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( i Cor, i. 9.)

Se sn
Mödytys >a UohdutllsUscon watzwijtujrcfi/

lTlijn MSZS
Opetus ja Welwollisuus

parannuM/

Hamast lEsuxen Nimest
Hänen wijmcheen Tulemiseens KfiiDnomiollcz

Edes pandn

Kysymvnfa jaMstauM,
yengcn omilla / POastä RamawM

otetuilla Sanoilla; Inns
k°lijden päällesowitettUjn

Mucousten
Rnotziil Kleleftä Suomen' Mtty.

PchMy KIAMPiIdII, «?<6«



WX)IT denna Flnssa öfwersättnin-)W») gen af Betrokteijen om the
IVHs trognas delakttghet i lE-
<U noga öfwerens stännner
med swenstan/ har lag wid lämförandet
sunnit. Och som mnehallet ther af 6r
en lamlmg af Skriftenes sprak/ the ther
lä.qgia ossför ögonen Guds obegripellge
Ncide-willgierningar emot ofi t Thrlsto
lEsu/ och war plikt och styldighct ther-
emot; och följaktcltgen tienar alla Gud
och sin lalighet tllstande Wlar til märc-
kcllg tröst och upbyggclse/ sä lir theS
syftemäl berömmeligt / som thenna öf-wersättt Vetrakteljen/ genom trycket i
dagsliuset befordm wil. sibo den 24
HKrtii 1746.



Nrmo jaRaulia lumalalda caikitte/
joeca lEfusta Christusta wilplttömäst
racastawat!

Posioli pyhä Wwali sano i. Cor.
i: 9. että me cwnme cupuut Iu-mala»l pojan meidän HHnam
lOsuren e-

li osallisulen. Misä lama osMfus seiso, se
tule näisä Kyjymyxisä yxikertaisesti ja lyhykäise-
sti ofttctuxi: Nimittäin, cuinga uscowainen
Sielu taita Jumalan ilmoitetun johdat
Men cautta tutkistella hänen Wapabtajaans, a-
lottain'hänen tTlimestäns, ennen cuin hän st>
kis Oitins cohdusa, sitten hänen perftnastanZ,
hänen Miehuden ottamisistans, hänendymifestäns ja hänen
misestans, ja ntjn edespäin, hamaan.hänw wis
meiftm TulemiseenZ asti huomiolle; Issa hän
noudatta hänen Wapahtajaans, ottvm tzcc«sftakin cappalesta, stkä hyödytnM ja Lottmm
M Ustons wahwistuxexi, etla myös OMMss
ja Welwollisuden Elämäns parannumi. Ikä-uans cuin yxi Mesiäinen cucoistawaiscila M ol-
la käypi cuckaisia myöden imein ybdesiä toistn pcZ
ränmakian hunajan; Pyhä RamalM on n«n<
cuin yxi nWu laicka yrttitarha täynnsns caini-
naisia hengellisiä cuckaisia ja yrttejä, m.il-
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le silmäin eteen asettamat ne corkigt ja ral-
lit hyödylyxct ja bcdelmät, cuin mcilla on mci-
dän Wapahtojascm lEsujcesa Chrisiuxesa, cai«
tesa sijnä cuil, hänestä ylöspandu ja kirjoitettu
on. Autuas on se cuin hartailla sydämen aja-
milla tietä sinne itzcns anda, hän on rritzist
niffä calleisa Ewangeliumin lupaurisa. Chrisiu-
Ma löytämä makian Elämän hajun Elamaxi,
2.Cor< 2:16. ja saa maistaja catzoa cliings su-
loinen ja hywä HErra on, Ps. 34: 9.1. Pcl.
K: 3: ja sen cautta tule hauen Uscons merkilli-
sesti, sekä hcratctyxi, että wahroijlttufi.

Se Ihminen tosin ,
joca ci ole wiclä tullui

elkein hänen Synnin turmcluxens ja wiheljaijy-
dens tundoon , hänelle ci se Man maista, hän
taita tästä wähän pitä lucua: Mutta cosca syn-
di hänen cadottawaisesa moimasans oikun hcrä-
ja omasalunnosa, silloin hän astin oppi tietä-
mään mihingä lEsus kclpa, ja silloin taita
hänelle Jumalan Sana parcmmin maista. Sil-
lä wälillä on waarinot«ttapa, että joca nWä
lohdutuzrisia ja hyödytyistä tahto tulla ofallisc-
xi, cuin lEsus meille toimittanut on, hänen
tule myös itzens anda nyden melmollisuutttn ja
opetusten alle, cuin samat lohdutvxct ja hyö-
dylyxet rcaatiwat. Silla ci yhtan lohdutusta
ja hyödytystä ole, jolla ei myös ole hänen eri*
nomainm welmMstdens myötä, jos me tah-
dom lohdutusta, nijn pitä mcidan myös ofotta-
man mcidan wclwollisudcm sila wastan. Nljn
että se jocaChcistuxen ansiosta itzens lohdulla tah-
tojaan e» tahdo osotta sitä welwoUisulta ja opclu-

Chri'-
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slcl,cuin3hristuxen ansio waati, hän wietieleitzms
pttollisella lohdutuxella ja on saama,wimcin sen
mastauxen lEsuxelda: en minä teitä ikänäns
tundenut, mengät pois minun tyköni te wä-
rinletiät. Match. ?: v. 23. Mitä te minua
cutzutta HlLrra , HiLrra, ja et tee mitä mi-
nä sanon. Luc. 6: 46. lLi jocainen cuin sa<
no minulle: HKrra, HGrra, pidä tuleman
Taiwan waldacundaan, mutta joca teke mi-
nun Isiini tahdon cuin on Taiwais. Match.
7: 21. G nvn, että me hyrmllä töillam taidai-
sim ansaita ChristuM osallisuden, paljo wähcm-
min että me ansaitzisim sen hywän cuin hän meil-
le toimittanut on; Silla molemmat omat meille
mahdottomat, Jumala ei sitä waadickan meil-
da, han tahto laupiudens ja armons edcstH
tulla ylistetyxi ttancaickisesi; Waan Christus
waati sila meildä, että hänen ansions pitä ole-
man waicuttawaincn meidän tykönäm ja meisa,uscon cautta, ylösrakennuxexi, muulörexi, ja u-
disturexi meidän syndisestä elämasiäm, elämään
pyhydcsä ja wanhurscaudesa. Luc. i: 75. Eph.4:
24 .Silla Christuxen ansio kaypi sen päälle, ja
sitä warten on Christus mailmaan tullut, ettck
hän meidän tästä nykyisestä pahasta mailma-
sta wapahtais,ulos ottaiö, erottais. Gal. i:
4. Ich. 15: 19. se on tämän mailman muo-
dosta ja caldaisudcsia, Rom. 12: 2. hänen syn-
dism juoxuns jalken, Eph. 2: 2. ja että me
muulettaisin meidän mielcm udisturen jalken,
Rom. 12: 2. hänen tundemiseens ja cumaans,
jsca meidän luonut on, Col. 3; iv. ja ttlä me

VEv



DCttan lEsuxen Cbristuxen päällem puWm.
D?om< l4. Sentähden on myös lEsus
lal tcnyt IM ja tullmmailmaan, ja taas mcn-,
vnt Isans t Z^, loh. 13:3 että hän scn stil«
jttun talwan olis meille ja hänen
«vcrcns camta MIM wapan tygökäymiscn mcis
dön Irmal.m ttgö toimittanut, Rom. 5:2,
jo''ga casaoin edestä me synnin cautta eroitetut
eiimma« Es. 59: 2. Jos stjs tämä pitä tapah-
tuman, ntjn sitä syndi caikctipols pandaman,
Ebr. 12: 1. ja nuidän Pitä wältamättömast!
lvcsiutcst sy!d:mnn, Job. 3: Z. st on, että
me wkm sisäisesti muutetUi» Rom. 12: 2,
Eph. 4: 24. nHn että me scn saastaisen Sy-«
bämen siaan, cuin meillä luonnostam on, Matth.
35: 19. Marc. 7: 21,22. 1 Mos. B. 6:6,
saamme pul-tan Sydämen, Match. 5:8. Apost.
s. if: 9. Ps. 2°: 3. Ps. 51: 12. Ezeh. 36: 26,
stn HMyn la pahanelkisen Sydämen siaan Zer,
»?: 9. saamme wagan ja wilpitcömän, Ps. ?:

il. sen siaan cuin me ennen olemme lihalliset ol<
<et, ja meiltä on ollut lihallinen Mieli, tulemme
me nyt hengellisixi, Rom. 8:5, 9. ja saam->
M hengellisen mielen, ja sen saastaisen, syndi-sen ja mailmallisen waclluxen siaan cuin me en-
mn pitänet olcmma, Rom. 6: 19. Eph. 2:2,3,
Bt. 3: Z« me nyt osotamme puhtan wanhurscan
ja pyhän waelluM, 2 Cor. 6:6. Rom. 6: 19.
2.Pct. 3: i;< ci oinoasians Ihmisten, maan

myös Jumalan edesä. Luc. n 74, 75. Cul 1:
10. Eph. 1: 4. i MG K. 1?: ~ /Mos. K.
»8: iH. ja tulemme pyW. 1 Pet< 1:1/. lo>

Hong»
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honga caickeen meille runsast lahjoilttan armo ja
woima saman meidän HErram lEsuxen Chri"
siuxen caulta, loh. i: 16. 2 Pel. i: 3. 2 Cor«
9: 8. Eph. 1:19, 20. nijn ettei se meille mah-
dotoin ole. Ellei nyt tämä tapahdu, nijn e»w
me ikänäns saa Jumalan caswola nähdä waic-
ka me cuinga Christuxen ansiosta kerscaisim.
Sillä ainoastans ne puhtat Sydämesi saamat
nähdä Jumalan, Match. 5: 8. ja ilman py-
hittä ei yxjkän saa HErra nähdä, Ebr. 12:14.
Sillä sencaldaisel ihmiset ei ole totisella uscolla
wasianoltanet Christusta,waicka he cuinga pal-
jon nijn itzcllens luulemat. Sillä jos he olisit hä-
nen wasianoltanet, nijn olls hän witzist andanut
heillewoiman lumalanlapsixi tulla.loh. l: 12.
Mutta joca Jumalan lapsi on, se on Jumalasta
syndynyt, loh. i: lz. Joca Jumalasta syndy-
nyt on, ston Jumalan luonnosta osallinen, 3
Pel. 1: 4. Joca Jumalan luonnosta m osalli-
nen, hän on yxi hengi Jumalan cantza, iCor.6:
17. hänellä on Christuxen mieli, iCor.
Phil. 2: 5. Jolla Jumalan ja lEsuxen mieli
on, hän on myös Jumalan ja lEsuxen Chrio
siuxen seuraja nijncuin racas lapsi, Eph. f:i, 2.
1 loh. 2: 6. Sentähden ne jotca sencaldaisel ei
ole, eikä nijn waella, ne osottawal ettei he myös
ole Jumalan lapset, ja ettei he ole lEsusta oi-
kein hänen ansions ccmsia wastanotlanet. Sitck
wastan, ne joica oikein omat lEsuxen wastarwt-
tancl, ja sen caulta omat totutes Jumalan lap-
sixi tullet, ja lasten oikeudesa owat tullet osallist-
fi ltzta lohdutufesia za HMytyftstä, «ujn IE-
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sils melsie toimittanut on, ne pcmewat myss ra?-»
ken t idän haluns siihen, että he myös mahdai-
sit bänln Elamäsians osalliseni tulia. Sentäh-
ttncatzorrat beaina lEsuxcn heidän uscons Al-
«ajan ja Päättäjän paolle, Ebr. 12: 2.jamiclll-
läns tahtcnat ojenda ja köyttä itzers, sekä ha-
.pm opetuxcns, että myös elamäns zalken, ja
«raiken senjalkm, cuin hän itzlstans ilmoittanut on,
<lla he wisusii waesiaisit, Cph. f: 15. eikä folckeis
heidän HErrans asteleilda, zolle he caikis kclwata
«hkeloitzlwat, Esh. f: 10. niincuin sille jocahei-
tän ostanut ja synnyttänyt on hänellens omai-
sutc)i, 1 Cor. 6: 20. Es. s': 10. Tit. 2:14.

cvlN mridon tu.e osotta sica lchdu»
<ujla ja hrödytrsiä «asian cu n M'i!!ä meidän lEs»<z,sam on, ci ole waadittu lainwcjwollisus» wa<:n ien»

cum mie nisesta Sydämestä <aht>'. Juri
«t!N<U!« fta terwcri tullut Ihminen ca lil.
la samn tmNäns o otta ja näytti, että h«u nyttrr.
»nc ja raitis on, ja yr, hnwä lapsi eaiieLa cunliaisessa
Palweiuktlla hänen wanhcmöains mi? da nouta,
fan on saanut elämän, y!os pitänuflnja caftvattami,sen. ja lunastettu orja !öytä itze?,s we!capär< hänen
HEirasleni.jura häiu-n wapautccn ostanu-t on, caick en
vkolliseen pallvelufren, 1 ssor 6 ,a,C.?. 2;. 1 Pet.
1: 18, !?. 2Cor. 5: 15. Ginca taijisa ymmärryfesä
puhutan nyt tasa siitä ja opctnr'sta,
««in llscowaisiida w«aditai! sitä lohduissa ja hnodiify»
siä wastan,cu>n h.eil!H lEsur.n Cbristuren osnllisudesa
»n pscon wahwisiureri ja Elämän parannnreri.

HErra andacon m<ille armons, ama ahk-
ioita meitäm senkaltaisesta uscosta, cuin pyhckn
elämän cautta waicutta, nijn myös ahkeroitu
nieitäm stncaldaiststa elckmäsiä cuin totisesta
useofia iule: AMOtTlll 1. IE-
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I lEsuM Chrlssuren Nimestä.

Cuineas meidän Vapah-
tajam

Wastaus. IHsus Christus. Match.
>: 21. Job. 2s, ?6. E. i:

2. Mingätähdm hän lAsuxexi
cutzutan?W. «Lailla' hän on Can,

sans heidän i: 21.
z.Mingäs tähden hän cutzutan Chri,

ssuxexi?
W. Sillä hän on woideldu pyhällä

hengellä ja lro''malla, Arosi. t. io: §B.
Miri hän on woidcldu?

W.Clmi/Wti, PrcpKttaxi ja ylimmän
sexi PaxiU Ps. 2: 26. Es. 6l: ~ Ps.
il0:4.
5. Mitä hysdytys ja lohdutus meillä

on lOsuren Nimestä?
W. Me tukmma pestyn meidän syw

neistam, me tulcmma ryhitelyxi, me tw
lcmma wanhurscaji HErran lEsuxen
Nimen cautw, ia meidän Jumalan ben-
gsn cautta. Ia jokainen cuin auxhuta
HErwn lEsuren Nime se tule aueuaxi
1 Cor. 6.-11. locl. 2: Z2.Apost. l. 2: 21.

Rom. 10: iz.
6. Mikä hyöörtys ja lohdutus meillä

on sijtä lTlimestä Christus?
W Eila Kan anda uscowaisillens sa«Wsssta Woitesta, Hengestä ja Woimasiaf.

<uin



(1°)
ruin hcln zge ilman mitata on saanut, M
sia he myös cutzutan ChristitM, se on
woiöelluixi. ja teke heidän itze canstans

vapeiri Jumalan jaHA
nen Isans ebesa. i loh. 2: 20, 27. C.
4:13. Eph. 1: 19. Job. 3: 34. Apost. t.
li: 26. Ilm.K. i: 6. C. 3:21. C.s:ic>.
7. Mitä wslwoNlsus ja opetus on meil-
lä ' lEsuren Christuxen tTZimestä?
W. Lacattan jocalnen wäärydesia joca

Christujcen Nime mainitze. Ia caicki
iä te teette puhella taicka työllä, ntjn tehkat
raicki HErran lEsMn!Nimeen la kijttä-
kät Jumalala ja Isaa hänen cauttans.
2Ttm. 2:19. Col. 3:17.
Rucous lEsuxen Khristuxen

Nimestä?
O HErra lEsu! .Siunattu olcon S>

»un Nimes, ettäs cutzutan liEsus, Wa-
pahtaja, cuin olet tullut wapahttmcin
Sinun cansas heidän symieistäns. Ach!
tämän Sinun Nimes tähden rucoilen
minä, ettäs minungi wapahdaisit minun
synneistäni, ja ettäs tämän <2>inun Ni<

cautta puhdistaisit ja pyhittäisit mi-
nun omaifuderes, että minäkin Sinun

«.M. Kansas secaan luettaisin, cuin on pyhä
's.' cansa, omaisuden cansa ilmoittaman sen

woima, joca meitä pimcydcstä hänen lh-
Mliizem walkeutttns cuWMI on. O

IE-
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FCsu'! opeta minua oiknn gurbutaman
Swun Nimcs hcngesä ja totudcsa, että
Niinakin tulisin osallistxi siitä autmdesta
crln Sinä mcille caikille /oimittanue olet,
ja S'"un Nimcs auxhutamisesa caikilleon
yhteiftri tehty.

O Christel Sinun Nimcs on coaw"«-".».
nut öM; O! josta minä saisin haista Si« '

nun rooidtties bywsn hazun. Sinä
woidcltu ilo öliylla ena cuin Sinun osa-Ebr.u».
ne!jcs; Ach l woitclc minua myös Mä
öljyllä, cuin on Sinun pyhä Amges,
että minäkin tulisin Sinun Osawcljexes.
O Sinä HErran woideldu! ellet Sinä
minua woicele Sinun pyhällä hcngMs,
nijn en minä taida olla oikia Chrisiitly.
Sillä ei yxikän taida Sinua oikein HEr<
rgxi cutzua, waan pyhän hengen ccmtta,
ja jolla ei ole Sinun hengcs. todista Si-
nun Palwellas Pawali, se. ei ote myös-
kän Sinun omas, Ach! woitcle sijs ar- Aem.«»
molliscsii, minua ynnä caictcin Sinun
uscowaistcs cantza Sinun hmges öWa,
että minä totudesa cutzuttaisin ja olisin
Ma Christilty, jg että minä fittä ,,l°h. ,t

disin, eitä minä pysyn Sinus ja Sinä
minusa, ettäs olet andanut minulle Sinun
hengestäs. O! Sinä woidcliu ZioniN
Cuningas, woitcle minua Sinun hengel-
liseen ja ijancaickiften waldacundaas. O!
Sinä, woideltu ylimmamn Pappi! Si-

nä tai-
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nä taiwallinen Aaron, joca annat Sl-

moites wuota Sinun waattttes lic-
pesen. Anna jocu pisara Da minungl
päälleni että mlnä sencautta tu-
lisin mahdollffcxi ja sowchaxi fthen Cu-

'-^"'''''ningalliseen Pappimeen, cuin Sinä olet
säätänyt uhraman hengellisia uhreja. O!

1«c.4!13. Sinä woweltu HErran Propheta! saar-
"" na minulle köyhälle Sinun Emangelju-

mis, paranna minun särjetty Sydämeni,
saarna minulle fangille lunastusta ja minul-
le soHalle näköni Mens saamista, ja saar-
na minun Sydämesäni sitä HErran o-
töllistä wuotta.

Auta etla cosca minä Sinun pyhällä
Nimelläs nimitelty olen ja Christity-
fi cutzutan, minä myös itzeni osotan nijn-
cuin cikia Christitty, sekä opisa että cla-
mäsä. O! HErra lEsu Christe, älä
salli, että Sinun Nimes minun tawai-
tomudeni tähden tulis hämäistyxilu-

A«».«4malattoma!n seas. Anna minun aina,
nftn usiasti culn minä mainitzcn Sinun
Nimes, taicka cuulen sitä mainittawan,
muista, että jocainen cuin Sinun Nimes
mainitze hänen pitä lackaman wäarydest.
Varjele minua, etten minä ikänäns tur-
han lausuls Sinun Nimes,maan että mi-
nä pidän sm pyhänä, ntjncuin Sinä
itze pyhä olet. Anna minulle armo Si-
nun hywästi, siunattuun Nimees tehdä

caicki
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.calcki cuin minä teen, sen paalle M Sb

nun Nimcs caikisa minun töifäni lulis
cunniotetuxi, ja ellen minä mitään eteeni
ota, josta minä cn taida olla wacuuteltu,
itta se Sinun NimceS lehda taitan, ja
Sinun cunniaxes tule, että minä sttnä
Sinun armos ja siunauxcs ftan ajallisesij
ja ijanccnckischi, Amen.
li. lEsuxen ZhristMn Perso-

nasta.
~ Mikäs on meidän XVapahtajam hä-

nen personans puolesta?
W. Totinen Jumala ylitze calckein

ylistetty pancaickisest; ja totinen Ihmi-
nen armosa, Jumalan ja Marian poi<
ca. IIOH. /: 2a. Rom. 9:5. Rom. 5:

2< MinZäs tähden hän on Ju-
mala ja Ihminen, ja mikä

ja lohdutus meille iW on?
W. Että hän olis Välimies Iw>

malan ia Ihmisien wälillä. 1 Tim. 2: 5.
3. Mitäs me tästä opimme ja mikäs

m> idän welwollisudem on?
W. Ettemme yhdesäkän muusa, maan

ylinäns läsä ainoasa Wälimiehesä lE-suxesa Christuxefa meidän autuuttani e-
tzi: Sillä ei yhdesMn toises ole aulmitta,
ti myös ole muuta Nime Taiwan alla
ihmisille annettu, josa meidän pitä
li tuleman, Apost. Tec. 4:1».
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Rmous lEsuxcn MrisiuM
Persomsta.

Jumala ja Ihminen HErra lE-su Cbrlsie! minä kcttän.Sinua, et-
täs olet totinen Jumala ylistetty tianlaic-
ki cst: Sillä sen cautta olet Sinä tain-
nut sen ijancaickisen wanhurscaudcn somit-
ta, jota mastan Synnin cautta ricottU
oli. O ijancaickinm lumdla cucas tai-
si Sinun somitta ellet Sinä iye olis
tahtonut sitä tehdä. Sillä ei wtlikän

"' kelan lunasta, eikä Jumalalle kctan
sodilta, silla heidän Sieluna lunastus
on ylön callis, nijn että se jää lckcmal

Multa tasa oli Jumala
Cbristuxcs, ja sowilli mailman itze can-

«kbr.s!„.tzans. Nyt on meillä Cbristuxesa ijan-
Dan.»- caickinm Somindo, ijancaickinm lunastus,
2«s.«:«. ijancaickinen wanhurscaus, HErra mei-
m°m.«: wanhurscaudcm: Cuca tahto luma-
'""' lan walittuin päälle canda, Jumala on,

joca leke wanf-urscaxi; cuca on joca taho
to cadotta, Chtistus on cuollut, ja hän

Myös ylös herätelty, on myös Junia-
"» lan kädellä, joca myös rucoile

Midän edestäm.
Ylistys olcon Sinulle HErra lEsu

Christe, ettäs myös olet totisexi Ihmiset!
Mut, ettäs meidän Syndeim edestä olisit
linnut kärsiä ja «uolla; Sills Kuoleman



( '5)
duomio oli langennut Ihmisen SucuclM-Rem.f,
nan yiitze, että heidän piti cmcklin cuolc-
man, että hc caicki omat jyndiä tehnet,
Mutta Sinä HErra lEsu olet senlah-
dm Ihmistfl tullut, että nljncuin yhden
synnin cautla on cadotus tullut caickein
Ihmisten päälle, ni,n myös yhden wan«-
hurscauden cautla, elämän wanhurfcaus
tuleman caickein Ihmisien päalte. Sillä ».,».

niincuin yhden ihmisen cuulcmatlomuden
lahden monda owat syndisen luLet; nijn "-"-

monda tulemat yhden cuuliaisuden tähden
lvanhurfraxi; ja nijncuin monda omat
yhden synnin tähden, cuollet, nijn on
paljo mämmin Jumalan armo ja lahja
Sinun cauttas HErra lEsu, joca olet
st yn Ihminen armosa, monen palle
runWi tullut, sen edestä olion Sinulle
ylistys la cunnia ijancaickifest.

Mn ole sijs nyt, Sinä meidän ainoa
Wälimiehem, minungi WMmieheni, so-
lvita minun asiani Jumalan lvanhurscan'
duomio istuimen edcsä, ta ole Sinä, jo? "^'"°

ea olet wanhurlcas, minun edeswasta-
Mi Isän tykönä. Ach! ilman Sinua
«n minä muuta löydä cuin wihsitetun
Jumalan, mutta Sinusa löydän sen wi-»
hoitelun ftwitetluna; ilman Sinua
minä muuta löydä cuin lewottoman
Sielun jasoimawaisen omantunnon; mut-Matt>»
<a Sinun tykönäs löydän minä lewon" «>
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Sielulleni, ja Sinun rocres puhdista mi-
nun omantundoni cuolcwaislsta tölW e-
lämätä Jumalala palwelcman. Ilman" Sinua m minä löydä muum cuin cal-
waman <uol<man ja waiwawan Helme-
rin, mutta Sinä olct tullut cuolcmalle

H«s..;. surmaa a Hckwttille myrkyxi, sentähden
"' kytän mi'ck Sinua.

Anna armo, että nimcuin Si-n 6 olet milut mudan ainoaxi Wälimiche-
xem, miiä cn yhdssäkän muusa G mi-
nun autuuttani, min amoastans Smu-sa ja Sinun Nimesäs. Warjcle mi-
nua määrästä opista, ja kaike-
sta sitä cum mi"ua Sinusta exytta

soy. ,4: tahto. Johdata minua Sinun lotutecs,
«. joca itze olet tie, totuus ia elämä. Au,

ta minua pysymään aina sa soca paicas
Sinun tykönäs, f idä Sinä minun oikia,

kädestäni: Taluta minua neumollas,
M coria minua wimein cunnialla!
AMEN!!
in. IssuM KhristuM Me-

öuden ottamisesta.
R7s. Mikä hysdytys ja lohdutus meil-
lä on stjtä, että CyrisiuZ Ihmisen luon-

non päällens ottanut on?
W. Että me sm caultataidamme Iu«

' malan luonnosta osMfexi Ma, jos me
eatowaisen maslmgn hilwn wäldamme, 2
Pet, 1:4, ».M
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2. Mitä welwolllsutta waati Chriftw
xen miehuden ottaminen meildä, js

mitä me sijjä opimme?
W. Että me päällcm puemma uden

Ilimism, joca Jumalan Mm luotu on
lotists wänhurscaudes ja pyhydes, Eph,
4: 24
lv. Issuxcn Zhristuxen Liha-ssa la Weresta.
i.Rys. MinZMHdm on IGsiis mei-
dän liham ja werem päällens ottanut,
ja mikä ja lohdutus meille

siitä on?
W. Cttä me lulisim sencaulta hänen

Rumins jäsmixi, lihastans ja
lmstans. Ia että lapsilla on liha ja
wcri, mjn on hän myös nysiä osallW
tullut, että hän olis cuolcman cautta Hu,
cuttanut sm, jolla cuolcman walda oli,
st on Pcrkclen, ja päästänyt ne, zotca
cuolcman pelwost piti caikcn tkänF ot;ana
olcman.Eph. f: zo, Ebr< 2: !s<
Q. Mitä me tästä opimme, <a Mitä

meidän welwoilisudem on?
W. Että me olcmme CbriffUM jä-

senet, hänen lihastans ja luistans, ja
olcmma hänesä hengellisen Elämän saanet;
niin pitä tämän elämän sen -cautta M-
man ylös ptdcMi, että me Uswli MltiK
syömme hänen lihans ja ftiomms Mm
Wcrms, n»jnc«zn hän tze sanot Elletts

B syö
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syö Ihmisen pojan liha la luo hänen
wcrtans, niin ei ole elama «isa. loca
syö minun lihani ja juo minun mereni,
hänellä on ijancaickinen elama: ja minä
slen herättämä hauen wimcisna paiwana.
SW minun lihan on totinen ruoca ja
minun meren on totinen. juoma. loca
syö minun lihani la juo minun mereni,
han pysy minus ja minä hancs. i Cor.
6: i/.Eph. 5: -o-loh. 6:53,54,55,56'
Rucous lEfuxen Miehnden ot-
tamisesta/ ja hänen lihasians

ja werestäns.
A Immanuel Jumala meidän caw

tzam! Ylistys olcon Sinulle,-ettäs
Ihmisen luonnon paallcs ottanut olet;
silla sen caultq on armo Juma-
lan luonnosta Mens osallistui tulla. Z)li-
stys olcon Sinulle, ettäs otit meidän li-
ham la mmm; sillä sen cautta olet Si->

, M-s. meidän Suculaisexem, ja mci-
'v.ts'. dan weljexem, että meillä sencaulta

perin dö, oikeus olis meidän lunastuxeem,ja autulecm. Silla jos et Sinä olis
tullut meidän suculaisexem, niin ei olis
Sinulla oikeutta meitä lunasta, mutta
nyt olet Sinä tullut meidän" suculHscxem
ja wcljexem, sentähden olet Sinä myös
oikeutta myöden meidän lunastajani. El
Engelilten,waan Ihmisten lunastaja. Sil-

lä et
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la et kosin Sinä coscan Engeleitä päälles Vik.».««
ottanut, waan Abrahamin Siemenen
Sinä paalles otit. Iloitze siis minun
Sydämeni! Catzo Jumala on tullut
Ihmistxi, Sinun caltaisexes;'Jumalalla 2"h-''"'
on sama liha ja wcri. Sana tuli li-
hap; Jumalan Poica on Sinun langos,
Sinun weljes, Sinun Wapahtajas,
Smun Immanuelis.Sina olet Jumalan».
Suru. Ricmuitze minun Sieluni suurella '
ilolla.

Mutta Sinä ijanmickinen jatotinen I»h-«'«
walkeus, joca walistat caicki Ihmiset,
cuin mailman tulemat! Walista minun
Silmäni, että minä näkisin, cuinga suuri
autuus meille ihmisille Sinun miehudenl
ottamises cautta tapahtunut on. Ah!
anna minun saada nautita sen oikiata
woima ja hyödytyssä: Että niincuin Si-
nä olet tullut meidän Ihmisen luonnofia
osalliscxi; minä niin mahdaisin Jumalan
luonnosta osalliscxi tulla. Ia niincuin
Sinä olet päalles pukenut meidän Ih-
misien muotomj minä niin mahdaisin pääl-
leni puke uden ihmisen, joca Jumalan jäl-
len luotu on, tolifes wanhurscaudes ja py-
hydcö. Ia niincuin Sinä olet meidän
liham ja wmm päälles ottanut, minä
myös tulisin oikiaxi jäsenen Sinun Ru-
misas, Sinun lihastasja luisias; ja cltH
Sinm lihas j« weres alasi olis minun

BZ SjtlW
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Sieluni oikia moca ja' juoma tzancaicki-
anna minulle E>mun oikia macus. ; An-
na minun catzoa ja maista cuinga Uoi-
nen ja hywa' Sinä olet, sen paalleMä
tämän mailmcm rapa, ynnä caiken hänen
cadotlawttistn himons ccmsta lulis minulle
rarwaxi ja catkeraxi; Mutta Sinä ai-
noastans Sinun Jumalallisen makeudes
mansia suloisexi ja mafian.

1»h.«:.,< O! elckvä Z.eipä, joca taiwast alas
"' tulit ja annat mailmalle elämän. Ellen

minä syö Sinun lihas ja juo Sinun
wettas, niin ei ole elämä minusa. Ilman
Sinua täyty minun Sieluni cuolla. Ah!
anna siis minulle Sinun lihas snödäre-
ni ja Sinun »veres juodareni, että minä
eläisin ja m cuolis. Waicuta Sinä
minusa sencaltamen nälkä Sinun peräs,
että tämän mailman Rackaus ja himo
peräti catois. Ia niin usiasti cuin minun
rumin iso ja jano aiällisen ruan ja juo-

' man perän, niin anna se olla herätys la
muistutus minun Sielulleni, että hänen
palio enammin tvle isota ja janota Si-
nua, Sinun lihas ja wcttas, ja Sivun
roanhurscauttas. Nlä anna ikänans tä-
män näljän ja janon sammua, ennen
cums sen Sinun callin lupaures wihds-

m«"b< in täytät minulle: Autuat owat jsttK
l'«- isowat ja janowat wanhurftMln, M

he rawilan, <v!
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<d! Ihmisten ystäwä! anna minun
ta Sinun Rackauttas, cuin Sinullaen
Ihmisiä tohlan, minun Sydamesäni, ja
tee minua Sinusas udexi Ihmisexi. O!
mcldän Weljem, anna minulle minun
syndini andexi, nftncuin Sinä olet kaste-
nyt, että weljen pitä meljellens
andaman. Tee minulle se armo, että
minä tulen Sinun oikiaxi wcljercs, joca marc.,:
leke Sinun taiwallisen Isäs tahdon. Tee
minua Sinun Risti-lveljexes cuuliaisudesa.
ja kärsimisesä uscon cautta taalla
lisesii, sen palle että minä sinä suuma Si- ,v».
nun päiwänäs.cosca Sinä olet coco mail-
man duomitzewa, tulisin Sinulda Sinun
welleres tutuxi,ja silloin_faisin olla Sinun g»««5.
rantzas Sinun Cunniasas! AM E3) !»"'/4,

V. lEjuxen Shristuxen lyndy
misestajaLapsudesta

i. R. MinZä tähden lEsus on K.apse>«
xi synd^nyt, jamitä ja loh-

dutus meillä sijtä on?
W. Että hän olis toimittanut meille

lasten oikeuden Jumalan tykönä, jost«
me lain cautta synnin tähden ulos sulje-
tut olimme. Silla cofca aica oli täytetty,
lähetti Jumala Poicans syndynen mai*
mosta, lain alaisexi tehdyn; että hän ne
lotca lain alaiset ulit lunastais, että ,me
hänen lapsilms luettaisin: Gal. 4: 4,5.
tz. MitW me M opimma,että Chrv

stus
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fius on 3.apseri synöynyt,ja mikä mei-
dän welwollistldem on sitä wastan?
W. Että meidän pitä wastudcst syn-

dymän ja tuleman nnncuin lapset. Sil-
lä ellei jocu masiaudcst synny, ci hän tai-
da Jumalan waldacunda nähdä; ja ellet-
te käänny ja tule ntjncuin lapset, niin
ette suilMn sisälle tule taiwan waldacun-
daan. Ich. 3: 3. Match. 18: 3.

Z. Mikck se on wastaudest syndvä?
. W. Että mc lihallisista Ihmisistä tu-
lcmma hengellisixi, !a Jumalan mielen
jälken. Silla mitä lihasi jyndynyt on,se on liha; ja mitä hengestä syndynyt onse on hcngi, loh. 3: 6.
4. MingäZ tähden Christus on tahtonut
rleitzestck syndyä, ja mikä hysdytys

ja lohdutus meillä sijtä on?
W. Että hän sencautta tahdoi osttta

hänen oman Jumalallisen puhtaudens ja
za pyhydens: Sillä sencaltaincn ylimmäi-
nen Pappi meille sopi,, pyhä, wiatoin,
saastatoin, synneisisia eritetty ja corkcm-
maxi taiwaita tullut. Edr. ?: 26.
F.Mitck me sijtä opimme, että Chvi-
ftus on vlleitzestä syndynyt, ja mikä on

meidän welrvollisudem?
W. Että me puhdistani,<M caikefta

liha!, ja henstm saastaisudcsia; sen päälle
että me tulisim puhtahin Ncitzyixi, cum
hänen oikialle Miehcllms ja yljällcns
Christuxelle kihlata taitan. 2 Cor. ?: 1.



Rucous lEluxen shrisiuxen
Syndymisestci.

f")! Sinä hywästi siunattu Waimon «.Uos.,-
" Siemen! Ylistys olcon Sinulle, "

ettäs olet sen lupauxes täyttänyt, jonga
perään niin monda pyhää wanhas Tefia- 1u<.«.14
mentis odottanet owat, sillä sinä olet tah«
tonut lapset syndyä, että me sencautta «"-"

Jumalan lapsin tulisim. <D! Sinä Ih-
misen poica! Ellet Sinä olis Ihmisen
lapsen syndynyt, niin ei olis meM ikä-
näns ollut toiwoa Jumalan lapsin tulla:
Ellet Sinä olis syndynyt sin yhden' Ih-
misen armosa, nijn olis meidän täytynyt
olla Man lapsina ijancaickiscst. Mutta „

nyt julisietan: Meille onZ.apsi syndy-- .?.'"
nyt, poica on meille anneltu. Jumala on
Ihmisestä lapseN syndynyt, ja on tullut
Ihmisen pojan, että Ihminen
mahdais Jumalasta syndyä ja Jumalan
lapsen tulla. Nyt owat Taiwat hallen--
nel, ja. Jumala on astunut tänne alas
maan päälle; sen päälle että Ihminen
mahdais tulla maallisesta menosta tais
wallisihin johdatetun. O! Sinä hywa-
sii siunattu Abrahamin Siemen! Sinu- '.M°s»
sa pitä caicki Sucucunnat maan päällä
siunatun tuleman. Ah anna myös minun
sinusa siunatun tulla. O! Sinä Da-M««h.
wiöin poica, joca olet Vapahtaja
ChriAs ÖErm, Dawidin caupungis! ».?w..-

pelasta "'
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PMsta minua caikesta pahasia ja auta
Minua Sinun tainMistcn waldacundaas;
ota minua Sinun hengellisten Dawidin
Eaupungi.it', culn on Sinun totinm Scu<
tacundas, ,a anna minun tulla sijnä y»
lös cafwatttun Sinun miclcs jälkcn, Si->
nun palweluxees ja cunnigas. O! Sinä

M>,-14. puhtan tTletzen pc>,i<a! puhdista minua
Sinusas hengcllisexi NciMi; puhdista
minua caikesta saastaisejta mailman rac<

»«.!!»., kaudesta; puhdista minu« caikesta lihan ja
hengen saastalsudesia; puhdista minun

A».?.v.-Sydämeni uscolla; Tee minun
puhtaxi totuden cuuliaisudcs hengen cauts

«<Pee.n ta; ja malmista minua niin Vinullcs puh-
IH. tan ja pMfi morsiamexi, joca oMasa

««! 4. hengellisesa neitzydesg Caritzata seura cu<
hunga han mene. O Sinä hywasti siu-
nattu Ihmisen synnytä minua
wastoudest oikiajci Jumalan lapftfi; kägm
nä Sinä minua että minä tulisin njjn-
«um. lapsi, ja ottaisin Jumalan waIva-
«UNNM nwcuin lapsi. Tee minua nöy-
rZU «Oncuin lapsi, wiattomaxi ntzncuin

Anna- minulle Sinun mielcs cai-
kisa; Sillä niin taidan, minck tulla Iu»tapstN Sinun camas, ja Si-«
nun canffaoelillisefes tzancaickifeen M^

Vi. Mmm KhristMn Kas-
wamiWO.

2, S„
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I. R. MinZä tähden on meidän Ma-
pahtajam niincuin muutti lapset caswa<
nut wijsaudesa, ijäsä ja armoft?^uc.

2: 25.
W. Että hän olls caikisa ollut mei-

dän caltaiscm ( paitzi fyndiä ) sillä hän
tuli meidän Ihmisien mertaijen ja löyttin
menoisa niincuin ihminen. Ebr. 2: 17.
Ml/ 2: 7.
2. Miia me Christuxen caswamisesta o-
pimma ja mitä on meidän welwolli<»

sudem?
W> Etla me niincuin häll casmammearmosa ia lumalGi Pojan tundcmiscsa

täyden Miehcxi.CKtisiuxen täydellisen war-»
rm mitan Mm. 2 Pet. 3:18. Eph.4: 13.
3. MinZä tähden on ChristuZ niin tul-
lut caikisa meidän caltaisexem, jamikä

ja lohdutus meillä sijtä on^
W. M Jumala on edescatzo-

nut, ne hän on Poicans cuwan
xi säätänyt. Rom. 8: 29. Sillä että
lapsilla on liha ja meri, niin on hän
myös niisiä usMsexi tullut, että hän olis
cuolcman caulta hucultanut sen jolla cuo-i
lcman waida oli. Hedr. 2: 14.

4. Mitä me sijtä opimme?
W. Että meidän tule paiwä päiwal-

dä udistetla hänen lundcmijeyns, hanm
luwans jälken,joca meidäll luonut on,
P muutetta siihen cliwaao hrckaudcha
Mn kirckcwtM. Cot.Z: 10. 2 Cor. z-.18.

Rucsus
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Rucous lEsuxen Mristuxen
Zastvamiststa.

«br. Sinä Jumalan Cunnian kirckausja
- hänen Olemuxens juuri Cuwa! cuin-

aa olet Sinä niin caikisa meidän Ih-
misten caltaisexem tullut, ettes ainoastans
ole tullut Ihmiscxi niincuin me, waan
myös, ettei meidän caltalsudcsam olis
mitään puttunut, niin olet Sinä syndy-
nyt ensist wähäistn lapsen, ja olet sitten
nftncuin muutti Ihmisen lapset caswanut
paiwä paimäldä, wuosi wuodelda hamaan
täyden miehen ikään asti, ci ainoastans
ruumin, waan myös 'Sielun ja mielen
puolesta, laidosa, ymmärryxesa, Wiisau-
desa ja armosa. Ah! cuca sencal-
täisen sywän Salaisuden kasitta? Se,

on ijancaickinen Isa, jonga wuosil-
«s»n«'c.z,'lisei alcua eikä loppua ole, hän nyt cas-
'"">" wa ifäsä niincuin lapset; Se tjancaickinen

wiisaus caswa nyt itze wiisaudes; Se josa
täydcllisys asu rumillisesti cas-

tuc,»i sl: armoja ja caswattamisen alla
oppi cuuliaisulta, niincuin muutkin lapset.
Cuca tämän taita käsittä, cuitengin olet
Sinä HErra lEsu caiken mei-
dän tähtem päälles ottanut, sen päälle et-
täs caikisa olisit meidän callaisexem tullut,

w,„, z, ja että me sen cautta Sinun Cuwas cal-
,»'' taisexi tulisim. Nijn olet Sinä coconans

meidän raadoKiM mwtom päälles otta-
nut,
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nul, sm päälle että me sm cautta Sit»-?"-'-

nun cunnialliseen Cuwaeis muutettaisin, ''

ja että me niili Mms sen autuden kasit-
täisim, jonga me Adamis cadolimme; yli-
stys olcon Sinulle sen edestä!'Nyt Sinä mcidän aumudcm Päärutz- «be.»-».

tinas! Auta etten minä stncaltaista au-
tuutta lcnmilöis: Sillä los minun
tähän tuleman, niin pila minun caswa-
man Sinun canLas: anna sijs, että mi-».P">»-
na caswaisin sisätliscs ibmists >a Sinun '''

luonnosas, niincuin Sinä. olet minun
luonnosani caswanut, Auta että minä cas-
maisin armosa, Jumalan za Sinun to-
tiscsa tundemisesas, anna että minä cas-
waisin niin cuin Sinäkin caickinciises hcn-
Mses wiisaudts, ijäs ja armos.
minun ymmärtä, että coco minun elämä-
ni ja waelluxeni pitä oleman Sinun ty-
konas alinomainen casmaminen armosa.
Jos se sijs pitä ,caswaman niin ei se saa
pysähtyä. Minun ruumillinm caswami-
ftni käypi aina cdespäin, Aica kiruhta
wuosi wuodclda, päiwa päiwalda, eikä
ikqnans pysähdy wimcisen hetkeen asti,cosca woihctus lapahtu ijanca!ckisuteen,Va«.K.
ja cuhunga puu caalu, siinä sen oleman »".

pitä; Mutta O cuinga usiasti pysahty
minun hengellinen castvamiseni! cuinga
«siasii astun minä tacaisin, cosca minun
fidais tdcs astuman, ja se hywä cuin tääl-

lä



(28)
lä tule laimi lyödyxi, tule ijancaickisu-

W<<«.K. caiwaturi. HErra lEsu! opeta mi"
nua tätä ajattelemaan, ylös kchoita mi-
nua hengelläs Sinun seuramisesas päiwä
paiwäldci caswamaan: Ma minun anna
tasa ikänans pysähtyä, maan aja minua
«lati Sinun armo curituxellas päiwä
paiwälda udisiumaan Sinun tundemiseeshänen Curoans jälkeen joca minun luo-
nut on, ja että minä aina mämmin ja

««.,,'«.enammin muuttttaisin siihen rumaan yh-
destä kirckaudesta niin toiseen, siihen asi»
että minä saan täydellisesti catzella Sinua
caswoisia niin caswoihin Sinun jian-
caiclisefa Cunniasas! A M EN!!
vil. ICsuzen OtzristuM ymba-

rins leickauxesta.
i.R.Mingä tähden on <shristus
rins leicattu ja mikä hyodytys ja loh-

dutus meillä siitä on?
W. Hän andoi siinä itzens lain alle

täyttämään sitä meidän edestäni; Sillä
loca anda itzens ymbärins leicata, se on
caicke lakia welcapaä pitämään Gal. f: 3.
2. Mitä welwsllisutta waatiChristuxen
ymbärins leickaus meildä, ja mitä me

sijtä opimme?
W. Että meidän pilä ymbärins leic-

kaman meidän Sydämem esinahan, /

Mos.K. »o: 16.
Z,Mi,
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z. MW tämä ymbärins leickauö seiso 3
W. Me olcmma se ymbarins ieickaus,

jotta lumalati» hcnges palmelcmma. lon-
ga caulta le myös ymbarins lciltttut olet»
ta silla ymdärms lcickauxella, joca käsit-
in syndism ruumin pois pane-
misen caulta lihasa, Christuxen ymbarins
lcickaurella. Ia HErra Sinun luma-
las ymbarins leicka Sinun sydnmes, ja
Sinun Sicmcnes Sydämeil -racassa-
maan HErra Sinun lumalccias kaike-
sta sinun sydämestäs la caikesta Sinun
Sielustas, citäs eläisit, Phil. 5:3. Col.
2: 11. 5 Mof.K. ?o:6.
Rucous lEluxen Lbrifiurm

ymdärins leickanresta.
f) Sinä ymbsrins leicattu l-

Esu Christe! ylistys olcon Sinulle et- .

täs olct meidän tahtcm ymbarins leicattu:
Silla Sinun ymbarins leickauxcs caulta
tulcmma me ltjtioon otetuxi Jumalan,M»s.»
raniM nitncuin me olcmme A<
damin csinahasa Jumalan liitolta pois
langcnnet; niin tulemma me Sinun ym-
barins leickauxes cautla Sinun tähtes

lEsu, Jumalan liittoon jällens
ylös otctufi, Sinä joca lain meidän ede-
stäm täyttänyt olet. Senlähden cosca
Abraham sai laMuxen Sinusta,
Vnusa, (hänen Stemenesäns) piti caic»' ''
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ki Sucucunnat maan pällä siunatup tu-
leman, piti bänen smmllaijen liiton pääl-

ottaman ymbarins lcickauxen merkin,
jonga merkin caickein piti ottaman, niin
monda cuin tähän liittoon tulla tahdoit;
siihen asti cuin Sinä itzc tulit jonga pääl-
le tämä liitto perusteltu oli, ja Sinun

V«l. ,- ymbarins lcickauxellas caickein edestä tay-
"'"' den teit, ia sillä päällcs otit tayttäxcs lain

caickein edestä, jota ci yxikaan ennen ym-
,°/n. bärinsleicattu taicka ymbärins lcickama-

toin tehdä tainnut: Niin että nyt raicki
sekä Juvalaiset että pacanat Sinun ym-

leickaures ccmtta saamat ilman yh-
tään ruumilista ymbärins leickausia aino-

. astans totisen ja elämän uscon cautta Si-
nun päälles catumaisella Sydämellä läl<

«br.B-l» lens liittoon tulla Jumalan canlZa, ja tu,
lewat siihen taiwallisten kyläcundaan sisäl-
le ottturi, Jumalan omaisuden Cansaz.',
ja saamat siinä nautita caicke sitä tai-
mallista hywä, cuin Sinä HErrasu meille toimittanut olet, Sen edestä ol-
con Sinulle ylistys ja kiitos ijancaickifest.

Nyt HErra lEsu cl Sinä tosina
nämbimaadi ulconaista ymbärins leickau-

cuin lihas tapahlu, niin waadit Si-
',«.' nä cuitengin sisällistä sydämen ymbärins

leickausia, joca henges tapahm, ilman ka-
«ho,-, !lta, että me pois pancmma syndisen ruu-

din lihasa ja palwelemme Jumalala hen,
gesä. Ilnian tätä ywbärins leickausia et

yfikaän-
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yxikaän siihen pyhään liittoon oteluxi
tule; Silla lihan halu on wiha
lata maltan; cuinga se siis taita olla lii-
wsa Jumalan cantza? Saastainen sydän m» «y.?
ei taida nähdä luMalata: G mitään
saasiutlapa pidä siihen pyhään Caupun-
giin sisälle tuleman. Mitä siis minun pi-
tä tekemän jolla wiela on ymbärins lcicka-
matoin sydän? Ah HErra lEsu! Ei 2"""
cucan taida sila ymbarins lcicala waan
Sinä ainoastans. Sinä olet minun täh-
teni ymbärins leicattu stn päälle, ej>tas

minulle olisit toimittanut awoimen wapau-
den tullaxeni jällens liittoon Jumalan
cansta. Vmbärins lcickamyös minua Si-
nun hengellisella ymbärins lcickauxellas,
että minäkin tähän liittoon otttchi tulisin.
Vmbärins lcicka minun sydämeni esinah-
ea. Anna Sinun sanas olla minun sy-
dämcfäni wolmallincn niincum caxilcräi- _..

nm miecka, mca tunge lapitze sijhenastl
ruin se sielun ja hengen eroilta ja jäsenet
jaytimet, ja poökicka sen cautta caicki syn-
disct himot ja halut, jotca owal niincum
paru esinahca Sydämen päällä. Lei-cka
tämä saastainen Sydän pois ja luo mi-
nuun usi puhdas Sydän. LeickapoisPs,-,:».
tämä kiwinen Sydän, ja anna
Sydän lihasta. Leicka pois tämä Syn- «om',«:
nin ruumis ynnä caiken hänen lihallisen
Mms caHg, ja lee minua udexi h<ngel«-i,C°r,«

lW "'
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lisexi Ihmisext sinun oman mieleS jalken:
minua udexi luondocappalen. Anna

"'

«tta caicki se wanha, lihallinen, mailmal-
llnm, maallinen ja turha meno catois ja
caicki minufa udexi tuliS, usi mieli, usi
tahto, usi woima, usi waikeus palwella

Ph«.4.-, .minun Jumalalani hengesä caikesta Sy«
dämestä ja caikcsia sielusta. Tämän cai«
ken tahdoisit Sinä minusa wnicutta, senpäälle että minä Sinun cauttas mahdai-
sin tulla siihen uicen liillon oteluxi, jonga
Jumala on sinusa meidän canstam tehnyt,

tulisin cläwittcn kiyaan kirjoitetuki py,
lim.s-shäin kylanmiesten ja Jumalan pcrhen

heidän cantzans palwelemaan,
kunnioittamaan, kattamaan ja ylistämään
Sinua Isan ja Pyhän Hengen cansta
yancaickiscst, Halleluzah! AME N!!

Vili. lEsuxcn Wristuxen
Zastcsta.

~ R. Mingä tähden on IHsus Ca-
stettu?

W. Että hän olis caikcn wanhurstM
dm täyttänyt. Match, 3: 15.
2. Mitä welwollisutta waati lEsuxen
Caste meilöä ja mitä me sijtck opimme?

W. Että meidän Ma andaman itzem
lEsuxeen Chrisiuxcm casictlc». Ia nW
cuin caicki
zlmannuil, nijn pila myös meidän hänen

kästyni
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~Myns Mn castttta Isan, Pojan ja

Pyhän Hengen Nimeen, Rom. 6: 10.
Match. 3: iS. 17. C< 28: iZ>
3. Mitä hysdyhs ja lohdutus meillä

on stncaltaisesta Casiosta ?

W. loca usto ja casictan st tule au<
luaN- Marc. 16: !6< Sillä nijn mondc»
cuin te casietul oletta, nijn te olctta Chri-
stuxm paallcn pukenct, Gal. 3: 27.

Mitä wclwollisutta waati meidän
castem meilöä ja mitä me sijtä opim-
me, että me Christurem IHsuxeen

castetut olemma?
W. Cltckö te tildä, että me eaickl,

' jolca olemma lEsuxcen Cbrisiuxem castem
lut, me olcmma hanm cuoKmahans cas
stetut: Niin me sijs olcmma hamn can-
Mns haudatut, casten camta cuobmaban;
että nljnmin Christus on cuolicista Isan
cunnian caulta ylös herätetty', nijn f itä
midangin udcs elamas roaeldaman, Rom.
6: 3,4,
Rucous Mu: en ZyrisiuM

Za siesta.
s) Sinä casttttt, HCrra ICstl Ckrisie!

Sma et oie cunoastans ymbärins l i-
rattli meidän täbtsm, wcian olet myös
nielle hywau castcttu< Sinun ymbari 's
lcickaurcllas loii 't Sinä pois stn wa,»
han Testcmml! ja Sinun casickas a-
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lotlt Sinä sen udcn. Sinun Vmbätins
""'"'-leickauxcllas tcit Sinä itzes welcapaäxi

lain täyttämisten meidän edestam, ja Si-
Wl«»b,'"U" Castellas sidoit Sinä itzes caicke lu-

v/'malan wanhurscautta meidän edestam
. täyttämään. O! HErra lEsu Chrisie!

cuinga ylhälle olec Sinä meidän lamän
Sinun Casics sacramenlin caulta asetta-
nut; Sillä Sinun casics ecuitta olet
Sinä cmdanut itzes wihkiä lullaxcs mci-

Dljäxcm ja caickine, lotca uscon caut-
Exh. s.- m sinuun Casietan, ne tulemat sen cautta

sinun Mursiammexes. Ia
cuin Sinun Castcsas coco se pyhä Col-
minaifus ilmandui, nijn tapahtu myös
meille se suuri armo, että mekin' lulcmma
coco sen pyhän Colminaisuden, Isan
Jumalan, Pojan ,a Pyhän hengen Ni-
meen casieturi, ja caicki ne jolca mjn us-cosa tulemat sinuhun casieturi, ne tulemat
autUEi. O! mikä autuus I että yri Ju-
malasta pois luopunutpa mailman ja Sa-
lanan Portoxi joutunut Ihmis parca tasä
tule jällms Chrisiurcn Morsiamcxi wihi-
tyN< Se, joca on ollut Pcrkclitlen seu-rasa, tule täsä coco sen Pyhän Colminai-
suden Seuraan la yhteyteen otetup. O
suuri Armo! yri nancaickisen cadotuxcn
ansainnut sielu tule sencaltaistn Casten
cautta autuaxi. Tämän olet HEr-
m lEsu Sinxn casteAs cackille nijlle

toi-
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toKMamif, lotca oikiasa uscosa andawai ,
itzcns Siuuhuncastetta; Sen edestä otcon
Sinulle ylistys ja kijtos ttancaickisest.

O Rackain HOrra lEsu! minä kii-
tän Sinua, että tämä suuri armo mi-
nullekin on tapahtunut, «itä minä olen tae
han pyhään nimeen castcttu, ja myös olen
Castesa luwannul ltzcni Sinulle, elämä-
hän ja cuolcmaban Sinun ccmstas, nijn-
cuin Morsian hänen rackan Mlkäns can-
§a. Multa ah! cuinga wKän ja en
ollengan ole minä tätä minun lupaustani
pitänyt! Cuinga olen minä cohta lapsu-2".'?.'?.'
deftni Sinujla luopunut, mailman rak-
kauteen, omahan Rackautcm jaluondo-
cappalden Rackautcen; minun piti Sinua
yxinäns cuuleman ja ei yhlän muuta;
mutta minä en ole ketään wähemmänNoech.
cuullat cuin Sinua; Minun piti noudat-
laman lahtoas; mutta minä olen »ls.'
noudattanut oma tahtoani, ja olen tehnyt
lihan ja toimen tahdon jalken; Minun o-
lis pitänyt scuraman Sinun Esimerckiäs;
muita minä olen seurannut tämän mail-
man csimercklä ja juoxua: Minun olis pi-
tänyt seuraman Sinun henges maicutusta;
mutta minä olen seurannut sen
tinan waitutusta jolla tuulesa walba
nimittäin sen hengen, joca epäuftolsis lap-
sis wnicutta. Woi cuinga petollinen on
sijs minun Wkoni ollut: Minä olen. lu-

Ca wannm
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.wcmnut luopua pois perkelettä ja caikissa

hämn menoistans ja legoistans; ja olen
cuilenqin caickia niitä seurannut. Minä
olen sitonut iseni Sinuhun HErra lE-
su! Sinlin Sanahas, Sinun käffyihis,
Sinun tahloos, Sinun risiiis. Sinun
cnolcmahas; ja cuitengin caikcsta siitä en
ole tahtomit mitan tietä: Woi! minä olen

. minä olen ollut Satanan
'' ' ja mailman Porto, la m Chrisiuxen mor-

sian. O! cuinga suuren autudcn olen
minä laiminlyönyt, ja cuinga suureen cau-
histurecn ia wiheliäisyleen olen minä itze-
ni syönyt ! Cuingas minä nyt seison
minun taiwalliscn Alkäni puhdasten cas<
rooin edes! Minä olen coconans häpial-
la puetettu. Mitä aulta nyt minua
minun Cäficni liitto? tosin se duomitze
minun enammin! Ah mitäs minun nyt
pita tekemän? Ellei Sinun Sanas mi-
nua cutzuis tacaisin, en minä ikanäns e-
nämbi uscallais ajatcllackan Sinun ty-

Hes.s,!«.Zös jällms; Multa Sinun Sanas wa«
cuutta minua, ettet Sinä tahdo syndistn
cuolcmata, waan tttä hän kaändä itzens
ja elä. Sinä tygöpuhuttelec itze stncal-

2er.l". taisin luopuneita, ja sanot. Cosca mies
eroitta wcumons tyköns, jn se mene pois
hänen tyköns, ja otta toisen miehen, ot<-
taco hän hänen iällens? eikö maa niin
saasiuttttms? Mutta Sinä M huonn-

lchnyt
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tehnyt sinun monen ystäwää canZa, mut-
ta ttilc cuitengin jallens minun lygöni, sa-
no HErra. O! cuinga st minua lohdut-
ta! O minun taiwallincn Mani! Minä
tosin olen sencaltainen luopunut waimo,
joca olen monen cantza huorin tehnyt;
anna minun nyt cuitengin Sinun Sanas «.

zälkcn tulia lallens Sinun tygös. Ah
palauta Sinä itzc nyt minua, niin minä
palajan. Minä olen tosin saastainen,
mutta-Sinä woit minun puhdista; minä
tosin olm tähän asti ollut haurcllinen, mut-
ta Sinä woit minun tehdä wagaxi ja
puhtari; Minä olen kyllä tähän asti ol-
lut uscotoin, mutta Smä woit tehdä
minun nyt uscollifexi; minä tosin olen tä-
hän asti ollut walhettelja, mutta Sinä
woit nyt tehdä minun totisen; minä olen
kyllä ollut tottclematoin, multa Sinä woit
tehdä minun nyt cuuliaiseri. Anna minul- «o»,.«
le armo nyt tastaedes paremmin pitä mi- z »c.
mm Casteni liiton, cuin tähän asti. Ope-
ta minua oikein ajatteleman; että minä
olen Sinun cuolcmahas castcttu, ja sen-
tahden tule sen wanhan Ihmisen minusa,
ynnä caickein hänen himoins cantza,cuollkl.
Anna minun olla Sinun cantzas Casten
cautia haudattuna, ettei se endinen lihal-
linen ja mailmcMnen meno ikänäns cnam-
bi sais minusa mallita, waan niincuin
cuollut ruumis maasa,pmwä päiwaldä e-

nämin
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uamin mätänis,'catois ja tyhjäti lulis,
muna sitä wastan ;o-capaiwä
capaiwä uusi ihminen, zoca pyhydesä ja
wanhurscaudcs Jumalan edes ijancaicki-
scst elä saa; että niincuin Sinä HErra
lEsu olet molleista Isan cunnian caut-
ta ylös herätetty, minä myös saman Si-
nun woimas camta wastaudest syndynyt,
vdcs elämäs waellaisin. Ah HErra IE«su tähän m minä taida muutoin cuin

«Kor.ll: Sinun hengcs cautta tulla. Ei se auta
minua että minä o!cn castettu, jos et Si«
nä pyhällä hengelläs Casien woimasa
minua pidätä; Sentähden rucoiien mincl
sinua, tttäs minulle cmnaisit Pyhän htnges,
jonga udisiuxen cautta, minä tulisin wals

ja pyhitetyn Sinun puhtcni ja
ne. ;-,„ uscolliscfj morsiamms, joca pysy alati

Sinun tykönäs, ennä anna mingän eroitu
,<-!,?, ta minua siitä puhtasia rackaudcsia, cuin

Simfa on. Sinä nlinun, ja minä Si«
' nun ajallisesti ja tjancaicMa I AMEN«

IX. lEjuxen Zhristuxen
kiusanresta.

y. R. MinFckZ tähden tuli Christus cai-
Asa kmfttul i, niincuin mekin, cuitenZm
ilman svnnitä, ja mitä ja

lohdutus mc-M siitä on?
W. Että hcin niincuin uscollinc» ys

limmäi,ien Pappi olis tainnut mcidan heic-
kMtmu <nmahtg ja niitä iotca

kiusgs
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kiusaten, scntahdm hänen caiketi piti wel<
jcins ccckainen oleman, että hän armolli-
nen ja uscollinen ylimmäinen Pappi
malan edes oljs, sowittaman Cansanssyn-
dcja.; Sillä siitä, että hän kärsinyt on,
ja on kiusattu, taita hän myös niitä aut-
ta, jotca kiusatan., Silla ei meillä ole st
ylimmäinen Pappi joca ti taida meidän
heickoutlam armahta, maan je joea caikis
kiusattu on, niincuin mekin, cuilengm ilman
synnita. Ebr. 2:17,18. Ebr. 4: is.
2. Mitä welwollisutta waati Christu-
xen kiusaus meildä, ja mitä me DH

opimme?
W. Että Chrisius on sentahden kiu-«

saltu, että hän taidais meidän heickout-
tam armahtaja nitlä auttajotca kiusatan;
niin mahdamme meidän kiusauriscun olla
uryolliset ja wahwal, niincuinPawali neu»
mo: Walwocat, pysykät uscosa, olcat
urholliset, olcat wahwat. Olcat nä-
kemät HErrasa ja hauen wäkcwy-,
dcns woimasa; sillä joca malta (Chri-,
stuxen Ristiä ja kiusauxia ) siihen ei mi«>
nun Sieluni mielisty; Mutta joca wah-
mana pysy loppun asti, se tule autuaxi.
Esa. 41: 10. 1 Cor. 16: 13. Eph. 6:10.
Ebr. 10:38. Match. 24: rz.
Rmous lEsuM WnstuM

kiufauxesta.
<")! Sinä kiusattu HErra lEsu Chri-
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sie? Cuingc, sywalle olet Sinä itzes mei-
dän wibeliä!sz)yttcm alle andanul; Ettäs
myös mcidän kiusaurem päälles otit, joi-
den alle me olimme annetut. O! cui»qa

- suuren autudcn olct Sinä sen ccmtta meil-
le toimittanut, silla sen cautta olet Sinä
el ainkasians sowittanut sitä langemusta,
cuin meidän Esiwanhemmildam Paradi-
sis ettei be kiusauxes wahwana

4Äc. p'Hnct Perkelettä wasian, ja sillä samalla
myös caickein mc>dän langemux<m sowitit,
cuin senpäalle seurannet omat, cttem me
m,?ös sen pcrilurmpluxen tähden ole mei-
dän kiusauxisam wahwana pysynet; Waan
Sinä olet myös niin peräti tehnyt itzes
osMisexi meidän kiusamistam, ettäs cai-

Eb«.4!'s< kisa olet kiusattu niincuin mekin,- cuilencin
ilman synnitä, sen päälle ettäs olisit kär-
siwäinen meidän cantzam, ja auttaisit
meitä cosca me kiufalan. Silläsiitä, ettäs
myös olet caikisa kiusattu, niincuin mekin,

.tiedät Sinä, cuinga sen köyhän IhmiSo
paran canha on, cosca hän Perkelelda,
mailmalda ja lihalda tule kiusatun, sen-tähden olet Sinä armollinen ja uskolli-
nen ylimmäinen Pappi lomittaman Camsan syndtta. O! s>Erra lEsu, cuingase minua lohdutta, ettäs myös ol<t kiujat-
tu <Msa niiiicui!: minäkin. Minä ajgt-
tttin: yhdclläkän Ihmisellä ole scncal-

' laisia kiuftUia, cuin minulla on, mutta
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nyi minä ymmärrän , että Sinä my3s
olet kiusattu caikisa niincuin mckin, cuiten-
gin ilman synnitä; kiitos olcon Sinulle
sen edestä;

Nyt, HErra lEsu, uscon minä, ja
rucoilen nöyrastisettas olet kärsiroäinenmi»
nun cantzani, ta Sinun esirucourcllas ar<
mollisesti sowitat ne monet <a suuret syn-
nin langemum, cuin minä olen tehnyt,
cosca minä kiusauxisa en ole roahwana py«
,si)Nyt. O HErra lEsu! minä olisin
Sinun ccmttas tainnut wahwana pysyä;
Sillä minä näen nyt, ettäs olet tabtonut
olla minunpuolellani ja autta minua; muttase on minun syyni, ettei minun Sydämen»
olenindiästi pitänyt itzens Sinun tygös. O
HEna! anna tämä ricos minulle mide»
fi, la auta etten minä tästedes ikänänse-
nämbi niin langeis. Anna Armo nyt edes-
päin ollaxeni uscollisembi, cuin minä tähän
asti olen ollut; Sillä jos minä ainoastcms
taidan kiindiäsii pita itzeni Sinun
uscosa, hengen rohkcudesa ja
watmomisefa, nuouresa ja paastosa, oikia->
sc> bengellisesä wiisaudcfa, Siimn Sanas n.'
Mcn, pclwosa ja wapisturcsa, cmkella
nöyrydellä, niin en minä ikänans lange,
ehkä cuinga monet ja suuret kiusauxet oli--
sit. Silloin olet Sinä pitämä lupaureö,
euin Sinä caikille uscollisille wacuuttanut <x,olet: Ala pelkä, Mä minä olen sinun can-
§as, älä harhaele: Sillä minä olen sinun

luma<
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Fumalas, minä wahwistan sinun, minä
autan myös Sinua, ja tuen myös sinun
minun wanhurftaudeni oikialla kädellä.

A' 'la cosca Jumala on meidän edcstcim,
cuca woi meitä wastcm olla? Senlähl»

O uscollinen HErra lEsu. Christe,
joca olet Sinun ufcollisudes osottanut2l^^'meitä cohtan cuoleman asti! Anna minul«
le Sinun uscollisudcstas,ja tee minua usol<

lisexi cuoleman asti, että minä saisin sen
autualisen elämän Cruunun, cuin Sinä o-
let toiinjttanut, ylöspannut ia luwannut
caikille niille, jotca uscollistt owat, la lop-
pun asti wahwana pysywät! A M ENI!
X. lEluxen Khrtstuxctt pyhästä
waclluMa ja cansakaymlsesta
taalla maan päälle meidän Itz"

misten canffam
i..R. Mingä tähden on Christus astu
nut ja waclöanut meidän Ihmisten se-asam täällämaan päällä, ja mikä H7O-
- ja lohdutus meillä siitä on?
W. Että hän olis meidän sen cautta

ottanut hänen Jumalalliseen Seumans
tvalkcudesa, ;a että han meidän istuttais
taiwallislhin menoihin itze cansians, i loh.

-i: 3,6, 7. Eph. 2: 6 . -
2. Mitä me IGsuxen pyhästä wacllm
xesta opimme ja mitä on meidän weli

»pollisudem?
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W. Että me olisim Jumalan stura«
jat, niin, uin rackat lapset; että meillä olis
se ajatus la mieli, cuin lEsuxella Chri-
siurella oli, ja että me waellaisimme,
niincuin hän waclsi. Eph, 5: i< Phil. 2:
s. IIOH. 2:6,

Mcous lEMn KhristMN
pyhästä elamcllta.

s) Sinä suloinen Ihmisten ysiäwa la
racasiala,Olc kiitetty Sinun hywy-

dcs ja rackaudes edestä ihmisiä cohtan,
cuin Sinä olet meille osottaxut siinä, et-
tä Sinä se hywäsii siunattu Coitto yl,
haldä, Jumalan sydämellisen laupiuvm
cautta, meitä miheliaisiä Ihmis parcoia
täällä maan päällä chnyt olet, ettäs olet„, ,
andanut itzcs alas meidän seuraam, olet" ' '

asunut meidän scasam, olet käynyt wai-luc.ls-»»
waisten syntisten ccmtza, olet puhunut,syö-
nyt ia juonui heidän cantzans, auttanut
ta, saarnannut heille, neuwonut ia opetta-
nut heitä, oltt maxanut weron, la caikisa
osottanut ilzcs, niincuin muukin maan asu<
ja la kylänmies. OHErralEsu! cuin-M«c<y.
ga suuren autudcn olet Sinä sen caulta

'" "'

meille toimittanut: Sillä me olimma mci<
dan Mdcim tähden Paradisistä ja siitä
hengellisesta kylacunnasta ulossuljetut.
Me olemma poistullet meidän lumalam
yhteydestä, caicki pyhät Engelit olit
dän ylonandanct ja me olimma hettnyt

maan
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. maan päälle Perkeleittcn seuraan oleman
heidän canstans alallisesti ta ijanccuckiscsti.
Npt tulet Sinä Taiwasten Cuningas
ja caickein Engelitten HErra alas tä-
män wihelläistn Cansan tygö, ja annat
Sinus meidän seuraani. Cosca nyt Si»
nä toca corkcin olet Taiwais et ole meitä
ylöncatzonut, cuingas taidais jocu MM

° niistä taima3isista asujamista meidän ca«
tzo ylön; Sijta näemmä me, cuinga S"

§,, ~g/Nun Syndymisesäs cohta Engclit niin
> ».' suloisesti jaystäwällisesii alas astuit Ih<

misten tygö, ja heille tämän suuren autw
den tulistit: Niin olet siis, Sinä HErra
lEsu, Sinun roaelluxellas täällä maan
päällä toimittanut meille taiwallisen can,
häkäymlsen, että me taidamme Perkelein
ten seurasta tulla Sinun autuallisten Scu<
raas, ynnä Isan ja pyhän hengen ja
.caickein pyhäin Engelitten cantza; M

«, , että caicki uscowaises taitamat sano
cantza: että he owat tullet Zw-

nm Wuoren tygö, ja eläwan Jumalan
Caupungijn, taiwallisen Jerusalemin ja
monen tuhannen Engelitten joucon tygö,
yhteisen cocouxen ja Esicoistcn fturacun-
nan tygö, jotca Taiwaisa kirjoitetut o<
roat, ja Jumalan caickein.duomarin, ja
täydellisten wanhurscastcn hcngein tygö,
ja uden Testamentin Walimichen lEswxen tygö, la sen priscoluZ-weren tygö, jo«

ca p^
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ra parembita puhu, cum Abelin wcrf.
O! autuas ja hywästi siunattu stura!
sen endisen seuran siahan', cuin oli Sata-
van ja mailman lasten caHa caictinai-
sisa fynncijä wioisa la cauhisiuxisa. HEr- ,
ra lEsu istuta minäkin tähän
scen mcnohon itze cantzas, ja ala anna
minun waelluxeni enämbi olla scncaltai-
stfa lurhasa cansta käymifesq tämän mail-
man lasten ja Jumalattomain seurasa.
Anna minun waelluxeni olla Sinun ja
caickcin Sinun hywäin lastcs cansta py-
hisa menoisa ja lumalisndesa: Anna
nulle Sinun mieles; tee minua Sinun,, ,?

seurajaxes; opeta minua nftn waeldamaan »s-

-euin Sinä waelsit, että minä
Sinusa; Opeta minua walkcudesa
daman, nijncuin Sinä olet walkcus, cl«
ta minä saisin tuta Sinun weres woimcm,
ttta st pese ja puhdista minun räikistä mi-
nun synneistäni, että minä nyn tulisin
walmistctuxi Sinun ja caickcin Sinun py-
hmZ yhteyteen ijancaickiscst! AMENIZ
XI ICsuM Mistuxen Ksy'

hydcsta.
i.3. Mingä iähden sn Chrisius ollut
niin maan päälinja mi-
tä ja lohdutus meillä siitä on?

W. Hän oli meidän lahtcm köyhä, ct-
la me hänen köyhydens cautla lu-
ichmmci. 2Cor. B:9<

2.ryi-
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2.Mitä welwMsutta waati <shristu<
xen tsyhyZ meildä ja mitä me siitä o,

pimme?
W. Hlkat tawarala cootco maan

päällä, cusa coi ja ruoste raiscawat, jacusa warcat caiwamat ja wawstawal.
Waan cootcal leilien tawarata Taiwas,cusa ei coi eikä ruoste raisca, ja cusa ei
warcat caiwacika warasta: Sillä cusa
teidän lawaran on, Mä on myös teidän
Sydämen. Match. 6: 19, 20, 21.

Rmous lEsuM Ohristuxcn
Ksyhydesta.

A ca«siwaldias HErra lEsu Ehrisse
.' Tairnan ja maan YErra! Sinun caul<

omat caicki tehdytpä Sinä cannal
Ebe.,-,. caicki woimas Sanalla; cuinM olet Si<

nä taalla maan päällä nijn köyhari tul^
lut, ellei Sinulla yhtän osa tasa mail-
mas ollut: Ei Sinulla ole ollut nyn pal,

,°."jo huonetta, ettäs olisit tainnut pääs sm
alle callista; ci ylöspitämistä enämbatäse mitäs muilda saanut olet; jacuol-

-25/' lcsas olet Sinä alasti rippunut häpiälli-
sen puun paalla. Ah HErra lEsu! el
Sinä olis tarwinnut olla ntfn köyhä; Ei<
kö caicki metzan eläimet ole Sinun ja e«-
läimet muorilla tuhannin? Sinä sanot i^c:
Jos minä ison, en minä sitä sano sinulle,
sillä maan Mi on minun la caicki mitä
siinä on; Naan meidän köyhäin syndi-

sten
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sien tähtein olet Sinä tullut köyhaxi, sen
päälle ettäs meidän olisit rickaxi tehnyt
lumalnsa. We olemma cadottanct mei-
dän talmalliset ja hengelliset tawaram Pa-
radisis, ja olcm meidän haluisani nijn tai-
punet näihin maallisihin, että me pyydäm-
me meidän sokeudcsam, nnncuin se tuhlaja
Poica, meidän Eielujam tämän mcul- "'"

man rawalla täyttä. Ia että tämä maal-
linen ei taida sitä köyhä Sielu parca ty-
dyltä, ja hän ci mistan panmmasta tie-
dä, (silla se hengellinen on hänelle salat- '-<?«.«

tu) ntjn ahnetli hän itzens cuoliaxi, cikä
taida cuitcngan ikänans tylywäisep tulla; '<«°

ei silmä sumu näkemäsi, ja ei tydy sen-
caltainen lihallisilda himoilda wallittu Ih-
minen siihen cuin luondo tarwitze, maan
pyytä ylölliscsa ruasala juomasa, waattcj°°
sa >a huoneija, rahasa ja tawarasa hi-
mojans täyttä, ja ei cuitengan ikänäns
taida kyllans saada; maan jota mamman
hän saa, sitä mamman hän tahto, ta täsck
caikesa ei cuitengan mitan muuta ole, cuin
sula cuolcma ia uancaickincn cadotus;
nijn että, ellei Sielu paralle mitän pa-
ttmbala tule osotetuxl, nhn tule hänellese, cuin hän nyt hupinans pita, tjancaic>
liscxi waiwan. Sencaltaista wihchäisyt-
ta auttaman ja parandaman tulit Sinä,
HErra lEsu, suuritnasa köyhydesä
dän tahtem, ja sentähdm tahdoit Sinä

Mjdän
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meidän chndlsen yMisydem edestä kar,
siä kövhyttä, meidän hercullisudem täh,

isota, meidän waaeettem csreuden
tähden olla alasti, meidän huonem pxa<

> meuden tähden slia outona, culkiana
ja peräti huonetoinna ja nijn edespäin,
Ettäs olisit stncautta ee ainoastans
wittanut meidän ylöllijydem ta ahneu-
dem, waan ettäs myös s-llä samalla
olisit «sottunut meille ftn oikian rickau»
den lumalasa ja hänen hengelliftsä ja
taiwalliftfa nxlldaelinnasans ja mei»
dän stjhen saattanut, johon we alusta
vlemma luodutkin, ja joca rickaus on
wasta callis ja myös pysywäinen ja
taita meidän Sielum täydeMjesti ja
yancaickisesti iloitta ja tydyttä, sen tur,

han ilon ja ijaneaickijen waiwan siahan
ouin nijdcn maallisten myötä on, Nä,
mät henaeVset lumawsa, s-
let Sinä HErra IDsu meille jällenS
toimittanut, että me ne H?)inun cauttas
perimme, zos me sen maallisen rickau,
den kiellämme, ynnä caiken muun mml,
man himon canka, emmekä enämbi nijl,
la itziämnie huwitella tahdo.

D! Racas lEsu! anna meille wa,
laistut ymmärryxen silmät, että me
näkisim, mikä Sinun cutzumises toiws
«n, ja mikä Sinun Eunnias pcrmnfen
Rickaus on Sinun pyhisäs, jotca Si-

nun



Wn tutzumisetlcs cuuliaisti OMt. AM '

ttten minä otis Niin fokia, että Minä nä>>
den maallisten luchain,
tallisten ja kctwbttomain tawnrain tähden
sencaltaisia calleita.pysywäisiä ja itancaici!
lisksti iloittawaisia kawawita taimitöis,
cuin Sinä meille wimittanul ta Me
Tatwais tähdelle pannut olet, jolta Si-
nua ratasiawnt. Anna nyt minun
rani olla, ei täällä maan päällä, wäan
taiwas? että minun Sydämenlfin olls
siellä, cuin minun tawarani on:O! HErsw IEsll! E«a, etten minä olis Nijn ktjtt
lamatöin Sinua wasian, mä minä Si-
nun köyhydes y!öncaPisin< Costa win<i
Näen, että Sinä ollet köyhembi cuin
eläimet kevolla, nijn eitti Sinulla ollut
cuhungäs olisit pääs callistanut; pidäistS
minulla oleman omatunbo tortilla huoneitala ptamala? Costa minä näen, cuinga
Sinä alasti riput RPn päällä st:u?cscl
kuoleman waiwasa minun tähteni; olistos
sijs minulla omatunds callcisa wanttcisa
koreilla? Costa minä näen, cumga Sinä
olet isonnut ta jalwnnuf; olisto stls Mie
Nulla omcitundo hetculllfuves ja heeumas
itziani lihoitta, cha Malitta ja hywict
päiwiäsTotistst jos Minä sen llen, nnn
M minä Sinua Min ratasta, ja jos
minä wietä tuulisin laicka sanoisin Ma-
stmvani Sinua, njjn sn st cuitengin ps«
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tos. Ah anna st)s minulle oikia, puh-
das ja wilpitöin rackaus Sinun, tygös,
joca ei estele olla köyhä Sinun canstas,
isota ja janota Sinun cantzas, ja sm
pila callimbana, cuin caicki tämän mail»
»NM petolliset tawarat, sen päälle että

mahdaisin tulla Sinun canstas ric-
<««« kaxi lumalasa, ja woittaisin ne catomat-

'tomat rickaudet, cuin Sinä HErra lE-su Gnun köyhydelläs meille, toimittanut
olet, jonga edestä olcon Sinulle cunnia
ja ylistys yancaickisest! AMEN!!
Xll. lEsuxen alhaisudesta ja

nöyrydcsta.
l< R. Mingäs tähden on Christus niinsuuresa tullut, ja mitä H7O,

ja lohdutus meillä siitä on?
W. Että han olis meitä hänen luna-

siuxellans palwcllut. Silla ei Ihmisen
Poka tullut, että hända piti palwelda-
man, mutta palweleman ja andaman hen<
gens lunasiuxen hinnafi monen edestä
Match. 20; 28. Marc. io: 45.
2. Mitä me tästä opimme ja mitä on

meidän welwollisudcm ?

W. lEsus wasta itze: Oppicat minu,
sia, että minä olen siwia ja nöyrä Sy-
dämesi. Minä annoin teille esicuwan el<
la te uijn tekisitte cuin minä tein teille:
loca teidän jeasan tahto suurin olla st

»Kai»



olcan teidän palwcijan, >a lcists
tahto tulla ensimmäisen, se caickcin
oria. Malth. il-. 29.10h. tZ: Marc.
10:43,44.

.

?. MingaL tähden sn ChnsiUs niin
sfwastiitzenö että hän on
orjan muodon paällenZ ottanut, jä mil-
tä ja lohdutus meillä siitä on?

W. Että hän smcautla olis meidän
ft)Niun orjudcsta wapahtanul; silla jocai,
nen cuin syndla tekc, hän on synnin ot<°
ja, jos sijs Pcica teidän wapari ukc,
nijn te wtiscst olma wapat. loh. 8: 34,
36.
4. Mitä me tästä opimme ja mitä

meidän welwollisudem on?
W. Että mc pysymme sijnä wapalw

des, jolta Christus meitä wapablanut on,
cuitenM nqn, cttem me salli sen wapau,
den lihalle tila anda; M ntjn että st
wapaus M nljncuin pahuden pitcf
waan ntjncuin Jumalan palmcljat, Gal,
5::, 13. 1 P«. 2: 16.
Rucous lEjurm NömodM..
o-) Sinä caickia nöyrin HErw lEsu

Christel mihingä fywään nöytytecn
ja alhajsutecn olet Sinä ihcs andanut
meidän Ibmiftcn tähtem täällä maan
päällä! Sillä walcka Sna olit ntjn
rorkialle'yletty, ettäs Jumalan
M, ja totinen Jumala ylitze caickin vli,

D 3 stctty
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Mhi,,. stclty ftancaickisest, ja caicki pyhät En?
<,,».' gclit Sinua cumarlcn palwelit, et Sinä

cuilenaan lukenut saalihixj Jumalan Muo-
toinen olla, wäan alensit itzcs ja otit or?
jan muodon päallcs, ja tulit muiden ih>
mistm wcrtaisexi ja löyttin menoisa ntzns
euin ihminen, nöptytit itzts, ja olit tUole-
man ftacka cuuliainen ja ristin ruoleman
asti. on Jumala Sinun
myös coroltanut, ja on anwnut Sinul-
le Nimcn, joca caickia Nimiä siiurin on,

- että Sinun lEsuxen Nimces pilä taic-
ki polwct heitäns cumartaman, jotta
Taiwasa ja maan päällä jamaan alla

.owat, ja caicki kielet pitä-tunnustaman,
että lEsus Christus on HErra Isän
Jumalan cunniEi< O HErw lEsU!
tt Sinä itze tählcs latwinnUt silla muo-<
toa ansaita Sinulles stncallaista cunnia-
ta, Sillä sinulla oli jo ennen caicki tai-
mallinen cunnia; Waan ettäs päallcs o-""'"tit ollaxs meidän auluvcm Päaruhtinas,
nilns tahdoit sencallaisella nöyrydcllä ja
slendamisella somitta sen cunnian
«ön ja ylpeyden, jshonga meidän Esi-
wanhcmbam langcisit ja me caicki heistä

~m«s.,-Pttinttt olemma. Silla, semähden että
ht tahdoit Jumalan callaisexl tulta ja
sm cautta cadotit stn aUtuden johon he
luodut olit, täydyi tulla meidän
caltaistxem wiheljäisydefä, sen päälle ettäs

mei,
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meldan siitä olisit ulos ottanut ja Sinun
cuwas caltaisuteen!ällens saattanut. Sen<n»"-«
täbden että he tahdoit sllaitze waldaiset
AErrat, ja sillä synnin orluteen langei»
sit, Perkelen la pimeyden mallan alle,
täydyt Sinun cmda itzes niin- sywään
oNutcen, ettäs annoit henges lunMuxen ««««»i

hinnan meidän edestäm, sen päälle ettäs "'

meidän sencauttc» olisit synnin orjudestaCeu-11.
jg pimeyden mallasta pelastanut, ja lchs
nyt meidän Sinun mapaftes. Sen edes
sta olcon Sinulle ylistys minulda ja
caililda Sinun lunastetuildas ajallisesti
ja ilaneaickisesii.

O mmun Vapahtajani! Anna minul-
le armo pysyaxeni siinä wapaudesa, joi-
hon Sinä minun M callisii lunastanut
M. Catzo Sinä olet toimittanut mi-
nulle nljn awoimen wapauden synnin or-,R°m.'«;
judesta paästaxeni! MiM minä siis tä«
ia wapautta hywaxeni käytä? Miris
Minä miela nijn mielelläni tahdon syndiä
palwella, ja olla mailmcm lihan la
nm omain himoini orja, costa minulla
cuiMgin Sinun cauttas caikista naista on
wapaus. O! cuinga sokia olen minä ol-
lut tahan asti! Minä luulin roapauderi,
elä minun oman mieleni lälken Synnin
himoisa:ja catzo se on wiheljäisin orjuus;
minä luulin sen orludexi, patmella Si-
nua Sinun Sanas jälken, ja catzo se on
MuMsin mapaus. Ah l cuinga wapa^

sn -
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Al' on se Sielu, joccl itzAis Sinun henges
" johdatuxm alleanda! wapa mielcsä, wao

pa omafa tunnosa,wapa ihmisten pelwo-
lain mallasta ja cadoturesta,

wapa synnistä, wapa cuolemasta, wapa
Perkelcstä, wapa hclwctistä. Se tosin
on wapaus. O HErra lEsu auta ct«
ten minä laimilöis eli cadottais sencaltai<
sta wapautta, sen päälle etten minä olis
orja tjancaickisesti

Opeta minulle O nöyrä lEsu! Si«
nun totinen »öyrydes! Silla jos Sinä,roscas itzcs meidän siaham andanut olit,
et ilman nöyryttä ja alendamista tainnut
rorotttufi tulla Sinun Cunniaas; cuinga
paljo wähcmmin laidamma me tähän

«?«?« Eunniaan tulla, ellcm me nöyrydcs
«:!«.' nua seura? Scnlähden sanot Sinä: op«

pkat minusta, sillä minä olen siwiä ja
nöyrä sydämest. O Nöyrä lEsu: tee
minua nöyrän' itze cantzas. O! cuinga
caucana on minun ynsiä ja cunnlata O-
roa mieleni Sinun nöyrästä ja alhaisesta

Sinä et ole tahtonut anda
itziäs palwclda, wagn olet muita palwel-
lut, nijn ettäs olet hengeö andanut luna-
siuxeri mcldän cdcstäm: multa cumga
nopia olen minä andcnnan itziäni palwel-
da; ja sitä wasicm hidas multa palwele-
man; Sinä olet Mm mailmallisen cun-
nian kicidänyt, mutta minä olen usiasti
ttziuyt muniata. Sinä olit

B
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pilcasa, mutta minä wällän pllcka:
nä olit caickia ylöncatzottawin minun täh-
teni, mutta minä en ole tahtonut wähäo
kan tulla Sinun lähtes ylöncatzoluxi;
Sinä olit kärsiwäincn ja wait Sinun y-
löncatzes ja kärsimises alla, mutta minä
olen napisnut ja suuttunut minun ylön-
catzeni ja karsimiseni ylitze,cuin useimmast
minun itzentähteni, cuin Sinun tahtes on
minun päälleni tullut; Sinä et ole pyy-
tänyt ihmisten ktjtosta; mutta minä
usiasii tahtonut joca mieheldä kijteltä.
O! HErra lEsu! maahan lyö sencal-
täinen ylöspaisunut, ynsiä ja ylpiä Sa-
tanan mieli minusa; Sillä sencaltai-sesa mielesä en minä ikänäns taida Sinun
pcräsäs Sinun taiwalliseen Cunniahas
tulla. Sinä sanot räikille ylpeille ja cun«
niata etziwäisille: Woi teitä cosca caicki
ihmiset teitä kijttäwät; cuinga te
te uscoa, jolca otatte cunnian toinen
seldan; Se cuin ihmisille on cyrkia, se
on Jumalan edes cauhisius. O! josca
minä tätä oikein mahdaisin ajatella, ja
sentahden > caiken mailmallisen cunnian
pois fielda, tahtoin ennen tulla ylöncatzo-
turi cum cunnioitctuxi, ennen mailmalda
tulla pilcaturi cuin kiitetyn, ennen olla
caickein palwelja ja orja cuin HErra,
ja niin seurata Sinua, O nöyrä lEsu,
Sinun alhaisudesas sillä caidalla ja y-m««f.
löncatzolulla Rlstin tiellä, cuin wie siihen 7-»,.

cato-
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eMMttomahan cunniahan ja ftutuichen,
ptW Sinä nöyrydelläs meille toimitta
nut olet; jongc» tähden olcyn Sinulle y«
UtyZ ja cvnnia ijqncMsess! A MENI!

wasta mailman pots klelyami-
seka.

~ R, Mingä tähden on ChristuZ
WlUt nijn sMäsä mailman pois tieldä!!

Misesa?
W. Silla Hänen Waldacunbms ei

0M tästä mmlmasta, loh. l8:Z6,
H, Mits hyödM? ja lohdutus meili

le sijtä on?
W« Että W hänen tulisimiästä nykyisestä pahalla mailmastapchtetuxi, Gal<, z? 4<

Z< Mikästä sijZ mcidän y?ewo;!isud?m
sn jK mitä me iästä opimme?

W.Kttcmme wiasta majlma, eli mitan
cuin mailmas on, waan kiellämme itzcm
ja cuin meidän smam owat, meidän
oman hengemmckin , otamme Ristin psäk
lm ',? seuramme VEsusta, jos me tah«
dom hänen, opetuslapseus ollg< ~

2: ;I, Match. iy: 38. C< 16:24. Marc.
A 34. Luc, 5: 23,24<Luc, 14: N6< 37,35.
Rmous lEUen Khristnxcn e-suu-



sieuwasta mailman pois kieldas
milesa.

Sinä caickein cuningasicn CunniNil.vm.s:
" gas, ja cawin HErrain HErra!S<,n'H.
Sinun cauttas cunjngat HMftwat, ja «!!">"«

neuwonandaiat oikeutta saattamat; S«
nun cciuttas Päämiehet wallitzcwat, wal«
waldamiebct ja caicki maan duomarit;
Ia Sinulla itzellas cuitengin ei ollut yh-
tan osa tasa mailmasa; Se on myös
Sinun Tahtos, ettei Sinun Palweliast
can mitan smcaltaista etzcis, Misa on
siis Sinun waldacundas? la, Sinun A'h"-,«
Waldacimdas ci ole tGa mailmasta. Et
Sinä ole wailmallinen waan hengellinen
Cuningas; jg stnlahden ei Sinun VM A"''".'dacundas myöstan ole mailmallinen, waan
hengellinen waldacunda. Sinun Wal?
dacunbas ei ole ulcanainm waan sisM- E«chZ'K
nm meidän Sicluisam, cuin on Wan-

Rauha ja ilo pyhD hengcsa.
Sinun cunmaallinm caunjstuxes ci ole
ulconmntn corcus ja prameus, waan
wanhurscaus ja nöyrys< Et Sma hal«
litze wakiwallalla, waan Siwcydctla ja
mmolla< Sinä et tule rickaudcsa waan
köyhybesa la caiken mailman pois kicl>
damisess. Ia Sinun waldacundas on
cshdastans taman mailman maldacunda
wastan. Mitä wmtens sijs tulit mail-
Mgn, cosca Sinun waldacundas ci ole

tästä
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tästä mailmasta? Meidän tähtem tulit
Sinä tänne, sen päälle, ettäs mcidän

««e,l-4. Mä nykyisestä pahasta mailmasta olisit
pelastanut. Me em ollet ensin luodut tä-

mailman turhaan menohon, maan
,/«. tjancaickiseen elämään, mutta Syrmm

mautta jouduimma me tämän mailman
päämiehen Perkclcn mallan alle, tocatck

leh.i-i-/ män mailman prameudesa ja siindisisä
Silmäin pyynnösä, lihan hi>

»>/«- mosa la elämän coreudesa wallitze, joiden
loppu on cuolema, sillä mailma hucku ja

,"' hänen- himons. Tämä saatti Sinun,
2lp.T«g» meidän autudemracastaja ja elämän Pää<

ruhtinas, tulemaan tänne meidän tygöm,
ettäs olisit meidän tästä nykyisestä paha»
sta mailmasta corjannut ja cuolcmast elä<

«.»«h. ,mäan sijrtänyt, ja Satanan mallassa
Ap' T<«. Jumalan tygö, että me olisim tullet jal-
i«"?. lens Sinun hengelliseen waldacundaas

szuteturi, palwclcmaan Jumalala pyhy-
defä ja wanhurscaudesa caickena meidän
elinaicanam, ja sitte ijancaickisest elämän.
Ia että me olisim saanet tietä, cuinga
meidän tule itzem täyttä, jos me tähän
tulla tahdomme, nijn olet Sinä seka o-
peturella, että esimerkillä osoltanut, cuin-
ga meidän tule itzem pois kielda ja caiken
mailmallisen cunnian, heruman ia hywät
paiwät, että ne caicki ei ole Sinun wal-
bacunnastas, «aan o«at estehcxi nijlle,

jotca
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jotcci ftncallaisihin omat sidotut. Sinun
waldacundahas sisälletulla.

Sentahden olcon Sinulle ylistys, mei-
dän taiwallinen Cuningam, ettäs mcille
räikille sencaltaistn autudcn olet toimit-
tanut; Silla Miwan waldacunda on nyt
mcille räikille awoi. Ah aula minuakin
sichcn .sijalle tulemahan. Catzo, minä o«
Zen myös luonnossani wihan ja mailman
iapsi, Satanalda mailman ja lihan hi-
moilla scmgittu, ja en taida mallalleni
paasia, ellet Sinä itze minun , kaieheni,
rupe ja johdata minua Sinun hengelläs.
Ah! auta Sinä minua ulos lasia san-
gcudesia. Anna minun nahda ja ymmar-
ta, että tämä mailma on paha ia mää-
rällinen, anna minun nahda, ja ymmär-2«-4'«°
tä että tämän mailman ysiawys on
wihalumalata mafian; ja jos minä hä-
nen syndista juoxuans seuran, niin päädyn
minä ijancaickiseen cadotuxcen. Se on
mahbotoin lumalata ta mailmata ynnäManh.
palwella. lombicumbi pitä täsa kielttä- "

man. Mutta ah cuinga Mahdan minä
siihen tulla? Satanas on minun moni-
hin hauen pauioihins kietoinut, niin etten
minä tiedä ulos enga sisälle, ellet Sinä
HErra lEsu minua tästä ulos auta.
Toimita Sinun työs, jota wamns tul-
lut olet, ja erolta minua jota Mmmin,
sitä parembi tämän pahan petollisen roa-

rals
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2»<""'"-raWn ia wahingollisen mailman seurasta
Mlaieh. <a muodosta, eroita minua täsä Elämä,
»s- i>- sa niincuin lammas wuohista, että mi,

na sitten Sinun tulemistsas huomiolle
heistä tulisin i<ancaickisesti eroiteturi.' Catt

ne paulat joilla minä sidottu olen,
ja päästä minua Synnin siteistä wal<

ps.l,«;«/lallens, ettq minun jalcani wielä tulis a<
"' waralle paicalle, waeldaman HErran c<

des eläwitten maasa. Johdata minua
sencaltaifeen itzeni ia caiken mailman poiö«
kieldämisten, cuin Sinä minulle esicuwan

M.,!z.andanut olet. Anna minulle armo caic«
ke sitä cuin corkia, caunis, caliis ja hy«
wä on mailman mielestä wahingona ia
raiscanc, pitämän, cuin se myös totisesti
on Sinun ylönpaldisen tunwmises la
waldacundas suhten. Anna minun catzoa
Sinun päalles minun Edelläkawiäni,
cuinga Sinä minua cohlan
olet itzes ja cqicki Sinun hywas kicldä-
nyt, Taiwas ei ollut Sinulle niin ra«
ras, cuin minun lunastuxeni oli; Scnlal>
dcn kielsit Sinä Sinun taiwallisen cun»
nias, ja annoit itzes tänne suurimbaan
miheljaisyteen, ettäs olisit minun pelasta-
nut minun wiheljäisydestäni, ja itze
tzas Sinun cunniaas saattanut. Sinun
oma henges ei ollut Sinulle nijn racas,
cuin minun hengen! oli, Sentahden kiel-
sit sinä pois sinun elämäs ja annoit itzes
««olemaan minun edestäni, ettäs olisit mi-

nun



(6l)
nun cuolcmast elämään wapahtanut. O
sitä Rackaulta! eikö scncaltaincn rackaus
mahdais kehoitta minua Sinun tahtcsN««k'
jallens mielelläni kieldamäan minun oman'" 'l"

hengen! ja caicki cuin minulla on, lisäten-
gin cosca minä sencaltaisesa kieldamisesä
löydän sen totisen ijancaickisen elämän ja'
ycmcaickisen cunnian.

O lEsu! anna minulle, stncaltainm
Rackaus Sinua cohtan. Anna ettei l«i
Mikan ysiärvä olis minulle niin racas, otis- ""><

co st Isa, taicka M, Neli taicka Sisar,
Poica taicka tytär, että he minun mcch-
daisit Sinun ystärcydestaS poiswttä..
Anna ettei mikcin ajallinen hyma mmul-
le olis nijn racas, että se minun Sinun
wckaudestas eroittais. Anna Sinun
Rackaudcs ulosaja caikm minun oman
iackaudeni. Anna että Minä kiellän tai-
ten minun vtnnn tahtoni, sen päälle et-
la minä Sinun tahlos tekisin: kiellän o-
nian mieleni, oman cunniani, että minä
saisin sen cunnlan cuin lumalalda tule;
kiellän Man hyödytyreni että minä saisinsen hengellisen hyödyttM cuin Sinä meil-
le toimittanut olet. Anna, että minä
kiellän caicki pW Sinua, sen päälle
että Sinä olisit minulle eaicki caikisa!AMENI!
xiv.lEsmensbristuMKtw

simiftstji-
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i. R. Mingäs tähden oli Christus Uc«

sinyt?
W. Cbristus karsti kerran meidän syn,

dcimmä tähden, i Pct. 3:18.
2.OnZos Christus omain syndeins t<ch

den kärsinyt?
W. Ei: Hän oli itze ilman synnilä,

eikä yhtän syndia tehnyt, mutta hän
karsti hurscas määräin edestä, «ta hm
meidän Jumalalle uhrais. Ebr. 4: l/,
1 Pet. 2: 22. i Pct. 3: 18.

Z< Cutca ne wäärat owat joiden edestä
Christus on cuollut?

W. Caicki ihmiset; Sillä ei ole km
gän wanhurscas, ci yxitan. Caicki o<
mat he syndia tehntt, ia ei heillä ol!
mitan kerscattapa Jumalan edes, Rom.
3: 10,23.
4. CuinZa se taisi tapahtua että hw

scaS kärsei wääräin edestä?
W. HErra heitti caicki meidän wa'H

rydem hänen paällens: Sillä sen .oca ti
synnistä mitan tiennyt on Jumala meidän
edestäm synnin tehnyt, että me häncs w
lisim sm wanhurscauderi, joca Irimalan
edes kclpa. Es. 53:6. 2.Cor. s: 21.
f. Mitä welwollijuutta waati ChriD
xen kärsiminen meildä ja Nlitä me D

opimme?
W. Christus karsti meidän edestäni j«

jätti meille esicuwan, että meidän pita
nm asteleilans noudattaman. i,Pct.2:2i
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Rucous lEsuM ZyristMN

Kärsimisestä.
0-) Sinä kärsimä HErra lEsu Chti-

stel mikä on syy, että Sinä olei
nijn paljo kärsinyt. Sinä oiit Juma-
lan oma pvica, cuitengin on Jumala
Sinun nijn angarasti hojunut; Si< «s, <-z!,o<>
na olit ilman synnitä, ja caickein ppe«br.7»«!
hin ja hurscain Ihmisien stas, cuiten,
gi el ele yxikän ihminen niin paljo kär,
sinyt cuin Sinä. Ah HErra! minun
syndini ja caiken mailman synnit on
srjhen syy. Ellemme ölis jyndiä teh-"-
net, ei olis Sinun tarwittu kärsiä;
mutta meidän ssiwanhembain lange-
muxesta on syndi caickihin Ihmischin Rom.f»
tullut, nijn että me olen» caicki syndiä
tehnet japoikennet pois jaynnä kelwot-
tomaxi tullet, ei ole yhcön joca hywä
teke, ei yhtäkän ; jolla me caikin Ju-
malan wchan ja wanhurscan duomion
oiem päällem wetänet ajallisesti ja ijcm-
caickisesti; Ei tainnut täjä yxikän
luondocappale meitä aucca taiwai-
sa eikä maan päällä. Sencaiiai-
ftn <urkiuden ylitze pacahtui Sinun
Gydämes, O lEsu! kasittämattömäsä2«'«-"
Rackaudesa, nijn että ennen ruins tah-
doit anda meidän nijn tjancaickisest kär-
siä, tahdoit sinä kärsiä meidän edestäm
Sinun tzancaickises Perftnajas. Ia
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«f.f,:4«sentäl)den otit Sinä caickein meidän

'". ftndim itze päälles, Gmä annoit «tzessyyn kärjeit sen rangaistus
xen jvnZa me ansainnet olimme, O käe
siccämätöin Rackaus, joca caiken tunve«

«pb ''»<>. milsn ylitzekay. O lhmellisen whsom
ja laupiuden sywye! Se joca ei

».«°r. mitan synnistä tiennyt tule syndissen
~P«.,! edestä jynnixi tehdyri; Hurscas kärsi

määräin edestä, öxi caickein edestä yhp
<l.l°'l»/den terran caickein kertain edestä, nftntäydellisesti tttä taiten mailman syw

tulemat stncautta ftwitetuxi ja pois
Eatzo Jumalan Caritza jota

Im.Z.pois otta mailman ipnnit O! Sini
""""Jumalan Eariya joca olet tapettu ja

olet werelläs meidän Jumalalle lu»
naftanut ! Sinä olst mahdollinen
ottaman woiman ja rickauden, ja,
wijsauden , ja cunnian ja kljtoxen ja
siunauxen minuwa la caikilda Sinun
lunastemildas tjancaickistst ijancaicki»
seen! Ah! auta minua sijlM.

O minun Lunastajani! auta että nn'«
nH taivaisin itzeni Sinun kärsimistcs
coconans sisälle sulke, nijn etlä se olis

f.Moss: eaicki minun Sydämeni Mms, minun
?/«..'haluni za puheni, maam pannesam ja

nosiesani/ joco minä olen ulcona ta:cka
sisällä, cotöna taicka poifa, yxinänt
taicka muiden eansa. Anna Sinun
kärsimifts sydämellisen tutkistelemuxen

M,
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polsala minun Sydämestäni caikcn luri
hudcn ja lihan himon, että minä nnn
tulisin Sinun kärsimists osallisuteen ja Si-
nun Cuolcmas caltaisuteen. O! josta
Sinä almi olisit Sinun kärsiwäsä muo-
dosas minun uftoni Silmäin edes, Si»
nun coroisa Sitcisäs, Sinun pilcasas ja
häwaistynsäs, Sinun werisisä haawoi-
D, Sinun suomitzkmZsesas ja orjanlap-
pura crunuscis, Sinun Ristinnaulitzemise-sas ja cuelemasas. O! josta minä oikein
näkisin m ymmarraisin cuinga Sinä cais
ken tämän minun tähteni ja minulle hy-
roari ulossiisonut olet: tltä costa caiken
mailman Synnit olit Sinun päälles hei-
tetyt, uijn olit mlnungi Syndini sijns
ccmtza, la ettäs olet kärsinyt, caickein>
wääräin edestä, ntjns olet sijs minungin
edestäni kärsinyt, niin on sijs minullakin
nyncuin caikilla muilla osa Sinun Rac«
kaudesatz. O! Rackain HErra lEsu,
älä ikänäns anna sencaltaisen Rackauden
minun Sydämestäni poi»tulla< Catzo mi-
nun syndini owat tosin suuremmat la u-
siammat cuin monen muun! O cuinga on
sl!s minun Syndcml rastas cuorma Si-
nua corocmmin painanut cuin jongumuun<
O! josta minun Syndeini rastas cuor-
ma olis poisa ollut, nijn olis Sinun
kärsimists huokiamdi ollut! Ia Sinä et
MeriM ole kieldänyt naatin paalles oi-

E ta-
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kamasi. O! cuinga suuresi olen mins
welcapää Sinua racastaman, «nämmän

w.?.'4,.cu,n jocu muu: Sillä lolk paljo syndtä
andexi annelan, sen tule paljon racasia.
Ah! cuingas minä mahdan Namaickisesti
Sinua welwollisesti sen stiuren Rac?
tauden edestä, ettäs olet minun Syndci»
Ni tähden ja minun edestäni kärsinyt.

O Minun callis Ristin Cuningani!
Aidäistö minun nyt wielä syndiä racnsiy-
man, loca Sinulle jencaltaisen waiwan
saattanut on? Pidäistö minun wielä ttzi-
man ilo ja huwitusta mailmasa, cosca
Sinä sulan karsimisen ja waiwan caulla
olet tämän mailman läpitze käynyt? O!
nftn ei olis minun Rackalidenl totinen
Sinua wasian ja Sinun kärsimiscs olls
huckan tullut minun tdestani. Sinä olet
Sinun kärsimisesäs jättänyt meille esicu<is'' roan, että meidän pilä Sinun asteleitas

20h.',: noudattaman. Ei ole palwclja suurembi"' HErraans. Jos Sinä olet kärsinyt mei-
dän tahtcm, ntjn pttä myös meidän Si<
nun tähtcs la Sinun cantzas kärsimän.
Se on myös meidän oma hyödytyrem:

».Tl»,.»:Sillä jos me ynnä kärsimme ntln me myös
«»/».' ynnä hallitzcmma; los me Sinun kiel-

lämme, ntln Sinä mcidängin kiellät»
Sinä olet itze sanonut: cusa minä olen,
siellä pitä myös minun palwchani oleman;
täällä kärsimisesä la siellä cunniasa» An-
na sijs HErra ICsn armo noudattß a?

Kti



täti Sinun astcteitas kärsimisesti. Ann»
minun ustolliscsii canda Sinun RiMs
Sinun peräsas; Auta tttti ikänans mi?
kän > vlisco se MyödtNttlt wasioin käyminen»
onni micka vnnettomus» elämä eli cuow
ma erotta minua Sinun kärsimists osab
llsudtsta. Minä sanon Ruthin taHa:««h.s
tubunga Sinä menet> sinne myös minä ls/»?°°
menen» ja ttist, Sinä vlct, sietla tahdon
myvö minä olla: Sinun ransas on mit
nun cansani, iu Sinun lumnlason M
mn Jumalani; rusa Sinä cuoltt» sielläminä myös tahdon ruolla > ja iWi haw
dalta anda, ei wolcmatnn meitä pidä e-
toittaman. HCrra lEsu aum minua
Mn! AMEN !

xv. MuM Zhristuxen
winnosta ja WanhUlMudesta.
l. A. Mitä hyodpiys js lohdutus ott

meillä Chrisiuren kärsimisestä?
N. DlitzekayMinen on lopetettu» syN»

Ntt peitetyt» pahat teot somittiUt ja HZM
caickinm wanhurstaus edes tuotu. Ban.
9: 24.
2. Mitä wrlwoltisutta waäti Cl)ristU-
xen sowindo ja wanhurstaus meithä?

W. Ella meidän pitä händs pätwtzs
lcman pyhydes ja ivanhurscaudes caicke-
na meidän xklinaicanam, Sillä hän on
ltzens andanut Mtldän edestam, että hän
Mkit» caiktsta wäärydestä lunastaiö, a

E 3 itzck
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MtNS ttinomalsexi cansaxi puhdisiaiö, «h>
kerafi hywijn töihin. Luc. l: ?s.Tit.2:l4.lEsuMKHnstuxen lo-
winnosta ja Wanhurstaudesia.

-s) Minun armollinen Sowitlajani ja
" Wanhurscaxi tekiäni HErra lEsu
Christel Ylistys olcon Sinulle, ettäs olet
meidän waiwaisten sydisten edestäm el ai-
noastans nijn paljo kärsinyt ja työtä teh-
nyt, waanmyös nijn suuren autuden meil-
le silla toimittanut. Sinun kärsimists
meidän edestäni ei ole huckan ollut, jos
Sinä olet paljo kärsinyt, nijn olet Sinä
myös paljon toimittanut: Sillä meidän

t>«". e- ylitzckäymistm on sencaulla lopetetut ja
"' synnit peitetyt, ja pcchat teot sowitttut, ja

tjcmcaickinen wanhurscaus edestuotu. Ah
mikäs on se cuin eroitta meidän ja meidän

''lumalam toisen toisesians muu cuin mei-
dän ylitzekäymisem,syndim ja pab.at tccom?
Mutta nyt sanot sinä Sinun SowindoZ

<»s.4,,,fwoimasia caikille lotudcs catuwaisille: Mi-
nä, minä pyhin simm ylitzekäymises pois

«5.44-« tähteni, ja en muista sinun syndejas;
minä pyhin sinun pahat tccos pois nnnculn
pilwen ja sinun syndis uyncuin sumun,
käännä sinuas minun puoleeni, sillä min»
sinun lunastin. Mikästä se on cuin estä
meidän uscalluxem Jumalan tygö muu,
cuin se, että me hänen meidän synneilläni

' . wihoittanct olcmma? Mutta nyt olet Si»
"' nä lEsul Sowindo meidän syndeim e-
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destä ja tt ainoastans meidälr wacm myös
cssikcn mailman edestä; Sillä Jumala
li Christures, ja sowilli mailman itze caw
Hans, ja ei lukenut heille heidän syndiäns,
ja on meisä Sowindo Saarnan jäätänyt.
Mikä oli se cuin meidän Paradijststä ulos
ajoi muu cuin se, että me cadotimme
wanhurscauden maatiet, joilla me luomises
olimme puetetut, ja meidän alastomudem
häpy nijn ilmei tuli? Mutta nyt olet Si«n.s sen ijancaickisen wanhurscauden edes
luottanut, cuin sen ijancaickisen Jumalan
edes ainoastans kelpa; Ia Sinä olet itze
meidän Wanhurscaudem. O täydellinen
sowindo meidän wihcljäisten syndistcn ede«
siam, jotca itzeemmä meiläm woinet aut-
ta. Catzo meidän syndim olit itancaicki<sen rangaisiuxen ansainnet, se ijancaickii
nen Jumala oli wihoitettu, itancaickinen
cadotus seisoi meidän edesäm; Mutta nyt
olet Sinä HErra lEsu! meille ttancaic-Eir.?-».'
kisen lunastuxen löytänyt. Sinä olet syn-
dcin edestä uhrannut yhden ijancaickisesti
kclpawan uhrin; ja tjancaickisen wanhur-
scauden luonut edes, Meillä on ftancaic-
kincn armo Sinun cautlas, stjtä luma-«0,.,.»>
lliden täydellisydestä cuin Sinusa asu ruu- »-

milliststi, josta täydeNisydesta me saamme
armon armosta. Ylistys olcon Sinulle sen
edestä ijancaickisest.

O! Minun armollinen Lunastajani ja
WapalMMil Lukitzt Sinä tämä caic<

kiSi-



A Sinun henges Sinetillä minun Sye
hsmcfchii,, anna minun uscosa woimallise«
sti Ma, Ms olet minungin plitzekaymist-
vi lopettanut, minungi syndini peittänyt,
ja minungi pahaMoni sowittanut. Ah!
pyhi Sinun lupaures jalkcn minun ylitze«
lä-mistnj pois tze clla ma mui-
stele minun syndcjani; Pyhi minun pMt<
ieconi pois nijncuin pilyM, ja minun
h)ndi>>i niinluin sumun; Anna minulle ar«
mokaaMeni itzeni coconans Sinun ty«
gös, ja ole minungi Lunastajani.,
Ole Sinä Somindo minun fyndcmlede,
sia. Ole minun Wanhulstaudeni; Ole,
minun Edeswchajani Issn tyköns, Si«

wMhulstas olet; Anna
Sinun HamaMnw Wanhulstaudes peit-.
tä,, pois pyhkiä ja pois om caickt minun
syndini. ettei heitä ikanans enambi
tais< Pueta minua Sinun WanhMscaudeZmaiMa Malteilla, Mi minun as

Iw. H,lastowutzini hgpy ngkyis: Että minä sai«
«1«,.° stn ityita HErrasg ja minun Sieluni rie«
' '' 'muita lumalasa minun Wapchtajasani.

Silla hän puetta minun amuden maat-
teillä, jg wcrhotw, minun Wachurstau«
den hamcha» nimuin Mka caunistettu
papiAstlla cauMmlla. »anijncuin Mor«
sian caunistettu camHmsans. Opeta
'mmm mybs ajatteleman minun
suttani tasa, että cosca Sinä olet minun
nijn Misii Wastanut synnistä, niin eisowz



fowl minun nyt enambi ela synnifs, jos
minä muukin tahdon olla ja cutzutta Si-
nun lunastettusi Sinä olet minun luna-
stanut ja ostanut Sinun omaisudexes',
tähden ei sowi minun oyleläitzelleni waan
Sinulle, ei mmun, waan Sinun pyhän
tahtos jälken. Sinä olet minun caikesta
wäarybesta lunastanut, la ljancaickisen
tvanhurscauden minulle tbesluollanut,sen-
tahden tule minun Sinua palwella py-
hybes ja wank,urfcautzes, eatckena minun
tlinaicanaui. Ah HErrg tähän asti «n
minä ok nijn tehnyt; sentähden olen mi-
nä ollut ulcona Sinun Sowinnostas l«
ulcona Smun Wanhurscaudestas, ja
nijn olen ollut Perkelen oma synneisä la
pahudesa. Ah! Armahda nyt tämän
yHettaisyden ytitze, ja anna minun wielck
tämä Sinun Sowindos ja Wanhurscau-
bes hywäMi M minä nyt siitä
tulisin osalliset ja siinä pyhitettäisin la
puhdistettaisin, että yiincum minä tähän
asti olw ahkera ollut yahoisa tegoisa mi-
nun oman tahtoni lalkm,, olisin tästedes
ahkera hywisä Ma Sinun tahtos jäl-
ken, ja niincuin minä ennen oken anda-
nut jäsentni wäatyttä la saastaisulla
palweteman waaryteen. että minä nyt
tästedes nijn annan minun taMni«

.

tvanhurscaulta palweteman pyhytem, et<
ta minä niin Sinun sowindos ja Wan-
hurscaudes cautta wapaxi tullut synnistä,

olisin
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olisin Nyt Sinun palwchas, että minuli
la nijn olis sen oikia hedelmä pyhyten,
multa lopuxi tjancaickinm elämä! Amen!!
XVI. lEslifm Zljristuxcn Fan-

giudesta.
i.R. Mingätähden on Chrisius hänen
tärsimistsäns andanut,'tzens pimeyden
«vallalda fangit^, ja mikä hysdytys ja

lohdutus meille siitä on?
N. Että Jumala meidän semauttapimeyden mallasta pelastais ja hänen

rackan Poicans waldacundaan sijnäis.
Col. i: 13,
H.Mitästä me tästä opimme! ja mitä

on meidän welwollisudem?W. Waeldacat nijncuin walkeudcn
lapset, silta hengen hedclma on caikcs
hywydes ja wanhurscaudes ja toludes,
ja coetelcat mikä HErralle otollinen on,
ja älkät olco osalliset pimeyden hedelmäft
tömisa löifä, waan parammin nuhdelcai.Eph. 5: 8,9, le>, li.

Rucous lEjnxen Fangindesta.
Sinä tanMu la sidottu HErw

lEsu Christc l Anna minun nähdä
ja ymmariä cuinga Rackaus on waati-
nut Sinun nuorihm ia sitchisin minun
tähteni; tofin Rackaus on Smnn
ni ottanut ja sitonut mamman cujn Si-
nun wlhollises» Ne löit Sinä yhdellä

Sa-
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Sanallas maahan; muttta Rackaus senicki, ettäs hywällä tabdollas annoit itzcsheidän käsijns. Sinä et womut sitä
nähdä että minun olis pitänyt olla pi-
meyden cahlcilla sidottuna ijancaickistsi;
Sentähdcn annoit Sinä Sinus Pimeys
den mallan alle, sen päälle että minä

'

sijtti tulisin ptlastctufi;. Sinä astuit cdcs
meidän siahcun ja sanoit: minä olen se,
andacat naiden mennä. Sinä annoit
tzcs miclclläs näihin sitehisin; sowittaxes
sitä, ctta minä nijn mielelläni olin juosnut
synnin ja Perkclen pauloihin, joilla minä
olin faNgiltu hänen tahtons iälken.
annoit Sinus talutctta yhden määrän ".

duomarin eteen loisen perästä, sowittaxes
sitä, että minä olen andanut itzeni
fmlda talutetta mjneuin sidottu synnin or-
ja, yhdestä wäärydcsiä nijn toisten, yh«
deOa pahassa himosta nijn toiseen. Si-
nä annoit itzcs sidottuna talutella yhdestä
Masia nijn toisten, sen caulta lunasta-
xcs minua, joca olin ansainnut sidottaman
käsistä ia jalwoista ja heitettä ulconai- «> ">

sccn pimcytcen kärsimään siellä Uancaic-
kista pijna ta waiwa. Sinä olet anda»
nut Sinus Pimeyden wallalda kiinni o-
ictla ja sidotta, että minä sm cautta.
mobdaisin lulla pimeiden mallasta
stcmri ja walkeuden waldacuudaan istute-
iuli. O! minmi armollisin Lunastajani

ja
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la Vapahtajani! cuinga paljosta pch<u
sta olet Sinä minun lunasianul, jacuin«
ga paljon bywa olet Sinä minulle tw
mittanut. O! ruinaa suuri on Sinun
Rackaudes minua suurta syndistä cohtan,,
ettäs minun tähteni olet tahtonut niin pak
jon työtä tehdä ja ulos seista. O! josta

tämä Rackaus minun nyt.min wäkewä-t
Ni sitois Sinuhun, tuin fcGinun on
tonut minun puoleeni. -O! josta se Rao
kaus joca Sinun sidoi minun wihtljäisy«
tmi, sidois minun pyhällä cuuliaisudella
Sinun tässyihis lotiseri Rackauden mcr-
kixi. Ah! Sido minua niin luiasii Si-
nun Rackaudcs siteillä, «tei elämä eikä
(«olema, laicka jocu muu tuondoeappale

R«»,<«: mahdais minua Sinun RackyudestaZ
""' eroitta.

Anna myös O! laupias Vapahta-
ja! Että niincuin sinä olet täydellä to-
della minun pimeyden mallatta pelastanut
ja minun syndini siteistä päästänyt, minä
siis en enämbi niisa pysyis.waan lähden us
los stncaltaiststa synnin sangiudesta ja o»--
judesta sitä parembi jota pikemmin. An-
na minun nähdä mikä muhia ja pimiä

Ich.»-O.fangius ja orius se on» elää spnnisä, et<
ttn minä enämbi itzeni witttelis, etzcin siinä
ilo ja huwitusta, maan ikäwötzisin siitä
ulos, pitäin itzmi Sinun tygös minun

z«c,e?,. Lunastajani, joca olet ilmestynyt niille jot-
ca pimeydes ja cuolon warjos istumat,

aset-
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Mamacm meidän jalcam rauhan lick
le. Sinä jocy olet tullut awaman
ain silmät >a sangeja pctasiaman fangiu«
desiä, ja tornista niitä jotta pimcydes »

stuwat. Pelasta sijs minuakin minun
synnin orjudchani, wie minua pimeydestä
Valkeuteen, Saman mallasta Jumalan
tygö, saaman syndetn andexi andamistaf
japcriwlsta ynnä niiden cantza, totta py«
hitetän uscon cautla Sinun paallcs. A«
s«g minun jalcani rauhan tielle, la ope-
ta minua nyt tastaedes maeldaman Mm^
<uin walkeudm lapsi caikesa lMvydcsa ja
Vanhulscaudesa ja totudesa. Sinun hen«
Zes maicutuxen <Mtta, wetellen kaikisa,
mikä Sinulle minun HErrani, otollinen
on. Auta etten minä ikänäns enambi
olis osallinen pimeyden hed'elmattömi,äl.<?°r.«
iöisä.. waanparammin nuhtelisin niitä,la "'

ewittaisin tzeni niistä, sen päälle että m>«
na walkcuden Isälda corlatlaisin .
den lapsen, jahäneldä wgtmistlttaisin
hain periwlsen osallisuteen watkeudcsa!
AMENII,
XVll.lEsuxen ZVristuM Haa-

wolsta
~ N. Mingäs tähden on Christus hä«
nen kärsimisefäns tullut haarpoitMxija

m mikä ja lohdutus
meillä M on?

W. Hän on haawoitttlu meidän M
hoin
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hain tecoim tähden, ja meidän syndeim
tähdm on hän hosuttu, ranssaistus oli hck
nm päällans, että meillä rauha olis, ja
hänen haawains lautta olemma me pa»
ratut. Es. 53: s.
2. Mitä welwollislltta waatiwat Chri<
fiuxen haawat meiloä ja mitä me nij<

stä opimme?
W. Costa me olemma hänen haawa-

inö cautla paratut, niin pitä meidän ole,
man wagat HErran meidän lumalam
edes, laittamattomat ja täydelliset, täyt-
tain pyhytta Jumalan pelwosa. i Mos.
K. i8:13. Esth. 1:4. i Thch. 3:13. C.
4:1, n. 2Cor. 13: n. C. ?:i.
Rucous lEsMn Zhristuxen

Hawoista.
f)! Sinä haawoitcttu ja hosuttu HCr-

ra lEsu Christel Opeta minua u-scon cautta catzoman Sinua Sinun haa-
woisaS; anna minun nähdä minga rac-
kauden Sinä olet minulle Sinun haa-
wais cautta osuttanut; anna minun nal>
da minga hyödytyxen ja auluden Sinä
haawoillas olet minulle toimittanut. Ah!
opeta minua oikein Sinua Sinun haa<
woisas aureni huutamaan; Opeta minua
oikein ylistämän ja kunnioittaman Sinua
Sinun haawoisaS, Sillä Sinä olet yli»
nas mahdollinen ottaman cunnian ja kii-
toxen minulda ja caikilda wiheljäisilda

syn,
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syndisildä; Sillä Sinä olet häawoileftEs-«'«
tu meidän pahain tecoim lähden ja mti- "'

dan syndeim lahden hosuttu, rangaistus,
jonga me olimma anjainntt, oli sinunpäälläs, Minun lEsuxeni. Minä olense oiklapaholntekiä, ja catzo Sinä kär-
sit niincl»in pahoinlckiä minun edestäni ja
annat Sinus Pahointckiain stcaan luei-
ta: minä olen ansainnut scka sielun että
Ruumin puolesta rangaista, ja catzo Si-M.,»;,
nä karsit sekä sielusas että Ruumisas;sil«"-z""'
lä Sinun sielus oli suurest murheisanS
cuoleman asti, ja Sinun Rumis oli coco-
nanS haawoitetlu ja hosuttu. Minun
Syndini omat epälucuiset, ja Sinun
haawas minun edestäni omat lukematto-
mat. Minun sylidini omat usiammat
cuin hiuScarwat minun päasäni, ia Si-
nun päasäs ei ole yhtän hiuscarwa joca
ci ole wcrinen lyömisestä ja haamoffw.
Ei ole yhtän jasendä minusa cuin Syn-
nilda ei ole haawoittttu, ja ei yhtän jä-
smdä ole sinusa cuin eivle lyöty ja haa-
moiteltu minun syndeini lähden. Minun
syndini kaywat canda-päastä niin
asti haawoisa, sinimarjoisa ja meripahoi-'sa minun Jumalani edesä, ja catzo sinus-sa minun lEsuxeni ei ole terwettä coco
Ruumisas candapaasta niin kiiresen asti.
Ia mummun syndini käymät minun pää-
ni ylitze, nrjn on Sinun pääs myös or-Ps,»:,»
janmppuroilla haawoittttu ja euoroolla AA-,

lyK-
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lyöty. Minun syndin, käymät luiden ja
ytimen lapitze, ne tungewat Sinun Sy

lapitzt, M Sinun kckes ja jab
,8/',/' cas tulit tämistelyxi ja Sinun kytkes p«

«sietyici. Mmm syndini vwat täyttänet
' ' minun mieleni silmän pyynnöllä, lihan hi,

molla ja elämän rotcudella. ja catzo G-
nä olet coconans «ikella tawaNa wai,
wattu. Sinun corwas läydyi cuMl
syndisiä sanoja »a huutoja, Sinun 5,!,!

M«»h> mäsnähdä lumalatvinda meno. Sinun
"'"- kieles maista eticka ja sappl la roco Si-

nun Ruumis käesiä catkcrimba kipua.
«5.4,:;4-AH tasä näen mins nyt mitä työtä mi»

nä olen Sinulle saattanut minun synnin
säni ja mitä waiwa minä Sinulle minun
paboisa twisani tchnyt olen; nyt näen
minä cuinga suuri Sinun Rackaudeson>

5»z..« lillut, tltäs caiken sen olet minun tähteni
"' ' utosstijoa tahtonut. Ia HErra lEjv

anna minulle walaistm ymmärryM sil-
mät, sitä oikein näkemän, anna ufco tä-
tä oikein käsittämän ja wastanottaman,
anna armo tätä oikein ajatella, ja Sinuasen edestä sydämcUcsti kiillä. O! laupias

anna se Rackaus tulla wuodateturl
minun Sydämeeni, cuin Sinun haawais
cautta on Sinun sydämesiäs muolanul;

sinun haawas rackaudella haawitla
minun sydämeni. Anna minun sydämellise-
sti sitä murheltia, että minä Sinun syn-
neilläni haawoiltanM olen: OM myös

mi»
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minua, Sinua jydsmellisesti ylisiämsNf
ettäs olet minulle niln suuren amuden
Sinun haawais cautra toimittanut.
Sillä ellee Sinä olis andanut itzes, si-
nun wiattomudesÄs haawoitttta minun
tähteni, nijn olis minun täytynyt kär-
sii minun smantundoni haawain kip>«l
ljancaickisest; Ellet Sins olis Sinun

tullut minun tähteniran,
gaisturi, ntjn olis Jumalan oikia ran-
gaistus ollut minun päälläni ftancaicki-

sest; Mutta nm sanotan: Rangaistus «s. s«»y>
vii hänen päällänS, että meillä rauha
olis ja hänen haawains cautta olcmma
me peratut. O! Hsrra lEsu! a«ma
tämä sana mmungin päälleni tulla
täytetyxi; Catzo täiä macan minä Sl-
nun edesäs nftncuin se lviheijäinm La>
zarus täynnäns hawoja ja paisumita ia

nijncuin le haawmtettu
n,ies, joca Jerusalemista lerichohon
waeldaisans oli ryöwäritten Wyin jou-
tunut. Ah! minun sondini haawat, mi-
tiun omantundoni haawae, omat ustam-
n«t, cuin etia minä ne luke taivaisin,
sywemmät cuin minä taidan mm, waa-
wllisemmat cuin minä nähdä toidcn ja
julmemmat cuin min«ä sano taidan En
minä tiedä yhtän lääkitystä «i myös o-
Kckan taiwas eikä maan pääO/ cuin
ainsastans Kinun haawasZ Sinun haa-wae woiwal Minun mnoastanS paran,

da?
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da, Sinun ftlnas minulle jen todista.
Anna sijS, HErra IElu! ftn paran.-
dawaisen woiten ja woiman cuin Si,
nun haawoistas wuota, minun syndinl
ja omantundoni haawat paranda: An,
na minun lewottsman omantundoni!öy,
tä rauhan sijnä rangaistuxesa cuin mei»
dän tähdem Sinun päällas oli Anna
minun löytä Sinun wiattomasa kärsi,
misesäS minun edestäni jen täydcllistn
wanhurscauden uscon cautta/ sen päälle

minulla Jumalan can<
§a S>nun cauttas.

Anna myös armo, että, ntjncuin Si,
nä olet sentähden haawsitettu/ etti
me mahdaistmparacuxi tuLa, minä nijn
ahkeroitzen olla waca minun Jumalani
edes, Sillä S>!!ä olet ftn meille Si-
nun haawoillas toimittanut, että me
nijden caucta termexi tulemma, ja em>
me sitten enälubi sairar ole/ wallitze,

Ps«l!,.Vaisisa synneisä. Sinä paoannat caic,
-ti' meidän ricoxem- Anna stjs että mi-
nä Sinua terwM. coconaisella ja ja,
camattomalla Sydämellä palwelisin,
etci minä racastan «Kinua tävdellijella
ja wilpittsmällä rackaudella, ja en jae,
tulla rackaudella mnilman taicka itze
cankanli että minä Sinua ainoata ra,
castan la en yhtän muuta caikesta Sy<

"' dämW ja caikesra sielusta? caikcstamie,
siä,
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lcsia, ja caikcsia woimasta, nnncuin Si-
>nä olet minua racastcmut, caikesta sielu,
sias, caikesta miclcstasja caikcsia woima-
sias. O josta ci yhtan jastnda olis mi-
nun ruumisani joca ci olis Sinulle palwe-
luxcxi; nijncuin ei Sinulla yhtan jäsendct
ollut, jota et Sinä minulle ole palweluxe-
ri andanut. Anna armo että minä Si-
nua pelkän roilpittömalla pclwolla ilman
ihmisten pclco. Anna minulle terwe
lu, että minä pidäisin pyhän ja laittamat- '"'"'

loman waelluxcn, täyttain pyhyllä
malan pclwosa. Ia cosca minun cuolema '

,hcckeni tule, että minä tästä waiwaloise-stamailmasta crcanen, anna minun silloin,
HErra lEsu Sinun haawoihis nuckua,
ja tulla sichen tlancaickisecn rauhaan, cuir»
mcille sen rangaistujen cautta joca Si-
nun päallas oli, toimitettu on, ja sen ede-
stä kyttä ja ylistä Sinua ifancaickiftst;
AMENI!
xvul. lEsuxen ZyristMn

Werestä.
i. R. MinZätähden on Ch?l'sus an>
danut werens nieidän st»wind«m js

lunastuxem hinnaxi ta?
W. Sillä paitzi meren wuodatrsi ci

yhtan syndcin andexiandamust tapahdu,
Ebr. 9:«22.
2. Cuinga usiasti on andanut

werens wuodatetia?
3 W.
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W. !. Hänen ymbärlns tcicka^esans.

Luc. 2:21.
2. Hänen wetta hicoitemisesans. Lue.

22:44.
Z. Hänen ruostitzemiscfans. Y0H.19: l.
4. Hämn rnsl-misesans ja pukemisesanS

ruoMmisen jälken. Malth. 27: 28.
5. Hänen rusicoitzcmisesans. Marc. 14:

6/. Luc. 22:65,64.
6. Hänen orjantappuralla Crunamife,sans. Match. 2?: 29.
7.Hänen lyomWns orjantappura Crw

nun päälle. Match. 2?: 30.
8. Hänen riisumijesans ja pukemiseftns

pjlcan jälkcn. Match. 2?: zi.
9. Hänen Ristnwaulitzemisesans, costa

hänen kätens ja jalcans tulit lämistttyrl.
Luc. 23: zz. loh. 19: ,8. Ps. 22: 17.

io. Costa hänen kylkens awattln. loh<
19: Z^<
3. Cuinga msttcncaKatset

on meillä lOsuxen werestä?
W. l. Se on mille ja Te,

stamentin N?eri< Zach. 9: il. ,h,
26:28. Ebr.9:2o. C« 10:29. C.i! 2y<

2. Sowindo Wer», jongacauw 'llä
on syndein andellandamus. Ma1,,,. 26:
28. EpK. 1: 7. Col. 1: ,4,20.

?. lunastus N)eri, Apost.T.2o: 28.
« Ptt. 1:18,19. Ilm.K. 5: 9.

4. Pelastus Meri. Zach. 9:i i< Cph<
i:?« Col. 1: 14. Ebr<9:i2«
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s. pr:föditUsweri,zM MK tulcff»asys

damesä pahasia vmasta
sM.Ebr. 12:24. C.tn: 19.22. l.Pet.i: s»

5, puhdlsillL Ma mMn räi-
kistä meidän stinneistäm puhdista. Ml. 9!
34' !Zoh> N?. Ilm.K. t!7< C.7: ich.

7.WsnhurstKxi tetewämmwM. RvM.

9< Mspallb M'ci> jonga tautta Mcils
tä on mapaug mennä pyhään, ja lähestyä
tzumnlata. Ebr» io: 19. Cph» 2:IZ,

Ebr. 4: is.
15, wsKon jonga cMia mesaamme woiwn eaickcin meidän hengellistm

wlbolllstem hlitze. Flm«K. t2: 11.
4«Mitä welwollisutta waaiiChczstuxm

M Että meidän pitä meren Hi W
lvoltelemnn syndiawnsian, ja että me smjalkcn, joca Meidän tWUM ön,ja m M
hch myös olcmma pyhät caikisa meidän
menoisam? tieten emm me ole calowgistllg
hoplaua eli Malla lungsiettik meidän tur- ,
hasiö menostam, jonga me Isäin GM»
bystä saimme, waan callilm CIMuM
we-?l'6 n«n?uin wiattoman ja puhean CaZ

Weressä.
Sinä wetjnktt GanZari ludOnSw 'Mi,
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Es.s»!l/s.gusia! Mfti owat Sinun waattcs nifn

punaiset, ja Sinun pucus nijncuin wima-
curnan solcujan? Catzo minun wcrirustiat
syndini owat sijhen syy, niiden weri on
priscunul Sinun waattcisis ja on saastut-
tanut caicki Sinun pucus. Minun weri-
rustiat syndini olit kehoittanet Jumalan
wanhmscan wihan, cuin ei tainnut ilman

«bl.l>:«.wtrm wuodatust asettua, Silla paitzi we<«
'rcn wuodatust ei yhtan syndein andexi an-
damust tapahdu. Ah! minun wercni,
caickein ihmisten ja caickein luondocappal-
den weri ci woinm yhtä ainoata syndiä
somilta: Silla Jumala on pyhä, mutta
meidän werem on saastainen, ei han siihen
tydy; Sentähden tulit Sinä, O puhdas

».P«l.,!i,ja wiatoin Jumalan Caritza, Sinun wiat-
tomudesas ja nuhdettomudesas, Sinun
Jumalallisella werelläs Jumalan wanhur-
scautta sowitlaman. O! cuinga runsast
on Sinun weres 'wuotanut; Silla mi-
nun syndini omat niin monet ja usiat ollct.
Ei yfikan ivermpisma ole minusa puhdas;
Seniaden olet Sinä andanut Sinun wi«
mcisetkin werenpisaras minun edestäni wuo-
ta. Minun syndini kaywät sielun ja ruu-
min lapitze, scntahdm on Sinun stclus
nijn ahdisteltu, että ahdistus on pusertaa
mtt roeren ulos coco Sinun ruumistas;

««.«l<4 M,'na olen tehnyt syndia lukemattomalla
tawnlla ceuckia Jumalan kymmenen kasty
sanoja wastan: sentahden oltt Sinä' anda-

nut
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nut kymmenellä lamalla weres wuodatet-
ta, ja Sinun weres pisarat omat luke-
mattomat. Plistys olcon Sinulle jo«
caitzen edestä! Ah cuinga monet hyodyty-
xet omat minulla Sinun weresias! Chtzo,
minä olin Jumalan ltjton rickonut, mutta
sinun wercsas sinä säädät minulle uden jäl-
lens.Mina olen welasa Jumalan tykönä ja2"-"'"<
duomittu pahointekiä; multa Sinun We-
res ccmlla on minulla syndem andexi
damus; minä olen myyty synnin ja pimey-
den mallan alle, mutta Sinä olet minun
werelläs ostanut Sinun wapaxi omaisu<
deres: Minä olm synnin melan cautta tul-«,«,.,:
lut fangixi helwetin ruoppaan, mutta Sinä ".

lastet ulos Sinun liittos meren cautta <La<h.'«
Sinun sangis siitä wedeltömasta cuopasta; «

Minä olen saattanut itzelleni pahan oman-
tunnon, mutta Sinun weres priscotla
minun Sydämeni pahasta omastatunno-«. e- «4.

sia, ja puhdista minun omantundoni cuo-
lemaisista töistä eläwätä Jumalala
meleman; Minä olen tahrattu minun syn<- ~1,h.«,
deini jaastaisudella, mutta Sinun weres
pese ja puhdista minun raitista minun
synneistäni. Minä olen Wsani määrin Rem.?!?
tekia, mmta Sinun Weres teke minun
manhurMi; Minä olen itzesäni saastai-<x^.»«
nen, mutta Sinun Weres teke minun py- »?-

häxi; Minä olen syndeini tähden Paradi-
sistä ulosaMtu ja mllut Iu- «ph.»-».

mala-
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malasta, mutta Sinun Weres mutta on

E1f,15:«3 miiMg jgllinsivapaus caikclla uscallurclsla sisälle mennä pyhään ja Fumalata la«
hestyä, Caicki minun hfnacwset wiyolli-
seni, syndi, Perkele ta maiima olit minun

I°tz,«-,ch woittantt« ia ming olin tullut heidän or<
Blm Mens, mutta Sinun Weres cautta tai«
"'«' dan minä nyi HM nMan sotia jo saas

da yhden woiton tuistn perän ja heistä
wapajci tulla. D ammllinm ja siunattu
weri, zoca min paljon nututta myötänK
tuo, Dl callis meri! joca caikm mailt

zMz.zlnan synnin melan mara taita, O woi>
'mallinen meri, joca caicki synnit pois otta

ja caicki meidän wiholljsem moitta! Q
Ebr.lu laupias ja suloinen mm, !oca parembita
"- puhuu cuin Abelin wai,, asetta ja sam

mutta sen jytytelyn Jumalan wchan lu«
len, cuin muutoin pala alammcliseen hel<"lz.' mtttin asti., O b lEstU anna minun hyi
«Meni nautita tM autuaxl tekemmsiä
wcrta» anna nvmmgm päälleni caicki se
Voima ia hyödyM täytetyn lulla, euin
siNAn myötä! Anna minun pits tcks
ma c.allis wcrj niin «Mfna cum stMs on, etten minä sitä fyruttomutten
«oaarinkgyttais, w ft niin M huckan mis
nM la minun edestäni wuodatettu. Catzo
Sinä olelMNMZEsuiccw,kchzoittanvt Ml»
mlle Sinun mcrtZ tulzaftnzstmguttajäli
KnZ latoon minun Jumalani canZa-.Muts
ia zos minä nyt mincuin mumgi pidän ys

Ms



siäwyttä mailman cansta ja racastan lihan
himota, mitäs se taita minua
Sillä mailman ystawys on wiha Juma-
lala wastan, niin on myös lihan halu
ha Jumalala roastan; Catzo Sinä olet
minun werelläs sowittanut la lunastanut,

sillä awannut minulle pimcyden tornin
tullareni siitä ulos, multa jos minä nyt
nuncuin mnengin enammän racastan
meyttä cuin walkeutta, la pimeyden töil-
lä aina iocapaima wthoilan Jumalala,
mitäs se minua hyödyttä, sillä jotca
callaisila tekemät, niiden ei pidä Juma-
lan roaldacunda perimän. Catzo, Sinä
M andanut wercs wuodatttla, että sepe-
sis ja puhdistais minun caikista minun
synneistäni, että se minun tekis wanhurs
scaxi ja pyhittais minun, sen pääNe että
minä tulisin Mens sowelMi sen armoW
sen Jumalan caswoja näkemän: mutta
ps minä nyt nyncuin ennengin itziäni siM
nin saastaisudesa wyöryltclcn, ja pidän
Jumalatoinda ja syndist meno, cuingas
minä niin taidan Jumalala hänensans lähestyä, Silla paitzi pyhyllä ei saa
prikan HErra nahda: Mutta autuat o- 5-«'
wat puhtat Sydamst, silla he saamat
nähdä Jumalan. Ia Sinä olet werel-
las toimittanut minulle woiman woilta-
xeni minun hengellisia wihollisiani: mutta
jos en minä samalla Sinun weres moimal-
ta sodi hcitä wastan, niin olm miltä nyt

ntzw
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Nlincuin ennengin synnin la satanan orla,
mitäs hyödyttä siis minua Sinun wercs?
Ah cuinga tulen minä niin Sinun wcrccs
wicapääxi, mingä suuren wasiciUM wc-
dän minä päälleni sen cuutta, cosca minä

28 ä°. niin callin, pyhän la «voimallisen wercn
jalwoillani tallan ja määrin käytän. O
HErra lEsu! opeta minua tätä oikein

'""' alatteleman, ja jcntähdm Sinun rocres
tuc.u:44woimalla meren asti kilwotteleman syndiä

wastan, sen päälle että Sinun callis we»
res, jongas olet niin cowilla cuolcman
rampaurilla minun edestäni wuola anda-
nut, ci tulis huckan minun päälleni. O-
petä minua ajatteleman, että minä olen
niin caliisli ostettu minun turhasta meno-
stani, ei matomaisella hopialla eli rullalla,
maan Sinun callllla Jumalallisella werel-
las, niincuin wiattoman la puhtan Cari-

ja tulee sentähden ahkeroitu minuani
pitämän pyhä meno, että Sinä olet py-
hä , sen päälle että Sinun wcres minun-
gin päälleni tulis cunnloitcturi ajallisesi
za nancaickiskst.

Nyt siis Rackain HErra lEsul mi-
nä kiitän Sinua Sinun wercs edest-a: mi-
nä kiitän Sinua pisaran
eums olet Wnun tähteni wuodattnnut:
Ah anna minun saada kiittä Sinua sen e--
desta ijanealckistst. Auta nyt ettei Si-
vun wercs tulis minulle huckan: Waan
Mna sen osoita hänen wvimans ja hyödy-

MNs
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tyxens cuin sillä myötans on.O! minunwe-
nälkäni, kihla minua werellas itze cantzas
ijanmickifecn liittoon: Sinun weres oleon Hes.i-ig,
minun Sowindoni. minun lunastuxeni,mi- "-

nun pelastuxeni. Sinun weres priscottacon
minun Sydämeni pahasta omastatunno-
sta; Sinun wcres peskön ja puhdistacon
n,inun caikista minun synneistäni; Sinun
wcres tehkön minun wanhurscaxi, ja py-
dittäkön minun: Sinun weres awatcon
minulle tygökäymisen minun Jumalani ty-
gö cmkclla uscalllixclla ja robkcudclw; Si-
nun weres wahwistacon minua kilwotte-
lcmcm wcren asti minun hengellisia wihol- _

listani wastan,jane woittaman ja etten 7"'',.
minä racastais hengcni cuolcman asti.

O minun Wawäni! Sinä olet wal- K°rt. »<

!ia japunainen caunisiettu kymmenen tu-
hannen stas: Sinun ruusun punainen we- «5.«,«.
rcs tehkön minun wcrirustiat syndini lumi-
walkiaxi; Sinun ahdistettu weres tucahut-
tacon minusa caiken synnin himon, ja
olcon cuolcman hadäsa minun wirwotuxe-
ni. Sinun sydän wcres, joca Sinun a- 7,,watusta kyljestäs ristin päällä wuosi
wuotacon minun Sydamcheni, ststacon minun saastaisen Sydämeni hänen
puhdistawaisclla woimallans: Se lammit-
takön minun kylmän Sydämeni silla
Rackaudella cuin Sinä wcres
la olet osottcmut, ja wirwottacon minun».
Mvan Sydämeni hänen taiwaliisclla me-

hul<
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Jumalallisten hartauteen. O

Sinä Jumalan Caritza joca olet tapettu
ja uhrattu meidän syndeim edestä! Prii
scota minua Sinun werelläs, upota mi-
nua coconans Sinun werehcs; Anna

V.7.14/l>- minun pesiä ja walaista minun maalleni
Sinun wcresas, että minä niillä pue<
lettu mahdan kerran tulla Jumalan istui-
men eleen palweleman händä pälwälla jo
yöllä hänen tcmplisäns, ja wcisaman sille
joca istuimella istu, ja Sinulle Jumalan
Caritza, katosta ja cunniata ja ylistystä
ja woima tjancaicklsest tjancaickiseen!
AMENI!
XIX. lEsmen Mistuxen Ri-

stinnaulitzemisesta.
l.R. Mitä on Clzristus hänen ristin naw
litzemistllans toimittanut ja mikä hyö«

ja lohdutus meillä siitä on?
W. Hän on yhdesa ruumis Ristin

eautta sowittanut seka ludalaistt että Pa«
canat, ia on pois pyhkinyt sen
luxen, joca säatyin cautta meitä wastan
oli, ja oli meille wastahacoinen, sen on
han pois ottanut janaulinnut ristiin. Eph.

a: 16, Col. 2:14. Col. 1: 20.
3. Mitä welwollisutta waati Christu«
xen RistinNaulitzemlnen meildä ja mitä

me siitä opimma?
W. Että mcidsn pita riliinnaulitze<

Mn liham himoin ja haluin cantza, jos
m«
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wetahdomma Chrijtuxen omat olla; ties
ten, että meidän manha ihminen on risiin-naulilm hänen caHans, etts Synnin
Ruumis pita turmcldoman, etten me tä-
stedes syndia polwelis. Gal. 5:24. Rom.
6:,6,
XX. JElmen WnstMN Ki<
~ M. Mingäs tähden on Christus am
danut itzens niincuin tirouZ ripustetta
puun päälle ja mikä ja loh»

öutus meille siitä on?
W< Christus on meitä lam ftrouxesia

lunastanut, cosca hän tuli kiroumi mel«
dan cdestam,, silla kirjultctlu on: kirottu
sn iocaincn joca puusa rippu; Että Abm»
damin Siunaus pidais pacanam ylitze
lEsuxes Christuxcs tuleman, ja me niin
saisimma uston cautta sen luwatun hen«
M. Gal. z: ,Z, ,4.
2. Mitä on meidän y?elwollisudem jez
Mitä mesiltä opimme, M ClMuZon

tullut Arouxeri meidän edestäm?
W. Että me ChlisiVn lähden olems

ma mailmalda kirotut ja roihatut, ja että
«Wilma sua roasian on meille kirous, st
on, cltem me caikcsta ftn, valusta mitan'
halaja ja racasta<, maan olemme mml-
walle coconant/ristinnautitut niincl in «P<;«
Väli fano? mailma on minulle ristm nyu»
littu ja minä mailmalle. loh< 15: 13.
Ga1,.6;i4,.M,.z:3. M<
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Rmous lEslifenZhl istuxenRi.
stinnaulltzemisesta ja kirouMa.
0) Sinä risiinnaulittu HErra lEsuChristel Opeta minua nyt seuraman
Sinua ja catzoman Sinua Sinun Ristis
alla, ntlncuin Sinun racas Opetus Lap-

-2«b,1- sts loyannes, >ja Sinun racas Aitis
Ma/ch Maria ynnä niiden muiden Jumalisien
l?!ss.ss. waimoin cantza, ja anna minun hengesä

catzcllani Sinua uscon caulta, cuinga Si<
. nä olet riitinnaulittu minun syndeini ja

caiken mailman syndein edestä. Ah cuin-
ga Sinä riput laiwan ja maan wälillä
niincuin kirottu puunpäällä. Catzo, S><

ps«-"nä riput alasti, Stnun kä«s ja jalcas
läwistetut, Sinun jäscnes owat u-

l°- Ks pingoitttut, niin että caicki Sinun luus
laitan luke. Sinä olet mamman madon
cuin Ihmisen caltamen. Sinä riput

3»h«- slMiäsa pimeydcsa, Sinun kieles pacal>
,8:' tu janosta, Sinun jasenes owat kipua

täynäns, Smun Sydamcs warise, Si-
woimas on Sinusta luopunut. Si-

Matth. nun sielus on ahdistuxcs; O cuinga 51»7.4>-/4a
»7.4>-/4a na huudat: Minun Jumalan, minun

Jumalan mixis minun ylönannoit? Woi
minua: Silla, Catzo minä olen tahan
caickecn syypää; Sillä jos minä en olis
syndia tehnyt, nijn ei olis ollut Sinun
larroe sencaltaista ulos seiso; O! kirottu
syndil Minm syndini ja caiken mailman
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synnit owat ftn tehnet, elta Sinä Fuma->
lan siunattu olet tullut kiroumi: Sillä el-
ta ihminen oli saattanut kirourcn
syndiä tehdesans kieldyn Puun päälle, ,7.'
niin on Sinun täytynyt, meidän Lunasta--jam, niincuin kirottu, rippua puun päällä,
fa olet tullut kiroumi meidän edcstäm,
sen päälle, ettäs meidän olisit lain kirouxcsta
lunastanut, ja että Abrahamin Siunaus
olis pacanain ylitze lEsuxcs Chrisiuxes
tullut, ja me niin saisimma uscon caul-
ta sen luwatun hengen. Me olimma ca-
dottanet meidän can§aluodun wanhurscau,
dem ja pyhydcm waaltet Paradisis, sm<
tähden täyty Sinun, Sinä caickia py-
hin ja wanhurfcain, alastoinna rippua, et-
tä meidän alasiomudcm häpy sen cautta
olis tullut pois otctuxi, )c> me
tulisim Sinun wanhurscaudellas ja pn-
hydcllas puctettiri, kärme wiellcli meidän
Esimanhembam ylpeyteen, jonga cautta
he ynnä meidän cantzam jouduit juurim-
baan wihcljäisyteen ja tulit caickia ylöw
catzotlawimmiri luondocappalciri maan
päällä; Senlähden taydyi Sinun C"n- .

,

nian Cuningas tulla ristin päällä wiheljäi- ''

sexi, niincuin mato, ja caickia ylöncatzot-
tawimmcyi, niin että jocainen peitti pois
caswons Sinusta; Ettäs olisit meidän
semautla siihen cadolettuun Cunniaan jäl-
len saattanut. Me olemma Jumalan ja
hänen kästyns ylönandanet, jonga cautta

me
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M olemma pimeyden wallanMe

- >ödcn on Sinun Jumalan ainora-Nen
s" "- Pol- mchiasa pimei dcs« täytynyt huula

ja wciljtta Sinus oleman lumalatda y'
löncmnmm: stn päälle «la ylönanne-

«p ?«, tut. olisimma senrmitta tullet saatelup ch
malk-utten ta Salcman mallasta

lumclan lyaö. Me olemma synnifa ja
liballlsisa kMoisa itzem iloittanct ja huwil-
tmict, semabdcn on Sinun riitin paallä
täytynyt Sinun sietusas ja taikisa Sinun
jastnifas ulos sanomatoinda ahdistusta
wniwa ja kipua kärsiä, ettäs silla olisit
meidän synnin himom sowillanUt parane
danut ja pois ottanut. O! Rackaus y-
litze caiken rackauden! Mutta O: cowa

A" I>. Sydän cuin tätä ei ajattele! Catzo cal-
«"t.«-4sliot halkewat, maa järise ja wapise, Tcw

plin esirippu repiä cahlia, auringo walons
cadolta, coco luondo Mu tämän ylitze,
maan minun kiwicowa Sydämeni ei tule
lycuteluri, mmuhunse cuiltngin enimmast
coste, minun tähteni on tämä caicki la-
pahtcmut, ja ei tahdo cuitengan mmm
Sydämeni tästä nijn tulla lttcuteturi ja
pehnutelyxi, cuin tulis. O Sydämen to-
nus! O syndi i cuinga sinä cowennatja
paadutat Ihmisen, ntzn että hän tule co-
wcmmari, cuin kiwi ja hengettömät luon-
docappalel!

O Sinä ristinnauliltu HErra lEsu!
- Anna minun tUta Sinun Ristinnau-



ltzimistas uscosa, cuin Sinä tunsit nau-
W Sinun Wscls ja jolmoisas, nijncuin
Elna tunsit kiwun coco Rurmisas, ja
rtjnculn Sinä Jumalan mihan tunsit
siclusas minun syndcini tähden; Anna sm
mckauden, cuin Sinä cltt Ristinnaulitzc-
mistllas minulle osottam-t, ntzn tunge itzens
lvinun Sydämchenl nyncuin keihäs tuli
Sinun kylkts cwalesa Ristin päällä
Sinun Sydämehcs tungcluri. O!
nun rackauden on rWnnaulittu l Rackaus ,4.

on Sinun ristinnaulinnut la ei Sinun
Vihollises; Ellei Sinun Rackaudcs olis
waatinut Sinua, nijn ei olis Sinun mi-
holllses woinet Sinua risttnnaulila: Ah
anna sen Rackauden, joca Sinun nijn
naulltzi RisttjnMes tainnut lijcutla kät-
tä M jalca, lulla nijn woimallifefi mi-
nusa, nijn ristinnaulttzcman sen
ihmtsen, ettei yxikan himo ia halu sais e-
nämbi mallita käsisa eli jalwoisa, taicka
inuisajästnisä, täytläxens sitä,ionga täh-
den Sinä olet risiinnauliltu. Anna ar-
mo että minä Sinun Ristis moimalla
Minnaultzcn minun lihani ynnä haluin
ja himoin cantza, sen päälle että minä
Sinun omas olisin. Ia nijncuin Sinä
olet minun tähteni tullut kirsuxeri
päällä, nijn anna että minä Sinun läh-
tes pidän mailman ja coiken hänen mc-nons kirottuna, engä kiellä Sinun tähtcs
tullmnimailmalda kiroluxi, ylöncatzoluri,

hylj^



hyljätyxi; että muiä taidaisin totudes
Pawaiin can§a:Pois se minusta,

että minä muusta kerjcaisin, waan ai,
noastans meidän HErran lEftxen
Christuxen Rististä:jo,nga cautta mail-
ma minuL? ristinnaullttu on, la millä
mailmalle- Nyt minun ristinnaulitw
Wapahtajani! Opera minua oikean i,

kieldämän, ottaman Sinun Ri-
stis päälleni <oca paiwä, ja Ginuaftu-
raman. Anna minun nähdä ja nauti,
ta nijtä calletta hedelmitä, cuin Si-
nun Risiistäs casivawat, Anna minun
Sinun Ristiäs racasta enämmän cuin
culda ta parasta culda, enämmän cuin
caickia mailman enämmän
cuin tämän elämän hymyttä. O! jos,
ca minä en mitan muuta tiedäis, waan

<,«.?!« ainsastans lEsuxen Christuxen, ja sen
Cor O iosca mina PÄwalin

«al.i" cansta taivaisin sano- minK olen Chri»
,5»/l°. stuxcncansa ristinnaulitw, mutta minä

elän, en sisen minä, waan Christus e,
la minusa: sillä jota minä nyt c!än !iha<sa, sen minä elän JumalanPojan usco»
st, joca on minua racastanuc ia aimoi
itzens minun edestäni'. O Sinä yletty

4.M«5.» HEä,'ra lEsu Ghriste! joca olet Ristin
«"- puun päälle yletty nijncuin Moses ylensi

kärjen corwela! Anna minun uscom
Silmät alati catzo 'Dinua ristinnaulit,
tua/ että minun sieluni ja omacundont

stn



sen mutta ttilis joca nijn monen
caltaiscsti on sm wanhan karmen synnin,
puremisilla haawoittttu! Sinä olct sano-

nut: cojca minä yletän, Mn minä nzedan Joy. <«

cmck! nmuin tygöni: Weda siis minun ''

SOämM sisällifcllä halulla Sinun ly-
gös! Weda minua mailmasta, weda mi-T»re.».'
mm maasta, mcda minua itzcstani Sinun «»>

lygös, ja anna minun löyta Sinusa ti-
siinnaulilusa caiken minun iloni!

O! meidän ristiiuxiuliltu lohdutuxemt
Anna minun sieluni löytä lohdmuxen Si-
nun Ristinnaulitzcmisesas; Anna minun
hywäxeni nautita sen Sowinnon, cuin si.»
na meille Ristin päällä toimittanut olet;
Anna sm Rucouxcn, jollas pahoin tekiain l»«^»«
edestä rucoilit, olla minungin edestäni;
la minä olen myös pahoin tM, joca
len Sinun synneilläni risiinnaulinnut: A
na minun, nftnttun sm catumaisen
rin, minun wimcisefH hadäsani saada lur,
mata Sinun tygös, ja että minä silloinsaan sen lohdullisen lupauxen: tänäpan pi-
ta Sinun oleman minun cantzani Para«
disis. la, <?)Erra lEsu! minun wi-
mcisefa hengenwttamistfckni, anna että nO'
na Sinun hengcs yhte.dcsa turwWsesti ps. n-««
annan minun hmgeni' Jumalan käsiin,
nijncuin Sinä annoit Ristin päällä Po
noden: Isa Sinun kasiis gnnan minä
hengcni. Ah anna minun mimchM - uo-

HMM ujcon silmilia Si<
G nun >,



(98)
nun, ntjncuin minun Wälimlcheni M
siin päällä! Ah! anna minun wimeinm

?.'^'huocauxeni olla Sinun tygis: HErra
lEsu, ota minun hmgeni! AMEN !l
XXI. lEsulM Mistuxen Uh-

rista.
~ R. Mikä uhri se on, cuin Christuson

meidän edestäm uhrannut?
W. Hän on mcidan syndim uhrannut

omas Ruumisans puun päällä; Hän on
itzens ulos andanut mcidan edestäm lah-
jari.uhrixija Jumalalle makiari hajuxi;
Hän on lihans päiwinä uhrannut rucou-

,xtt ja nöyrät anomiset wakewällä huudot-la fa kyyneleillä sen tygö, ioca. hänen
tvoi cuolemaim pelasta. l.Pet. 2: 24.
Eph. 5! 2. Ebr. 5: ?.

2. Mingä edestä on Christus uhrannut?
W.Hän on yhden Nancaickisest kclpawan

uhrin syndein edestä uhrannut.Ebr. io: 12.
3. MinZä päälle sn Christus uhran-
nut, ja mikä hyödptys ja lohdutus

meille siitä on?
W. Että hän olis synnit pois ottanut,

ja meidän pyhittänyt, ja Jumalalle uh-
rannut. Ebr.9:26,28. C.:o:io. i.Pet.
3:18.
4. Mitä welwollisuutta waati Christu-xen uhri meildä ia mitä me siitä o-

pimme?
W< Että meidän M anbaman ruu-

miin



(99)
mim «Mari, pyhän la Jumalalle otol-
lisen uhrin, cuin on meidän toiMsllincn
Jumalan palmcluxem. Ntjn uhratcam
sijs aina Jumalalle kueos-übria, st on
niiden buuldenhcdelma, totca hänen Ni-
mens tunnustamat, ja alkäm hyrointekemist
ja lacamist unholtaco, silla fencaltaistt uh-

rit kclpawae Jumalalle. Rom. 12: l.
Ebr. iz: 15, »6.
Rmous lEsUM Misiuxen

Uhrista.
Sinä meidän ylimmäinen Happim!«?.,/?,

" loca ollt meille Jumalalta
ja astecttu ylimmäisexi Papin pancaicki-

ettäs olisit meidän syndisten
übrannut ja Sinun uhrillas caicki meidän
sondim sowittanut ja poisotlanul. Si-
nun päällcs omat caicki wanhan Testa-
mentin uhrit tarcoltanel, ja tllci Sinun
uhris olis ollut odottttawana ajan täyt-
tamistsä, niin ei olis ynkän übri olU>t Ju-
malalle otollinen. Wstys olcon Sinulle,
tttaS olet tämän odottamisen täyltäni'
ja olet nyt, Sinä itze ruumis, tu!'tit,ts«.l!l?.
josta warju on lacannm! Silla niin f ian
min Sinä tulit mailmaan, annoit Smä
itzcs Jumalalle coconans meidän
Emä uhraisit lihas päiwinä wakcrcän
huudon w ktHttclet sen Wö, ioca Cin'.m
Voi cuolcmasta pelasta, Sinur-Tbr.w.
wacllWs ja raicli cumsleit, ei vllm Man

G 3 cuin
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cultt alinomainen uhraminen Jumalan
2»b^'«'tahtoon, cuin oli, että me caicki olisimtul-

let auluaxi, hamaan siihen asti cuins mi-
''"- mtin annoit itzes siihen kirottuun Ristin

»-puuhun naulilta, täpdcllisesii täyttäxes sm
4/ 'työn, jota wartens Mut olit. Sijna

NM sinä taiwan ja maan watilla, nftn-
"'l'- cuin Walimics Jumalan ja ihmisten wa-

C°1.,:1<,..1'11a, ja sowitat wcrellas ristin päällä se->4M«'s,!6"kä ne cuin maasa että ne cuin ,taiwasa o-
"' seisot Sinä taiwallincn A-

«br?l!7.kon sen wihoitelun Jumalan ja syndisen
«P.t,'.14 Cansan wälilla sitä fowittamas. If,e

Sinä uhrat, ja itze olet Sinä uhri. Caic,
kcin meidän syndim omat tasa Sinun

' paallas, caicki meidän syndim welca, caic-
V»l.,:lz.ki synnin rangaistus, caicki lain kirous,

Jumalan wiha, caicki hclwetin ahdi-
' 'sius, cuin me ansainnet olimma, caicki ma-

»Cor.<-.« ca sinun paallas, Sinä wiatoin Jumalan
Caritza. Sftna palat Sinä, se totinen
fyndiuhri, Jumalan wihan lulesa, cuin
synnin cautta sytytetty oli, ja pala ala-
maisten hcZwctim asti. Catzo, tasa on mei-
dän oikia Pääsiäis lambam, cuin on

1.C«,5.-7. Kristus meidän cdestäm uhrattu, jonga
cama caickcin meidän syndim pois otctan

lobi-l yhtenä päiwanä; Catzo, Jumalan Caritza''joca pois otta mailman synnit. TM
,Mos.«.- on se oikia Abrahamin oinas, päästä or-

"' lan tappuroihin ftcaunnut, jonga uhrami-scn cautta stn «scollistn Isachin siemen on
wapa-
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mclpari tullut. O! täydellinen uhri! Caic-
ki Wanhan Testamentin uhrit ei lainnet
taydellisexi tehdä ehkä ne cuinga usiasti
tapahduit, ja cuinga monet olit. .
Mutta lama yxi uhri on ifancaickiftstiikel-"t.!°:!l
pawa syndcin edestä: O otollinen uhri!
Silla sinä olet, O lEsu andanut itzesmeidän edcstam lahjaxi, uhrixi ja Juma-
lalle makiaxi hajuxi. Nyt on se wihoi-
tcttu Jumala lepytetty Suiuneauttas.O
taiwallinm Noah, niin että Jumala on'.M»s.».-
jo sanonut sydämesäns: En minä sillen'""'
ena lyö caickia, cuin elämät.
ma me Sinusa rackasa otolliseni. Caicki
meidän rucourcm, caicki meidän Juma-
lan palwelurem, caicki meidän työm, cuin
ltzcsans ei muuta ole cuin cauhistus sen
pyhän Jumalan,edes, tulemat nyt tä-
män Sinun uhris tähden Jumalalle
liscxi, cosca ne Sinun Nimees tapahtu-
mat; Silla Sinä olet Sinun uhrillas
meidän syndim pois ottanut, ja Sinun
Ruumis uhramisella wihdoin pyhittänyt :B.'
meidän Jumalan tahtoon, ja meidän niin A°',A
lumalle uhrannut, jonga edestä olcon
Sinulle ylistys ja kiitos ijancaickisest t

O Sinä meidän ylimmäinen Pappim!
Anna tämä Sinun uhramises tulla mi-
nullengin hywäri: anna minun nähdä u-
scosa, ettäs minungi Syndini olet caicki
Ruumisas uhrannut puun päMä, ja olet
ne täU Sin«n HMs sowillanut japois

otta-
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ottanut, niin ettei ne tule minulle enamb!
lucturi, maan elta Sinun uhris on minun
uhrini, la kelpa minun edestäni ijancaicki,

Anna minungin tämän uhrin cauft
' ta tulla minun Luojalleni pyhitetyt sielun

ja Ruumin puolesta cläwaxi pyhaxi ja
Jumalalle otollisen uhriri, cuin on minun
toimellinm Jumalan palwelumii. Anna
että minä Sinun cauttas aina uhraisin

M.,,»?. Jumalalle kiitos, uhri, st on niiden huul<
dm hedelmä, jotca hänen Nimens tunnu--
«stawat; ja niin-uin SinH sulasta Rac<
kaudesta olet andanui jtzes meidän edestam
lah ari, uhch, z'a Jumalalle makiari hao
Mi; niin anna tämän Sinun Rackaudes
olla wmmallisen minusa candaman stncal«!
taisia uhreja, jotca Jumalalle kelpawat,

Wi«s. se on hywantahtoisesta ja rackalia Sy«
bamesta tehdä hywä, ja jaca tarwitzemai<
sille, ja tee Sinä st caicki otolliseri Si--
nun yhdm ijanraickiscsti kelpawan uhris
cautta. Priftota O lEsu! Sinun uh»
ris merellä caicki minun hengelliset uhrini,
caicki minun rucouxeni ja auxihuutamiscni,
caicki minun kiiloiceni ja ylistyxcni, caicki
minun Jumalan palwclweni ja hartaudc-
ni, caicki minun almuni ja muut rackau-
den työni, cuin minä uhran Jumalan
«unniari,, puhdista ja pyhitä se Sinun
uhris merellä, elta st mahdais Jumalalle
otollinen olla, ja minä siinä saisin iloita ja
Sinua kiitta ajallisesti ja ijancaickifest! A<
MENII 2z.
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xxn.lEsMnOhristuxen Vuo-
lemasta ja ylösnousemijesta.

~ Mingä tähden on Christus cuollut?
W. Christus on cuollut meidän syndeiM

me tähden. i.Cor. 15: 3.
2. Mitä hyödyhs ja lohdutus on meil-

lä Christuxen cuolemasta?
W. Hän on meidän sowittanut lihans

Ruumisa cuoleman cautta, että hän mw
dän ftattais pyhsri, laittamattomani ja
nuhtcttomari hänen caswons edes.Col., :22<
Z.Mingäs tähden on Christus ylss-

nousnut?
W. Meidän wanhurscaudtm, tähden on

yän ylösherätetty. Rom. 4: 25»
4. Mitä hysdvtys ja lohdutus on meils

lä Christuxen ylssnoustmiststs?
W. Ellei Christus ole yMnosnut.niin

on teidän uscon turha, ja te oletta wielck
teidän synncisän; Mutta nyt on Christus
cuollcista ylösnosnul ja on tullut uutisen
nuckunuilten seasa; Silla että ihmisen
cautta cuolema on, niin on myös ihmisen
cautta cuollutilen ylösnousemus: Silla
nimcuin cajcki Adamis cuolewat, niin he
myös caicki Christures pitä eläwäri tch<
tämän. i.Cor. 15. 17,2,0,21,22.
5. Mitä welwollisutta waati Christus
xen cuolema ja ylösnousemus ja mitä

me siitä opimma?
W.Eltä me synneistä pois cuollet eläi-

sim.
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stmme wanhurscaudclle: Silla Chrisiusvnsentähden cuollut caickcin edessä, että
ne iotca elämät, ei nyt mä clals itzellcns,
lvaan Hänelle, joca heidän edestans cuol-<
lut ja ylösnosnut on. 2.Cor. 5:15.
Rncous IMMN KhrisiMN
Vuolemasta jaylösnousemisesta.
Q? Elämän Yääruhtinas, HEr.m lEsu Christel Cuinga suuresi o-

Sinä mcastanut meitä cuoleman lap-<sm, että s olet andanut itzes cuoletetta mei«
danedestnm, jotca olemme syndcin täh-den cuollet; että mc sinun cuolcmas caul-»
ta olisim iällcns tullet siihen elämään jo-

«. 4: ,«.ca Jumalasta on, josia me pois wicran-
dunet olimma. Sillä Cuoleman Duomfo

"' oli käynyt meidän Esiwanhimbaim ylitzt
Paradisis, että he olit Jumalan kästyn
rickonet; ja on niin yhden ihmisen cautta

N»». f:syndi tullut mailmaan, ja synnin cautta
«< cuolcma, ia niin on cuolcma tullut ccic-

kein ihmisten päälle,, että caicki omatfyndis
tchnel; ja ellet Sinä olis tullut, DErwlEsu, ja andanul itzes cuolcmaan meidän
«dcsiam, niin olis mcioan caickcin täyty-
nyt pysyn cuolcmas tjnncaickisest. Mut-
ta Sinä meidän Lunastajam astuit meidän

ja annoit käydä ylitzcs sen ran-
gaisiuttn, ionga mc olimme, ansainntt, nl-

Vo«..g: mittäm cuoleman; idillä synnin palcw on
«- cwleW. Cuittngm, ylistys olcon Smul.

le;
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le! tt ole Sinä cuolemasa pysynyt, maan
Sinä olet woiton cantza cuoleman jacm-A"'Aken Hclmclin mallan ylitze ylösnosnut; Sill-
lä Sinä olet fangiuden sangiri wicnyt,E,>h.4:«.
ryöstänyt wallituxct ta wäkcwydet, ja o-
lel tuonut heidän näkymin, ja saanut hei- "'""'

siä woiton cunnian itze cauttas; Sinä o-
let cuolemas cautta hucutttanut sen, jolla «l>r.«i4/
cuoleman walda oli, se on, Perkclcn, et--
täs olisit meidän päästänyt, jotta cuole-
man pelwos piti caiken ikäm orjana ole-
man. Näin olet Sinä cuollut meidän Rg«,.<:
syndeim tähden, ja meidän wanhurftau- v.
dem tähden ylösherätetty: Sillä Sinä
olet nyt meidän edestäm täyttänyt
cuin Jumalan wanhursccms mcildä waati:' ~'

Nyt on cuolema nielty woitofa. Cuole--""'"'
ma, cusa on sinun otas? Helwclli, cusa
on Sinun woittos? cuoleman ota on syn-
di, ja synnin rooima on laki: Mutta kiitos
olcon Jumalan. joca meille woiton anda-
nut on meidän HErranlEsuzen Christu-
xcn cautta.

Nyt minunrackahin Lunastajani jaWa«
pahlalam, HErw lEsu Christel Anna
armo, coconans minuni Sinun Cuolema-
has wajotta, anna minun löytä caicki mi<
nun syndini sen cautta sowittttuna ta pois
otettuna, että minä tulisin sen cautta
hän, laittamattoman ja nuhdettoman
Sinun Caswos edes. Anna minun myös
löytä Sinun ylösnoustmiscsas sen wanhur-scau,
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scauhen cuin tjancaickisess Jumalalle kel«
pa minun edestäni. Anna minun tuta
Sinun Msnousemises wolma ja
karsimists osallisutta, tee minua Sinun
Cuolemas caltaistxi, että minä sillä muo«
dolla tulisi!, cuolluitten ylösnousemises.

«.«»>. S Sw<; meidän Elämäm tee minua
elawäxi. Catzo Sinä olet sano-

nut; että -se aica nyt jo on tullut, että
cuollet saamat cuulla Jumalan Pojan a«
nen, ja jolca sen cuulewatne saamat elä;
Niin täytä siis nyt tämä Sinun lupaures

päälleni; Sillä minä olen myös
..«- hengellisesti cuollut: Minä olen syndcini
"""s cama wiemudunut siitä elämästä, cuin Immalasta on. Ei ole minusa mitän liicu<

, tusia, awua ja woima siihen cuin hywä
ja hengellinen mutta syndisitä liicutu-l
xia löydän minä monda la wakewälä kyl«
lä. Ah armahda Sinuas tämän ylitzen,
ja älä jätä minua sencaltaiseyen

p5.,,-4.. maan. Ala anna minun cuolemaan nuc
kua. Anna Sinun eläwäxi tekewainen

I«h.«:ez Sinun sanas cum on elämä ja hen-
gi lungea itzens minun shdämeni sisälim«
maiseen pohjaan, ja siellä herättä se hen-<
gellinen elämä, että minä eläisin Juma-
lalle Sinun cauttas! Catzo, Sinä olet mi-
nun syndeini tähden cuollut, ia minun
wanhurscaudeni tähden ylöshcrätetty: niin

siis, että minä sen woimalla cuolen
synM ja elän wanhurscaudelle: Anna

Sinun
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Sinun cuolcmas olw rooimallisen minusacuoletlamsnn cmclia syndisia himoja ja
halujn: Anna Sinun ylosnouscmiscs wm«
cut'a minisa uvm woiman päiwa pai-
walda ylösnouseman usi ihminen, joca
tvanhurscaudcsa ja pubtaudcsa Jumalan
edes tjancaickisesi eka, että niincuin Sinä
olet cuolleisia Isan cunnian cautta ylös-
herätetty, minä niin udes elämäs waellan!
Catzo.Sinä olet ijancaickiststa käsittämät-
tömästä Rackaudesta minun omaisudexes
lunastanut; niin anna, että tama Emun
Rackaudes niinwaatis minua, etten minä».?«». n
sillcn elais itzellcni, waan Siluille, ioca '"'"

minun edestäni cuollut ia ylösnosnut olet.
O minun lEfuxenil Siirrä minua talla
armon ajalla cuolemast elämään, että
sca minun Mä sen ajallisen cuolönan kar-
siman, minä silloin jäisin cuoleman cautta
kayda ttancaickiseen elämään; ja cofca 2°h.su4°
minun ruumini wimeisna päiwanä maan
tomusta ylös heratetan, niin anna minun
silloin caickein' Sinun uscowaisics can§a
Sinun ylösnousemists woimalla ylösno-
sta siihen cunniaan, cuins meille Sinun
ylösnouscmistllas toimittanut olet, Sinua
sen edestä tMcciickisest ylistämään ja cun-

Sichen auta minua HEr-
ra lEsu Sinun cuolemas ja ylösnoust-

nchs mitta. AMEN^I
XXIII.
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XXIII. MsnMZHristuM Tai-

wasen astumisesta.
i. R. MinZätahben on GhristuZ Tai^
wastn astunut, ja mikä ja

lohdutus meillä siitä on?
W. Hän on ylösastunut corkeuleen ja

fcmgiudcn sangixi ottanut, ja on ihmisille
lahjoja andanut. Eph. 4: 8.
2. Mitkä ne lahiat owat, cuinChristus
hänen Taiwasen astumistllans on ihmi-

sille andanut?
W. Se on Pyhä Hengi hänen moni-

naisten lahjains canZa, jonga Chrisiuslupais hänen taiwasm astumisens jalren
lahettä sanoden: Se on Me tarpellinen
«ta minä pois menen, Silla ellen minä
pois mene, niin ei lohduttaja tule teidän
tngön: mutta jos minä pois menen, niin
minä hänen teille lähetän. i.Cor. 12: 4,
5. loh. 16:7. loh. 15:26.
z.Mitä welwollisutta waati Lhriftuxen
Caiwasen astuminen meildä, ja mitä

mesittä opimma?
W. Että meidän menom pitä oleman

Taiwahis, josia me myös Lunastajata
DErra lEsusta Cristusta odotamme.
Phil. 3:20.
Ruwus ICluxen Ohriftlyen

Taiwasen astumisesta.
p)l Sinä Wjhiin tMMnen Cumngam

ja
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jaAutuuden Paäruhlinam, HErrasu Christc! Sinä sanot issias: Minä lä>l.h,<z.
fin Isäst, ja tulin mailinaan: taas minä ;«.'

jätän mailman ja menen Isäni lygö.
Caicki meidän tahtem. Silla me olimma
meidän syndcim tähden wierandunct
Jumalasta ja siitä elämästä, cuin luma-
lasta on; Me olimma ulos ajetut Para-
disistä, ja tähän pahaan mailmaan sul-
jetut, cuin on pimeyden laxo ja pimeyden
wcldacunda, joca on coconans synnillä ja
kirouxella täytetty, cuin myrkyttä ihmiset,
jotca siinä asumat, niin että jos he siinä
alati pysywat, niin täyty heidän ftancaic-
kistft cuolla. Tasta ei cucan woinut meitck
autta, maan ainoastans Sinä, lEsu, mei-
dän ainoa Wapahtajam. Sentahden tulit
Sinä niin cuin Paimen Sinun cadotet-I°5.l«»:u
luin lammastes tygö. Sinä läxit Isa-
sta, josta me syndcim cautta pois exynct "'"

olimma; Sinä tulit tänne mailmaan, joja
me olimma kirouxen alle joutunet, ja ikä<-
nans luin sangi huoneesen sulletut. Sinä
löysit meidän taalla Jumalan wihan al-
la pimeyden mallalda synnin siteillä ni-
wottuna ja sangiltuna, ja että me olimme
nijncuin teurastettavat lambal itancaickisen
cuolemnn Duomion alle langennct; Niin
annoit Sinä itzes meidän Lunastajaxcm.
Sinä fowitii Jumalan wihan, ja pois
olit meidän syndim, Sinä moitit mail>-
man ynnä hänen Päimiehens cantza. «<?.

SincZ
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e.«-». Sinä awaisit meille pimeyden ja euole-

8/9"'man Fangihuonen, ja sanoit fanMMe:
mengät ulos, za wtca pimiäs owät: tul«
cat edes. Ia coscas tämän olit caicki
toimittanut, jätit Sinä taas mailman
ja mcnit Isns lygö; Jollas meille sen

taiwan awaisit ja olet toimittanutI°s/,4-l meille sian Sinun taiwalilsenlsäshuonesa,
''2'^"niin ctta niillä caikilla jotca nyt tahtomat

Sinua seurata la maclda sitä tietä, cuin
Sinä meidän cdcNm waeldnnut olet, on

«e,- 4- awoin roapaus ci ainoasians cadotuxenfan-
'4/is.gihuonesta ulos tulla, maan mnös mennä

Pyhään, Jumalan lygö, ntjncuin sowite»
lun Isän tygö, ja siellä nautita caicke
taiwallista cunniata ja iloa. Ia että me,
jotca olimme caiken hengellisen woiman
cadottanet, ruitengin tähän tulla taidal-

' 'sim, olet Sinä Taiwasen astumisellas
toimittanut meille Pyhän Hengen, wca
on meitä walaisewa, johdattama, wah-
wistawa, lohduttama, hallitzema, la mcil,
le jacawa caicki, cuin me hengellisest tar«
witzcm, siihen asti, cuin me coconans tai,

'. wallisihin asuin-sioihin siirtyri tulemma:
"'"'"'la tämän Hengen olet Sinä luwannut

räikille jotca sitä anomat ja sille cuuliai-
»p.?t<, ft- limat. O Autuus! mitäs me mcch-

s- '.. damme enämbi pyytä? O HErra lEsul
mingä rackaudm, armon ja laupjuden olet
Sinä meille osottanut. Vlistys olcon Si,
nulle sen edestä ajallisesti ja jlancMskstl.

O?
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O! Taiwan Ruhtinas! w,e mmua
maasta Taiwahasen; Olä jätä minua
huckuman tämän pahan mailman can§a,
johon minä olen luonnostani, ntjncuin
Micki muutkin, suljettu. Ectzo minä
len liha lihasta, maallinen maasta, mail, ""'' '

mallinen mailmasta: Catzo minun sy-
dämeni on nijn usiasti tämän elämän
murhella ja herumalla rasitettu; mina l.«-'4.
ajattelen enämmän näits ajallisia, cuin
Hengellisiä» Minun haluni on enäm-
män näiden turhain cappalden, cuin sen
tjancaickisen hywän puoleen
minun mieleni on enämmän mailmaft
cuin Taiwasa. Hosin tämä ei juingan 2<«. K,

käy laihin; jos minä tämän caltai- ""'

sna pysyn / mitäs siis Sinun Taiwa-
senastumises hyödyttä minua? Ginä
olet minun maasta ostanut, ja mini
tahdon cuitenZin maallisis rippua? Si-
nä olet tullut minua »vapahtaman,
roittaman m ulos ottaman mailmasta,
ja minä en tahdo nijn mieluiiesti sijtä e»

raitä; Sini olet toimtttanut minulle
awoimen tien ja wapauden astuaxeni
Taiwasen Sinun peräsäs minun mie«
lelläni, ajatuxillani ja halullani, siihen
asti että minä sinne tulen coconans saa-
tttuxi, ja minä olen siihen, cuin tssin
minun tjancmckinen hywän.i on, cuiten-
Zin nijn cangia, hidas ja wastahacoinen.
Ah! armahda tämän tviheljmsyden yijs
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litze, la älä anna minun tähän jäädä

,"4."'hucku!ncm! waan wcda minua pcräsäs sm«
ne cuhunga Sinä ylösastunut olet I Dlöö-
heratä minun hidas Sydämeni! ylösnosta
minun rastas Sydämeni! lämmitä mi-
nun kylmä Sydämeni Sinun rackau,
dellas, ja sytytä se sencallaisten pala-
maan haluun sen laiwallisen ja hengellisen
perään, että caicki maallinen lihallinen ja
mailmallinen meno minun mielestäni peräti
ratois, nijncuin st ci ikänäns ollutcan o»
lis. Tucahuta caicki lihan himo minusa.
Sinun tairoallisen Cunnias ttitkin nolla!
Lählta, ah lähetä minulle Sinun Pyhä

«5<,.».-!.Hmgcs, jongas Taiwasm astumistllas o-
meille toimittanut, että hän tekis minun

' ?.' Hcnacllisexi, ja taiwan halulla minun lal>
«>«-»- sottaisia udistais minun mieleni udisturen

cautta tästä maallisesta lihallisesta ja mcu'i>
mallisista menosta tcnmalliseen la hengelli--

Fch.<6:i, sten. Lähetä minulle Sinun Cotudes Hen-
gi joca minun caickeen toluleen jodatta.

minulle Vijsauden
xen Hengi lomulcm Tundcmiscen. Lahe->

».,;- ,4. ta minulle Hengi mi-
nun perimiseni panlixi! Whctä

aasien Hencji, josa minä raidan
huuta: Abba, racas Isa! Lähetä minul-»

»,T<«.i-7le Hengi, jonga cautta lu-
malan Rackaus tule wuodateluri minun

».Ti«.,.'7Sydämeheni! Lähetä minulle
t»«-,».ia puhtsuben Hengi, joca curilta la o-
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pelta minun hyhaman caiken lumalatloi
man menon ja mailmallffct Kimot, ja ta-sa mailmasa rmttist, hurstast ja lumali-
stst elämän, Lähetä minulle Nläkewy-
den. Hengi joca minua wahwista Juma-
lallisella woWalla uscosa mailmata ta caic-
kia cuin mmlmas on woittamaan, joca
anda miMe uden woiman siiwilla ylös
mmnäreni nftncuin Colca maasta Tai-
wastn rucouxrlla Jumalan Istuimen eleen!

..Lähetä minulle Se wahwa Hengi, joca'"'
minun ylöspita wahwasa uscalluxesa mi-
nun Jumalani lygö uston cautta Sinun
paallcs! Lähetä minulle Armon ja Ru-«««.,»
couxen Hengi joca minun opetta Henges
la totudcs rucuilcman! Lähetä minulle
2.H'odutuxcn Hengi, joca minua
minun murhcsani lohdutta! Lähetä mi-
nulle Hengi, joca minun
hittä sielun fa Ruumin puolesta lumalal--<:«.;-.«
le lcmplixi ja asuinsiap hengesa! O!
nun taiwallincn DErrani, tee minua tä-
män Sinun Henges cautta irtaimcxi
me.ilmasta, että, waicka minä ruumin puo-
lesta olcstelen taalla, ja naita maallisia
minun cutzumuxcscmi pitelen, minun Sydä-
meni, mieleni/haluni ja ajaluxem cuilm-
gin mahdais alati olla Sinun lykönäs
Taiwas, ja että caicki minun työni hen-PMl»»Zellisclla mielellä tulisit toimitetuki, ja ai-
na Sinun cunmaxeS ja Sinun walda-
tWdsss plösrakennllmi tarcottaisit; että

H. Mi-
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minä olisin Sinun uscollinen mattMä!»Eph.l!,s.jeZ Sinun taiwalliscsa kylarunnasas, ja
Sinun pyhais stafa> Zotca owat Sinun
Perhcs, ja että minä odotan Sinua mv

Rom.z: Wapahtalani ja HErrani Sinun
Hcnges todisiuxella wacuuleltu minun Sy»
damesani, eltas olet tulema minua, caickein
.Sinun uftowaistes cantza cgikesta paha-

',«.' 'sta pelastaman, ja Sinun ilancaickiseen
«aldacundaas auttamaan. Sinun Taliwasen astumises tähden auta minua iähän>
HErra FEsu! AMEN!!
XXIV. lEsUM OhtistUM 3-
stumiststa Jumalan oikialla kä-

dellä.
z. R. Mingätähden istu Chrislus >
jän oikialla kädellä caickein Taiwasien

ja Mikä ta lohdutus
meillä siitä on?

N. Hän un eaickein Taiwasitn pääl<
le ylösastunul, että han caicki tciylläiS,
ja niin olis meidän cantzam joeapaiwä
mailmnn loppun asii. lo. Malth.
28: 28.
2. Mitäs ChristUb oitialls

kädellä teke?
W. Hän rucoile mcidan edestäm, ja

lcke ne ijanlaickisesi amuari, jotca hänen
caullans Jumalan lygö tulemat, ja ela
aina jarucoile alati meidän edesiam. Roni.
8:34. Ebr.7:2/. i.loh. 2: i.

3 Mi-
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Z> tNlkä on meidän welwolllsuöem 5mitä me siitä opimme > että <sl)ristub

istu Jumalan oMMa tädellä?
N. Että tm etzimme niitä ruin ylhäts

la owal, cufa Christus istu Jumalan oft
kialla kädellä. Col. Z: i.

RmouslEzuM WnstuMl-
stumljesta Jumalan oikialla kä-

dellä?
s)! Sins meidän ufcoMnen Wälimie-

hem ja Aumasi tekiam HCrra lE-su Christel VOyL vlcon Sinulle Sinutt
Molliftn Rackaudcs edestä meitä ihmistä
(ohlan, cuws olcl vsomnut, etalnoastans
lihas päiwinä täällä maan pMs> maan
Sinä lisät ja wahwistat sen wlela sille
ruins olet corgotenu caickein Taiwasten y?
litze. Sinä olet mcidän kerran ottanut
Sinun lurwihls pelaftares meitä ja tchdäZ
zces meidän Muafi; Ntjn et Siirä siis
nyt ikänäns ms meitä ylönanna; waatt
chkä Sinä olet näkywäisen muoios
lcsta meistä erinnyt Sinun Taiwasen as
stumists cautla, niln olet Sinä sillä cck
tengin enammän wahwisianut Sinun
nä olewaisen mmos ja.woimas hengellistls
lä muoto; sillä Sinä olet istunut Fuma-
lan oikialle kädelle, jasiinä sanonut: Ca- ~

P minä olen teidän canZan jocapaitvä
mailman loppun asti. Jumalan olkia kä-
si täyllä caick, ja niin Sinä täytät caicki

A 3 ja
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fa olet jocapaicas läsnä. Jumalan oikia
käsi on täynnäns Armo, Rackaulta,
laupiutla ja hymyttä; ja me Sinun tay,

2»h.,.'ls.Z)ellisydestas caicki saamme armon Armo-
sta, sulan Rackauden, Wanhurscauden,
Rauhan ia Ilon Pybäsä hengesa. Si-
nä istut siellä Isan oikialla kädellä, caicki-
waldias HErra, longa jalcain alla caicki
omat: Caikis paicois läsnäolewainen HEr-ra, toca olet meidän tykönäm jocapäiwä

«r 7,slnaisman loppun asii: ijancaickincn Au-
'tuaxi tckiä, joca ne ijancaickisesii autua-
p teet, jotca Sinun cauttas Jumalan

T»r,g:l4tygö tulemat: Uscollinen Wälimics, joca
alati Jumalan caswon edes meidän täh-

ilmestyt: Wanhurscas Edeswasiaja,
joca woit Sinun itancaickisella Wanhur-
scaudellas caicki meidän Wäärydem, pcit-
la la poisolla ja massat meidän edestäni
caickc cadolusta ja Salanan päälle can-
damissa massan; Armollinen ylimmäinen

54. Pappi, joca alati rucoilet meidän edcstam.
O! minun sieluni! catzo lama on Si-

nun HErraS jq Cuningas: Sinun on
lunastanut ja omaijudcxens ostanut;

Sinun laytes on hän Ibmisen tullut;
Sinun tähtts on hän kärsinyt; Sinun
tählcs on hän Taiwasen astunut, ja istu

Jumalan oiki«'',a kädellä pancaicki-
nen, caickiwaldias, armollinen ja laupi-
as HErra ja Cuningas. Mitäs siis e-
pailet mmm sieluni, cosca Sinulla scncal-

tai-



iäinen Cdeswastaja ja Esimies on? Jos
Sinun wihamichcs omat usiat ia wäke-
roät: Catzo Sinun HErras ja Cuningas
istu Jumalan oikialla kädtllä, ta caicki
tvat hänen jalcains ala heitetyt; Cuca
Ma Sinua wahingoitta cosca hän war-
jele? Jos Jumala on meidän edessäni. ««»,.«!„

ruca woi meitä wastan olla? Jos Sinä
olet hädäsä: Catzo H)inun Cuningas istu
Jumalan oikialla kädellä ja on jocapaicas
läsnä. HErra on läsnä, hän näke tuscat Phil-4-s
ja surut, hän käändä itzens hyljättyiden

rucouxen puolen; hän on sinun tykönas^'"'"'
tuscasa, siitä temma hän sinun pois,
faatta sinun cunniaan. Jos Sinä tahdot
autuaxi tulla: Catzo Sinun Cuningas istu
'Jumalan oikialla kädellä, joca taita U
tiancaickisest autuaxi tehdä, jotta hänen
caultans Jumalan tygö tulemat. Jos
Sinä olet joutunut syndia tekemän, ja
pelkät Jumalan wiha ja Satanan päälle
candamisia: niin on Sinulla täsä Edes
roastaja Isän tykönä, joca wanhurscas
on. Jos Sinä et taida rucoilla nijncuins
mtelelläs tahtoisit, ja sinun tulis: niin on
täsä Sinulla uscollincn edesiäs rucoilia, jo-
ca rucoile alati meidän edestäm. Jos et
sinä sinun mahdottomudes tähden usealla
edes astua Jumalan tygö: Catzo tasa on
sinulla wälimies joca on alati Jumalan
Caswon edes meidän tähteni, tosin mei-
dän tchtem, ja ntjn sinungi tähtcs, ja



eelickcin nilden tähden jotca uscon caulta
hänelle cuuliaistt omat,

O! Minun lEsumi! Sinulle olcsn
ylistys jakitos, eaiken sen paljon hywan
edestä cuins minun sielulleni toimittanut ja
tehnyt olet! Anna nyt Armo pitäxeni iW
«i Sinun ainoan tygös caikesta Syda,
«ncstani, ia ei yhdengän muun: pitäxeni
Sinun ainoan minun autudem HErrana
ja Cuningastia, ia eikenengan muun;
ääreni palwellMNl cunnoittareni Sinua;
ttzcin ahkerasti ainoastans sitä cuin Sinun
cunniaos ja Snun walvacundas edes
DUtlamilcxi iulel Anna minun niin tulla
yhdistetyn Sinun canZas Sydämellä ja
Lelulla, etten minä mitän muuta tahdo,
<M mtta Sinä tahdot« en mitän muuta
racasta, cuin mitä Sinä racastat, en mis
tän muuta wiha, cuin mitä Sinä Vihat!
Ia että Sinä, meidän Päam. olet itzcs
Jumalan yikialle kädelle istuttanut; niin
ynnä että Minäkin niincuin yikta jastn sis

«„ ~»nun Ruumifts niiden perän cuin
' 'ylhällä owat: Wa salli tämän mailmaM

'sen ja maallisen estä minua Sinusta ja
siitä taiwalllscsta ia hmgMscsta hywästa,
e-lin Sinä meille toimittanut olet. Catzo

M'!«l/Sinä olet sentähden Jumalan oikialle kä«
dclle coWttttu, että cwcki Sinun wihol<
Ues olisit tullut plnnuxi Siium jglcals a<
stinlaudau. Ah! min talla siis minusakin
Sinun jalcaiK ala Mi cuin Sinulle wa-

sta<
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stahacoinen on; eaicki lihallinen, mailmal,
linen ja maallinen mieli ja halu, coco Sa-
tanan waldacunda minusa, jonga hän en
niin lujasti mahtvtftanut seka sielusetiä

mutta rukista Sinä ja maa«
han lyö jatyhiäxi tee se,, Sinun caickiwal-
dialla woimallas, ja rakenna, sen sichan
Sinun waldacuntM, cuin on
sccms, ja rquha, ja. ilo Pyhäs; henges,
kttä Sinä niinculn oma totinen
CunilMni mmvsa halltzisit ja wal-
titzisit. Q! Minun taiwaWen. HErram
iss Cuningani ota- nyt mmm Sinun hal-
lijuxes. ja johdalmes ala Sinun,
Winasas; Ole Sinä minun Euningani,
ja anna minun olla Sinun uscoUnen ala-
maises, ota minua. Sinun, warUuxes ala

minun mihamiehiani wastan.. Ole
Sinä minun, tykönäni. caikiZ (Uin minun
päälleni tule. Qle minun maljmieheni, mK
yua Ylimmäinen Pappinl, minun Edes
wastajM Isän Sinä.lomaan-,
hurscas Ah opeta minua ruinaa mis
vä Sinun cauttatz Jumalan- tygö tM
taidan, sen päälle että Sinä minun tjam
caickisest autuaxi tekisit, ja minä niin tM
sin suwetjaxi andaman Sinulle, welwolli«-Ps.'s!««,
sen eunnian la Myxen, cusa täydellinen
ilo ja riemallinen meno on olema luma-

lgn oitialla kädellä ijancMsest!
AMENi!

XX7.



xxv, lEsuxen Mistuxen Tu-
lemisesta Duomiolle.

W. R. Cuinga cauwon «n Christus i-
stuwa Jumalan oikialla kädellä?
W. Siihen asti cuin hän on pannut

ryicki hänen wihollifens jalcains ala, sitle
on hän tulema duomitzeman eläwitä ja
cuolleila. i.Cor.is:2/. Ebr.io: 13. Il-
posi.T. 10:42. i.Pet. 4: s.
». Mitä ja lohdutus on usco-
maisilla lEsuxen tulemisesta Duomi-

olle?
W. Silloin tule lEsus jällens, ja

stta heidän tMöns, että cusa hän on,
Mä Mä heidängi oleman. loh. 14: 3.
3. Mutta mitäs uscomattomattomilla,
za Jumalattomilla onlGsuxen tule-

misista Duomiolle odotettawana?
W. Että heidän waiwa kärsimän pitä

HErran Enzwosta ia Hänen Cunnians
Wäkcwydesiä. 2.Thess. 1:9,
4. Mingäs caltaistt tule meidän silloin

olla?
W. Pyhisä menoisa ja lumaiisudesa,

niin että' me owtnmmc ja ifämöisemme
HErran tulemista. Mutta ca-
«vahtacat teitän, ettei teidän Sydämen
csfcan rascautetl! ylönsyömistst ja juopu-
mistst la elatmn murhest, ja se paiwä tu-
le äkist teidän päMen, sillä se tule niin-
kuin pgulg caicktzin ylitze, jotca maan pääl-

lä
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lä asumat: Sentähden walmocat ja aina
Irucoilcat., että, te mahdolliset olisitte rak-
kia niitä mättämän jotca pila tapahtuman,
ja seisoman Ihmisen Pojan edes.
Z:n. Luc. 21: 34,35, 36.
RucouslEsuxenMistuM tu

lemisesta Bnomiolle.
Sinä wanhurftas mailman Duoma-

" riHErralEsuEhrisie! Mika Loh-
dutus on se Sinun uscowaisilles, että he
tietämät Sinun kerran tuleman Duomitze-ps-Zz-l».
man maan piirin wanhurscaudella, ja
Cansat oikeudella. Ia ettäs silloin olet
faiken jumalattoman menon lopettama,
ja autat ne caikisia heidän tustistans, jot-
ca silla waiwatut olit; Silla Mllä omat
Sinun lapses nuncuin Sinäkin ne caickia
miheliaisimmät, caickia köyhimmät, ne
caickia yiöncatzsttamimmat lyaan päällä;
niin että ios meillä olis amoastans läsä
tlamäs loiwo Chrisiuxen päälle, niin me
olcmma wiheliäismmät caickia muita ih-
misia. Mutta ylistys olon Sinulle!Pf."-»!.
Ettes anna Sinun wanhurscas culkiana
olla maan Sinä olet jällens
tulema, ja ottama heidän tygös, että
jotca täällä omat (L?inua Sinun
sudesas seurannet Ristin alla, saamat sil-
loin olla Sinun ccmyas Sinun ijancaic-.
Vfefa lcwosas ja cunniasas. O! mikä ilo
on silloin Sinun chdistttuillas olema!

tosca



( !22 )eosca he saawat Sinun heidän CundNggnz
M««h. nähdä Sinun Maijestetisas ja Cunnia-
V.- iaickcin Sinun pyhäin Engelittes can»,

tza, ja ettäs, olet heidän asettama Sinun
oikialle kädelles. Cutnga he silloin sciso<"'< y,at suurella rohkeudella niitä wastan, jol<
ca heitä ahdistanet ja heidän työns hch
jannet owat. Waan sitä wastan cuinW
owat Jumalattomat silloin hammasiywal

_ sitä Autuutta jota ei he toiwonet, cosca«<Ly,l-l. kircastetla pyhais cantza
ja ihmellisexi tuleman caickein uscowaistcs

».z, cantza; maan tulen leimamlla niille co«
staman, jotta ei lumalata tundcnet, ja
nijile jotta ei meidän HErran, lEslu

»e, fen Christuxen Ewangeljumita totellet.
Sillä se on oikein Jumalan sanaPawali, niitä taas roaiwata, jotta teitä

».?, waiwanntt owat, mutta teille, jotca wak
watan anda tewon meidän canstam..

Smtahben O HErra lEsu! anna,
minun ennen olla Sinun karsiwaisten w
sies seas täällä, maan päällä, Sinun rk
siis alla, cuin niiden Jumalattomain jou,
«osa, jotca ylpeyttä harjoltawat. ErM
minua tästä suruttomasta mailmasta. ja,
anna ellen minä sitä tottele jos mailma
minua Sinun tahtes wiha, maan etts

~2'h.l- minä parammin pidän sen sulana ilona.
Joe.".',». cosca minä ( Sinun tahtes) moninaisiin
m«ttb.« kiusauriin langen, muisiain ne suloiset Sa-

"' ngt luins olet sanonut.- Autuat owat mur<
- hel«.
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helliset, sillä he saamet lohduturen,
iuat owat jotta wanhurstauden tähden
wcinotan, sillä heidän on Jumalan wal>
bacunda. Autuat otetta tt» cosca ihmi-
set pilckawat ia wainowat teitä la puhu-
wat caickinaista palMa teitä wastan, wal<
hetellen minun lchhtcni: iloitcat ja riemuita
cat: Stlla teidän palckan on suuri Tai«
wais. Ah! HGrra lEsu! auta etten
mins sencaltaista Autuutta taimilöis, taic«
ka, suruttomudcn ja tugun pitämättömr,den
«Mtta cadottais, maan waellaistn pclroosa Ph«.»!„.
tämän minun wihetjäisen kulkemiseni ajan,
Wtain pltwolla lamapistuMa, että mi-
nä cmtuaxt tulisin. Dpeta minua
lvä ttzeni duomtzcman, etten minä mailman
«antza cadotettais. Wariele minua ettei
minun Sydämeni
sellä ja luopumisella ja elaturen murhetta,
Mettä sepälwä tulis äkisi minunpäälleni,
loaan ylöspids, minua alinomaisesa rai-
tiudcsa, walpaudcsa ja rucouxcsa, pyhäss,. P<?,mcnosa ia lumalisudcsa, etten minä ham« "»'

mästyis Sinun paiwäZ tulemisesta nHu
<uin Jumalattomat, joiden päälle.
tus lange aklst nttncuin lapsen synnyttää '

wäisenkipu, ja ci he suingan saa paeta,
mutta että minä enämman ihastuisin
run tulemiscsias ja sitä odottaisin ta ikä'
wöitzisin nijneuin sangi odotta lunasivsta, "'"

«li nijncuin uscollinm palwelja hänen pois w.'l!,s.

ole- "'
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V<«. HErrans odotta, ja nijncuin Mor<
»?^B,'sian hänen ZMns tulemisia odotta w!e<

handä. Hanm haäftlljns: Sillä
jos minä olen Sinun cantzas yhdistettyuscon cautta, cuingas minä Sinun Duo»

pelkaisin? Sinä sanot itze: loca
cuule minun Sanani, ja usco sen joca
minun lähetti, hänellä on tjancaickinen c«
lamä:ja ei hän tule Duomioon, maan
mene cuolemast elämään. Ah HErra

lEsu? tee minua nyn walmixi!
AMEN!!

Aut lEsu et walmii olisim, ja
wahwas

Uscos Sinun Lulemistas odottaisim,
11»<K.,: 6Uins tahdot ,

Meit tygss rietä ja oitiat tietä
" ijancaickisten iloon meit
Ia! AMiLN!!
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on Aica rittan, ramban, laistanGH Lamban Nosta Synnin Sonnasta/ Aic'
on nosta Synnin VöstH, Lihan työstä, Mu-
stan Miehen Majasta-
t. Jo on aicai riennä, carca Lammas parca

häijyn koiran sormesta, Air'oneulkia kuol-
ion Cujast, Pyrkiä luiast PoieS Pirun P«r-
mesta.

;. Cwa Sielu» Paimen Taiwast lEsus
waiwaft Efynyttä ltammastans Huu>ta, no-
sta synnin ruopast Cuolion Cuopast Palatta
Pahudesta.

4. O mun Lamban, sielu parcan! Mixis
tarcan Olet eauwab Minusta? Tiedar Lam-
van ketäs seurat? Jalopeura, Murhamiest
wihollista.

5. Luvwu pian: jos tts luowu, Zos ets
juodu, Guutu Suden Seurasta; Hän sun
ryöstä, repi, nylkl, Sito, Sylke, Paista,
poitta, teurasta.

«. Ah mun Lamban kirut sinus, Minä lE-
sus Olen oikia Paimenes. Mä sun sstin we-
werihiel, Hikiwerel, Ksrstin, cuolin cdestäs.

7. Wirunn sun, puhtax pesin Castes ens
sin: Haawas fidon paransin, Caswatin su»
Syrjäni Kylijäni: olin Lauman Lambari.

z. Sinull zääsin ruumin ruar, Weren juo-
max, Taiwan lasten Laitumet. Pyhän Hen-
gen Opettaa Pphittäiäxj lohdattajax annan
wjch.
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y. Beelsebub nyt polje alas; Muisia wa«

las. Cuule, Cuule lambani! Gynnin ticldH
poiespala, Himo, Hala,Reinä minun seurani.

ia.- Woi cuf' olen? minä cuolen, Euca on
mun cuca sowais silmän sannal
synnin cuca on rijwannut?

i>. Mma Susi on mun pettän, on mun
wetan cauhian cadotuxen tie!;Woi cus' löydän
sen cuin taita minua autta Suden suusta
kerran wiel.

«l. Sielu parca, äläcavca??ll' oi'
Minä autan, wapahdan; minä aina cadoiiei-
ta, exyneitä Taiwan tielle talutan.

,;. Makla lEsu Mnes cuulen, tygos tu,
lsn, tulen tygssVaimenen.Synnin tieioa mi-

kDnnä, Wedä wäännä käymän tietK
elämän.

»4. Ah mä rietas ruma olen, catzahd pus-
ien! lEsu,pess puhdista: sokiat, fairast, Ma-
dollista, murhellista,lEsu wawis, wirwom.

,5. Nostan Silmän lEsu puoles, eläis cuo,
les: caitje minua Paimenen! sielun, Rumin
fuojel, warjel, Pidä tallel. Talut tygös
Haiwastn.










