainminä sinua ctzin, sinua minun
Sielun jano, minun lihan hala sinua, car«
kiasa ja cuiwasa maasa, joca wedetdm on.
Nijncuin Minä näin sinun Pyhälä, catzel<
lapeni sinunWoimas jaCunniatas- Sillä
sinun Laupiudes on parembi cuin Elämä,
minun huuleni pitä sinua kiittämän, niin
minä tahdon cunnioitta sinua minun clinai-
cani, ja minun käteni ylösnosta sinun Nt«mecs. Niincuin lihawudesta jaRaswalla
pitäminunSielun rawittaman: ja minun
Suuni pitä kiittämän iloisilla huulilla Cos-
caminä Wuotcsccni lasten, nijn minä.nm-
stan sinua: coica minä herän llijnminäM
hun sinusta. Sillä sinä olet minun Apuni,
ja sinun Sijpeis Marjon alla minä kcrscan.
Minun Sielun rippu sinusa; Sinun ojkia
kätes minun tukee, (e) Laupias jaArmoui.
nenonHErrakärsiwäinen jaaiwanHywä.
Ei hän aina rijtelc, eikä nchastu ijancaicki«
sest, ci hän meidänSyndeim peräst tee mcll.
le, eikä costa meille pahain lecoim.Mclt.

Hh 5 Scks
(ä) l>l. 57! 4 8.9. 11.12. (c) 6;: 2.9. asti.
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455 sshrisiuxen Yllssys - wlrft.
Sillä nijn rottia cuin Taiwas on Maasta,
anda hän armons liftndyä nillle, jotca hän»
dä oelkäwät. Nijn caucana c uin Itä on Län-
nestä, siirsi hän meistä vahat tecomme. Nijn»
cuin IsH armahta Lapsians, nijn HErru-
kin armahta vclkäwäisiäns. HErran Armo
pysy ijancaickisest ijancaicklseen hänen pelkä-
wälstens päälle, ja hänen Wanhurscaudens
Lwwl Lapstjn. (t) HiMys jaLauptusnow
dattawat minua caicken Elinaitanani, ja
minä saan asua HErran Huonesa ijancalcki»
stst. (3)

, ,(s) rs. 10;:z. 3. ia. n. 12. i;. ,7. (3) ps.»;«». <l.

11. lEsuxen MistNM M
stys-Wirsi.

Weisatan cuin N. zao. Kijtos olcsn sulllst Maan
jaTaiwan ,c,

t. M lEsuChrist, munMdutupenaino!
M Sun Armos mmull Nimes tähden

laina,
Ett sinus moisin oikein yltstH,
Mua sijden auta, pyhit', walmistk

«. Sä olet Tähti jalo Jacobista,
Se Cunmgas siunattu Zionista,

Sun P.styxes ombi määrätoin,
Waan minä ylistämään mahdotoin.

Z. Sä Aurina/olet, joca aina coitat,
tzdamin Synnin /yngeyden woitat,

Ia



Chtlfiupen lylist^s-Wlrfi.

Ia caicki Sätchilläs wirwotat,
Cuin Pacons Uscoll tygbs ottawat.

4 SäCuningasArmost, Hywydestricas,
Cunnias Nimi suuri on ja kircas,

Nh cuule köyhän nöyräRucous, -

Ia oca corwijs curjan huocaus!
5. O HErra, joca näetminunhätän,
Sun halduhus ma Sielun' uscon, jätän,

Hand auta, puhdist, pese, caunista,
laMorsiammexes näin malmista.

6. H lEsu, Isäs Cunnian kircas Loisto!
Walouas Sielun Syngiys pojes poista!

Armos ia woimas laina minulle/
Ett elää moisin suosiox sinulle.

7. Tosin olen sijt monast murhellinen,
Cuing Elämän sull olis otollinen,

Waan ilzesän ei hywä minusa,
Sijs etzlN Apuu aiuoos sinusa.

8. Ah lumalan/ä Maan jaTaiwanLuoja,
Hle munSielun Lohdutus ja Suoja,

Armahda päallen, sill en Apua,
Taick Turwa misän ldyd ia lepos.

9. O siunattu säSiclnen pyhälsist,
Ihanaisin Cuckainen Paradistst

Tygds mc Lapset Ewan pakenem,
Cuin tuNem Synin mutaan waipuneem:

»o. Mä sinua sijs noyräst kiittä mahdan,
Ats annoit Rackaudes Taiwast Maahazz

Sinus tänn weta Luondoou» vtlamgau,
JO
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lEsuxen ChrifkuxenYl WI, si.
Ia meitCuolemast iällens woittaman,

i' .longNimesZEsus Christus, tietä anda,
Slcsrvoideld olet six cuin meit pamnds,

<ppctta, halliye ja sorvitta,
Ia nljn meill Lunasturcn toimitta.

32. Sinä olet Sielun Sulhainen jalo,
Kirckamvi, cuin Auringon kircas Walo,

Sinus on Istuin corkcin Jumalan,
CuinEngeleild myös halull catzellan.

i;. Ei kengän wiel' ol' sanoo mättänyt <

Cuing Isä sinun liene synnyttänyt,
lumaludensa Rickaudesta,
Poiarens liancacktmdcsta.

14. Sä Ncitzycst Mariasi Luondem otta
Tahdoit, ja mmLihasas edesmotta

Sen Adamis cadonnen Elämän,
longs wpitit jallens cchleistCuoleman.

15. MichudcsM sePcnsasonjosTuli
lumaiudcn palaa, cik sen wuox culu,

long cautt meit cuiwij Puita tuorehix
Saata, ja Rackaudes palawir.

,6 Sä Aronin cucoistawainen Sauwa!
Meit, jotcacuiwat ollet olem cauwan,

läll saata sinus hcdclmöitzewlx,
Nestccstäs tehden Meit osailisix.'

!7 Sijsväalles ccMtoiwon turmanpanen,
D lEm! iinuld Hadas Awun saanen,

Sill sinä Armon Lähde wuotawa,
Muil wipwotuxen runsim tuottama.
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lisluxenCblifluxen 'plistvs-wirsi.

18. Salomo» on sun kyllä tuta saanm,
Ia Wlisaudes silmä julistallut-

Dawid jn sinull kijtost Psalmeisa
Myös wcisaa caunist hattasHengesä.

19 O sinä Wijsaudcn Lähde jalo!
Jumalan Walkeudcll kircas walo!

Sieluaan' itzes osot, kircasta
Sir cuin sunSanas slnun kodista.

20 Sinus Isä on hywall suosiolla;
Sun myös llos Itunisten cansi on o la:

Sijs paalien köyhän, curjan armahda,
Ia puoleen armollisesi cayahda.

21 Inmalimus on aiwan waia'a minus,
Cutltngin pnydänaina rippusinus,

Cuin olctApu, Autuus maänuöiu,
Edk minä heicko, huono, kelwotoin.

22. S'js sinäArmon runsas Lähde minus
Aukcne. ja myös ulos wuodat sinus,

Nijn minun hywin käy, ja Sydämen
Mä iloll hartast tygös nostanen.

2?. Ah anna mun, cuin Lapsen itzcn käyttä,
Wastabas, cttän Annon mahdan loytä,

Sydämen mieles jälken ojenna,
Cans curit', jamunCuorman huojenna.

2.1. Ah opeta mua Henges elämähän
Sinull 'ja oman Tahton kieldämähän.

O lESU ole minus wakewä,
Nijn sinus olen Ilon näkewä.
O lESU minust cai<ti cauwas häädä,

Cum
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lEsuxen Chsifiuxen Wstvs-wirff.
Culn minua sinust pyytä määrään wicdä.

Ann ettän aina Cunniax sinulle
Uhraisin caick' cuinsllainat minulle.

-il.MunNimes,lEsusChristus,anna tuta,
Ia nijncuin Paimen minust waari ota,

Ett cooturi wijmein tulisinEngeleis jouckoon Lammas huoncscn.
-7 Suo silloin nähdä pyhät Caswos siellä,
O Jumal! älä sitä minuld kiellä,

Ett saisin sinua kijttä iloiscst,
Jo taäl ja siellsitt ijallcaickiscst.

12. Msum dKriKum, 0.X4. pro

BoluB eB, sc recum HM l2pic ille l2pic.
l-leu! HVIMK tenedr«, HV2M V2N2 lcienuz

mencem
Vex2t, qviz veri äulce äocebir «er?

ce czvi lux molT2libu3 iple c5.
?er hvem lenlerunr cunH2,cre2t2 6iem.

1)2 mim' äivinum lumen, repclle»
BpirituB llluKlec peÄor2nc)lrr2tuuB.

Konors.
Bum miler » K mulco crimine, «l^Klllre,

reuF.
§eä nmen ln fuso coMäo KnZvine, cujuz
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loräez Autrulz parVa meoz.

midi yVXIv lucrum, V2N2M non arro.

Nt I2UB A lucrum tu mini eriz.
memem,

miw', ce, ru2 äc»n» cialiit,
Iple teIAM 6M«B IZuäum cibi sslÄteF»

diil nomo M2)U3 enim, ribi re6ä2t,
Kudet.

Guomext.
12.Uucmts lEsuxen UhrW-

xen tygöTotijestHWijjaudesta.
Weisalan cuin N- 298. O Hvwä Jumala, jold

caicki hywys lule lc.
l. M lEm opeta mull Wljsaudes hywä,
W Cuin Isan Wijsaun itz olet Lähdesywä,
Se wijsaswasta on, cuin sinus wijsahap
Tulee, se sinuld myös junr tehdän wa-

pahax.
2.0 mikä Pimeys! ja turha Järjen Tieto
Sydämeni pimlttä,jaWalhenNuoriU kieto!

Totuuden selwänTien keng meille ovetta/
KengTyhmij tahto myös tä ll Tielle jol>

datta?
i.Tygos lnä pakenen, cuin oletWalkeudem,
Cuin nijtä walaiset, jotc' warjos Pimeyden

TW
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Tääll Fangin istumat, mua walais Sa»

-

.
nallas,

Ia Mielen syNWspoispoifta walollas.
4. Sen tosin tunnusta Sydämen surullinen,
Etten näin suurchen Armoon ol' mahdolli»

nm,
. SilWen Syneillän sun suurestwiboittan,

Ia ltzen hmwllZan hjrmuisest saastuttän.
s<CuitcnginPaconi sunTurwijsUfcos otan,
Sun Wcres tähden, cuiB on tähten ulos

wuotan:
Sen pienin Vilara on kyll nijnwäkewa,
Ett se muilSynneistän on puhtax tekemä.

<5. En ctzi Mailmaställ mullcnTawarata,
Eua vyydä Cunniat. taick 1100 catowata.

Säamoo Cunnian, Ilon ja'Tawaran,
Sua ennen calctia ctzin ja halajan

7. Sydämmen walaise, ja Tulcll Taiwast
tänä,

Ia nijn tai Wijsaus mull Walos caulta
Näytä:

Sill ei muukengän woiMLahia lahjoitta,
Eik Wiisauttas mullpaiy sinua opetta.

s. Nijn sijs mäKljtoxeasullnbyräll mielell
annan,

Ia Uhrin etehes cannan:
Sill Milläs maxanen, OHErra,Armos

muull?
Waan tttän l/äiftst MkiMNjemu-suull.
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LNBIS äulcjz memoria,
z) 1)2N3 coräi vera F2u612,

HuB, 6ulciB prXlencia.

MBUB VLI <Ä!iu3.

l)v2m piuz es perentibuz,
donuB e 8 ciVXi-simibuz,

Beä qvicl invenienribuB ?

MBlls 6ulce6o coräium,
vivVB lumen memium,

Lxcc6enB omne ,

Lc nmne äeliäerjum.

lirera .exfisimei-o,
Lxpei-M8 pnreN: ereäere,

sic Msum äiliZere.
Mlilm in leAulo,

cns6iB cudiculo,
?iiv2tim F? in publicc,,

2mnre se^ulo,
d!um äiluculo

Mlum llv«l2M in rulvul^.
Ii ck.
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cc>r6>B

l^vNi-gm, non nculn.
sletiduz,

rep!enB ,

BtriÄiB Kxrer>B Imp!exibuB.
.Mlu > 2cimis2dili B,

I'otUB 6elläei-2dj!iB.
NZne nobilcum Domine,

Rt NUB illuitÄ lumine,
m6ntlB clliAme,

Dlunäum replenz äulce6ine.

lucet ei verit2B
vilelcit V2nit2B,

Rt intuB torvet cd2r>'t2B ;

Mlli 6>.i!cissimuB,
Rt vere elt su2VlB<imu3,
?iuB Mlll,'eB

clicere luOeimuB.
pi-obZt ejuz p2Blio,

Rt etsulin,
ker nobiz reäemptio
llAtur 8c ORI vilw.

omneB IZnalcite,
ejuz ,

Aräenrsi- PXi-jce,
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Bic Zmlnrem äili^ice,
vicem reääire,

ln nun<: o6orem currite,

au6tor clementiX,

Mlu mi donc, lcntizm

Da midi per prNienn'2M

Oum 6i>ne
De te lAmen non li eZm,

solum äs ts FHuäellN?
Mu öileLtio,

Lr2t2 memu rsteHio.
Keplenz linc fllljclio,
UilnB tÄmen äeliclerlo,

()vi >e , elsurmnt,
dibuic liciunr,

DessäerHle nelciunt,
Kil! MNm, yvem öiliZunr.

tuuB 2mor eoriac,

Hv2m tex «lr lenciat» '

Ii 2 Mlu
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6ecuB /mZelicum,

In aure 6ulee canticum,
In ore mel mirilicum,
In coräe neÄZr ccelicum»

Oeliäero. ro milliez;
Mi Mui, venieB?
Me iXtum fgcieF?
Me 6e to i2ULB ?

tuuä cnnrinnuz.
Mini. lanAVor 28liäuu8,
Mini MsuB me!liklunB ,

?luLruB vicX pelpemuB.
IL5n summa beniZnitlZ

Mini corälB )ucnnäic2B ,

Incomprenenla bnnit2B ,

'luH me cN2rin23.
- Lonum mini ,

Mmm ,
nil ulrr2 ,c> ,

Mni prorlus äenoere,
il!i vtvere.
0 Msn, mi clulci3limt,,

Bpez mlpir2NtiB ZnimX,
vi?

ckmor mentix incimX.
locn fuero,

Meum Mlum ,

Ov2M IXM3. cum invenero
ovam telix cum tenucro.

ÄMplexus> tnne o:ulg.



5Ol GK

'luoc telix copula;
5e6, in KiB p2rv2 morula.

9voä concupivi reneo,

coräe cotUB 2r6ec».

Uill 2mor non
nec cmoritur,

?luB crslcic 6c Accenäitul.

82pic äeleÄlbilirer,
DeleHat Lc telieiter.

2mor missus ccVlitu»,
midi meäullituB,

Nentem incenäit penituz,

() beZtum mcenäium.
2r6enB, äeliäerium,

0 äulce

Mln tic)B M3triB vi'rANl3.
noftrN 6ulceäiniB.

lauB , nonc>r
de2rituäin>!B.

Veni, veni, optimo.

Il 3 LssuL
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.Msu lerenior,

Omni liulcors 6u!cior,
?r3: cunÄiz 2M2dj!l'or.

In menz me 2 äe6cit>
BoluB suOcir.
Amoria coniummueia,

m ea ,

Mlu mun6i sZ^Ztio.

?isisl!LM ' prospero,

!.>,!,l> oc»z->crlB.

?05t28 lct^!!K u,

i?cx ilic!'/!-?.

Mlil vcniX,



NO 'O3 OH

tdnä milerjcor^ix,
verX lumen U2trilL,

?cl!e nudem rrMiciX,
DäNB nol)i8 lucem

kc cuuB replicZc,
Msi_>B cir!)t:m

nuB Dli,o paci^clt,
in p2ce imperct,

omneB lenluB
mea menB äeliäei-Zc,

MsuB ?6
lumen suniir,,

meum 2 me r> auliit,
koll: llmul Il)!ic.

nrosehvemur lZu6il)uB,
Votiz

nc)B clonet cceleili!llUB ,

(.'um ti ui icmduB, /l.^L^.

H. BklNhaduM.M' jaRie-
mu-Wcilu lEMm Nimesi

1. Giinqa s.z!nncn
On MM? lEmrcu,

Cuiij lion nmsan azcha
Il 4 Niiw
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Nijll' jotca cuorma canda!
Waan wiclä suloisembi
Itz lESUS Siclus ombi.

2. El sulolsenlbata
Ikänäns weisata,

Ei cuulla caunimbata,
Eik tutkit' paembata,
Cuin lElus Armost ricas
On, Isän Poica racas.

3. Sä lESU Syndlstm
Turwa catuwaisten!

Racas rucsilcwi'!cs
Ia hywa etziwiUes,
Jo olet, mill sljs täyttä
Remahdat cuin sun lbytä?

4. Sydämen makeus,
Ia Sielun Walkeus,

Cans Elon Lähde hywä
Sä olet sanaen sywä,
Cuin täytät Hengen halun,
Muun ylitz caiken ilon.

5. Ei Kieli selittä /

Eik Järki käsittä
Woi, eipmyösufcoosMta
Ennen cmn saane tuta,
Mik autuus racastella
On lEsuft ja sylellä.

6. Sijs lEftlst etzikäm
OMM GydäMMfäm,

MB
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Cuin suljttt' Mailmalle
Oicon, ja awoi hätte,
Niin ett se ainoot halaa
Hand julkisesi ja salaa.'

?. Minä Päiwänhämäräs
Jo olen etzimas,

Marian canff händ Haudast,
Itkein, wallttain hattast,
SiU hänen perans palaa
Sielun, cuin tules alat.

3. Kyyneleill castclen
Haudan ja huocailen

Maas lalcains juures nbyräst,
Nijt sylelen myös wiriäst,
Engkerjämästtästlädde,
Ennen enin hän mun nähne.

p. O lESU Cuningas,
Ia Woiton Ruhtinas,

Suuri ja ihmellincn'.
Suloisuus täydellinen!
Sä näljän perääs saatat,
Itzelläs myös sen suitat.

io. M pysy tykbnäm /

Ia walais Sydämem
Elämän Walkmdell,
Ia Sanas Kirckaudell,
Pois mielem syngiys häädä,
Ann Walos melhin jäädä.

Ti. Coic' sinä Sydämes
Ii 5. Näin
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Näin itze oltt lätz,

Nhn Tonms meille loista
Cmn Turhuuden meist poista,
Ia niin sa Rackauden,
Meis wast' sytytät uuden.

12 lEmen Rackaus
Tai itz' on Suloisuus

Ihana, tcrweUinen,
Callis la mahdollinen,
Wcrratoin, sangen suuri,
Ia sanomatoin juuri,

l? long Pijnans angara.
Ia Wcrens wuoiawa

Rackaudcst meitä wastan,
Todista, joll lunastan
Meic on, ccc oanes stiadan
Nahd' Isan racas Sydän-

l4 Siis lESUS tunoccam
»Oifcin, ja balaiccam

Armoo. Lunastust häncs,
Pois Synlnn wallast väänaus,
Vyytkmn tnll zrcoUlstr,
Ia Kättesi Mlisix

15. Hälw myös racastacam,
Ia Rackmck cohdatcain,

Cuitt mslst mcil racasti
Ain haman loppuun csti,
Calls Uhrip hallen
Suloifer suocam jällen.

16/IG
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i6. lEsuxes Laupius
Alcaa , ja Aultms ,

Hän Toiwom Anckur' hywä,
Ia Armon Lähde sywä,
Cuin Winvoituttn tuopi
Eielull / cuin häncst juopi-

'? Sijs lEm racktihiu/
Ett oikein tundisin

Rackaudes Leweyden,
Pltuudcn, Corkcuden,
Ann itzcs Siclus lbylä.
Ia Cunnias siellä näytä>

,8. Ehk' siln st puhella
En wida huulillun,

Cuin culis, cuircng alat
Rackaudes kytöd, palaa
Eik watkct' stto, stll' oinoon
Sä olet minun ilon-

!9. Tai, lESU, Nackaus
On Sielun wirwotus

Suloinen, joca täyttä
Halun eik kylläytä,
SiU Hengcn Hatun sywön
Se saalia nälkään hnwään.

2o> lotc' jmnst maista'.vat,.
Ne silma isowal,

lotc' sinust jtiowat, Janon
Sun pcräas saawat aiuon,
Eik mikän caipa, kyh,

Col:'
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Cosc' sinus saawat pysy.

21. Ne cuin näin juopumat
Rackaudes hecumast,

Ne wasta todell tienne,
Cuing hywä lEsus liene,
Autuas täin saapi tuta,

pyyd' enä muuta.
22. Engelein Caumstus!
IE SU, ja ihastus!

Corwis suloinen Weisu!
Suus Hunaja ia Mesi!
Sydämes Taiwan Manna!
Meild itzes tuta anna!

2). Ah cuinga usiastMinä halan hartaast
SualEsu, colcas tulet?
Cosc'Huuton' curjan cuulet?
Cosc'llos minull näytär?
Ia itzclläs mun täytät?

Sula Rackaudes
Mun juur cuin sairaudcs

Ain pitä: coscas lEsus,
Cuin Mesi itzes Sielus
Wuodatat, hcdelmitä
Elon ett' caswais M.

25. Mäwallisyttäs,
Ia suurta Hywyttäs

Cosc' maistan, nijn ain uuden
Mn tunnen suloisuuden,

Cuin
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Cuin mun myös sitoo uuteen
Wastahas Rackauteen.

26. Sijs hywä racasta
On lEsust parasta,

Etzimäst muita suutun,
Itzcsän perät puutunf
Ia ettän HM
Eläisin ainoalle.

27. O lESU suloisin,
Hengen halawaisen

Toiwo! mä kyyneleillä
Sua ctzin hartahilla,
Ia Hengen corkeinhalu
Sun pcrääs huma/ pala.

28 Olen misäm olen,
lEmstan muistelen,

Nijn hartast cuin händ etzin,
, Nijn löytes taas iloitzen/Ia olen amuas aiwan,

Jos hänes pysy taidan.
29. Silloin kyll sylcllän,
Ia suuta anncllcm,

Cole' Sielu Sulhaiselle
Kihlatan lEmxelle,
Waon ei ol' Pitoi näitä
Nijn cauwax cuin itz Häitä.

?o. Nyt minä catzelcn,
Ia Uicos pitelen,

lot etzei Haiun' harras,
Nyt
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Nyr Rackaudest sairas
Olen / Sydämell alac
luur nijneuin Tules palaa.

31. Cose näin lracastetan
lEmst, ja valatan,

Tai Rackaus ei puutu,
Ei jähdy , sammu, suutu.
Waan caftva , lhtty aina,
Suuremmax alla waiwan.

32 Tai Rackaus alat
Mnbs palaa laclamat,

Ia aina maktammast
Maista, ia suloisemmast
Ain Sielun wirwottapi,
Huwitta. iloittapi.

??. Rackaus Taiwahast
Tai wuotaa runsahast

Sydämmijn nbyrijn alas,
Eik nijm ole salas,,'
Waan Henaen Rauhall täyttä,
Ia Woimans niin heis näyttä.

?4- O Tulda autuast,
Rackaudest palawais!

O hcdcuwaifta Halu t
O lähdytystä jalo!

Cum racaffais ioc' aica
on lEmst Mn Poica.

O. lESU Cuckainen
SunMisNeitzyen,

Gil
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Sä Rackallden Mehu
.Suloisin, josta kehu
Sielum, sull Kiitos soicon,
Sun Wcitda Glnnia olcon?

?6 Tule, O Cuningan:
Sä Isä Cunniall!

Kircasta iyes minus,
Etc walon näen sinus,
Tule sa Toiwotettu!
Ia cauwan odotettu!

)7. Auringot kirckamdi
lESUS, ja makembi

On Balsamij , ia mitä
Tääll jocu makian pitä,
Ia caikist estehelta
luur paras racastetta.

long Macu kirwotta
Ia Haju wirwotta,

l Ett itzcn ja myös caicki
Mielest unhodan ratki,
Cosc Sielun hänes ldytä
Caick mitä ctzi, pyytä.

?p. Sä Mclem Ihastus,
Vla Uscom Kerseaus,

Cans Rackaun täydellinen
Päätös ,

jost woimallinen
Lunastus caikill wuota,

Cuin Uscoll pääUes luotta.
40. Mun Armaan MU M

Pala-
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Palaja tyqöm jäll,

Cuin Isäs oikiaU Kädell
Istuc, ja suurell wäell
HaUitzet Wihollistes
Ylitz ja Alamaistes.

41. Cuhungs mennä mahdat'
Seuraan, ja myös wahdat'Pyydän, etten cadottais

Sinua, ja ettei ottais
Kengän Sydändän sinuld,
longs kerran otit minuld.

43. Te Lapset Taiwahan
Mengät hand wastaban,

Awatcat Portit hälle,
CutzucatHänd sisälle,
Sanoin: Siunattu olet,
Cuin HErran Nimeen tulM

43. CunnianCuningas!
Suur WoitonRuhtinas!

Armost, hywydest ricas,
Sä Ws Cunnia kircas!
Ad anna ander armos'
Sundimme suuri ricos!

44. Laupiuden palaman
Sä Wirra wuotawa!

lsu, Maamme Walot
Aurinao kircas, jalo!
Pois Snnnin Sumu poistq,
Ia Mlollasmeis loista.

45. M
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45. Sull Cuoris Taiwahan
Mstys pauhatan,

Sa caicki 1101 l täytät,
Cosc Cunmas heill näytät,
Ech Rauhan filatit meillen
Jumalan cansta jällen.

46. SieU lEsus hallitze
RauKas, lmn ylitze

Käy caiken ymmärryxen,
Sin minä ikäwöitzen,
Ia pyrin, 1100 sita
Ett saisin ijat pitä.

47- CosclEsus tääld'palais!
Tystö Isäns Taiwais,

Ia hallitzeman nouft,
Sydämmen meni voiss,
Hänen perWns halus
Taiwaiseen Menoon ylös.

48. Nyt sijs Häll' Kijtosta
iloista,

Hand myös rucoilcam hartaastaEtt meitä auttais armiast,
Taäld cantzans hywin wihdomTaiwaisijn Isäns Majoin.

AME3N

Kk M
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14. lEsMN Nimen Ullstys-
Wirsi.

Welsatan euln 28. Ah HErra älä wihasas,
Rangalse. :c.

1. WH Jumala! cuinqangarat
M Sydämen klwistypet,

Mua waiwast alat waiwawat,
luur ilman liewityxet:

Sill Tie tai caita Ahdistust
On tHynn, ja suruu/ Kmsaust,

Jota mun käymän pitä.
2. Liha ja Weri cuoletta

Eiannaitzeenshywäll,
Waan pyytä ilman huoletta

Himoihins wajott' sywäll:
Sijs cowuutt täytyy kärsiä,
Vtt ijäist Hywiä etziä

Sais Hengi ilman estett.
). Waan cuhung itzen käändänen,

Tain alla cowan waiwan?
Sun puolees lEsu Sydämen

Palaa, M wahwa aiwan
Sinus on Avu, Lohdutus
Ain löytin, ja myös wirwotus,

Turn-iMsinuntystös.
4- O IE u p ras Ystawän!

Ia co.cem Tamarani!
Sun pldan mma hywanän, j

Ia
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Ia ainoon Ilonani,
Cojc sinua mielen muistele,
Nijn enä Sielun iloltze

Smnst/ cuinEullast caikest.
5. Cosc väalles panen Toiwoni,

Nijn cohta tunnen awun,
Coscetees cannan waiwani,

Nijn tiedän Lewon saaman,
Täst wirwotetan Sydämen,

lahloitctan «iäisenElämän Eslmagull
6. Sä Ihme- Mies Personasas,

laWircastöiftolet,
Eikb Ihme/ ettz ollesas

Jumal', Ihmisex tulit?
Ia ettäs Cuollon wallast meit
Cuolemas cautta ulosweit,

Ia caikest Hädäst päästit?
7. O ICfu HErran Jumalan!

Cuing suloinen on Nimes,
Semurhey, tuscan angaran

Liemittä, sill Sydämes
Kipuu ei oll' nijn catkerat,
Jyrisen caultqaymat,

! Rucouxtt ylitzwoila.
8. Waick wmpuis Ruumiin, Sieluni,

Emd rottel mitän sitä,
Cosc oset Osan, Haluni,

long jjätraidan p'tä.
Kt2 «ol«
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Cosc Ruumiin Slelun omanas
On, mitä Syndi, Satanas,

Ia Hclwett'mmust woitta?
p. Ei löydy mifän päällä Maan

1100, waan sinus lEsu- -<

Ett sinä minua ylonan,
Totuudes wahwan pysyy,

Etts olet Paimen totinen.
Se hywä ja uscollinen,

Cuin minua aina caitzet.
xo. Sljs tahdon suloist ristiäs,

Eläisän täällä aina,
Mielellän canda jällsäs,

Johon mull woimas laina!
An parhaxen caick käandyä,
Ia Asian tääU mjn wäändyä/

Ett juoxun hywin päälän.
,i' Aut Lihaan' alas painamaan,'

Synnist ain minua estä,
Aut Uscos aina caswaman,

Ia caikest pahast päästä.
An elän, cuolen sinulle,
D lEsu! suo se minulle!

Suo ollan ijät cantzas! Amen.
lunmlalleainoalle meidän Isälleni, jaNvpahtajulle Msuxelle Christuxette, xnnä P.Henyen canffa,o!eonRijeos, Cunnia, ja

vamast npe nij» ijancaicki.
Oen.' AM^N!!I

GN



Ensimäinen Registeri,

Joca osotta Rucousten järjestyxen
Osain jälken.

Ensimäinen Osa, sisälläns pitä Amu«
Rucouxet, Jumalan Kymmenen käskyn

jälkeen.
Ensimäinen käsky.

alka bl.1. Totisesta Jumalan Tunnosta 21
2. Totisesta Jumalan Pelwosta 26

3. Totisesta Autuaxi tekewäisestä Uscosta 29
4. Sydämen palawasta Rackaudesta 33 .

5. Totisesta pysywäisesta Toiwosta 36
6. Totisesta Nöyrydestä 38
7. Rucous Kipeyttä wastan 4»
8. Totisesta Kärsiwällisydestä 45

Toinen Käsky.
9. Palawasta Hartaudesta jaRucouxen Lahjasta 49
10. Jumalan Armosta ja Laupiudesta, joca on

meidän Rucouxem Perustus 52
11. Christillisestä Kiitollisudesta 5?
12. Pyhästä Hengestä ja hänen Lahjoistans, niin-

myös Pyhittämisestä 57
Colmas Käsky.

13. Jumalan Sanan Racastamisesta 60
l4 Wiisaudesta 64

Kkl IZ.CHIi»



Ensimäinen Registeri.

15. Christilisestä Pysywäisydestä Uscosa 68
16. Sielun Lewosta Christuxesa 7l

17. Meidän Sieluim hengellisestä Wirwotukesta
Sanan ja Sacramentein kautta 74

18. Seuracunnan Opettaista 77
19. Wääriä opettaita wastan, japuhtaan Opin
woimasa pitämisestä 80.

Neljäs Käsky.
20. Cuuliaisudesta Wanhoille ja Nuorille 84
2l. Wanhembain Rucous Lastensa edestä 87
22. Lasten Rucous Wanhembains edestä 88
23. Christillisen Awiowäen Rucous 90
24. Alamaisten Rucous Esiwallan edestä 92
25. Esiwallan Rucous Alimaisten edestä 93
26. Raskan Waimon Rucous, jongaJumalaLoh-

dun hedelmällä siunannut on 96
27. Leffen Rucous 98
28. Wiran toimiluvista ja Jumalan hallitupe

sta 103Wiides Käsky.
29. Siweydestä 103
30. Rucous Wihaa wastan 106
31. Rucous meidän Wihollistem edestä 109
32. Christillisestä Laupiudesta meidän Lähimäistäm

wastan 113
33. Christillisestä Leppeydestä lähimmäistä coh-

tan 115
34. Christillisestä pysywäisestä Ystäwydestä 117
35. Rauhasta ja Ylimielisydestä 112
36. Yhteisestä Rauhasta 122
37. Kateutta wastan 125

Cuudes



Ensimäinen Registeri.
Cuudes Käsky.

38. Sydämen Puhtaudesta 128
39. Cohtullisudesta jaRaittiudesta 130
40. Rucous ja Kiitos Christuxen hengellisen Kih-

lauxen edestä meidän Sieluimcantza l32
Seitsemäs Käsky.

41. Hurscaudesta 136
42. Christillisestä Hywäntahtoisudesta 138

Cahdexas Käsky.
43. Totuudesta 14 1.
44. Wai olemisen Ahkeroitzemisesta 143

Yhdexäs käsky.
45. Rucous Ahneutta wastan 145

Kymmenes Käsky.
46. Rucous Lihan pahoja Himoja wastan, ja et-

tä meidän Jumalasa iloitzeman pitä 149
47. Hywästä Omastatunnosta 153
48. Pysywäisydestä ja Casvamisesta Uscosa, Chri-

stillisisä Awuisa japyhäsä Elämäsä 157

Toinen Osa.
Josa owat Kiitos-Rucouxet Jumalan ja

meidän HErran JEsuxen Christuxen
jaPyhän Hengen Hywäin töiden edestä.

1. Siunaus 16l
2. Ehto-Siunaus 164

3 Kiitos Jumalan ilmoitetun Sanan ja Sacra-
mentein edestä 167

4. Kiitos Jumalan Rackauden edestä, ja Ru-
cous siitä samasta 169

Kk 4 S.RU.



Ensimäinen Rekisteri.
5. Rucous Christuxen Rackaudesta 172
6. Kiitos sen ijancaickisen Armowalitzemisen edestä

Christuxesa 175
7. Kiitos Luomisen, Edescatzomisen, ja Jumalan

Hallituxen edestä 177
8. Kiitos meidän Herran JEsuxen Christuxen su-

loisen Miehuden ottamisen ja Syndymisen ede-
stä 180.

9. Kiitos sen pyhän Casteen edestä, ja Rucous
pyhästä uudesta Elämästä 184

10. Kiitos sen P. Ehtollisen Asetuxen edestä ja
Rucous oikiasta walmistuxesta ja sen terwellisestä
Nautischemisesta 188

1l. Rucous ennen sen pyhän Ehtollisen Nautisze-
musta 193

12. Kiitos sen pyhän Ehtollisen Nautitzemisen,
jälken 196

13. Tutkistelemus siitä Kärsiwäisestä Personasta
ja Christuxen Kärsimisen Syistä 198.

14. Kiitos JEsuxen Kärsimisen edestä ja Sowin-
non edestä Jumalan cantza 201

15. Harras ja lohdullinen Kiitos JEsuxen Christu-xen Kärsimisen edestä ja sen Tutkistelemus 207
16. Toinen kiitos Christuxen Kärsimisen edestä 212
17. Kiitos JEsuxen Christuxen riemullisen ylös-

nousemisen edestä Cuolluista ja sen Hedelmä-stä 217
18. Lohdutus Rucous meidän HErran JEsuxen

Christuxen Haawoista 222
19. Parannuxesta ja Syndein Andexi saamisesta/

joca Christuxen Haawoista uloswuota 227
20. Lohdutus-Rucous Christuxen Haawoista 231

21.M.



Ensimäinen Registeri.
21. Lohdutus-Rucous Christuxen Kärsimisesiä 233
22. Toinen LohdutuS -Rucous Christien Kärsi-

misestä 237
23. Kiitos JEsuxen Christuxen riemullisen Tai«waasen astumisen edestä
24. Kiitos Pyhän Hengen Lähettämisen edestä 241
25. Kiitos Pyhän Colminaisuden Ilmoituxen ede-

stä 246
26. Kiitos sen P. Christillisen Seuracunnan ede-

stä/ja että Jumala sen ylöspitää ja warjella
tahdois 251

27. Kiitos Pyhäin Engelein Suojeluxen edestä 254
28. Kiitos armollisen Ylöspitämifen ja Warjelu«

xen moninaisisa Waaroisa 258
29. Kiitos jaRucous Maan hedelmästä 262

Colmas Osa,
Sisälläns pitäwä Risti -ja Lohdutus-

Rucouxet.
1. Maailman ylösnousemisesta 265
2. Rucous meidän itzen Poiskieldämi-
sestä 263

3. Rucous että me tundisim itsem, jaolisim Juma-
lan Aseet ja Asumasiat 272

4. Christuxen Seuramisesta 275
5. Totisesta Catumuxesta ja Syndein Tunno-

sta 277
6. Syndein Andexi saamisista 283
7. Toinen Rucous Syndein andexi saamisesta 291
8. Rucous Jumalan Pojan tygö Syndein ande-

xisaamisesta 295
Kk-5 9. A'



Ensimäinen Registeri.

9. Pyhän Hengen Ilosta ia Lohdutuxesta Mur-
hesa 297
1o. Halusta ja Ikäwöihemisestä ijancaickisen Elä-

män perään 300
11. Autuaasta Lopusta 307
l2. Se P. Isä meidän Rucous lohdullisesti ulos

toimitettu 312
13. Jumalan Nimen pyhittämisestä 319
14. JEsuxen Nimestä, Jumalan Nimen pyhittä-

misext 321
15. Christuxen Waldacunnasta 324
16. Jumalan Tahdon Täyttämisestä 33O
17. Ajallisesta ja ijancaickisesta Menestyxestä 332
18. Perkelen Kiusauxia wastan 334
19. Caickinaisesa Murhesa jaAhdistuxesa 340
20. Suurisa Hädisä jaWaaroisa 343
21. Sairaudeja 347
22. Isän Jumalan tygö Cuoleman Hädäsä 350
23. Jumalan Pojan tygö 35«
24. Pyhän Hengen tygö 352
25. Kärsiwällisydestä suuren Ristin alla 352
26. Ristisä, cosca Jumala cauwan Awun cantza

wiipyy 355
27. Lohdutuxesta .

359
28. Hengellinen Sielun Lääkitys, sitä hirmuista

Rutto tautia wastan 4. Lucuhun käsitetty 362
29. Se pyhä Christillinen Usco, Rucouxen Muo«

dosa lohdullisesti ulostoimitettu 395
30. Wiimeisen Päiwän Pelcoa wastan 417
31. Woitosta Wihollisia wastan 421
32. Jumalan Suojeluxesta Wihollisia ja Wai-

noita wastan „

424
33. Pahoja Suita ja Panettelioita wastan 527

34.sodan



Ensimäinen Registeri.
34. Sodan hädäsä jaTurckia wastan 438
35. Callilla ajalla ja Näljän hädäsä 442
36. Suuresa Rajuilmasa ja Uckoisen sylistesä 445
37. Kiitos Rajuilman perästä 448
38. Ruumillisesa Köyhydesä 450
39. Totuuden Tunnustuxen tähden ulos ajettuin

ja wainottuin Rucous ja Lohdutus 454

Neljäs Osa käsittä.
Wiran Rucouxet, jotca muisa Osisa

löytän.
1. RUcous Pyhästä Hengestä ja hänen Lahjoi

stans 57
2. Wiisaudesta 64
3. Wääriä Oppettaita wastaan 80
4. Cuuliaisudesta wanhoille ja nuorille 84
5. Wanhembain Rucous Lastensa edestä 87
6. Lasten Rucous Wanhembains edestä 88
7. Christillisen Awiowäen Rucous 90
8. Alamaisten Rucous Esiwallan edestä 92
9. Esiwallan Rucous Alamaisten edestä 93
10. Rascan Waimon Rucous 96
11. Lesten Rucous 98
12. Wiran toimituxista ja Jumalan Hallituxe-sta 100,

13. Rauhasta ja Yximielisydestä 113
14. Yhteisestä Rauhasta 122
15. Hurscaudesta 136
16. Hywästä Omasta Tunnosta 153
17. Ajallisesta ja ijancaickisesta Menestyxestä 333

18.Su>»



Ensimäinen Registeri.
18. Suurisa Hädissä ja Waaroisa 343
19. Woitoista Wihoĺisia wastan 421
20. Jumalan Suojeluxesta Wihollisia ja Wai-

noita wastan 424
21. Sodan Hädäsä 438

wiides Osa.
Sisälläns pitää Kiitos-ja Ilo-Rucou-

xet, Jumalan Nimen ylistyxexi ja
Cunniaxi.1.JUmalan Ylistys, hänen CaickiwaldiaisudenS(23 jaLaupiudens tähden 458

2. Jumalan Caickiwaldiaisuden, Laupiuden ja
Wanhurscauden ylistys 462

3. Jumalan ylistys Luojan Cunniasta 465
4. Jumalan ylistys hänen ihmellisen Edescatzo-

misens jaHallituxens edestä 468
5. Kiitost Psalmi, josa HErran auxihuutan War-

jeluxesta ja Pelastuxesta 471
6. Jumalan Cunnian, Maijestetin ja Laupiuden

Ylistys 476
7. Kiitos Psalmi, josa Jumalan Totuutta ja töi-

tä , Hywyttä ja Armoa ylistetän 478
8. Jumalan ylistys, että hän niin armollisest cuu-
le Rucouxen 480

9. Meidän HErran JEsuxen Christuxen Ylistys
hänen Rackaudens ja hywäin töidens edestä 483

10. Jumalan Ylistys, että hän nijn armollinen ja
laupias on 487

11. JEsuxen Christuxen Ylistys-Wirsi 490
12.



Ensimäinen Registeri.

12. Ad Jesum Chistum O, M. pro vera Sa-
pientia Oratio. 494

12. Rucous JEsuxen Christuxen tygö totisesta
Wisaudesta 495

13. Jubilus S. Bernhardi de Nomine Jesu 497
13. P. Bernharduxen Tlo-ja Riemu-Weisu JE-suxen Nimestä 503
14. JEsuxen Nimen Ylistys-Wirsi 513

Toinen Registeri.
Asetettu Jumalan Palweluxm päälle

Kircosa, Sunnundili-ja IMa-M
wäin Ewangtliumem jälken.
~ SunnundainH Hdventis.

6V3Ucous Waldacunnafta 324
Meidän HErran lEsu>en Christuxen yli-

stys 433
2. Sunnundaina Hdventis,

Wijmeisen Päiwän pelcoa wastan 4!7
;« Sunnimdama Hdventis.

Christillisesiä Pysywäisydestä Uscosa 6F
4. SunnundamH Hdventis.

Kiitos Jumalan ilmoitetun Sanan jaSacramens
lein edestä «s?

Kijtos ftn pyhän Casteen edestä 334Joulu pcklwänF'
Kijtos meidän HErran lEjwen EbrisiuM

den ottamisen jaSyndymisen edestä IFO
Kijtos Jumalan Rackauden edestä jaLohdutus jM

samasta lsO
Rucous Christuxen Rackandtsta i^»

K-St«M»



Toinen Regisieri.

Kijtos meidän HCrran lEsuxen Christuxen Mie-
huden ottamisen ja Syndymisen edestä 180

Christuxen Rackaudesta «72
Totisista Camnmxesta ja Syndein Tunn«sta 277
Autuasta Lopusta 307
totuuden lähden ulos ajelluin ja wainolluln Nu.

cous 454p. Johannes ErvHngelistan
Christuxen Semamisesta 275
Rucous meidän itzem Pois tieldemisestä 268
Rucous että me tundisin itzem 272

wlattomain aasien p.?,rvtlnH.
Kijtos meidän HCrran lEsuxen Christuxen Mie«

huden ottamisen ja Eyndymlsin edestä »Bc>
Jumalan Suojeluxesta W»holl»sia ia Wainoita

wastan 424
'Mtds armollisen Dlöspitämisen jaWarjeluren ede«

siä nijn moninaisisa waaroisa 258
Uuden Wuoden päiwönH.

Wcöus lEsuxen Nimestä 32»
Kijtos Jumalan atmolltsen Suojeluxen edestä nljn

monlnaljlsa Oaaroisa 2^B
Hhteiststä Rauhasa ,22

WaUiftsta ja jjancÄicftWa Mnestyxestä 332
lEftxen Christuxen 490
P. ja Riemu-Weisu 503
lEsuxen 513

Loppiaisncl.
Kijtos sen ijancaicklsen Armowalitzemisen edestä

l7c.
Mtos sen pyhän Ehristilllsen Sturacunnan ede-

stä 25«
luma»



Toinen Regisien.
Jumalan Sanan ja Sacramentein edestä 167 .

~ S. Loppiaisesi.
kuuli,isudcha 84
Wanhembain Nucous LasttnS edestä 8? -

Lasten Rucous Wanhembalns edestä 88
M/saudesta 495 64

2. S> Lopp,aiscsi.
Kijkos Christuxen hengelllsen Kihlauxen edestä mei-

dän Sleluity cantzc» IZ2
RuumMisesa Köyhydesä 4tc»
Ca ctlnalsesa Murhesa 340
(hnstW en Awiowaen Rncous 9a
Chrlstilli.estä Hywämal)toi<udesta l;z

z S-Loppiaisesi.
Totisesta A«luax tekewäisestä Useosta 23

4 O. Loppiaisesi.
Jumalan Sanan Racastamsesta 6c,
Kljtos sen pys)än Ehristillise«Seuracunnan edestä, ja

että Jumala sen ylöspitää ja»arjella tahdois 25,
Määriä opettaila wastan 8a
Wouosta WiKolllsia wastan 421
Rucous Turckia wastaN 438
Wjlvs Psalmi Jumalan Warjeluxesta 4?»

5. S, Loppiaisesi.
Jumalan Nimen pyhittänMstä Zlg
humalan Sanan raccstamiftsta 60
Sydämen Puhtaudesta lzz
Rucous Liyan pat,o>a Himoja wastan j« että »el-

dän Jumalala lloitzewan vtsää 143
Sunnundaina SeptUage/iMck.

Jumalan Armost < ja Laurludesta 52
Kij'os scn pvhän eumcnnnan edestä, ja

etlä humala sen ylöspitää jawarjella Mhdois 2i«
Sun^



Toinen Registeri..
Sununda,na Oexagcsima.

Pysywäisydestä Uscosa «8
Rueous Llhan pahoja Himoja wastan 149
Nueous että me lundtsim ihem , 272
Sydämen Puhtaudesta «28
PysywWdestä ja Caswamisesta Useosa, Christilli»

slsä Awuisa ja vyhäsä Elämäsä ,57!
Lastiais Sunnundaina.

Rucous Chlistuxey Rackaudesta l 72
Kljtos Jumalan Rackauden edestä' 169
lEsuzisn Ehrlstuxen Kärsimisen Tulkistelemus 207

~ Sunnundaina p^astoe.
. PsDftnWusauxia wastan ZZ4
'MMM Dlöncatzomisesta 26;
MWM Semamisesta 275
WMHluxtt! Kärsimistn edestä 212

2. Sunnundaina paasios.
Totiftsta Autuaxtekewäijesia Uscosta .29
Mawasta Hartaudesta jaRucoxen Lahosta 49

;. Ounnundsina paastos.
Pahoja Sliita ja Pansttelioita wastan 42?

' Mauhastq ja Mmisllsydesta 1«>

HhlsjlcstäMmhastä 122
«4»

ÄMs -Mlmi Jumalan Wsrjeluxesta 240
Jumalan SwjWMM WihoWa wastan 424
ChlifilAststä MloMdesta 55

stuoll paaston SunnundKlNG»
Mos p Rutous Maan hedelmästä 2s«
Rueous Atznelitta wastan »45
GohtuMsudesta >a Raittiudesta l Zo
KMKa Ajassa ja Näljän hädäsH 44«!

s,EM



Töinen.Reyifieri.
5. Sunnundama paasi^s.

Jumalan Sanan racastamisesta 6o
Totuudesta ' 141
Hywöstä omasta tunnosta 153
Pahoja Suita ja Paneltelioila wastan 427palmu Sunnundaina.
Ky«os pyhän Ehtoyisen Asetuxen edestä 18z
Rucous senP. EhtollisenNautitzemista 193
Kijtos stn pyhän Ehtollisen Nautltzemisen jällen 196

pitkänä perjantaina.
Tmkistelemus sijtä.Kärsiwäisestä Personasta, ja

Christuxen Kärsimisen Gvistä 158
lohdutus Rucous meidän HErranlEsuxenChristu,

xen Haawoista 222
Kijtos lEsuxen Kärsimisen edestä ja SolvUMon

edestä Jumalan cantza 221.
Lohdutus Rucous ClmftuM Kärsimisestä 23 Z

pääsiäis päkvänä.
Kijtos Chrlstuxen riemullisen Msnousemisen edestä

Cuolluista 2l?
2. pääsiäis Päiwänä.

Totisesta Jumalan Tunnotta 21
;. Paäsiä/s PHiwanä,

Kijtos Christuxen 'Vlösnousemisen edestä 2»?
4 pääsiäis päirränä.

Ajallisesta ja ijancaickisetta menestyxestä 332
Mailman Höncatzomiststa 263
AhneMta wastan ,45
Wiran toimiluxista ja JumalanHallituresta wV

/ 1. Sl»nnundain« Pääsiäisest»Totisesta auluax tekewäisestä Uscosta 2,
Christllliststä pysywäisydestä Uscoja 6z

2. Slmnundaina psWiscst. .

Semxunnnan Opettaista 77
Ll , Määriä



Toinen Rellsieri.
Määriä Opttctma wastan 8o

;. Sulumndalna Pääfiälsest.
Caickmaisesa Mmhtsa ja Aydntuxeja 34<D

4. Vunmmdälna Pänjiälstst.
Totisesta Ipmaiau Tllnnost 21

5. Sunnundaina Pääsialjest.
Palawasta Ha; taudcsta jaRucouMnLahjasta s 2

Kcla Tusrustama.
Kijtos Jumalan t.moiiemn E.anan ja Gac?amen<

lein edestä ,67
6. päasiäisist.

Totisesta Kässiwäliiludeftä 4s.
Oclllmdäma./

KMsMbD Hencen Lahetlämuen edestä 241
'MhMa HelsZestä ja hänen Lahjölstans nijn myös

MhissärnMä
2 päiwänä.

WMZMÄan edestä 16Z
Nucous Ctzrtzwxeil Rackaudesta 17H

, päiwana.
W's,en P. 3Hn??i«lft n Seuracunnan edestä 25»

WÄnä Opellaiw wHstan Bc>
4. Päirvänä.

HumaMsWsiM hämn Eatcilwaldlalsudens jakau,
piUpiuTens tähden 4.58

s),. CylVinMlden PHirvänä.
Totisesta nosta 21
ziijloe pMn edestä 246
lumolau 'CaMiValdiWdtn 'Vltstys 458
Scn EtzichMfen Uscon ulostmmilus Z9s
Mlos kuomchn Msta 177
luMalm'- 'Vlistys Luojan Cimniasta 465
Humalan Cunlnan, ja Laupiuden

jttz» 476
~ Sun-



Toinen Aegisieri.
>. Sunnulldall,a'Colm!!ia,sudcn Päiivastä.

Rucous Mallman Dlöncatzomisesta 265
Rucous Meytlä wastan 42

jaRailtiudesta 13a
EhnsiMisestä huwäntahwisudesta 138

2. Su!MU!idai>iH Colnnn. paiwästä.
Rucous Ahneutta wastan «4?
Lldan pahoja Himoja wastan 149
KijloSsen ijancalcklsenArmo-walitzemifen edestä «75

Snnimndäliia tolmitt. pälwästä.
Jumalan Armosta ia Laupludlsta 52
Sndämen palamasta Nacfauöefta 33
Kiitop Rackanden edestä ,69
Jumalan Wstys, erlä hän nizn armMnen on 487,
Totisesta Calmnuxesta jaSlmdetn Tunnosta 277

4. Sl>n:n!ndHma Collnin^ä^wafiä,
ChtistlUisestä Laupudtsta muoän Lähimmäisten,

'eohkan l<3
Chfinllllssstä pysywaijW 'Vstawydestä n?
Nmous Catitta wastan 125
Ehrisi-Lisestä Lcpv<kvdestä ,15
'Waiolznusen Ahkcrotzemistst ,43'
Rueous meidän Nthsllistem edestä 129

5. Slittnundaina salmin, O,^iwästli.
Jumalan racasiamisesta 62
Totisesta aumap! tekewäiftstä Uscosta 29
Cliuliaisudesta

6. Sunnundama Cslmln. PäiwHstn,
Giwevdestä 123
Rucous Mihaa wastan los
Nucous meidän MiKolMen? edest »09
Laupiudesta meidän Lähimmäistäni wastan >Lz
Rucous Entemia wastan »2?
Totisesta Kärsiwällifydestä 7 45

L l 2 C^:



Toinen ReFisieri
pysy väiftstä 'Vstäwydestä 117

Rauhasta ju 'Vximielisydcsta »,9
Rucous e<lä u.e tundisim ltzem 272

7. Sunnundaina kolmin, p^irvästä.
ChriMsej.ä Kijt.lli.udesta 55
Rucous Ahtt«ulta wastan 145
Rueous c ll«lla Ajalla ja Näljän Hädäsä 442
Cohtullisudesta j: Raittiudesta 13a
Luojan C<nmi<'.sta 465

shristuxenK,rc<lstamisen päirvnnä.
Halusta ja MwöitziMlsistä ijanlaickifen Elämän

perään 320
8. Sunimndains <solmin. Paiwästä.

Jumala l Sanan Racastsmiftsta 60
Kmos Jumalan ilmoiletun.Sanan edestä 167
Senracmi.um Opettaista 37
Pucous wääuä OpettMa wastan 8o
CHiistuxen Ssuramiseiia 27,'
Mmalan Totuuden ja Töiden Mstys 478

y. SunnundaiiiH Colinin, päiroästa.
ChlijMsisa ,'s
Mucous että me tundisim itzem 272

iststa Jumalan» Pelwosta 26
Hywästä Tunnosta 153

«o. SunnundHinzFolkin.OairrastäiTotlststa C U''.u>.sia jaSyndein Tunnosta 277
WoitM wastan 421
Tmckia wasass 438

i > Sonnunoaina <solmin.Paiwasta.
Pal 3wam? Harca ltd' sia jaRueouxen Lahjasta 45
T lisistä N nzod <:ä , 38
Rucous Wchl ä wastsn' 4»
Sondein saamisesta 283
Jumalan VUus, että hän cuule Rueouxen 48c>

52. Sun-



Toinen Regisieri.
,, >

„ ,

ii. unnundaina Colmin.pälwästa.
Kljtos Luon isen edestä . 177
Pyhästä Hengestä jahäne« Lahjolstans 57

E unnundaina toimin. Pnirvästa.
Syndein Alideri slamisesta 283

wielä toinen siitä samasta 29c
wielä Jumalan Pojan tygö 295

Jumalan Rackaudesia »63
Sieluin wirwotuxesia Sanan ca«tta 74
Laupiudesta meidän läbimmäisiäm «3,

14. Sunnundains Colinin. f)äiwästä.
Jumalan Armosta ja Laupiudesta 52
Tottscha Autuax tlkewälsestä Uscrsta «3
Palamasta Hartaudesta jaRueouren Lahjasta 49
Chrisilllisesta Kiitollisudesta 5s
Jumalan'Viistys, että hän nijn armollinen on 487

1?. Sunnundaina <solmin. päiwastä.
Ahneutta wastan >4k
Ruumiliisesa sä 45»
Totisesta Autuax tekewäisesiä Useosta 29
Mailman Mncatzomisesta 267
Kijlot Luomisen cdesta <77
Luojan Cunniasta 465
Jumalan Edescatzowisen jaHallituxen ylistys 408

,6. Sunnundaina Colmin. päirvästä.
Leffen Rueous , 98
Rucous ijancaicklsesta 3«a
Rucous Autuaasta Lopusta 307
Sairaudesa 347
Cuoleman Hädäja Isän, Pojan ja P. Hengen

tygö 350 3st 35»
17. Sunnnndaina Colmin. päiwästH. .

Totisesta Nöyrydestä 33
Rutous ylpeyttä wastan 42

Ll 2 S«-



Toinen Rekisteri.
Sieluin Lewosta Ehristuxesta 71

»8. Slmnul>dain6 Colmm. päirpasta,
Totisesta Jumalan Punnosia 21
Jumalan Nackaudesia «69
Jumalan totuuden ylistys 278

iy. Sunnundama <so!nn'n.f)aiwästä«
Tuti'esia Eatumuxesta ja Svndein Punnosta 277

2<l (Zulinundaina <5o!m!!!. Paiwästä.
Kittos Arnwwa'itzemisen edestä Chrlsluxes i/s

Semacunnan edestä 25»
ChnstlWn klhlauxen edest meidän Sie<
Tullftsta Autuaxl tcketpäisest Uscosla 29

2i»Ounnundalna Colinin. Päiwästa.
Rucous Satraudesa
HcnMf stä Sielun Laäkitypestä 362
Ämu"plekewälsestä Mosta 29
Totistw pysywälsesiä 36

Ustosa 68 is/
32. Suiniunöalna Colinin. l)ä<n>ästa.

SyMln saÄW-sesta 283
ParannuxM ia Sondein andexisaamtsesta 227
WisiiWsla Laupludefta Lähimäistä wasian »1?
lumMn kauriuden'Zlisiys '

2s. Sunnundssina Colmln^äiwästa,
Esiwall ajamaisten edestä 93
Alamalsitis Rucons Esiwallan edestä 92
Mcj chä Rauhasia 12,

Hurscaudcha 136
Totuudesta »4l

24, Sunnlmdama CHlmin. pätn>ssiav
Autusxtekewäijcsiä Uscosta 29
Rucous Sl'iraudesa 34?
HnMistlta S«lun LäWyxestä ;62

25. yun>



Toinen Regisieri.
25, Sunnuntaina tomnn. j)älwästä.

Rncous Sodan Habäsä 4^B
Rucsus Wotosta Wiholisia wastan 42 1
Kijios Jumalan ilmoitetun Sanan «l<stä- 167

hnstiAsen Seuracilnnan edestä 251
? vtisesta Jumalan Tunnosta 21
Rucous suurzsii HadO ja Waaroift 34 3
Kiuos armollisen Suojeluxen edestä moninaisisa

wasrsisg , 258
26. SunnundälNH Colmin. pFirrastä.

Halusta ja Itawöltzemlsista ijaneaictisen Elämän
ptläHn zoc)

Rucous wijmeisenPäiwänßelcoa wastan 417

TawaWna Pyhä - Wiwinä.
p. Anöreaxen Pnirvänä.

Mailman 26s
Chttstuxen Seuramisesta 275

s). Thomaxcn f)äl'rvänä.
Lohdutus °Rucous Christuxen Haalpoista 23 l

f), parvalin f)a,wänä.
Rucous totisesta CatumuxestH 277
Kijtos Jumalan ilmoitelun Sanan edestä 167

Ryntllä metzun PäiwHna.
Sydämen Puhtaudesta . 128
Rucous autuaasta Lopusta 307

P. Machinen paiw^na.
Rucous Syndein andeMamisesta 283
Csickinaisesa Murhesa ja Ahdistuxesa 34»
SieluinLewosta Chrlstuxesa 7l

paastsn aicaisna Marian päinvänä.
Kijtos HEnan Christuxen Miehuden.ottalnisen ede-

stä 'Bo
N 4 P.Pbi-



Toinen Rekisteri.
p. Phillppuxen ja Jacobin päiwänä.

Totisesta Jumalan Tunnosta 2l
Halusta ijuncajckisen Elämän perään znc»

Johannes Castajan päiwänä.
Seuracunnan Ovettaista 77
Christuren Waldacunnasta 3»4

p. Peearin ja pawalin Päiwänä.
Kijtos sen Chrlstil. Seuracunnan edestä 25»
Totisesta Jumalan Tunnssta 2»

Marian Eyicko päiwänä.
Kijtos Christuren Mieyuden ottamisen edestä 'Bo
Nucous Christuxmz Rackaudesta 172p. lacsduxen päiwänä.
Rueous Murhesa 34^
Rucous meidän itzem Poiskicldämisestä 268

p. Bcrmlin päiwänä.
Totisesta Nöyrydestä 38p. päiwänä.
Totlsesta Calumuresta 277

p. Mickelin päiwänä.
Kijtos P. Engelein Suojelurm edestä 254
Mos Jumalan armollisen Warjcluxen edestä mo-

nlnaisisa Waarois 2^3
P. Slinunan ja ludan päiwänä.

Sydämen palamasta Rackaudesta 33
Seuracunnan Opettaista 77

p>-häu» Miesten päiwänä.
Nöyrydestä 33
Kälsiwällisydesä 45
Pyhästä Hensestä ja hänen Lahjoistans 57
Siweydtstä 'v,
taupiudesta 213
RauhMja WmiMdestH '»9

Syda-



CHlmasßegisieri.
Sydämen Puhtaudesta »2z
Pahoja Suita j« Panotteliolta wastan 42?

Lolmas Reaisteri tarcotta Jumalan
Tunnon päälle, meidän ChristillisenUscom Pääcappalden jällen.

A.
<UAmu-Siunaus ,6l

Ahdistuxesa ja «urhesa 34"
Ajallisesta ja ijancaickisesta menestyrestä 332
Alamaisten Rueous 92
Armosta (Jumalan) ja Laupiudesta 52
Autuuasta Lopusta 3«7
Awiowäen Rneous 90

V.
Lernliarcli 6e domino slill, 47?
Bernhardien 110- jaRiemu - Weis» 503

C.
Callilla ajalla ja Näljän Hädäsä 44»
Caswamisesta Uscosa ChristiWs.Awuis ja pyhäs

Elämäs »57
Casten edestä Kijtos 184
kateutta wastan 125
Calumuxesta Tunnosta 277
ChristiUinen Ufto lohdullisest ulostoimltettu Zy?
Chrlstuxenmiehudenyttamlseft wo

' Li 5 Ehti->



C«lm<ls Regisieri.
Cylistuxen hengtllizeit klhlauxej! meioan «Vlelu,m

caHa - 132
Christuxen Karsiwäjsest Personast 198
ChrEuxen Kärsimisin ja Sswlnnon edestä K»j-

Christuxen Kärsimisen Tutkistelemus 207
Christuren Kärsimisin edestä Kijtos 212,
Ehnstuxen Karsinnsest Lohdutus 233 237

haaw>ista Lohdutus 222 227 »31
Christuxm 'Vlösnousemiiest 217
Christuxen asiumisest 238
Ehrinuxen Waldacunnasta 324
Chrlstuxen Seurannststa 27?
Chrlsturen Rackauden edestä Kljtos 172
Coiminaisuden (pyhän) ilmoituxen edest 246
CohtuLisudesta js Ra!lliud?sta 13a
CuoleNalrHädäsä Jumalan tygö Zsa

Jumalan Pojan lygö 35l
Pyhän Hengen tygö 352

Cuuliaisudesta 84

Edescatzomisen edestä Kijtos 177 468
Ehto-Siunaus 164
Ehtolllsen (pyhän) Aseturesta '

Chtollisin (pyhän ennen) Nautitzemusta 193
Chtolliser, nalttitzemlsen jälkenKijtos 196
Engelein Suojeluren edestä 254
Esiwallan Rucous 93
Että me lundisim itzem ja vlisim Jumalan Aseet ja

Uumasiat 272

Hälli-



Colmzs Reg sieri.
<>.

Hallimrest (Jumalan) i<sB l?7
Halusta .'ja lkäwöttzemtststä ijancaicklsen Elämän

perään 3«c»
Hädlsä (suunsa) jaWaaroisa Z43
Hattemdesta palamasia 45,
Hengestä (Pyhästä) ja hänenLahjoistans 57
Hengellinen Sielun Läatiys 362
Hengen (Pyhän) ilosta ja Lohdutuxesia 297
Hengen (Pyhän) Lähettämisen edest Kchos »41
Himo/a wa>ran ,45»
Hurscoudesta i^6
Hvwamahtoi>udlsta IZ3

I-
ZEsuxen Shndymisest, parsimisesi :c. caho Chri,

stuxrsi.
lEsuxen Nimestä 321
lEsuxen Nimen 513
lEsuM Chriftuxen Hlistys hänen Rackaudens

hvwäin Töideus edestä 4^3
lEsuxen Christuzen Dlistys, Wilsi 49c,
Ilosta ja Lohdutuxefta Mulhesa 297
Ilosta Jumalasa
Ijancalcklsesta Elämästä ZQo
Isa meidän Rucous Lohdullisest ulosloimitettu 312
Jumalan Tunnosta 2l
Jumalan PelwoM . 26
Jumalan Rackaudesta 169
Jumalan Sanan Racasiamihsta eo
Jumalan Sanan ja Sacramenttin edest 167
Jumalan Nimen pyhtltämisestä Z?l
Jumalan Tahdon täyttämisestä. 9'

-



ColmilsßeZisieri.
Jumalan Suvjeluxesta wlhMsia wastan 424
Jumalan HMmxesta »77
lummanCaickiwaldiaisuden, Laupiuden ja Wan->

hurscauden ylistys 462
JumalanWstys hänen Catckiwaldiaisudens jaLaU-

piudens edestä 458
Jumalan EdescahoMisen jaHallituxm Wstys 453
Jumalan Waljeluxesta jaPelastuxesta 4?«
Jumalan Eunnian, Maijestetin ja Laupiuden D-

listys 476
Jumalan Totuuden, Töiden, jaHywydenW,

stys 478
Jumalan ylistys että hän nijn armollistst cuule

Rucouxen 48a
Jumalan Wstys, että hän nijn armollinen on 487

R.
Körsiwälisydestä 4?
Kälsiwällisydestä suuren Ristin alla 352
Kihlauxest Christuxen cantza 132
Kiusauxia wastan (Perkelen) 334
Köyhydesä 450

«.

Lasten Rucous Wanhemdains edestä 83
Laupiudesta Lähimmäistä wastan 'l3
lääkitys (Sielun hengellinen) 362
Leppeydestä Lähim«äistä cohta» Ils
Lesten Rucous 98
kewosta Sielun Cyristuxela ?l
Liha» pahoja himoja wastan «4?
zohduluxesta 35c)
Lopusta autuaasta 307

Luojan



Colmas Regisieri.

Luvian Cunniasta 46?
LuomWa

M.
Maan Hedelmän edestä 262
Mailman 'Viöncatzomiststa 36?
Meidän ihem poiek:?ldämjsestä 268
Menestyxestä (aMsesta jaijancaickiststa) 332
Mulh-sa Lohdutuxesta 297
s)mrhesa ja Ahd«ftu>esa scaickinalWH 342

N,
Näljän Hädäsä 442
Növtydesia 38

O.
Omasta tunnosta (hywästä) 153
Opitlaista Seuraeunnan ?7
Opetlaita waäliä waftan zc>

p.
Paranmmsta jaSyndemandexlsaamisesta 227
«pantttelioita ja Pahoja Suita wastan 42?
Perkele» Klusauxia wastan 334
Puhtaudesta (Sydämen) 128
Pyhittämisestä (Jumalan Nimen) Zl9
Pysywaisydestä Ustosa jaPyhästi Elämssä 157
Poisk(eldäAisestä (Itzem) 268§

R.
Rackaudssta (palawasta) 33
Viaitliudesta 13a

RajuZ



Colmas ReMeri.
Rajlullnasa Rucous ~, 445
Rajuilman perästä Kljtos 448
N ncan WaiNon Rucous . 96
Rauhasta ja Dximiellfhdesta 1,19
U ulvsta (yhteisestä) 122
RMä Rucous, cosca Jumala awun cansiawijpy 355
Rucouxen Lahjasta 43
Rucouxen Petustus Jumalan armo 52

S.
Sairaudefa Rucous 347
Sa?uin ja edest Djtos ,67
Sellraeunnan edestä) 251
Siveydestä loz
Sodan Hädäsä Rucous 438
Suojeluxesta 424
Syndein andexi saamisestg, 28Z 291 295
Vpndein Tunnosta

T.
Toiwosta (pysywälsesta) . 36
Fo!U'.idesta ,^

Totuudeir tähden ulosajettuin ja wai-
pottuili Rucous 454

Tmckia wastan 438
U.

U'«» Christillilien lohdullisest ulostolmitettu I?f
Uscosta (autuaxtekcwälststä) 29

H.l!'cosa pysywälsydest 68
Uscofa caswamisesta

.
ls7

w.
Malmön (rasM) Rucous 56

Wai-



Colmas Regisieri.
Wai elemistn ahkeroltzemikst 143
Wanhembain Rucous Lastens edest 87
WarjeluMa 47l
Wääria Opeltaila wastan 8a
Wihaa wastan 106
Wljmeiftn Päiwän Peleoa wastan > 4,7
Wihollisia ja Waiuvita wastan Suojelleesta 424
WihoUisien edestä Rusous 103,
Wnan »oimltuxesta ja Jumalan Hallituxest loc,
Wijsaudlsta 64
Wirwotuxesta (Sielun) Sanan ja Sacramen-

tein caulla 74
Woilosta Wihollisia wastan 421

35
Wspifämisen ja WarMM edestä msnmaisisi»

Waaroifa - 25.8
"Vlpeyttä wastan 42
Wmitljsydestä u)
Dftäwydestä (pysyväisestä) U7



Ne wähät präntin erhetyxet jotca
taitan löytö, tahdois Christillinen Mia
itze ojeta.










