








SelltMt

UocMamatsimOuomcnHhto m Rw-
calucllin eli siunausten/ Mer-

taisilSaarnoill edcspannut

Verdi Del in ioitNl>loki.
pcrhen-Ijlndäwuoeelda nostuans/älkännmnul enne»

waan cuingacoco hänen huonensImnalan«,swon saisi. Ia «loin n,enost tssinlwaarin ottacon/ waan weilä enänun sen peränpyrkikon/«
«uinga «icki hänen pcrhceng «ivallsl tsitä tetisil.

kerl)eum v<,«m«n«<, 6croZo,ne lianc oMcu «,»n«m uee!ie»ru: leä l

Präntätyt TurusapetanWaldllda/
H.NNO 1644.



Guutt-sucmnen Herra
Oer Mm Wrck/'

Eaucon/AttotlanMpliö-saaren ia Olac-
kebärgm/ets. Herra/ Ruodzm ROn Raad/kr^

ckeQtKunmgallses Hoffrcktis ssuures Förstmdö-
nusSuomentmasa) PMagman/We-

stergiölls m Daalls/et^

IWaptpsukuisik

NrffweH Mttm.
b(N/ MstaronLar-
tanon ftoimbloel)Gierc-
kenWn/ m Sparba-
kan/etc. Hnra>

Der' Ism Rost
Schmidt/Dmckz-
holmnS / GransnetM
HapaniemeO/ m

Mnun wolmaltsetiacunntNDt holhGM^
Toiwotnn minä nöymst T: Arnr M.T. Her. Wn Jumalan

monia SiuliauM lESV/en CHMsturm cautta/ pp^



I»MfMURmoI: ja Hyw: HEre lumMcosca hana: hpwpdcns m pphatt
tchioschmifm suaicunnal tahdoi jlllisiaiaticts

mjneiole sitä cchta alusia mailma kir<«
ia kirjoilleen caulta lch>,pt/waan ONAIN

cautta on pchunut moidanEsi-
wanhembillam/ia he jallenslapsillens/ la ne taas jalken
fil; nimitin/ iaLva onensijtamllct Jumalala
da/ nejn he owat sm sanonet ia opettanetheidän lapsillens (poil-
lens tyltarillens/) nimittäin Qainil/ ttadsM/ BetKil/ öcc.

Knoxel ia muNe laMcns/ nijn että ne/ sebi sifta
tttin lumckn omasta suustc, wulit/iaminwanhembildans opit/
Mlklsestrupetftt Saamaman HHRranNimest.
lanrjn ama sitä nipödenon opettanet lapsillens ia jalkentule-

polwi volweld cukin taloiftns ia sumcunnasas sekä
'N wedenpaiftmlisia I>lc)2cKinasti/ mjn myös sitten (wsca

Alulmailman lapsetwedcshuckuisit/ i6;6.)0n
Kc>»cK opettanut hänen sikiöilans/ seka ennen Labelin Tor-
ein rakenuusiia kielen murret eli puhen parret secoitufi( joca
tapahtui/ l/jB.) ia sitten asii.

taas nijnennen BoclQman ia Qornc»rrcm hawilyst/
(joca tapahtui/ /vl. 2048. )min sitten/ onkästeNythä-
nen lapsians m hänen huonelmns hänen jälkens
HHMan tietä pitämän/ m tekemän mikä Ma
lH ON» I<< tällätawalI»n,al<,n s«n« i<,hänenpyhä «h-
-eonsonalcunmilinaZ opctctw viv» voc«, «nencmittftelipuhetmm/6<

6e«./,4»

4- 2<s<

<5.V>.5.
F, 20.

IH

Maan sitten min mailma ama <naminsikis ialawiamal-
ya asuman joutui/wanhcmmis mpös suun hitaus on löptlp



opettamis jalkentulewaisians pitämän HCRrattkassya/joNB
ga cautla Jumalan sana tahdot tulla/ pian sanottu unhotetun/iaspndiaina enaminwallansai/
lin lapsis cuin muisakin. Sentahden Jumala sitten suuresihpwpdesiänson klyoitMett MUtta hänen kastyns ia pyhän
tahdonsjutistannt Sinainwuorella colmandcna cuu-

. cautenallraelin lasien lähtemisesi Egyptin maalda/
ma oli joculunul/ 2454. wuolta. Is Jumala idze caickein
ensist on ongalla sormillanskirjoittaen muodonosoltanut ia e<w
wanut Buocksiawit eahleenkiwiseen Tauluun/ molemilpuolil/

eteen/ia sen jälkenkirjoitta.
t-f 32,7.5. la M hetkel on rumennut kirjoit-
taman HERran Wpä/kymmenen sana/ Nijn myös.
mailmalisi siättyjä iakästyjä/ cuinHEßra hanel olikästenpc

,>,«?, mitä ennen oli mailman alusta
tapahtunut/ mjnpatjon cnm Esiwanhemmildans oli cuullut ia
oppinut puhetta
hänelle muistutti/jolda hän waiculcttin joca myös
hänen suusans oli puhudesa/ tzilä,i'U'tol-ir-
»Oltug on ensist ld)e lu«mlald tullut ia f, n ,äl"cn ruwcttin k r,om klr-
,olt«man/ nqn LMR«n,attmta f
canalis» menoia s paeonoilda) sekä endlsitä cuil, muistcttp «min/niiä nqhin ai-oin « fcnjälkcn mpahm. «isi- «Naaw Jumalan
tahdon caickein ensimatNeN Lcribent la Nrjolttaja onollut: Senjälken muut Jumalisetkirjoittajat Wan-

Testamentis/erii.omaiftstkropkeral. Vdes Tefiamemtwlumalantahdon ia hänen hywydens e.HRi-
ia kirjoittaneet/ ntjncuin caicki he:dan Lpiltulans
eli lähdelysKrjcms (idzccungin työn/ Callpungin ia paickaeuw
dan lähdetetyt) sen osotlawat/papcreis

iapärmis kirjoitetut/ lal,älnonlu„«i<zli-
änc»

De/le/. /.



ttfwtalitonZ llmsittamnsekä K),des Trstan,entis kirjoa
lettuiukiriam cansa.

W.ia>, nljnmin Illmata hänen p. tahtons ia plönpaltisen

Christicunnal ia aina mailman arijn julkisenisaatta; jaettä se
oikiaoppi Pawift mallan alla/ on tahtonut pian ftmottu caicki
pimitetla/ iamonda p.3lamalun kiriä owatalallans/ lijcutta-
mal ia tukemat ollet; Scnlahden sijs/ että seoikiaoppi ialu,
malan P. tahto/ sitarunsamast/ lawiamald iapikemin olis läi-
kille lewiletpxi tullut/ nijn näillä wljmcisilajoilon PraNta-Uet eli Prantin tawan Ilmiala armolisest opettanut m ilmei
tuoltanutnimittain caickcin cnsist yhden oppcnen miehen caUt-
ea/ jonga nimi on Johan Guttenberg Zon Mentz/
joca caickcin cnsist on Prantin tawan löpuyt ia ajatellut/ ,
ckriM 1440. Ia sijta ajasta on caickinaifi kirioia (iotcacaic-
ki sGen siwcka aimkii-joilettinkynällä) onmwellupränlämän.
1., Mmyöden cuin Jumalaon P> Sanansilmoittanut Chri-stillisen Seumcunnan waihella/ sttampödm hän on myös an-
danutP. Ramatun ell Biblian tulkitta iapränttjn tulla: smjalkenmyös muita larpclisikirjoiaP.Ramatun felity^riä: erin-
omaisesi mjsäpaicois/ cusa BcKoulut/
clemiat «noisiawat> Ia mjncuin Ma whmeisel mailman
ajanrahdut Jumalahänen sanomattomasi hvwpdesiäns tähänsuuren Förstmdömin SuomenMaalle/ eiainoastaus3ckou-
lul ia c-ymngsiumic ole asettanut: mutta myös nyt ennen
colme wuotta/ nimittäin 16 42. on Kuuingalinen
cZäem iameidan Wa,taupunMTurmun joulunul/>'imittäin.
53ieldän ArmollsemmM R. R. vloswautun
Drolttmgln m Permdö Förstlnnan Frökmm Haludzewatsien Her-
rallijlmretahkemcelta Ilmmllsi! a/am/tl/ m ha-

(a) ltz «m



nmArmSttsHmPEMR BRAHEN Wi-
smgbonn Grewm/ Lcc. s nyt R. R.Bwtzin)

Suomeftollesa,- mjncuin
Teidangin Aiinm/ hurscalla ncuwollaia wisulla

la fta inyoden pn nyt myös N: 1642. kirjain
PraNtaja joutunut/nimittäins>ppenuiahpwin har-joiteliuMies Pmntmmmos/ M>PetarWaldl.lplAnciuz.

on suuri Juniala» lahia Suomen tNaan asuwaisllle serino-
yxit'e«ais,Ae ) että t«M lähin aina (Jumala innmoii,suocon rauha) on«sa n,aas« tchs/,ä rirzoia saawat picaiseld nähdä/

»a «'»siä Jumalan tahdo» (ia cnynialisi »ncnoia) y,nn«M ia cuulls
la id)e cdcstäns lukea.

Ia ehkä idzecmakinlumaliAsM muistuttaman/ eriw
omaisesi Saamamiehiäwil eaftn jvam Jumalan sana ia hanettpyhä tahtos julistamaseka sowelialla e«ä sopilnattomalla ajalla/
jaanhin paicoihin ikänänsttllewat. Nljn cuitengineltäidze<
Makin spdamelisel ihmiftl ON aina mmHywä haluiamckait»
mieli omaIsm maata wasian/ mjnHna MaMsiaolleacuinmualla olestelles/ nljnmu, Ma <mva st,ngituislu-
dalaisiscuinheow<»t Vadelis sanonet: Li obUws fuero tui
F°sul2lem, öcc. )ossWNa siNM UNHdM ItM-
salem/ M olcon minun Ma fatm unohdettu.Vartucon mmm kielm/ suuni latoen/ elben .«.

sinua muista/ ellk minä tee Jemjalnmammm ylt-
mHfe/lilMUt. laMjncujnQcerasano:
jucunäiuz? in amoreni lui l3pir,6ulcecliniz
luX nativX Kimuloz, etiam ablcncnim aniini impri-
rriit, ut pgtriZe im>nemc»res elle quc«>nc_,.
sitä min iocunpn mpos ialommaxi tullut/ ja sumematlchiatkä-
sittänyt/männm myös ikä iapmmärrystsaanut/ mjn ama stläajattele IjäusNMlgcotzdmlasett

2.?7.4,1.
/.«c. ,<?,/

A/.



parhaat/ caicki tpölw ia mcno,w sowitta/ uijnculn
in?2tNXKncomio, m cie iinib' lietaandawac.

Scntahden stjs/ ctta mnllakm seka wirca waati/
,2,7. totuden sana jacaman/ Jumalan tahtojilla
stamatl ia oleman uscolifil Sanasi,/ menosa in wekaudcs/
öcc. l.??,?,. 4, ia palweleman Wimaislllen Ma lahial/ /.

/'e/.4,/<?. Wanhem-
Mitlenkätten paaltepanemscs/ omastans iaandanut
on/ l. idzeni ia nljka jotta minua cuule>>
watautuafi saattaman/^./s. Mj<» mpos että erittäin minun
sydamelisen halumiarackallteni Wn wastan (cusa Iwmalaklftetty sewosolem jaaneeolia) nöyrästi lietä aNVaia idze
tpölla jollakin tawal osotta laittaiffn/
caickia Jumalan
set Saanmt/ (Msaowat huomen/ ehloiarUocalueuin/ taicka
siunausten selilMt cli vlostoimitlyetia opewM TäM,„y6-

v. c2c»2kismuKsK sanasanasta owm cdespannut/ Kc.) 2litin kielet
jotca/nijllcmtt »e owat aina ia locapäiwä mrpeliset ludea/ ia niilläsumaea sekä Juinalaca s se on kijttä ia ylistä hänen pyhä nimeng) >a»d;enssera lähiiuäistäug (seonrllcoillaXrrdiwotta id;ellcng ia lähi-mäisilleng luinalaldaonni ia caicrinaisi sielunm ruiunit»
tarpeita) senwaori »e cudzntatt jocapäiwäisixisiunauxcin luglnri clinicoti- sl. rchncuuzlmliala ouMramn (minun MlFascnspndp»Aa paickan) PmntaM auttanut: Mjn aiivoin'samat
faaNlat/t?ljncultt muutawain toimelifien personam ncuwsstiake-hoicuxest: Niin n,y6«corkiast oppenei» -Herrain Turun cZpimWi-c-
-sten tahddst/ liedostia snostost/ vlgos lewitta; sijn i toi-
WOS s c«sc<fei foc« poicke mrkiman nnnun onlieuttani/ ia Peruna»»heicroutta/niutta Jumalan Sanan woimalisuna/ ,oca lass edespm,-
nan/ ,oisa

Jumalala pelkawaisel Suomalaiset iir ofennuxen o»
UlleWaH; sillä Mlil cuin ne ta<tawam,mld tarcannnast tullwabedcspaniiuxl: sefä corfeinnial wijsausel/ parc«u»»<zt waral ia>
Nllallu,,«ia^d»« tbsiVgllgldH»mlah!joit«m.



A tHMitt minun nöpr;N m pttrertaisen Työni paalo
iffein Teidän Armon/ armolinen Herra corki,,
an clmnialisen nimen alla/ olenandanut prälttista vlgoskapda:
Kisenw.,oxi/ cttä THZn A on sitätarroidzc/ ioca,oiapsi,dest on ne
oppinut/ foc»päiwHmyos hwen wapaan op-
penembain kir>oist oppiwaisil n-jtä teroitta ia ncuwo anda: nn«t<»
yhdcri noyräxi kijcolisuden mcrkixi/ ia ncjdcn n,oninai<icn hywäil»
töiden »nuistoxi/ cuinDdän A.on n«>ma s mjncuin ennen »uinun köy-
hiä Xvanhembimni) wastan/ ilinan
tanut. lotca Innmla T. A. caicki runsasi nmxacon ia tayttMn.
Niin n<y<s« että T. A. on«in» Saarna-iniesten ia ,Bruäe«U?aisten ?ei-.
longin hurscas holhosil ollut/heidän n,yo» yxikcrtaiseckin s hywä« afa<
tuxestehdyt) harjoimxcns otolisexi ottanut: sillärohkendel »ninäkin
( ehkä cuinga heicko persona nämät mhdoin L.dän Är-
Nlollan olla äeclic.r,mt: rucoilen nöyräsi/ T. Armon laman yri<
kertaisen työn ottais/ holhois ia parhain pain vlgos toi-
mitais. Ia läman cansa T.Armon/ ynnäT.A. racfan
lisän/ sen Suurisucuisen ia Amiolisen Frouwan/ F. SO<«
PHIAN OelgZaräien/ ?cljn myös SuurisucuisieniaAr-mölisten T.Armoinna Pcrindö Herrain/ Frourcainia
dzettcn cansa/ nimittäin;

sKirstin- 1
/Knuch- Frwlnge-lung-lßrttha-

H.lGustaff- borg- si" Barbro-
l.Gabrlel- m Lacharma-

Mcklha-
Za eoco T.A. huonenia caickein T.A. Seuwn cansa/annan minä Jumalan Caickiwaldian woimalisen

alla nöyrällä ia harlaal rucouMa/ rucoilten ia loiwolladen /

seka caikille teVe yhteisesi/ ia idzecullakin erinomaisesi/ aucki
naistahengelisiä seka ruumilista hywastlsiunausiatasäelämäs,
ia tämän Mn tjancaickiscn ilon ia autuudentaiwan Walde
cunnas. Sel



Scnj.lllcn i.< sijtia siwus »inroit' minä myös tast nöywst
wcoilla T:hcr:Her Arffiredh Wittenberg mHer
JönsßosmSchmidt/että taman saman
kertaisin tpöni/ ottaisit hywinpain
kljtolisildcn ntjtahpwia töitäroajian/cuin T:Her.den
iaT: hcnk.lffplaisild/ nnnullc on osoteltu: Jotta Jumalacaift
ki runftsti longahaldun minäainaannan/nijncuitt
T:her:H.
N:ia S.S. Pcril: nijn nipös T.dan h: H, loNsRosttt
Schmidt/ pnnaT:h:WapaS: Frouwan F: Mar-
gemnWtttenberin iaWapaS:pcrindö Junckann/
JohanRojen Schmidt cansa/mcoillen hartasi/että D'mala Teitä caictia siunaisi / seka ajalisesi että ljancaickisesi.
Kirjoitettu 1644.

Teidän Armon

iaT.dän hen

Jumalan sanasa
Mpla Palwelia

(b)



H. LAVRIDZAN LOIMS-3OEL/
Jumalan Sanan uswliscn palweljan minun rackanChri-

stilliscnWeljen m Ruocaiucum
Samnoist/ ia sen tpön cunnian/

caums ombi wertaus/
longa jarjaMnsPyhä Matlhirus;

mencwaisesia Isannasi/
Ia jaanysiapalweljasta coln?csi

Kirjoitta: cuilM heille eullakin
Isannaldans ittlkisesi anncttin:

iewiffata M'i wtjst yhdcl/
Caxi cohta toiset/ p/i colmannet.

lotca halwns coconans Mjft sai/
Caupan caunist teki/ia tois wG lor

Woitostans: wma toinen taas ca^
' Sai jäalisians Wnnallans

Molemmat mnpmästa plistelan/
Heidän tpöns hpwari kljtetälk

Cslmas cuin ilkiäsia mppmata/
Tawamns tallel piti kaffcmatar

Ensist/ erinomaisesi laitctan
sit iewistä pois otetals.

Tallatahw CHRISTVs meit opetti
Cuinga cungin tule ahkeroita:

Wircans wislM am toimittaman/
kaistana lahjoit/ ei unhottaman.

NHdän naisi Her iAVRVDZASt SaarnoiD
Cumg hau on wircans tpöjta eaunijta/

Visun waarin alati pitanpl
liDa ppMnpk.

H/s/. 25.



O<i«.l^»s

Sijl saahan CHRisiuM fotiseDKljwst culllla wljmem suloisesta:Palcan palwclian uftolistn/
Saa ilon isoin ljancaicfiscn.

-Hywällä nuclellä

Nanä ci-2l!Ä> invnZ» scä f2vitc»e OLO.
Hulc lauc!es lumm3s Qre mementu,

In lieneciiccncla benecliKli! äo^cnäo,
I'li plieros, ji,ven?s> iln« clacez.
<2cu I. H 'IIU 8 « I,2ure2 be«t_

liilce nili in ?K<?rl,i terris; 2:c«ii!i mZnec c^>
cceleKis, ora lnci-ililq; tui:.

?Hucis liisce ril)i lubliit plaulum in^eminare^Vcrlibuz; ö:KK^mul limul,
>??>ad;og nyt sinä SVOtNI suloinen/TuinZa Jumala ftulri ,ulkillen:

sul mhcons ia tccons teke
Gmalkielelläs/ cuill caicki näke.

JosinsnlGuomcxi coco BIBs-ia»;
longedest Jumalatkijtä am ija«>

Is Tscechlsmurct ia postillat/
Rucou«--wirsi ia käsi kirjat.

Ia nyt massin SIVNAVxe» Ä.ugut/
<!)wat Suoinexi vrämihin tullut:
A -vRID 3 AK. DA s.oi,ni-loclda -

Tästäsyndyneld Turun po>alda>
Ia mnnustan ,oca olen lukenut/

K« wisust on ne yhccencoonnut.-
Pyhäst RHinawstcliHölßliast:

Muita »nyostin tutkinut wiriäfi.Sen cdcst hänelle kiitos tule;
Ia sinä minun neuwoni cnule:Käsitä tän,ä kirsa/
Ole »»yös siunaman sinuas wiriä-

(b) i) Nijtl



Nrjn Jumalaldakm siunatur tulct/
Ia unjmcln qancalcksi,,, ilon cul/ct.

R, U 5 85Q0IU8 I.inlz: ?r«,f. I>ul>l.

näen ia iloid;en wcli racas/
H>>» R lunmlan sanas olet harras.-

opil/ kirjain kir>oituxil/
Saarnatmin >nyos Saarnaig

Suomel näincansas suot Tilan oppi/
Juinala cuing kcjttä aina sopi:

I?los nostna/ huolnelttain warhaln/
U?II,K naut ces/ ia ehto» hil,ain.

joca kijtoxen cungin cnulcon/
Sinu» ain wastatm waicuttacon;

myös täysin t^näbon;
Näitä »nyos suld u?icl enänlbi n ihtäron.

2nimos), I. uK l^ll° l c!c>He
)

c!ur?,Ns in clivo mille I^bore,,,
?ecilti spem renilere nii.

OiiH cl°istis tunäeie verl??. viriZ
Non lellii renliir VLK, I nöll'^:

l>lec f>luäcNs respuit ille
pupulum mellizine

Inltruic, 6c cnllem iust>M2-
Quiä? aucicl clon-, lu? mentiH p, lidellil,-

Imprimier livic, commoäec ur
y lidcr inä«ni§ fulvc, 2uru!^

!!lc>c> zäez liue

ttÄullum, lepperics renere
yuic! clic?m ? sccrus cuus p^>

I. UKL !>ll' l,

Niinä cibi sum pioouunri:

H,« ll K.xH 5 X 2 K. Q NIU 8 s^li.,



ssumga PcrhetMsändä
Pila Perhettäns Uikerkaisest oppeltamall/ huo-

menkldain ia ehtona silmamao ?

coscas mj» siima sinna»,/ s p,'lilM
s«>" - iinccn jaPojan/ iaP.Hm.

Sitten polwillcs cli st-iftrralda luc: Jumalan Avm-
n cncn Rn!?y smac/ Vscon mimustoo/ Is.i nicidäu. Ia sichcn

s ios tahdot) tania l/hylaiucn ruco:,Z.

kijtän smlza/ miliun racas
cHllsan/ sinlln
racknz poicas cautta/ ettäs minua lana yönä/
caikesia wawsta ia wahmgosta warjellut Ia
rucoilcn sinua/ ettäs myös tanäpaiwän warjellsit
mzllua synnistä ia caikcffa pahudesta/ ettaminult
elämam ia caicki mnnm työni mahdais sinulle kel-

Silla minä annan idzeni/ minunruumin
ia Sielun/ ia caicki tyyni cuin minulla cn/sinu
dus/hucmas iaWjs/ silnmpyhä ngelis olcon
ininun cansiini (ia älkän cuhungan nnnllsia luopu-
co) etteise paha wiholmen perkele/ minilsta mitan
woittalsl/IMHN.

Sc»^!kcttauna idzcs iloisest ia weisa' ,c>cu psalmi/
Maniat nc Kymnienm KDpt owal/ cli ,ocu muu hcngclmc»r>. lrsi/ cn n z,m,n Juinaiijudlg»nmstutta/ mjn selotta fmuUeh)'-

nucicn. "

(b) ttj Ehts/



EhtlM/ lcw«tap<X^t/su'.»s!<y<3s idzeg sftyh'n Ristll»
merkll) ia sano: Nimeen IsäN/iaPojan/ia P,Hengcn/Aniel7.

Sittenpolwillas cli seiftwald lue/ Räffy sanat/ 'Vscon«p-
pale/ Isä nicidan. Ia stehcn lisä (jos tahdot) t«n,ä lncu:

khtan sinua/ minuramsMZ3M/ finun
rackanPoicas cautta/ ettäs mmun tanäpän ar-
molisest warjellut s mkätkenyt) olet. Iarucoi-
len sinua/ ettäs minulle andextandaisitcaicki mi-
nun jyndini/ joillaminä Mäpan sinull mielesric-
konut olcn/ jamyös tänä yönä minua urmolisejm
warjellasia minllsm milt hen pita) tahtoisit. Sil-
lä minäannan idzeni/ rmmm Rulilnin mSielun/
mcaicki tyyni cum mmlilla on/ sililin haldlts/ hzio-
mas iakaM/ sinltt! Pyhä olcon mimm
eansani/ ( m aitan cuhungan minusta Klopuco)
ettei jepaha Wiholmen/ lninusta mitan wolttaisi/

Sensälken anna id)c« rauhalijcst/ ia suremat lcwämän.

laumaa Pechcn<lsättdä
pita Perhettäni vrikertaisest opettaman/ e<3N5-

clicite, cli hywasiisiuualyen luut/ ruatle mcnnes; Ic,
(irgriaz elikljtos sanat/rmlda lählcis.

3fllallelstuttaift.
Kasten ia perlMn pltä siwiäst xhtcci» pj;nd»i» eli yloso/etuil

käsil/ pöydänedes stiftnmn ia ftns»«» -

z^alc-



silmät wlMloidzewat sinun Paalles
msinäanmt heille ruanoikialll?

ajalla/ sinä awat sinun kates/ mrawldzetjö-
caidzen h'engen(mtelen noute^l)hywastlsiunMel-
las. Clmnia olconIsan/ ia Pojan/ ia P. Hengen: mjn-
cuinalgusta on ollut/ ia npt ia aina/ ljancaicfiseji/ncjn tjanmie-
kisccn/AMEN.

Sitten lnc Ismneidä»/ i« tämä scurawoinc» lnnn
Jumala Taiwalincn Isa/ siuna meila/ ia Naita

lahiojas/ joccasmeille rumnm annolistsk
olet. Ia anna sinnn pphaannos/ että me coh-

tulisesi/ ia (ilman) sinnnmieles rictomala/ nijta Mlllidzisim/
ia ipgömottaisim/ SinunracKm Poieas lESVlten CHNft
siteen meidän HERran caulla/ ÄMEVt.

Rmlda lähteisckt
ia perhcn pitä sillä «wftl siwiäst/ ia ylosofetuil

kasi!/ pF/d«n tykö» rueoilclnan/ saNoVc».-M Ijttakam HcLßra/M HM on andias/hv-
hänen laupmdensa pysy hancalckisesi/

joca man anda/ jocaidzelle hengelle/ Ma myös
Elamden heidänrawmnolls andg/ iaLorpin po-
jille/ jocmhanda MMs hlNlkawat. Ei han weasia
wakewitaHewoisik,/ eM hänelle kelpa Miehen saari lul»f.
HERrallekelpane jotmhanda pelfawat/ iajstca hänen law
piiwens nstaldawal. Cnnlna olcon Isan /ia Pojan/ ia P.Hengen/ Lcc.

Glttcn luc Isä »icidän iatäinä seurawainenlucu:
ö?WE " kljtamsinua lacas Taiwaljnen M/lESV-"bM U meidän HERm calltta/eaiekein sinui,

jallMngin ngjden sinmilchjais

MmH



rdest/ ptca me nyt sinun laupiudestas l:aulinnet olemma/ja
coilem sinun pphä arn:»/ elta nljncum runmison rawinnons
saanut/mahdais myös sielu sinun pyhän Sanas cansa aii:a
wotelliri tulla/Saman sinun racfan Poieas lESn/en CHri-
sineen meidän HERraneautta/ AV.EN.

Wiela lahansisal wedelly/M toinen joca-
paiwainen Huomen m <^hlolllcu:N:
lnunpyhanNimees/ sinärisiin naulittu HERm IE-

CIRIste/»nina nyt nlösnoujen/sina joca minun
eallillawerellao lunastit/sinä minua tanapaiwan/ iajoca

hetki/ hallidzc/ auta/ warjclc/ hpwastlsiiina/ ia anna hpwa onni
ia Jumalinen meno minun asioijani/ nljncttamiliun elainani
ia airootn^renimahdaissinunkljto^-csiaeunni^estulla; wah,
wista minua mpös ealckein hpwijntöihljn/ tanapaiwan ia joca-
paiwa/ ia taman onnettoman elaman peräsi/ johdata minua
siehen ijancaickiscen clamät..'AMEN.

F.

HHRra wcas laiwalinen Isa meidän plidzem/
(ia warjele meitä silda cawalalda kmsajalda/jocampös

kaypi/ edzin ketä han jaisplösnielia; Anna
Nicille armojas/ että me wahwalla vftolla michulisesia handa

trasian seisoisimme/ ia tana pönä sinun prhan rcarjellu^cs
alla murhctoinna lcwaisimme. Sinun mekan Poicas

lESVM CHRist. lneidanHEßran cautta/

Ehto 5.-



P. iCucheruxm Neuwosi
Huomen-ia Zchw Smnauxm.
Chnst.Mlwat idze HERra CHnfiussaNo:>l!man mmula et te wol mitan lehda. Joil-

la sinoil/ hant cta anda/ elta caicki meidän edesottamisem,
(ehkacuinga hpwalnenakpis olewan)l<m-

getuchan ilmm Jumalan awuta. Silla en me ole idze mei-siam soweljat jotakin ajatteleman / nijncuin idze meistam /
waanjosmcolemma johungun soweljat/ nijn se on Jumalat-da; SiA Jumala waicutta meija seka tahdon/ että toimi-
tuin hanmhywän suofions jalkcn. Ia sentahdenP. Pawa-
linmwo: Saickt Mlta te teette puhella ell työllä/
nisn tehkat caicki HERmn lESuten nimeen/

Ta-
la Ihmisen pitaaMcleman calkis hänenedesotlamisisans/ että
mgotus/ wahwistus ia paatos rucoillaistn lumalalda. TalaP. jocapaiwa seka plösnssies että maata pannesajatteleman nellwo/ iakaste caicki meidän menoni ia lpöm tehdäsiunaten P. Colminaisuden nimen/ longahänen neuwons»a keholtUMs olenminä aiconuc s saman lESurenwoimal)tasa Ensimmses Saarnas lphpkaiseji edestuodamstlitla/Nl-Mlttam Lolmes Ojas:

A - I.on

lxord.

2. 170^.F,



?eop. i i.DnPersonaisi jotcasilmazziall pila.
SIUIMUM nmodost.

,« lii. Nljsia lllgliljt/jotca silMlesiz

Ensimämm Osa.
NHtt patson cui» OnslniZisti: Osan tulc/ ssMcdcspannnl»

I> personat/ Nimittäin cuinon
caicki Jumaliset Perhen wanhimmat/ Isinliäl iaEmännät/
Herrat ia Frouwat heidän Taloisans> Maan P, iltthenls
nimillä ainoastans Isännät/ ftnwallan puolesi/ cuinlumalH
on suonut Isännälle hänen Taloins plidzen/ wailnons/
iaperhens. CMcnMMM: Emännät Mmpös pmmär-,
telan. Sillä Ismd ia Em.md owat pn nnzniis: ia waimo
on miehen Apulainen. Ia P. Pawall silio ,/ että waimoin
t'ile cotona opctta. IaK. Samuel todista/ että tonneimcn
Waimoawasuuns wijftudes/ ia hänen kielesäns on ocolmen
oppi. /7N_

l. ?c!-sc>ni

lii «nmm
NumiNÄcur
«?> c!l>mi-

<3en.z, ls.
Lp!,.«.i,s.

»tigm, in-
telligitur.

Sikälikin Opetettawat ia
cocopcrhc/jotcaTaloisowat/ ia ciolcenen oppinct/olis ne ou-
dot eliomaiset/wlergt ia wt!Mt;ctt caicki tulisit lotildm mndW
ia Jumalan rdcs/ ol:s scoria cliroapa/ cli wai,
»no/Nljn owal caicki Jumalaniapsct:c« pi-l Clnisiurcs I» jun'^

Tasta pita EuMcaickcin lumalisicn pcchm wanhins-
bain oppiman/ ctt stkä ldzc opfim-t llikcman hpwci siisilmmiren

DpielMl ldze/ kNNMcums multa opetan Sillä/ (Hui plsum novit,
rum 6occrepotcK,i.e. jocawahal'idzclaita/se wHanmyäs
MMoMtH, Silälikin on mlnllr ia crinomalstsi onlalle
hi:onck^ehpwH'iEsttNtt-ki,ri/tttoMawat lapsi^wia

Uu.i; in-

-5! '?)l6.



Vttlans iaheidän muldms ltlkew.tt; heild,; N7yös nijta jallctwke«<
towat/ exgmineradcn iatuekisieltenlwahinnakin kerta wtjeos)
tieten heidän opella TMjans/ «wculn Ichal^
c?u,ri6. Ninan» i:ci!wo:los smillta on Lapsia/
ttljn opeta heitä ia notkista heidän caulans nuo-
rudest. laidze Jumala sano: Mmgt saM Mg
minäkästen sinulle kallapana/pitä sinun sydames
paneman m teroittaman ne simm Lapsilleni/m
lnzsta puhuman huones tstuisas/ia tiellä kapdesas/
maata pannesasianostesas: K«ä «e »Mentulewa.set,
heistä oppisit / ia lapset iotca wiM sindyina» p!tä / cuin he cal-
lvawac/
nyt/euinJumalaidze lodisia.Minon Samuelin Äiti rLZnM,
WK> isa tehnpt. Mnmpös lobM
hänen poicanscohcanuorudesi opetti Jumalan sanasa/luma- ,
lalpelkamaniaspndiacarttaman. ÄitiLume»,
ia hänen iso Äitins 1.01623, owalhänenlasna opettanet. Jo-
<a toisin tekc/ sen pita äierum sen caicken wanhi-
man Perhen haldian Caickiwaldian Jumalat: edes mjmeis
paiwana lugun Wtilin stjtasulirestaIlitna-
lalliahiasi>annon lapset iaPerhe/wisua waari pltanct/ cuin-
ganeraiig.nstures ia HERran nuhlcsaowat plpscaswatelul/
la ei plvepdes eikä coreudcs.

ti, 4.

li,/.

2. hapset myös ia Perhe ia caicfi lalosa asuwaiset pita
MielcllaN) oltalnan/iasiunaman M idzens plö>
«osiualw ia maata panducuis/ nijn mpös/ Wanhc»nbilans/
Esiwalda/ ia caickia heidän lpötans/
tamisiansj cika alina coftan tila pahuten/ Men/ cttaljna
hywaon/ cusahywast puhutan/ ia caicfi pahus tarjon/ cu>a

puhutan ia pahoin oljan.
'A tz U.Cap>



11. Cappaleon sijta mlwdost cuinaapita opeltttaman/
nimittäin UlkertMsest/ iasclkiast/ että M paremmin pm,
mattcltaisin/nljncuin iuthems on idze opettanut ia Cattchis,
muren edeskirjoiltanut.

11. H4<3.
«>US liocen»
6i.

U5. Infer.
/N2t. pro

«t cloceHNt.
I. Verl>>s
Lmplicilll»
«nis.
».Cor.l, l/.sc 2,v.,.

unH.
I>utl>. pi-«.
tlr.OZtec.
z.llon mul.
t» l«H mul»
tum^>.

tl» Ulirum.

Tule sijs opettajain tietä/ että he opetuxens laittamat
Oppimaisten ymmarpfcn jalken/ euingahcsen kasitta taitai-
sit; Opettaden pakertaisi! ia pmmartettawil simoilla/ ei ca-
waloileli corkclla ia jMglwljsaudella/ iaaiwan wanhoilelimuinesil sanan parsil/enamin osolellcn omataitons
wustcn parasta cadzoden; »onga oin°ene« wastaisi yhtH
nuorucalsta aiwan sywäst m wanhoil ftnain lascml oi-erzclen.- Vi v«
morllius prXteritiz, utere verbi» e. Ag.
wanhaltawal/ pubu nvkvisil sanoit. SitalikinP. intherus
tchto etta opcleltaisin yhdel tawal jocawuosi/ erinomaisesi mj<
tä pfikertaisi. Ntjn myös multa lecl_mulrurn i. e.
Eimonda moninaisi (eikä enacuin candawoi) mutta monda
phtalaijarj/siens/ ruweten loisen cappalen/ toinen msist
on ymmartetty/usein myös Matoisen jalken jallenskerraden.
Nijn mpös aina sekaxnMopettaden jotca tarpMmmat orrnt/
eikä coscan nhta jotcaei ole larpelistt ia laitankplla hpwin paid<»
zi olla.

111. Cappaleonidze asiasi/ mitapitDöpetettaman/ni»
mittain/ jlunamanMns Huomcneldam iaEhtona/se o.n/an--
daman Jumalanhuoman ia haldun nöp, äin rmousten canjahei-
dan Slcluns iaßuumins/ tpöns/ tecons/ ia mitä
heillä on/ loiwodcn lumalaldonni/menesipstia hpwastisiuna-
usta.

Tiamat olcon sanottu I. caikille/ettei henaitH
Huomenia Ehto siunaus pois unhota eli laimin lpö/ mjnmin
jumalattomat tekewat/ jotca jerjcttömail, iuondocappaldm
Orbeinm nmu!ein/,olloci y.innarrystole/ tawal/ silinamat ylvS>
nouscwat ia maata panewat/ ia turhana pitawat käs>

tpn/

111.
een<li.

U5. ~ De-
linrr, ä pre»
«um ne>
zleHu.



syn/ iatwdötn Ntsnh)»wlNt<»iv<»»» «tt»atch/»<?ln walwo/
tehdä ft«n cocon cuin sekin,oca Inke ia rucoile/ecc. socaoN

jongaedcsi heidän pita paljon hawoia kersiman/
etla he tietens HERran tahto wastan tekewat. Eikä heillä
ole phtakan turwa Jumalantpkon/ coffei ole idzens hänenhal-
dllns andanct. Saattawat mpös P. Engelit surulijeri /ia
he!sians ercaneman/ eli wastoin tahtons palweleman (Juma-
lan WoimanWaldacunnas) hetkesi, oma tltndo heitä
n,chttleiaaina soima/ sanodcn: Kyllli sinul NllN kavpl/
MNs rucollltkm. Ia idzelESus CHnstus (Nljnunn
hänennimiansonharvennet mainita) h.lpia heitäcoscahan ttu
lecunmasans/ tunnusta omixens/ia nijn caickein haplan alaisten
cansa/ljancaickisen hapian iawgiwan eroilta tpköns menemän.
2. Kerran on Jumalisille suuri lohdutus/ että heillan wahwa
tieto/ että Imnla tahto heitä jallens cunnioitta/ ia armahta
Nljncuin Vi ies Poicans. laldzeIESVS tahto heidänkcstellans olla mmtes ia walwois. laH». samain ,
NlWa siunausten eal'tta/pois esia PoickiMli^taj.ilMt/wa^,
rat luulot/ pahit menot ia eoto hasut Pahat henssetvi-
rut jotca ei woi kerjU Innalan sina/myos rois careonewat
stjta palcast. Ia LpipKanius kinoitta ett ne jotca namat
lugutaina owat liikenet/ siunannet idzens Ristin
muistolla/ ettei nuolet oleMnet mjtä wahingoitta.
Mltta jotta ci ole maltanct naita lukc ia idzens siunata/owatstnapaiwana
namat siunaten lugul lukewat/ owat he roisit P. Engelin
kastelemiasi/ että ne owat heidän cansans ealkcsa teisans.On mpös oma hpwa tundo/ chk.i mitäheille tapahnus/
tieten sen caicki hywa>ns munltllwan.' llimala sen-!caltaisismcounselinrjden Mcntahtois pois cutzuä lasiaTla,
M.P/ sijta paieast lulewat Jumalan Katm. Jaaneil >

Ä jlj mvös

l.

2.

3-

4-

5-

U5.:. län-
loi, c>ri

I.

2.

4-
5-

6.

91,11.

7.
Kon>.z,iz.



myös on lohdutus/ jokeaclmlcc sett plösottiun vscon
m wtjmeiset lltgul.

Luomen Osa.^N
?olm, per.
Hcimrcllio.

Kzna

toists Os«g edespannan niuoto eli tap<»/ cninga stmaß
M<lNpitä/ni»»itcäin:

Hnsist/ pyhänRtstlN merktl/ cli Ristinmercki
wetäin. pahon euinRistin fiunau.rcn lllle/017 se

wanhast ollut erinomainen saaly/ waanseon
ia idze cungin omas ehdos/ taita sen pita elipois jattä/

silla ci stehcn ole erinomaist kaffy eli kieldö P. Ramaws.
Mlttta ettei jocn Pnvin tcnval Ristin palwciillleen tdzens
»nwais/ mjnpila ticttäman/ lnitä P. iucherus Ristin stmia-

tahto muistutla/ niinittain:
~!n m«m°.

5
2?>

'!,' .

"'

CHRisturen pyhä Piina ia mllist cus,
lemat/Ristin puun pälla/ Mja hätt 0N llhNNs IIhMNNUt
watklal anel mkynelezl/ mickein lumsiuMt/ wäatt
nhlle autudexi/ jotcavscowat. Ia mjn cru<eliRisti/
cudMan e«g st caickin Pyhin/ s jom on id)e py-
hyys/iofta my<sscaicki pyb>y>' MjM^lMing/on nq,l-

«un vvaffi «rwcsa/ Ristin puun p«Mc »Mftsttt yio,nostcttu.
Ia sixi incrkixiRistin cnwat B>ircoil, pidct«n>

2. Mcidanßisiiam ia Cwlcmatam. Että mc Ristin
' siuiiauxcl niuisiaisim olmista meitam/eiailwastansChrijiu-
rcn Estlnerkil kärfiweistst karsiman risti m mfta; mutta mpös
nuesellamtälda ercaneman m olemanFHrtsturen

Jota myös merkidze ia Mttisiulla se Nisiin mercki/
wmiapsen caswomjarindoin castcsiwcdelan>

l Meidän vstoni/ Perkclcn ki nftuxi/Helrvetti ia
lsmal wasian/ jottamc tiedän, ia vseom lESuren woimal/

joca

H. In me»
ln<>s. cruciz
»c morus

~?er.i,2l.
>l2t.!Q.;z.



jocameidän ebeMm Ristin paallecuoleicttuon/
,awanl,ue.

Mcidal:eroltl.'staMiTurkist/IllUttaist iaPacanoist;
ia muista/ jotca CHnstu/m Rlstin rocholisee owae/ ia hänen
pljnans anjlol? pow kieldawat/ pilckawat la ylon cad,pwat.
Josta P. Pawaii sano: HM Wetakö uestä uswtW-mmn cansa/etc>

t>5,',5,r».
'"

4>in'6is«i<

'

us. t. Xä.

,s.c.«uci.

2,3.

""

TaMa Ristill siunauxcn tapa pita mcita
ainamuistaman/ajattcleman/ iamielcsun pitämän lESustaCHRistzljia ristin naulittu/ Nijnettem me pidä muuta taita-
wam/ min CHRisturen ia sen ristin nauiimn.
Killä tämä on tfancaickinen elämä/ että he sinun
amoan totisen Illma!antzzndEl/lajongas!Mde.
M lEGVHEN KHRlstu/cn.

ff.

myös muusa iloidze/ cuin
LHttstuxm ristis. Silla.COrEllNncuolemaan
me myös caftelut olemma. .CHristunn
sMn mwee me cannamme meidän Rmlmiftm>I.HCMN A2rMM muistoa me myös Ali-stamme HERmn Hhtolises/siehenasn cuinhckntulepl. <ssd;o/ on 7222twl aina lESuxrn nime nmist<p
«uc/ ftlloden : meuz crucii;xlis eN i.e. nstiN nau-littu on mmun rackautenl. Ia coscahanclle t>j)'ttin »2n,lrradc>!/
nnri siMÄln nrjn usiast JAsusta nmmwl/»«stai»/siznodcn:taida sttä ulcholra/ ~« ,u,n Syda.n.stnl on/Adamcn:W!asia!sin/utin,cca «ciclauxcg liLSurcn tim.iloyttä.s",

»nyc.s siu>n-nach-!!<N'/cttH ,>dän»4«ns en olwt IKsuxm «m» ti,.t»lsi» Buocstaw.lZUrzoiMM. z^



Ntjnmuös Meidän suusamiasydamesam/ Myottpiawa,
pila aina

man/jocaeaicki lohdutta/ ilautta/ wirwottaiawahwista/nijn-
MMLernnaräug sano: non totisz cc>nsc>tt2riz,
tiesnominiz)Lsurecor6ariB,i.c. Ktko» nijn usein tule wir-
lvotecuri ia wahwistctuxi tule/ cuing lESVxen «ime muistelet.Erinomaisesi myötakanmises / caicki meidän wlrcam tuot ia
tegolpila alcaman iapäättämän nimenhänenka-
styllens. Waiwois/ wastoinkapmists/ NZMrimnis ia idze
cuoleman nimen pita meidänpitämän/
wahwanaLmana/johon wanhurscat pakenewat
la tulewat warjelluxl. Ia sentahden caickein enimin
isomania janoman sen Mcn/etla juuriHengen riutumisesikm lESVS olis meidän wljmeinen anem iahuogutmcm/
sanoden ia muisiulellen: HEAm 0M Ml-
nun StellMt.

/>.//,lc>.

K/s/.5,<5.

Us. l. De

'

2. Olcon nämat sanotut myös cartamiscn'/ etteijocn
Pawin tawan jalken Risti euman-a/ eikä sen juuren mcolle,
man lange/ eli jotakin cuinse lattais jow
gun onnen eli wMan lykyn anda/ taieka n ahirgotsijta paitsi
pois poista; joca on Epaufto/iaTaiekauslasunnsyndi/l.
Illnialankäffy wastan. Se>itähden myös Jumala rangai se
sencaltaiset Epauscoisee. Vsein ne cartanol la fylat/ jotm
ristist onne toiwowat/ anda ttlleldatlllMi «M. Ia nijnen
Eläimet/ jctm n-aftckain tncnestnrc!, t.lhden
nat/pedoiid haascatta ttlincnalnär tulewatia mrjan taudiid
hucktta. Ia jolie i ftncaldatjljt crhcty.nst luji? he wlp
mein tule lulises jcrwcs / jocatulikiwesi pala
ijancaickisesta.

r«Q2_..

/o.

11. vicen.
äo: in no-

3'""'
Toisin kenan pita siunaman/ sa«wdcn:' NIMM^-san/ia Pojan mP. Hengen/ Amen> joilla sa-

noilla



noilla Ihminen h.n'.ei:uscons että yh-
des lunlalan olcinises on cölme Personat/ Poica m
hlHcngiH Mitalikin muisiutta sen iijtol; päälle/ jongahatt
CasiesaP. Colminaisudel wannonuton/ että hän luowmetm
on pois Pcrkclesi/ caikesia hänen tegoisians ia menoistans/ia
pila idzens wchwana elawan Jumalanlpgö/ jonganimeen han
castettu on. Samallamuoto että han saman Colminaisuden
haldunanda hänenRumins ia Sieluncia caicki mila hanclon
hallita ia warjelda sinä paiwanä eli pöna. Mjn myös sen
P. Eolminaisuden otta/ clla caicki mitä han teke sinä
paiwana eli pönä/sen caicki tahto tehdä Jumalan wacl ia woi-
mal; iarucoile h.lncld Onne/ menestpst ia hpwastisiunausi/
etlacaickl hänen tpönsmahtais hänellekelwata: tailaismyös
Nljnlcwala/ cltaP. Colminaisudenlpkön ljancaickisenlewon
löytäisi. Ia on jitnijn scnpalle/cuin sanoAmeN/se on/ totisesi tosi/ mjn lapahtucon cuin hanMhwasi usco ia rip
couz-esans anonut on.

l.

2.

3-

4«

Asta pita idzecungin oppiman/ ettacaicki mitä Ihmi-
nen tele eli ctens o«a sanoit cli työl/ sen caicki tekis wahwal wr-
wal ia tsiwos HERran Jumalanpäälle/ sanoden pnnä Da-
Mdin cansä: noKrum in nomine vomini,
c>ui secic coelum öc terram i. e. MeidaN NPUM 0N
HERmnnimes/ jocaon Taiwan m Maanteh-
nyt. Item: H<S>Rm meidän lumalam olcon
meille lepyinen/ iaanttacon meldan Kalemtegot
meidän cansam/ ia meidän katemtegothanautta-
con.

Nl»» m no.

m«5.

I>. //.

B LA-



isolnw Osa.
i.r,lc«ca. I. jolcanostmla maata pannes luetta>

"""p""' "mittain: JumalanKaM sanat/Vscon
tmnustus/M Isameidän lucu. itcm:P,iucheru>
sen Huomen ia Ewlugut.

I. Jumalankymmenen Kastp Sanat/ Sen,
tähden että ne owat meidän jocapäiwäisetM<!istllttajim/mis
ta wareen Ilimala Ihmisen lllonut on/ ninlittäin/että me op^
pifini hänen oikein tundemau/ ia hauenlchtons iakästyns jälken
elämän/ia netyöt tckemanainoastans/ cuin Jumala haliensans on käskenyt. Ntju myös/että ne osottawat meidän hita^
Udemntjeapttammi/ iajulistawatmeidän syudim/ ettei Ul-ktknLlha taida wanhurscaxi tullaLain tölden caut-
M Jumalan edes. Ia nijn owat meidän Opettajan,
iajohdaltajamwalimiehen CHristuxcntpgö/jscameitäonlu-
nastanue Qin meidän pila llscon caltttawanhmsttuleman/ häne«i nimecns.

I. Deca.
l°s"'.

2.

3-

..

i.

/./0ö.5,7
2.

K<,.ii,zs>
z.

2.<70.<f.i;
4.

/./oö.;, <,

5.

VM^UNNUMsentäbven/ettast-osottamell,
lenJumalan eaickiwaldian olemisen/ että hän on olemises
ia colminaillen Personais. ZtW myös Jumalan sumvt
got iuonMs/ PMttgmHs/ia caickein cappal-,
tenylsspitämises. 'Saniallamuotocwittanc Cbristllllsil/
uscowaiset/ Pacanoisia/ TurkeisiTattaroist/ ia muista uscot-
tomist/ joillaci ole yhtan osameidän eansam Jumalan tykön.
On myös walicappale millä me tämän jumalattoman Mall<
manylidzewoitamme. lrcm: tuliset nu-
lel. Sillä Pcrkelen eiole mitän uljm, c.mft tekcmist/ joiden
ga sliusiahau sen oikiqn uswli ll!lunl,'llzren cuuie. Iq nljmei-

scld



ftldtl nln calttta/' täld eritcsam sinmin:' uston iopun jocwn
Siclllin a«llul«/ ia ijancaiclmcn elämä; jongatähdenmeidän
pitä mpös ainasydämestäm tämän uscon tunnusiuwi lukeman/
ctte me täsä uscos ia Jumalannimen au,ri hlllltamises täldä eri-
äisim/ erillmnaisesi/ ette ew-päiwa on tictämätöm.

6.

111. Isiimcldalllucu/ eli HERran (CHrisw
)ren)rucous/scnlähdcn/ ette idzcHEßra CHristus(jocahä-
nm Isäns tiedon ia tahdon parhain tietä) on käskenyt sillä ru-
toilla. On sen mpös idze opettanllt ia nijn taitawast cocott
pannut/ «tehän siehenon sulkenut caickcin Pyhäin
W mhast iaVdesiTesiamentist. Onmnösnijntäydelinen/
eltefillätaidamrucoitla(ehkä lphpkäisisjanoll) sekä saada caic-
tinaisi tarpeitaHkgelistä iaMailmalisiä nijn mpöspoiespoista
caicki waratliselmenot. Onmyösmjnhyödyllinen/ ettei ikä-
näns ihminen nijnusiast sitä lue/ ettei aina jom hedelmä seura.Nijucuin P. iutherus omasi coellelemisest todista/ sanodcn:
3Nmäollnyl)tenmcannt,n kelinä klftomen Isä meivän
ennen mhdoin muita Incuja/ cumM luke; woan cowsin «,<,!»<«»

»a alidlftusten aleana/mll st mlnul sangen makmfi/ janäin sitä «ma
hedelmän seurawan caikis n»nun kiusauxiftni.Nljn paljon min huomen iaEhto lucun tule/
«nda hän sen idzecungin ehdon alla/ jos coeu iaila paremmat
löytä ia ajatella/ kyllä se onsuotu. Waan elleitaida joculp-
hemmil ia toimelisimil sanoit olla cocon pandu/ia P.Kirjotu/encansa likemmin phlen lulla/ cuinne owat; Sentähden ennen
xaickia / caicki mahta ne luke ioca huomcnis iaEhtona. On
mpös hpwä iosmuitakin tMa ialllke/nijncuin: SMttPy-
hä NtMes/scc. HERM/Lcc,

'

Costamesijs näemme nämät lugut olewan smgen talpe-
liset iahpödylisct/ nijn meidän pitä ainantjtä lukeman/ caickcin
P. Ihmisten Esimerkit/ erinomaisesi. D. Mart. iulhenyen/
jocaidzesiänstodista/sonoden: (sano

lII.OIH.

I.

2.
3-

4>

n.



3x«mp.l,li.

./"^
>»

AzHerlw) >"«ynnnänä tahtowac/sen tosin cu»nustan/ect'/,oea nrjl,
inonda umotta olen ollut DaÄor ia Ilimalan janan laarnaia/ jccch
olen ia pitns oleman suuren wijsandcn käsittänen / picä cnitcnZinL.apl'exl idzenianda-nan/ ia focapaiwä ia Ohcon/
lankymmenen Rästy sanat/ 'vscon Tunnustuxen/ Isä meidänRu-

psalmia ia P. Airjoituxcn nierkiliseindi sanoja id;ellänilu-
keman/ Samalla,n.uoto/ cuin g.astengin «paonulco luke ia harjoi-
tella. Avaick; minäalati p.Raniattukädeftni pidän s asetettu per->
kelenSotä wästan) Cuiten.ct.in en coscan rohkene sydänllsäni sano:
<Hik<s io wanhaxi tule Isa meidän lncu Vscsn Tunnu stust etkös

Jumalan »o tiedä iNu«a joca hetki
idzeni nijsä harjoitan/ ia olen alinomainen Tatech-snmrenOpecus-
s.apsi. ymmärrän myös ia näen Junialan sanan mencsty--
xen / jsca ei ikänäns ulos ainnmndataita: Muna sen psalmin sanan«denolewan- Wlfsaudellanseiyhtan lop-
pu ole. Ia minByracli smo: Jotca minua juowat/
NijN he wlela janowat/etc. Ia ,Ms.paicas P. iu--
therus todista / cosca Hall jotakin Naisia cappalcisi unhotti cli
jätti lukemat/ ettei han ollut Jumalan Nljn palcv
wainen/cuin silloin oli/ cosca hanne luki ia rucoili.

Jos nyt v. illtherus onnijn wiria ollut nijtalukcmas;
Ei sijs mcidan pidä hapiaman nijta lukeisam/ jotcahänenOpe<-
luslapsensolem; Eikä plönwijsanidzem pitämän j niwcmn
yxi nuorucainen kcrscais cdes/caiken Calcchismuxelt
tawans: jollen hän wastais: oc,6tic>r me e«, ic! ett, jopasoppincinbl
nunna olet. Ia sen cansa lahdoi Nuörucaisia ldziens
man/ajattelen wiela paljontacapcrin olewan
tapdelisesi pmmarrp^est.

?°K.r.vi.

' n. Cappale. Mlla ckonMl itMs nlltl
pita laittaman'? limittäin/ että Aminei, Lasse

polwtllens'/ ell stlsowald lllke/ nelugut. Ebka st on
idzecunqin wapas ehdos/ »nilla tawal eli kaytö>l cukin lllke/
ftnperan cuin spdan on haluinen/ paicka myös ia tila myötä an-
d,vai!,oasians että se uscost ulos kap / jota wicki on syn>-
di/ eikä taida lumalal kelwata. Ia Pphain Esimerkit ci

ole

«.QeKuum
«ble.v.no.

/lo«. /<,,



ole caicki phtaleiset. Moles, //: /2. INxlä» i- "-

luutlat ffangitut/ 7/7:/. jaFhj'isslp
Opetusiapstt 26/ 4/. illuald s!!'-

coilet. K. Hjstias/ r<5H. ia Davicl. <s.v. owat
wuotellansrucoillet. <?e«. sulv^,

luwillet. Ia caickein naiden owatkelwalinet 111-^
malalle. Cuitengin P. iucherus nimitta seisomisen ermeo-
maiscst ia polwein cumartanustn; Ett.; se na?y olcwan ane-
kein nöprin uleonainen mercki / sisellisen sydameliscn halun/
waicltturei, ia lumalisuden. Ettanwös/ iolca Herroia ia
Kuniliaoita rucoilewae/ tckewat senscisowald iacumarleneli
lna.chai, langeten: ia lnttaisin lstuden ia nojallans
laweoillaisin: Paljo enammin taiwallist HerrainHERra/ ia
Kuningasten Kuningastrucoillesapita ihmisen nöprpttamän.
S'«'palle on m,))s kaffp/ että meidän pita mlemui/ cmnatta-
mm / volwillem langeman. ia nmchan lMman HER-
mn meidän 4uojam nöyrpttaman "jumalan wake-
wankäden alla. Ia että caicki polwet pita HERmI
notkistaman/ia nimeenpita caM pol-
wet heitans cumarmman/ jotca m
Maan paal/ ia maan alia owat. PHam Esimcr-
kit sichenmpöskchoittawat/ nincuin Danielin joca/ jocapai-
n>a colme kerta polwillens laffi rucoilemam. Mjn myös on
idzeHEßraCHristnslchnpt/ I.uc. 22.-4/.sitaowatLliZz,/.
HIMgH, z.KxeclM, Q^.2: /.MitaliWes/
F.- 2. CananfanwaiM/ 7.' Petän/ 5; 40.8cc-

7: lehnet. ),, P. Pawali todista/ hänenspolwillen lastenms meidän HERran"sTSu/en CHristunnWnttttN. B"/>

vei

nem pl^>

exrernam
reverermm.
2.Bimi!iru»
ainein ä K«

rsal-V,-) 5.
1.?«.f>6.

ii»
ktii!.:, 10.

4.Lxemf>l«»
lum Zl2vi»
t2tem-,,
v2N,6,1«.

«4,



uf.l.keful.

au»
äcq; feren.

'

i;
i.rec.z,4.

;.

Taman cansa taitan tacaperin aia vsnisscril (la calcsj
pilckaiat) turhana pilawat; cuin on:

nostamiset elipaan
sestmiehildwaali Itcm polwein mmarta-
nuset/ Silmäin ylösnostamisel/öcc. Ehta ne seisowat wapas
chdos/ia Jumalaenamincadzosisellisen spdämeliscn walmistu-

ulkonaiset nop-
rpdcn merkit salaisen sydämen lhmtsen. OwalP.Ra-
maluskaffelpt: jaPyhäin Esimerkit julistetut/nijncuin tuu-
lilta. Aljdcn cansa mpös iahimciscllem pmmarta annam/
meidän spdämeliscn Jumalisen la nijli heila
mpös meidän Esimerkilläni kehoitam jumalisilleen,

4'
5'

cuinP.Pawali ncuwo/sanoden: Dle EsicuwN Ustollsil^
le sanasa/kayttamtsts/ mckaudes/ Hengesä/usco-sg iaPllhttMdeft. Sitä wasiatt Calwinit ia caicki ylös,
paisunet/joidenga eikä mieli eli sydän taicka rulimis wawahla
taicka jvärjästy HERran nimeen/owal mölyllePahanno?efi.
longa tähden Jumala heitä myös ajallans rangaise/ja pahasti
klw. Me lueche Tnx<t'ci» cuin hetulit IVglachian/ia
eipäätäns «wannet scli cuniartanet/ Wns maan tawattomudest) sen

rirjn vrZculÄ on andanut
palwel,Bln« colme naulaheissn,ocaid;eu päl)äng lyödä/ ettei lkänäns
«nä olisit lacklang licunanet. Cadzocat/mitä teidän päähän wi<-
meisnä päiwänPerkeleild lyödän/o te ulcocullatut! lixi wa>,h«
puhe on / yhdestä >c>la eipäätäns awannut/ eikä id;cns cu-
marwnut/ cosca Joulupäiwän saanmuillIKSnresta »ncidän
staiastam/ nijnpcrkelel oy>alwllec/ ia lyönet händäeorwallenia s>a-
km pois päästä/ sanodcn: O Tompcli/cojkey sinä liL-
SV?5en sinunLunastaias nimeen; jos meille Lunastus oli» lapah-
tuum/ nijn me alati Hän3äkljttäisunmc. Aetkän stjS/ jottga sydatt
ei wieriffclellSVsta cmlellcsans ia händä cumarm/ kplla
hän cumarla caicfiPerkeleii Hclspctjs/ cosca heidän astin lgW
pa^llpglelgn.

l-?im.4,11,

s.

7»

30



Olcansijs caitille ettal)e
simrel Jumalisudcl / noprydel ia
Silla/ t)l2tlQ ci!i cum vea i.e. Rucousoncansa pllhe Jumalal, aml> Cosms njcoilcl/ nijns seisot Iwmalan edes ia puhut hänen cansans: coscas saat cuins anoit/
Nljn se ombi Jumalan wasiaus puhes palle. Gcntähden En-slxiclscsScur<icunn«i, on pappi Csnssm, sydän,en walmistanntrli-sanoden sm,rcl änel:
ylöspäin/ cli ylendäMr teidän sydämenJimmlan tygo. Iakanssa o»
»astannut: «!>l)emus-!lioominilm,iie.
N7c ylennän, meidän sydämen Jumalantygo. S"! eaNsäMUlstul^eain/ ettei muuta mitan minHERm Jumalatajatellen Mwll--
laisin. Tata ci ajattele Halpwäiset ihnnsel/ jotcaelphla kerta
malda/mitaiacmnga wcoilewat/ ianaumwat muilakm jonga
huocadeniacaikel nöprpdcl nakewat rueoluisidzensharjoitta-
wan. Sentahden heidän on cauhijtus Ilimalanedes/ eikä tllle cuultufi. Silla cuinga taita Jumala cuulla
jo,:gun huulden hyminät/eojkei idzetan malda eli hawaidze oma
lucuans. Suilplchu (kaptöl^eltoistatetewat) ia spdan niuu-
"ajattele. SeNtähdeN corclä 2cmanus
Noiir2B 26 Oominum in coeloB, l. e. UdstMMmeidän sydämen m kätem/ Talwasen pam/

ImnalNNtygs. Nljn Jumala hänen armens
Meille anda/ m tj<,neajckisen

slaman/AMW. ////.

Us. 4.4^

cenci lievä»
tione

F.



MnmHaarm
P. Kuchmycn SuomenKuZusi.

WnakiM sinua/ett.
Christ.WawatK. Oaviäsano: Hywa 0N

Mtta/tawetjata kt/wst sinun M
melles sinä caickein plimckncm Amulla jllltsta
sinun Almos/ /a Ahtona sinun Joil-
la sanoillaK. tietä anda/Mitä caickein paMin Ihmi-sen tekemän pita jaJumala!kelwolisin on/nimittäin HERI a
kljtta. Mllä Jumala on luonut Ihlmjm omaz-i
eikä Ihmiseld mullta ano; eikä taida ISmisel muuta olla/ jota
hän Jumalan eteen taita eanda caickein hänen hpwain cckoins
edest; mutta että hänkijtostuveisa hänen nimellens Huomel-
dainwarhainia Ehtona hiljain. MjMinmyös P. iuthe-
nis sitä Huomen ia Ehto lugus idzecutakin tekemän neuwo ia
waali. Huomeneis kAtä Taiwaliii Isii ralthan cdesi/ ettei
pön cauhisimet taicka plinepden Päämiehet ole taitanet wa-
hingoitta. Ehtona julistahänen totuttans/ että hanon toti-
nen sanoisans/ caickiantjta warjcleman/ jotcahäneen vscalda-
wat/ettei ne nuolet cuin paiwal lendäwät/ ole tainetwahingo
tehdä. Waan tällä hetkel P. Huomen lugun
(Juinalan awulla aiwoin edes tuoda/nimittäin Eolmes Osas.

Nxorä.

/^.F.



/. - ?rsp.

//.

warjellu^est.
///.

Ettsimämm Osa^
I. Ketä meidän pita kijttaman ia rucoilematt «ostuam-

me? nimittäin/ Jumalat meidän meast
Isam., Cusa tarpelinen on tietä/ mitä cukin sana sisallans
pita ? l.Kistta humalat on Ntjn paljon/ cuintutaiatuw
nustahaneldäainoalda ollen caicki hpwat saanen: iahanenai-
noan olewan Caickiwaldian ia jocapaicas auttajan; iamjn
idzens t.mnasta olman welcgpaan hänelle ainoalle ktjtosian,
daman. 2.

eastia Wyh.i/pll!neistic,alimnst)w>lati).lM'lata khlläman.
5> Emua/ fton/ Ei yhtakan muuta/ Kuninaafi eliKei-
sarit ecc. Sillane idzekin Jumalald warjellUF
sia/ iaowat
waMidzecultakinlukialda tapdelistujcoia iapsillisipelco/ rac>-
kautiauscallust Jumalanpalle/ että hanuscoia wahwattapita
Imnalan olewmi wiMhänen Isans/HlMmns iaauttajans,
jocaIsallisel Mlwto hänesiwaarin pita/ hänenrucourens cuule
iakijtoMS wastan otta/ etla taita sanoa vnna 'Thomancansa.Minun HERmn / m minun Jumalan. 5.

JOIMIIMMc/ sen palawanrackauden tähden/
etla hanc sydämens pala »mitä wasian/ nljncuin Isin iapsians.

?a« I.
I. Qbie.
Äum, ul>i

2.VocÄl)ul.

z. Tibl.

4. öli»



6. TalwallsM stka lahden/ etten we
sitämnnial lihalisil Isille Wina/ enga heidän pällens ajattele/
cuinme namat sanat sanom/ multa plos taiwasta

panem: mpös hänen suuren wommns puolesi/
eltahan jocapaicasauttawoi la teke mita han tahto/ sekä Maa-
saellaTaiwasa.«s. I. In.^

iorm. cl«
frecum 2c

I. Tule tasia oppia / ketä meidän pita cunnioittaman
iaaMM huutaman/nimittäin/ non,vei,m i^mm; Ei mnde-
mstomd Jumalat/ l?: 2z. Gl !<?: I°. Ol Dttgonlt.
l-ZÄm.s:!. i.K«F. 13 26. Ei waletlu Xvasicla/ Lx.z2-4>
OiM cullttistg v«n. 6. Leä katrem
ttem,i. e. Mutta Jumalat mcast T.nwalist Isa / pita mei-
dän ainoastans palweleman ia cunnioitlaman / ntjncuin hän
idze sano: 2!un huudaMmMWnHadaWV mn.f-
na tahdon aulta sinua/ m sinun plta cucknoldzc-man minlla. Icem: Wna HHRra/ se on mi-
nunnimeni/ en nnna anna toiselle cunniatani/en-
gäylistystaltt Epäjumalille.

liott, uc?2. ,
trem ccele.
Kein revi» !

l«2liiur.

n. Sitalikin olcon sanottu että me cuu!iali<-
stt olisim taiwalisel Wl. Silla jos MilWlU
mil olcm welcapaal amliaisnt/ noprpt ia cunniat osottaman/

lonadabil: paljo enämin Taiwalisel
Isalle/ ellen mehänen mieldans costan pahotaisi. Silla idze
Jumala sano: Pojan plta cunmoittmnan "ssans/
laPalweljan IsändMtiss. Jos nuna MM
olen/mftstolzmmlm cunnialtt Josmmalfand
olen / cllsa on minun pellon i ftno HHRrg
Icbaolh.

li. <s2u/2_^ 11. Cappale on / kMUggMM eli keNV



«imittain CHRMTVXVN nimeen >
eli lESV/en CHrisiliren caM; josa me caicki licum/e-
-lam/iaolem; jonga me myös suma olcmma: jocamyösteke
caicki Isän tpkon/ mitä me rucoilem/ että Isa cunnioitetap
sinPojan cautta.

Taman cansa taitan aja/ caicki ne jotca eses-Mtttneic Pyhiä miehiä (eli Mariat) wälikapwan edefi pitawat
ia ntjla mcoilewat; johong ei ole phtakan kastp: eikä lu-
pausi; cli lumalisi Esimercki. Ia loisiaP. Ramattu sano:Mci he nicisi mitan tiedä/ Olisimme hapias eli
cunnias /oö. 74, L/. Mg nähdä meidal;

Maolephtakan osa meidän cansam caikisanij-sn cuinAmingon alla Sentähden vita
meidän tictamm/ että ntjncuin Ml 0N Jumala/Mon myöswaltmleslumalanlaIhmisten wMlla/
nimtllain Ihminen lESusLHnstus/
5. locatstuplsans oikial Kädelig rmoile hywa
meldan edeftäm>

' 2<f.-

?<,nci6ci<»>
run, 5. <i,
M0I!tl!05

regK,tuen<

I»

2.
z.
4-
;.

111. Cappaleon/nljsiaspifia/mingätahdenjocaHuo--
5M'Ms pltä kijcettämän n imitlain/hpwan pölismrachatt/lewon la edesi. longa tähden idze cungin
tule sanoa: taiwaliwn Isan/
sta m Joilla sanoillaEhrisiilincn Ihminen mielens johdatta/ ne suuret warat mwahingot/ joilla caicki Ihmisen Sucumnda waiwalalV eriwomaisesi/ne Immlisct. Nljn eltelmeilla ole ainoafians Sota

iawertawasian;
tamcn ia luwattonitjn Muttamyös sePaä-Wi-hamies Perkele caicki Macunnal/ iajoca ihmjjt pmbarins

C H kavpj/

tic> »clveriy.
lAcommo»
cj« 2e sen»



/<?ö. l.
Klunclo.

kaypi/edzeinkelä sais Niellä ia Milla ikänans tawal
ta; lasichen kehoitta tämän häipn MnlmaN/ jocahänen
jumalaloin seumnsiailkia Cumpaninson/ Meitäpahal Esti
merkil/ (/. /2: ) ( 7:
ia caikil lawoil (joca curild) wahingon saattaman. SM.
SielUNPUoleg. ppptäden wäärän oppijn/Epällyxijn/kär-
silnatlömpten/pahal lunnol/ tapaturmaiseen cuoleman/cau,
hiain teloitutin ia Mjn myös MMNtstam
pylain wchingoitta monel kiwul iacaudeil/ahdistuxcl ia puut-
tumiset. cowan ilman/
tuulispaän/walkian/weden/ Sotain/ ia warasten
cautta turmela ia pois saalla. Ntjn mpös meidän DmMK
Ml turmela/ häpiäl/ pilcal/ panem/il iapahansanoman saattamiset. Ia monel muulla tuhannel ia epäluo
cuisill juonit ahkcwidze meitä wchingoitta; Mjn etten meH^WMaena cuinpaiwal/ phta heckc ia (pian janottu)
phta silmäin räpäpjt/ taida idzecustakin waarasi/ wchingost
ia erinomaisesi päälle carcamisest wapat olla. Cosca nylyp
eoimelinen Christitty ajattele naita/ lamjn nwnen^aaranaids
««ke idzens war/ellun/ euähän ylog nouse (eli maata pane)
tunnoi/terwel ruuiuil/ hywäl sanoma!: ngkc inyoZ talles olewan
Kapsens/puollsans ia caiten saamns ia saamans: sijn „«yo« smwus/
on Jumalahänenwarielmt rascaift synnist/ langcuxist ia wijoist e«.
Nijn ei hän mahda olla nljn Tompeli/ iaraudainenspdan/ ettei

sanodm: Minä kljtänjinuaminun
wc. taiw. Isan/ SinunR. P.I. C. cauila/ etlaSina/
jotaeip/i?än muut olis lainut lchdä/cgikesta warasia iawa-
hingosiawarjellutolet.

s<»s.^,/<?.

i.^,nin,«.

z,^olponl.

z. 2on»'

VLo<ie-

Tastapitacaickein oppiman Jumalalle,wai-jcklMedest
mtta kijtosi andaman. > SiM ei se tapahdu tapaturmat?/ eli
hpwasi taickapahasi Hnnesi/etta menijn monen NMwn iawa^

hinhon



MM M tulemina Mtta se sn taiwalisett Isansuurihpwppsialaupius/ntjnann Jeremias sano: vumini
eli misericnrclig, czuig non consumpti sumus, i. e.
HERmn laupius seon/ etten me huckunet ole; että me sen
edest joca huomcnis handa hjetaisim ennen min Amingo
(mjncuin näemme sengin ainawircans lekewan) nouse/ ia käy-
slm hänen ctecnsväiwanwaljetes.
taiwa<» Ä.induin tekewän/ mjnpijaucuin heräidziewäc ia pääns)',oö«-
nostawat/cohta s puldenoxilla)K>uo,alle kiitosi laulawae. Niin/
pallo enamnlln meldan tule tehdä seka nostuam/ hemttyam/
plhal ollesam ia maata pannesam aina kljtla HERmn nime.
NincuinOÄviclsano: Softa minä wuotellemlaffen/
nqnmina muistan sinun/ coscamina heran/ ni/nminäpuhlm sinusta. Icem: .Mona/ Huomel-taintapuolipaiwast minä huudangö/ ia hckn cuuldele mmua> Irem: Seidzemestminä sinua paiwas kiftan ia puoli yöstä nousen'sinua ktjttaman. latata ihmisen tule tehdä äecliein
cilcm l.e. jocatultu paiwa/ia quamäiufueriti-c. Ntjncau-
wain cuin han ela ia taal on> Sentäliden Lnsimeises Seura-
cnnnas on iocapäiwä ia Ehtona -HERran Tcnlpun
cocoundunct - »osta myög kelloin soi«amu« ontgwaxi otcttu.

(/./s, IF.

(F.//F,^

V

Tuomen Osa.
mecolnlmaisi lunmlold rucoilen,.-

Enstst/warjellustspndia lacaicfiapahullawastatt/sawdem
larucoilen sinua/että sinäkesta waarast «a wahmgost minua/ e«ä« ) ylpös taNaM»V«N s silla en niinä id»e taida idieni war.>?la/ qä tiedä/ mitäminulle ennen Kytota tar.cndele/ mu«a e«ä sinä )

C"/ MMM
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r«c«asm.

miM/mMMtt/cMstsyttmstlapahudest. Cwsa me ennein caickia rucoilemc warjeleman SpNNtst/ Sillä
Syndi/j.llkm Pirun/on meidän pahin Wiholisem/jlmn m

wlhcljcisyten m waiwaisuten. On myös
>lc, »iakiawasianeliwäarpps/ jongatckiöitcaickialu-
malawihapi. On mpösidze jumalalawasian/ia saattaeron
Jumalasi. Teke mpösM Ihnusen idze ia hänen ciamans
ia caicki hänen lyöns ia edesottamisens Jumala!-
le. EltasenSyndiscnJumalan palwelustin eitaida luma-
lallc (erinomaisesi idze cohtans) oeolinen olla ia hpwarens
kmnonä: Sillä Jumala eicuule Spndlsenrucoustn/

Nimittäin: Mur-
has eli wakiwallas wihgs ia cateudes/ /. ?//«. 2.-.?.

2.4. plpcpdes ia corettdes/ /: /. g. pahois
armottomudesiaha,

luttomudes/ 2/.-/,'. /.?/«?. 2.-^.
eli muisa julki spnnis ia wasioinolM tundotehdpis elitehlawis.^
Silla jocmnenmin Syndi teke on perkelest/ jon-
gahimom Hall teke/ eM taida nähdä lumalatc»,-
Kaanon pjmepdcs/ jongatojta hän teke; joista mpös wij-
mein joulu arimaiscn pimeptcn / cusa on icku ia hammasten
kinstps.

6.

7'

2. Mcoi!emm<, että Jumala meitä warjelis
Mkesia pahasia eli z)ghudesM; nimittäin/maw
meidän Spudim ia pchudem nmgaisiuxesi; josme SMijn
jollakin muoto langem (nijncuin sen pchembl aina tapchtu)
että HERm Jumala cohta meitä plssauttais/ ia hänenPoi-
M'slESuxen tahdcnnemeilleanderiaudaisisjocavnsd-
wmdo meidän ia cgiketl Mailman syndem edest)

Pois



Pois myös paaldam ottais aiwome sangaistu/et/
seka ajaliset ett ljancaicklset. Ia caicki waaral ia wahlligot/
joteameidän Ruumistani/ Sieluam/hywpttam ia cunnialaln
pyytawatwahingoitta;
jottaPaiwalla lcndawatia polla cauhi jiawat.

Ia mcoilem wastoin Syndi ia pahutta / sen wuon;
että meidän ia caicki työmme mahdäls
Jumalalle kelwata. Silla cosia Ihminen on ilman
Spnnita iapahudct/ wjn hän idz? ia caicki hänen työns on lu->
malalkelwolinen. Ia on nijn pyhä ia pllhdas Jumalanedes
NlinP.Engelittlasconcaicken Autualinen aicaelais/cujnon
paldzi Syndi/silloin hän on/ min jo jo olis Jumalan tykönä
jaP. Engelinparis! nljncuin myösWims weisamwtt

Ah autuas on se mca/
SuinLuoja mllisia taitan t
'sa ole jocaica poischnnist
Äut meitHERmlESVFHrisi.

Sentahdensijs/ memcoileMtgsa/ e«a caicki meidän Cla-
wan (M Nuomdel/Wanhal mpuoli ljäl) ia caicli meidän
lyömme/ cuin idzecukin (eliaicanans ia sma pälwana) wira-
ftns teke/Jumala Ntjnedesauttais/ ettastolis paidzi Spndi
ia hänenPoicans tähden armolisest catzoismw
dantöitteni päälle/ iaotlais jotcame (hywalaja-
lurel) wirasam teemme/ia hänen P. He, caicki mei-
dän työmme/ puhem/ tahtom nyn H<llidzis/ctteisc hywa cuin meidän pieä tekemän/ mm Syn-in
caulta csietyxi/ ia sepaha joca Jumala k.ist: mlisjpn-
nisä lehiw^

TaM me näemme/ hirmuinen u ilkija rappale
Szftdjpn/ joess eqW ihmisen la mj.

'

ri„« peni:

«q;"

d«nepl?,c«-

us>.infor:



Mem idze Ihmisrtt ijattcaickisten jooga tahdm
sano! 8i non timetiz ialtemicl ti-

inete, e.
di/peliätkätwalwoln mngaSyndl teidän wiepij NlMlltMN Hcl^
wctlin ia tjeisenwaiwan>

Tätä on ajatellut se -Hurscas Kuningas joca weljcllens / cuin
s muuren neuroost >otca sitä ihmettelit) kyst'i: iNiri alati sywis aza-
mxis oli/eikäcoscan tämän Nlailnmlist ilo >a hecumat
si colnmndenapäiwän wastauxen anda; waan silläwälil andoi hä»
caiwa yhden sywän cuopan/ia sen puoliwälijnmlisil ketMl täyttä: sitsen päälle Istuimen perstannusta puusta raketta/ jongapäälle wel-

asetti/ ia ripusti kijldäwän Miekan spiencl langal sidotun)
sitä cohdcn : Neljä niyos hiestä ynchäril asetti /
jotca händäpäästä/ jalgoistaiamolemi.d kyliid teräwäl
coittelit. Waan cuopan parml poydä'» andoiraketta/ täynäns caic-
kiipisi hercruza/ ynnä Troineitein/ Opelein/Vrcuin soittajain ia Z.e-
pysten seinen sekä Nuorucaisten causa/ jotca händä ilahuttainan
pm. Ia nijnkäänsi idzensKuningas Wehens tygö ia sanol: Wel-
,en! fluere i. e. Nautidzc herenia edtstäs. Ioc<»lvastais: 2/hwelirac.as/ cuinga^ocuhcrcu nytmgi-
sta/ cuin joca n«en mlisetkekälct/pä-
älläni Miecan ripuxis ctc. edciHli hercnlisen pöydän:
waan joskäteni sinne cocotan ia idzen, lijcutan/ nijn on reijä«.!pä
että cohta cuoppan pmon taieka istuin allani murmetc. sentähdcn
ei caida »ninun mieleni »nilän hecumalist tehdä taincalmiscs sijas.
«Wastais Kuningas: weljen! Nijn cuin sinun halu« ia ajatu«s
nyt on/ nijn tiedä minun aina olewan. Silla / coscan silinäni yion-

tunnustan/jolla oikeus on minuaDuomita: Jos
«lascadzon/ cadomxen ia -Helwetin nmistan: Jos «cani/ Syndini
mieleni jchtu: / cuoleman hawaid^cn: Jos, siwullenl/
pcrkclct tiedän olewan/jotca SielunRuununens hucucaisic. Näi-
tä sijs/cuin laekamat miclesänipidän/ cad;os/ »niri ajalist hecmuar
totella niahdaisin/ Ah josca nain caicki ajallelisitcimjnmon-
daSpndia Päiwanpitudes tehtäisi: eimjn pahoia sanomita
yölchsi Reizuist euuldais nostua/ cuin jocaaica/ sen pahembi/
ama nmUan lapahutta tchdän: ei myös nijn monda helwcttlsn
tulis/cuhun molwa lumalatoinda paiwänbitlldes joutu>^f°pul
Kirjoitta/ että Kettu on Junmlald nijn V?ijaudel lahioilettn/ että
cos«, hän näki muut Olämiet Jalopeura!»kuolan mcnneri/

cusi»

A«FIS cu!Z>
Lxemp. in.



tl7uitten astelet ia ,äl,ct minua peljänäwät/ caicki näky »„encx »a ci>'h<
täbän paia»nex. Ah jos ihmiset näin wljsat oltsit/ci Nljn monoa
pälwan piludes Helwctin iuolanPcrkellltenteurarijoumisi/
custaeiphtakän pääsin paiwa ole/ ex inferno nulla rcclern-
pno. Sentähdc idzecukili cohdasias/wältäkän spndia japahut-
ta cuin Helwetin myrckyä: Iaruwilcan Jumalat sangen har--
east/että idze Jumalahändä warjelis spnnlst/ hapiäsi iapahoi-
sta himoisi; jaeaikesta pahudcstseka pahennoresta/ etteijoscus
jollakin olis (erinomaisesi nijlle pienille) pahal

Esimerkit/Sanal/ kävtörel eli tpöl; ja joshän wielä on pa-
han tien paal/ johdalais hancaickiselle tielle.

Sikälikin olcon sanottu meille ia
ettamecohlanosiuam ajattelem iacaiken ahkerudcn panemme
senpälle/ että seka me idze/ meidän elämäni ia caicki meidän
työmme mahdaisJumalallekelwala/se on/ etten mecadzo Ma-
ilman muodon päälle / ia tee jotakin Ihmisten mielen jalken
(M ei seihminen/ multa Jumala meitä wljmein Duomidze
töidcmjalken) en mpös ota mrhi ia kelwollomia eleem/ joisa
Spndi lippu: multa ainoasians mitä tule Jumalan cunni--
afi ia meidän wircam waati/pitaden ainahpwän tunon luma>
lanedes/ sanoden: wähätt MlNli sytti tottelen/että Mt-
nci ttllda duomimn. Hn mma tiedä Milancan-
ftnt/elc. Item: Jos minä tahtoisin ihmisille
kelwam/ enolisi LHristuxenpalwcha.

11. Kerran/ rucoilcm Taiwalista Isa/ että hän oltais
hänen halduns/ huomans/ kasins ia Jumalisen warjellurcns
M/ meidänRuumiln ia Sielum/ ia caickimita meisä ia meillä

D on;
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on; Mnittain: Ruuniin ynnä caickcin Jasenilten cansa/
cuin on: Päam/ Kätcm/ ia SwllQN ia caiefi

myög Welmn plNla hänen woin?a»is
iawaicutuMs cansa/ seka SWMn/cmn on: yhfci!,?WZN
Marrys/ eli ajltttelelMS/ iamuisto; että Mconai,-

on: Euulo/ lMianuts/ lNqiFaiMs ia Me-l
Mlw. Nijnmpösmeidän wircam/ cunnmMnNimemiahpwän sanomam. Itcm, meMn PuolilHm/iapslNi/Ptl>

Carjam / CÄM ia CartgMln: Ntjncuin mpos erin^
omattain: Esiwaldam/ Opettajain (ia opettttawam)Wan-
Hembam/Iftawamiahywintekiäm/ että Ilnnalahcitä holho.s
ia aina enämmin hywptm wahwiftais: Nijn luyös W«h
Miehen/että Jumalan woimalinen Kasiheidänpahudenswar-

yDwytemkaandaisj waan joshe owatkäandpmat«
tömat/ että Jumala heitä siehen cuoppan iangelais/ cuinmci--!
däncteemoncaiwanct.

~

cuir««:sensus f«.
lnrer.;. öc

4. Lon<,.

2-^m''»e

?s<i.l6, ,7.

«/1.17,z<».

Us.^Kott.
Ut M2Ns meidän oppia / aina ia jocahetki/ erinomaisest

ylosnostuamandaman tdzem la caickl Mlta malla on (Nljn IUIN
äsköin nimiteldin) Jumalanhuoman iahaldun/ näprDwcoi-
len/etta meitä samana päiwan alla ottaisi/ ettei
jocu waam meitä sawutaisi. LaMoistakyMMMd on
palwän hetke/ sano H.CAnstus: la/nelciz
Beruz Vesper veka:, i. e. ct sinä tiedä mitä (cMkin hclkel)

Ehtota taita tapahtu/ sillä:imminen»

Wahas caicki muutM taitawat.
/o/<e f/?>l. e. Meidän Onnem ia «icki

meidän menom on nijncuin Jumalan ilma pian muuttuwa/
larattain pyörätäkist käändpwaiset. «Mä >,el,äst
Kuningast,o«a BFMer AuninMs oli pannut waunu/ans
»tfgnM/ <»m F<,ngl,N'N9 ftssnnl/ ja sille Mel,



jocaalila tacang cadzeli «un sic'cnrkiftell/ wa>>
siaiu ia sanoi: Ncjncuin ratcat käändywär waunuisa /se attmainen
«oisinans ylös ia ylunmäinen alas: Nijn me niyos olen» Rumngat
ollee/ ia nyt V,6)chäxi Fangixi joutunet. Sljta si»No :

Tanapan Kuningas/ HuomenaFuollut. la/
Jumala armahtacon/ seon kyllä tosi/ ella meidänelZinänon kir-
,awa/ jaemme olewM meidän menostam. HuoMeldaiN MolN^
terwen nouseylös / waanennen chtot onkiwus elipois cuollul:
Nljncuin solapkat akist waiwan tuli. MzKiaz akistkipeät:
m akist tuli HERran Pappi akist idzens
clwlnzn iangeisi. simsonin päälle on huone iangenut, ia
caicken kymmenen sohiniasten päälle. LvanZc-
liila on halwattu l,pkeson Kinos. D«<lor
Saarnasi paastyans ia Bimun kauli mpös akiston pois cuol-
let. Iawiela nyt usia akist pois tule/ Wueamatwesis eli tu-
les huckuwat: mmllamat rilan ia wipuin jöuluwal: muutcft
mal falsteinWeljcin scas hueutetan; muutamat mprkpl teloile-
tan jahapn)is pois pyöl lywat:muutamat noidild leeletammuu--
taMt mpös Sodal ia mllchal. surmatan. IaM phdel muo-
to/ toinen toiset. Hi lasim loinen cancan: MMlamal coto<-
nans/muutamat Kplis/ ia teiden haarois eli tiens paalla/ ettei
jocu taida wijsi olla elama stäns. Ntjn etla MU lahle ulos

huonestans terwen/ waan tietamatöin on/ cuinga sisälle pala.
Monimyös menematcan/ sota msul/ Callpungijn eliKylijn/
taicka mualleasioillens; waa«i se on ticnimal/ jcs hpwin
«omin siclda laeaperin tule; on Esimcrcki sekaMa-
rac>s ia ntjn Mpös sijnalumalifts
M/ jocaennen Ehtota/ cuinmcni Vihollista wastan/ waw
nuins paal cuolemaan ambutluna tacapcrin tuolin ia haudattin
ilcuwirM. SentahdenK.salomonsano: I^vliprc».
ctHEnals,j.e. Ala kehu huomenesta pälwast: sil-

B lj laet
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lä et sinä tiedä/mitä tänäpän tapahtll. Cil!a:
non in nominlB Vl3 ,^l
ihmisen tie ole hänen woimasans/ eikäyhdmgän
Miehen wallas/ cuinga hän waellais lakäpmi-
sells ojennais/Beä I cliliZentis,i. e. Mutta
HERran Jumalan/ joca ainoa anda menesty. /,?c.

//, O /;- IaNljncuin ihmisen Hengi jaelämä: nijnmyös
caicki hänen hywydens ia cunnians rippu cuin phdes neulan
tutcamesa. ZAMMst mesiä cotons / cartauons/ juhtans/
carjans ia caiken saatuns yhten päiwän/ nijnalin Inbillc la-
pahmi. Monimyös/ joca huomeldain nouse iloiset miclel/
sWres wiras/cunnias iamonen psiäwydes/on iloisans ianauw
suulla; waan ennen hiliaist ehtota on alettu/ häwäisiyiawi<«
hallapa/ itke ia murhclti. Nijncuin Esimerckl on ttZmaniZ/

Ntjnmyös tapahtui sille Jumalanr
sinä paiwäna/ cuin hänfaarnais K. että ennen
ehtota poskelle piesiin/ ia pandin fangihuonescn ruokilta
hen leiwal iawedel. Sentähdenpitämeidän aina/sekä idzem/
ia caicki meidän saamam ia saatum/ seka cunnialiscn Nimem/
andaman Jumalan huoman ia haldun ia hänen pyhän warjck
lurens alla. Tieten ettei mitän waam sijnä tapahdu / cula

/>s.

/«,5. l,i/.-

A27, l.

m. cusso»
zel. »ävell.

I. ?lopsi3_^

HERrawartianaon/ iahänen oikiakätens warjclemas/nljw
cuinNavicl todista. .'.

111. Rucoilem/ että Taiwalinen Isa andais hänenP.Cngelins meidän cansamolla/ ellei sepchaWHMesPer-
kele meistä mitäkan woittM. Ia rllcoilem ennomaiststa
Engelin warjellusta Perkeleitä wastan / Että mc idze olem
Synnin iangemiscn cauttanljn woimatlo,naxi lul««>
jet/ etten me woj/ taicka idzem eli mitä meillon Perkelelt i,

ha>im



hallen tulisi Nllolins wastm wal-jella: la ehkä meidän piwlel-
lam Satatuhatta hamiswittu Sotamiestä olisi/emme handa
mailmalisilaseil ia ihmisten woimal sitlengan woisi wastan olla;
SllaMlyist ia miecoisi ei äatkangs ena pidä euin oljen correst.
Ia ettPerkclel oikeus jawoima synnin lahden ihmisit
wahingoittaman/ todista/ silla MainencuinSyndt teke/ onPerkelest. WaanetlciPerke-
lelidzestans ole walda Porjastengan plidz</ taickamyös lait-
tenganpäälle/ei semmengan CHristttyn ihmisen/ ilman lu--
malan salkmiseta: Nljn häncanda Illmala,: edes»neidan paäl-
lem pola ia paiw.Z/ ia pyytä Ilmnlald lupa/ että Jumala
sallishänenalati meitä wahingoitta/ nijncuinme alatiSyndia
teemme. ScnMen Hs/ neuwo P. iutherus/etta me meidän
puoleldam jallens alati rucoilisim taiwalistalsa/ eltaHansen
plimmaisen itjton ia suuren neuwon Engelin ia taiwalisen
canstehden/ on oikeudet woiltanut/ ia hänen
wZimans wahendanyt/etta han yhdcnginnijst Taiwalisest So-
ta joucosians Pyhist Engeleistans iähdetais meidän tyköm/
meidän cansam oleman/ jongaawul ia wartioidzemisel caicki
Meidän omam taita rauhas olla/ ia me idze wapal Pcrkelitten
päälle carcamisejm. SM.Wwat Engelit ne owat jängen
woimalisct/ctta coseayrikin nijst meldanpuoleltamon: ntjn
me totisesta caickia Helwttin porttia ia Perkelein woima wa-
sian miehulisesta wounme seiso ia plidze woitla.

ni«".'"'

1. Opimme/että Zngellt owat palwelewm-
set Henget / uloMhdetetvt palwelu/en / Ntjtä
warten jotta auwden ferimanM/Ia sentahden he himoidzewat nahdarens jstca meidän aum,
demmk//.-12. Ia iloidzewat yhden Syndisen paran-

'
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tto^si/ /;: /. Ia candamt heitä kasisatts / caikis hei-
dän teisans/ mjn eatlwain cuintäal eläwät/ //. ja täald
lahteiswiewäl^b^ÄllUnhelmaan/1.«<7/^. Seon/ijan-
eaickisen elän,än/ cufa nijnen wanhurscainSielut owat lewollsm»-nm« paicas/nijncuin heidän wanhenibais helmois.

11. Opime wasioin Pawilaisi/ jotca Engeleit
huutamat iarucoilewat/jom on cauhia Spndi l.Mstp wastä/

Engeleildä poiskieltp iaesiettp/^oc-./L.'l. c. Silla ei
he ole HErrat / mutta phden Jumalan palweljatmeidän ean<-
jam.^.Elsiisoleioweliäs cttg MveliMrMllcmcosca meHERra lumalat-rueoilem/
hänen paallens uscomia händä ramsiam/ nijn hän Engel.ns
lähdettämeidän tpköm ia noidan cansam. / Sillä he racasta-
watsicä( mjncuin sano) »ota Jumala racasta. war-
icle sttä ,om Juniala whto warsella. Ia sen/ ,ong«
Jumala Mnanda. Nljden lumalattomitten tpkön ei he ole/
Sllick Jumala wlha micki pahoiy tckiött. F.
Sljtä mpös P iutherus sinw: Jos minä ufcon/ että Jumalaa
»oca caicki luonut sn/ on »nnu» Isäni/ caicki Ongcllt pita »ninuch
palweleman.

2ä«?ätmm.
ö

1u6.i;,75.c z
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s 6.

Stjtta siuwus olcon myös namat sanottu wasioincaickl
Epicumt/ jotcanijn Pöhköitia
lei jano Engeleit olewangan / ettei nahda taita. lotia P.
Kirjoitus mjn usein duomidze/ cuin Engelit todista olewan/

i-fc-. e«aVdes
t/24,-z<s.

/-. 20. co/. /.- 2. /.' 7. /i/. /?./, HUMöM
dan 6>«. /^.-2: z/32- /.

e/ 3-sc.
osotfa totisesi Engelit olewan/ joidcngal^olemisel/me/mei--dan

~spicu«
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dan puolisam/ iapstm ia Perhem ia caicfi meidam saatum/
cuin muutoin caicki waams ia wahingoszna-

caisit> Ia waicka emme hcita nähdä taida tasa Turmellus
iuonosam ennein cuin mc Kircasietan/ Muutoin josluM''
laihmelisestawa meidän silmäm/nijncuin Ellsclircn Palwel-
joitten: silla ne owat Hengelinen olemus/ joilla ei ole iiha
eikä !uita> Mjuonmyös nmita / joita en me taida nähdä
Niumllifll cuin on o:na nicwäi! Eicluln/ idzc JumalaTaiwasi: tuuldaia ilma en mpös taida nähdä; Ei
ganntjn Pöhköt ia Tompcli ole jocaei naita ymmärrä ia tiedä
olewan. Tictkan sijs myös eltäEngclit owat/ ia idzeculla-
kin/ iaHienA? lapsillakin heidätw Engelins: ia jota ena iap-
M on/ sitä enä Engclcit talöis on/ jotcaestäwäl usein nekin
wahingot/jolca wanhcmbaidcn Spndcin tähde»;
wat.

5»

iF,

111. Kerran namät sanottu meille neuroosi ia
Manau/exi/ että me aina ruroilem Jumalat/P.Engelin war-

ettei hän meidän Spndcim lahden/ cohlantjtä
meiloä pois olla is: ia jos me waiwaisetnepikimäldäns me>

tulem/ että hän pian jällens tpköm lähetäisi/ ennein
cuin pahuMtaitawal lähedyä wahingoidzeman.Sanocam sijs
luuB 5. mccurn ltem-
HHRm/lähela TalwastMhywa HngeKmei-
dan auxem/ että WtholisetpeMft.

Us.;.

M°ps«e«

2-^^.u»

kolmas Osa..
<col««>nes osas evesp«ttttän/ cninga ibzecungin/ nqnpian cuin nouse ia lukenut s niinmyoZ weisanut) on/ pitä andanmn

U>«can« töihin lloiselnuelel. Nincuin Lutherus ftno -

Sen/Mn/ jeon/sittencujnsspdämesiasoletHuo-
men

III.?2t8
suscepno-
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men lucus lukenut ia andanuc Siews/ Ruumis/ia caicki cum
sinulla on HERran huoman ia haldun: Nljn sm jalken/
U)a«n eiennein/ sillä Esinierckä on s ncjncuin LpipK-niul Air,oitm)
iotcamwan kirusta/ ettei ole nmllanet siuna« nostuans/ ow«,ty'o-
hons suosnet päätä hawin / nijn perkeleild m Noidild on>«»t tullet
wahingoituri: waan ,otca siunaten owat tyohons mennet/ nMin
Pcrkcien »uonet ift Noilain nuolet ci ole «inet sinä päiwänä pyjlyä.
El sijs ennein / eikä ena wtjwytellcn/ caiseotuxis/ ojendelemisis
eli pitkis waan sen jälkcn cohta ilmain wljwvtpsta
cuins siunannutolet/ anna tdzes iloistst ia hpwäl lnielel si-
nun wircas työhön/ johonga Jumala on sinun cudzunul/
olladenhanelda hpwajiisiunausia. Weift /OtU
nimittain/sekaPphain ialumalistenlhmisten/erinomaisesi K.

ia coeo hane osotta)Nijn mpösP.Pawalin ncuwott
iakastpn falken/ jocasano: OpetlaMt M neuwomt tel-
tankeffenan/Psalmeilla jaKu.toswirsil/ ia Hen-
gelisil lauluil/ weisaten armon cauttaHEßmlle
teidän sydamesam Iwm: puhucatkestenen psal-
meista ia klMwirststa/ iaHengelisistä lauluista/
weisaten ia soittainHERmlle teidän si)damesal,/
Lcc. iauimitta P.^uchcrus:

Hö.;,!?.

Mmcit neKymmenen kassy owat/etc.
Sillä sijna edespannan mitä Jumalakaste taicka kielda teke-
mäsi. Waan ettei hän ketan"eri,wlnaisesi sido phten eli to<>
stnwirlen/ senlahden han sanö: <MA jOM MUU lUNM-
llnenKlrckowlrfim Hengelmetl laulu (Huomel-
lam Huomen-m Ehtolm wirsi ) jacmnga
Mlngm/ eli mttq sinun Jumnllsudes walcuttata

MUI-



stutta. Wa.w/jos/ottl on ttljn paatunut eli muutoin on
hänellä nljncowalnuisto/ctlei hän yhläkän Chrisiilist laulu tai-
da selkiäsi/ eihänen sen wuoxi pidä lauleskeleman: Runo Wir-
siä/ reki Weisuja ia viettäisi ialilltja/ joilla bywät tawal tur-
mckan ia P. Hel,gi ftatctan uun-hclism: Multa huoatcan
muutoin lulnallsil sanoil)limalan tpgö/ jaclmlelcan/elta mpös
miclcns pangan/ cuin muut NIIN iesaatM st-nulle hywan mielen/ia iloisen onian tunnon; tiedät caicki
muuttuman sinulles mitä sinulle tapchtu.

Tästä tule meidän oppi/ etttä mc huomeltain seka oikial
ajal ylösnousem/ ia annam idzem wircam töihin. Nljncuin

tehnet.la idzcHERra CHristuson warhain ylhäl ollut/
ia opettanut

Nijn mpös meidän pitäaicanans plhäl oleman ia wira-
siä waarin ottaman; Eikä pidä andaman idzem estä jongun juo-
nen ia tilan cautla; Nimittäin: Etten me anna idzem pilkin
ajatl,/in/rupepri2nt»ser2leman iacaickc Mailmat pmbärins
ajatteleman: taickaaiwancauwainhangidze/ cojca metahdom
jotakin etcem otta> Ei mpös woi cauwain cuulla/ nijta cchtawihamiestä: iaijMt ia wn eplkeffenäns rijlelewän ia napise-
wan. Ei mpös cohta nostcsa mliisiamanruoca ia juoma asiiop
hin/nincuinSpöllilät. Sillä:

1.60?./5»
N/5.

I. Uc M3tu»

MU!, 2c»<l

citioniz 6

nolniet c5»
te«mus:

impeclimö-
U5. I.

2,

lumalaidzesano: Wee NllleMa warhain huomel-tain jlwpumllt noutelewat/etc. Silla sitäwartenon Helwettl Måns Lawialda awamnut/ nimit-
täin/juopuneitplös nielemän nincuin awawat he heidän kitans
wljna ia wäkcwitä juomia sijallens <unml>ndaman, Ntjn
mpos K. äaiomonsano; Hotsita mammda/Mga

H Nul)-

5/.,.5,/l.

tc. 70,i6.



Ruhtinat warham syöwattwaa hywa on sille maa-
cmmalle/jonga Ruhtinat otkialla ajalla stewat/
wahwlstlMi ia et hecumari. Ei myös tule anda
joulilaisuteen/ turhin kapstendelemisijn/ ialaiscutecn/ jotaai-
na cowaOnni stura/ <?. i<?.- 24.4. /o.- ia cc hta
<?e«. /.- /. H»?, i/.- 2/ 2.2.- 24. Ei mpös andanmn id-
zem edestacaisuten/ että mc muutamPäiwän yöscn pai-

M Jumalasano: Nee.nqlle jotta pimepdcsia
walkeuden/ ia walkeudestpimeyden tekewat. Tä-
tä ciaMclehuliwilit iakepkäiset Ihmiset/ jotcapaiwan tmhis
rctkis idzens wiettäwät/ ia caikc/i rupewat walwoman
(ilmain taillisiwaalimust)wasiojn Immlan asetust/joca yön on
luonut lewäta Dmisil/ia Paiwän työtä tehdä iaasca-

. roita ehtosen asii. Josta CHristus sano: Eiköcaritoista-
kymmend olc paiwan heckc? scc. Scntähdcn vita «neidan
caicki ne tilat ia juonet edestäni pois paneman/ joillaPerkele
pyytämeitä wircam työstä estä: ia ainapitämät; waarin meio
dän wirastam.

ck

/oö.//, F,

criter ope-

Nisk2cl3MY

11. Kerran / okamme neuwomt/ e«a me ilvtscst /
hpwäl mielel iaraekal Spdamcl teemmewircammetpöta. D
idzecungmtlile ajatella/ cuing suuri Jumalan iahiaseon/ että
hänelle on Jumala terwepdcn/ woiman iapMlNarMen anda-
nut/ että hän taita iasaa mrcans tpöta tehdä. Abcmnaa jur-
tta iaikawa on/ cost cijom saa roircatw toimitta! nimittäin/

di2s: eli Cowa-convaisudms tahdcn PO!S wlwldans pannan/
NtjnminK- Laul, jocasitNlurhclftns iapaha! mnnoleiiiaeuo-
li/i' H,m.
spndeins tähden/ lMuin lääviä ttM huoneen

M ttkj eatkerasi/ viäel'sa!, z7,?.!nicuUHlcs vavick^.

?öö.^,/2.
/.Hl. //.



akinMwalncuin HCRra hänenpaäns
kawaäran kielen/ wihancautta/nljncuitt

syömän muchcn l7ipä/öcc<. Smtahden idze-
mklN tehkälnloisci micleiwircans lyon/ iarltcoilcan lumalald
armo/ apu ia hywästisiunausta. Ajatelcan idzecukin/cuinga se
kclwotoin Palwelia heitetänulconaisenpimeplcn/ cusaonitku
ia hammastenkiristys. Waansilleuscolisel sanoHErra CHri-
fius/ wtjmeis Päiwän: AhsinqMM ia uscolinen palwelia/

wahan päälle sinä olit uscolinen/minäpanen sinunpaljon
päälle/mene sinunHERras iloon/ AMM.

2/«
v.

P. DucheruM Ehto Eugusi.
MmaKi/tan sinua/6cc.

nc>6ie lcte
Perkele lujncuin lanoitta nuolens meidän Menn
nijn myös Ilolla w:rcot wiritta meidän eteem/ ianakecusameidzem aiwoim iewatta. Joilla sanoillaP. tietä an-
da/ cuinga se cawaia Hcngl Perkele mjnlMä minPaiwal
ta meitä aina tulisti nuoliUans hawoitla/ ia wercoins saadutta/
cuin jotakmOtustaPppdpnn> Iantjn tahto meille mmsiul,

tchdomwWl olla hänen mnoisians jasalimis-
<3 tansz



tans; Mn meidän pita hattast rucoileman Taiwalist Isäin /

Ntjncuinnostuam/ nrjn maata pannejam/ että ha>nncita"inno/!
lisesi Perkelein wercoisi ia pauloist lawsca
hän meitä warjclluton/ muistaisimsttle hänelle anda:
Ia nijncuinP> iucherus Huomen lugus: Ntjn myös ehtona
idzccutakin tekemän neuwo iawaati (joca Mlmtoin tahto oikia
Christi«yolla)sanoden:MnaKlstänstnua/ettäS'Ml-
NUa tälllipälwän/ett. Jonga saman Ehto iuglln (tei-
dänRackauden edes) olen aicenul talla hclkel ColmesHsas/
lumalanwoimal/ edes tuoda.

kropof. voxoi.oc:iH />w'i.
r«t.z.' suojelluin puolesi

ii. RucouFest pölisen wa-
jelm-en jaLewon edejl.

lii. >III.On/Lewata menemiset
1.c»1,i«. EttsimätttettOsit.' '

Kum- ss
'

R,rian«_.
l.riiu c°.
«terni.

l «tztttUlN-Husmen L.nguftkltt) colme cappaletta edeso

I. Ketä meidän tule mcoilla iaKijttä/ Tcimiltäin
malat meidän racast Taiwalist Isäm. Cusa tarpelilien ontie<«
ta/mixi Jumala cudzutanlW?

~ Hänen oman rackan Poicans suhten/ jongahän on
idzellens ennen tjancaickisija aicoja (omas Olemisesans) syn-
nyttänyt / 2,7. jongatähdenP. Pawali cudzu hänenlE,
su/en

2- iuomiscn puolesi/ Silla han/ men me ldze ole
meilam tehnee. Ia nhncuin sano; Eikö

m.1.1a

2.crezti.

?si«°:2.



Meillä mikillä ole Ui Isa; Hkö Ui Jumala
meitä luonut ole.

z. Hallitlyen iaplöspilämisen puolesi/ että hän eaicki
luodut cappalet hallidze ia woimalisest ylöspilä. iSi Junmla
«rjn jZtä tyotänZ silläns pästyän«/ cuin huonen rakendajal/H<ihtcl»
tekiat/ m Cuwain Wala,at: N7ut« caicki cappalct wc<lm«»llstst )>lo«-
pirä: Euun/ Huringc»»/ Mcrec/ N7aan/N?anderctvhdel arwol<
Ia «lkist F.uo»idscappalelst / ermomalsest Ib>nisten .

lamjnminlsä surun pila Pcrhestäns: myös Jumala
coco Mailmasi wisun waarin pitä/ jocaon ntjncuin
Perhe hänen edesäns

4. IsäNisen Halun puolcg; sillä: niMcUM Isäar-
mahtaLastanF: niznHEßrakinarmahtapelkä-
walsians^

z^n».^
«onil.

5> 17,

82P. 12,,z.

4-

5. Wastudest Spndpmisen m tapsuden omistamisen
puolesi/ 3 että han anda kaikille Nhlle
woiman Jumalan Lapstri tulla/jotca uscowat
hänen Nimens päälle. JottaeiWerest / eikä
Lihan mhdost/ ei myös Mehen tahdost/mutta
lumalast syndynetowat.

""°""«-

i<,k.'-.«

e.Vä««.
"°""'

6. Caswattamijenpuolest;
Isa/ on welcapaä iapslans caswattaman ia opettaman: Ntjn
Juhlakin anda P.Hengewopettaja/i jajohdattaja/icaicken
totttteen; ja mpös uscolisct Saarna miehet/ ioinen cautta
Meidän sydämen» opetetan. Nljncuin P. Pawali sano:
HttateolettaLapset/ lähdetti Jumala Poimus'
Hengen teidän sydämihin/ etc>

s°l>-
4- <-

7. IjaWiekijm /ia osalliseni teke--
Misen puolesi/ joc<smeitä wartcn Taiwasa tähdet pandu on/

E iij Täs-

7.commu,
"'""°"^



ckconloi.

>ten«l

Asta oliMeille suuri iolMus / että lulttala ott ltteldaN
taiwalincnlsäm/joca woi/taila/ iatahto meitä aulta caiki<sa tustisam/ia paljo cnänlmin cuin idzcymmärlä taidam/ silloin^

jhmiftn järki ci cnä phta>: apu tiedä/ nljn Jumala
aplmscansi lähcne/sitä enäminauttaman; nijncuinracas Isä/
jocaiastans sitä min suurembitusca on/ sitä likembän autlamas
pyöri. lawieläcnäminginamwns ia apuns Jumalaosotla:
SiMOaliset MnhimMt toWanse(taid«eW tahtoisit M<-
ta/Nlfncuinvaviä 2. H?»l. /F.- 5;: Barept2nieD
pgicans//. 77.- /2: SuMnanWanhemmal Susannat/

ia iÄnHNUM Waimo Tytärtäns/^/.
§,.' /F.' Tessälonmn poikians/ cuin cdc« toisi:

omal ciolcnmllan» wapacm pyysi. taas ei tahdo
waicka tallaisit heidän -lapsians antia. Nljncuin K- Laul.
joca hänen Poicans ( Hunajan syömisen tähden)
aiwoi clwlctla. ,oc« andoi hänen poicans

A. 2Zleucus, loc<^hänen,vol-
cans päästä andoi Silmän myo^
Mlon/ ehkä he taitaisit jatahtoisit/ nijn ei he sitä cauwantee/
erinomaisesi cuin-lapset wanhafi tulcwat/ andawat heidän idze
halduns/ ja cuolttuans mmmingin pitä hyljämän/ eikä taida
enäautta/waansanowat: te OLU5.i.ö. Juma-
la sinua aultacon. Mutta ei hän
cuole/eikä meitä hyljä/ taicla Orwoixi jätä/ waan häncl on ai-
na tjancaickisest woima iahywä tahto' meitä autta. Nijncuin
hänestä seisokirjoitettu: voz orpKanaz.i. e.
En minäteitä Orwoyi jätä. Itsm: VnhottacoWaimo
Lapsucaisens/nqn ettei han armahda hänen ruu-
mins poimi ia waicka han unohdais/ nqn en mi-
nacuitengansmna unohda- Kadzo/kWmolen

minä

tNs«lleni
si ccrlettiz.

51. l. 7.
U. Lc.c,,4.

t B«mi -

«5.4?-';-



Mitta sinunpyaldaM ltem.- WnaV minä tah-
don teitä canda haman Wanhuten/ iasiehenastt
cuin harma/i tuletta/Minä sen teen/ Minä nos-
tan ia cannan ia pelastan teitä, icem.- Kadzo/
Minä olen tykönän /ocapaiwa Mailman
loppun asti.

l«

11. r«rloN2
per

11. Kermnnapretan/ cumga iake„cn cautta pitä M I«-m«twt >'listcttän«n ia rucoildaman/ Nlininäi»/lESVrcn
tnrcn Isänluinalal, ractan Pojan cauna/ eli lESVXON Nu-
n»een.

Tasalulemeidän tietaucsppt 9Mi jyMrucoU/es
iaKiM lugus seka aina IHSV-
Xen Äimi mainitan/ja mumamis iuguis llsiastikin/alus/
kestel ia lopus; Nimittäin/ l. Mei rucoilla sowi
lulnalata/ omanAnsion eli töiden/ mutta lESVren CHr>Ansion ia salitta. 2.. Etla paidzi HESV-Nime/ caicki NlcouM owat carwal sapel luinalan cdcs/

idze on/ nijnmin polttajvaineuMi/ Mci hänenPoicans Nime cuulcmainittawan. Io»ga teh-den Is«elln Ganssä sanoitMoscxelle.
WolKarsia Jumalan anda. Ia ldze Jumala sa-no: Ei Uitan Ihminen taida minua nahda ia ela.
Mutta MEMen mutta hancuuldele mcita/ josa mempös
hänen näemme ia hänen eauttans Isiin Jumalan tugö lulnn.
3-. Attei mullta perustusta taida yMn panna/
waan jen cuin pandu on / joca on

4. EMpaidztlESVMlNime
ole yhtäkän nime ihmisil annettu Waatl

caicki tpdisiawat /

BUCk.in

LZt?
I.

Koin. ;::2.
2.

6c;;-> 2«»

Jok. 14: 7»

3-

4.



että jocuuscohänen paallens/ pita hänen nimens
cauttaSynnltandexiannetlaman. 5. E«alE^SVS on ainoastans Wälimies Jumalan ia ihmissen wälil-
la; jocaistu Isans oikialkädcl/ iarucoilehywa meidän edestäm.
6> E«a ainoasians lsal Jumalatonhpwä suo-
sio meidän lpgöm/ia meitä wcasta. 7. EMIESV/escaickilsanlupausetowatNijn/iaAmcn. z.sen Nimcsäainoastanscaicki anomiset tulrwat mjn-
cuin idze CHRisius sano: Uotisesi/ totisest sanon MlNti
teille: mitä ikanänste anotta minun (meijongun
muiden ) Nimeni Isalda/ nqn han anda teille. 5.

on annettu caickiwoima Taiwasaia Maa«
ja/mcaickiowathänenallans pannut, lv. EttälESV^

, ?im'.R«m.'z:4.'
s.

7.
~cor.i-l°.

8.

-

10.
Nimestä on wijjit Esimerkit ia jolcasita

me owatrucoillet/ ia sydämesians maininnet/
letcaikesi mftast iakiusauxest pelastetut ia autetuzi/
2.:(/l/.' 22:1.«5.//.' i<f.-i^.

luenm,e yhdest paricunnast/ joita perkele puuttmnlsenajal/
cauwaskiusan»m/e«ä paulat ia nuorat olit etecns rakendanet/
idzcnspiti teloittaman pikenun caikist waiwoist päästäxcns:

waan että sitä iloisemast olisit cuolenmn ncuwoi U^aims
cnM jotakin wijna otwman. Ia cosca Mies otti picari» juoda-
rens/sanoihZn: iZibeniuzinnumine e. JuocaM^
me lESVTEN Nimeen. Se» jalken myös Noamio juo-

mainid;i samat sanat. Ia Ntjn pian cuin lESVXEN Ni-
inen olit nmininnct/ nijn paulat ia wirityxel heidän edestans raukci-
sir/nuorat n»yol! ricti käwit: ia mnsit että se oli perkelen kiusaus:

Nimen olcwan cuitcngin wäkewä>nn,än/nijn etl^

vefcip. 6e

Helwetin woimatmyös wapisewat/
Losc lESVSmmnitanlaällck

kysytän: OngoIESVM Mme 3sa
meidän IUWs/joea mmmingin aina pila luettaman?- On



sillä m mc muutoin silla saisi caickinaisi tarpeita ia caikesi paha-
waan P. caicki sanat ei aina

ole explicite, i.c. jlmrt selkiäsi/ Bccl i.e. MUtta
toiset sanal toinengin ymmartctan iaticta annetan: nijncuin
mpös Isa meidän iugus/ sijnaEnsimaises Sanaslsa; Poi
ca( lESVS CHRifius) ia Pyhä Hengi ymmartctan;
jolca rucoillcsa ei eritetä loinen toiftsians/ yhden Ole-
misenyhteyden cautta ynnä sisälle suljetan. Ia MnHmi
toisinans ymmartctan kerlonMer, ainoasians ensimaisesi
?erlonastP^Colminaisudesa. ToisinansL,ssentialltcr.i.e.
Olcmism puolesi / caikisi rerlonZist/ nyncllin W mcidan

JostaLaliliuz sano: kertone Hppella-
no, roriuz Irinitarl3 confcllio. Ia Nljn Isa mcidan iu-
gus/ cohta cnsiinäisel Sanal/ ISA/ ymmarram ia sydame-
sämmainidzcm Pojan ia P. Hengen/ jotcacolme yriowal.

'

s^u/,'

non?«l<,.

''>l"l"!»

'

"-

1.1.6 e bei.

s

Tästä tule meidänoppi/ ios me lchdom/ että Ilimalarqcas
taiwaltncnW/ meidän anomiscm cuule/m otla meitä hpwä,

meidän pitälESVxella edeswiemän cansam Ju-
malan eteen/ mjncuin Lcn^min/)osepwN
eteen McNNcsaNS. Ia jcuraman tapa/,oca/ cosca I<»c«.
ä«:r7i<,n!i händä taca tappaxens/nijn hän pakeni V,.Xäm«.

lygo/ jacosca hän hänengin oli siellä wihoittanut/ nij» hän on
käynyt wajwn/iaottanut hänen poicans hänen syltjns/ ia

hänen polweins juuren/ rucoil-
len no/rästi/ että hän tämän hänen Oman poicans tähden olis hända
vstZw/ceens ,ällcn« otwnm ia oli» saanut rauha» olla hänen tyko-
näns. Nlinmyosineidän tuletcM/Mnon,Mst/ HelMt-
lin / peVelet pyytäwät ineitä hucutta/ ctlamepake-

Runingan Isän <saickiwald. Jumalanturwijn/
igMn >ne hä>:en mnncnime nuha-sexi »neidän Syndenn tähden/ »i>n
M,cu poicans <c-HRISTIOS V.äs,warsll/ sy-
dämen heln,oig/ ede«candaca,n/rucoillen nöyrästi/ että tämän Oman
poicans cautta/ ystäwyceen »älleng onaisia andaiö rauhan ia ijan-
c„ickisel! 2isuu» siian hänen tykonänsalau saada.

F 111. Lap-



2Z3MUS,
öec»

111. Capvale j Mingatahdett Meidän vita joeaEhw
Jumalalle» nimitatin/Paiwaliscn warjelu-

edesi; sansden: Minä Kijtan sinua/ minlm racas tai-
walinenlsan/ettas minun tanapatl armolisesta war-jellutolet/ nimittäin caikesia waarasia ja wahingosia j ja
MyösKätkenyt/ sinun Isalisen sijpeis alla/ nijncuin Ca->
Na poicans/ ettei phrakan waam tailiut tapahlu/ Sielun/Ruu-
min/ Cunnianeli hpwpdenpuolesi/ minulle wahingo^

Tasia tule idzecungin Chrijiiliftn Ihmisen oppia/ joca
ehto Jumalala KiMmaNj ja ajatteleman / euinga monen
waaraniawahingonallahan päiwanpimdes annettu on (Nljn<-
euin wljmeises Saarnascuulitta)ja että Jumalahane nijn
jellutiakalkenpt on/etla hänrmchas taita ieposijallwkäpda/nijn
hane pila muistamalumalal isalllscn edesi jocaehto
maata pannesans (mjncuin myös muullaistin) ktjtoxen anda/
sanoden: Minäkijtan sinua/ etc. elta sinä/jota eipaikan muu
olislainuttchda/ mjn monen waamnja wahingon allaarmoo
lisestawarjellutiakatkenptolet; Item: KqtaHERM
minun Sielun/ ia Mick mitä minusaon/ hänen
pyhä nimens. Kijta HERm minun Sielun/
mMunohda mitä hywä han minulle tehnyt on^

Osa.1i.?.-.

Udi 4. ci2,

i.conä°.

6usft NchZnälslRucoilen, lu»ml<tlda!
I. Spndein andexi saamista/ sanoden: Mcöl-

len/ ettäs minulle anden andaisit/ caicki minun
Syndini/joilla minä tanapatl sinun mieles ricko-
Mlt P. iucherus sano/ ftnZcn pal-

jon



sott foca pniwä Gxodl teke; limittäin / commi«en6c> 5c
mittcnclo, i.e. lehden sitä cuin ei pidais/ jaMain sen cuin
pltais tekemän; Sclltähdcn einmuta ansaidze cUll, «ngaistuxen.

Jumalasijsntjncuin Awerjäsja Ruhtinas/ huonen Haldians
eliOttomichens wiMajan pMe/ waati lucu tekemän halli-
<uxestans: '
ia ajatteleman iopun paalle; ja muistaman/ ettäme olenuna
Kymmenentuhatta icwistäHEßmllcwelca joutunee/seon/
ne lumalai, kymmenet kästy sanat monel tuhannel muoto yltd- -
Zen käynet. Ia nijncuinmeidän aina tule tunnustan Spndim
iamaahan langeta HERran Jumalan eleen/ mcoilemäSpn-
dcin andexi saamista: Nljn erinomaisesi ehtona mcoillenph-
tnsesicaickeinnifden Svndeinandexi andamista/ joillamesina.
päiwän hänen miclcns (tieten eli tietämät: Sanoit/ työl taic-

ricoimme; Nljn ettei hänmeille nijtä ikänäns enä '
soimaisirangaistlMi; waan pnnä spndein andamiscl/
rangaisturct mpös liewilais ia pois otlais / nljn ajaliset cuin

S!itäLernni!rlius ftuo: ?,eces vespertina
ernencienrpeccAN. i.e. OhtorucouM POMNdgeoN p«lw«lset

NIN tegot.

Tule mpös tasa tietä/ etteimaalesaean ihminen ole caikcti
spnnitä/ silla unisijallakin ia silmäin kppnölcs juo/ewal pahat
ajaturct ihmisien spdämijn / jostalllos kihkowathaipt halut;
wastoinnijden Jumalisten tahtoa. mpös maalesa
«nein mutta/ ia peljatpsten/ merckein ia ihmein/ pppta
iumut.-m/ iaturhyn wlwoinjaatta/iawiettclccnm.m wahwasi
uscosthumalanpäälle. Josta äuzuttinu- sano: in mo.

vei Back">n 21l PI-2V5 opcrl!, in <ic>!inienäa 1,3 Bomni3 turpia, i.e. WalNli^
fchoiua pahou, tochii,/ inaatesi, l)äij>'in nmjn. ScNtähdtN

o?l kpilä Henrin P. ajatllö/ clta lne Nljn nojttiam/
Huomen luglw/ Ilnmlan lpgö huocanl Syndcin anden saa-
misen edest/ cum ehtonakin; jaettä me ehto mjncuin Huomen-

-3 lj gin

7.-/9.'

vespercin»
exulicite.



gmiugustttcoilem Taiwalrsia Isa/ mcita warjeleman/nimitä
<äin/caikest Spnnisi ia pahudest. Waan lyhnden tähden/ ci
jocasana wolemmis iuguis P. iucherus luettele/ mutta tah-
<o/mitätoiscson pidemmald/ se myös toisespitä pmmärtetla--
män. Ia että nijlda lumalisildakin päiwän pitudes/ enänun
Spndi tule (sekä tietämät iaomast ehdost) eusa seWan^
hurscaffin seidzemest lange/ euin Vniwuolel/ iohon idzens siu-
ttaten andawat/ ajattelemat HERran Nime/ iapitawatha-
«eniakins/ iaherattpanstin muijtawat HERmn päälle/ sen-
läbden erittäin luomen iuaus kaste P. iuthems/ warjclust
rucoilla Spndia wastan/ ia Ehtona Spndein andanuisi.
Ottä nijncuin iNatcamics / tacan cli cuornmn pois seliästäns pane/
cuin idzens lewättä tahto: Nijn,nyos/cosca »ne idzen, lewäinänia
uneen annam/pitä ensist Synnin cuorman ineidän tykom pois pa-
neinan/ camwaisel sydämel/ia ahkera!rncouxei Isin Junmlantygo/
ett»hän poicans I. caueca »nenäwirwotais iann idän sielullen»
lewon andais: Ia nijn hänenystäwydesam!/ sitttecuinSynnin cuo»
nm pois otetm on/ rauha» Z.ewäisunn,e/ ia synnistä wapac/wilpat
olisin, nousenmn -HORra tHristusta wastan/ jos hän sinä Zong
Mlis duonuol.

/.

l.
1>«?.24.

/.

» .

HF.-

«n6r«"
mu,-,««.

m!n?°n7m
impiure.
l"us.

s<sta caickein oppia/ aina tundeman ia tun-
nusiaman heidän Spndins Jumalalle/ catuwaisel Spdämcl/
I)avläin/ 2. H,»/. /2.- //. sanailen/

jamuiden catuwaisten tawal; muisiaden cuinckr/.
lollolnuz sano; peccalil , f)Xnitere; millicz
millies pXnitere, i.e. Sinä olet syndiä tehnyt/ sinä inyos mai>
dat cama; sinä olet tuhannen rerm syndiä tehnyt/ ncjn cadn n,yo«
tuhannenkettä. Ia myös hartast rucoiUen Splwein ande^itzamlst" Ma sen edest plta caickt pyhät rucoilema
humalat. Jospyhät/ paljo cnämin Nlc jolca syndiä Synnin
päälleteemme/ sanocam pnna cansa: Juma-
la armahtacon minun syndlsen päälleni. Item^:
Anna minulle ande/l salgijet lico/et.

"

.5.

I.«c-. IL.



Oncarpelinen mpös/ että ihminen aina lukis
sest ma.ita Synnintunnustaen: S^^i^
na waiwainen Sylldmen Ihminen / Lcc. Cusa
tiecäannetan/ nutä ihnunen snansainuc joeapäiwäS^nnillaNs/
nmtäin / ilinain joeapäiwäisi rangaisturi/Helwetitt ia ljancaicdlscit
cadotuxcn: ,N sitä hartainasioppi»kcjttämän JunialatNrnwn» cdest
»a rncoileman si>dän,enZ pohjasi/ että hänelle eaicti hänctt ricoxen»
andexi andaisi ennein enin Vni päälle mlis/ ettei ijancaicksen cadc<-
tcmxett uneen nuHuisi/MF se on tietämätmaata panel/jos ennein
nouse/ cuin wtjmeises ylösnouscmlses; sentahden tule sanoa;
H walista minun silmäni/ etten coscan cuo-
leman nucklnsi.

An 4.

tl. Kerran Nlcoilem warjellu/en edefi/ sanoden:
etlas tana pöna minua myösarmoksesi wayelisit/
nimittäin: MtkestSyNNlsttapahltdest: Sielun/Ruu-
min/Cunnian ia hpwyden puoleji. Nijn mpösyon cauhl-
stuxet/ lewottomat walwomistt/ H?/.

peljättawaiset 4O- sopimatto-
mat surilt/ 2/. jacaicki wahingoliset aja-
tliret/ 2.- /.pois esicks > janijn warjelis/ etteipsl>
kä>,waam eliwahingo meitä rasilaisi.

11.?onlel>
gb omni
n»lo, sec»

Ntjn mcoilen mpös/sanodcn/ fa minustaMUthen pitatahwlsit. jotca sanat owatsangen war-sanan alla/ rueoilem tallesa pita eaicki mitä meisa ia
meillä on: nijn jällensnäillä janoil/ että wiela edespäin meille
lahjoilais/ eaickia cuin hpwpden ia ttmnian puolesi olemma tar-widzcwat.

tule meidän l. oppi/elta me Ma olemme nijn hei-,
col ia woimatlomat/ jotca ei taida idzens «arjella pahudest/
taickasuoiella mitä saanet olemma/ eikä tiedä sisalia uloskäy-

-3 miMm
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2^.

mijUm/ «iZtt tule Meidän sitä hattamtttasi wcoilla HCRr.,
Jumalat/ sanodcnMane nobiscum vomine, i.e.F)ERs!
rMejma metdatl.cansam/ fillci chco joutu iaDät-wä on laskenut. Icem.- Walwo sma HERra
racas Isa meidän ylidzem/ /awar-
jelemeitä/scc.

«.?e,./:

2.?r0riivi- 2. Sitälikin tule meidän mpös ainarucoilla/etta HER-w Jumala Isälliset muoto nljn maateftm min walwoisam
wielä aina edespäingin cadzois mitä sekä elatoxen ia cunliian
puolesi tarwitaistn; nimittäin/ plöspitäis meidän wiream; olis
meidän paras auttajam/ päämme cohendaja ia cunlnaan saattaa
jam/ Esimiesten Spdänden lällisin ajatlixin meitä wastan
käändäjä> Ntj»: mpös meidän mream josta elatlljw toi--

wiljamilnianseijastMel caswalalslMel>
dänmpos pypdprcin/ jota» paiwälolcm wkmdanct/ eliehtost
Ulospannet/westleliluandcrel/ wercoltaicka mene-
sipttäis. Nijl7 euinme idze silmilläni näemmenamät lneidän
courem perän/ näin tapahtuman/ että Mtesmaca/ ia (ei
Onni cli korruna, joeaeimuuta ole cuin tphianimi/ iaPaca>«
noitten Epa-lumala /waan) Jumala WMWO/ joca we<
sistä Calat werwn coco iaMedzzstämcdzän cläunct
aja/ ia linnut alda pauloin ia satimen saatla/ ia mereldä
phtencoeon/ sulkeia Maalle lcnnättä/ ihmijtcnkäjijn. Sew
lähden anna ties HHRmn haidun/ ja wlwo hä-
nen päallens/ kyllä hän sen tete/ Lcc. Siilä hän
anda pstäwllletMhcwän maatesanF.

5/^.4:

Oonsc>l2tio

/o/?.2i,e5.

lll.Bufcepti

öcc»

111. Rucoilem/ että han meitä/ meidän Ruu>
mim( jonga maasta tehnyt /i>.^.-) jaSie-

lum



lums Mga han stemmqn
ia cmckimita meillä on/ halien käslM(eusa

parhain rauhas olla taita) iapphan alla(jocapa-
ras wartia on/eikäikan maca eli nijneuinmuuk
tckewat)ottatstakatkts.

nlcubicum
iruri, n«z

Josta meidän pila jallens oppiman/etta nincumnosiuam/Ntjn
maata myös panejam/aina idzem anam Juinalan haldunia huo-ma. Sillantjncuin paiwaonMka ia waaralinelVnGyö onwie-
la wamlisembi iapeljattawalnbi. Siliä nuckunm Ihminen on
cnincuollu: el bän nae mitan/ eicuule/ ciynnnärrä/ eMncdämuä
häncl«pahtuis: ehkä Wiholisild piiritcuaisin/ ia caicki hänen saa-
mans ollL toisenkäsis/ eli tules huckuis/ taickamuuhun waaran>ou-
mis. I^sM3nas Pilneyden Paainies/ pimeydeswoimali-

caicki Eiuoisel löi/etteiphtäkan hllonet ollut
/ aift ei cuollu nia.nnu. Lclxann myös polla sur-

mais / ia ne seidzeman Saran Cojmt / ia M'yrian iems.
»85000. myös Bil»r3 , 4-' -21.

lulnala sano: StNg Ompeli/ tana yönä sinunSie-
lus sinuldapois clldzumn> IaNHN käy jocaidzel-
le joca idzellens mwam coco/ m ei ole ncas Ju-
malaa la/ Jumala armahtacon / moni ehtona terwena
maata mene/ ia eaicki hänen saamanson wuhas/ waaneMn
A:nu o!t eloin, ia elämäns mcjianz,ut. Senlnhda: pitä »nei-
dan aina andamau idzem/ ia caicki euin lnciUa on Jumalanlr<n>

alla. Ia täsä asiag pitä meidän wähäin lasten«pa,eu-
rainan / iotca heidän parhamat paijans ia callimmat cappalen»/
andawat wanhembains haldun/ uscoden ne siellä kyllä tallella ole-
wm/ cik mä ttyn NM°s me/ kenen hstldun nze «idän,

A?./2:2F:



andaparen»ittmeld'nhywydem/ Sielun, ia Ruunnm/ cmntaiwali--scn Isinkäsin/ ,oca meille ne n,/os andanmon/ cusa myös suremat
rauhas owat.

«oÄ« °" Erinomaisesi' idze cuoleman hetket/ ia costa se wijmeinett
ehto joutunuton/ että me annam: Nijncuin meidän hywy-
dem "mitätänejäa/lumalaNtolM!tU^enalla Huo,
nem nijnmpösPuolisam/iapsem/Pcrhemiamel>
danrackaimmatomaisem Jumalan haldun/ sydämclisil huoca-

lehistiarenia idze tawal/eltä
HERra Jumala helta caikest pahast warjelis/
lasit ei nijtena mitan sureeli ajattele/ waan uscocam kplla lu,
malanijsia murhen pila/jolca hänen halduns annetut owat/ia
Mcnjaäwät( nijncuin nijstakin jotca edellä owat ollet) nijn-
cuinOaviä todista/ Nijn erinomaisesi
meidän Hengem / Sielum ia Ruumim pila andaman luma,
lan haldln: / sanoden pnna BtcpkHnm cansa: HE^M
"vAKV/omminunKiellMt. WM»menMÄe
wisiit meidän cuolema hetkestam? wijmeiscsi
tulemisesi/ joca tapahtu cuin wahemin lulllcm. Sentahden

minä annan minun Sielun ia
Ruumin sinun haldun Ucm: Amen/ia ttlle HERm
lESV. lacosta me nam olemme aina HERranhal-
dunannelut/ nijn tjcckam wchwasi: Jos me elaMMt/
niMmeelamHZßmlle: caickaMmecuolem/
nlfn me cuolem HERmlle/ tanizn aina
ranomakolem.

x/li<?.-/.-

«.

7,;a.

.s''

iv. Rucoilem/ Etlahän andais hänen Pphän Enge-
lins alati olla meidän canftm/eika eungan meistä luopua/ ettei
se Paha wihamiesPerkele saisi meitä coscan lähestyä/ ia meistä
mitä»n>oittmsl/Fmcn.Cus<s ineidän tuletietäOnsist/Mixi me sanoine

In iin»

1v.äcMe.

I.curin lin
«ul-li



In smZu!3ri,Nt'jncmn yhden Engelin läjnaolemisest? nimit-?
lain; Etla piikin hpwa Engeli on mjn wäkcwa/ etla se taita
ei ainoasians phta/ multa mondakin warjella. Sitalikin sen
perän/ cuin wanhal Kircon Opettajat owat pitänet totena/
phden Engelin olewan maratyn lumalalda idzecungin wartia--

Ehta cuitengin Jumala tolsinans mondakin anda meila
holhomas olla/ mjncuin julkion/ c.>«. ;2,2. <5,1/.
»/. Toisenkerran/ Mtä warten Jumala lähdettä
«Engelins meille: silla hän idze on alinomainen
meidän wartiam! /2/. Kon. F,F/.

Se on suuri Jumalanhywps ia hpwa tahto; Elta nijw
cuin hän taitais Ruumin kplla ylöspita ilman ruata/ waan
rualsen cuitengin ruocki: mjn myös hänen hpwa tahlonson
meitä Engelein cautta warjella. Toisen kerran teke sen ylda<»
kyllaispdentähden/ehkahän ivzetneidan cansam ainaoniamei,
tawarlioidzc/ mjncuin hän sanoi Wnä olen st-
nun wartias cungas tkätläns joudut/ ia saatan
siNUN Mens tälle maalle; nijn cuitengin pldakplläisy-
dexi on asettanut hänenP. Engelins meille

ehta wiholisia on paljo/ Ntjnenäcm->
tengin meidän puolellam on. 3. Kerran sen tcke/suurema-
I ia heickoudeln wahwisily-c^ri; chkä hän idze mei-
dänujcolisim wartiam aina on jocapaicas: nijn tahto myös ne
taiwalisetEngelit( jolcaseka owatmonda iugufia/

nljnaun wartiat/ meidän jocacurillam olla>
4. Meidän hausmde/em tahto Jumala anda hänenEngelins
ainviNieidän Cuinpaninam olla/ntjncl>inlodia>?/
M, 5. Elämä kcrtam anda Ilimalane P. En-
gelit meilleolla/eltg oppisim ia ahkewidzisim heidät, tawallans

G luma
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F. Jumalan tahdon peränaina claman nijncuili hekin. Wijmci-
seld/TienjohdattMi/eiainoastanstaja elänias/ nilittampös
taäld lahteisam ijeisen eloon; cusa me tulcmma Engelein cal-

! taisit (pyhpdes ia lapdelises Wanhurscaltden elama kerras)
> ia aina phdes olenmaHEßran meidän cdw/ Mesi
suustaweisatenhanelle: Pyhä/ Icba--oth>

vi? Namat olcon meille sanottu l. iohdutly etla me
damne taiwalisclP. Engelit olewan meidän alinomaiset caw
sa-Cumpanim/auttajam ia eaikis Teisam edes saattajam. Jos

psiawä pane palweljans toisia jaattaman / jopascmmcn-
gin Kuningas eliRuhtinas panis halien alimaifians caicken
plimcisen Palweljans liensvaallc saattaman ia wartioidzctwn
caikilda wainoilda/eihan cui«:ga han iloidsis ia silaKjtle-
lis. tuleMa alatiD«olisetölla/ idzemnicmpös lohdutta/ että TaiwalinenKunins
gas meidän mcasljam iapams psiawamon P.Engelclleka-
stpn.andanm johdattaman m warjeleman mcita caikisa Tei-
sam.

2.VeKo,t. 11. Olcon sansttlt cartamisexi/ettenmeSpnmlä ia jll-
Malatlomal menolpuhtaitP. Engeleit meidän tpköm pois aja
ia saata muchclisexi. Sllla LasiliuB sano: NhncUltt
Sauwupois ajaKimalaiset/ m paha halju Met-
tiset: nhnmyössilnettaiselia haisewaisel cappa-
lel/cmnon Syndi/Engelit pois ajetan.la
ttinus sano: me caunist ia Jumaltsestelem/
nqtt owat iloiten meidän tykönam/ m
Perkelet murhettlwal: cosca me annam
idzempahulcen/ nljnEnseltt mnrhelise/i tulewar

iamck



Ameista sijrcpwat ia Perkelet iloitel: lahenewckt.
r7ljncuin iuc>;„!,e In vin«?2Num/ yhdest Junmlisest tNiehest/

jollenJumala oli Engelin nijn lakanandanut/ että näk/wäisel »nuo-
«o hänen canjans waelsi/ ia cosca tulit yhten paicran/cula cuoll»» Ih-
minen macaisi; nijn sc Mies peitti Suuns ia sieramcns/ ia sanoi
jtngclil/nuxegnijncansatec/ sillä tästä paha haijukä)'
le; wastais Engeli: ei se,nn,oinen haqu mettä eritä/
»a ricttainen elämä me pois carcoitta- I«m, luennne/vhdesttoisest
Juinalisest Miehesi s siinäRir,as) jongäsilmät In»nala oli awai-
«ut/ tNunckein,oucoi! olleg/ ia cuuli heiden In,nalisi puhuwan/ ncjn
hän on nähnyt Engelein foucon heidän seurasang.- waan cosca se«
lälkenpuhens käänsit riettauteen: nchn Engelein joucko onruwen-
«mt heildä catoman/ ia suuri Sic«lauma logasan» (se on riettalsit
»Henget perkelct) heitä lähestywcn; josta hän oli cauhistunut/ia
«euwonut heitä puhtautcn ia Imnttlisij» pnheisin/ foua p. Engelit-
tm cnuidelisit. Pita sijs meidän cawahlciman caickia pahoi toi-
ta/ riettaisi puheit ia ilkiöit ajatuta. Jumala on
luwannutp, läsnaolcmisen/mutta ei cai>
kllle/waanainoastanö nlslle/ jotta haNdä pelkäwat//a
waeldawat heidän telsans. lotca paha ajattelemat
heidän spdamesans/ia pilcka eli hapialisi puhuwat/ iamenewat
huonltten/noimteen/ warcaijyn/
olc/cutnricttalsct Hcngct Perkelct; waanjotca
tclcwal/Ilmalasta juttelewat/iaheidän winansleisa waelda-
wat/ nijdcn cansa P. Engclit owat spngian sydän ponäkin/ ia
eMhc idzecuolemanlaM alla waeldaisit/ei heidänwisip/nmtta ne Jumalattomat eombastuwat omisakjnKpn-
«Hnjans.

'

kolmas Osa. 111. ?"«

mox
tv,m eun>Tasa Colmannes Osas edespannan/ cuinga P.

«euwo / että SenMett/ cuin idzeeukin on idzens siunan-
nut/ ia Jumaliset iugut lukenut (jongun mpös Ehto wirren

G h eli



eli muun Hengelisen wcisutt weisannut) muttaei ennein/ wa<m
senMcn cohta/ ettei sitteenä muuta eteens ota/eikä anna id-
zens pitktjn taicka puhcisijn/ multa andawat idzens
lewäman/sanoden:

Silmät neVnenottacon/
Sydän sinusa Walwocon.

kZ
1 2-

ul.i.
en °m"i
«m
»nus.

Ia macawatiltteßallhalljesi ia suremata/ seon/
eirupe sureman iamurhettiman (muodottomasi) hei-
dan menosians ia elatuxesians eli Huomenisest pcilwast/
waanheittawätcalckt heidän murhens Ilimalan
pMle / joca omistans maatesakln surun M.
Ei mpös mitan pelka maata tahtoisans / tieten/ ettei sen mitan

ole/ joca nijn wahwan warjeltuxen alia maca/ cuinonP.
Colminaisuus/ iaEngelein ieiri eli pljritlck-
mäsiä pelastamaa nqeä/ joeca HERranpelgos
lewäwat.

Mmat olcott meille sanottu l. neuwoxi/ että me öitt-
allaajalla panemme maata/ ia sillime Ruumillcm sen lewon/
jongaidze Jumalahänelle suonut on; ia luonnon cansa yhteis
NMON. NljncuinkiutarcKugsano: sc n3iura nobis
Bomnum ciccieruut, i.e. Jumala ia iuondo on meille unen
andanut. lanäinonldzeHEßraLHßlstus/cosca
hanpaiwallä oliopettanut ntjnhanon
yön sielda ulos mennyt Oljymael/cusa hän ldzcns le-
watti iarucoili Taiwalist Isans. Nijn myösmeidän tule teh-
dä/ ia tundeman/ että Vni on suuri Jumalan iahia/ jonga
bän anda rackaillens/ että sen edesi iuoia kietaisin/ joca tä-

män



Manast.mon ttljtthywin laittanut/ettämeidän ruumim pitäis
samnan iewon/ Mm paiwälisten töiden/ lukemisen iawael-
lusten/että sen cautta lulis meidän Ruunnjm wirwoteluri/ia
c icki Jäsenet(ulconaiset ia sisMiset) wahwijieluri/ iatulewai-
stjntöihtjn soweljari saatetu/i/ ruoca myosmaosa iahpwinlai-
telur; cli suositeturi / että sc tule cocoruumil terwevderi ia plös-
pilämiseri. Multa en me tasä sentähden puhu une-
sta/ jocaei maalengan wähene/ jotampös ainaköphpsiacowa
onni seura/ /c>: i/20, Mutta cohtuli-
sest unesta/ ioca:

rr«°ccu-,

sekä Aijun ia myös muut Jäsenet wahwisia/ iatulewaisijntöi-
soweljari teke. Nijncuin sitä wastan/ cusa lmi tule este-

tyri/taicka vahasa menosa/ eli kiwulla/ laickalnuulla lewotto-
»nudcll.,/nijn caicki Jäsenet: Aiju/näkö/luut/suonet/etc. ia
coco Ruumis tule woimattomariia ia olis caic-
ki mjncuin hoitonsa/ ettei taida olla soweljas wircanstöisa;
Ruoca nipös jääpiragan ia joututaudiri.

l 2 inlomni-

11. Kerran/olcon namät sanotut calMMtse/t / et-
ten me talckaidze/eltsM muiden ( mjn paljon cum
mcisä siiso) Laittomast estä eli turmella (olis sc coton
eli kplis/oudois/Rntina eli ilo Picarin juotuna) nimittäm/
meidät! Vndam mLepom. Ei semmengänanna idzem-me pahalle juonelle/ ialee /otakinjMSyNdt/ ioca ihmiset
aina wapisewan Oman tunnon jaatta/ etteiiepo ole ma pai-
wäl cuin polla; mjn että cosca he huutamit: wartM/Mlta
Wcului ts. warlia stinoi/ cum 2inm tule/ nqn
melaW on,' heidän wapisewul spdamellens. Ia erin-
omaisia ialähimeisenssurmajatsaattaipatidzel-

G H lens
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05. 4,7<5.- siett ama
dän ollut cuin weljcs surmaisi / että jocaifiavelfäis/cuca tahtös
hänenolis löpnyt/sen luuli idzks Nerompös/
coscaÄitins oli teloiltanut/ntjn sitteaina wärisi jawapisi;'a ehM
syuri wäen palfous hänencansans oli/ja hänenRaadi -Herrans händä
lohdutit/ei sitt/nggn lewolist unda saanm/haman suriua-päiwänsasti/
waan hänenHiting hahmcm/nijncmnkFpelin aina edesiug näki idzens
«el>ättä>nä2.?»ulÄni3« «»yön Bp3rri, neinNnnigas/cuinyhden Ncidzen o<
usurnmimt/oli sitainakincusa/ia waiwases walimxes cuolenmns asti,

inyos cuin suoxis ollesans clirlixen ystäwäng läpldze pisti/
niin on haman cuolcnla hctkecnZ wapisewal on«! mnnol ollm. I«
ehrcaickirlnlosopKi cUMallmallstt wijsat V?aldacun»ast coconnuit
händä lohduttaman/ ei ole siltengän caikist heidän kirioistans ia pu-
heistans lohdutust loynytcikä lepo saanut/ rraan aina huocaillut IN
»valiluji pitällyt/ että wijmeinkieletoin o» 10/tty/ sydän wähä huocus
«Ut/ia siinäwaiwas ia epäillyrcg cuollut.

Haurelisist ihmifist/mpös sano/ettei heil-
lä ole lepo heidän NlUMlftns/siehen asti/cum tulen
sytyttawat. Nljn cuin rlmarckuz kirjoitta
niurest/ joca sanoi idzcns pois raukcwait/ jollei saanut alati olla
Armans cieop«lÄN ohcsa. myös on ollut cuin taudisa/
sichen asti/cum IK3M3NN sai la Waimo
(jostaK> Lglomon puhu) ei ole unda sanut/ ennein cuinNuo-
lucaisen cohtais cansans haurelttcen> Ia scncaltaisis Pcrkes
lcinjuonis/moniwiclnytkin ieponsharidze/ ja NUNMeNe-
wätalas Helwetin tiet/ cuoleman cammioon.

Sitälikin ne mpös saattawat idzellens lcwotlomuden /

Mustikirioi
cu scmusta ia häijp HengiPiru on) Lukewal ia Noituu-
det ldzens harioitMwak / owatmpösPimcydenPäa-
»niehcn/ Perkclen cans lijttons phten tehnet/tckemgn ihnreit eli
pahutta iahimeisellens öcc. loca on cauWus ia simri
dil.eäjau. Kaffp msiania suuri Sielun waara.

EdesF

4. i?«f<,.

'



Edespäin scpo tllle mikild Hlleild M 53
llmallsild Rlckaild/ jotca caicke Matlma haamowat/
eikjoscus työftäns kyllans jaa/ eikßickandejiia
rahasi silmianstayten/mfn että sen ylönpaldisllS
ei salli heidän maata,- 82mi-it2B äiviciz non ilnic_)
eum äormire; Waanheidän plönpaltinen himons ia aliw
omaiset eansmoni hljes painistcle wuotcl-
lans) calua saadaxens oikein ia waqrin/ nijnmpos tamän elott
muchelVnestakln wawahkeleiaheräyltele/nhnculN
erinomainen sairaus'. Ia on j„lkl ettei hc sunHans lMlan
matcan saa; Waan langewat kiusauxtjn ia wahin-golisijn himoin ia whmem cadoturcm D nljl? pa-
rembiolis paidzi ollarickautta/cuin ftn himolla idzenswchin<-
goitta ia iepoiw turmella. Sencähden cosca
hän oli B»mrolum Lyrannild L.ciwi<kän Cnldtt lahiaxi
saanut/ ia niidencautta caxi yötä jouncloinda wicttänxt/ an-
doi oniansmcapcrin/ sanoden: munuä^uoäviZiläre co-
xit, se on/ Minä wihan M lahia joca walwonmn waati.

>i!e lue»m,e >ny6»Keisar ziZilinliiiclum Ihnexi/cosca 4QQQQ cnl-
da penningit hänelletuotin Vngariast lahiaxi/ ia,o yäcanden a,am-
xi«(mi,rltarpexinc parhain laitcaig) oli/ ia cosca ei Icnda iäanut/Niin nopiast tteuwon anda/ang ia Sc»ta--Hermt tykons cudzncti/«ilvais arcung heidäntlens/ia sanoi: Lcce, cruä-lilkmi KIKottez 2c cal.
niLccs s uumina c>N«näenl) Boinnum niibi «ripuerunr: 6i inter
voz c!iviäic-,urmikitlanczui!!evive« lice,s> seON: cad)o/nä»nät hirnmu-semat wiholiset (osottaden culda Penningeitän») ia powelit/owat»ninuld Vlten pois tenunanrt: ottacal s,,s te/ia,aca.m reffenen/ett«min., lewostaitaisin elä. As ttpkpisetkin SaNcp»lt /ne ftm-uscoisit/ nijn waheman nijden peras ppq,w
sit/ waan saaluans muillengin laftisit/ ia mjn heille olis;

H^^'

Ivkl. p. l.
Lorin. 29.

c.2.1>.z1.

Eng undft ia wche snw seA Mttttkla.
'



uv Tasa ei pois tielda ole neuwo nijta / iotca
stld ia plöspitamatlömild lukemisild eikpllans saa eikä lepo pidä/
tieten/ettayhdelcuttengan caicki wtfsaut anneta/
eikä Jumalakeldakan enä waadi mmandanut on/
ettei myösole loppuakirjain tekemisist/ m ylönpal-
tinen ajatus waiwa ruumin.

Nljntule myös uni mjlda esielp,ri/ jytMwamos (wan,
has wihas) iacateudes elawat/ ia ajattelemat mpöswa>
hingolisia/ nijncuin scsäbella ia kligrilclM / ia andawat
mpösidzens pahain seuran/ nijncuin IlcariötK, joidemvlidze
Jumala Wec iakirou/en huuta/ /:

Silla muoto icpons mpös turmclewat Juomarit/
ne jotca caiken yösen juowat ia tapstendelewat/elka taida maata
panna/ waan kapstendelewat cllin pchatp.ret> Muutamat
paiwari maata panemat / ia mjn owat kirotut lumalald /

Etla walkeuden pimeydet m pimeyden walkeu-
dexj tekewät. Muutamat astöin echdesi cli colmesi

phdcn macaus hetken tekewat/wasioin Jumalan ase<»
lust / jocaon suonut jocaidzenpaiwan perän iewon> Hlkät
sijs olco taitamattomat ia juopunet/ josta paha
meno tule.

"'

e. inviäis.

2<5,

47.-;/.-
7.L°rios.«.

/.

nil cubi-
tumcunti-.
UM-,.

Oikia sijs ia Jumalinen ajattelemus maata panncs/ott
läma cuin sano: coscas uni wuotelles tulet/
ia mjn usein cuin silmäs kpynönmene/iasijtahclaiyct/ ntjnol-
can mieles cohla taiwalisis mcnois/ ia lmPjalmia/ Isa meidän
ia siunaus iucu/ öcc. Ia laita sinus mjn / ettäs olisit wapa
Maillnalisisi pphis ia jumalisis uni tulis.

onK. v2viä wuotella laffesans / herattpans ia yölläkin
ajatellut HENmn nime m pitanpt hänen lcckins. P.imhe



tlls on lukenut FMmia/ Catecbismlttttt cappaleilia eorkem-
bit P. kirjoitUMtodistmia. idze unesi on aja-

ottanut/ muistutellen/ että uni cuolMa merMe/ Eän-
gy halita/ heräidzcmyst wtjnu-lst plösncusittilst., Njernnimu-

corwlS on ainapauhannut: BurZlte mortui, venitcaä
)uäicium, Te cuoliuet/noscatylös iatulcatDuomiol.
Zuliinuz tj.incaickijcn elämän meno ia iloon ajatellut wuotel-
la pannesans/ia sijtä nijn palawaisex tullut/että on sanonut: M
zoZaminulOwet olisit ia lctä taitaisin cuin Mettinen/ ia
luisin siehcn taiwalisen cunnian. Hänen Aitins myös sitä aja?
tellesans/ on huutanut: LvolemusKinc, ij. .

ZoisMda/ is. laiocgMncaltaisis lumalisis unen
fta/useocantotlseji Jumalan hända ihmclisest holhowan/
zewania wamöidzewan / ?cijncuin ?ctant Fangichuones/,
Jacobitlewawankiwen päälle/ iaMM catawan M/
/.

clormiam öc rccsuiescam, Minämacania lewänjUUttrM '
la ios nijn Jumalan tahto olis/ että sijna unes

Hengi ruumista erijs/ eli CHRisius wijmeisel Duo-
miol tulis/ nijn oleam wissi sen päälle/ että hän

herä ijeisen elämän/ AME^.

l2.

?.

"SZUKKKKAKKAAKKKKKSS«.

Wjäs Haarm
Ensimäistsi RwcaFuZusi.

Faickem silmak wamoldzewat/^c.
Chrisi>lsiäwät/ Mc luemme

yhdejt linnujl/ joealatinani cudzman Qconia, cosca



hattMM saalin kasitta/ NiZn hatt lennatta sett p'sans; waaft
ennen cuin han sijta syö/ nijn han nosta nockans ia silmans ylös-
päin/ iapita suuren anen pesasans: jollahan tunnusta sen saalin
ia elämien iuojalda ftanens/ ionga tpgö silmans ia nockans
«osta. IM»yt farjetöin iuondocappale nHn tcke/ paljoena-
min yhden jajelisen Ihmisen tule tuta ia tunnusta/ että seeine/
jotahan naulidze/on HERmn Jumalancaickein
tullut/ ionga paalle myös caickein silmätwartioidzewat. Nljn-
cuin P. K. Navickn cansa sitä oikein tundemaii ia
tunnustamanEnsimäises Ruoca-iugus neuwo
dcncukin cohdasians mocan ruwetes: SaickeiN silmät
lvartioidzewat sinun päalles Lcc.
Sunnia olcon Isän/ iapoian m P> Hengen/ scc.
lolca sanat talla hetkellä olen aiconut (Jumalanawul) selit-iaColmesOjäs:

,
5 Valmistus ruoca siu-
//. II.
///. m. Lunnioittamus Luo/a/sen edestä

i?"'. Ensimämm Osa.
trems»mil.

NH» paljon cum sowelsan ia cimmallscen walnllsiuxeen tule/
rlmlle nlcnneu/eliruoca s,un»U!MN/s»>n« Nlinltetän:

Dpettmat/ cmn owat caickl Maliset Perhcw
wanhimat taloijlins/ olis lie rickat eliköyhät.

Opetettawal/cuin on iapsttl.l Pcche/ Utaicki
fliintglojson/eikäole enne») oppinet.

11). Ne



MLugu^/culnpttaluektamatt/nimitMn/
1, Lencäicite, se inailt Nlalle me«mes/
joita on 2,. (3rHN3S se on / ktjws sanat

rualda lahteis/ joitaon mpös la 3. Isa metdatt
iugunkaffc D. iuchews keskellä naita luke/ sitäcoscan unholettais/ jonga idzeHEßra lEsus onopettanllt;
la«htosii!äama Isärucoilda/ hiljain,a varhain/ ja caikiscdeaot-
tanllsis/ ia cusa tahton» olisin»/ nijncuin inyos rualle ruwetes ia la-
catcg; sillä ston ydin/ summa ia perustus caickein nmitten lumin,
«nnä n»yos selkiäsi osotetan anomus iocapäiwäisen K,eiMn edtst:Ia eaicki nmut tarpet/ joita JumaläMi ia tahto häneldärucoilda/tule hänen cunniaxcns ia meidän hywäxcm/ Sielun/ Rutlnun/ta-
waran ia cunnian puolesi, "la nijn jälkcnruan on »nyss tarpelinen
sitäkertoi/ sillä Luonnon rakennus onni,»/ ehkä se ruoca o» saanut/ia tullut rawituxi/ nijnpijan iällens iso ia »ano/ ja scntähden pitä ker-
toiinan: lneille jocapäiweinenleipäm. Niin mvos/jos me
cLe,n nautna/ yhdelliä eli «isel tawallaAncn eli lZhimeisen mielenrickoa snijncum sen pahen,di usein tapah-
tn)nijn sijnä jällensmerucoilem/että Jumalameille sen andexi»alupam hywäl mielellä sijnä paicas(ja ennen cuin sijlä ercanem) la-
him«isel!enlinengin andexiandaia sowindopyytä. Gittemxoson
tarpelinen rucoilda/ ettei cnä salliskmsauxen»outua/ »MMpelästais
calkest pahasta/etc.

m.Keelt,.

l. Lenec!.
2.<?lÄti2s.
6c ;.?««
notter.

/.

F.

5-
6.

7»

IV. Muoto elt tapa/ cumga ptta sillttaMtmkqtos:kttgmluettamau/Nlmittaitt/,. Mel^e-M/jcM/ Uoijel sanoilla mpös tapsilla iä
pmmartettawllla. 2. MuM/seon/sumclla lumallsu-della/palawaiscllaspdamckz/iataydcllä ajamMa. Kay-
törella cunlualistlla ia siwiälla/nimittäin/ sonnMS calt-
wst yhten panewat/ja oqendawalkatens vlöspam/
likimittäinrindain eli sydämen cohdalde (cusa P. Hengi asu m

. erinolnmsesi waimtta) I«icans pitäwät «,yos tasaisesi/ ia ojen-
rumin»!'/ iacad,owat suloisesi yhnäpäin/ pää wähäistcunvznarrures ( ci senwuoxi Leucojans rindoins paina ) ja caikcn luke,ni-

scnaign seisojat sgdyllsesi/ siwiästia Mottscst: eiliseen noja/ei

i.Uocil,



lyki eli sysi/ ei sinne tänne wilcoile/ nauraffelc/ tepastele/ ia
hoipertele: Waan lE^WmiaP. Colminaistldcn ntiucs
polwens nolkistawat/ia jaleansscka cocoruilminslicuttarcat/
että myös sydangin wieriffele.

v. paicka/ cusa Pita luettaman/ nimittäin/
WOsN.edtF/ cusa ei caikeli sidota wissin sijan/ että seai-
noastans tapahluis mutta pmmarletän caicki
paicat/cusawilja naulitan iaruocapanduon/ chkaseolis istuu
mella taicka permannolla eli wihcrjaisella ruoholla/ laicka
Medzan corwcs; olis myösyn elimonda hercku edes/lihawi-
taeli laihoia/ nijn pila aina edel tallettaman/ silla Ju-
mala on luonutruan jarucousten cansa nautitla/ tapah-
tmseusatahtons.

tule ldzecungin oppi/ soweliast ia loi-
melisest andaman idzens Pöydän tygö; silla cosia
Jumala on luonut meidän jerjclisin' ihmisin/ oman cuwans
mpöden/eimeidän pidä euin jerjetlömat (joil-
la ei pmmarryst ole) ja cuin Sica caucalons/ Pöydän tygo
paat hawin mutta soweliast JumalisillarucouMa

«im»..

/<5,4.»
i. 4,4.

«enl«"c.
«umb»nl_,.

andamanidzem Jumalaniahja nautidzemä. sitä on «e n»an-
hat eoinleliset ihmiset tahtonet nmisiutta / cuin tawari on ottanet
PoydZn lijnaiselpeittä/ cuin 2lltarinV.irco3: firi nmistoxi/ etten »ne
nautiyisi.', Jumalan j!.ahia »crienoinästi.

Tata tule caickein Perhen-Wanhimbam ia Qs
petlls-Mm Mella/ ettahecaikcllawireydel neuwowae
2Mans/ PMttans ia opetus-poMns/ suuren siweyden/
nöyrpden ia jumalistenruoca iucuin cansa malle käymän/ ia
andawat heille sen wcrranaica/ että he sm taitawat tehdä. Ia
plldzen caickia owat idze hywa/i Esimerkin oppiwaisil/ ettei
he idze sila unhota/ M salli iMns ia Pcchcns unholta: eli

eliwysana taic^ammhanasitatchde--
jäns/

l.?.o «eco.

3°°«Z3'



sans/ jaattadcn sulircn pahenneen taloine/ ia pahasti kirow
idzellens.

lapset myös tasaasias olean clmliaiset Walchcmbil-
lens/ ottadenheidän neuwons/ eikä l>lpiapöydän tpgö lukeman
asiuisans/ eli taicka lymytä silloin idzens muallen; mjn-
cuin (Illmala annahtacon)>no!N teke/mjnPotM min Tvttarist/
erinomaisist/ aun he jotakin tulewal/waan ulos
otetut ne jumaliset/ ehkä (stn pchcmbi) cnambi on pahoja cuin
hywla. pahaH menos mnllelewat
hywat tapans/ /. i;> saattamat idzellens suureman
Duomion/ /2, z<s. iaHelwctin tuleen wljalisen/
ei he sitä tottele/ waanastuijans lukeman rualle inennes/ ia awcp-
nnn suuns Jumalan cunnian/ lukcwat suuremman hapian/
jocaei ole cuilcngan heille hapian/mutta cuuluisan cunnia^ri.

ynnä iasten cansa taickq erit-
tain/owat welcapaat ruoca lucuja lukenM/
tacaperin wetawat/ luullen hapian ia idzens ylon silatt-
kcman/ stn ruan myös kyllä muutoin ansainnen; eikä tahdo
lumalallcttjlostanda/ eikä myös nijta palwelläcan/
iolea heille luaiia kyselewat. ScntHden / ettet he Mhdo
siunausta/pukewat päällensttrou/en nhncuin pai-
tans/ia se mene hezdan sisallMinscuin west/ m hei-
dän lmhlNs clllN Olly: ctta hejoutuwatwdolisen/eikä
taida ikantoistengan hpwanlsannan' tulla/waan owat alin-
onluses puuttumises elincautens. Muiftacgn
malalle cunnia anda
k.nhcitä siunaajalisesiia tjancaicfifejt.

IF, 7.'

z,?lnz:l!?r!5.
/,'

H z.°

/OL, !/.-

Osa.
T?rfn palssn cuin toisen osan/ eli ittze ensl'n«istnrusca InZunMointulc/ soicO P. on otwnut ?s. '45. v. 15, 16.

lßppftlct cdespgnmn: H H 2. Z^.



tur O2vicl

lcere elcÄin
» vomino.

l. K. DzMtt tUtlttllsitlM/ että' cmcfi siMe
wattioidzewat H. Itmalan päälle/ joca jocaidzelle Hengel
anda mwinnon. Ia nimiltä /. OcuU, silmät/ cusaper jotta
elawat/ Ia mmittaStlmät/ caula Inttrumen.
t2liB,ettänijlla palwelus tehdan iuoialte/Utjncuin V2M sano/

75. Mnunsilmäni cadzowat alatiHER-ra. Item: NWcumpalweljam silmät cadzcwatIsändäins käsijn/ Lcc. NlsN meldän silmä cad-
zowat meidän HHRmm Jumalaeam / Kc.

2. Ommum, calcketNMmat/nimittain/Mduin,
CalaiN/Elaliidein ia IhnMen/ WanWi että kuorten/ öcc.
Erinomaisesi nMmIuMMn. Sano-/ sper2nt, tot-
tvowat/ia luottamat eli WltioldzeMt/cusa hän pu-
hll wertauMa/ että nijneuinhapset Wa<ihcm>-
baitzs pöpdälda toiwowat elallisiia mdzowat hndanpaallens.
O.li!li>!,c«ln paln?cl,ac micka Ällmmaisctjuurilda-Hcr«
roilda noyrnllä Blipj,li«cinl ia rucous joikin saa--dgxeilZ; cli iujncum waiwaisec laker,ä,ät/ soilla ei mitän ole/ «'«r-
tioidieirat Rickan nuehen käsiin; taicka niincuin K.M2M», poicaset
odouawat,<, wartioidzen?atpcsäsänsKniäns verän/cinct saadaxcns:mpös calckeln meidän/ iamlckcin anotuin
oidzcwat H. Jumalan caickcin iuojan jalkcn/rawinnon edcsi.
Ia w«lcka n,uutK.nondo-cftppalet/ eiolemjn ahnendel rascautewt/(joilla ei myös ymmärryst ole) nijneuin ihiniset/ niin hekin hcidZn

tarpcisnns/ owar walimt s.no,ald elamst ottaman/iatnlewat sen cautta rawitnxi.
4> MIM/kcneng päälle wqrtioidzepat catckeil,ela-

witten silmät/ nimiMn / HHRrcmMtte> Cuca seHERra on ? anda lietg/ ettei se ole joenmailmalinm
Herm



Herra/ Nt'j>:cuin cujakin siadps/erinotnaiset Herrat owat/waan
" feon/Inmala M

Kuningas/jonga Waldacunda pysy ljancaicki-
sest/ ia Hermudel eiole loppu. loca sano l. kästps:
'MinäHHRra olen sinlin Ilimalas/ scc. Mga
päälle me myös uscom ia tunnustane Ismein ia Caickiwa!dia,ri

Taiwan ia Maan me lnpös Isa mei-
anom: jongapaalle caickeinma-

ilmalistengin Herrain silmät warcwidzcwat ia jaawat
dons/iaclainoajlan? he/ nuttla joeainen Hengi/ joilla elämä
om Olis ne tuulis eli ilmois Taiwan alla/ cuja iinnlll iaKor-
pit owat; eli wesis/ cusa Calat owat; taicka tules/ cusa Sala<»
mandrX olestelewal; eli Maasi/ cusa Myyntiä madot asui-
lewatl taicka Matiaalla/ cusa Peurat ia
idzc Ibmijet joea caickn eallin on/ iosta myös tämä tai-
walinen HERra suuriman roaarin piia/ M ihmisen on hän
luonut oman euwans jalkm/ia omalla werclläns lunasta-
nut.

Tasta mc näemme/ euinga Jumalalla suuri sumiamur-
he on mikistä iuondocappalcisi/ caiken stngmylidze cllin
merucoilema micka 5. 20. silla/
sulomen on HERra caittlle/ caickia
hänen lccoians/ )a edcseadzo calkllleluoduil-
leheidän elaturens/ mjncuin bavi^sanof Nominez öcju-
mcnm lervabis Oomine, H^Rm/sMtiaMtM.shMljet elta ElatMtt/ jawljsalwen kirjas seiso: Non
eltOous 3!iuB, cui cura eltäLarnnibu», seon/
pmdz: jiZtua el ole yhlän Jumalala/sillä Ma .'Nlir-
henpMlcaM Iwm: Hänofltehltt)lMpicttel

että

Us. consol.

c>innc« cre»

<?.



että suuret/ ia hauella on yhtäläinen suru caikisia.
viäe Me luemme MNoriois/ että on
onannrXerxcnSota-joucon yhdesti wicraiacn«/cu!a on ollut laoooQ.

.Miestä? waan ei sen wuoxi jocaist-Hcnge »oilla elän,ä on.
rin on Wicmspidoutchnyc caiklllc päamichillcns ia palwcliolllens/
lsQ.palwäx/waaneisentähdencaikille/elkälackamat. B^l<2-
mon on semmoisen joucon palwelioita Hoffwisans pitänyt/

ontarwinnut/LQ. conasimbyl
coriamuita

masi; ilman Peuwit/ iamllita Mcdzan elaimeit ia Medza
wuohia/ ialihaawta Carjaiaiinduja; ilman myös calaruat.
Mutta ei cuitcngä caickia ihmisit/ ei semengan jocaistahege

jatosin/ ei taida ollamjn ricaliHma Kuningast/
eliKeisim Maan paalla/ waicka hancl olis epa-lucu tynnyrit
culda/ että sittengan taitais caicki luodlMocki/ ia cullengil: ela-
turensandahimons iahaluns jalken (Ges yhdenkin paiwaxi)

joca st wanhin/rickam ia wijzaiu
25 ia on/ (joca caikcn Mailman ylöspitanyt
on/ioionaun<6l4. wuolta) stidzecullekin sencaldaiscn rawm-
non/ cuin cungin iuondocappalcn luonnol yhteinen on/ aina
edescadzö ia jacaMailman loppun asti. Ia waicka han cuin-
gaandaiaonaNdanut/ äat, äabir öc äeäit, e(coAan stnwg-
iamf»i ole/ muttaon wielä nytnijn ricas/ woimalinen ia lau-
pias/ cuin alust on ollut ia pysy ljancaickisesi. Sijta 3^r«cK

Ihmtsen Laupms/ ulottu ainoastans la-
himaiseilens: mutta JumalanLaupilis kay caiken
Mailman yltdze> Sljta myös wirres weiftlMe:

l.

i.

munäi.'

Laick jois Hengi ia elama on/
Smuldasaawat rawinnon/
Olcon sinun suuri kWs>

ii. Cap-



,i. Cappale on sijtä muodost/cmnga luwla jo-
caidzc<: Heng,en mwidze. Ia sijta K. Oaviä jano:

l. WäMnandMelMuW joilla sawil tietä
anda/ nfjncuin meidän tphipdem/ ettei meillä ldzesiam mitan
ole/ eikä phdellakan ilwndocappalel hänen clalusians: Ntjn
mpos H, Jumalan hpwpdenia rickauoen/ jocaiMisestAita-
sians/ iatapdest iaMans meille lphijlle anda

eikä soima sitä cuin anda/ /, s.
T> EttaMnsawg. Jumala tosin on Hen-

gt//sö. 4,24. Waan kädet/ Mjncuin muut jäsenet Ju-
malalle omisietan ihmisen ha-
lun puolesi mjn puhuden/ euin mngin jäsenen meno iawaicm
tus on. Ia pmmartetan humalan käden calis/ hänen suuri
womnnsja wallnis Guns. aawaea kaktä/on nqn
paljon cum runsast iawolmallsest anda ia autta.
Silla nijncuin panna ktjni katta/ on eowa olla/ ettei tahdoaw
da: nljnawalakatla/onwnsasolla. Ia ni,»» Jumala taita ms-
lemat tthdä/ cosca me oleme tyttämättontät ia cvwacorwaiset h«nenäncUcng/nhn pane kätcns kljnni/eikä anna mitä»/veui. iz. 1.ev.16.
Bc>pK. I. waan cosca inc oleme hänellecuuliaisct/ Nljn awa/ ia pitapl
awoikijnTpannun Mensia lähiöinä maan hywydelläns/viäekl.ss.
V» 10. lec^.

11. Hloljum

resoKenäic,.
i, v2N<i«»

5. Että rawidze/ eli impien taytta jomid-!
zen Hengen/ se on/ anda nijtt runsasii jocaidzclle rawin-
dons/ ettei ainoasialw tule hpwin pidetyzi: multa saawat sip
ta myös pldakplleispdens/ tulewat myös lihawa/i: mjncum
nakp c.ilozs/ linnuis/iotcasaadan/seka elaimis ia naudois niin
teurasietan. Ia sillä naptetän Jumalan iahiai>7 wakcwps
eaikis luoduis. Joca WWlenklN woiman on an-
danut/ tlotttamanlhmtsensydamit/ Leiwalwah-
Msmman lllumin / ia Oljyl sen camusmman.

I Waan

;. Impien»
äo»



K5./,./4. Waan eisenwuon tahdo muodottomasinhta nau<-
titta/ ylönpMjudyt/ hecumaxi eli conuden/
mutta tarp<rem.

«ä nutum.

4- Että rawidze jocaidzen hengen mielk noutoi ha-nen smnau/ellans/ se on/ Jumala caicki luotut Ntj>? siw
rawidze ia plöspitä/ että hänellä idzekin on mieli/

suosio ia hvwa tahto heihijn/ pitäden ntjn suuren suruncaikist/
ettei warpuinengan maahanpmo/ ilman hänet/ /<?, 29»
Sitalikin idzecungin luodun nijn rawidze/ että caickein mieli
on hpwin noullu/ että he iloidzewatrawinnon saatuans HER<
llan latosin pienet linnutkin wiserdelewät/ ia woh-
lat hvppäwät / nijn myös pienet hapset ( ilosta ) laulawat /
systyans/ että heidän nnelens on nij» nouttn. Sitä näennue myös
«eköyhät wirca-nuchetkin tekewän/ cosca silläwähZl cuinHeillä on/
owat U?ain,o«s/s,apse«« iaperhene saanetrawituxi/nijn iloisestlu-malalleRHtos-U?irsi weisawat. Hfm semn«ngin siuencuin wuo-s» o,nbi umben mllut/ mndewac Junmwn sumanxella idzcns rawi-
«uxi/ että heidän mielen» on nounu Jumalan lahial/ettei olis luul-
let nhn «desmlewans. Erinomaisesi Jumala ihmisen mielen
noutoi lamittawat iuondocappalet nijn rawidze/ cosiutta/
lihoitta/ iaearwan caunista/ että ihmisil onmieli-noudenfjdett

Jumalan cautta.
Tästä tule meidän oppi lundeman oma wiheliäispdemia

Jumalanrunsas hpwps caickia luoluia wastan. S<Uä caicki
owatntjn lphiätia wiheliaisct/ ttteikellän idzestens mitänole/
paidzise/mitä/ cosca/euinZa paljon/ iacuing» Juma,
lan hpwpdestsaawal. NtjnwinK. Daviä sano; (aickl 0-

3c

3-

znulcAmZ'

«7» 2^. dottawat stnua/ettasheille andaisit nzan ajallani.
Ia coscas heille annat/.nqn he cowwat/ coscas
tätes awat/nijn he hywydella mwitan. JoseaswospeW/ nun he HMmästywat. Nijnmpös



P. Pawali jättö: Wita jIMott/ jotes o!e stattUtl
iamtM kerstat/ Nljncuin et sinä ensingän saanut
olls i Tämä sijs suuri wiheliaisptem/ tule meidän tuta/ ia Iw
malatrmsan hpwpdens cdest lackamat plista/ joca caikil elaman
iahengen anda: loca Mlckt hänen sanans woimal
tanda/ joja me caicki lifcum/ eläm iao-

25- joca meille anda amu ia ehto sit-
ten a/allans/ iawarjele jocachastaica wuodentll-
lon 5,24. joca meille hywin teke/
ettämeidän maam hedelmän joca
myös siemenenkylwäjälle anda/ ia sen lisä meidän
tietämätäm/ ia anda hedelmöit/ ensin orasen/fit
tähkäpään/ ia nG täyden Man tähkäpähän/
m cosca se kypsynyt on/ lähettä cohea Sirpin/ia
anda Leiwän meidän syödqxem/ 4, 2.

5, /<?. Semahden sanocam caickein pphain cans:
Et meille/ ei meille mutta sinunnimel-
les anna eunma/ smunarmos ia wtudes lähden.
EM

A"5'H

meis ole muut cuin pahuus/
lumalasonhywyys iaalituus/
Oleonhänen ainoankt/tos.

m. Cap> on ajasi/cofca Jumala awakateus/attdaltteil-
le wan ia rawidze siunauMans/ nimittäin/ tempore opor.
tunc», Malajal. Joillasanoit tietä annetan/ l. IWa-lanhpwajuosioia ppha tahto/ että hän anda mcille rawi,uwn/
hänen x.itmllsen tabtons/ m ci meidän lihaisen tahdon/ maa', an/

I Y iahi-

i.



ia himon Mken/etten me huckuis Rickan miehen cansa/ 16.
2. Jumalan joeapaiwaincn andamus/ joca ulotlu
mjncauwa^ri/cuin iuondocappM owat. z. HlmalgnM-
sastaloln plöspitämps/ että hän caickinijn wijsast ia toimeli--
sest elattataita/ia nijnwisust caicki muista/etteipaikan walin jaa/
Mtulepois unhoteturi heidänrawidzemisens ajalla. 4. Ettg
idzecullakin ajalla edescadzo cungin elaturcn; iapsi! heidän
Äitinscohdus/stnjalkenmpös muille/senperäti<um ungin
tarweanoiawaati/cullakin ajalla.

tule meidän mpös oppi/ oikiasiajasta waari otta-
man / että cosca me nautitzem Jumalan iahjoia / että me sen

oikiallaia sowelialla ajal/ erinomaisest/ ettem huomel-
dain cohta nostuam tpöxi rupe idzem tapttäman
ruallaia juomalla/ ennein cuin wircam työstä waarin olem ot-

/i,7. cWlista aiwzMo-
ei semmengän spdän (aMellen ettei seole

oikiaatrian aiea/paidzi hädäntuldu) MK- äalomonsano/
hywan olewatl sille Maacunnalle/ cusa oikial ajal
syövän/ wahwlsMMi m ei hecuma^t.

- lL« Jumala ni>n runsast t>t-
luoduc-Hywastlsmnauxellans/ »'Mianda mUa >uuret

""jet/ tolsinans myös Nähän maalle

2.
F.

4-'

«/ l,uone

temp°ns
l,2d«mu«

"'"'

Kmem°n!
tei-äum In-
zlueresmir?

I- Että sen cansa tahto costa meidän monmaiset SM-
pim ia p.Mdem/ mjncuin K> Lalomon sano: l^ttNNlN
tähden/ anda Jumala monda muutosta tapahtz?/

2F, 2. Erinomaisest rangaise Jumala Näljät ia puto-
murhan ia laittomatwerenwusdatMt/ 2. iajotca

huonlden spnnil owat tahratut/ H????. /. 7/^./,ic>.
Sitälikin ihmisien ftjttannttönwden tabden/

, ettei he tunne lumalatafin jomandaMvat/M-
-nat/wl!!gt/pellaMt/hoplat mcullat/ntjn olm jal'cns

aica^

~uc pec«.

».Coeclem.
2.?ornic3.

;. inZ«ri.



aicanans pois/ 55". 2, F, 5,10. Nijn Myös
tähden/ teke Jumala Taiwan nhncuin raudan ia
maat; cuin wasten/ mcuwa caiten waiwan m työn
huckan tulla/ 2F, 25:

4. in^e.

ii. Eltämcidan lihamsencauttahillid;!3l.ialaspamais/
ettei se menis spndinia heatman/ mjncuin hpwina aicoina w
pldakpllaispdes tapahm/ /,«-. Silla M? llhasa kär-
si/ st lacka Synmst/ 4,2.

111. Että meitä kehoitais karsiwalisesi karsiman wah>
wal ufcol/ Mlta Jumalaanda paallem llllla/ andaman Myös
Wmeijiem tuscat sydamem mennä; jatehdä synnin catlimus/
ionga lie owat: alati mpös mcoileman jocapai-
weisen ieiwan edcst: mjn myös aina muistaman ia mainidze-
man waliwiehen. Niine. ««i silloinpal/on
mu-stem lESiosttt clkärucolllalsä/ cum yldäkyi on / ei si,<; mah-
da ihme olla/cttä nyrkin inoncl pnuttliinisel mcit» curum/ettg >nc händ
evzisim/ 25.26> ,6. v

l.UtcZrne

';. Uc excl-

iv. Että me-oppisim tietämän/ cuinga suun' wojtto ia
callis cappale/ saastamys ON.' sillä (n°n mm<,r-a«7rns,
rele pnr«tu«i) ,iljnminBalolnunsano; VN
nauttia tawaroita jotcakasilla on/ cmn pyrkiä toi-sen perän. Lervllta V2lcdunt) sen löytä ihminenedeo
sians/ cuin tallelo», pannlit/ waanse on tietämätöin
tnat on. Sentahden jocaricas iarawittu on/ älkän sanoeo:

minä mitan silla ehtona
taita toisin"olla cuin amulla / 27.
Ei sijs pidä oleman humina haudat/ pohialtomat/ ialuhlaiat
tuinkyll on/ ettei akist

takin ivanhan pmwckn warari/ 25-5- Lajien
I ltf tar-

6s^.^F.



Mtpexi/ 2. 74. ia toisexi
wiliawuosln täytti aitat jpwil/ jotcacowinawuosincdestlöyt^
titt/ t7e». 4/. U?aan ci senwusxi pidä «mdanmn wisuden waldg
saada/muttaandaman idzccullengitt mitäcungintule/R,0m.!Z,7.

v. Että Jumalattila olis ihmclisestmeitä wocki ia plös^
ptta t silla coisinans ei se/ tmcka tama ole syndt teh-
nyt/mutta ettälumala työt llmoitettaistn//^.5.Nljnon Jumalalhmellsesi ruockinut IjrgM. Canssansa Taiwan Mannal/ iacallio wedcl/ //. /^««,.^<?,ii.

la ia mikcn joucon jlchtincns/ (cuiwa)
cuoppa wcsil/ 2. //.- äimlonil myös wetta andanut
Asin ia makeutta (ston hunajat) wä,
kewäsi (se on/Lejoninwdosi kirjoitta ett»

Vei sarin aicana/ cosca suuri nälkäoli/Jumala
g«rascas sade cu uros andanut »'wiä Taiwast alas tulla, IW
mal on ihmelisesiruockinlit/ sen icffen Bareptast/ /.
m yhden toisen/ 2.. ja cumpanit/2, 4,4/.
Chnsiuxen Sanan euuliat/ <s. F>. Nijn onmpös
/«?«. 2, 2. ?2u!u/cn/ 0. iane Pawaltn cumpamt/
14. Päiwä syömät meren hadas/^.2/,^'.

vi. Että me oppisim/ ensin iapäaldisteitt edzimätt sen
taiwalisen einen/ meidän Sieluin mwinnon perälV min on/
Jumalan P. sana; tieten ettei ihminen amoastansela leiwast/mlltta jocaidzest sanast/cum Ilimalansuusta lHte/ scnwuofi sano:
zocaon Jumalan sang/ ruunulisten herckuinedel pitä
nopeinasi seka hartainasi nuelen xnmmrr/st edescadzottaman/ cuil»
wadtjan täyccäniyst.

Tästä tule meidän oppi/ etten me näljän ia puuttumiset»awn kMMlömpdesi Nlinse ia Jumalat wasian/ eick
plöw

«-

e.uc cibum

rer czu.«.

w:'. vek,

M>«.



plsnpaltisen muHesenlattge/ eikäseMtttengan epäile HwalaN
armost (ehk ihmilinenapu loppunut olis) paljo wähemin suut-
nman elämän/ ajatellen ennein aicans idzens lopetta/ mutta

heittckn caicki surum Jumalan päälle/ A>s- 25.
ylidzen sen

cmn me laidam ajatella/ 20.

Pitä sijs meitäm lohduttaman Jumalan sanal/'
ettei laupuls ole wielck loppunut:'
Waan jocahuomen on se ust/5^.5,22.- jaHER-
rankäsi et ole lyhetty/ mzn ettet han wot aulta/la
hankcorwans ei ole paM/ettei han culile/ <^.>F^4
josta myös idze Jumala sanoi puuto/en ajal:

W lyhetty/ Kad-
zelcatfijs wanhoia 6cc. 2, wanhur-scas ei ole ikanänS 25. Ehkä puuttw
mus loisinanstulenijncuin (on tapahtunutnijlle pphillekin)

Israslilailcorwcsa/ vHviäil//.H1,».2/,/.
/. //, s. ia/ädal propketal luolas/i. /;>4.
ia hänen 4,^.idzeChrisilyel^.,,.4,^.

Us.l.cnnf.
ex I°eNim.

hänen Opetuslapsillens/ M<,/. /2,i. ?au!l^rcl//. 6>?. 4,//.
Ntjlle uscolisll/ //; 25. ia Chrisiitpil
F, 2. Ei senwuopi ole lumalald hpljätpt eli unhotetut/ elck
Nalkän nändpnet. Ia josse mcl nijnolis/ että se wanhurscas
naljas waipuis (ioca sangen Harmoin tapahtu) nljn se luetan
silleply
malatcunnioittanut/ /<?ö. jaettä hänen aicans oli o lul-
lm/ ionga plidze ei taitanut käydä/ /eb. 74,5. Eick ftnwuoliole erojteltu. autWdesi/m««gP. Engejfjld (nijnmin

msian



wasiatt otettu/ iawiety leipä syömän JumalanWaldacundan/
74,1/. siehen ijancaickiscn iloon/ 2s, cusa caicki

köyhätkin rawitan/ 2/. ettei ikänäns enä iso cick jat,o/

Solmas Osa.
B.B,

?.öcB,s.

Tssä Kolmannes Ofts tietä anneta»/ cosca/ cuinga ia ketZ
»neidän. tule cunnisitta rawinnon edest/nixuttäin/ p. <soln'.:l!aijutta/
sanodcn: Cmmia olcon Isän/ iapoian iap. -Hengen/ nijncuin a-
lust on ollut/ etc.

Tämä edellinen wersy: LuNNia 0l(0N JM / M
Hengen/on jo wanhast Vdcn Tesi: allisi

aina Chrisiitises Seumcunnas/ caickenK.
mein / ia muitten eli Kijtos wi«cn lopus
(nijncuin Lallliug todista) pidelty/ todisiuxcnP. Colminai-
sudest. Ia että muutamat iahcocunnat owct häirinnet Seu-
tacunda/ janoden sen olewan vdcn opin/ ettäP. Hengipiti ole<-
man taicka cudzuttaman totiseni ia HERran
Christuren Isin caldaiftfi/ sentähden P. «jcronimuM
neuwost/ cdrittt 400. on se toinen wersy edellisen siu-
wun lisätty: Nlzncuin on ollut alusta/ia nyt ia aina/
tzancaicklsesr hancaickisen/ Amcn>

Ia että wiclä näihijn aicoin on muutamat waärat
<ajat/lewottomat ia ihmiset ylösnosnee/jotca pilca
hlnrat Christien luWludcnluonnosi/ ia kieldawät P. Hen,
gen ollen ijancaicktftst; Sentähdcn on larpelinen/ että tämä
Cunnia cli kijws lucu (nijncuin se coconans joiongl!Ni244.
jvuottaon pidetty) wielä edespäinginmolembinawerspin lue-
tan/ phvexi todijtureri wääri opettaic wafian/ tieten/ että se
lumaluden cllnnia ioca tule M// tulcmyös MjgliaP."HeW
gcl. Ia nijnnun Isä on ollut algusta/ nyt ia aina/ öcc. nijn

Wös



Miös Poica ia P. Hengi yhdettcaltaises cunnias/ woimas/
Majeftctis/ o!emises/ia ijancaickisudes.

Tasa 1. opeletan ia tietä annetan P. Colminaisuden
salaisu-V että yhdes lumalllden olemises on colme Personal/
Isä/Poica iaP Hengi/ jocawahwistctan ntjncuin Wanhas
?est: <?<>«. /. '2. <f. <L/, /. Ntjn mpös
Voes ia paljo Memin/ //,/: 15,.
/.. /<?, /. /;,/.

colme todistamat Tattvas: W/SMS(eli ljancaic-
kinen JumalanPoica I.C- ioca cudzulan sanani/ /,/.)

ia Hmgi mne colme ynowat. rlr,n«,m colme-
säincn sydänkxmyläs/ cuitcngin walkeus / cli/ nijncnin coln,i-säi-
nen tvysi/ ia yxi wahwuus. Jota inyog toi»neliset Suonmlaiset
owat arwallct/ sanan lascusans/ cuin sanowat: ON
Jumalan köysi. Ehkei pMn jpertaus täpdelinen ole tasaasias>

U5. i. inf.

5. /oö. F.
7.

n. Olcon sanottu wastoin wääria opettait/ iotca P. Col-
minaisuden kieldäwät/ taicka pilca Colminaisuden Personaitwasian pl huwat/Ntjnmin32belli2Nit/82mc»52teniantt/ iotca
Colminaisuden Jumaludesakieldäwät mpös äLiMtiZ-
mt/ Valcrlnnianit ia jotca Christien lumaluden
luonnon poiskieldawät: Ntjn mpös sekä
?Kotinianit ia jotcakieldawät P. Hengen
Personan ia hänen tjancaickisitdcns/ iaKunominianit/ iotca
P. Hengen pitawät wahemban ia alamaiseniba»:lsa iaPoica/poimas ia cunnias. Mastoin tätä kljtos lucu/ iameidän us-
con mnnustusi/ ia coco P. kirjomst/ ioca todista että Isä/Poi-ca ia P. Hengi pn owat. Ia että H. Chrisius on lolineu
Jumala ia ljancaickinen Jumalan Poica / 2 l. (5 5.

totinen Jumala/
Ig wglcra loinen on Isän personft/ toinen poian/ m toinen p. izen-

A gcn

Us. l. Kes.

«naruni.



Lvmb.
/ ,

'

"l«2N>
An - Ni,n cuitengin Isa/ poica iap. on yxi liancaicklnenIn-
nmla/ yhdencaltainen -Hcrmudcs / N7a>cstetis m cunnial». Ia tässä

ei ole yxiMn persona toistan» edelisemdi eli /«lttznäi-
sembi/eick yxikän suuren,bieli wähembitoistans; mutta caicki col-
»nepcrsonat owat yhden ijancaictiset iayhden caltaiset.

111. Olcon sanotut cartamisexi/ etten me oman jmkem
kans cowin curkistele ia tutkisteleP. Colminaistttta/ Ntjncuin
ennen nimitetyt lahcocunnat owal tehnet / etten me pnnahei-

cansans joutuisiaSielunwaamn; Slllä j0«-

Us. 5.0-K.
scrut2«'.
n«, 5. §.'
2«mr.

M suun asioita tutkistele/se tule hauelle työlHt.
Ntjncuin/ joca Tluringo wastan silmäns asetta/ sitäenä cuin sen kir-
cautca cadzcle/ sit cnämin silinäns häijäise ia piineyuä: Nijn myog
»otca paidzi p. kir,otust sitä käsittäinätoind waikeutca/ P. Colmiilai-
suden olemista tuttistclewat/ aina enämin ia cllänun mlcwat houc-
kion,nmx ia heidän järkens pin,enläri. Ncijncuin Esimercki on Bimo.
niäel riiilosuoliures / ioca V,nninaas t>syn,yxest ( eli
minaä-caltainen "lumalaon) tutkisteli lumatuden meno enM yh-
den »njn sit cari/ st:ijällen colmc päiwäjärjestän!'/ !« cl?m 5,lMl!!aall
ihmetteli/ cttäsitänijn cauwainajatteli/ cnin muihijn asioin sangen
pieninen oli wastaman/ wasiais Blmom<les: Sitäenä cuin sitäajat-
telen/ sitä tyolämäxaina tule. Stjta astast 0N P. /^Usiuttinus
Engelild tullut neuwotu/i/ioca hänelle Meren rannal/Atuo,
rucaisenmuodol ilmestyi/ cusa kayffctldrliajatu--
/sis P. Colmillaisudest/ pyyten stta oman ajuns cans kasitta/
jacuin hawaidzi sen/ weden Mcrest yhten caiwettlllin cuopo
paisen ammundawan/ sanoi: Poicani/cuingas luulet
tämän työn taldeen saawas; wastaisi se: )aracas
Isä/sinä suuremmat ahkerudel/sywälumalllden
ymmarryst (sinunajusstsatmahmman) käsittelet/ jonga
cans et cuitengan toimeen tule. lantjn catois hä-
nen cdesians. NtjN myös /,'ö. 4. MilV > <"- muutamil

ihmisten poicki Plwlistt ajatuxet taiwalistst menoisi
turhani osotetan. Gcnwuoxihiliaxens on Q72ti3n. I«p. sanellut:

hun»c

eic. l. i.
Äe n,t.

H,uZ. I. ia-



hmnenWastoist/ «nq«c«lttpl'tälg/ waan »yttcuin sachmme/ninlis
täin tietä kir,oturest. Sentähden sanocain ca«s:
HcernHM l'nni«tcM) c;u3m nan cre6c>: öc teneo öcle,
czuacl non cHpio mencc, i.e. Se autlMgla ijancaickme» p.
suuss/fota en yininärrä/uscon; ia >om entaida niielel/sen uscolkäsitän.

sentähden namät cudzuta» uscon että pitF
uscoman/ iota cnlne taida jarkem cansymmarta laffaelemas/
waan cosca tulem taiwalisenäclMMn ia sisälle/
Mjn caicki naemesilmillam nijn olewan/ cui«i taal olemusconet.

iv. Olcon sanotut meille ia
P>Colmittaisudcl lackamat Kjtostweisaman (ettäidzensiahä-
«mP. tahtoZs ei ainoasians Mailman luomises/ /,2<?.

lunasturesia ole meille ilmoittanut/ multaMpös
P. Sanajlms) sanoden taiwaliscn Sola-joucon cans:

uc 4. Lx.

»« i«uä««

t«j.'
Kunnia olcon Jumalancorkeudes/
Rauhamyösmailmanleweydes/
Ihmznl tlo m riemu. /^'

Ia mpös-3el2pKim ia ntjden neljän Eläimen caNs:^'^
Pyhä/pyhä/pyhä on H. Jumala Kaickiwal-
dias/ /oca oli/ jocaon/ ia /oca mlewa on. Ntjn
Mpös caickeinP. Engelitten/ ntjdenWanhembain/sckäPaca<

noitten ia caickem Canffaincalisa caickinaisisia kielistä/ Kc.
HywasttstuNaus/ylistös/cunnia/klltos ia wa-

ftwys olcon meidän Jumalallein uM
faictisest/ qancaickiseen /

K ij Wij-



Lxorä.

?ropoz,
p. äuZe,

M'des Gaarm
Rotsista Ruoca Emusi:

HERmlumalatalwallnenlsa/sinua/6cc.
Chnsi.l)st. Me luemme huomisen kirjas/ että

"

on wienyt n hänen (sota)
waellens/ieipa iawijna/ iaon siunannutntjncuin
ylimmäiselle Jumalalle/ ionga Taiwas ia Maa on/ nijn mpös
hänen wakens/ iolca ynnä söit. Ia sZmuclin kirjas luem-
me/ eltaCanssa eiole ennein syönet/ cuin Samuel on t"lll,t/
ia siunannut heidän uhrins. lotca owat mikille Jumalisille
Ihmisille kirjoitetut opixi/ että he nijnmin idzens/ mjnmyös
Jumalanlahjoia (cosca he nijta nautidzewat) siunaisisit. Ntjn
cuin myös P.-lutherus sitä idzecungiN toises te-
kemän neuwo/ sanoden cukin cohdastans rualle saatua:
HERm Jumala Isii/ siunameita
ia naita sinun lahjoias/6cc. Joista sanoista olen aico-
nm(Jumalan siunau/en mutta) talla Hetkclla/(ahdesosas
puhua:
/. i. Rucoilem lumalaldasill-

seka meidän/että nau-
tlttawamlahjam Mzen.

//. il. Armoa saadarem/ Nljta
llallltia/em.
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Eltsimmnett Osa. I. ?a«.
«l^usa,ne rucoilcm Ilima am meidän

lisi Isäm/että nljncuinbän idze on meille -Hengen andamu/
elä»nä« iocapäiwäst clatusr tarwidzc: id;e hänen lahians ae-
nwlisest snonut ineildä namitta: mjn me id)c händä rucoUem
siunaman:

ul>!
lx:.

1. Idze MttaM/ seka HMMIMlwto/ nilnit.
tain/ että P> Hengellans meitä walistais/ meidän myös mie-
leni ia ymman yxcm mjn hallidzis/ että me hänen pclgosans
alrioidzisim/ hänencunnia/ens/ ia idzellcm lnjn
mpös/että me nalltidzisim Jumalanlahioia/ Chnstillisenwa-
pauden jälken/ etten me sen mutta pahennaisi lahimälstam ia
Nijtä hcickoja/ RuUMtMI MUOtO/ nnoilem
»npssmeitäm siunaman syödeslmme/ nimittäin/ että hän tah-
Vois anda siunaurens tulia meidän sisällisim ruoca jäsenihiln/
(cuinon: maco/ma^a/taydt/suonet/ joihinrawindo en-
sisi laste/) ettei ne olisi rooimaiisel ail?oasians wasian ottamas/
mutta mpös walmisi.nn.is/ laittamas/ k.jändämäs ia hajotta-
»ms/ sen sisäl otetun ruan/
coco ihmisen/ että schaiois caikil jäsensslacoeo ruumil wirwo>-
tUMi/ plöspitämiseriia terwepderi.

l. Nor'.

Nlsta 3MMMN naueidzem/ cuin on woca ia
juoma. Nljncuin ne meille rawinnoxi armolisesta suonut
on/ mjn mpös sencaltaisicn naulittawam lahiainylidzeandais

tulla/ että ne sen cautta tulisit woimalisefi seka ruu-
min rawinnoriia nl)n mpös terwepderi/wab-
wisiorexi iaenändamiseri.

mleensisiia enneincaickiaoppia/ että pöydän tpgö
kapdan siunatenia rucoustencansv namidzeman Jumalanlah-joja. Ia siehen pita kehoitlaman: i. Moninaiset waarat
la wahingotjotea siunamal tarjon owal; nijlnuin ensisi/ mei-

K llj dan

äun2_..

«"ce7o-''

damu,.



2.

ymbarins
ten käy caicki paicat/ etzein caikilla tawoilla ihmistä wahingoitta/
iachkcroidze meille myrkyttä ilmat/ wedel/ maan/ manderet/
m caicki wlvinnot/ ia jos hän taitais/ ntjnioca palasia sicmes
ihmijcn läkäyttäis. On myös Perkelettä monda jäsendacli
palwclia siellä ia taalla/ cuinon lMdgt M weltzot/ jotca
tuu)siUa ia myrkylläruat ia juomat saasiuttawatia secoittawat/
leloiltaxenslnuita; Ntincuin ( Epa.jumab
ten ylimeinen Pappi ) LpKeloz LvZnZeliKatt
MyM juotti: joca myös. tapahtui;
waickaeisc heihijn cosnut /silla he olit idzens hywin siunannet»
Nljn Myös oli monda mprkplisi iindll/ mato ia ptttil clawit/
jotcafäastuttawat naltlittawät wiliat: nijncuin BÄamgnära/
ioca nc pultt/ lchdct/ rl,ohot/ joihinga sitttu/ mprkptta/Nljn

jotamyös AolMtekewän sanotan, myös tapnäns myrckpa
ioca cuitenZinpicaisest taita ruocan sittu cli juoma-astian ioum/
ia myrkptais caicki/ jollei Jumalan siunaurencauttaluliswar,

Kärwalset myös owat cawahtcttawat (joideng
päänncs on Lcel?ebud ) jotca mltcl,gin aina kasil owat/ pi-
caisest myös taitawat letä ihmisten suuhun ia kitan/ että toisi--
nanstulewat rrijncuin lscapica-
tsudcst osinn sen karmaise» niellä/ »oca «paturnmst h«ncn suuhuns
lensi/ :a ei sitte yht«kän lääkärit foca hänen paranda «lst/
waan nijn hänen paisutti/ että kejkeldä cahtia pacahmi. Sitälikil!/
Jumalald idze/ Maa iamanderet/joisia eintt ia elatusi pyptän/
onSMIIN caMttMlt/ellänisuin seas caswaohjackeit/

jöisewäisil kedoil/
maidzcmatakin)morsinolla, cuolema edes seiso/ jolleiidzens
ole siunannet. Edespäin/ wWtOtMM zperelN WUO-

-

3

f.



datusietl tähden maaonkirotm/ ettei se anmwa-
keNs/MM sila WiljellaN/waä inprkplisi edcs-tllotta/silia se
on tunneldu ihmisc wcrella/joca on awanut smms wasiä ottamä>
la/ s Jumala armalMcon ) i,)?t tällä wijmeiscllä Mailn.an a/a»
ralidnl/ihnusec owacnijnpaisunet toistans wastan/ ettei sillentaida
«su/ elä/ eliöllä M coisen cansa ilmain wercn wuodatust.
mielet i-'c!ktncn« ei taida rauha« yhdcsasu eikätäydä/ cuilla iapcl-
ioiilans/>ollei ncjsä cohtatapella ia werta nmodatet loisinans
ginsea«.Nlj>» «>x6s »ned)is ia nijuuin raioilrijta wailan saa/että
hingin weri-pijarat jäwät: Nljiimyos wesillä iacalain
»a mualla/ cusa wilia pyytäwät jopa semmcngin »e pöydät ia duo-
nel/ cusa wilia käsil on/ wcrcl pri>cotctan ia sowaistan. Joca we.'
rcn-wnodattw tule secoicemxi wilian canjä ia wilian »nprkvuä/ ctt,T
)»nnä wilian wercans s ia myrct/ä) nantidzcwat/ joista sittettseura parandanmtcoinat taudit fa idze cuolenm. Mojlda
muutakin syndia tehdan/wilia ppptes/ sitänautttesia senseas/
stnwuoxi hpwackin lahiatia terwelisctkill lakitp^ret/jslltuwat

/ kIWMi ta r?ijncuin,ne luennne
'sl2?icuz cosca wl,im?n!arioia soi/ ncjn sen cnori istui

rindoin/ että siinäpois cuoli. NMMA//.«c-. IH, var,-,
haitaherekuia syödesansia callinbit wtjnoia juodeftnswaipui.
MaM,CaM.myös corwes, sysdesanspois tulit/iacostaheparhain iloidzit ia mäDsit/Mjn tulit leloiteam. Ia <mni
wielanpt/ läkahtp juodcjans/ waipu syödesans/iapalanieldc-sans tucahtu. H.Main waawit/ on niondi
muuta wahmgot ia wast.chawisul/ iotca sillNcmatlomilseura/ että wilia on hausta/pian culuwaiancmicuoii,
heidän kasisans ia spölyatw. Nljncuin Jumala jänö:
Ladzocat cuinga teille käy: te syötte/ia et te wle
cuitengan rawitu/i: te juotta/ia et te saa cuwengan
kyliän/6cc.
NMUtM iakelwoloin/ ettei hetaida
Ml/kjkg ) eltq ftn on siMUjesi suonut

ruumin

<?»

7»



ruumin rawitNoxi/ emein clun Jumala settcaltaisilda peräti
lahians pois olta/ että hc joutumatraadolisexi maasa/ muille
peljätpxexi/ että muistaisit siunaten nauttia Jumalanlahjoja.
Gencalminen IMoug on Junml on yhden wa>v
han miehen siln,ät awannut/ nmiden canja atrioites/ että -Hengen
canna näki/ muutamat cuin huna>at syow.«n/ muutamat cuin sondg
ollg suuhuit»a>anet; ia cmn »emmoiscH näctyst hämn,ästyi/on rucoil-
lut Ininalat hänelle»» sitä cuinga se olis/ cuin<aicr'eu»
edes yhdet hercut owat/ ia ei caicN näywy yhden caltaist nautidzc-i
wan- »ijn on-Hengencautta hänelle ilinoitcttu/ että ne cuin hunaiatnäwyit syowän/ owat ne cuin sydämelisil rucouxil/ siunaten «a Ju-
malan pclgos ouawac ruoca tygoiu,; waan ne sonnan syosät/ owat
nc/cuinaina nurijewac ianapisewac Jumalan lahioia nautitesans/
sanoden: se önMgwa/ tän,ä laiha; se makia/ tämä cgrwM, seO-
M eli wetelä/tänlä suolainencli suolatoin/ 6cc.
mala cauhisia pahoistia häwpt«omisi puheist/ ettäainammste-
taisin cuinkirjomisi sano: Jos le syötte eli juotte/eli
mitä te teette/ nhn tehkat <mcki Jumalan cun-
niaxi/Lcc. n. Moninaisten hywäm ia hyödyty-
sten tahden/jotca siunaust iamcouri seurawat/ silla Nljttcuill
eaicki elatus spnnin cautla on kirottu/ nijl, taas (gickt Mlta

!^°«'
V«N3S.

'
' Jumala luonut on mutiM/ pyhitetan Jumalan

Malia rucomel/ silla Wanhmscan rucouswoi
paljon/ cosca se totinen on> Ia tosin caM ruoca
sillnauxet/iaerinomMsi Isa meidän lucu/ onnqn-
cuiNUicocki/ laman krpdaja meidän maosam ia siscllises
ruoca jäsenis keittämäs/ lämmptlämas/walmistamasiahajot-
tamas ymbarins ruumisi/ ei ainoasians ne luonnolisel hercut
ia yhteiseteinet/ multa usein mpös ne waaralisetkin/ia sangen
huonot (erinomaisesi hädän tuldu) cdco ruumil
rawinnon ia plöspilämihi/ sekä täpttämiseriia

Nljncuin loKannez CMal Jumalasiunaist
hejna,

/,<5.



beinl-sircal mmcdtachunaian tcrweliseri Limsa
nil lnpös makiat hunajat ieijonin raadosi. Nijn mpösM-

ZaärZcK, ia Jumalan siunauM
cauttaMlwlla/ia wedclla owathywin tullet caswateturi
c2MeT2lm/)offwis/ nijn e«a he owatollet wiela eaunimmal
caswoilda ialihawaminatruumilda/ cuin nc^tuorucaiset/jotca
Kuningan ruast söit ia soit. Nlinwielä nyt Jumala monen köy-
hän huonon einen siuna heidän nöyräin rucoustens ia ltku-pisartens
caucca/ woimalisexi rawinnori/ cuin on gcayat/ ohiacket/ marjat/
nucuuaistt/ wehcaia cuori/ ia »nuuc heicot suolattomat ia raaat rual/
että NM s tarpesans) syotyans/moni on cauniinbi caswoild/wah-
weindi runnust / notkembi tpohon ia lewolisenmial tunnot / cuin
nmutamat rickat heidän päl>oude/ans/ ainoastans että he owatric-

2,5. Smwuo/l Oaviä sano: lZe Wtlha (UM

Wanhurscalla on/on parembi cuin monen Juma-
lattoman suuret tawamt.

14.
/.

Sltalikin rucourilla ia Maurilla ne wahat tulewatcosca hänrylwi rlnlittemn ma-
alla/ Nlfn sai sinä wuona satakertaisesti Ia monikö>
hamieskplwön aican canda sakin olallans pellolle/ iacosca senJumalanpelgos ia siunatenkplwanpt on/ mjn muulamain cuu-
cautcen peräsi sen nijn Jumala paisutta/ ellamonda juhtatar-
widze/ silä huonesens coriatesans/ iosia tule sitten hänelle idze/
Waimollens/ iapsillens ia carjallens rawindo suuren ajan/
ettampösmuillenglnonanda. Kadzo/NIjNHENraN
siunausrickaxi teke. McolZcn muttawiela myös tulewat
siunatunmeidän corim/ia tahtem/ ikawan iapisiawaisen/ nijw
cuin idze Jumala jano: Mnä stUNttN heidän elatU-
Ms / ia hänen köyhtllens kyllä annan Leipä.
Ncjn on Jumala siunannut äarcMn ieffen wijmeisen jauho-
piwon wackaiscs ia öljplopun asiias/ hämlleidzc mperhcllens

seka

-.

t?/.^,«.
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suunnajaxj. GritäLutbcrns s<MS: ISO
cunssin ihinisenosan peldo n«e« elo leicatejang eroimis/ ei )"xi Mct^

Wiclasiiten mcoustcn cauttalmnala siuna häneniah/
jattslljarijaälngn. Nljncuinr^og^etan

onnijn siunalinltt/ellastnnn faisui
fidelles/ ettajiftaon.tayttanyt caickikpla-cunnan astiat/ ia
myydvl caicki welcans MMI/ ia silla jaanelwiela silte ldzens ia
tavsens elätti.' Wa ajalla myös LUS2 ruocki sM. nalkäifi
Miest/H2. leivaisel/ että lijaMin.jai.. laioeawuosi saawatan/
cuiögaHEßmCHßistusMjUU ohrgWg
dellacalalla/ onruockinut wtjsi tukatta mieM/ ilmainwamwit
jaläpsit/ että lija/i on cona muruia. Item,Kcidze-
msl leiwal/ iawahil calaisil/ yMMZtta ihmist/ ia wiela sitten-
gin seidzemcn coria sijta corjattin. Naisi caikisi
ia!W> 2d a«cione inirium sumenz, 6c in ol3Non?m äelinenz, nun»

äcKciec,i.e. Ruoca aljcttu i« lopeleunrucouxilla/ei ikänäns puum.
Scmahdentulemeidän siunata idzem/ ia wilM/ ia luke ruo<
ccplugut/ ia sanoa vHviäincansa: Leneciicat nozONUsZ
VNU3 notter.l. 6. Smnatcon meitä Jumala/mel-
dän Jumalani. Ia wanhat Suomalaisten siunamet:

4-
2./i^.4.

2.'

F»

lESVs sumalcon ruoca iaruan stapi.
lESVssiunatconruoca iaruansyöpi.

u. Tule oppi Ntjden/ loilla Aumalaon juMaia
-' Mllt/ elta bene mvös stunawat/ iaheidän Mcons ia wocans
cuinetenMewat/ ia cuin laitumelle Hetta7affewat/ iaMiis
huoneftns coriawat. Ia ntjn seka me idze/ meidän ruumin,

hedelmä/ maam hedelmä: nijn myös meidän cariam hedelmä/
elamdcm hedelmä ia lammas lauman hedelmä aina jocaptckas
MliMaM. 2F,4^

z.Ucipmen.



Tuomen Gft. n.?^.
Ul>i f>«imy
pro tzl«i,
ckvin» cla»

Täft t«istt! <v las mcrucoilcmme Innialald ar«,o in apu/ ett»
N?e taitaisin, Jumalanlabzoia nautita:

siwialla mielel/ Mckal sydämel pchtail ajatutit/ sowelial menol/ '
wilpittömilla (cansa) puheilla/ pyhillä himoilla/ ia lyhykäisesi ,
sanottu; ilmain lähimeisen mielen rickomata/ iotakin pahen-
nusta iaoma wahmgota>

?> IlMiy Jumalanmielen nckomam/seon/
c «'incuin Jumalan opetta) suuren lumalisuden cansn Ju-
malalapeljäten/ rucoillen/ kijttain/ hänenftnans nwistellen/ia lESVren Nime aina mainiten.

Ia etten me idzcsiam taida näin cohtulisest ia Jumalisesi/Jumalan lahioia naMia? sentahden mc rucoilemme/ että
Poicans

johonga me mpös sanomAmm/uscodcn totisesi mjn tapahtuwan cuin rueoillemmengin.

nis cl»lll

«r.

2. ?iö,

civililzte»c

c 2 menoin

Tästä mlc oppia/ suingamcldänpita cunnialisesi/säädy-
lisesi ia Jumali/est idzem pöydän tpkön ia cunnialisis wicms
pidois lalttaman/ettsi iompahuus ia wastahacoisus iomuis/cika
Jumalan elilHimeisen mieli tulis rieotu^ri;

/
- Syömtses/ettet jocusyö persoista minPety/

i^^/,/2.
<Uika ole ft)tymatöin/eosca wadtsans on täptensaa.'

Mt/pppda jllmlalwcansa> Ntjneuin Isi-aelin'Canffa corweja
söit/ '(ia wiclä moni hawptöin) että suusta ia jiemmista
Dn uloskapnpt/ iosta Jumala julmistui öc löi heitä suure! wn^

«Un/ cuil,Runinis tahco ia silmät himowat/ waail/ cuin ruu.ius mr-
wld)s ift wle rgwimxi. A wsuvruumiskpllä wähällgkln rarpi-

lj talsin/

l. In colne«
«ien6c>; übz

i.



taisin/ mutta se hilimälöin himo/ ei taida kvlläns saada/
ennelnculnkipu/wadtsanwäanne/lewottomus/ia
idze cuolema seura/ cuin Byr. todista S myös caic-
kein herckum perän cmn Ntike/ pidä himoidzematt/ waan
ottaman min likin on ia syömän enimin iota enin ulottu. Ei
pidä mpös monlnatstein herckuin perän cadzoman/ waan
enäminhpwän tahdon ia rackan svdäme/ cuin herckuin useuden.
Ia hywan tapainen ihminen tyty wclhangin.
Gentähden soc«tes, cosca monelle «nerolle wähän ruokia »a harwat
hercut oli Inittanuc/sanoi: 8i lxini sunt, szliz eit; lin niinuz, plul satis,i.e.
Jos he swat hywät wierat/ kyllä simä on/ lg he sichentytywät/ wa«n>
jolltthe ole hywät/ si>n on en« cuin kyllä.

4-

V.

«. Liken.
<io, übi f.
«v- l.
Il»2 z>«,cu>
Isex
n«i ienten»

1,. ettet Ulkan juoena cuin tar-
ColmeonerinomaistPica-

,-,'t/cuittnewanhal owatmpötaandanet. ». koculuneceM'
'AUs,tMeHiaIMgNPMi. 2. Lalublitatiz,
cari/ /. ??«'. Maritgm, llon picari eli ilo siemel/
6sc/. /. Ia seneljas/ ioca enämbi on/ cudzutatt
Poculum furai-is.Ntjde kiuckuistc picariMoca saatta ihmi-
set toMpelt>l/0/?4,//. wijsat willtdze ia hullut teke
wielä hullummat/ 52, M turmele taidon/

sytytta hecuman/ <?e«. 4,5.
saattacapinan ia punaiset silmät/ />o. 2^25.-teke
töyhqri ia kiwuloisexi/ ilmoilta salaisu-
det/ 4. 2,75. kehoitta Jumalanwihan/
H<>, //. 5,2.- ia saatta cadotly-en//.(7^.^/<?.
SenlahdZ ei yMnpidä juomanenä cuin tarpoi ia
Juodampös ilo picarit/eli pstäwälises ei olekieltp/
coscaplönpallisusesietv/itule/ iataito/tieto/ javmmärrvstaK

oles«



les on/ ia wircans töihin soweljas. Pita sijs waari otettaman/
ettei yMn määrä mieal ia ylönpaltisudcl pacom
ia yllytä toistans juoman (erinomaisesi Nuorucaisia ia
waimowake/iaeiyhtakan) ylldzesen Jumalisen tahdon/woi-
man/ terwepden ia euunialisuden. Sillä sa«o/,oca
toistawaati luoman ylidze hänci, tarpenZ/ syndiä tee/

hänen»uecalla telotais ia surinais/ silla »uopumuxella teloma hä-
nen Sielnns. I<,mjn me näenime/ cuinga pahasti netekcwal/
iotca wakiwallalia/ panttauril iawartioiten (cuil, wiholista/ et-
tei uloskasisi taidakehitä/ eikä toisil erällä enä listalla tpgömew
nä)eli mwl wakirynnöl pidältäin: rewellen waattelstlakasi-
warsist/Kc. waatiwat juomantoista juowuxinia cansanswij-

2.

vyman ylidzen tahdon ia tilan. Ntj icuin K.äalil, cosca wa--
kisin tahtoi äamuelipidättatpkönäns/ saihänen hamen liepesi
tini/ ntjn että serepeis. Jojialumala wihasiui32ul,ille/ia
repaishänclda Waldacunnan ricki/ ellei enä Kuningas ollut.
On sijs suuresi plistellawaK. wieras pito/josa
eiketakanwaadittu juoman/ izo.paiwana/ waan oldinjocaid-
zeltemielen noutoi. Nljl, mpös pila tiellaman/ ettet läh-iöillä eli haucutu/illa pyytä toista juotta: eikä alea-
manmalia jaandamansen matcusta/elta se olistila juo/intoisia
saatta/ waan ios jongun muistoni malia juovan/ ntjn sen pilä
oleman p/i muisto mercki Jumalat rucoilla sen edeji iasiuna-
Man sila ihmist. Ia sekin paremin taitan tehdä »uopumat cui>,

iuoxis. EiMpös pidä jocun juotetlamansawalmil/etta sit-
ten hanes iongun häviän merkin eli tawatlomuden hawaidzis.
Sillä,ss nijsi hurscais iocu tawattoinuZ huomataisin,uopununa/ntj»«
ei se ole heidän tahdostang/ waan »uoman wäkewydest/ joldaowat
tullet woituxi. idze Jumala sano: Hoi sinua/
sappes ia Molat händä/ ettäshänenhäpiäns na-

ii lh M

/.s<?/»./5-
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MK Smua pita hapiallck Mwittaman cunni-
an edest> Pita myös tietlamän / Mlei sitä lghm/
mm nautitan/ secolteta/ mprkyl/ sapel/ sonnal/knml/
sammaloil/ ia jollakin waaraliseleli haMisel cappalel^

m. WMsMWIMts/että caunist ia soweliastpöydän tytön ollan. Ettetjocutotstausyloncadzom
sysi/ erinomaisesi/ nuoret wanhoia/ alammaisetylembalsijns/
sillä wanhuus ia wirca pita aina cunmas pidettä-
man/ /4,?«3.

/'

ä»° I.

2.

jocu Mdele sijastatls laittomasi/ ia ole aina hyppäsi
gas/Ntjncuin köykäisten ihmistentapa on; waan wljvvkan cohs
dacuwalians('syöden ia juodencohtulisestia puhudensowellaji)
sichen ajii/cuin jieldalähte. Ettei iocuälwa wzcnshMMtD
M AanHeiN jocasiemenperast / ia caickein cansa/ ennein
cuin laillisest anotan ia taita sowelial lilalla tapahtu. Mez
Wös jocualati naura: sillä.whmat tyhlja naumirat^
eick stlmiäns wilalttelc ia iste cawaludcsa. Ettei myös jow
suutans pulllwldze/ ia wthottteleidzellans: waandele
paatans/ nascauttcie sormians/ rusicoidze pöyk!/ riw astioita/lasketteleruokia iapudottele lu»nalan anninda; ei jcmmengatt
toisia ihmist wahingoita ia turmele/ joca on Jumalan cuwa/
c e«. MeMyösionmeW iaMU ia muita anellans
pehata/eika tepastele iapauha/cuin rijwattu>
iocl! (ennomaisest wieraisi ) poyhM tykött WlMisexiwljwyttele/ cikastjna käsiwarrellens eli suulianssu eli maca: eikä myös leucojans/ rindslans eli waatteitans
suta; waan lähte caumsi ulos aicanans pöydän tykö/
welias on lcwata/ eli jos oma maia saapuel on/ iloiten siclM
jdzensanda. lalyhykälsestsqnst/ ci pMn olcotoisckenspa-

hen-

5

4-
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hettttUMi / erinomaisesi Mlle pienille / josakin menos.
IV. SänMiapuheisa/ cusa M ensisi tieltä-

Man/ettäNljncuin syödä iajuodacohtulisesion luwalinen/tttjn
MPOS ttMNMlisetPUhet et 0!e klcldyt. Sillä sentähdcn'(ia ci ylon-
sv<sm«k»i ci! luomisen) toinen toisen tygo cocondunnnc/ K. että cunn:a-

ialuinalislj puheita kessencm andain toinen toiselleni
meidän asiam m »nenöin tietä/ ottain »n>'os toiseida»n nelnuo
wastan; b. ia senealtaisi» puheio sia cunnialisis cocouri«) tule ystä-
ivys wahwistctuxi/ sumlistt lohdutetuxi/ ia monet pahat luulot m
ftjamxet cstetyxi. tosin parembi on cunnialisit puheita pita/
cuin myrkplisiä ajatella/ ia toisen pllheen perän waco/ iamjca
punnita. Sljta sano: Pidä tdzes MlltdeN lKl-
tMslM(ttijn paliol; cuin lumalisus iacunnialisus mpöta anda)
ia asem idzes nqncum hekin/ ntzns istut oikein.
la^MHlMlleoNacuinÄrmatit: l,ijncuitenginpuheistchw
cuin muijakin asioispita caicki loimclisest tapahtuman: Ettei
puhulais turhia/ cli caickia mitä mielen johmia sylkisuuhun aja/
waan että meidän puhem olis aina sowelias/ m
snolalla stcotteltlt/ lattetazsim/ cuinga pitajocai-
sta wastaman/ waari o«Z/ kenengacansa ia mitä hau.puhli/mettei caickia tietous sanele(silla hullu
caikentietons sano/ sano Suomi) waickg muutamat wielä
enämbikin hokewat/ cuin liedos on/ iotca on walhen sepät.
Kenwuon matelcan cykin plMlisans/ cuinga wasiawanstltt
luule/ia tieckan/ ei caicki pstawat ole/ cuin teeffelewat idzens
psiäw<zrii muutamat owat waiwoitt popta ysta-
wKt ia nimellä. Viäe <555/,i- clZ' i2^)^°
NijnmpöscawMttacan/ ettei joiacuta panetella/M ciegb-
lemibuz denä nijsia pois-olewaisisi tule hy<
WiN PUhlla. Erinomaisesi Gsiwallast/ sekä mle hywin puhu/ i«
rucoilla Ilnnalata heidän edestä»», n,yo's opettajin/ wan-
hen>V«in lg h/ wwnMn edest/ öic.
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Sitftllkin ci tule kctän pilcata ia Hawaist/ cunnialisis co>
cou/is/eika sallittaman eli pllptettaman iocu toisians pilckaman.
Eimpöstulejulistaia soimat loisen syndiiawicoiajuoxisa/ ettei
enambi pahennust seuraisi. Ei tule mpös iongun paha neuwo
toisellensanda/ silla rnalurn consiliurn, conlultoripclH-
mum, i,e. paha neuwo (Jumalan hurscan duomion jälken)
tule andajalle pahimmaxi. Ei pidä mpös sallittaman iolakin
paha puhet/ kiroust/ sadatust/ eliämmäin jutluia/ taickahau-
relisi eli hapielisiia rietlaisi puheita puhuttaman/
erinomaisesi salaisisi Meiwist/ ,otcalun,ala onfäänyt cunmalisest
ia toiines tehcäwäxi / waan ei awoi suin synnin laxog puhuna-
lvaxi/ >o« ei ne ilkiätia häwyttoinät ih»ni>et ajattele pöydän tyk<s«
caicken riettaiscnibi lasteisans. Jota sekä Junmla./ hänen Enge-
lin» ia ne Jumaliset cauhistuwat/ ia n»oni pahoicemxi tule. Joista
N»y6« on kyllä mtki/ että heidän tyons ia hin«on« injncuin suukino«
fäynäns ricttautta/sillss sano: Vanuz lermo, v»NX cc»n>
lcicntiX inäcx cK, HU2115 lermo nltcnäitur talis anirnus
Approbatur, czuonigrn ex »dunclantia coräiz, 05
rur, K. e. Ifiettainen elj turha puhe/ pahan tunnon julki luot-
ta/ia mingäcaltainen puhe on/ scncaltainen mieli eli sndän on/
silläMiHMl sydämen pldäkplläispdest; elinijncuin Suoma-
lalft.nsano: Suusiidamen tulkion/ longacautta
he myös duomttan / viäe /2) 54-/5.Ia Nljncuin pahat puhet owatkieldyt/ nrjnriettaiset laulutkin/
ettei ntjtä jällitais Jumalan wilian tpköna. Iawaicka lau-
luk Nljncuin ilo änetkin s joilla caunistetan pidot ia ila-
Utetalt wierat ) owat sallittawat/ waan Ntjn että ne on

tuivat heidän ajallans/ ia ei lackamat, tacattacan lau-
lamasi/ cosc ei cuulla cummingan/ ia puhuttacan wuoroin.
Ei sijs mlc muuta (millän muoto) puhu (cuin ei laulatcan)

waan
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waan joca kelwolmen on culilla/ ia tule 26
cationem, paranno/e/i/ erinomaisesi Nljlle pienille ia
prikertaisille.

6^.4,-2/

Se mpös olcon cansa carleltapa/ ettei NlWMcMset/
iawaimo wakipaljon puhu/ eikä stcoita idzens muiden
puheisin. Nti" mpös/ ettei jocu ole suu-palti/ ia
ainapuhu/pitain rMans caikenanen laittomasi/ iatekeidzens
caiten mailman tietawens/ia cocoLiblign laitawans. WtMi-selda muisiutelan caickia/ ettei Mailmalisis asiois ellpuhels
mickia aica wictetä / ia mjn pitkälle mennä/ ettei taiwalisia
muistctatcan/ ia sitä cullaisia NiM maiNW/ ia
hänen pphia töitans/ ihmeitans iapuheitans puhuta. Sen-
lahden ios sinä näet ia cuulet muut aina muuta hubuwan ia
puhuwan/ nijn 82W2 3nim2m W2m, Pelasta sinunSielus / ia pnna ketann cansa/
puhu ia cansa/maZnaliaONI, humalan slmnatecoia/ ia hänen hpwi töitans.

cansa./1 tpgö ( seon caickeinJuma-latracasiawain)äeommbuB) HUX feceritac
äocuerit, caiklsta NM/cuin IHSVson tehnyt
iaoptttanut: ia alapidä idzes muuta taitawan/
cumI ia senristin naulitun.
Ia sijna on kplla. Scn cautta monda pahulta tule estetpri/
hpwyt sijan saatemxi/ smulisellohdutemri/ omatundowirwo-
teturi/ iaIESVs

l/. P. Engelil ia Pirut cauwas carcotetliri>Silläncjncuin haucat m linnut ihinlstcn ändä carcowat/ nijn myog
helwetm liaucar Pertelctsnä suloisia «ndä/ lESVxen Nime «mi-
nnes/mrconcwgt/ ,gno 0li8en«. P. LcrnKäläuz

M sano:

72.

1,2:
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salwt elk OMNIS sermo, übi non auäietur
Zilcribaz, non 3i 6i>
ipucL§aut confsras, nonlaoit mini, nili lonuerir idi
3UZ. Item: c»nitur lvaviuz; auäiturjul»
cunäius: coAitatur äulcius; <)n3m
kiliuz. Se on; Caicki puhe on culwettunm/ msa ei lE,
SVftamMa. loskirjoital/ei seminul mitan maisia/jos
en sijlm lEEVsia lue. Jos campailet ia yhteen puhut/ ej
sekcha minulle/ josei sijnä lESVsta mainita. Slllä:

weisat suloisembata;
Hika (uullacaunembam:

ajatel maklambam,-
Oum lESVs Jumalanpoica.

Mitä siD ikanans te teette puhella elt työllä/
M tchkat mickt HERmn lESVM Nimeen/
m kijttakat lumalata ia Isa hänen cauttanss.
Tata tekemän mcita auttacon cotkiaP. Colminaisuus/
tptjancaickisesi/AMM.

5^H/?.

CmdesHlMN
Oolmannesi Rwca<<Cugusi:'

KPtakat Ma hän on hpwäMc.
Lxorä. Nousepöydättty-

MWys ia älä ole wiMeinell/Lcc. Mutta



kijta handa caickein Nisdenedest/ joca sinun luottllk
M hyWpdelläNsMtvMNUtoN. Joilla
neuwo/ idzecutakin ntjn pian min tu<;de idzens
malan lahialla/ andamal, iuojallens caickein nijden edesi/
cuin hänen hywpdesiänsnautinziuton; NtjnmpösmuisiMan
»vircans/ ettei wijmcisen siecaile popdan lpköna. Jotampös
P. iuthems (Nljnwin K. vavicikin on tehnpt) collnannes
woca lugus tekemän idzecutakin Chrisiittpkehoitta/ ettg.cosca
he Jumalan lahioia/ jotca hän ruumin armolisesia
suonut on/naulinnet owat/ cohta muistaisit HERraktjlla suu-»
renhpwpdensia tjancaickisen laupiudens edest/ että mananda
jocaidzenHengen iacorM pojilletkin/ iotca handa rucoilewal/
Lcc> lotca sanat cahdes Osas Immlan awulla mielin selitta:
I. kljtoli- /. <?</

sulenrawinnon edest> o^^»^.
11. Jumalan mielisuo-//

siost.

?. lluze,

EttsimämmGsa.
> «xterni

5 «Nll.

Cusa l> osoletan taicka opetetan/ cuinga idzecukin mn-
Malisesi ulconaisella muodolla siitä idzens walmisiamanpöpdan
tykö lukeman/ nimitlailV silla muoto/ cuin ruallckin mennes:
siwiäst/caunisi/phten-pannuiliaplösojetuilkäsil/lukeinselkiasi
ia mpös palawaisesi sydämesi / mjncuin Isremias sano:
Nostacam meidän sydämem m katem taiwasen
pain Jumalan tygs.

IakettoiP>iutherus toistamisen endisenneuwons/scka
Meidän hitaudem tähden; waickame tiedam welcapäat ole-
«pamme Jumalalle kmost andaman caickein häpwin tekoins

M H cdesi

;-

l. Ob n«,°

rem»,»



edest meille tehtyin: cuitengin löytan suun osa/ jotcaci enambi
rualle mcnnesans cuin lahteisans sita-warten suulaus awa/eli
tahdo sen werlahuulians waiwata/etta siunaten nautidzisit Ju-
malan anninda eli ktjttaisit nautittuani .pcrben-wanhmnnat
taloig/ci »naida lapset henGeydestkcffcn ulgossuo-,
xewat Perhe taas ci wijdzi eikä tottele niin pahon/ waan owat caw
giat ia uppi-niscaiset. Muita tyhij jaarituxi heilläkyllä on rua! olle-
ftns ia lähteifäns: nmalla n»yos kynm»enen sen wcrta aica käändele-
wet enneincuin tyohons n»ene»ät/ waane»s.uo,alle »naltcca kqtost
«"da. longa hitauden la ktjttämattömpden tähden Jumalaidze walitla mones paicas P. ntjncuin?ropkctain
caulta/sanoden: sallii Lanssalla on wilpistelewäi-
neniatottelematotn sydämiä el sano coscan ftdä-mesens: peljatkam HERra meidän Jumalalani/
jocaanda meille amu ia ehto saten ajallans ia war-
jele jocaajasmica wuoden tulon uscolisest. Mut-
ta teidänpahat tecon namat estawat/ia teidän syn-
dintclmckn hywanteildä käandapois/ silla minun
Lanssasant löytan Jumalattomia/Lcc. Iten^..-
Suin he owat rawitutia kyllans saanet/ nqn hei-
dän sydamenspaisui ia sentähden minun unhotm-

/^.;,24-

tvat. Eikä tahdo tuta/ minua stri/ jocaheille an-
nanjywia/wljna/hopiata/Lcc. lalsraelinCans-sast onkiljoitetlu/etta he(siunamat) owat istunet spöman ia juo-
man ia sitten nosnet massaman/ tapettin cadottajalda.

owatntjn hitat Jumalalle ktjtost
man/ iamyös se on simriasia/ elta me löpttaisimme/
M sita warten/ on Jumala meidän luonut/ ia tarpel suonut/
iakielcnandanut/ettaainalESVsikljtelaisin. JaeltaP.
kilioiMM lapampöson/ useinsila asiata kertoi/ jocacorki.

,^^

'i?«'«."

A/"""
conformi-



nijncuinnähtawaonP.Pawalio/jocasaNo: Mckat Wel-
jet/riemuitcat wieläHERrasa/ ettän teille yhdel
tawal kirjoitan/ en mlnä sijtä suutu/ sillä se teke tei-
dänwahwemmqn ia wissimmäri> Sentähden sijs
P. imheruffin yrillä sanoilla ncuwo/ silla tawal jalkcn ruan
cuin edelläkin HERm kljltamän/ sijnä toiwos/ että jongun
lpkönä hedelmän tckis.

u. Naytetan/idze K.v2viäin kehoitus ktjtlämänlu-
malatrawinnon saatua/sanodcn: Oomino.
Kqttäkat HERM. Kljttä HERra Jumalalaon ntjn
paljon/ cuin tuta ia tunnusta/ suulla ia sydämet/ etten me tapa-
turmasi/eliainoasiansluonnolisil walicappaleil taida saadara-
windom: mutta että Jumala onprimacausl, seensimäinen
syy/juuri ia alcu caiclljn hywijn andoin ia täydclisijn lähiöin/sen edesi olem me myös hänelle welgoliselkatosi ia ylistösi te-
kemän.

"-

m. Nimitetän/ ne syyt (yhteiset ia erinomaiset) jotca
jdzecutakinkchoittaman pitä:

/> Että hän on hywä/se on/ Jumala on ei ainoa-
stans idze hywpps/ mutta myös hpwäntahtoinen ia andias il-
manmäärät caickein sano: LM»/(Uinga sllurest hän racasta Lanffoia. Ia cuin K.
D2viä sano: HERm/ mikä ihminen on/ettäs hätl-
dä näin coriat ? eli ihmisenpoica/ ettäs hänest nqtt
waarinotati lumalanwasiaus: MnUNIIONONOI-lr
la ihmistenLasten cansit.

T. EttähäNoNlauptas/seott/ettähäncaickimch
däntuscamanda mennä spdämeens/ iapilä cansa karsimistmei,
dän cansam/ lohdutta mpös P. kirioiluren lupauMa/ »a idze

M itj työllä

lii. Katin.

7. L°ni««
DLI.
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«pollasen täyttä. latttahattsatto: hänen laupiudetis
Pysy ewitu/cn tkke ihmisien laupi-
udeneli hywpden »välille/ jocaon
waincn/usein mpös tapahtuulco--cullalust
ia jolleicohta toisen elicolmannen kerran peräsi
Ma: Mutta Jumalan Alino ia iaupiusia hänen hywpdens
ulotlu caickein /, ia on ainavhdencaltainen/
«tjnnyt cuin alusi on ollut iappsp Mailmanäreen/
eikä ano maxo omasians/ eikä soitna sila cuin anda/ /,/. ia
tekecaicki Masi spdämesi/ silla halien laupiudens on plönpas
lawa/^".^'^

tio NlNNl'
Uui^.

3. Ettahan anda ruan jocatdzelle hengelle/
nimittäin: iinnuiltaiwas alla/Caloilwesis/Pedoille mcdzis/
Madoille maasa/ ia Ihmisille maall asuwaisil/Lcc. Ia tätä
<cke aina ia jocapaiwaia jocapaicas/ia ntjn monel cuin hengi on/
ettei pMn/cusakan/ tphijnwadlsoin maatamme/ M olehan
Nelda UNhotetlU> Ia na»,«t olit ne yhteiset syyt/ erinomaiset owal
cuin jeurawat/ioista /«rjestäns lukein on:

4> Että hän myös elamden heidänrawm-
nons anda. )umcntis, seott/Haril/ Hewoisil/ ichmil/
iambail/öcc, NtjncuinK.oaviäsano: HiNti H^R-
ra castvamtruohot myalle/mMätHmlsten tar-
poi.

5. Ia corpm pojille/jotca handa rucoilewat.
Cusa corppcin poicain cansa/ pmmartclancaic«
kinaiset linnut kelwoliset ia kelwottomat. Ia on waari
tapa/ ettei nimitet/ papu-caja/ ioca ntjncuin puhettapitäisi/ eli
leiwosia/ iocasilloisest lauleffcle/eli jotakinkelwolisi lindu/
takelwottomat ia raalelewaisien corppein poicaiset/ andain sen
Msalitta/ että cgD/ojlla Jumalaon hengen ia elaman <md<^

nu«/

BuNem.

?s. 104,14.
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»me/ ne caickl hanelda Mpss s<lM<sl wwlhdons. wasn euinß
Jumala Lorpin po>at ruock/ M«näin klrioitca llicl»!-!,-, että
pm poftl mmmZ cuorttnma/ eiolecolM mustat sulat ia H3)chemec/
senwuori 'Hnll-corppi lciidä pois heidän <ykon«/ eikä tahdo tum

po,ixen«,- nljnhcsiue näliäsänl! ia fanoia»« uEuuawat la pijpmca-
walpcs's'>l« 1 )'lM!.ua he?!!,' inzsia >i,joista/
focca r>V:tauÄcst;'cs?g ia!U>'cm csck/cl/ sicl>c>: iaugc/
nnn cauwam cum heidän sulcani, rupcwat caswaman ia inusteinmari
tuleman; iasittcnmlenc haluttomat ia armottomat Emä-corpit/
»a ««uiden linduin tawal rupcwat heitä ruockiiuan. EentähdMsano: Lucawalmista corpille Ntan/coscahei-.
dan poicans huutawae lumalam/ ia cosca el he
tiedä eMis/cusa heidänruocans ont

/eö.

Glconmyös tienäwä/ että corpilleNljncuin muillakinferset-
tomil s ?s. 148.) huuto omisteta» pci- Plalof,op«j2n/ cttä he tchdan
cuin puhuisit heidänmuodollans/ ia cuitenain prnprie loquenclo toden
pusiest sanon»/ ei ole heillä»ärke sitätehd»,. Ia niin se huuto ia ru«
cong cuin he sanomn huutaman Imnalantygo/ ei muutaole cui» hei-
dän luonnolinen nalkälw ia ianonli/iosa hc walitust pitäwät; iarua»

cu tt <ie la«!aw,itia wiserdelewät/ 0,1 h«dän kljtoxeng.
IV. Mlwto eli tapa osotetan Jumalalaktjttä/ sanoden i

Kunnia olcon Iscki/ m Pojan m P> Hengen/Lcc.
Jotcasanat 10 owat cnnein seluet/t/ ensimäiseg rnoca WZun saarnas/
«olnmnneg Gsas.

IV.
»Ic>ris>c?,n»

Tästä tule caickein oppia/ i. Että Jumalalle
andawal P. mwinnonsedesi. Johoon kehoittacon;

«. Meidän welgolisudem/ että me olem welgoliset sille
palwellzren tekemän ia andaman/ joca meille hywin
teke. Npt caiken hpwpden olemsaanet Jumalald/ cuin meil-
lä on/ (jolcaluelellan Min seurawaises saarnas)se ole enämbicuin oikeus iacohtus/ että me Jumalallektjlo^en
annamme. Ia »s» ihnunett kyttä ioca loscug hä-
nelle hywinteke/eli coria huonesens/ iaruockihändäi
oleinwelcapäat kiitosi a»dan»an/ foca n,eille ama
»eke/ ia ionga »ne locapäiwäisetHvicrat o<cmnle: >olda niyo» caickna

lft rgMNdsn», ej hänoä jctt
edlsi

Ut vei
«cceptl, ,11»
m«nco I^u»

exci,
cec_,: '

~ cu!tu« 6e



edestkijttä tahdo/ nijnolis mchdolinen hänen odtssans( muille
peljät^e/i) polvetta ( nijncuin

palwelians odtjsan voldal-ti) KcilpesinZ«tuz, se on: ktjttämätöin wieras.
li. Jumalan omakaffp:cuin hän sano: Lostassys-

nyt ia rawittu olet/nhnchta HERm sinuIlima-lams/sthywanmaan edest/cuin han andot sinulle.Nljn myösK.vaviä P. Hengen cautta/ sano: KllttMtH^Rra/silla han 0N Hywa/Lcc. Itcm, P.Pawali:lostenyt syötte eli juotte/ elimita ikante teette/
nuntehkatcaickt Jumalan cunniari.

2. KlanäHt.

147.

z.Zxempla
B«nÄorum

iii. Pyhäin ihmisten tawat/ nnMinMlcKiledeckin/
c?t>«./4,20>15r2e11MN/ l/. B»muelin/ i^»?.s,iz.
vÄviäin/Z'/147. laP. Pawalin/ laidzeHERmstCHßistlzresi luemme/ että aina rualla olduans/on
kijttänpt miwalisi Isa/ paastyäns myös Opetuslastens cansaweisannutkijtos wirren/ i/,^<5.2<5: ;<?. l^s.

/o/>. 6,7/. Ia ensimeises Seuracunnas nrjllä lunmlisll on
tapa ollmweisam vÄviäinroimia ruftlda IZHteis/ ruwetcn nZ.ksal.mist. Ncjn ny. rlÄnujn asti:

bimoi-um.
IV. Järjettömäin iuondocappalten tapa. Nijncuitt

(4. saarnan csiplches) cuulitla stjta linnusta joca latinki cico-
«Mcudzutan/, nijn myösMtttD eli Kyhkplaiscstluecke
janäemme/ cosca jywan whdun suuhuns nocka ia o«a/ nijn
cohta nockans ylöspäin nosta/ otta toisen eli eolmannen/ nijn
taas nosta/ ia aina jocajywanoeatesans eli syödesens/ paans
ia nockans ylöspäin nosta/ nijncuin iuojallenskijtostandaman.
NljnmpösLuckoi tck./ cosca Canaincansa ruocaotta/nijn
nosta paans plös ia laula cunnja/i M idzettta canain
puolesta. Ia ecncki



Linnllt laulain wisertäwät/
Weisawat chtost lESV,reI.

Mn myös kelwottomat corpin poiatkin HERran tpgs
hllutawat. Eikö sijspallo mamin ihmisen sitä tule tehdä/jolle
Jumala jerjen/taidon/tiedonia

v> Hpwa ia hyödytys cuin kljtolisille seura/ ettei heidän
pöydäldansikänensvida lctwan puultumau/ nljnmin
ttinu; jano> Silla: Qrariarum aciin. ett 2<i plus äzn-
cium invitÄtic,, i.e. Kljta endlst hywa teco/ on wastakin
loisia toiwo/ iakehoitta andaman/ sanockrylottomu^.

vi. Rangaistus / min kiittämättömille tapahm/ ettei
syölpanffan tule rawitizri/ ia sekin min heillä on/ Jumalaka-
sisi pois puhalda iaotta/ sinz inZraruz nonen<li.

pane, czuc, vescitul, kijttä»n«toin ei ole nmhdolincn sitä leipä syo-«
män/ »olla hän rawltan/ sillä se poig cuiwa (nijncuin pohia tuuli)
Junmlan arnwn lähtcn / ftno Siitä Xuioniuz sano?
l,omine inzr,to nil peiuz teri-2 kett, seon/ kljttämätoind lhmist paheilla
data ei maa päälläng canna. Senwuo/i Nljlle kljttämäb-
lomille el pidä hywin käymän: eikä pahuus hei-
dän huonestans loppuman. Pita sijs idzecungitt mui-
staman/ että Jumala on luonutruan rucouM pyht-
tettä/ iakMen cansa nautitte

5. Urili««

6. ?2N3 In»

/.7/1».4.

U. HUOÄTule myös tasstiela/ etta/mjnmin moca ei tule pila pöy-
dällä ylidzen oikian atrian ajan; taicka edeskayvain hitauden
ialaiscudcn/ ell wanhan tawaltomuden/ eli jongun taicauxen
tähden/ Lcc. Mutta cohta corjattaman min rawindo saatu
on/ ia lahtel tallclle pandaman jallens tarwitta; Joista myo«
tule ko>'l)lä m waiwßisia muista. Ntjll myös ruoca lugut ia
Kljtos sanatpitä cohta luettaman/oldaisin msamh-
tons/ colon elikylällä/ eikä wtjwytettamän jongunwarion alla.
Sillä enncin nmilettyin iamuiden Jumalisien esimerkit osol-

N tawat/
/.



Nwai/ eitä (nijncuin wMtt ia sahttt owat ajatalis a<-ld<?t?tt
coriata/ mjn mpös) cohta paasiyäns owat Jumalalle kijtoM
andanet. Ncjneuln idze Jumalakin neuwo caickia tekemän/
minMies poimns/ sanoden: NW tiedä Nyt sydäme-
sas/ Lcc. Loscas syönyt m mwittu olet/ ettäs
silloin chtat Jumalatar Nljn mpös
ZyracKneuwo nopiast iaaicanans kijtoji
lvinnon Ia sos wierais on/ neuwo cotians nienemän ai<
canans/ ia tekemän hyroäs tahdos wircang töitä/ eikä olcinan,olla-
kin pahennoxexi: suun pullicoidzenuse l cli»imulla tawal/ «M myös
pahoin olen,an/eotiasaaluans/ yllä NhNMltt
Lejonin huonesas/ eikä Illlmanperhtttanswasia/
«imittäin/ ei carcottanmn perhettäni/ piexämänL.apsiann/ hosunia»
On,ändätäns ete. tMma iloidzeman cotia saatuans/ kljtt«inZ.uo/<»
perheinens/ >oca hänen hywydelläng rawinnut on. I<, waicfa clse ole kiclep/ wijppa ystawans pöydän tykön yhla hetke/ lila
Myöden/cuin toinen
ettäkijtoslugutensist luetan/ ia se wijpymps taita sittenginta--
pahtu/ muita tarpelisi puheit keffenäns suosittele/ waan elia
suuri edeslaeaistw löytän ihmisis/ stlitahdcn ltsein mocalugut
tulcwat peräti ia ftn m<»stamatlomuden wuon'/
moni pahalla omalla tunnolla lähte ulgos pöydän tyw:
(Ehkä se Jumalinen n:ahta id;ellcnstin sydäincslns liike/ waickaei
»nuitataida saada sitä cohta ia oikial azal teke»nän) Myös sulitt
onnettomus ( nijncun astöin kljttamattömisi sanoitin) nijn
Mpös idze Jumala sano: Jotca mmm cunnwtdzewat/
Nlftäminäkin cunnwldzen/ waan jotca minun
zowat ylön / ne pita ylön cadzotu/i tlileman.
losmesijslumaläunhotam/lnjlilunlala meidangin unhoita.
Ia josen me tahdo enW ia enncin caickia hänÄc rijtostanda/
nijn en tahdo armelisen lassnq olemistns cansa meidän tpkonäm

olla/

H.

Oe«/. F.

is.

.5.

5



ella/ivaan jattä lbmisen otnattehdonwaldan/joiä ci ihimlicn tai-
da idzens oikein hallita/waan( nc wijfttkin pahom mcnewat/ ia)
nouscwal (Jumalan wanhurscan sallimistn eautta) heidän wa«
lillans: kärsimaltömpdct/ wihasiumiset/ soimut/ poicki puo<
liset campauxet/ sanainkilwoturet ia turhat njdat ( nijncuinhe
mielesalis rijwatut olisit) item, tptymattömps wiliannaulid--
zemises/ iahaastaus/ häpialisttmpös himot/ muodottomat
kaptorcl m monda muuta pahntta M pahenusia> Ia waicka sit--
ten cuullens ia edesans/mjn cosca
juopumuson saanut wallan/ eikä kieli enambikaannpkijlo/ecn/
eiku aju taida ajatella autuuttans/ Jumalannimi tule turhaan
lausutuxi. idzecullakin suuri ahkerus pila oleman/
että coht oijelens kcjtetaisin HERran mmc rawinnon edesi/
iasijtäolisalcu eli tila muihijn puheisijn/ jotcacaicki sitten toi-
nen hywinseurawat iasoweliast tapahtumat.

Sitalikin on laitettapa muutamain mwattomus/ jolca
wuallaollesansowat lukewanans/ waancolonans eimalta sen
zverla/ että luelqisin ruoca lugul. Waan mikä Pphpps se on/
olewanans wterais Jumalinen ia cotonans jumalaloin: eli pa<>
remin suowan lulewan muitten cuin oman wilians
plidze. Ia että se on ulcocullaisus/ olla enamin jumalinen
mninen nähden/ cuin idze walillens/ sentahden jocapaicascusa
zocu wilianaulidze/ sijna mpös han cohta suunsktjtoreen awal-
can.

/.?/.<5,4.'

7.

F;

ta»
«5,

Ia tule tietä/ josiocunkcstett wal,gin pöpdatt tpgöioutU/
ei tule luotta siehe/culn muut on enncinrucoiltet/muttasiunalcäidzekin idzens iaruoca iotahän nmltitaaiw/että hän cohtuliscsi ia
Jumalanmiele rickomat nautita taitais/ s<c/ Iacosia muut-
kin sen kesten tullen hawaidzcwat mjneiseolepoistieldä/
ettähc sitä cansa tekewät/ euäsenrucouxet sitä woimaliscmac olisit/iasen »rjncuin yhteen seuraan ia osalismeen siunaisit heidän cansimsolenmn: mjncum id;e «5-Hristus Isä ineidän lugun neuwo/ sekä toi<
«e» wise,,-» cansa ia «inen teisen, evest/ rucoilcnm». I<? <ju° sipiuz,



«o meliu?, jota uscmnlin/ sltä parcmbi ou. Ia Ntjncuitt
sano: Hlä kysy/ cuinga usein» sen teet waan tiedä se / että liijn
usein cuins sen teet ( rucoures Jumalan cdcs ) nijn usein se sinuahyödyltä.

Kerran/on tasa suuri lohdutus meille losHlj
mala anoa ruan iocaidzelle eläimelle (jotca ihmisien tähden luo-,
nuton)mjnmpöspaliailiaalasiomil corpin pojille/palio ena-
min ia pikemin ihmisten sikiöil. Silla vMn ihminen Ilima-
lan edes onpalio callimbi iarackambi/ cuincaicki eläimet maajä/
ia linnut taiwas alla. SenwuoxiidzeCHristussano: Cad-
zelcat carneita/ ei hekylwa/ ei mjta/ ei olekellarit/ cika aitta/ ia
Jumala heitä cuitengin elatta/ cuinga palio paremmat te olet
cuin linnut 3 Item: Cadzocat Taiwan linduia/ei he kplwa/
ei ntjla/eikacoco rtjhen/ ia teidän taiwalinen Isin ruocki hei-
dän. Ettekö te palio enambi ole cuin he? le wahäuscoiscl!

U5.2. eon.

2

'"'-

z/.<5,2<5.

Tuomen Osa.li.?ar§.

locaonnaissanois: MMsta/Lcc.
waicka nämät sanat/ ci ole caicki« Suonien kiclisig 21/c,/c/kirio » cli
<»2accchisnmreg: nijn on cuitengin p. s.utheruu ensnneiseg Saran
kielises Cachcisinuxesan!!/ 147. psalmisi v. io. öcn. sis l wicuänyt!
owat»nyos Ä.atinan/ wanhois Ruodzin ia Suonien kielisis wersioi»
eli selityxi» cdespanut/ senwuoxitässäkinne lyhykäisesi aiwoin seliltä.
laannetan lietä nail sanoit: ~ Ettet HERm wca-
stawakewita Heivoisita/ eik hänelle kelpa miehen
Mll lllUt/ se on/ Ei ole Jumalatmieli suosio/ eli mieli hywa
shta/ cuin taicka iuondocappaleihin uscallctan/ ia etla siallit
owat hewoisi tapnans/pihatot elaimit/ aitat jywia ia caicknalji
rawindo/etc> Taicka omaan jalouteen/ että owat wakcrrat
sääriluusta/ ston/ owatuliat/ ia wakcwateli miehet toista toi-
mittamas/ taicka owat corkias cunnias ia juures wiras/ luule-
wat toistakyllä saawans/ ios toistt culuwat. Ia waicfa Ju-
mala on tosin ihmisil luondscappalet suonut/ salli nxös h.-ille

Udi ön>
«licur lielo-
H«cio vei.

tcrwe



terweydens/ auttaMyöscMNialisettwlrcan/ cusa cultengm
jocapäiwäisen leiwän iaca: nijn cllilcngin cosca iocu oman ialo,
Utensuscaldaia luondocappallcn clipalioutem lllr,

wa/ ia nijtä wäärin käpttä / ia omista nijlle sen cunnian/ cuin
Jum.ilal tule: nijn se paisunu ihminen/ eikä idze/ cikä hänen
Jumalan ole Illmalal otolinen/ mutta
ra cuklsm/sekä miehet/hewotset ia waunut/ nijncuin
vaviä todista/ /<5, <?. 55^,/6: ia wahwistus on
?Kar2oB> l4, Sentahden

«. Kerran tietä annetan kenelle Jumalan mieli suosio
elicutcahäncllekelpawat/nimiltäin: kelpa-
wae ne/ jotta handa pelkawät ia jotta hänen lau-
piuteens ujcaldawat. Sen cansa annetan tietä/ että
nijncuin HERmn (cosca ihminen IllMaläkäskysanat
pita silmäins edes) on oikia Jumalapalwelus/ia pois pta ihmise
synnist/plpepdestia caikestjumalattomudest: lujnmpösVs(o/
(ioca on luia luottamus Jumalaan/ lESVxen cautta)pitä
ihmisen wahwana Jumalan ia saatta hänen armo-
stansia hpwistä töistäns ia teke seka ihmisen idzelu,
malallc hanel on mielisuosio häneen/ nijn mpös-
hänen Jumalan ( kijtos sanoin) ia
caickein hänen wircans töihin.

2. r-r
"

/,//.

i> Opimme tästä/ ettei Jumalan edes taida kelpama-
loind ia cauhiamba cappalta olla/ cuin iocu luotta omaan jalo,
utccns/ rijsians iatawamns/ ia ntjsikehu/ min ei ne laitais lop-
pu eli loisin muultu> Nijncuin nähtäwä on sijnä paisunes

/.x.iaplpiäs iaulias
viäe
Sentähden idze Jumala sano: Fosca smul

caickl lisändywät/ Lcc. Ladzo/ ettisinun sydä-
N ii/ mes

u«. inf°r.
'-

<)u.N 6äu.

"

"- ">?'



mes tulis hlptaxi/ ia unhomisitHERras luma-
kirottu olcon se mies/Mga sydän

luopu/ Mutta se mies on siu-
nattu/ joca luotta ia HERm on
hänen turwans/ scc. Älkän sijs kerffatco/ ricas ricka-
udcsians/ öcc, 24.

u. Opime/ cutea/ia cuidenga palwelus/ Jumalallepal's

//,/.

öc in i» con

kelpa/ nimittäin/ iotcaa hända pelkäwät/ ia häneen uscal-
dawat/silla HERran silmät cadzowatuseo/ jailmain

on mahdotoin Jumalalle kelwata/ N?-, n, 6'. silla caicki
cuin ei ole uscosia/ onjyndi/ 60»?. 14,23. WaaN Vsto M
Tsiwo ei se wilpistele/ IaK. 32iomon_'»
cuinhänkaste cuulla/caiten opin summa ia ydyind/sano:
pelkä Jumalat ia pidä hänen kastynst silla se tule
cmckein ihmi»ien tehdä. la/autuas 0N se jOMHER-rapelka/ ia hänen kaMans sangen himoidze/
Rickaus iarunsaus on hänen huonesans ia hänenWanhurscaudens pysy hancaickisest/Lcc. viä^

l, n. Sentahden wanha / sanoi Pojallens
nuorel Älä murheti Poican/me olema tosin köyhät/
mutta me samme paljo hpwä/ ios me pelkam Jumalat/ cartam
spndi ia teemme hywä> Että me myös Jumalanpelgo s elai

sim ia wahwas uscos Jumalan päälle/ ia saisim lahteisam
tiscon lopun/ ioca on ljancaickinen elämä/'stncuulcon

Cgjchmldw JummM AMM.

kc. /2,i;.

/iH.

.



Geldzemäs Haarm
Wijmeistsi RnocaMyuft:
Mlnaklstänsinua/scc. caickem/scc.

HINMo-
ihminen ela/ mutta jocmdzesesa-

nastcuinlumalansullsmlHte.lolUasanoillati-
ta anetä/että Ntjncuin ihmine on cchdcsi cappalest/ mumisi ia sie-lusi: mjn myösihmise hengen cappalettaowat san-gen tarpcliset/ leipä se on/ ruoca ia juoma/ sitälikin Ilimalansima eli hänen jonga han sanasans luwannul on/ia sitä aina seura. Sillä nijncnin ihnusel ci <fle ainoastans ruu-nun eläinä/onma »nyo3 sielun elämä; nijn»nyos el hän sulasta lciwästelä/»oca on rumin ruoca/ mutta myo« Junmlan jänal/ >oca on sieluneine/ rawican ia ylospidetän. Mpös wljmeisesruoca
lugus muisiutetan idzecutakin Chnsiimsi ihmist rucoileman/etlämjncuin hanruumillens onrawinno saanut/mailmalisilali-
loia nautitesans/ lnahtais myös sielullcn JumalanP. sanasiaina wirwotu/en pyytä ia kasitta. Jonga lugun airooin (P.
Hengen woimal) tässä jaarnaseahdes Osas settttä:

/^/.

kxor6.

I. KijtoMseka yhteisesi cmc-
kein Illwalan hywain te- <s^e^/«,^o^^^<..
coin edest/ ia erittäin ruu-
minruan puolesi. ""

11. waedest.j//, /^,^^«/^



Ensimämcn O ja.i .

t!-imöi,i-15.
I..°nrin«

colinest cappalcst pullilta»:
, tulektjttä? nimittäin Jumalat meidän ramsi

Isäm/ joca elalahallidze ijanmickisest/ 20F.
joldamickihpwä ando ia täpdelinen lahia tule/ /,//. jow
gapäällempssmicki meidän turwamia toiwom panemanpa
ta/ jota ainoat mikis tarpeis pitä rucoildaman/ m
kijtos annettaman/ 15.

u. Kerran / kenen mutta ia ansion päälle? nimittäin
CHRlsiufM Jumalan ainoan rackan Pojan/

jonga mutta idze meitä ramsia ia pitä hpwä suosiot »neidän
tpköm/ ia siuna mickiliaisclla hengelisel siunau/cl/ i,4.F^.

111. Kerran/ cuiden tahtain ia hpwäin tecoin edesimei-dänpitä IllMalallekijto^enandanmn? nimittäin;
, Wteisesi/ mickein hpwäin tecoins edest/ jotmluma--

runsast osotta/ hengelisel iaruu>
milisel muoto/ sielun ia ruumin puolesi,

2.. Erittäin nijden lahiain cdesi/ jotmhän meille armo,
listsia ruumin rawinnoriandanut on/ iame sillähctkel mater-
ialla meidän ia naulinnet olemma.

Nsiä tule mickein oppi Jumalalle kijloren andaman
hänen mickinaisten jumalisten hpwäin teeoins edest/ iotmhän
meille aina osotta/ sekä yhteisesi ia erinomaisesi; nijncuin:

Luomisen puolest/ että hän micki mppalet/ nijncuin
oma/i /><w.i<s,4. nijn erinomvisesi ihmisien hy-
wäxt ia tarpoi on luonut ia hänelle suonut/ Ihmi-

idze omaan cuwans ia muolons tehnyt/ andanut jerjen/
puhm/ pmärrprcn/ia euolcmattomasielun/öcc.H^.

LunasMMlsts/
ia ansijolla sm Jumalan euwan (se on/

täyde-

„.?erson3
«,erit°n3.

c/orum re.
cnrältione.
I.IN Zenere
«mnmni...

l. in sp«!-

us.i-xkolt.

n.m «b

Dei nodis
coiworum

».creacione



taydelsstn wanhurscmdcn/ pyhydcn/ toimelisudcii ia wapan
tahdon) la fjancaicklstn elaman/ jchoonme cnsiji luodut
ma/waan fiinin langemiscs cadottanet/onmeille jallens saat-«
mnut/ joca hauen tundemisens lidistetan hänencu-wans jälken/ joca sen luonut on/ toimellses wan-
hurscaudcs mpyhyde^

3> Pyhlttämises/ etla meitä spndisiä/ iotca omal
wael ia tunnol emme taidaChristien tpgo tulla ia usco/ p. hen-
gellans Ewangeliumincautla/ cudzu/ iaoikiasuscos plöspita/

CHrisiurel, paiwan asti/ /^/, 6.

4> Sanan saarnamises/ ettapphan sanansanda
meidän edesamoikein opetctta ia saarnatta/ jOMWotpt Met-
dansielumauluqrl saalta/ jotm uscomme/^c.^

4> Verbi
pr2ck«ti<,.

5> Sytldeitl andy-l andamises/että meilleiotea
iocaaim spndia teemme mci muuta ansaidzecuin rangaistujen
armoksesi andeM anda/ mparanda meidän nco-

/' Hngelem warjellu/es/ jotca on asettanut
meidän heickoUttam warjelcman / cadzoman ia caidzeman/ettemjoscusjalcam kiwen

ldzecunginwtmn mMdyn ylöspltamtses
ahdetta uscolisij SaarnaMlchlä hänen

eloons/ 38. Anda hurscanEstwallan/ jocaCanstsan paljoltden edel oikein sisal ia ulgoskäp/ 2/, i<s.- //.

Huoneltsen MdyNmpös woimalisest plospitaiaidzecuta-
km wirasans wahwista/ että he wacldaisit HERran teilla/elät-
laisilidzens kätlens töil/ ia hpwin heille kanH/AnF,/^:

O s>Faic-

5. ?ecc«t»>
runi conäc,
nation^.

6. XnFelo»

7.Bt«uu»
conlerv»»



s. Laickein Luondocappalcm ruockiuuses
ia ylöspitamises. Silla ci ole phtän mmm IllMalat c>lin
han/iocasumn mikistä pita/ H/>. M han
mahta caickcin iecoins päälle/ Hän peitm Taiwan
pilwil/ ia anda saten maahan/ iocaruohot wnorellakm caswalta<
ia tapttä»naan hedelmät/

li,m c>mni-
öisten-

A nlidzen caickia lhMlfieN siklöist MttolNMseN
waarin otta/ nwckidcn heitä joKlins cohdus/ ia on heidäntm,
wans ollesans wiela Ämns rinnoilla/ eikä
hylja heitä wanhannacan/ia cuin tulewat/^i^.-/^
Waanleiwal wahwista ihmisen sydämen (jonga
maasta ihmisen tarpexi tuotta ) wtjnal ilautta/ ia
paranda sairandet/ scc.

Ia wsin/lumalantjnwisusii ihmisien elatu/est waa-
wuojl idzeeullakinajal/ (iaiocaculteauna)

toimitta wasiaalut hennt/ ia mwinnot/ «ermommset einet
tarpcn ajal.

liommuni.

N. (3.

vent) men-
Klm»

<MNMI Clllllla/ s cnna pacainen o» wahwa cuintamiiti)
iaHelmiCuullg/ (joca nijncuin Helini helotta ia paista) Nasicoist/

ia wohlift sjoidcng» nijhin snhimo) faaua tuorether-
cm ia ruar. Maalis Tuulla/ c »oca muuna mani, ligotta awoi/
muunakljnilnmrl Mleng paina) edescadzo nnmia/ ia>ne«isenpoi<r
tuoretta. Huhti ClMlla/ (,oca luu,en hulMo ia maan awa) osotta
JumalacrinomalscstiMisille/ ohjackcit/ nuculjaisetiacarpalct/ etc.

Touco Cuulla/ c cuna touco tehdän iarewäsienlenct kylwn sn) cdeg-

tuotta lunmla caicknaisct suwi linnut ia heidän poieans f>MwHxi.
ttnn myo« tuoreuapi L.eh>näin/ B.ambain ia 'Wohten lypsyrer ia
saattanhstäriesca/pchnä/
hätäisten tarperi/ wchat/ pgrckit ia s sKa mannM cttt coi-

wmst) syotäwäxi ia mahlajuotawaxi. Kcsa (eli S»wl) Milla/
canain/ hanhein/si»orsain ia »änesten poiarAmel tule:, Nljn m/os
planmriasallatil. heittä CMllla/mansicat/mnsiicot/inmuanict/
llt' El» ClMlla/s loca mjncmn elo ia elä-

möi!»



m 5 on muiden cnide» ) caickein eallinnnat rawin»ot/m:mri?lN aiari/
Ilmiala edes tuotta/ cttin ow<«: nisut/ rukijc/ ol>rac/ cal»rat/ pauwm
»a hernet. Ircm, eununat/ faderumt/ /uomucat ia puolaniet. Ia caie-
tinainen carian la/i hywin lihoinect m kclwoliset särpimcxi/ il-
main/ mcd,ä wuohia / pcuroia ia hirwiä / <3cc. Syys Eulllla/
naucit caalit/ räätikät/ pähkinät/ sipulit/perunat/ omenat/sienet»a sinapit/ «c. wal.nistunet owac. Cuulla/ caickinaisctwi,-
«ac/wijna punista/ilalMttaman ihnusten sMn,ec, lucl.y.iz. Junmlarunsast edestuotta/ enin Reenst iaFranst (eli Rircon) wijna/
spanfft ia punainen whna/«cc. MarrasCuulla/ s cosca,o caickisuwl ia syys nijncuin niarras oli» m pois euolis talwen edes)m
Talwi Cuulla / lihawimmat ftottilät teurasteta»/ cnin on häriät/
sl,at/hanhcet/etc. lanyn Jumala »oinialiscst idzccullakin alalla/
erinomaijet ruan lait iaeinet/rickast tawarastans cdestuona ia meillesuo; ilmainsicacuin ioeaqica erinomaiset tuoret hercut eaicki-
Misefi calain laisi ihmisil sangen runsasi anda ta suo.Ia nijncuin han ihmisille hengen elatuxcn edcscadzo/ nljn
hänen ruunusmns myös werho/ anda waattet/ ia pei-

wiclämpös siehen eodon ia cartanon. Irem,Puolisanlapset/ Perhenia suuret rickaudet: cariasi/ lambaist/hewoi-sisi/jpwist/ rahasi/hopiasi/ iacaikisttarwjttawast calusi/useinMmangin ia Wiela mpössitten/ suojele ia
warjelc ihmisten sikiöit/ caickimpös wahingot/ tusiatiavahu-
det estä iatorju. Ia caicki namattekc han ilmain meidanan-
siotam/sulasta annostane ia isallisest hpwpdestans/ ainoastans

lhmisten sIM chttälsit HERmhä-nen laupiudens edest/ m hänen ihmeittens tähden/zotca han ihmisten lasten cohlan teke/ m plistelsit
händä Fanssain Seumcunnis/ iaklzttäifit händäwanhembain seas. Ia että me lunastetnt mei-
dän wiholistem kädest/ händä ainoata pelkämät
palwellsim: pphydes ia hurstaudes hänen ede-

O 9 säns
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tc m liomi-
säns caickena meidäncli-aicanam. Waan Innala
annahtacon/ ihniisct owatnpt sangen hitat Ilimalallc kijtost
andaman/ eikä tahdo ajatella/ eli tuta/ ellällMlalasencaltalsij
iamonda muuta epalucuisiahpwä tpöta heila wastan onosot--
tanut/ia jocaaieaarmolisestaosotta: mutta owat nljnalin Si-
jat/jotca lammen alla lerhoia syöwat wadtssans täptöön/ ia ei
kertakan paalans ylös nosta taiwasta cohden/ waan spötpans
mmewatjallenspois allapäin: sencaltainen on moni ihminen
ioca eiktjtaHEßra hänen hpwpdcns edesi/ eikä muista hänen
caunijn iuojansia iunastajans päälle/ ia iolda hän caicfinaist
hywyttä on saanut. Ntjncuin me luemme/ phdestPaimenesi
ia cahdest että paimen on akist lauma caicesans >l)-
de« ftiurcn ia Gammacon äkännyt/ josta on paucahmnnt
täfdel änelparcuman. Nijn se tapahtui/ että siinä waeisl cari cardi-
nali elipawin ylimeifij/ sotca ajoit likl paiinend ia kysyit syytä sencal-
Misen parcuun ia itcuun» Joca wastais: äkist jouduin näkemän >'!)-
den cauhian ia hirmuisenSammacon/ jostacowjn peljästyin/ nuu
den ininun kijttänlättomyttän ia pahuutta»/ joca en ole Jumalalle
minun luojalleni taitanut kchtost anda/ että on luonut minun jerjeli-
sexi ihnuseri/ audauur järjen ia ynunärryren/ cuin häneloliswalda
ollut/ luoda ntinua kiweri eli cannori/ taicka »nadori mateleman/ eli
cuin tämä cauhia Sannnacko on. <>> nuuua onnecoinda/ joca en caic-

Limile.

kena eliaicanani ole minut kyneleil luojanikijttä.
sen cuulit/waclsitedcLpäm/ cad;ellen toinen toisens päälle; iiniain
epäileniet/nnnstaden heidängin hitanttaltg Junialallekljcostlansm-
san«> Jumala tekis että mcidingin muistaisim meidän ktjt--
tämättömpttcm/ iasen Paimenen Esimerkit ovpisim Jumalat
kijtostandaman hänen caickein jumalisten hywain leeoinscdesi/
sanodenpnnaK.oaviciincauja: KtztaHERmMINUN
Sielun/ lacaicki mitä mmuft on/ hänen pyhä ni-
mes> Ktzlä HERm minun Sielun/ m ala
unohda mitähywa hän sinulle tehtzyt on. Ia mm-
(«in caicki owat Jumalan hpwpdest oftlllsct/ nijn mpss «ies

kein



keinlulekljtta HERm. NtjncuinO^viänmwo: Ktt<-
mngat maanpäällä/ ia caicki Fanjat/ päämiehet
m caicki Duomarit. Nllorllcaiset m Neidzct/
wanhat nuorten cansa Mkt/ttämän Hc^Rran
Nt'me> Item caicki ioilla Hengi on/ kljttakan HERra/
Halleluja.

(/
t«r.

Gft. U.?ar«.

Cusa edespannan meidän ioca on Sielun m-
winnon edesi. Waan etla se sitä pammin ymmartettaisin/
nijnontajstarpelinentlttkia Ihmisen lliomisen meno ia hänen
rawindons: Slla/cosea Jumala loi ihmisen/ mjn han on sen
cocon pannut cahdest cappalcst: toinen on maalinen/ ia eato-
waincn/ cuinonRuumis/ toinen on hengelinen/ ia catomatoin/
min on Mjncuin K- hiomon naistmolemist sano:
Mulda pitä jällens maahan tuleman/ nizncuumse ollut on/ ia hengi jällens Jumalan tygö/ joca
hänen andaNUt ON. Ruumijn sijs Jumala on tehnyt
maan tomusta eli wahaisesi mullan muwisest taicka mhtuiscsi-
Ia on se tNaaollm cusa on asunutpunaisen cli ruskia» woipa/
ncinculn se sana sin josta clel-ivelHlÄN, wljsaild
michild) ulgo6toi„utctan: nijncuinmyos ili>niseuhahn,o ia muoto/
,oca on punaisen woipa / sen osotta. Waan ettei sen cauta ih-minen wiela tainut lljcku eli ymmarda/ eikä jotakin waicutusi
ollut hanes/ ennein «iin sielu sisallen tuli/ waan oli mjneuin
cands taicka joen cuwa/ ia nljncuin nyton ihminen Mi-
ken hengen lahdendön eangia/hengelöin ia lljckllmatoin.
Mensit Jumala loi yhden hengelisen ia clawaisen eappalm/seon/ yhden jarjclisen siellln/ jonga han puhalllyvn mutta sie-
randen lapidzen/ ihmisen sisällä, waloi eli luim andoi/ että semaasta tehty euwa jarjelisel Sielut/ piti emmistettaman wai-

V iij ttttct?

Kcorpock.

AanimX.



cuttttalmn ia sett cautta elämän Nijncuin Nosez sanot
JaHERm Jumala teki ihmisen maan tomusta/
iapuhalsi hänen siemminselawan hengen/ia tuli
Nizn ihminen elawaisexi sieluni.Nijncuin npt ruumis on maalinen cappale iamaasta teh-
ty/ ttijn Illmala mpös ruumil on s.iänpt maaliset cappalel ia
sel> hedelmät elatuxen/ 6e«.2, /<5. V' z, /^.-

Waan että sielu on eri cappale/ ia pn' hengelincn olemus/
eläwäinen ia cuolcmatoin; nijn se mpös tarwidze eri rawin-
non/nimittäin sen hcngelisen eineen/ euinonlumalauSana/
ioca on eläwäinen iaijancaickisesia cuolemasta wapahta/

/oö. <?,;/. 4. Mjncuinsijsme npttiedäm/ella
HERmn Sana on Sielun ruoca/ 6cc.

Nijn tule ahkerasti waan otla/ että JumalanSana on col-
Millainen/ jollameidän sielumrawitaan:

l. On/ Verdum ellentiale, Jumalan olewainen ia
pysywäincn Sana/ jocaidzesans aina pysp tjancaickisesta. Iase Sanaon lESVsCHristuseläwän JumalanPoica/ jo-
ea cudzulan sanan'/ /, 1. joca on se eläwa leipä/ ioca taiwast
alasluli ia a<wa mailmalle elämän. Ia ioca sijtä spöpi/ se on/
iocausco hänen päallens/ hänelonijancaicklnen elämä.

Kerran Jumalansanan canjapmmärtetän/selohM
linen Ewangcliumin ftarna/ spndein ande/i saamisesi/ wan-
huiscaudest ia ijancaickiscn elamäl' perinnöst caut-
ta. Ia se cudzulan Vcrdum vocale, eli sencaltaiscn' janan/
ioca änencansa tavahttl/ scnwuon/ että idze HERra CHrisius
(ioca sen Isäns heliuoist on mpötäns tuonut) on sen meille
oman ancns cansa ilmolltanut/ ia wielä aina nytkin Saarna-
miesten änen cautta illnoitta iajlilista/etta

H ole yhtakan muum nime/Lcc.
Ia laincaltaisel Sanal rucojlem (nijnmin lasä lllgus

seiso-

l?<?«. 2,7.
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seiso) MtM/ cli mjncuin Ruodzil'. kiclists lligus on/ allestA
hes/se on/ jocapaicas meidän SlclllM wirgotctuM tulla.
Nimittäin: ciainoastanZ silloinin sijliä paicas/ cusa ruunusonra-
ivinnonsa saanltt s ehkä st olis mcd)än corwes) mutta aina niyos
nmnlioisingin/ ia cusa mhtons oidaisin/ cli mitä taajktn tchtäisin^

3> Illlnalal' sana/cudzutatt Vcrdä vilibile, cuin on P.Sa-;
cramentil/msasiclu nakpwaisil Ilimalan armon
wirwotetan iausco aina cnamill wchwistetan.

Tastatulei. oppia/ että me aina ia ennein caickia edtsim
Slelun ruoca/ cuinon Jumalan ppha ia autuan'tekewcinen sa-
m: iasentahden juurel himol edtsim Jumalan Waldacunda/
eusa semeiledespannan/ ia istuuimclESV/enjalcanijuuren
(jolla tjancaickisen elänian sanat on) cujia me taidam pnna
Mariancattsaidzeltemmewalita sen hpwan osan(jocaeimcild
pois oteta) cuin on wchwa usco lESV)ren
waNhurscaUdeN päälle.. la/,08 ihmijet palion pyoriwät ruu,»,»,
ruau jälken/ patio enä'yitt tnle pyöri ia pyrki sielu» rua» pcräll.

pai-5 -

lcmbi ia salonibi cappalc ihmiscZ/ cuin ruumis -. iom »nyos ruumin
pitä seuranmn cunga sc cdcl ioum. Sentähdcn sielusi suurin waari
tule oua ia cadzoa/ cttci se pahoin menis/ nälkän nänvyis ia cado-
turcn waipuis/ eikä sinen »nillä» lunastetta taua/ville 16^26:

7, l<>. Senwuon' neuwo idze CHristus: ÄM tawa-
wta cootcat maanpäälle/ Lcc.

«,. Opime/ cuinga sielu Jumala»:sanalrawitan ? nimit-
<äm/cllinsila tutkisieltan/ muistulellM/ iakatketan hpwalläia
toilnelisel spdamel/ SiUa/ntjncuin! luonnolincngin
woca/ei ruumista hpodpta/ jollei ftta nautita / se on/
jolleisitä wadtssä ensin ota tygotts/ iatnle sisällisi» jaseni-
hin/ custt se erittäin luonnollisen lämbeyVen wvinml si,la niaoja/ia
maxas muuttu wereri ( ,osta kir,oitu« silno: RuUMtN elaMa 0N
hänen weresans nijncauwain cuin ftela) ,oca sitten whmeiscid
suonein cäntta/i«lco ynlliärins caircn ttfunun/ ia yhdiftctän idzccun-
gin jäsenän luonninia olennstn cansi, - se 0N sen hcw

geli^

. Visalle,

us.
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gelisenruatt Jumalan smattcansa/ ettei se
lumsijta/ cuin me sen tiedam olcwan P. kirjotMs ia calcchi-

coolun: mutta cuinmc sitä ahkerasti cuuldelem/ tutki-
stelen! iakatkem spdamem/ /o/i. L«c. //, 2.5. TKjncuin ph<

csicllwa/i sanottu: cosca me luem ia weisam (eli muilda
culilem) Isa meidän/ ruoca lugut ia Psalmia/ 6cc. crin-
omaisest silloin/ cuin medän sydäinem on surulineu ia kylnm/ <a nijn-
cuin ci yhtän lohdutustcnä olisi/ ia sieluin >o,uuri nälkan waipunml-
laiis olisi: ia silloin cohta omm Juinalan sanan/ ia longun lohdu-
lisen Ewangcliumin todistoxen n»eidän aiaccllain / ucjncuin on:
Nljn Jumala racasti mailma/ Lcc<, Itcm, Tulcat caicki mi-
mm tyköni/ 5c c> Nijn meidän pita ajatteleman/ ia wisufi
tutkisteleman/ia nijncauwain sitä muistutteleman (ia nijncuin
marhctisimidzellcm(etta meidän spdamem (nijncuin Km au,

Opetuslasten/
nemsijta(P. Hengen eautta) suruliselle spdamcl-

walimiehen
mpösmeistam ulgospuhkewan lahimaistamwastan/ iacaickein
hpwin töihin (ia Sakramentin nautidzemisen) olewan idzel-
lam hpwan tahdon.

Joca sielu nyt näin tutki Juinalansana ia »unista cohta lESV-
xen päälle uscosa/ pitä »nyo« aina Jumaliset ajamxet
ia pyhän himon Sacramentein tygo ( silloingin cosca ei nijtä nau-
tid;e/ nijn silloinse sielu rauman Juinalan sanal parhallans/ ia is
onrawittu/ ia loynyl lcwon ia wirwomxen sielullensJunmlau eve»
nijncuin tääl eläisäns / nijn myös tääld lähteisZn« tule ijeisen lepo
s,,an Juinalan U?aldacundan. Johon mcita aultacon corkia
P. Colminaisus/ Isa/Poica/ ia P. Hengi/jollen ainoalle/

laman ia caickein hpwain tecoins cdcst/ olcon Ktjtos ig
Cmmia / ljancaickisest / nijn tiancaickiseen/AMEN.










