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Udksauttaumn yW
aljettua uutta Elämäkerta,

losaLyhykmsestjayxikertaisestse
Ensimäinen Neuwo ja Ojen-

nus annetan,
Syndein sisäl-

lisen Ihmisen Walistuxeen/ jayh.
den Chrisilnuscowalstn Mdisty-

xeen Jumalan canD
i. Tim. 4:15.Ola näistä waari, pysy nälsä, että sinun

nesiyxes caitille jullstetuxi tuiis.

Jos te pysytte minun puhejani, niin te totisesi
minun Opetuslapseni o!ctta. Ia teidän pi-
tä totuuden ymmärtämän, ja totuuden pi-
la teidän wapahtaman.

Präntätty waldacunnan
Tlpkisa, QcrcKeu

camtt/wuonna^Z,.



Gal. 6. i?. 16.
Christuxes lesures ei ymmbärins leikkaus eikä

esinahka mitan kelpa, waan usi luvnbo. Ia
n jn monda cum tämän ojennus nuoron jäl-
keen waeldawat heidän paäilensolcon r>u-
ha ja laupius, ja Jumalan Israelin päällä.

Wijfaud. Kirja 1:4. ?.

Sillä en Wljsaus tule häijyen Sielun, jaeijasu sijnä Ruunujs, Synnin ala an-
nettu on

PyhaHcnai joca oikein opetta, pakene Epäju-
malan Palwelioita, ja lähte pois waäräin
tykö, jotcnSynnillä rangaistan, joihin he
joutuwat.

l.loh.2:15.16.17.
Rackat Poicaiseni. älkät Mailma racastaco,

eli mttän cuinMailmas on. Jos iocuMail,
ma racasta, eij hänes ole Isän Nac-
ki.us, Sillä caickl cuinMailmas on ( Li-
han Htmo, Silmäin Pvundö ja Elä-
män coreus) eij ne ole I säst waan Ma-
ilmast.

IaMailma cato Himeinens , mutta joca te-
ke Jumalan Tahdon se pysy ljanccnckisest.

Matth.?:2i.
Ei jocainen culn sano minulle: Herra, Her-

ra, pidä tuleman taiwan
mutca joca teke minun Isänl cuin
on Taiwaisa.

i.Thess.4:7.
Sillä ei Jumala ole »nenä cutzunut saistaisuu-

ten, waan pyhyteen.



Esipuhe.
Racas Jumalataetziwäinen Sielu

UtudenDe on kewig, ja tyslas
>M .Hv lamahdoeoin. Mahdotomon
«R halla Tarvallans ilmanahkera-m Sandein Poistoimitamisia, tulewans
Jumalan tyg<s. Työläs on sinijlle, jotca
jacawatSyndämens, ja yhdellä puolella
rippun?at kljnni Jumalaa, ja hänen
Tahdojans: waa/l toisilla puolella oman
tNielens himoija. Mutta kewiä on se,
cosia jocu Jumalan Sanan usco, jaChri-
siuxen köyhää iLlämä kerta mielelläns siu-
ra. Joca Hengens (ja llhallisee Suostu-
Mlstns! hucutta Christuxen tähden (ja hyl-
jä tNailmallijerHimot händä jeuratejans)
hän loyeä sin 16:25. jakäsittä sikä
täsä iklämäsä että tulewalsisa sin oikean
oN!lellisilden./.«c 13:24:^.,^.9:23 ?/>l/.4:iz.

Glllä Jumala johdarea nijtä jotca hä-
nen alans iyetis nijttcuin hän
tahro, anda woiman ja Siunauxen teh-
dä n jtä T<^itä, culn(muutoin) mahdotto-
mat orvar, 14:12. ,9: 2<. ja
udisia heitä nijmuin omia 6.aftsi«ns hänen
lundemisens ja Curvans jälkett, joca hei-
dän luonut on, t7s/.z: io.

Sentähdcn on airvan rarpellitten, etrH
A 2 me



4 Esipuhe-
me annam meitäm wabrvast j<t pvsvwäi-
sest Jumpan säännön ala, jauhram iye-
meitäm hänen caickein pahimman Cah-
eons Suosioxi, josme Auruden Tarrana-'
ta jonga meidän racsain Wapahca;am
meille on jällens anjainnur ja vnnä Juma-
lan lasten roapauera, ja sitä tulewaz.ia

jostus nautita l-
lman jencaldaista alcoimista en me ea?da
itänäns Junmlan Autuartekerväisien Tun-
doon tulla, waan Pimevdeja/
etkä ole meillä DjaChrlsiures.*** rvaicra
me w»elä coco v. lamatun ulcokin Mldai-
simme ;a olisimme mmja Asioisa taira-
rvammar, cuincaicki Ihmiset ollet

tNoni Jumalinen Opettaa reaari
moninaisia asioica ybteen Chrisiilllsien H-
lämäkertaan, jocapaljous usein enämmi»»
estä <Halun cum sitä edesautta; ja
muutamat jen cauem tulewar
pois hvrväsiä AicolMljejla, panervat sits
cen eeeens >chden määrän, cuhunga asti he
rahtorvae Jumalalapalwelja, johongahe
luulervat että hänen pidäis t^t^män.

SencaldaisilleheicollleArouri, taeaai
coco uuden Cuuliaijuden meno Colmes
Cap> alesa edespanna:

i Oman TunnonPubdi-
stamistsit.2.Midanhcl!M

Py-
*i. Tim. 2:4. i. Tö-ff. 4:57. **Heb. ci.
***i. luh. i: 6. c. 2:4.



Esipuhe. >

MittälmM 3. Meidän
Tahtom uhramisesa
malan tahdon ala. Cosiame
ftjhen joudunnne,»»-n me olem autuae a al-
lijesi ia jancaicklsesi; Sillä ca cki Christi-
tyt za järlellisit Ihmisit tunnusiawat, et-
tä Ihmisin corkein hywys seiso n»eldä«
Sielum Jumalan canza

Omantunnonpuhdisiuxen cauna panem
me pois SynMt, jotca mucon» eroinarvat
meidän ja me,dän Jumalan toinen eoisi-
sians, ja pltäwät metm usiin rvastoin
medän Tahtom Pimeyden Wallaft fan-
ginai waan sillon meidän haluni pyhitetä»»,
eozcame JumalanArmoncaurea enämin ia
enämln taännäm i<3em'luma'antylo,ilä-
woiyenitullalähcmäisembän ystäwyteen ja
vsiolll suteen smCorckeimanHyrvydcn can-sa, ja rvähmä n nearvut tyf<snäm,
zoeca me ennen ainuasians, jonguncaldaisil-
la ulconaijella Harjoituxella tehnee olem-
me. Sencaldaisin hänen alans annetun
jaMailmasia poistäätyn Sielun Juma-
la iye enämin ja enämin tyos/ns n?etä,
slzhen asti että yxt Sydämeliinett meidän
tahwm uhramus Jumalan Tahdon ala
sitä sima. Ia Jumala cailketi juuri usi
collisisi teke Sielun Wärväxens, ja
tch a ja yhdistä sin iyellens, joca cuyu-
ran Jumalan cansa.

A 3 lNijn



6 Esipuhe.
Nijn fijs cule se Jumalaea eyiwäinen

Sielir nijncum ypi Morsian Rhdisiyxen
tttasa sijyen werrareoman Cunnian, cuin
on se hengelinen kihlaus hänen ustollisins.u«ans canjä; Joca l)än Walistuxen tila-
si:ainuasiansL,apsilli'ella Vsialluxella nijn-
cuin yxi Tytär, lapuhdisiuxen Tilasa, to-
tisilla n:jncuin pijca palja»
fä yxitertaisisa vsiosa )a cuuljaisudeja pal-
lvellut oli.

Tällä Tiellä näky myös yxi oikiaRm-
märryv caircsa eoiwosätts äärimmäisin
tNääräns säwuttawan. Sillä mikä eaira
olla cunnialisimbl, cuin puhealla omalla
Tunnolla pitä iyenssaajtuttamara wicam
jäastaijudesta ja julmainHimoine V?a:cu-
tuxisia? Mikä on hyodyllisimbi, cuinHa-
luinpyhityresa, poispanncn caicl'i huiklste-
lervaisirTurhudet, saada ne oikiarwahwae
Gmaisudee? catorvaisin Sawun edestä
«voitta caickein callimman Ixirckauden ia
Cunnian /Ia mHingä taira jocuparemmin

cuin että me löydämme turrvallisin
KVapacaupungin Jumalan armollisin iL-hcscayomisin"pchm«äsä Sylisi ja suloisisi»
iVslmaza; Joca caiclein taitarvimmafi
za rooimalisnnast halliye; Joea eij myös
yxikän taida wasian siifta.Täsa i'aramas taidan me caikejä nytyijesa
ja tulewaisijä onnerromudesa ja rvaaraja
ftruttomar olla.

lällä



Esipuhe. 7
Tällä tarralla mira <e ioca tällä C,'ellä

Jumalan rväkervän Arvun caueta kljrurra,
saada rasä Cuolervajsiidesa, caickiinTa»
rvarain perustuxen ja eulewaisin Cunnian
tLsinmgun; Siihen meitä Jumala a mol-
ll>estaurracon a iaCayttä-
mistn, häne», Nlmens Cunniari! Amen.

i. Oucu.
. Oman Tunnon Puhdistuxesta.

Tunnon Puhdistus seiso
)W<VvA sijnä I. Että me tunnemme

ne tchdyt Cynmt 11 Etlä me
«hkeralla Wireyd-lia c.-.wah-
dam, etten me wastaudestSyn-

din lanftt.
I. Mitä tehtyin Syndem lule nijn ajattele,

että me cackillaSynneillä käännän, itzem pois
sijtä corkemmasta Hywydejtä, sijlä Jumala-
sta joea yrinäns caickia hywä mellle anda j<l
sitä wastan teemme meidän sokian lärkem
ynnä nmdän pahan Tahtom cansa, Epäju-

wattoin jllä eläwätä Jumalala. Si-
tä läkin ajattele, että meidän corkiast fiunnat,
tu Wapahtujam on sentähden kärsinyt sano-
maleomanWatwan Ruumisans jaSlelusans,
meidän Lunastuxexem, etlä me sitten cuolisim

A 4 Syn-



8 Gm<M TuIMHNpchh isiuxesiH
Synnille(engä sitä täyttäylläls)ja Honda pal-
wtlisim pyhydee jawanhurscaudes, cuin hänelle
otollinen on. i. Pel. 2:24. Rom. 6: 6. n.

Nijn pian sijs cuin me hawaitzem että me
jongunSynnin tehnet olemme, pitä meidän il-
man wiwytystä senlumalanedesänöyräst tun-
nustaman, ja sen paljo suulemmallaKijludel-
la jaahkerudella, cuinme halajamme anda pa-
rata jongull warallisen Taudin eli Haawan,
ja wielä nopiammm cuin me pudistamme tuliset
hijlet meidän calleista Waatteistam. Näin
pito meidän kljruttaman Syndein
cansa, ettei Satanan Woima meidän plös
lyckämisem cautta meisä enäms, ja me sen
cauttalangeisim surltttomltteen eli iheCuolema
äkildä meidän päällemlangels: longaSyn-
nintunnustuxen siwusa meidän pitäSyndäme-
siäm Jumalalakijlämän, että hän mettäCyri-
stuxen cautta on Synnin wallaft wapahlanut.
Svr. 18:22. e. »1:1.2,

11. Walttämään Syndiä edespäin, aut-
tamat meitä siurawaiset Wälicappalet:

i.Ettäme ennen caickialumalalda hareast
rucoilem Pyhän Hengen slpua jota pattziem
me mitän hywätaida tehdä, R0m.8:26.

2. Että cosca me joca Aamu jaamme ne
Työt, cuin melliVi sinä Päiwänäowat Juma-
lan Eunniaxitehtäwät, nijnpilä meidän eceem
ottaman sin wahrvan Aicoimlsin, eten me
yhtän Syndia sinäPäiwänä tee, waickaPer-
kele, Mailma, jameidän oma Liham, cuinga
cowin tghdois meitä siihen hywällä eli pahal-



Oman Tunnon Puhbisiuxesta. 3
tvietellä ja maalia. Cuca eij taidals itziäns sij-
tä pidättä suurimisakin Kiusauxisa ainuastans
yhtäNeljättä Osa Hetke. Nyt eijolecocomei-
dänElämäm muuta cuin ajan rahtu, yxiHetki,
yxi Paiwä toisen perään.los taisit eilen Junia-
lanWoimalla pidättä itzesSymstä,ja sitä wa-
sian miehullisest pysyit jongunAwun yarjoituxe-sa; Mixes myös tanäpän; Mixes myös huome-
na? Mutta ne jotca tahtomat heidän Kiusau-xens Ajan monexi Wuodexi lukea janijn aiatel-
la: Pitäkö minun caikena elinaicanani sitä eli
sitä tekemätä oleman? eli sitä tekemän? Ne sa-
nomat ustln:Mahdotoin on nijnelä.Sencaldijet
matpumatpian, jaepäilewätWoitosta. Ne
andawat Perkelelle ylikäden, nijnpian cuin hänheitä coettele: Cusa hecuiteng'N Jumalan mä-
kewän Awun cautta taidasit urhollisest sotia,jos
he ajattelisit, että tällä erällä on ainuastans ny-
kyisesi Ajanrahdust tekemistä. Seijocatper,
selettawasian, nijnhän teistä Mene: Jos
sinä olet tämän Hetken Jumalan armon caut-
ta woittanut, nijn hän on wielä tänäpän ja
huomen janijn edespäin Awun andawa, että
hymistä Hetkistä tulemat hywätPäiwäl, hy-
mistä Paiwistä hywät Wijkot, hymistä wij-
coista hywät Ajastajat me ainua-
stans nykyisistä ytam rvaarm engä lange
luyunpirämättömyteen, joja meidänMlie-
lem iyenspianpettä. 1 Rom.B:i 3.

Nijn on myös hywä edesauttaman Awun
Harjoitusta: että me aina teemme iyelen,

A s Mey



<shden uuden A»colmiftn. Nain: tanäpän,
länä Hetkenä tahdon mmä wmwudest alca ja
rumeta en-
gö enä olla Lapsillmen; Tänäpän tahdon mi-
nä olla nöy:a, armelias, Kärsiwämen; Mi-
nä tahdon hiljaisudes tämän wäryden, köyhy-
ien, Mielicarwauden,«. anda käydä ylitzcni.

N jn tattaan myös tämä hywä Aicolu-nen
jocapäiwä uusilla Suilla wirgotetta: Näin:
tz^änä'än tahdon m»nä sen tehdä Caickiwal-
dianLuojan C unniaxi, jongasuhten minä olen
nijncutn cy mitän: Tänäpäiwan minun ar-
molltsimmay Wapahtajani Cunniaxi, joca
että hän olis mmun lunastanut, ja että mi-
nä hcwda seuralsin on kärsinyt caiken Wlhe-
liäisyden, Pilcan jaWttjwan. Palirelia tosin
ei ole Herrans. Tamäpaiwa P.
Hengen v,!!mi!axi ja L,uultaisudk>'!, joca hala-
ja minua jo!!dam»xens cslckeen Toluteen, ja
itze waati minua sijälliftst ja ulconaisest cmc-
keen bvwyitelz ja ckawölten pytämlnun maal-
lista jalchallifcÄ mielistynyttä
sta Jumalan L>.stenWapauteen.Tämäpäiwä
meidänLi.mastujam pyhän ja köyhimmänSyn-
dymisen llnkistilemuxexi. Tämäpäiwä yl>den
eli tmsen Capvalen Muisioxi hänen pyhäst <lä«
mästäns rätsin-Mans cuvlcmastans ja ylös
nous,mls?st..ns. Ps. 5:4.63:

Cosca siä wasran Perkele nämät Ajatuxet
sisälle puftalda: Tahdotcos caicken Elmmcas
olla sencaldainen Nam, jaalatiihes nijnwal-

wa-



<dm<m TunnHttpuhdinuresta. 11
wata? Tahdotcos peräti cuolla sinun mieleS
Himoista? Nijn eij pidä meidän saloiman sen-
caldaisten Nuolden ryhtyä meihin, ymbäria-
jattelemisen cauta sinne jatänne, waan Chri-
stilliselläRohkeudella ne sammuttaman ja tam-
caldaiset simat ottaman Warjelluxexem: Ett
sinä minua tänäpän petä, sinä wiecas Wihol-
linen, tänäpän tahdon minä minun Jumala-
ni cunniari hänen Cuuliaisudesans stn kärsiä,
mitä, huomena tapahtu, Mä annan mmä mi,
nun Jumalani muchetlia: Sttia olet minua
monda Wuotta wizclansti sinä! yl-
lä paljon lupat, waan etmld. Mltän Yywä
lthdä. Mutta minä olen wchwa sij ä, että
st foca Christien tähden anda mennä hänen
Lihalliset suosittelemurens, se saa siläwastansen amualliftn Ilon: Sijhen minä luot,m.
Jumalaminua siihen auttacon hänen
menstähden^ 3. Eph.6:^6.

3. Colmas Wälicappale on, että me alati
ajattelen, niitä wijmeisiä Cappal<?ita, cuin
owat: selietämätöin Cuoleman Hetki, se an-
gara Duomio ja itze ijancaickisuus: locainen
näistä Cappaleista, cosca sitä oikein tulklstil-
lan on kyllä woimallinen Syn-
nin Himo meidän Miel;stäm.Heb. 9:27..

Josolet nähnyt joscus jongun cuolewan,
nijn ajattele, että simmZin WuoroZtostn ker-
ran tule; Cusast on nyt muiden woimaliljten
Hallitziain, Tyrannein, Wijsasten jacorkiast
ylisteltyin Miesten Woima ja Cunnia? Wie-

lä



l H Gmon Tunnon puhh,siuxest<».
lä enä, mikä ja cujä onluulwxcs yndanßuu-
«nins, jotca ennen muutamia Wuosia cuolit
sinun siwustas? tiedätkös hywm mikä Mä-
täneminenon? SinunRuumis pitä pmn hai-

mätänemlsis
tamisen ja holhonnen tähden sinä ltzes nijn pal-
jon walwctt jamurhedtt, ni)n ettäs sen cautta
sinun Sitlus ijancalcklftn Autuden cadotat.
Meidän täyty cuolla, ja sitten sen hirmuisen
Duomlon eteen.josta ey yxiläu caida itzens kat-
ke eikä woi lunasta. tz.uca ties juuri tällä
Hetkällä, cosca meidän Sydämem lävtettyon
Syndifellälurhudella:Tahdolsm!makomcsen-
caldaisesa tllasa tulla Cuolcm«lda woltetun?
laydoisimmako me yhden silmänräpäyxen lyh-
myden edestä saatta päällem sen ljcmcaickisen
Waiwan?Matthl6:26.27.e.6:^Z.Ps.,9-6.7.

Sitä wastan puhalda Perkele tamcaldalset
Ajatuxet: Ett sinä cuole juuri lällä hetkellä'.
Mlnä wastan: Cuca sen tietä; On tosin mon-
da muuta sencaldases Surutiomudcsa tullut
petetyn ja Helwetijn ennen ruinluu-
lican. kerta sijnä on ryllä
ijncaickisest. Endä jos sinä tällä yhdel-
lä Synnillä täytät sinun syndis Mitan? En-
dä joseijlumala enä annaArmoa pm annupeen?
Jumala tosin on luwanm e.atuwalsille Armon;
mutta Wastahacoisille Syndisille e j ole hän
luwannutCatumusta.Rom. 2:4,5,6,P5.90:5.

4. Että me aina muistam Jumalan«lemisin, joca caickimeldan tekemlsem m >ät-
täml-



Oman Tunnon Puhhisiuxesia. 13
tämisem meidänAjatmsam, sanolftm jatöisäm
1 -Näke ia e-
des: n ole mitan salattu, sillä hänes me eläm,lij-
cum jaolemme.Culnaa me sijs tämän Majeite-
tillisen Jumalan läsnä ollestvbf«nem ajatella,
puhua eli tehdä, jota en me kebtais cunnialll-
stcn ihmisien edes ilmoitta. Hän lunde tar-
kemmastmeidänSodämemsisäWmänpohM,
cum me itze? älkäm Pyhä Henge muchel-
lizexljaatraco/isca meidän sydämmesämwaa-
tlmeltä Hl)w>,'teenja pahudest pois johdatta:*

s. Että me jällenvyKanRamatun, jaerino-
maisest pyhäin Apostolitten jaEvanyellstainKll-
joituslen,wir,'äst luemmehywiäßirjom, jot-
ca meitä ylösrakenda tattawat, jolca meidän
Sielun, Paimen eli jocu Jumalinen Ihminen
meidän Vmmärryxellem jaDlallemsowellam-
marur.va; ja pltä meidän nckä lukeman
l.A,!<ttellen ia hanasi ctj ymbärine j«H>ewllla
aiatuxilla.
nijnlueloiseen kettään ne mljmeiftt radit nin usem
ettäs ne taidat luke lewolllsemalia mlsiellä: Mi-
tä sitten sinulle ensist on ylön työiät ja corkm,se mene sillä erällä nöyrydesasiwuitze. Jos se
on hyödyllinen sinun Aututees, kyliä sinulle
Jumala ands edespäi" paremman

Halulla sincaunaxararuri tul-
la, cosca me sillä Tonvolla luennne nzjn mon-
da harrasta Huocausta Jumalan EsMnwoi-
malla nouse, Jumal n ar »nollista 3lpua ono<
»«N.,3) Ahkeraa AlcHiMljella, pyjywäi-

jew
»Ps.iH9:i.2.jc.



z 4 Gman kunnon Puhbisiuxesia
sinjawahrvanwireyden cautta täyttämän
mitäs oler lukenut, että muut sinusta ja sinunElämäs ccmtta lukisit mitä sinä Kirjoista op-
pinut olet. i.Pet-2:2. 2.Pet. ,:19.

Shhen tarwitan myös Jumalan Sanan
ahkera Cuulo ja muut hyödylliset Chriftillistt
Harjoituxet, jotca sillä tawaila cuin sanottu
on toimiteltamanpitä )a oleman jcca kerta mei,
dan Päiwätyöm Alcu. Ps i ,9:148.

6. Että me /ocapäiwä coettelem menäm.
z.Eor. >Z:s. Ps. 139:23.24.

i. Xhteisisi, cuinga suurethywäl työt Ju-
mala on meille oManut Sielun jaRuumin
puolesta, jvtca meopimme meidän BsconAr-
ticuluxist, ja nijdensel.cyxist, joidengatähden
meidän Jumalalakijitäman pitä. Sitä wa-
stan ajattelem cuinga tottelemattomat me wie-
lä jocapaiwä olemme, jahänen Hywydens
wäärin käytämme. longa me pian hawai,
tzem, cofcame tarcasttmkistelem caicki meidän
Ajatuxem, Puhein ja Työm, joilla me Het-
ken hetkeldä culutamme; Cuinga ja millä Ta-
ivalla ne samat Jumalala ja Lähimäistä wa-
stan, eli itze meitä cohden sinä Päiwänä teh-
dyt owat eli jäänet tekemätä. Esimerkixi:

Ongo se cohta Alusta ollut minun suurin
Murheni, cuinga minä oikein Jumalan edes
waellaisin?,.Mos. 17:1. Eph.s: »f.

Olmgo minä caikisa Töisäni ja lättämi-
sisäni ylchen caickia Jumalalapel)ännyt?

Wtzen eaikia händä racastanm?
'Vlltzen caickia häneen vftaldanut? Cai-



Oman Cunnon Puhdisiuxesia. i s
Cmkesta Eodämestä?
Cackesta Sielusta?
Caiktsta nmum Woimastan»?
Olengominä cgikisa Cappaleisa racastanut

minun Lähimmälstän» nlmcuinitzeni? Olmgo
minä w;lpistelemäta tehnyt hänelle coicki, cuin
minä tahdon että hänen pidäis minulle te-
kemän, jos minä olisin hänen ja hän minun
siasani.

Engö minä o,e jumi mastoin, sijnä jasiinä
TolMituxejä, nijllä ja mjlla Smloilla n,jllä
jam)lläAjaneilla jaAicolmsilla pitänyt para>
hat ajatuxet )a simmman murken iyesiäni?

Pyytänyt tävttä minun Tahtoani, edes-
autta oma Cunniatani/uositella omaHimoani?

Engö minä ole andanut Jumalan Cunnian
tacapmn olla?

'Vlön andanut minun Z.ähimmälsi«ni?
Engö mmä ole sijnä ja sijimylpläsäeltmuu,

toin syndises Ajatuxes k,jm ripp-nut?
Engö minä ole sitä ja sitä Hetke. sitä jasitä

Pälwä laiscudesa ilman Hyödytystä culuttanut?
Siellä taicka muallakelwottomiu eliwahin-

aolisia Puheita puhunut, minun Lähim-mäilenipolkemisexi? :c.
Dhdes Sununas.- Engö minä ole lämän

taicka toisen Ihmisen wihoittam«sta ia »vahin-
goittamista «nämin cantanul: Ia enamin peljä-
nyt sen ja sen Cappulen huckumlsta, cuin Ju-
malan Wiha?

Elkb sen M sen Luondocappalenßackaus ole
yhdes
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yhdes eli toises asias lemmannutlumalata pois
minun Ajaturistani? Lue. 14:2^.

Engö minä ole enä luottanut ja ufcaldanut
minun Maraani, Aykeruteni, Dmmäryreeni,
hywijn 'Vstäwijni jamuihin sencaldaisijn, cuin
elämään Jumalaan. caickeinCappalden Luo-
jaan,"Vlöspitäjään ja Hallitzian? longa Tuh-
don iälken caickl Luodut cuitengin pilä minua
palwaleman eli «vahingoittaman, joco he tah,
towat eli eij, minä mahdan sitä mafian sei-so eli en. ler. 17:5.6.78.

Josta sitten enämmin ja enämmin seura:
(,) Ettäs täydellä todellakiroot caicki sencaldai-
set Eynninlangemistt.* Ia (2) corkias arwos
jacallisna pidät ChristnxenpyhänAnsijon, jo-
ca, ettei meidän pidais ljancaickistst cadotetuxi
tuleman, on meitä nijn callist lunastanut, ja
PyhälläHenaelläns ni,n vlcollisest johdattanut
lumalisuden (3) Että me otam ahke-
ramman aicomijen edespäin Christuxen Ri-
stiä nijn paljo mieluisemmast päällem otta, ja,
eij huolien meidän Liham wastan sanomisest,
ahkerasi noudatta sitä cuin hywäon.L-9:2z.62.

2.S>jtt«npitämyös meidän coetteleman
iyemerinomalsist,joca myös siwan samalla
lamalla tapahlu.ainuastans on sillä tämä eloi-
tus: että me tämän coettelemuxen sowitam,
erinomaisesi muutamijn Syndein, joita »va-
stan meerinomattain sodimme, eli muutamijn
Awuin, joita me enimmäst ahkeroitzem. Esi
merkiri: Cosca minä tahdon sotiaLaiscutta wa-

stan,
'iPet.4:3. **lCor.is:22. 2Pet.«3.
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stan, nijn minä Mämuoco minun menonl
tUlklN.

Engö minä j'o ennen cliin nousingatt ehinyl
lewollisutta enä cuin cvhtuuson?

Eikö minun Wuoteni ole enä palwellut miF
nua Laiscudexi, tujn minun Ruumlni tarpelli"
sixeiwirwotui.exi?Eikö tähän hitauten ole syy, ettän Ehlolla
Nualla ja Juomalla ylitzen tarpeen itzeni
rasitin?

Olengo minä ollut nijn harras Ruroupisa,
tuin minun piti oleman?

Olengo minä sen ja sen (ensimäisen PäiwH
ascareni Mickella Wijreydellä ja Aykerudella
toimittanut?

Engö minä sitä oley!onmielen alcanut?
Engö minä ole ollut hidas sen toimituxes?
Ia sopimältomast istunut muisa Ajamxisa?
Olengo minä andanut itzeni sijtä wetä pois

köykäisen ymbärinsrurklstelemlsenymbäri juo-
zcemisin eli jongun Ml,u» Sopimattomudett
rautta?

Olengo minä cohta cuin se oli toimitettu il»
man Dnseyttä, ottanut jotakin hywä jällens
lelMenl?

Cuingast se on käynyt?
Olengo minäenämän oma parastani tatzo»nm ruin Wircani tlitzumusta?"VhdeS 3uwm2Z Olengo minä sillä ja silläHetkellä tehnytjotain köykätftdestä eli muuton

sopimatoinda eli turhilla sa kelwotto-
B mil-
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millä Sanoilla (mjtä li.kem, cuulleneliitz<
puhuen) minun aleani hucannut?Eikö siellä el» siellä ole minulla ollut turhia,
outoia, ymbäri luox.wia Ajaruxia?

, Mitä on minun Wahmgota yhdestä taicka
usiammasta näistäCappaleista?

Cuinga minun lumalisudeni näiden cautta
onwähennyt?

EuinZa laiscax ja hitax olen Minä sen caut-
ta tullut, wastaudest jotakin hywä toimit-
taman?

Mikä Lewottomus on sijtä calwanuc minun
Mielesäm?

Mlkä wahingo minun elatuxen menos?
Cuniga huokiast olisin stn tamnut estä?
Cuinga palio olis ollut parambl, ettän oli-

sin wirlämbi ollut?
Engö minä sencaldaises lurhubes ja laiscu-

desa ollut suuresa waarasa, että olisin muihinsumm Syndein joutunut?
Engö jo sijnä ja Hnä olis moneen Spndljn

langenut, iollel Jumala olis minua mnomai-
sest warjtllut? :c.

)>IL. Näin me taidam iyeM cOetella
caickla Sandeja rvastan, cosca me ajatte-
lem Asianhaarat, sen Mken cuin Sannin
Tllae orvar.

meidän pitä haikiammast sotiman
nijtäSy-dejä wastan, joihin melunnen, itze-
säm enimmän Halun, eli joista meitä muut
Ihtmset muistuttamat, ja jotea taitamat, anoa

wei
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meidän Lähimmäiselleni suuren Pahennuin.

Sencaldaincn Coettelemus ja Tutklstele-
nms auna paljon meidän lumallsuuttm, Cos-
ca me jocapäiwä coettelemmeitäm yhteisest Nijn
me löydäm meidän wicam ja puutcuMlsem:
Cosca me coetlelem meitäm erinomaisest,nijn
ne tutut wlat enämin ja enämin ulos juun-
tetan.

?.Nijn eij ote sundiawälttäxemmyvs sepa-
hin Neuwo, että me jocapäiwä ereeN oran»
jongun erittomalsin heNlellsiN Tutkisieles

jonga rautta meidän Mielem tule
enämin ja enämin hengelisijn Asioin lvtuteturtl
Tämä tapchtu suuren Hyödytyin eansa (l)
Cosca me etem olam jongun wchm Cappalen
Ajatellaxem, että ajaturet jotcä ilman sitä o-
wat nopiat pysyisit parammlu as
lallanH. s2)Etten me meidän ajatuxillam tydy
moninaisten Asiain ultonaisinMenoihin jonga

lhmisten Mielet etensasettawatOuto-
ja ja edesmenneitä Asioita (nijncmn Esimelkixi
eij meillä pidä oleman paljas Ajatus lEsuren
ChristienKärsimisestä) mutta meidän pltä e-
demmä ahkeroitzeman, wääläxem meidän
tom, suosiol.isemban Haluun ja henZellseenlkäwölhemlsen sijhen tuin me ajattelen,, jota
lumalalda Rueouxtlla ja HuocauMa joca
kerta pitä rucojldaman. sz) Costa me jocaker-
ta sownam jakännäm sencaldaisst Tutkistele-
muxet meidän Parannupexem. Eij ainuastans
yhteisesi ajatellen: Esimmetchi minä tahdonB » olla
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ollakärsiwämen nijncuin Chnstustmoli: Mut-
ta meidän pleä njn päättämän,
minä tahdon ollakätsiwäinmkarsiwällisijlkär-
simään lälä cl, tätä Wääryltä, tätä «li iätä
Nm»va: tätä Ui tätä Vlöncahetla. Ia nim
edespäin.

8. On sange tarpellincn, etlämewinäsi
muisiuttelem meidän pyhä <sasie«.:m,sen woima ia walcutusta, ja sitä Lljlto, cum
me siinä Jumalan canft tehmt olemme.
lä Castesa olem me todella itzem luowultanet
Perkelestä ja eaiklsthänen Tegoistans, jacal-
kest Mailman Dlpeydesiä, sitä wastan olem-
me sillon stn suuren Jumalan Taiwan ja
Maan HErrcm cansti Lixon tehnet, että hän
on meidän lumalam ja Isäm, ja me hänenelmljaiset Lapseus. loca sijs omatundons ma-
stoin pyrki Synnisä, särke Lljtons fonga hänvn tehnyt scn pyhän)a hurscan suuren Juma-
lan can>a, fa anda ltzens wastudest HclwetinMuchaian cauhlstawmsien Oljuleen; joca tä<
fä Mailmas mara Palwelians caiklnaisella
Tusc«lla, erii.Lmaisestpahvilla Halulllaia Hi,
moilla, muita tämän Elämän peräst Helwe»
tm tulella. Ia Ma wälilla osotta heille ainua-
stans tämän sanoen wahmqollisenHowän työn:
Euä hän Palweljans "VmmärnMN ja Tah,
don mjn sowaife ja lumo, etiä he pitäwär
Pimeyden Walkeutena, Cuoleman Elämä-
nä, sijhen astl että hän heitä pelätti kuop-
paan sulkee.

s. Et-



Oman Tunnon j)uhdinuresia. 21
9 Etlä me Zeuracunnan can-

sa, ehlä cuinga wäbäri se näyttä. HErr-.n
Christuren Asewven jälken, ustin jaJumali-
sesi käymme Ehwllistlle, Nöy-
rydesä, Rackaudesa jaWktttaislidesa. Wah-
wistaxem meidän usiom, jaelämin kedolta-

meltäm Nackanteen toinen tolsiam
wastan,

iv. Että me pyhäin Jumalan IhmisienEsimerkit, jo euollel ell muiden
hywäm Chlljlittyin Menon, joten wielä elä-
wä: usiin asimm Sillnäim eteen. Ellno-
maisest mjsä appale:sa jotta meidän enimitten
noudaltaman pitä. Johon pyhäin Martyrein
Historiat oiva! kyllä soweliat. tNuna yliyen

ei pidä meidän ikänäns sitä caie-
kein
lesuxen pyhä ja kärsimisiä
andaman tulla pois meidän Sydäm-
mestäm;Slllä se tallla meille oppcttacmcki mi-
tä m< Aututeen tarwitzem. Hcd.,»: c. 12.2

»1. lL«ä me rväldäm eaickinaisia Syn-
nin Tllaa. loca »vaara raeasta, se sinä ue-
ku. M carttäeam sijs sitä liucasta Jäätä,eosea emme cuiwallaean Maalla pysi)hywn
pystyHllä.

Synnin Tilae owar <Ettsisi jaenimitten)
Cansakäyminen tNailmanL>asien canja:Se
on alwan yhteinen että me vtam Cansacumpa-
nein sawat ja Menot. Rijtmsten tykönä si-nä tulet rijtaiseri, Köykäisten tykönä töykäi-

B 3 sexj



2 2 Vman Tunnon Puhbisiuxesiasexi, Ahnetten, ahnexi:c. Wjat saastutta-
wat nijn kewiästi ja «alaisesti cuin myr-
kylliset Taudit. Sentähden ottacam wisuwa-
ri ltzestäm, ja eatzoeam mmgacalbaisenWäen
eansameCansakäymista pldäm. Ia josmei-dän, Wirkam ja muiden tarpellisten Toimitu-
sten tähden täyty olla sencaldaisten Personainlykönä, joiden Arwiosta eli tawasta me taidan,
huomaitzemata tulla Syndijn saateturi, ni)n
jocakerta, ennen cuin heidän Seuraus itzem

ottacam wastudest se, wahwa aicoi-
mus, etten me sillä erällä Jumalala wihoita.Ia nijn M ennen että Me cuin me heidänSeuraans tulemme, itzellem Sydämestäm
Zumalolda rucoilem hänen Pyhää Hengeens
ja sen wäkewätä Apua: Että hän meitä war-
jelis, etten me tekis meitäm Mailman caldai-

wäan ennen kärsimme
taus ja meidän Ajallista Wahingotam. Ia
Nijn pYYtkqM/ nijn picaisest cuin me taidam loi-
mitta meidän Wa.n sencaldaistn Wäen tykö-
näf ja nijn jällenS andacam meitäm lumali-
sijn Harjoituxijn. Eij ole stkän pois tieldä,
että cosea meidän täyty kummmgin olla sencal»'Vaises waarallifes Cansakaymises, että me pa-
nem Silmäim eteen eli muutoin Mlelem
gun Merkin joca muistutla meille Juma-
lan Läsnaolemista za Welwolifuft
ja, etten, me joutuisLugunvitämätlömäxi, ja
sitten sitä pikemin langeisSyndijn.

Mutta caicftla eij fldä
t«rh
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wrha >a tyhiä Puhetta(joca eij tule Juma-
la-'Cunmari, eikä todella Lähimmäisen hy-
wachwaan nijncuinMatlman Tapa onsanoa,
Ajanculuxl) wähimmän Sannin edestä pi-
denämän; tieten, että meidän pltä jocaihen
turhan Sanan edestä Lugun tekemän.
Matlh.l2:z6.

Se Toinen ja rvoimalllsin st,min tila
HN meidän ruumilleen Tundoim rvapaus.
Etinomaisest Silmäin: namät owat neAcku-
nae, joidencautta Cuolema sisälle tule. Jo-
cacaickem perän eatzo, se usein pytä sitä, cuin
ei ole hänelle sowelias, waan teke sitte hänen
MielensLewottomaxi, cuin caicki Historiat o-
wat täynnä sencaldaisista walitettawista Me-
noista. Mkäm liumistelco itze cansam, jollen
me mitämax nijn pian tunne meidän Mielen»
Lrwottomutta. Costa me kerran eli cahdesti
sallim meidän ulconaisille Tunnoillem jon-
gun Wapauden; Sillö usein eij huomatta
cuinga yxi Linna alda caiwetan ja Kruti «la
pannan: mutta jos siihen tule wähinginTu<
len Kipinä, nijn on sen ccmla tehty Silmäni
räpäyxes: Juuri nijn wetä Satan stlcaldai-
sten lihallisten Tundoin SuofittelmustencaM-
ta, jotta eij pidäis sallittaman, Krutin mei<
dän ymmältyxim ja Ajaturiim, jos sijhen sitt
ten tule pieningin Synnin Halu tygö, nijnme
)lemme woitetut ennen cuin me Maarasta
nitän tiesimme. Tostn st on Satanan erino-
mainen Wleckaus, että cosca häneijcohtasaa

B 4 mei-
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meitä wielcllyx! siftliilten syndiften Waicutu<
stencautta, nijn hän coke ulconaisten Tun-
doin suositteltmusien cautta, että me nijden eaut-
ta täytettälsin suruttomudella. ja nijden PaK
jyuden eanttasltä enämin kietoisim Itzem; jocft
tussin tapahduis, jos me cohta
sim senealdlusten Kehoitusten Cauhlstuxen.

Se Colmas määrällinen Johdatus Son,
dijN/ onRuuminHecuma ja täyttämys:Cos,
ea me namltzem Ruoca, Juoma, Bndaja
puuta ylitzen Taepeen. Sillä sencaldaisenPlenpaldisuden cautta tulewat ne järjettömät
Halut jaTundoin waiculuxetaiwanwäkewäxiIhmisesä, nijn että järjellinen Tundo ja Me-
no, ja paljo enämin hengellinen Sielun
Rauha peräti tule euklstetlyi. Sitä wastan
autta toimelinen paastominen, walwominen
ia Ruumin waiwaminen, suurella Hyödylyxel-
lä henlielisen Elämän «osea en
m< nijn paljo sen eautta pydä waiwata
Rumlstam, waan enimitten totises Nöyryde-
sii, meidän tehtyin Syndeim tähden en lue itz«
<m mahdollijeri meidän turmellun Lihan,
'Vlöspltämiseen: Ajatellen sinä siwuja, että
cojca me jotakin wähenäm Jumalan Laliiatn
nautltzlmisest, etten me mM
jtze ole pcntzillmialan hywyltä.Että me tästä lä<
hin sitä suuremalla Murhellaja
eaicki Jumalan tähden, ja hänen Cmmiaxen«
ja ei enä nljneuln ennen, meldänHalumtähder
toimitta mchdsslsimme.«Cor.Z: 27.1.Pet. 5:3.

12. Mul-
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12. Mutta jos me tabdom Syndlä wältä,
nijn pttä meidän rvälrämän Laistutta.-Wanhat owat sanonet: Eltä se )oca käy lal<scana tuleSadalta Perkeleldä kmsatuxi, cos-ca tekemän Ihmisen, pila ainu-
ostans yhtä 'vastan sotiman: Se on sangen
hyödyllmen,ettäPäiwän työt jaAscaret jaetan
lärjestyxellä hetkihetkeldä, ja ellei sitä asetustasitle särjetä, jos se muutoin taitan aicoin saa-
da. Erinomaisesi pitä waariotetlaman cuilla
Toimltuxilla meidän ymbäri juoxewat Ajatu-
>em taitan parhain hillttä ja yhteen wedettä:
Scncaldaisijn Toimituxijn pltä meidän itzem
cohta andaman, costa me jostahn Llsianha-rast ylnmaräm,etla meillä onSatananKiusan-
xet peljättäwäna ja nijn pitä meidän Satanan
wahingollset Coectelemuxet cohta ensimaisellähawalla, alaspolkemanja ulosajaman: Sllla
jos me seuran, meidän turhia ja syndisiä Aja-
turiam; nijn sitä hawaitzemata lytty tuli jota
eij sitten enä estä taita: SeEnsimäinen Coi-
tus taltan Jumalan Armon cautta nijn kewiästpois wääta, cuin yxi Lapsi toita tallata heh-cuwaisenKipinän, jaeij wayingoittalalcans:

zz. On höydyllinen, että m; itzem pidäm
jonaun lumalald opetetun ja lumalisudesaharjoitetun Miehen tyZö, jolle me meidän
Syndlm ja waaram hywällä uscalluxella tal-
dam ilmoitta, että hän meille sitä turwaillsem-man Neuwon ja paremanAwunosottais. ja
mitä hän meille Jumalan Sanast opetta, sen

Pi



26 Oman Lunnon puhhisiuxesia
pitä meidän täydellä todella nöyrydejö täyt-
tämän.

Mutta sijhen eij ole caicki kelwoliset, jotca
Heilgellisexi cutzutan japidals tämän Tawan
muille opettaman: Silla monda löytän, Ju-
mala nähkön, Palckapalmenda, rijtaista, jo-
illa on lumal-suden wario, jausein eljwarjo-
ran, waan lekewät sijtä lihallisen Moiton;
Jolca nijncuin he nyt Mailmas löytän owat
ftlkiäst klrjyltetut i.Tim. 1:6.7, ja6.6:5.4 s.
2.Tim. 3:Tit. 1:16. 2.Pet.2t Ia ettei heil-
lä Henge ole lud. Epist.v. 15. e.j taita heildä
sencaldalsta Neuwo Hengelisis Äsiois loiwo
1. Cor. 2.13. Jumala armahtscon hänen hä-
täyndynyttä ja waiwa kärsiwaista Seura-
cundaans.^

Wacm cosca meillä eij taida olla sencaldai-
ftn hurscan Miehen Neuwo, n<jn eij Jumala
yle sencaldaisijn Wälieappaleihin sidottu,
waan saatta omans Ihmelllsest hänen aulualli-seen Tundoons. Sillä wällllä pysy kindiäst
Jumalan Sanasa. Evangeliumi o Kirjoi-
tuxet jaEpistolat eij ole ylömyölät, nijn ellei
caickein yxckertaisingan taida nijtä autudexenSymmärtä, eosta hän sen wähängin jälken euin
l)änymmällä 'Vxikertaisudesa ja Nöyrydesa elä,
zaZumalaldaApua rucoillen, lumalisudesanspäällenpitä Meidän racqs Tajwallinen I sämvn ajalansApUi, lisäwä: hän woi ylönpaldiscst
tehdä, caicken sengin ylitzeneuin me rucoilem-

me
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me taicka ymmärrämme. Hänen oleonKytos
jaCunnialjaneaichsest! Amen.

Walmistus Rucouxeen
täsäOsas:s> Laupias, ijancaickinen, hywä Jumala,

minä waiwainen lominen tulen sinun ty-
gös, ia tahdoisin mielelläni rucoilla ja sinua
nijncuin minun ainuala HErrani ja Jumala-
tani cumarta. Mutta minun Sieluni vn
Synnin saastaisuteen nijn sywaän wajnonut.
Minun Sydämen on Llhallisilla Himoilla ja
pahoilla Haluilla nijn tahrattu ja saastutettu,
etten minä kchta tulla sinun pyhäin Caswois
eteen- Minun Mieleni on sinne tänne hajonnut;
MinunDmmärryMi on pimennyt,minun Tal>-
loni on käätty hywydestä pahuteen- Coco mi-
nun Sydämeni on luonnostans lewotoin ja hui-
kendelewainen- Olsalumala sinä ijancaicki-
nen Hywys, tule minun Auxem, ja wedä mi-
nua ylös minun Syndini sywäjlä Logasta:
walmijta minua edelläkäywäisellä Armollas,
pese ja puhdista minua lEsuxen Christuxen
wuodatetun Wexencautta, ja lahjoita minul-
le Armos woima että minä olisin mahdollinen
rucoileman. Uudista st sisällinen Galaizus
Minun S^bämesäni: Pvlsota calcki Mlnult
Mieleni ja Haluni ymbärijuoxewat AjatuM,sa anna minulle sinun Pyhä Henges, Ar-
mon ja Rucouren Hengin joca wetä minun
Sieluni Synnin Mudasta, ja ylöndä häuen

sinun-
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sinun menoon, tvtllcnhen-gtlisen Ikäwöltzemlstn cautta sinun Rackau-
tees. Hywylees ja Vscollisutces. Anna ar-
mollasi, että minä Pimeydestä Walkeuden
näkisin, ja M ilmasta Taiwaasen tulisin;
Cuolemasta iMcaickiseen Elämään waellaisin,
ja ainuastans si<ius vxinäns minun Autuutta-

n» etzisin. Njn tahdon minä nyt rucoilla. O
Jumala sinun puoles nostan mmä Sllmäni;
Minun Sydämeni, Sieluni ja Hengeni ja
c.'.zcki mitä «ninusi, on pila ylistämän sinunP-yhä Nimees, Amen.

Rucous Ensimaiseen Ojaan.
Caickein armollisen Jumala Minä mah-sastainenLuondocappale,

täsä sinun Lanpludts Istuimen edes, engätie-
dä muusta mntän kerffatn culn sinun määrät-
tömästä Hywydestäs. Pcst minua hyvästi
minun pahasta Tegostan, ja puhdista minua
Synneistäni sinun rackaan Poicas Merellä.
Minun Eyndmi elj ole muuta cuin Rangai-
stuin ansainet. Ach sinä corkeln hywys ar-
mahda siuun Käsialaas! mmä olen määrin teh-
nyt ja ollut jumalaloin; ja ollen nijncum pe-
sty Sica itzeni M. ns Logasa saastuttanut.
Minun Sieluni oli cauhisiawailen mrhudenRactaudella täytetly, ja hyljäis sinun ja tosin
pakmi sinua, sinä Elämän ja elämän Weden
Lähde. Ia en minä cultengun taida tätä ml-

nun
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nun Turmellultani oikem tutä ja ilkeä, waan
o-ei' lasä Waaras plansanoltu ilmanP-lwota.
Wanhurscas Jumala, lienekö jo se anaara
paaduttamisen Duomio käynyt mmun ylcheni,
wai jelsoneco se wielä edesäni, silla minun Mie-
leni joca nijncuin nöyrä Sawi a»wan huokia-
stl caickijn Syndlsijn cappaleihin on andanut
chens tanvutta ja tututta, on jo minun ylitze-

paljouden caulta Tilikiwen cowaxi
tullut. Ia eij tahdo, totiseen catumuxeen ja
käändymyxeen anda itzens pehmittä- O cuingasuun on minun W>l)eljäi<»)deni, etten minä
Wiheljäisyttäni läydellisest tuta taida!

Ach HERra muista minua sinun Armos
jaLaupiudes
Pijnan tähden! Luo minuun särjettyjä sullottu
Sydän japuhdista minua Synneistäni. An-
na minulleusi wahwa Hengi, ettei minun etei-
sten Syndeini Sumu enä sowaisis minua,
waan että sinun määrätöin Hywydes ft'yttäis
minuun hartanNcxkaudensinun lyOs,lähiöi-
tä minulle pyhä tVcha iyewasiani, etten
mlnä holliois ja corjais muum Ruumistani,
engä pydä.s pitä m-nun Sieluani sinua wa-
stan. Mutta eltä minä ih<N! ja ca-cki Lil>an
Himot täydeil-sest kiellän ja sitä ahdasta Ri-
stin tietä wchwastwaellan.

Muuta Minun Maaliset Ajalureni pybäxi i-
käwöitzemisexj sinun Hengellsten Lalijaiv pcrän;
Minun mielxnl Hembeys nöyräxi Hiljaisudexi;
Alä Mlttun iiuna enä sorvitta »tzini Mailman

muo,
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muodon jälkemla stn cauteahucata sinunwalllset Tawaras, mutta että minä mielesäniudistettu sinun ijancaickistenLahjais perän pyr-
tisin.lohdata usein minunMieleeni, mitäMait-
Man Lapset, heidänMaallsenLoeans tähden, ja

an tietämättömän tojwhn tähden (jotca he caicki
cuitenginSilmänräpäyxes cadottawayNuu-
misans ja Mielesäns kärsimät; etten
dais mingän Waiwanestä itzeä<ululemastkih-
laturi sen corkeiman Hywydencansa, jonga
tykönä eij yxikän Köyhys, eikä Tauti, eikä
Cuolemacan taida minua woitta! Mutta sen
tykönä on täydellinen 110 jariemulinenMeno
Jumalan oikialla Kädellä alati ja ijan-
caickisest.

Ach HERra Udista minun Ajatureni ia
Mieleni, minunRuuniini jaSieluni, jacaicki
minun Tekemiseni ja jältämistnl/ minun Pu-heni ja waiolemiscnj, minun Cuulemiseni ja
Näkemiseni, ja eaicki cuin minusa jaminun
päälläni on, että calcki olisit sinunpyhän täy-
tös ala annetut eikä mitän olis sinun corkettts
da Hywyltäs wastan, janijn että minä 4nnen
tuhannen kerta cuollsin cuin sinua terranaan
tästä lähin wchottllisin. Sitä minulle laina
ICsuren catkeran Kärsimisen tähden, Amen-

Tomen Rlicous.
HENra Caickiwaldias Isä sinun tygös
tulen minä wihel/äinen Luyndoeappale,
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ja Eydämen Huocauxila walltan sinun edesäs
minun suuna Wiheljäisyttäni, josamlnäolen.
Ach HERra mjnpian cuin minä jotainhywä
eteeni otan puhuaxeni eli ajatellaxeni, nijn tu-
lemat pahat Jumalattomat AMuxet Mieleni,
ja estäwät mmun, etten minä taida sinua pal-
wella sinun Tahtos ic, Kästys Men. Ia to-
sin Perkele ja minun turmeldu Lihani, ja tä-
mä paha Mailma eij anna minulle Rauha,
ivaan yllylläwät jocaPäiwä jaHetki tekemin
Keidän Tah.ons. Se sisällinen jalainenM«
peys wNtwa minua: Ahneus waaciminua;
Se kirottu Hecuma wietlele minun.- Laiscut-
ta ja Hitautia en taida minä woitta. Tur-
hia Puheim
minäjocapälwä: Minun Sllmäm lhandele-
wat Mailmalisisa ylpeisä Menoisa; Minun
Sydämeni on täynnä pahoja Ajatuta jaHa-luja; Tosin Irtaifut en ja luopumuxen an-
nan minäitzeni pmnwäätä: Dhdes Summas;
Minun pääläni ja mmusa eij olc mitän hywä.
Minä olen smgen cunnial stxl Luondoc
lexi smuida luotu, mutta ltzccauttani olen mi-
nä kändynytsi,usta, ja itzenl turmellut, jastlapahtu w elä jocapäiwä.

Ach HErra, minun lumalatu, eoseastatämä minun wiheljälsytenl Loppu? cosca Ml-
nä pelastetan tästä Cuolem. n Ruumista?

OHErra cuoleta se wanha Adam mmusa >ja udistH minusa se ust Ihminen, jca sinunCuwasjälttn luotu on. Wahwlsta mmu' si^
sälli-
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sällises Ihmises sinun Henges caulta. Mol-
la si«ä minusa caicketWiat, japolje sen wan-
han Kärmeen Pää, etteihän enä minusawal-
litzls. Ach sido Salan joca minul-
lenijtä pahoja Himoia jaHaluja sisälle anda.
Ia käänä minun Silmäni ja SydämeniMstästä pc'.)«sta Magmasta, ettei hän minua
pahockc Esimetkeilläns Wiettelis. O minun
Jumalani anna myös minulle anderlcaickinä-
mät minun suuret Syndini ja ole minulle wi,
heljäisi Le armollinen. HErra älä käy Du-
vm:oll? Palweljas cansa, sillä jos sinä soimat
Syndiä, cucc» woi sinun edesäs pysy.

Sinä olet cuitengin se Jumala, jocaArmoin
otta caicki catuwaiselSielut; Sinä tahdot sär-
jettyä Sydändä ja Mieldä, sen minä sinulle
uhran särje wielä enämin se cuin eij tahdo si-
nun alas itzens andu: Minä uscallan Epäilemäs
lä sinun Armoos jaHywytees:Sentähden au-
ta minua köyhä minun WiheljäHdeni muda,
sta ja lohduta minua Tuscasoni. Tuleminutt
aureni sillä minun wäha Laiwan tahto ricki
mennä. Sinuun, minun Jumalani minä
turwan, et sinä minua hyljä, sillä sinä olet
minun Wakewydeni minunAutudeni, minun
eorkcin loydumxeni, jyhonga minä toiwon ja
luotan: Ett sinä anna minun Häpiän tulla.
Ett sinä myöskän salli, että ennen mmitetyt
Wiholiiseni minun woittawat, ja mahan cuki-
stawat. Sytytä se suitzewainen Kyntilän/
Sydän, ja teettrweexi st särjettyRuoco; Tet

nunun
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minun Luuni jäliens eläwäxt, ja luominuun
puhdas Sydän, uusi Hengi, ja anna minul,
le vxi hywä oma Tundo, etten m«na Mens
siima peiMyis: mucra wabwalla Sydämel-
lä sinua rucoiiisin jahumalsin: Abba rac«
IlA!Ota minua sinunuscollisten Lastesstean,
sotca sinun Po-cas alulla wcrellä owatluna«
stemt; laanna, että minä Lunastajani pyhä
Elämätä seuraisin, Ristin ottaisin päälleni ja
kärsiwälliseft candaisin. Että minä Mä
to sijtä wahwa olisin, «ltei CuolemataickaE-
lama, nykyiset laicka tulewaiset, eikä joe»
Luondocappale minua sinusta eroitta tatdais.
Scntähden annan minä sinun isällisen Armo<
Halduun minunHengeni,Sieluni ja Elämäni,
ja caicki mitäs minulle andanut olet, sinä
tsbdolstt ne ylöep!tä> ja sinun Tahtos jällen
hallira. Näitä rucoilen minä sinulda lesuxen

minun alnuan Lunastajani jaWa-
pahojani eautta, Amen.

Alinomaiset Huoeauxet.
HHRxa.luo minuunpuhdas Sydän,

ja anna minulle ust wahwa Hengi. H«
lä hnrä minua pois Cajwos edestä, ja ä-
!ä minulda ora pHis sinun pyhä Henges.^

Ach HErra, älä Muista minun Synde-
jani, waan muista minua sinun juuren
Laupiudes jälkett.

Ach HiLrra, älä Muista MINuN NusrUi
deni SyndiK. <c Ach
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Ack Caickein pyhin liLju, älä salli cH-
män Sannin minua sinusi erottta;

Ach HtLßra, Weder käyrväc haman
minun Sieluni asti, armahda minua,
minä kärsin N?airva, auta minua Sas
nas jälken.

"?<a, minä olen Syndiä tehnyt Taiwan
jafmutt edcjas: Ia en ole sillen mahdol-
linen sinun Pojaxes cuyutta,- Tee minulle
nijncuin yhdelle sinull Palweljoisias.

Äck HlL3.ra anna cuirengin Coiras
nautita nijtä palaisia jotca sinun Lasiespoydäldä putowar.

2lch m-nä olen nijncuin cabo-
Nur ja exywäinen lammas, eyi sinunpal-
tvellams.

2lch HlLßra Opeta minua että minun
cuoleman pitä, että minä ymmäreäwäi-
six tulisin.

Ach HlLrra, anna että minä oikein iye-
m' sinun edesäs ja Peirvolla ja
Wapisiupela/ nijn laitan, enä minä au/
tuaz: tulisin.

11. Lucu.
Meidän Halum Pyhittämijest.

tahdolan waelda Jumalan canssy!M?yxen tietä, nijneijole cmckl <lul-
du culn k<lldä, japtta ne wälät kuulot, joil-
la Ihminen etzi itzläns, hpwin eroiltttaman

nijstä,
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,na).i ojetut, ettei otettaisOlkiaEullan edestä.
Match. 6:22,23. l.Cor. 3:>2.:z.1c.

Kacas Slelu, jos sinä stntähden ahkeroi-
het Ilimalisutta ja kunnialista Elämäkerta
pitämän, että sinun Cansalda sen edestäCun-
nia jaHyvdytys olis: Ia sitä wastan wäldät
cauheita Wicojel, elles kärsis Wahingota
Hywydes eli Eunnias puolesta: eli jos sensyyn tähden ihes Awuisa harjoitat, ettes muil-
le caldalsilles myöden andais, catzonijn sinul-
la on sangen wäära Aicomus jakäyt caucana
pois oikialda Tieldä: Sillä caikilla lenealdai-
silla Luuloilla, etzlt sinä itziäs, sangen häijyl-
lä tawalla, waan ett sulngan JumalanCun-
niata. Phil. 2-21. Mattl,. 6: Luc.«6: is.Mutta nejotca JumalanWihan ja rangai-
stujen Pelgost, wältäwät wleoja; Elickä sett
ijancaikisen Cunnian tähden; Eli ainuastans
heidän Mielens lewolllsuden tähden ahkeroitze-
wat cunniallsta Elämäkerta; heidän Luulons
eijole tosin peräti hyljältäwä, sillä sencaldainen
Pelco ja wapistus owat Suitztt ja Cannuxet,
jolca hillitzewät sencaldaiset Herroijet ja Muu-
lit, sijhen asti että he Jumalan Armolla, ah-
keramman Harjoituxen tautia oppimatparem-
min Jumalan tundeman, sen corteiman hy-
wän, jahändä itzetäktensracastaman; Cul-
tengin owat
heidän Hatuns Puhtaudest ja Pyhittämisestä
longa perän Mfldän pitä pyrkimän, jos tah-

C» dom-
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dommenijncuinmeidän tule, raeusta Jumala
ta enä cuin chiam. i Tim. 6: s. Ps< 73:25.
Mal.z:z. Pf 32:3.

.
.

MultaseonpyhäjapubdasAlwoitusiaHa<
lu, cosca me racastam Jumalala ainuajtans
hänenitze sähttns, enga pydä häneldä mitan
meidän Hyödytyxexem ja , waan
ainuastanssitähalajam, että hänen pyhäTah-
lons meija, ja caikis cum hän Maanpäälle luo-
nut on, tapohduls nlMumTaiwaisa; ettäsen
suuren Jumalan Cunnia corgotettaisin. Jo-
ta tällä tawalla e-j oman Suosittclemuxensia
palcans tähden, waan ainuastans Jumalan
Cunniaxi Työiä leke hänen Christelisydcsäns,
se tosin «lj sencautta ole cadottawa Armo-Pal'
cans, waan nijn paljon scn enändäwä.
Ps. 115:». Matt. 19:29.30.

Meidän HalumPeittämiseen, seurawai-
set Apu-N)äl,cappalekc.

i. Etten me ltänäns unhoda sen suuren
Maijestttillisen Jumalan läsnäolemisia.
Muita dänellc uhramme jaylönmnammccaic-
ti emn me olemme eli woiwme Ruumin, Sie-
lun, Ctlnnian, Hywyden ja muun puolesta;
täydellisest tunnustan,, että me olemme walmit,
aiwan mleleliännecaickljcillenscadottamonja
ondaman menna> cuinga ja cusa hänen pyhä
Tadtonsja Cunnianssitä meildä'waati; laicka
eaicki yhlä haawa eli lungin ermäns; Ia to-
sin nijn, enä me sijnä siwusa pidämme senL yn-
dmä, ja kilomme calcklttnn meidän Liham ja

Werem
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Werem, omaxl hywäxens mustuin Jumalan
Tahto sijtä tahtois eroitta ja pitä. Jollenme
täydellä tahdolla anna sitä Jumalalle jällen,
nijn me kärsimeahden kertaisen waiman, cosca
secummlngin, ehkä me cuingavalion pidälsim-

meM pois oletan. Minun rae,
kani, ongo se paljon, että me annamme wä-
hangm sille, joldamecackl saamme? Ia että
Palmella Herrans noudatta ajallisen waiwan
cautta pysywäisen kltekauteen. Rom iZ; l.
Z Sam. 3:,8- Hiob. 1.21.

2. Että me jocaAamn, sitten cuin olem-
me eteem pannut Päiwä työt jacaneet,panem»
me todella todella eeeem, että me nyt täi
män yhden Z)äin>än ni)n ahkerasti ja taita-
wast wierämme Jumalan Cunniapi(jolle me
caickl welcapäät olemme; nijn ahkerasti cuin
me tähän asti monda Päiwä, Cuucaulta ja
Aiastaica olem palwelletmailma, Lihaa jaPer<
telettä. Cosca me sijs olemme johonguun
stilliseen wircam eli Cutzumiseen asetetut, joca
eij kärsi lalscutta, paljo wähemmin ylpeyttä
ja Hemdeyttä, waan se pitä ihe Työsä yhtei-
sexi parhaxi toimitettaman. Njn pitä meidänsen Jumalan Nimeen ilolla toimittaman ja
päättämän eikä millänmuoto muuta pytämän,
ehkä cuinga halpa se näkyis oleman. Ruuo
min Herweys ja hywä meno si',nä seiso, että
caickl Jäsenet toimittamat työns ja wireans.
Usein tapahtu että secaickein ylöncatzottuin pal-
Mellus «uin cultengln toimitttan Ehristillises

C z Tolme-
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Jumalista Siunausta, ja on Jumalalle otol-
listmdl. cum st cuin coeoHuonell hallitze. Ju-mala cimnioitta sitä enämman joea useollisesttoimitta hänen halwanWircans, cuin sitä jo-
ea eorkian Cunniaan on yletty, ja laiminlyö
tvelwolliludens Rom. 9:19.c. 13:4.6.
i Pet-4: io. Lur.i c: 10-12.

Z. Tä,nä tähdellinen Aiwhitus udisia-.cam aina, cosca me jonyun Tysn alam-
me. Etten me itze Hyösa lollaculla tawallalangeis pois Jumalisia, meidän omaan Cun-niaam jaHyölwMeem > waan meidän pitä sa-noman ja ajatteleman >he!lem:En minä ole tä-tä alcanut omaxi Cuntliaxeni eli Hywäxeni,
nijn en minä myös anna sen tacaperin olla,wcucka minä itze sentähden kärsisin Häviä jaWahingota. Minä palwelen minun Juma-lalan, sitä suurta HErra, jonga Cunniatacaicki Luodut pitä edesauttaman. Hänelle ainu«
alle olcon Kiitos ja Cunnia, waan minun ta-
yahtueon Hapiä, Wahingo, MielicarwauS
hänen Tahtons jälken ja hänelle Cunniari,
Col, 3:17- 2.C0r.6:z.^)ye Toimituxes usiinmeidän mielem Jumalan näin itzellemajattellen: Achcorkein Jumala, ongo se mah-dollinen, että minä täsä halwasa Työsä, sinuneorkia Majesteetiäs otollifest taidan palwella?
Mikä olen minä, minun Jumalani, että sinul-la on Suosio käsialqs tygö ? H Jumalatekis,

tttH



Meidän Halum Pyhlttämlsisi. z>
että minä sen Tuhannen ja Tuhannen kerm
täydelliseminjaparamin taitaisin tehdä! Sinä
HERra, hallche caicki sinun Pyhän NimeS
Cunmari! SencaldaisetAjatuxet pitawät mei-
dän Miclem aisoizans, ne estäwäl Hitauden,
ja herättämät meitä waeldaman sitä larcam-
mast Jumalan Suuren Majestet-n edes.
Ps. i ,6:25. Ps.9o:'?- Ps. 1 16:16., lZ: zz

5. iLttei jocuturha CuttNia hyrvijn
mituxijn iyens Mlle pisiäis; nijn pllämei-
dän cohta »a aina, cuin me jotakin Jumalan
Kästvn säkin tehnet olemme, caicli laske-
man Jumalan lalcain juuren. Elj meillä
ole mitän, jota en me ole saanet. Eij meille
HERra, <>> meille, waan sinun Nimclles an-
na Cunnia; Mitä wielä wajawata ja puultu-
waista on itze työsä s<on meistä, ja meidän Tur-
mellusta luonnostan,, 1.Cor. 4:7. 11m.5:12.zc.

6. Sieren pitH meidän ustin tutkiman j<«
coetteleman iyiäm: Mlhingä olen minä
käändänyt nämät Ajatuxet, Puheet jaTyöt?
Mitä ajattelen eli etzin minä mjden eautta?Mm-
Zä perän Pyörin minä tällä Orjudella? tällä
Waiwalllsella PalwelluMa? Tällä Työllä?
Etzmgö minä sillä turha Cunniata? Ell he-
cumam? Eli Rickautta? Ach nijn on seWat-
wa pahoin nähty: Nämät Cappaleet catowat
ennen cum me taidam mjtä nautita: Neme-
newät ricki nijncuin Wesikcllo, silloin euin Ih-minen luule ne suruttomasi nautchtwans. An-
dmsingo minä sencaldalsen pakenewaistn Tyh-

E 4 mpden
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myden täin'e«, mnun Sydämmenl Vötä ja
Päiwä olla Lewottomudeja, Surusa ja Ah-

ja minun Ruumini iyösä? ntjn oli,
sm Mlnä Tyhmä. N>j!)in totisien oikeihin ta,
warvihin en larwitz? minä surembata waiwa.
Muä pyörin minä Maan perän, cosca minä
taidan Taiwaan saada? Mitä pldäis minun
waiwamanihiäni, kelwataz,eni ymmärtämät,
tömille Ihmisillä, cosca minä taidan pnä Ju-
malanMawänäni? Mitä teen minä sillä cmn
luotu on, mlnakalojan itze Luojan perän? Mi-
tä huolin minä IhmistenSuosiosta, casca mi-
nulla on Jumalan Armo ja Suosio?
'loh.2:>s,i6. ,7. ,Cor. 7; 29.39.31.

lac 4:4.Me menemme aiwan cauwas meidän Tai-
wallisesta Arwiostam Costa me
meidän Sielum, zolca taitamat lulla osalliseni

Rauh, sta, culteligin tämän
Mailman Turhudes, nijncuin lueakutamme,
loca hänen Lepons, Ilons la Vscallupens,
eli myös Pelcons mualla taicta mualda pttä/
cuinlumalasta,lumalan jahänen pyhanTah-
tons lyqö/e itzens tuc!,aan waiwa culutta yhden
Päiwän toisen perään, taicka Turhudes, )o-
ca eij ole mltän, taicka hyödytlömäsä Murhesa
ja Abdlstuxesii, ja nijn wijmeiseldälvytq itzens
eaikllda puolin aiwan pahoin wictellyxi ja pe,
tttyfi. z.Pet.l.3. 2C0r.7i19.

Rucous
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Rucouo tähän toiseen Ojaan.
hywä Humala, anna

että m,yä sinun caickem pyhimmän Tab-
los caikisa Cdesottamisisani tuta mahdaisin,
ja annaölrmos, että minä täydellä Todella
caikesta Sydämesiäul sitä pydän cuin sinulle
kelpa, ja siiä caikella Wolmalla sinun Wäel«
las täytän, sinun P. NimesCunniach
ra opctta minulle sinun Tahlos, jasinun hy-
wä Henges wiekön minua tasaista Detä, etten

«ikä Onneja ecka Onnettomu-
desa, eikä oivalle eikä ivasemake Et-
tel se euin sulouita on minua wiellel ei-
kä se cuin catkera on sinusta pols peljät-
täls. Anna minun Rcmhasa sinua kljttä ja
Ahdckuxes sinun Wljftuttasja Totuttas juli-
sta: Älä salli mmun muusta miftän iloita, waan
sijsä euin wie minun sinun tygös, eikä muusta
murhelllsex tulla, cuin sijtä cuin welä minun
sinujta pois.- Älä salli minun cchkewtta felpa-

kellengcm nijncuin sinulle; elireijätäkel-
wotoin olla mjncmn sinulle. Annamnuncaic-
ki tehdä sinun Rackaudesas, ja olla nijncuin
cuollen caickia nijtä cohden, jotca eij tule eikä
edesauta sinun Rackamees, Anna minun a-
si>mi toimitta, eij patjan Tawan tähyen,waan
Sydämen Hartaudesta sinua cohden: Anna
calcki Catowaiset tyhjaxi tulla minun Sydä-
mestäni, että. ainoastans sinun Rackaudes sij-
nä juurtuis. S»llä sinä olet enä cuin caicki

E s muut
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muut. Anna minun peräti klrota calcklnaista
Iloa, cum ilman sinuna on. Oä minun an-
na pytä sitä euin et siliä itze ole, eli minun
sinun tygös wie; Mjn tule caicki työ ja wai-
wa cuin minä sinun Cunniaxes päälleni otan,
makiaxi ja suloisexi, ja sitä wastan caicki Le-
wolllisus ilman sinuta tule minulle kelwot
lomaxi.

Achcaickein rackain Jumala, ylennä mi-
nun Sydämmeni usein sinun tygös. Anna
että minä minun wican» tundisin ja tästedes
parannazsin. Tee minua minun rackaiman
Lunastajani Esimerkin jälken siwiäxi jaSyda-
»nest nöyräxi ilman ulcocullalsutta: lloisexi il-
man köykälsultä; Hengelll>est mulyeliifexi il-
man Helckomiellsvttä; yxltotlsex ilman kenen-
gänrasitusta; tonsexi ilman Pelosta; wagaxi
ilman Cydämen Saastuttamusta. Hywän,
tahtolskxi parandaman Lählmäistäni, ilman
hänen ylöncatzeltans ja oma Corgottamistani:
Laupias llman wiecastelemusta; Cuullaisexi il-
man Westanseisomista; Kärsiwäisexi llman
napinata.

Anna minulle, Olumala, walwowainen
Sydän, joca Hembljäm Ajatusten cautla eij
tule sinusta luowutetuxi. Anna minulle wil,
piloin Sydän, jota eij yxikän Wastoinkäy,
mys laida sinusta poiswetä. Anna minullewah-
wa Sydän, jota eij yxikän Waino taida siuu-
sta ervltta. Anna minulle wapa Sydän,jota

tämän
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tömön Mailman Tuthus eij taida sisälle otta
ja llahutta.

Rackatn lEsu, anna minulle 'Vmmärys
sinua tuta; suuri Wireys sinua etziä; WMus
sinulle kelwma; Kärsimys odotca sinun Tah-
los ja slicas, ja wahwa Bsco sinua pysywäi-
sest racasta: 'Anna sinun Curituxes johdatta
minua ParannoxeeN) ia sinun hywät työs auls
ta minua sinun tpgös: Että minäwihdoinKirc-
kaudesa sinun Kijtostas oikein weisaisin jasinua
cunnioiltaisin! Amen.

Alinomaiset Huocauxet,
HERran nnnun Jumalani taimeen mio

nä alan tämän työn: lAj meille ,

pa/ waan sinun N»melles anna cunniO, :c.
Cunnia olcon Jumalan c«rkeudes, lc.
Minä tahdon kijm HERra, Hänen kij-

pitä aina minun Suujäni oleman.
HErran Niml HlcHnkijtetty nyt ja

caickjsesi.
tNmun Sielun fturest ylisiä HERra,

ja minun Hengen» iloiye Jumalast» minun
Wapahtajaläni.

Iss meidän, pyhitetty olconi sinun
Nlmes.

Ach costa minä tulen Jumalan Casivo
näkemä».

lii. Uu-
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lii. Uucu.

Ihmisen tahdon yhdistyrest Juma-
lan tahdon ransa.

DI? seiso »Ijnä:
V/V ». Ella me »vilpittömäsi ja caickest <?!y<
dämmestä «slonannam iye»n Jumalan mä<
röersmään HyrpMen, ja n jncuin
ihcm häncl, edesäne. N>ja ja sii^ätawalla,et-
ta Jumala meldän cansam, ja calcken cuin
meidän milänn ja Sielun,

cli Sairauden / eli Hä-piän, Waaran cll Corgoltamisen
eli Alentamisen, nykyisten eli tulewalstenpuo,
leii, ja calten meidän tekemisemja jättämiseni

makla toimilla mj-ieu-n hänelle otolli-
nen on: Hän onHERra, hän tehkön nijns
cu<n hänelle on kelwollincn. Ia ettei yxtkän
Luondo cappale taida hänen Kältäns wältä,
nljn on st tydmä, joca tahto ltzens asetta hän-
däwastan.Rom , 2: 2 Ps.z?: ~7 Mat.6: ic,.

2 U)astc>in?ä?mlles p,tä meidän cawah-
taman erren me napisi: Waan plkemmln
sanomme: HERraandoi, otti, HER"
ranN -ll ol.on kijtetty. Hiot?. 2:-o.

?. tLi? meidän p,dä tutkia
JumalanEdescayomlsin jaSäännsn Sa-
laifttta. Mlngä tähden hän lämän eli lvlsen
vßiellomuden pikemmin meille cuin jolleculle
muulle löyetta? E»llä sencaldaises Etzieos on
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yxl salainm Kipeys käikeny, että me pidäm-
me itzem enä wiattoinna cmn muut, taicka että
me pldäm sen corkeimman Jumalan wäärä<
nä, hän joca meidän cansam niju laitta, lietä
parhain mmaätäyden hän nijn teke. Tosinhän on tehnyt sen meidän parhaxem, jos mesen o>ktin ymmanä taidaisim. 1vh.21.v-22,
Ps. 3>.v.i. ler.n>, 3:37.

jocainen itze päätlens ja nijn aja-
telean: Taicka o!?n minä tämän CurltureN
rascailla Synneilläni taicka en; loS
mmä olen Eyndiä tehnyt, nijn mmä olen au-
tuas, enälumala minua tasa Mailmas curit-
ta, etten minä tulewcusesa eadoteluxl tulis:
Mutta jollen minä ole sincaldaista Cuntusta
Synneilläni ansainnut (jota eij cuitengan yxi-
kän itzestäns taida sanoa) nijn minulla on ar<
mollinen Jumala, )oea Murhen Tulen caut-
ta tahto minun caraista ja puhdista ja tehdä
minua Poiccms ealdatsexi että mlnä
myös kirckaudcs hänen caldaisexens tullsin.Sil-
lä meidän Waiwam, joca ajallinen ja kewiä
on, saatta ijancaickisin za mälältömän kun-
nian, meille jotea emme näkymästä catzo, waan
näkymättömiä: Slllä näkpwäiset owatajalli-
set, mutta nMmät-ömät ijanealckiset. Ebr.
l».v. s.tc. 2.Pet.4t,2.)e. 2.Cor, 4:'?.

Jumala tielä mingätähdenhantämänßistin
lähellä: Taicka enä hän sen cautta minua co-
wemmasta Onnetlomudesta warjeiis, taicka
että hän sen taulta minua suurembaan Onne-

lisuteen
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usuteen walmijlais. Oleon euin se taita, mi-
nulla on Syy stnedest Jumalalakijttä ja ltzz-
ni sijtä ilahutta. l.Pet. >:4.6.

<i. Sillä wälillä eij ole cultengan Ihmilli-
set Apu-Wälicoppaleet ylöncatzottawal: waan
ne taitan nautita, cuitengm hiljaisella mielel-
lä, ja ilman erinomaistapyrkimistä jamurhet-
timista «ijden eautta päästä päälle pannusta
Cuormasta. Sillä jos mieliyhdelle taicka toi»
selle puolelle ylon paljo käätän, nijn eij talla
nim hywin toiwo, että stncaldainen Ihmitli,sen Tahdon yhdistys jaJumalan Tahdon al-
la andstmus sitä seurata taita. Mich.?:?.

Meldän pitä kyllä euroilman: että Ju-
malan H?wyys sin wihelläijyden meildä
pois Ottais, ja sitä tOlwo«ua hyrvä meil,
le andais, waan cij muueoin euin ehdolla:
Nimittäin, jos se toisin cuin me anomme Ju-
malan Hywydelle kelpais, nijn tapahtucon
eij meidän, waan Jumalan Tahto: eij nijn-
enin minä tahdon, waan nijncuin HERra tah-
to, Nljncuin me löydam Esimerkin nijstä jot-
ta ei cohdastans jotakin erinomaista ole lu-
malald anonet, waan alnuastons heidän hä-täns Jumalan eteen wetänet, ja nijn hänen
Halduns andanet ne Wäl:cappalet, euinga
jacosta hän tahto autta. Nijn leit Lazaruren
Sisaret; Heidän corkein Tolwons oli, että
heidänWeljens olis T«weyte:is saanuti Eij
he lllllengan mitän Chrisiurelda anonet; waan
sanoit ainuastane, eatzo se jotas laeastat,
sairasta. H.Cunillg. 3:3. Ss
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S< tapahlu myös/ cosca jocuiututta ihens

nijn, ettei enä sano cuin tämän: AchHEß-
ra oatzo se jotas raeastat, kärsi tätäÄ3ääryt-
tä, tätä tätä Waino: Häntarwitze
lätä Apua, tätä hywä Työtä, tätä Lohdutu,
sta, lc. longa tykönä me mahdun, olla sij,
«äwahwat, että Jumala on paljo wijsambi,
löytäl.län Wälicappaleita jaTeitärnedanpar-
harem, cuinme taidam kirjoitta hänen eteens.
Hän toimitta caickilhmellisest, waan cuilen-
gin w,hdoin eunnialllftst. Hän johdatta mel»
lö Neuwollans, jaeotja meitä Lopulla Cun-
nialla-

6. Eosca sinun Mieles dMsa asiaja
eij cahdo eli eaida anda »yens )umala„
tahdon ala: Nijn ajattele että se suuri Ju-
mala , Taiwan ja Maan HERra nijmuin
näillä Sanoilla sinua puhuttelis: NacasLapsi,
ota se cuin nyt sinulle tapahlu minun Kädestä-
ni; minä olen sin nijn päättänyt ja säätänyt,
<ttä sinun tämän pitä tällä Ajalla, ja nijn
cauwan ja sillä muoto tekemän eli kärsimän.
Caickla joita minäracastan, euritanmlnä, et-
tei heitä ftn jumalattomanMailman cansa ea-
dotetms. Eij se ole sinunCadotuxepes, waan
Wludexes aiwoittu; ole wcchwa sij?ä, ettei
sinun, sitä wälMdäkän, enämän cu,n sinunhywäxes tule, pidä tapahtuman. Ia tosinti pidä Hmsearwan ilman mmun Tahdotta-ni sinun Päästäs puloman. Minulla owatsangen suuret Syyt sijhen, mingätähden eij
Yllkän Ihminen ilmanKärsimistä jamoninai-

aista
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sta Wmwa lnmun Cunmam talda tulla. Sen-
caldaistt minun Neuwoni vwat ylöncorkiat si-
nun Cuitengin sinä kyllä ajallans
huomaitzet, cuinga hywm mmä sen ajattelen;
Costa mmä sinun Lihas Rlstlllä waiwan: ja
silloin sma Nität minua että minä sin.m hilli»
nyt ja nöy vtlänot olcn. Racas Lapsi, ett sinä
ikänäns woi läydclllsest aMlla, minga Kär-
simisin Cuorman minun racaS Poican sinun
pyhä Weljes lEsus sinun Auiudes tähden u-
losseisinut on; Jota enämt» sinä tulet hänen
taldalscrens hywäumielseS Kärsimisesja raca-
stannfts, sitä euämman sinä tulet hänen cal-
daisercns Kirckalilesa: Mutta nyt minä tah-
don nähdä, jo» sinä tämän Häpiän, lämätl
Klwun, tämän Työn minun Nc.ckaudem läh-
denkärsi vällisest eanda jäkäliä tahdot? Si-
nä olet usem puhunut sinun Rackaudestas mi-
nun cohtam, a'.nas taho, cuinga rackaanas

denannakäändasmuos pois minusta.Hb.< 2:6.
Sencaldalsts Tutkistelemuxesa tulem me

paljo nöyremmäxi cuin muutoin, tundeln Ju-
malan Tahdon, jasanom: Ach tosin, racaS
Isä, minä sinun köyhä ja heicko Lapses, olen
tänäpan tämän Kärsimisin sinun ractaimasta
Isällisest KadestäS wastan ottanut, mjnculn
tallijn Lahjan. Ach racas Isä/ jos mtnm
pi:ä tämän Ristin-Maljan juoman, mjncuin
kiplä Ihminen juotalkein luotawan tcrwey-
dexens, Nijn.tapahlucon sinun Tahtos, jaeij

mi/
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Minun: Pane Ouscollmen Isä minun pääl-
leni, mitä smulle kelpa. Mutta auta canda-
man; Tosin sinä myös sen teet. Minun täy-
ty tyhjäxl mlla, muna sinun Nimelles oleon
Kljtos ja Cunliia, 3l«en.

Muutoin on m?<ss meiltä juuret
tUlielellä andarem iyem JumalanJumalisen Tahdon ala; Coscameajattelem

(») Meidän «ma jokeurtam, cosea me usein
pakenisin, meidän parastam ja juoxisim meidän
cadotustam wastan; josci) Jumalan caickitle-
täwä Hywys meitä wastoin meidän Tahtom
ajallans pidätäis; ja usein wastoin meidän mis
eltsuosiom wels meitä toisin: (2) Jumalan sä-
nomacoinda Hyw^ttä, N?ijjäutta ja Caic-
klwaldiaisurta. longa cauita hän meidän
parhan, nijn hywin ymmärlä, cuin hän onkyl-
läwoimallinen ja hywän lahtoinen meitä autta-
man. Me olen, ymmärtämätlömätLapset,jotca
kyllä andalsim coco Cuningan Waldacunnan
pois yhden häijyn Omenan edestä, cmn seai-
nuastans wähäkin ihanax näkyis meidän Sil-
mäim edes. Mutta Jumala joca meitä sydä-
melisest racasta, sää a eaicki corkeimalla Wlj-
saudella, meidän parhaxen, jaijancaicklsexiAll-
tudexem, ja sin ihmelliselia ja meildä salatulla,
ja, tchncinn Liha duomitze, sopimattomal-
la, cuitengin aina caictein Hyödylllemällä
Tawalla. Joca, josme sen läft Elämäsä tai-
daistm käsittä, nijn se e/j ainuastans meisäh»-
lihis caickinaista mmtamyös
htläläis meidän sydämeliseen lum-a al-
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lam wasian: Meidän laupias Isällem nijn
ijancaicklsen Kijtoxen audaden sencaldaisen eri-
nomaistn meille osotttunbywyden edestä.- Is-
ca kijlolllsuscuitengin lulewaisesElämäs seura,cosca me ne Jumalan wielä tundemaltomat
hywät työt oikein ymmärrämme, ja händö nij-
dm edestä ijancaickisest kijtämme, että hän mei-
tä tämän Sairauden, tämän Köyhyden, tä-
män Häpiän, tämän W«hingon terwelisillä
wälicappalellla, janijn mvninalsen Ristin caut-
ta, joeameitä nijncuin rastas Cuorma paina,
sencaldaiseenKircrauteenun walmlstanut.Nijn
on se(z)myös taruellinen, enen memeitäm,
ja M cum me omarem cuyum, nijn catze-
lis cuin meidän omam, waannijncujn sitä jo-
ca toisen, nimittäin, an
on. Hän on sen ainuastans meille lainannut,
mutta itzellens säästänyt wallan meidän Elä-
män,, Cuolemam, Terweydem, Sairauden»,
Cunniam ia häpiäm, hywydem ja omaisudencansa laitta ja toimitta nijncuin hänelle kelpa.
Nljn että me rastasi Syndiä teemme, jos me
jotain Jumalan Lahjoisi, olis se Terweys, cun-
nia, aica eli mikä hywäns, loisin cuin Juma-
lan yywan tahdon jälken mielisim vitä taicka
tawoltta: se on uscotoin Palwclja, jocaHer-
rans Calut, jolcahänenKäsisäns owal, tah-
dois nijncuin vmans määrin käutlä.

Rucous tähän 3. Osaan-
<Ath MINUN Jumalani, minun rackain Iu-

malam ja corke.n Hytvydeni. Anna se
olla
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M ccmcana m.nusta, että minä olisin sitä
wastan cuin sinä tahdot, eli pytäisin sitä emn
sinä et tahdo. Sinun Tahtos olcon minun
tahtoni, ni)n eij se enä ole minun waan sinun
Tahtos. Tolln minä seulan sinun tahtos, sil-
lä se myös tule minunTahdoxeni. Minätah,
don ratki sitä cuin sinäkin tahdot. Ia HEr-
ra, minä tahdon mjncuin sinä tahdot. Jos
tahdot että minun pitä kipianä oleman? minä
tahdon mjn olla; Tahdotus että minun pstä
»vaipuman? nijn en minäpyda yhtäkän 110.
Tahdotcos minun jättä ilman lohdutusta? nijn
tapalMcon sinun Tahtos. Tahdotcos paljon
wcheljälsyttä anda minun päälleni tulla? minä
lahdon canda. Tahdotcos minun cuoletla?
minä tahdon mielelläni euolla. Pitäkö minun
pidemäld asuman täsä Surun Laxos? HER-
ra sinun tahtos Mken. Tahdotcos noum mi«
nua sinun Waldacundaas? Ach euinga minun
Sielun sinne ikäwöihe. Mutta tahdotcos mi-
nun sysätä pois tykös ja heittä Halvettiin? Ach
tackain lEsu: minä olen hywm ansainnut, et-
täs sencaldaist tahdoisit: Mutta sinun Ansiot
jaArmos on nijn sumi, eltes sitä tahdo. Ia

.ruitengin jos mahdollinen olis (cuin si cuiten-
Fm aiwan mal)dotOlN on) että minä taicka
sinun Tahtos jällen tulisin cadoteturi taicka si-
nun Tahtos wastan auluar!; N>jn annan mi-
nä sinun Nimelles Cunnian, ja sanon: Pyhä
Jumala, ston parembi, että minä tulen ca-
doteturi, ja sinun tahtos tapahlu,euin että mi-

D 2 nä
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nä sinun Tahtos wastan autua>!tul,sm. Mut-
la mmä tiedän cuitengin että sinun ijancaicti-
nen olewalnen Hywydes eij tahdo minun cuo-
lcmatani; Slllä sinä olet andanut
cuolemaan minun edestäni, että minullahäne,
sä ijincalckinen Elämä )a täydellinen
luus olis.

Nijn tapahtucon sijs sinun Tahtos nijn
Maala cuin Taiwas. O minun Jumalani ja
HERrani si»un caickein pyhin lahtos tapah-
lucon ja eij minun. Sinun racka.n tahtos on
minulle rackambi,euincaickimitäminämutolN
toiwolta taivaisin sekä ajallisesi että ijancaickisesi.
Sen huoman miyä snnan itzeni ja calcki Hal-
litziat ja Alimmaiset, sairat ja terwet, pahat
)a hywät; Erinomaisest sinun pyhän Sulra-
cundas ja jotca sijnä Työtä tekewät: O HEr,
la lisä heihin ja meihin caickijn sinun henges
lahjat, ja täytä meilä caickia sinun Tunde,
misellas, sinun pyhimmän Neuwos ja tahtos
Men, sillä mmä tiedän ettäs Murhen caiki-
sta pidät. E entähden eij pidä mingän minua
MUUttaman cuin caickijn yhteiselt cli minuun eri-
nomasest sattua taita. Minä annan caicki si»
nun pyhimmän Tahtos ala, se pitä oleman
minun Lohdulleni, Wachlluxeni ja Turlra<
m, Amen.

Huocauxet.
Ist/ tapahtucon silmn tahtos nijn

maasä cuin Talwasa.
Nijn,
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tTujncuin Herralle kelpais, nijn ston

tapadtanut.
mitäs tahdot, että minun

pitä ekemän.
Jumala minun Sxdämmell on

walmis/ minun on wal-
mis/ rveisäman ja kijttämaan.

minä olen sinun palwelias
jasinun pijcas poica, tee minun can»
sani nijn cuin sinulle kelpa.

Nijtettp olcon Hi3Rran Nimi nxt
ja ijancaikisist, 3lmen.

Täsä loppu sen halullisen Alcaja.i Ensimmäl>
nen Te°-o, ja jocatätä Päiwä päiwäldä wi-
riäst seura, se olcon sijlä wahwa, että hän
(wtelä huomaltzematakln) sencautta eijwähim-
bään sen silkiän Totuden Catzelemlyeenjaole-
waiseen Tundoon on n>m että hänel-
le paljo wähemmän edemmäisen neuwomlstn
cautta ne corkeimmat Salalsudet Jumalasta
ja omasta Tundemlsestans, jota pidemmäldä
sitä kewiämmaxi tulewat, ja tosin että hän
wihdoin werratlomaanlloon epäilemönömään
Wljsauteen ja Hengen kijnityxeen tulla laita.

Ia että tämä Konsti paremmin opitanHar-
joiiuxcsta cuin Kirjoista; Nijn e»j ole se nijn
tarpellinen, että täsä patcas pidembi Puhe sij-
tä tehdän. Mutta rucoiltain harlasti cacken
Armon jaHuwoden Isä, että hän armahdais

D 3 <rywäi>
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«xywäistäLaumans, caickl Cunniaxensedesauta
tals ja tähän wähäiseen Istuttamiseen jaCasie<
lemlseen tahdois Caswon anda, Amen.

Christus sano lohannexe» tM«ä,
Cap. 7: l 7.

losjocu tahto tchdälumalan tahdon
Nijn hänen pitä tietämän tästä opi<
sta jossion humalasi/ eli jos minä
itzestäni puhun.

Mm otkem Mndym
Christityn Tundo Merkit.

Joista hän malidetan eroitta waä-
llstäja ulcocullatuista Suu-

Chllstityistä.
W oikiaChristlttp

Ajattele aina Loppua, Sur.C. ?. v. 39.
Ia että hän »he on eij mitän, 1. Mos. > 8:27.
E«kä mihingän hywään somchas, 2.Cor. 3:5.
Tunnusta hänen Syndms, Dan.9: s-
Catu niftä Sydämestäns, Ps. 3,: n.
Itke nijtä: Matth. 26:75.
Rucoile lumalalda nijtä andexi, Luc. ,3:13.
Teke ockian Parannnuxen, Apost. Tea. 3:19.Bscalda (l) Jumalan Armoon, Cph. 2: z.

2.Tim. i.9.
JM
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(loca tahto ca,ckla Ihmisiä autuari, ja että

he Toluden tulisit, Z.Tim.2:4
10h.3:i6. Ezech. 33: l>.)

(2) Ia Chrisiuren cc.lllsen Ansioon Rom. 5:3
2.C0r.5: 21.:c.

Mulstutltle Easteens Lijtto, i.Pet 3:21. Eph.
s:26.Gal. 3:27. Col. 2:17.1c.

Etzi Chlistuxes ainuastans Wanhurscaullans
ja Aututtans. Rom. 3:24.

Tunde itzens mahdottomani lumallan hywijn
Tölhm, Mat.B:B- l.Mos.Kir.Z,:»».

Kaändä itzens HERran tygö, Joel. 2:12.

Puhdistaitzens lumalatlomudest, loh. 3:3.
Nihapaha, Rom. 12:9.
Laca wäärydest, 2. Tim. 3:19.
Wallä padat, i.Pet.3:ll.
Eijftlli ena Synnin wallita cuolewaists Ruu-

misans, Rom. 6:12.
Poisrijsu itzestäns wanhanlhmisenTecoinens,

C011.3.3.
Wältä Lihan Töitä, cuin on: Huoruus, Sa-

lawuoteus, Saastaisus, Haureus, Epä-
jumaldenPalwellus, Noituus, wamo,
Rijta, Caleus, Wlha, Torat, Eripu-
raisus, Eriseura, Pahansuomus, Murha,
Juopumus, Mtchömys ja muut sencal-
daiset, Ga1.5:»9. 20.21.:c.

Eij mielisty mihingän Sondiin, Tob-4:6.
Pakene Syndiä nijncuin Kärmettä. Syr-

Kir.2l:z.
D 4 Pytö
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Pytä ahtaasta Portista mennä sisälle, ipn-

caicklseenElämään, Luc. ,3:24.
Lailta Pelwolla ja wapisturella, että hän au<tuaxi tulls, Phil. 2:.7.
Eij juoxe Mailman cansa endifes sädyttömäs

Hecumcjn menos, i.Pet.4:4-
Wälttä Synnin Tila» Kir. 39: lv.
Coettele itzens usein jos hän on Uscosa,

2.Cor. »3:5.
Tunde että coco Mailma on pahudes,

1 Ioh.s:»?.
Eij sowita itzens tämän Mailman muodon

jälkm, Nom. »2:2.
pidä cansakäymistä Jumalattomaincansa,

Psal. 101:4.
Vij anna itzens Pllcnitten Parijn ler. 15:17.13
Wchaa pahain Seuraeunda Psal. 2e: s.Gietä että Mailman'Vstäwys onwiha lumas

lata wastan, lac-4:4>
Eroitta itzens jocaitzesta weljestä, joca häijysi

itzens käyttä, 2.The§.z:6.
Tietä/ ettei hänen senealdaistn cansa syömäni

gänpidä, ~C»r.s:»l. (6:14.
Eij wedä I/estä Cpauseoisten cansa, ?.Cor.
Tietä, että paha tapa »viettele jaturmele hy-

wän, Wljsauden Kir. 4:,
Gjracasta Mailma eli mitän «uin Mailmas

on., euin on Lihan Himo, Silmäin Pyyn-
dö/ Elämän Coreus, ~10n,2; ,5, r6.

Pitä Jumalan Silmäins edes ja Sydämme-
säns,Tob.4'.6,

Cuu«



Christian Merkit. 57Cuule Jumalan Sana, 10h.8:47.
Otta sen mielelläns wastan,Apost.Tcg.2:4l.
Hänellä on Halu Jumalan Lakijn, silällisenIhmisen puolesta, Rom. 7.-22.
Rasasta Jumalan Sana, Ps., ,5:540.
Tutki) sitä, Sv?.Kir., 4:23.
Tutkij joeapäiwä Ramatluja, Apost. Teg.

i?i il.
Cuule CHristuxen Änen ja seura häntzä,

loh. «c>: 27.
Eij ole unhottasi Cuulia, waan Sanan Te«kiä lac. 1:22.
Pitä Jumalan Kästyt, 1.3011.3:22.Tunde, ettei meidän pidä lietämä»

Jumalan Tahto, mutta myös tlkemcm,
Match. 7:21.

Toimitta eacki asians Jumalan Sanan jäl-
ken, 5yr.9'.22.

Olta JumalanCanau wastan ja canda paljon
Hedelmitä,Marc.4:2o.

T«ke Jumalan Palwelluxens wilpittömäst,
Svr. 18:23.

Pyhittä Sabbathin, joea on HErran päiwä,
?< Mos. Kir. 20:8. Ilmest.K. <:«0.

Tunde että on toimeluncn Meno,
Ech. 4'21.

Ia ettei mkän Pyhyttä paitzisaa HERranäh,
dä, Ebr. 12:14.

Pelkä Jumalala, joea Sielun jaRuumiin hu-
cutta taita, Lue. 12:5.

Usealdn HErraan ealckein ylitze, Ps. "8:z.
D s Naca-
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RaastaZumalatn, l.Ioh.?:2.
Ahkeroitze että hän Jumalalle lelpais, 2.

Cor, 5:9.
Elä Jumalan Tahdon jällen, i.Pet.4:2.
Laittamattomasta Lue. i:6.
Waelda Mkirtaisudes jaJumalan wakuudes,

2.Cor. >: 12.

Ehi ensist Jumalan Waldacunda ja hänen
Match. 6: 33.

Cuuleenäman Jumalalaeum Ihmisia Apost.
Teg4:»9.

Teke mitä HErralle on otollinen, Syr 2:19.
Rueoile HErran Nime, Apost,Teg-2:21.
Kijttä Jumalala caickenhywänedestä,Col.3:7.

P5.34!1.
Osotca chcns caikis asioisa, ni/neuin Jumalan

Palwelja, 2.Cvr.6:4<
Racasta Ehristusta, ».Iol).4: 'Z.
Pysy Christien Opisa> 2.10h.v,9-
Oppi Christl-xesta ja otta päällens hänen I-

keens, Match 11:29.
Tele milä Lhristus tässenyton, 10h.,5:14.
Otta caiken Zljatuxen fangixi Christuxen

Cuulialsudenala, 2.Cor. lo:s.
Seura Cyristusta, loh. 12.26.
Roudalta Asteleita, l.Pet2:»l.
Rucvllle Is» CH: istuxen Nimeen, loh. 16:23.
Rucvlle Bseon Lisamistä, Lue, 17: s.
RueuileHenaeö ja Totudes, Joy. 4: i 3.
Syö ja juo Chrlstuxen Ruumin/a Weren py,

häs
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häs Ehtolllses, hänen Muistoxens, i.Cor.
,1:24. Lue.22:i9.

Muistoni ja hänen Nackaudens Noudattami-
sexi, että hän on HengenS meidän edestäm
pannut, >.loh.z:l<s.

Tunnusta Chrlstuxen julkisest Ihmisten ledesä
Puheilla Lue. ,2:8.

Waelda Christures lEsuxes,
RackaMstapitänänenSanans, 10h.i4:23,
IaCbristilllset Säädyt, i.E0r.4:172, Thetz.

2. > s. ja 3.16.
Tunde ettei Jumalan Kästyt ole wastudest

Svndyneille ja Jumalala lacastamaisille
Ihmisille rastaat, 1.loh. 4:3.1. Mos.Kir.
26: s.

Waan että hänen Ikeens on soweljas jahä-
nen Cuormans on kewia, Watth. li: zc>,
Phil. 4:13.

Hän on wastudest Jumalasta syndvnyt, Is,
han. 1.»3-

On uusiLuondoeappale, 2.Eor,s- »7.
Sillä joeainen euin useo Ehristuxen päälle,

ja leke oikeutta on Jumalasta syndynyt,
I.IOH. 2:,«)ja 5:».

Coettele Henget, jos ne Jumalasta owat,
i.10h.4' l<

Cawahtaitzens wääristä Prophetoista, jotea
tutan Hedelmistäns, Matth. 7:15.Lue. 6:44.

Ahkeroltze täydelisi)ttä, Phil. 3: ,2.

Tuotta edes hywä Sydämens yywäst Tawa-
rast, Lue. 6:45.

Kijn-



6o IHdett «lkeitt kaand^nett
Kijnnirippu hywäsä, Nom. 12:9
Canda paljonHedlmätä, loh. 15: s.
Coettele eaicki ja pitä sen cuin hywä on, 2.

T1)eh.5!21.
WaeldaudesClämäsä, R0m.6:4.
Anda Walkeudens walista Jymisten edes,

Match. 5:16.
Pitä hywä meno Paeanainseas, l.Pet-HN?.
Vseosa, joen Rackauden eautta Työtä teke,

Gal 5.6.
sSillä Rackaus on Christittyin Mercki,
loh. »3:3 s.)

Waelda Rackaudes, Eph. 5: 2.
Racasta Lähimmäistänsä nijncuin Christus

händä vnracastanut, loh. is:» 2.

Puhmsta Sydämestä, i-Tim. 1:^.

E'l Sanalla eliKielellä, multa Työllä jaTo-
ludella, «-loh. 3:>B-
- Hengen Hedelmät, cuin on: Racka-

us, 110, Rauha, PMmiellsys, Mä-
wys,Hywys, U!co, Hiljaisus, Puhtaus, :c.
Gal. 5:22. EpK. 5:9. Col. 3:12.

Anda Ruumins ettwäri. pyhäri ja Jumalal-
le otolliseni Uhrixi, Rom. < 2: i.

Seura hywä )a teke !>ywin, 3 10h.v.»1.
Anda mxille l,l,wän Chlistllllsen Esimerkin seu-

lamisex,. Phil. z: 17.
Eij tee Lähimmailellens mitän paha, Rom.

13:10.
Etzl monen parasta, i.Cor. 10:32.

Pal-
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Pallrele LähtmmWans sillä lahjalla cuin hän

saanut un, i.Pet. 4: ic».
Anda caicki Tyvns taphtua Rackaudes, 1.

Tor. »6:14.
Roudatta Rauha caickein eansa, Hedr.

12: 14.
On aina niiden puolella jotca Jumalala pel-

käwät, ivlca hän tietä hänen Käffyiäns pi-
tämän, Ps. 1,9:63.

JotcaMlChlistilisellä)Miellilä owat cuinhon-
gin, Syr.Kir. 3716.

Eij duomitze eikä sadattele ketän, tuc.
6:37.

Sillä caikisa!Cansoisa joca ! ändä pelkä ja te-
ke wanhurscautta se on hänclle ololllnenA-
post. Teg. 10:35.

Ojenda wieaan tulleen Wcljens Siweyden
Hengelä Gal. 6:1.

Iloitze nijdencansa, jotca lumalas iloisetowat,
Rom.i2:«s.

Murhetll niiden cansa, jotca Jumalan
mielen jälken murhelliftt owat, Syr. K.

?: 37-
Sowitla itzens nijn, että hän kelpais Lähim-

mä>sellenoParannu).e),l sijnä euin hywä on/Rom. 15: 2.

Neuwo/a rakenda Lähimmäistäns, i. Thch.s: ii.
Kehotttain händä Nackauleen ja hywi/n löi,

hijn, Heb. i11.24.
Hä»
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Hän iloihe Totudcsta, l. lz: e.

Lähimmälsellens calckia hywä', cuin
hän tahdois itzellens lehläwan,,. Matlh.
7: >2.

On Wanhemmillens cuuljainen, Eph. 6:7.
On Ma.lmallstlle Esivallalle alamainen?

Rom., z.- l.
Cunnioitta Isä ja Äitiä, 2-Mos. K. 20:22.
Caswatta Lapstns Nangaistuxes ja HErranNuhtesa, Eph. 6.-4.
Eijhän kelän wastanriko, chkellengänllijca

tee, eikä ketän wiettele, 2.C01<?.2.
Elj tee wäkiwalda, Sanalas.K. 14:z,
E<j costa paha pahalla, eikä Kirouxella Kis

rousta, i.Pet. 3:9.
Vlndexi anda Ihmisille heidän Nicoxens',

Matth. 6: 74.
Kärsi heidän Heickouttans, Rom. 15: i.
Tukltze hywillä Tölllä hulluin ja tyhmäin il),

Misten 1.Pet.2:,5.
Gmna Nijtä jotca häädä sadattelemat Matth.

4-
. .Tele hywä niille, )otca yandä wihawat, Luc.

6! 27.
Nucmle nijden edestä jotca hänelle paha teke-

mät, Apost. Teg.?:6<-,.
Woitta pahan hywallä, Rom. ,2:21.
On laupias, Matth. 5:7.
Llrmaytawaiwa kärsiwmstä, Psal.4ii».
Eij sorra eikä petä Weljens jssacusa Asias,

i.Thetz.4:s.
Eij anna Rahans Corgolle/ Ps. »s:s. E-

zechz Ca«
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Cawahta Ahneutta, Luc. 12:15.2. Cor.6: lv.

Eph. s:s.
Eij luota itzens Rickauteen, Svr. s: r.
Ano ainoastans lumalalda jocapälwäistäLeiß

pä, Matth. 6:n.
Anda jocaitzclle mitä hän wclgollinen on^Rom. 13.7.
Elältä itzens Kättens Työllä, P5.128:,.
Tietä että eij jocu tahdo työtä tehdä, eij

hänen pidä syömangän, 2.Thch.Z:ic?. n.
F2. catzo wielä, i.Cor.4:i2.
ja4'.'l. 2.Thetz.3:B.

Cdeseatzo omans jacapäiwäisellä Leiwällä,
1. Tim. s. 8-

Tyly jocapäiwäiseenElaluxeen jaWaatteisihin,
i.Tim. 6:6.

On hengellmcnwaiwainen, Match, s: 3.Eij käy oikilldelle uscomaltoman Duoma-
rin edes, mutta ennen kärsi wäälyltä,
i.Tor. 6:6.

Eij pydä rlclaxi lulla, Sanal.K!r. zc»: 8.
Tiitä, että ne fotca ricastua tahtomat, lan-

gewat Kiusauxeen ja Paulaan. jamonihin
tyhmijn ja wahingollisijn Himoihin, jot-
en Ihmlset Wahingoon ja Tadotuxeen
upottamat, i.Tlm. 6:9. Sananlasc. Xi-
rj.2B:2o.

Tele työtä hengens piteexi Sanal. K. 10:26.
Toimitta Käsilläns hywä,että hänellä olistar-

wihewalle jatcimlst. Eph 4:. 8
Coeo itztllens Tawarata Taiwaas, cusa eij

Ruoste M Coi raisca, Matth. s: 20.
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Lainaa Lähimmäisellens Laupiudesta, Syr.

Mj. 29: <.

Eikä sijtä mitan loiwo, Luc. 6:35.
E<j a.".na köyhän lähte tylöns tyhjänä hänen

Hädäsins, Syr K-29:12.
Isowaisethänruocki, janowaisitjuotta, ala^

stomat watetta, Match. 25: 3s. Tob. >:2o.
Elj puhu riettaista Puheita, Eph.4:29.
Pa«!« pois caiken Peioxen, Ulcocullaisuden sa

Panetuxen, l.Pet. 2:1.
Pane po:s Walhen Eph.4'.2s.
Woilta Mallman,
Mallma cn hänelle ristinnaullltu ja hän Mml-

malle, Gal. 6:14.
Eij hänen Sydämmens ole corja, eikä hänen

Silmäns ylplät, Ps. lZl!
Eij etzl Kijtosta Ihmisten tykönä, Syr.

Kaj/ 1: 36.
Eij huoli ».conaisesta callisten Waatetten

Caumstuxest waan pilä stn salaisen Ih-
misen ilman Wiata Svdämmesäns, ta-
llalla ja hiljaisella Hengellä, l.Pet.
3:3.4,.

Elj keipa ltzellms, Rom. ,5:1.
Pnä itzens kmdiäst Nöyryteen, l.Pet. 5:5.

luh-^44-
Ia Cunmalisuteen, Rom 11:17.
E»j »vaella Lihan Mm, N0m.8:4.
Walcä lihallisia Himoja, jotca sotiwat Sie-

lua wastan, i.Pet.2:ii.Wiha sitä saastutettua lihan Hametta/
1ud.v.23.

Hyl-



Christian Merkit. 65Hyljä Mailmalliset Himot, Tit. Nl2.
Rtstlnnaulitze Lihans Himoins jaHaluiNscan-»sa, Gal'i:24.
(uoletta Lihan Työt Nom. 8: rz.
Elä raitist jawalpast, 1.Pet. 4:8.
Käändä pois pahan Tahtöns, Syr. K.i 3:31
On puhdas Sydammest, Matth.s:B.
Luopu caikista cuin hänellä on, Luc.Zl? s.
Kieldäitzens, Luc. 8.'34.
Wiha HenZens, Joy. 12:25.
Eij ole Mailmast, loh. 17:14.
Waan ajattele Hengellisiä, Nom. B's.
Ehi mjtä cuin ylhällä owat, Coll- 3: i.
Eijwaella Lihan waanHengenjälken,Rom.BZ

:.Gal.s:i6.
Eij catzo waatt näkymättömiä/

2.Cor. 4:18.
Waicutetan Jumalan Hengellä, Rom. 8i 14.Otta päällens Ristins, Match.,o: 33.
On kärsiwäinen eaikeft Murhesa, Syt.

Kirj. 2:4:
Wedättä ja kärsi caicki / 1 - ssor., 3.' ?.
Tunde, että caicki jotca Zumalisest ZEsu^s

Christures elä taht/>wät, Nijden tule wain»
kärsiä, 2.Tim.

Tietä, että, jota Jumala racasta sitä hän
curitta, Ilmest. Kirj. 3:9.

Za että hän piexä joeaista poica culn hän torjch
. Hebrii2:6<
Tietä että se racas Nisti ott hyödyllinen ja

wä, Hioo.Kirj. 5:17»Ia että hänelle caicki Cappaiet parhaxi kään-
dywät, Rom. 3:2s> E M«-
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Menee monen waiwcm cautta JumalanWal-

dacundaan, ApostTeg. 14:22.
Anva Tahtuns Jumalan Tarton .'ala,

Match. 6: io.
Kijtta Jumalala Murhesa. T0b.2:»4.
Pilcatal, ja wainotanMailmaid, Match. 5:11.
Wlhatan jawaiwatan, Joi), l s: ,9.

On nijncum Mailman kirous ja jocaitzen Ih-
misen Hylky, l.Cor.4'.iZ.

Wastaan otta caicki, cuin Ihmiset hänelle
telewät, Nljncuin lumalalda lähetetyt/
2.Sam. l 6: »n.

Ilottze kärsiesans pilckaChristuxen täyden, A"
lac. <.-2.

Elj oimjla itzellensmilänhywä, 1.»30r. is.ic».
Ey kersta mistän muulia cuin Heickoudestans,

2,Cor. 12: ls.
Ia että hanCyrlstuxen tunde jatietää.Cor.»: 3 l
Tygöluke Jumalalle ainuallecacken hywän cuin

hänesä on ja hän ikänäns on tehnyt. Phil.
2.13. s.Mos kirj.B:»B<

Tunde että mikä yywa on, eij st ole hänesH
jahänen cauttans, waan Christus sen teke
hänesä, Phil. 1:11. Joh.is-s.

Tunde ihänens itze puolestans olewan kelwol-
loman Pallyeljan, Luc. 17:1 c>.

Tunnusta calken hywän saaneens jumalalda,

Ia että hän ainuastans sulasta jumalan Ar-
mosta,tule pyhittetyxiAstlaxi, Cunniaxt/Pir-
henlsänälie tarpellisexija caickljn hywijn Töi-
hin walmistetuxi, 2.TiM2:21. Phil. 1:6.

Ia
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Ia sentähden cal M jumalalle Cunnian anda,

Pftl.il^:,.
Eikä unhoda mitä hywä hän hänelle tehnyt on,

Ml. 103:2.
Kijttä aina jumalala hänen Armons ja Lau-

piudensedest, 2.Cos.c>:is.
ylistä ja cunnioitta sitä cuin elä ijancaickisest

Dan.4-.31.
Waelda wijsast, hangitzeitzens ajalians, sil-

lä aica on paha, Epl).s:»s, '^.

Pitä hywän oman Tunnon, Hebr »Z: 13.
Toiwo HErralda caickia hywä, Ml. 12^.-1.
Tiettä sen,ettäHErratundeomans,2.Tlm.2:i9

jumalan cuulewan nistä jolca tekewät
hänen Tahtons, loh.i/:3l'

Hänellä on Christnxen Mieli i.Cor. 2:16.
Tunde Chnsturen, loh. 17: 3.
OnChristuxen päällens pukenut, Gal. 3:27.
On Christurest osallistut lulut, Hebr 3:14.
lEsus Chllstus on hänesä, 2. Cor. >3- s.
On yhdistetty Christnxen cansa, loh. 17:21.
Christus elä hänesä, Gal. 2:20.
Hän pysy Chrlstures, ja Christus hänesä,

i.loh. 3:24.
Ryhty Christuxeen ja vn yxi Hengi hänen can-sans, i.C0r.6:»7.
Ia sentähden on hän Christures jaChristus hä-

nesä loh. 6? 56.
Hän waelda HERran Walkeudes, Esa. 2: s
On lumalalda opetettu, 10h.6; 45.
On saanut woiteen joca hänelle eaicki opttta il,

manErhetystä, l.Ioh.z:»?.
E H Ti«t-



68 Wden «ikeitt räZNdMtt
Tietä että Christuxen Rackaus caicken Tun,

demisen woitta, Eph. 3: «9.
Cointähti eoitta hänen sydämesäns, 2.Pet. l; 19.
Catzele HErran Kirckautta nijncuin Speilisä/

awoimillaCaswolla 2. Cor, 3/18,
Tunde Jumalan 1. loh, 4:7.
Pyhä Hengi asu hänesä, 2. Tim. 1; 14.
Hän on elämän Jumalan Templi ja Asuin»»

sia, 2. Cor. 6:16.
Hänellä on P. Hengen Todistus, että hän on

jumalanLapsi Roni., 8: '6.
On osallinen Jumalan Luonosta, 2.Pet. 1:4.
On walnva sijtä, ettei Cuolema «ikä Elämä,

etc. eli jocu Luondocappale taida handä ju^
malan Rackaudesta eroitta, Rom. 8:38.

Hänellä on lewollinenElämä, Syr.Kir.4i:iB.
On Marian cansa hywän Osan wallnut, jotg

eijhäneldä oleta pois, Luc. 10:42.
Jumalan Sana on hänelle 110 ja Sydam^

men Lohdutus, ler. 15:16.
Se on hänelle makjambi cuin Hunaja, Psal.
Juo Vseolla Elämän Wettä, joca tule hä-

nesä sen weden Mtexi foca cuohu ijau^
caickiseen Elämän, loh-4:i4.

Syö Bscosasitä Elämän Leipä joea Taiwast
tuli alas, :c.10h.6:51.

Täytetän pchän Hengen LohduluMa, Apost.
Teg.9- 3».

Hänellä on Rauba Jumalancansa, Rom. sl l.Christuxes, Hoh 16:33.
Hä-
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Hänen Menons on Taiwas, Phil. 3:20.
Mene sisälle ja ulos ja löytäLaitumen,loh. 10:9.
On iloinen jumalasa, Psal.4:B>:c.
Maista Sielusans, cuinga HERra on suloi-

nen, P!al. 34.9. (>:4?>
Iloitze jumtllasa hänen mapahtaiasans. Lue.
Löytä Jumalan waldacunnan Mlans, Luc.

2l.
loca on wanhurseaus, rauha ja ilo pyhäs

Nom. 14:17.
Huocaja ikäwöitze Taiwallisen codon perä^:,

2.Cor. 5: 2.
Halaja eritä täldä ja nähdä jumalan casivo,

Phi1.1:23. Psal.42:Z.
Jollemci,dä» Jumalalle», olcon Cunnis ja)>ll>

stys ijancaicklscst, AMiLN.

Unhottamatoin
Muistutus

6>'3AcasSl'clu,älasijhcn tydy, ettäs tamsn ker-
ran luct läpitZe nljncuinyhden historian,

clj vongun muun tirjoituxen johon sinuilcij pal«
jo»tule, waan cocttclc pelgos uftiii si-
nun clämätas näillä ltterkeillä, ja oeawaari tästä
eteen pannusta ncuwostaj.' pyda o>cta sinun mc-
nos molembain jalkcn. Hlä turhaan luulc.ctte»
tarrvitze hyrrä jos oikein coet-
tclct, ja todella löydät it)c>äs yhden oikein aljetun
Christlllisyden, nijn laita nijn että muutkin sen
cautta neuwotuxi tulisit jasinun csimärkisäe n«ki<
fit hyödytyxcn ja hedelnlän sijtä cuin neuwotan.

Se cuin ChristillisesAiwoituxlS nijn lyhykäi-
sesi tämän on cocon pannut, onmcnosanHjaiLlä,

E; mil



mäkerrasans oikein Hengellinen Mies, wsicfs
«ijhännijnWircansja uicon<tlsen puo-
lesta ole. Seonhywä errZlnmalalla muutamn»
sencaldaista on: monda (Jumala armah-
tacon) on juurirvastoin. Se oppenuliLheologus
jocaz1674. on eocoon pannut ra> pellisct rvaarin-
ottamiset Johan Arendt roainan Neljästä An-
jastasijtä oikiasta on silla pai-

kalla merkillisin jaustoliisc» yxii
kertmsten Sieluin on parrvalda hänen
wartaistans. cnitengin on cuulrn hänen sanorvan
samasta Michejia : Jumala tlkis että muut mi-
nuldamjnraketaistn, cuin nunä<shristillisydciänl
häneldä rakettu olen. Aan,scasta suurestTou-
leruxenAirjoituxia,jorca myös -ll,utl>eruxcld suu»
rest plistetän;Vn sijs tämä cuin seui aßladcja täyt»
tämän tähän tygöpandu hänen Rirjastane joc«
tuyntan, «mm?, eli Hwllin täydellisydest
weidänS»elusam.

VI. Uucu.
CuingH Spnnit toinen tolsesäne, Nljn
kestenHne/Nijncuinyddcsäßaädystl kijniripuwat.

OMOsca HERra Jumala meidän tftkönämjameisa,
onpaljo lähembänä cuin, me ttziam, mirengäme
tunne händä meidän tyfönäm? Sentähdcn ettei

hänen Armons meijä waieuta. Mutta mixeikä bänenAr»
mons meisäw«icuta? Slllä en me sitä nöyrällä Sydäm«
mells hartast ano. Mixen me sitä nöyrällä Sydämmella
ano? Sillä en me racasta Jumalalacaikesta Sydam»
mesta jacaikesta Sielusta. Mixen me racasta lumalal«
caikesta Sydämestä ja woimasta? Sillä en me tunne Ju-
malala. Miren me tunne Jumalala? Sillä en melunne
itziam. Miren me tunne itziam? Sillä en me ota wallriameidän Elämäkerrastam, Mircnmeotawaaria Elämä»
kerrastani? Sillä meidänMmäryfem Silmät owatpi
mennet. Mingätahdenowat meidän FmmärMmSil

mäti
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mät pimennet? Sillä ne owat täynnä cotowaisten Cap»
palden Tomua jaLuea. Tämä Tomu on säädytöin Nac»
kaus ja Halu itze tynöm, Lnondocappalden, Mailman j»
meidänLibam tygö.MinnätäKden owat meidän Z)mmär»
tyrem Silmät nijn täynnä Tomua jaLeena? Etten me
cuoletn meidän Mieiem tahdo täydellä Ha»
lulla käätä meitäm Jumalan tygö.sentähden eii taida Ar»
mon walkius mcisä waicutta.

Sitä wasian pitä ocet:aman waari tästä Awuin käädy»
siä, joca halajaArmon walkeudella walatsiufi tulla Iu«malalda, jabänenwoimallans eroitta itzens muista, se
ylönccitzo jawälttäMailman Rackautta, Himoja wij»
sautta. Sillä nijn paljon cuin minä Jumalan woimalls
olen wirwoitettn, nijn pa<jo eruitan minä minuniitzestäni
ja olen jumalallenöyrä ja cuuliainen: Nijn paljo cuin
minä cuulen jumalatn, nijn paljo on minun Sydämeni
ilosa: Nijn paljo cuin minun Sydämeni jumalalailoitze,
nijn paljo on mmun mieleni wlllaistu wijsaudella: Nijn
palju cuiu minun mielen onwalailru, nijn paljo onnu»
nun ymmällylcui lisäyndynyt: Nijn paljo cuin minun
ymMrrureni on lisäyndynyt, nijn paljon tunnen minä
jumalan: Jota paramin minä tunnen jumalan,sitä enä»mä» racastan minä hända: Jotaenämän minä jumala»
ta racastan, sitä enämmin pidän minä hänen kästyns j«

jota enämän minä pidän hänen kästyns ja Op»
pins, sitä enämän minä wälcan Synviä: jota enämmänminä wältän sitä enämmän pysyn minä.itze ty«
könäni: jota enä minä pysyn tykönäni, sitä enä minätun»ncnitzeni.lota!enä minä tunnen itzeni sitä enä minä'itzenijota enä minä itzeni yluncayon, sitäpyydän minä Cunniata jaraina: jnt« «vähemmännäitä pydän, siiä paremmin minä olen mielelläniköyhä.-jota paremmin minä olen mielelläniköyhäM wä«hemmän walitnnmmä jotacuta puutosta: Niinwähä,
cuin minä walitan puutosta, nijn palju minä olen kärsi»wällisembi: jotakcirsswällilembi, sitä nzyrembi minä olen:jotanoyrcmbi minä olen, si:ä wähemmän minä ylöncat»
zon sen cuin minun ylöncatzo: jotawähemmän minä heitäyloncntzon, sitä enä minä olen ncas Hengesä: jotaric-
lambi minä olen Hen^esä, sitä wahemän minä cnickesta

mnu<



?2 >3k^
muusia pydän: iot.l »vähemmän minä cciikesto Millistä pp,
dän: sitä cnäman tahdon minä sitä cuin jumalatahto, l<«
jumalacahto sitä euin minä tahdon, jawalistetanjakir»
castetau ja tulen yhderi Heiiam jumalancnnsa. Tähän
larwilan täydellinen meidän Sydämmen wieroiitamus
poisLuondocappaleisia. Sillä Ihminen on tehty aitajcl
liaucaicklsiltta warttn, ftntähden jotaenamminlhmi<
nen ftwlm ajalliseen sitä enämmän tvetähän itzcnepois
ijancaickisest.l, M hänelle näky wähari>nijncuin yxi cap«
pale, joca caucana on, wähäri näyttä. Mutta sencaldai»
nen cij taida ilalläns oikia» Rauhaan tulla, waanpysy
jumalan Nackaudeft sokia!ia,kp!manä, kelwoloinna, hui»
kc!dc!swaisna ftys»mätthmis l!appalcisa, joihin hän itzeus
käandänyt on. Sentäliven jora miclellänstahtoSynnin
Saasiaisildesta wapa olla, liänen pitä i!.;ens caickein luo»
tuin eappalden rackaudest ja sastuttamiscst ensist wapaut,
laman. Sillä jumalanrackaus jaajallinen rickaus eij tai<
da hywin yhdcs olla nhdcs s>)dämmesa. Oikia jumalan
rackaus on tuli, joca!nj,'.'äs Vydämes eunlutta caicki a<
jal!iset,wavahtain sydämen nijsiä: Ulos kaymys ajal'
lisistärappaleista on Sisällekäymys ijaneaickifthln ja ju<
malalisihin.

Tit.2:v.
lumalänArmo räikille Ihmisille terwcllinen on ilmestyi

nyt.loea meidän opena eaikenlumalatlomanMenoN
hyljäman ja Mailmalliset Himot, jatäsä Mailmas
raictisi,ja hulscast ja jumalisesi elämanila odottaman
alltualistaTuiwo, jc> suuren Jumalan
stajam lEsunnChrisiuren Ilmestystä^










