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Jumalan Armo caitille
ierwellinen en ilmestynyt lom mei<
dän opetta caiten Jumalattomanme<
«on hyljämän/lamailmalisel HMwt/
jatäsä mailmasrailisi/hurscastMlu<i
»nalisest elämän. Ia odottaman,m»
««allista toiwo/ja suuren Jumalan/ jG
meidän iunastajanlEsuxm ClMu«
xen Ilmestystä. loca itzens Mdoi
meidän edesläm;eltä hän meitä caike?
sia wärydestä iunaftms / ja itzckens
<rinomaisexi cansaxi puhdistais/ chft«
taxi hywijn Töihin.
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Mcmn Im,
! malan P. Hengi
onandanutwjolt"
ta/ hurscalle Iu-

. Cuningalle losaphatil»
K sen tzancaickistxi cunvian
Muistoxi: Että hän sekä 2.
cZir«n. 17.3.4. idze on HEr-
ra peljänpt/ja hänenKastyi-
jwls waeldanut; että myös

«-.7. ahkerasi neuwoyut
Alamaisians hänen ?sm er<
killäns sitä tekemän. NA
M näihin aicoin ollut caiM
la TeidänCuningaliscnsÄai.
jestettn uscolisilla Alamaisil-
la/ jotcamuuton lumalata
ja T«. Cun.sta May."> Sy-
damestäns racastawat/ san-

juuri sy iloita ja luma«zara Mä: ntzncuin z uue en
T.«Cuning.senMaij.tw corki-

Lahjaln ja Töiden edest:
' ermomaisest sen edest:

Cttä



«»s!(o)3«»

Että T« Cuning.nen Maij.tl»
M on idze c. ji. :o. ajetta-
nut sydämens HErra edzi-

, män/ ja tekemän sitä cuin
Ma/ hywä ja totinen ons HErran Jumalan edes; et-
tä myös ntjn hartast omalla
corklast Gettäwällä Csi-
merkilläns/ ja usiast kerrot-
tuilla CuningalisillaKästyil-

l läns/ mettä caickta luma-
! lisuteen ja HCrmnPelcoonkehoittanut. Tosin/ nyn»
min losaphatin aicana/Jumala rangaisi ludan
Cansa/moninaisten wiholli-
sten cautta/ c.-0.,8. jotta
nijn suurilla joucoilla tulit
heitä wastan/ ettet he tien-
net / mitä heidän tekemän
.piti. Cuitengin/että häns turwais HERraan / v. ao.

,! länsi Silmans hänen puo-
l lens/ jauscoi hänen pällens/

c. 17.3. oli HCRra hänen
1 eansians/ c. 20.22. andoi hä«s nm menestyä/ v. ;o. ja saada



«<so)w»

«on WihollWans / sa w
won ymbänstöuuns. Ntznon myös T.« Cunmg.u hal«
lituxen alusa Jumala tah-
tonut meidän Syndeim ja
pahudem tähden/ tätäWab
dacunda joca taholda ran-
gaista rastalla Sodalla. Jo»sa T.nCunMg.nMaij.t«nmei«
dan warjelluxexem on mow
da cowutta ulosseisonut.
Wan cuitengin sen aina to-
dexi löytänyt / cmn
lumallinen loftphat sano.',
HCrra on hywäm c. 19. n.!
cansia. HCrra on rs. 20. ?.

hänen woideltuans warjeb
lut/ cuullut händä pyhästä
Taiwastans/ auttanut woi<
mallisesi japäättänyt cmcki
T.« Cuning.stn Maij.t"
woituret: Nhln/ että me o«
lem saanet ihasturella ja I«
lolla/ meidänKtztoslaxoisam
ylistä c. 22.26. ja Ota HCvran Nime/joca Sodat on so<
wittanut ja meille Rauha«

to



<Mc»)y«»

toimittanut: Ia
jon hywä T.» Cunmg.se»
Matz.tln cautta toimeentuot-
tanut. Me olem wielä edes'
päingin sijnä toiwos / että

'HCRm Jumala sima ja
wahwistaTeidän Cuning.s"

lstuimen ja Halli-
ituxen: Jos se muutoin tosi
lon/ cmn ei se taida toisina

la/ min -HErra sano sm A-
lsms cautta/ H.<!i. 9.15. jonga

hän oli walinnut candaman
! nimens Cuningastengin e-
teen: että i.'lim. 4.8. Iu«
mallisudella owat nykyisen
ja tulewaisen Elämän lupa-
uxet/ jotca:.c:ur. 1.2a. owat
ntzn ja Amen Chnstuxes.
Jumala alnoastans anda-
con T.n Cuning.sen Maij.»
Alamaisille/jotca nyt kerfca-
wat sijtä awusta/ cmn Ju-mala rkl- 20.6. on andanut
T." Cuning.st» Matz.t" caut-
ta/ sen Melen ja Sydämen/

«l.uc.i.7s.että hevyhydes ja
):(4 HM



««l^)^

Purstaudes händä palweln
sir/ ~ ?ct. l. 16. olisit pyhät
emkisa menoisans/ v. 27. ja
tekisit Sieluns puhtax totw
dm cuulialsudes / Hengen
cautta. Ia nyncuin se erin.
omatsest on Sarnamiesten
welgollisus/ 'rit.i.;. 1.!. )u«
matan meidän Wapahtaian
Kastyn jälken/ että he opet.
tawat T.« Cunmg.sen Maij.
alalnaisille uscoo /a tomden
Tundo/ joca saatta lumali«
suteen/Toiwos ijancaicktseen
CUmäan: ntzn olen minä'
km sijnä cutzumisis/johonga
lumalalda jaT.« Cunina."«
Maii.« olen cutzuttu/ ayke<
roinnut Jumalan Seura-
cunda sijhen neuwoa/ nun-
culn Saarnoilla/ ntjn rir«
joiturilla. lantzncuinmuil'
la Kielillä on monoa cauni«
sta Kirja uloskmmyt/ sij«
tä opista / culn lumalisude<
sta on: on monen lumalvsen SuomalaijenHalujoai'

ca



tss ollut/ ettämeidänginKie. '
lellem olis muutamita katy-
xi tullut. Joiden seas en ole

iminä tarpellisembata jaso-
weljäbata löytänyt/cuin tä<

stelemuxist ja lumalisuden
> yayoitunst/joca muutamain
Opettajain seas on nijn juu-

res Arwospidetty/ettei jälke
pyhän Vlbltan täsä asias
hyödnllisebätä tuetta tattms.

longa minä Turus asui-
sani Suomexi kirjoitin jaco-
conanspiändata anoin.Mut<
ta Jumalan sallimisesi tapa-
dm/ että Turun Caupungin
Tulipalos menit tuhaxi caic-

kl paihi yhtäCxemplaria: jo-
eaT-nCun leMatz.l«« caickein
nöyrimast Josta
T.nCun.nenMaij."n lnteldyi/
armollisiman Käskyn anda-
man/ että sen udismxexipitt
Caxtsata daldaritahopiara-
ha anertamamia senKästyn

wijmeisilläHe:-

«No)3«.



eanpäiwillä ntjn toimitti/
että se Raha Helsingforsin
Räntterijst on ulosannein
jasillä entmmitten tämäkir«
ja wastudest prändatyn tul»
lut. longa edest T.« Cu»
ningF Maijan catctetn noy«
riman Kijtoxen cannan.

Olen myös sijta jen uscal-
luren laanut/ ettän olen roh-
jenut T.» Cumng.st" Machn
corktan Nimen sen alcun
kirjoitta: ntzncuin sen palle/
että sen suojas se sitä ttw
wallisemast uloskäwis; nijn
myös/ että ntzncuin seldze«
stans/ caickia cuin sitä
lelläns lukewat/ lulnallW
ten kehoittattlan on sowel«
jas/ T.« Cuning.se» MaH."-
Nimen jaEsimerkin cautta/
sijnm sattaman jaratkiwaa«
timan sitä woimallisembio'
lis. Rucoilen sentähdm
caickein nöyrimäst/ että T.HCunmg.se« Mah."« arlnolli'!
siUaSilmlllä sen puoleen ca^

«ltz!



-Vs^o)»»»

tzois/ ja CMingallisest Ar«
mostans otollisex ottais/ jo«
ca caickein alamaisiman ja
ustolllsiman Sydämen ja e-
sirucousten todistazax edes-
mnneran. lumala/joca onrunsas Laupmdesta T.« Cu«

pitkällä Ijällä hywällä hal-
lituxella ja Cunnialla/ an-

l dacon T.« Cuningseu corkian
lumallisen Nimen i.cKro.
15.7. cuulua caikisa Maisa /
tehkön c. 1z.14. Teidän Cu-
mngalisen Matzestettn I-
stmmen pysywäisexijanea.c-
nsest. Ia sijtte Taiwalasuocon catomattoman cun-
nian Crunun: Sitä eaic-
kein nöyrimäst ja uscollisim«
mast totwotta
T. Lumng. Waij.

Caickein nöyrin ja
alamaisin Pa!w!ju

SM !<. I^KMLj.IKUS.



HMMttm Neuwd
Cutnaa cuktn Kap
pale tasta Kirjasta parham

sopi PyhäpckiwcWn Evan»
geliumeihin.

T. merkttzeTutkistelemustss.
I.H.lumalisudenHar'
jottusta.O.Osa.L.Lucua.

lSun.Ndventts.
0.7.L.4.0.1.L.

2. Sun. Ndventts

5. Sun Adventti
T. ZO. Z!.40. I. H. 2.0.;.
6.L.;. 0.6.L.4.0.2.L.

4.Sun. Ndventts
T.i/.;i.;4.1-H.i.0.1.3
2.0.12.L.3.0.1.L.

Jo



<»Sl)c^y«»

JoulupmwättH.
8.12.13.14.15. 26.1.H.2.D'
4.5.L.4.0- 2.3.4 L»

LähtMslsnH Sun^
Joulua. T.5.;7.4a.1.H.
1.0.2.L. 2.0.6.8. n. L.

Uden WuodenWp
wänä. T. 4.14.17.1. H.
i.00.19.. 9.L. 2.0.2.12.L. 3.
0.1.L,

LWm.Sun.Uden
Wuoden pmwä. T.i7>8.51.
1.H.1.0.1.2.L.2.0.12.L.
3.0-I.L.

Lopptatsna.
T. io. 15.24.59. I.H. i. O.
6.L. 2.0.2.1V. L. 4.0.6.L.

I. Sun. Lopptmjcst.
T.30.24.41.1. H. 1.0.2.8.
L.2.0.14.L.3.0.5.L.4.
0.5.L.

z.Sun.



«<«!)2ss«»

2.Sun.kopMsest.
T. 12. lz: 41.1.H. 2.0, l. 2.
L.;.0.i;.L. 4.0.4.L.

5. Sun. Lopptmsest
T. 12.24. Z4.1.H. 2.0. 6.
7. L.;.0.2.5.L.4.0»5.L.

4 Sun. LopptaM.
T. 2;. 12.42.1.H.i. 0.10.
L.2.0.14.L.;.0.i2.L-

-sSun.Lopptatsest.
T. 24.27.29.1. H. 1.0.7.
L.2.0.7.L.4. 1).1.2.L.

BeptU3ZclimX SuN.
T. 2;.24.39.1.H. 2.0. 6.
7.15- L.;.0.i0.L.

SUN.
T.B-2;.;5.39. 1.H.1.0.;.
L. 2.0.10.L. 3.0. io. L. 4»
O. i. L.
Lasttais Sun.
T.2.4.6.25.1. H.i. O. lv.
L.2.0.5.L.5.0.13.L.

'.SM.



««Doc»»»
l. Sun Pastos.

I. H. 2.
0.10/14.L. 3.0.9.11.13.L.

2. Gun. Pasws.T. 5.27.40.42.1. H. 1. z).
6.L.2.0.2.12.13.L.

3. Sun. Pastos.
T27.29.42.1.H.1.0.3.L.
3.0 7.13.L.4.0.7.L.

Puoltpaston Sun.
T. 27.29.42.1.H. 1.0.9.L.
2.0.2.H.L-3.0.2.L.

5. Sun. Pastos.T. 28.30.31.33.1, H.I. O.
7.L.2.0.10.L.3.0.i0.L.4.
0.6.L.
Palmu Sun.

T.3.18.19.2Q.1.H.8.9.i;.L.;.0.i.L.
Pttkäperjandatna.
T.7.10.26.1.H.1.0.4.5.10.L.2.0.Z.5.L.3.0.ic>.L<.

Pasi-



«Wo(!K>»

PMlsttä.
3.L.3.0.1.L.

2. Päs. pätwsnä.
T.51.Z2.41.1.H. 1.0.1V.
L.;.0.i4.L.

5. M. päiwans.
T. 51.7. 16.1. H. 2. 0.5.

4. Päf. päiwä.
T. 51.13.?5»1. H. 2.0.2.L-
Z.0.12.L.

I- Sun. pasiätsest.
T.5i.1-22.1.H. 2.0.9.L.
3-O. 2.L.4i>2.L.

2. Sun. päfiätsest.
T.11.2;.;i.1.H.2.0.6.7.
L-4.0.L2.L.

5- SUN. päsiässest.
T. 40.41 42.1. H. 3. l). 6.
12.L. 4'D' 7.L»

4.



4" Sun. pästätscst.
T. 7.22.4Z. I. H. z. 0.3. ll.'
'4. L.z. Sun. päsiätsest
T. 25. ZO. 32.1. H.!. 0.11.L'
z.0.11. «.L.
Hela Tuorstaina
T«.17.3c>.1.H.102.0 1215L,

6. SUN. päficksest
T.22.41.42.1.H. H. O. 10.
L-40.6.7.L.

Helundalna
T 22.16.27.1. H. 2. z). 14.L30."12.L.
l Hel. PcktvänHT.22.8.24.1.H.i.0.i,L.
2.0.15.L. 3 O-2.L.s Hel. MttMöT.22,23.46.1.H.z.0.13.L.'
4'O. 1.2.-

«s)0(H«»
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4 Hel. Päiwänä
T.22.16.24.1.H.i.0-B.L,
2.0-8.15.L.

P. ilolmtnatsuden
Sun. T-10.17. H. 1.
O-1.2. L. 2.0.1215 L.

I Sun. Eolm.pätw-
T.;4.;8.49.50. I.H'i.O'
4.5.L-3.0.14. L-

2 Sun.Lolmpäiw.
Ti6.iz.Z9.1.H.i,0.6,L.
3.0.9 «'L>

3 SunVolM.PäM
T.i.2.z.6.1.H:i.0;9L
2.0.3'9. s-

4.SunHolmpäw
T.50.33.36.1.H.1.0.7.L
3.0-4 7.L.

5 SUN. p. Colm. p
T 1.31.33-I. H. l-0.7.§
3'0.4'7-L. s. SM



«ve>(3«»

6SUWP.MM-P.Ti2.z;.z6.1.H.i.0.4.5.
L.4-0.6.L.

T-46.47.44.1.H.2'0-14.
L3.09.14L.

S Suw p. Mm> p.
T. 8. H.1.0.Z-L.2O'iQ.L-40-2.L.
9Suwp.Oolm.p.
T.1.28.29.1.H.1.0.6.7.L.4-O-6.L.

10 Suw p. MM. p.
T.25.29.Z0.1.H.1.D.9L.
2.0.7.L.

11 Sun- p. Lolm. p.
2.0.9.L.2.0.5L.
2Sun p.Colm.p.
T.25.z6.4i.1.H.i.0,9.L.
20.!.L30'i2.L.

>3Sun.
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I3SUN*P.OoIt«*P.
T 9 16.;6.1.H.1.045.
L'ZO.4L4O^L.

14Sun. p. Lolm. p.
T12.;i,4i.1H.i0.i6.L.
2.0.U.L.40.7.L.

T.;i. ;5>;91.H.2.0.2.i1,
L.Z.0.9L.-

I6SUN.P. ColM' p:
T.38.4;.44-I H-»'O.'sL-;.0.1z.i4.L.

I7^Sun.p.LolM'p
T.3^.34.42.1.H. 3.0.5'
6. 7.13.L.

IS SUN. p. KolM- p
T.9.21.361. H.,.0-4.j
L.3.0.10.L.

15 SUN.P' Kolm<
T.2.3.".1.H.i.0.7.3.»50.9.L.

20. SU
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2oSun.p.ColM.p
T13.16.24.1.H.2.0.6.7.
L.4.0.1.L.
2lGun.p.Colm.p.
T. «3.25. 36.1.H. 3.0.2.3»
L.4.0.3.4 5.L.
22Sun.p.Lolttt.p
T.i. 29.50.1.H. 1.0.7»9»
L.i.0.9.L^;.0.6.7.L.
23Sun.p.3olMP
T. 32.40. I'H> 1.0.;.L.
;.0.'3.L.4'0.;.L.
24Sun.p.Ooltwp
T.;8.4'-44'1. H.1.0.1.L»
4.Ö.4.5 7-L.

25Sun.p.LolMp
T.27.29.4,.1.H.2.0.9.L
30.3.L4D.7.L.

26SUN.p.LolMP
T. 6.45.48.49.1.H. ~O lo
L.30».L.

27SUN'



««s!)o(»«»

27SUN.P.EolM.f
T'13.'6.;7. IH.I. OIQ
14L. 3'D 89.14.-

P.Andreaxen Mw<
T.9.30
06.L3.0.9.L.4 O-^L.

P.THomaxenpälm
6.12.51.1. H. 1.0.8.10.

L.2.0.8.L.3.0.2.L.
P.Stephanmpckw

T. 2;. 25.5a.I. H. 1.0.6.L.
2.0.7.L. 4.0.6.7.L.

T.;0.51.z2.1.H.2.0'6.L.
3.0.6.L.

WtattomaM Lasten
Pmw.T.i6.26.41.1.H.3.0.6.L.4.0.'.7.L.

p. pawaltn pätw^
T.zi.;9.46.1.H.2,0.i5.L



Kptttilamcssun p.
T.8.28.4;.1.-H. 2.0.;.15.'
L.Z.0.14.L.

p. Watcheuxen p.
T. il. 16.24.1.H.I.O. l'3. >

O. z.L.
pastonattaisna p.

Marian pättv.' T. 4.5.>5.'
1.H.,.0.4.L.;0.5.L.

p.ptztllp.jap.lac.p
T. 25.46.47.1.H. 1.0,z.L.
2.0.15.L.

p. Joh. Lastajan p
T.i5.i7.2;.1.H.2.0.4.L.
4.0.1.L.
.ptttarlnjap.pa-
wattN pa1W.T.;.8.2;.1.H.
2.0.9.L.4-0^.2.L.
». Manan pc villr)
T15,2.22.1.H,H.0.5.L.
3 0.^5.L.

PH.

«»6)o(y«»
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p. lacobtn pätM
205 6.L-

p. Bertulm Mw.
T;4 47.48.1.H.t-0.15L.
; O- 5- 9-L-

p.WattheuMpckw
T-6.z0.;6.1H.i.08 L'i

p. Mlckelinpckwä
T.26.27.,4 1.H.1.0 6L«
3.0-5 ia. L,

p. Stmonin ja p.
t.0.6.7.L.4.0.1L.

pyhslnmtesttn p.
T.-8^.47.1.H.t.0.'5.33.06.7.9.L.

Rucous päiwlnH
T' 6. N. I. H. l.9.
L.iQ.e.z.Lf4'O»z4L-Est



Esipuhe.
Otcalumalisuden opin wer-

Parandajan wircan/
' "l"" selitti

Sillä nijncuin Pa-
) cap-

palesta »vaarinpitä: Nimil-
' lin/eelä Ihmisen ruumis lulis ter-

iieydesä ylöspidelyxi: Ia cuinga se
«iraudesta jällens paraluxiia«rwexs
«lis. Samalla tawalla lumalisu-!»len oppi eij ainuastans opeta / cuinga
lie miem synnistä wapari/waan cuin-la me myös caidam armosa pysycko

»llämät nwlemmac setä Sielun ettH
).lluumin parannus mlewat lum«<llda/ sano Lre^onuz, ja nijn sijnil

Ws hywm yhtensopiwal. Paran-«ren wiralla owat myös hänen al-
?.«ns ia perusiuxens/ cuin on hywH
Mnysja coettelcmusj mitänijden

, »nsa yheensopi/ sen hänhywäx luke/
cuin eij sowi/ hän HM; nijn

h»s lumalisuden opilla on wahwaclijcutlamaloinPerustus/nimittäin
« rophelain ja Apostolein kirjotturett
l' ks nijden cansa sopi/ st on hywaV

A MUttO



mutta se tuin ei sowi/ pitä hyljältä-
tnän. Muutamat tciscl asias mene-
wcit edemmä/laosoltawat cuinga caio
tl parannuspitä udisiamistn japuhdi.
stamisen cautla tapahtuma»; M st
wälicappalejocapitä kipiän Ruumin
«rweri tekemän/ pitä sen taudinwioisi/
msrjäst ja saasta sudcst puhdistamani
ja sairan nijncuin udistaman ja wastu<
dest eläwäri tekemän; niin pitä miM
sijnä Hengeliscs parannuxes Ihmi<
nen synnin wioist puhdistettaman jo
udistettaman/joca tapahm P.Hengen
ja wedenpeson cautla/ nijncuin HEr-
ra Ehristus itze opelta * 3ästä sijs t<!i>
lan ymärtä/ettei lumallisudexoppi e
le scncaldainen oppi/ joca tyly paljast
tietoon/mutta tahto elcä sen jälkcnpit
«r.yos eletlämän ja tehtämcln. Niin
cuin luonolinenParandaja ei ole sijt
ylistetty / että hän lietä ja puhu nijt
«uin terwctlisel owat' Wan sijtä/ ett
hän sairan nijllä lerweri sac.lta Nijn<
ole myös tylla/että Uston capp«
let lietän/ mutta että uscotan/ ja usc
Jumalisella Elämällä osotctan; «t
lumalisudcn opin tclpdclllsys ole po
jssa liedosa ja lutkisiclcmuxesa/ wo
Hosä ja toimituxcla. les le näm»

lied

Esipuhe.



Esipuhe.
tiedätte / te otetta aumat / jos te nntä
»ccttc/sano Chrisius. * Eij meidän
Nscom asiai ole Sanoisa/ wan Tölsä/
s>ino Minug. 3 Ei Christityn pidä
muuastans oikein puhuman/ mutta
myös tekemän sano ltznztiuz. f Coco

,ClMtillisen opin Summa on seurata
sitä/ jotas palwelet/ sano
§ L2llljus sane.- sijnä jeiso Christilli^.
sM ctlcZ Ihminen tule Jumalan ta.

Paistx/ nyn paljon cuin mahdollinen
on. ** Tästä ftjs nähdän cuinga har-
walda nijlä loytän/ jotta owatoitiat
Chnsntyt. Se on tyllä oikein tehty/
että oikia oppi oifputZtioneilla/ Sar-
noilla j« cajkilla tawoilla seluetän/ ja
wastoin wärjäOpettaita edeswastatä/
multa elämän xitä myös opin cansa
Oen sopiman. Josminä caicki Sa-

! lcchudet liedäisin/ja ei olis minulla'rac-
ltamca/nijnen minä mitänolis/ sano
«Apostoli. "* Micä sijs ne wihdoinllt.chtowal »vastata/ joillaei täydellinen/
Man jonguncald<>«ncn/ ei caickein/
»waan muutamainsalaisuttcn tieto on/
M sijtä nijn ylpellewät / muita wiha-

> A 2 wat
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Esipuhe.
walja cadehnwat/ ei ensinZsnpiläden
lucua Christillistsiä rackaudesta. Yfl
JumalinenOpettaja sano: loca «h<w oikein jatäydellisesi Chrisiurcn Sa.
nae ymmärtä / sen pnä coco elämäns
hänencaldaistxens sowittaman. *

Mitä sinun sijtä on hywä / ettäs
Pyhäsi Colnilnaisudesi corkiast äispu.
terät, ja ei sinulta ole nöyrytta ja sen-
lähden sinä Colminaisudelle el ole o<
tollmen. Jos/mätaidaisil coco Bi»
blianja caickeinPhilosophusien sanat/
mitä sinun olis caitisia nijstä ilman>
rackautta jaarmo Caicki turha/ caic<
tiei mitänmuuea cuintucha<paitzi lu<'
malan rackautca ja hänen palwellu>
ftans. f Mitä on ticdost hywä ilman,
Jumalanpelgota? Jos sinä lieSllisit
caicki cuin Mailmasa on/ ,a ei sinulla
olis mckautta / mitä se sinua auM
Jumalan cdcs i' Jota enämmän j«
paremmin sinä tiedät/ sitä angaram-
masi sinä scntähden duomitan/ jolle»
sitä pyhemmin elä. Älä semähdtlil
ylpeile yhdesiäkän taidosi eli tiedosti
Wan pikemmin pelkä/etles sitäwäm
täyläis. Tähän sopi Tramuxcn neU
wo -. 5 Mihingä se telpa että tutkit

fiellanl



Esipuhe.
Maw mifZSyndi on/ sejscu
puuttumus eli paha wirhl Sielusa?
Seolisparembi/eltä nijn toimittttai.
D/eltä jocainen wihais jacauhisiuis
syndiä. Moni paljon rijtele sijtä /

winga Poica on eroiletm Isästä/ ja
P Hengi heistä molemmista/ cuinga
seon mahdollinen/ että colmeonyhde-
sä olemistsa? Cuinga paljs hyödyli»
sembi olis fijeä caikella tawalla ahke>
roila/ että silcl P.Colminaisutta/jon.
ga Mayzsteeiä eij olefowelias tutkistel-
la/ pyhäst ja Jumalisesi palwelisim/
ja hänen pelgosans/ rackaudes ja yxi-
mielisydes nijn eläisim/ että hänen yh.
teyteens wymein jouduisimme. Me
mekistelem/ cuinga Tuli mahm poltta
duomiltuin Sieluja/ jocca owatHen»
gct,- eikö paljo parembi olis sijtä Kina
ahkeroiea / ettei st Tuli mcisä mitän
loydäis/ sitä cuin hän poltta taidais.
Sanon wiela kerran: Se on hywä
tyllä/että meillä on hywätieto Uston
cappaleista/ jaettaoitia Oppiwasioin
wäriä Opeluxia edtswastalan - Ai-
nuastans/ ettei coco ChriMsen opin
ichdellisys sijnä pidetä; wan myös
Christillisestja lumallisest rackaudeftelclän. Pahoin sijnseletän/ cusa ei
hywm Jumalasi uscota: Wan ftck

Az
"

w<Pam



Esipuhe.
wasta»/turhaan sijnäuscoean/ cusa ei
hywin eletä- Olkia Usco osslta ltzens
lumatlisella elämällä." Iotc« ei wal.
teudesa waella / ei ne ole »valkeuden
lapset: eine myös ole Christilyt/ jocca
tiChristittyin tawallc, elä.

Sencaltmjeen / lumalliscen / py<
häcln ja puhtaseen Elämäkertaan o-
wat meitä tahonct kehotttaHurscalja
lumallisel Opettajat heidän cauncll.
la Kirioillans/ joidcnga jeas ei suin»
gan ole halwin tämä/ jongaennen ?a,
Ajasiaica se cuuluisa la lumaltinen
Opettaja DnÄor IOHH.N GER>
HURBUS on iacinan kielellä tir<
joittanut Ia että se on täynäns cau<
nita opemxia ja lohdumxia/on se muil<
le kielille sijtte monelda täälty/janyt
myös meidän kielellem Jumalisten ja
Christillisten Siclucn hywäxi ja hyö<
dytyrexi. Om sentHden hywäxcs
hurscas Sielu ja lue tälä mielelläsi
Tosin et sinäfilä huctan tee/ sillä läsäs
löydät monoa caunista neuws ja ype«
lusta < iotca sinun syndeis Tunovon
saatlawae/ oikias lslscoswahwistanj>al/
murhesa sinulle lohdumren motlawat/
lumallista Elämätä pitämän/ helwe»
tin cadotusta pettämän jZ ijancaicki<seen



Esipuhe.

seen Elämään itäwöitzemän tehoilta-
wal. Sen wähän helten cuin sinck
tätä luet/ culueae sinä Jumalalle ewl-
liscmmaxi / ja itzelles pallo suuremaxi
hyödylyxexi / cuin cvco pälwän muu-
loin/jongas emmäst mrhisa u eyh,is<l
Ajamxisa wietck Jollei caick Sanac
japuhenparret täsä Kirjas ole sinun
mieles jälten/ nqn älä smtähden lä<
hän sumu/ ja tiedä ettei pxitän tieli
taida nijn täydellisesi toisen jälten
tändyä/ nijncuinmonda Suomengin
kielen caunisi sanotan/ jocca muilla
kielillä ei ole niin sowchat; eikätämä
senpäälle ole tehty/ ettäs Mä sanoja
oppisit/ wan ettäs lumallisuleen tot-
tuisit. JumalanP. Hengi sinua hy-
wijn/ Pyhijn ja lumallisijn Ajam-
M wchwistacon! Amen'

A,4 Tutki-



Tutklstelemustmlucu.
i. Oikiasta syndein Tunnosta.
2. Catumuxen harjoitus Chri-

stulenkarsimlsest.
z. Oikian ja hartan catumu-

xen Hedelmast.
4> Tutkistelemus lEsuxen

Nilnestä.
5. Uscon harMusChnstuxm

rackaudesta.
6. Catuwaisenlohdutus Chri-stuxenkarsimisejt.
7. Christuxenpynanhedelma-

(stä. (desta.
8. Mndan autudemwahwU'
9. Cuinga ainuata lumala-

tameastettamanpita.
iO. Meidän sowinnostamlu-malan cansa.
n. Meidän synheim maxosta.
«. Oikian Ufcon luonnosta ja

omaisudesta.
1;. Hengellisest sshristuxen ja

Sielun Awiostästyst.
14. ChristuxenLihaan tulelni-

smsillMdest.
z/.Ter-



15. Terwellisest Christuxen Li-
haan tulemisen Hedelmäsi.

i6. Hengellisestä lumallisten
wirwotuxest.

17. Casten Hedelmistä.
18. Terwellisestä ChnstuxenRuumin jawere osallisudesta.
19. HERranChtollisenSa-

lMdesta.
20. Ahkerast walmistuxesta

HCrranCchtollisttte.
21. Christuxen Taiwasem

astumistst.22.OpetusPyhästäHengestä.
2;. Seuracunnan arwosta.
24. Ajattelemus walittltin

Säännöst.
25. Terwellisestrucoustenwoi-

mast-
-26. Pyhäin Cngelitten war-

jelluxest.
27. PerkelenwäWtyxistu.
28. Yhteiset lumallisen elä-

män oiennuxet. (sest.
Suruttvlnuden wältälni-

-30. Christuxen Pyhän elämän
seuramisest.

Zl. Itzens kieldämisest.A 5 Oi-



?2. Oikiasta Sielun lewosta.
z;. OmanTimonpuhtaudesta.
34 Oikian nöyryden ahkeroi-tzemisest.
35. Ahneude wältamistst.(nst.
36. Totisenrackauden omaisw
37. Wacudenahkeroitzemistst.
38 Nykyisen Elämän lyhM-

sydest.
39 Mailmantnrhudest.
40. Kiusausten hyödytyrest.
4>. Chnstilltsenkarsilmsenpe-

rustuxist.
42. Cuinga lnetmdam kiusau-

xen jawmwanylitze woitta.
45. locapaiwäisesta Cuolemä

l ajattelelnisesta. (lesa.
44. Lohdutus ystawitten cuol-
-45. WhmeisestäDuomiosta.

. 46. ImncaickisenClnmanwl>
womisesta.(misestaTaiwais.

47. Autuasta Jumalan näkc-
-48. Cngelitten cansakaymise-

staTmwais. (sudesta.
49. Helwetin wmwähirmui-
-50. Helwetin waiwä ijancaic-

ktsudesta. (lösnousemisesta.
51. Hengellisestlumallisten y-

Oitm.



I

OMasta Spndeln
tunnosta.

Bgn«t canfellio mnrbi.
loca sure syndejans/
Pahaxupahatecojans/
Sill stinnit andex anetan/
Ia pahat tegotparatan.

MMMä " Jumala f
W! Wanhurscas Duoman /

fyndini owat aina
edes ja mielesäni:

mala ajattelen/ sillä joca
hetki Cuslema lähene : locapaiwä
minä duomiota muistelen/ 3 Sillä
jocapcliwasiä on duowiolla lucu tete»

minen. Jos tuttin elclmätäni / ca«zo
nyn caicki on turha ja sastainen Tur-
hat ja kclwotlomat owat menet mi»
nun työni/turhat wicläusiauimat pu>
heni/ turhat päliscxj caictein usiam»

m«n Ajaluxeni. Ia ei ainuastans ole
minun elämäni turha mutta myös
sastainen ja Jumalaloin: En minä
löydä sijnä Mllänhywä/ sillä jos sijnä
jotain näky hywckxi / ei se cuilenga»

A 6 ole



z. Hillasta2

ole oitia ja täydellinen/ sillä PerisM
nin ja turmellun luonnon Safiaims
on sen tchranut. Minähäpen caic>
tia minun töitäni/ sano Hiob. * Jos
pyhä Mies näin watilta/ milä sijtten
tule Jumalattoman tehdä ? f Caicki
meidän Wanhmscaudemme on nijm
cuin sastainen Wate: Jos näin o»
zpat meidän Wanhurscaudeme / min»
gäcaldaisel sijtlenowat meidän wäry-
2emme? Cosca te olella caicki tehnet/sano Wapahtaja/ cuin teille tästetly
on/ nijn sanocal: Me olemma tel»
wotlomat palweliat. § Jos me olem<
ma kelwotlomat cuuliaisuden osotlai<
samme/'n»jn lofin me olemme cauhi<
sietlawal rickoisamme, 3 Jos minä
itzen: ja caikcn mitä woin/ olen sinulle/
pyhä Jumalawelcapä/ silloinzin cuin
<n syndiä tee/ mitä minulla on sijllen/
jota syndeini maxoxi andaisin? Se
meidän Wanhmscaudemme/ cuin sen«
caldaistxi näky / Jumalan Wanhur-scaueeen werratlu on sula wärys:
Kynlilä pimeis nähdän walaisewan/
mucea cosca Auringon paistcseen wie-
dan/ nijn pojes pimme; usein luul-

lan.



GyNdeiu tuunosia.
lan PUU oitiaxi/ jollei sitä Ojennus
nuoralla coetella / wan cuitengin jos
ojennus nuoran tygö pannan/ nijn
löylän josain muecasa/ mistä paicafia
se onwärä ja lialle caswanm. Usein
Sinetin cuwa päälle catzoittcn Sil-
misä jotäyd«ilistri näty/ ja cuitengin
laitawa lekiä sijnä wielä paljon wica
löytä. Duomari usein sen sastaisexi
näte/ jonga se tirckari lule/ cuin sen
työn tehnyt on/ sillä Jumalan duo<
nnot owat toisin cuin Ihmisten. *

Minun usiain syndeini muisto minua
cauhisia ; mutta usiammat wielä o»
»at/joita tneunnectan: Erhelyxec
cuca laicaymmärlä? HERra anna
miuulle andexi Salaiset ricoxeni. t
En Minä rohkene silmiäni nosta Tai<
»aseN päin/ sillä sen «vihoitin/ joca
Taiwais asu- F Engä Maasa löydck
jonga tygs pakenisin/ sillä mitä m»
waMdaisin luondocappaleildaloiwo/cosca itze caickein luomin HERmn
wihoiltn? 3 Minun wasianseisojani
Perkele canda minun pällen,/ jasano»Jumalalle: '* Totisin Duomari

duomitze



l Miasta4

duomitze se minun omaxeni wicans
lähden/ joca ei tahtonut armon caut-
t« olla sinun omas. Sinun omas
on hsn luonnon puolesta/ minun o<
mani ettäpahatecoiju mielistyi: Si.
nun qn hän tärsiwises puolesta / mi-
nun etltlltzens wietellä andoi.- Si.
nulle cuulcmatoin/ minulle cuultai»
nen; sinulda sai hän cuolemallomu-
den ja wialtomudel» Capun/ minul.
da tämän häijyn elämän pahoin pai<
camnräpäten: sinun Watteshän po-
jes cadocti / minun Walleillani sinunlygös tule. Duomitzehändä minun
omaxeni/ jaminun cansani cadotclta-

* Caicki Elemendit candawat
minun pällcni Taiwas sano : Mi<
nä waltcudensinulle annoin iloxi Il>
ma sano: Mmä caickinaistt iinnul
annoin sinulle cuuliaisexi. Wesi sa>
no: Minä moninaiset Calat annoin
sinulle syötäwaxi. Maa sano: Mi«
nä ieipä ja Wijna annoin sinulle ra-
winnoxi: multa näitä caickia oletsi-
nä wärin täyttänyt meidän iuojam
ylöncaycri. Scntähde» pitä caicki
mndän hywäl tecom kändymänsinul-
le rangaistuxcxi. Walkia sano: Mi<
nusa hän poldmacon : Wesi sano:

mi-
* 5s//Fv <K 5. p,'i?o^e.



syubeinTumiosia. 5
lninun hän upoteltacon; Ilma sane:
minusc» hänhälytettäkön; Maa sano:
minuun hän nieldäkön. Tuli sane-
minulla hän culuttltacon. Minun
Meni candawatpyhät sngeljl/ jolc«
Jumala minulle andoi palwelioixi/ja
MlewaistsElämäsä Cansacumpanei-
xi: wan minun synneilläni olen hei<
dän pyhästä palwelluxestans täsä Elä-
mäsä/ ja cansakäymisen toiwosta tule-
waises Elämäsä itzeniosattomaxilch.
nyt. Minun Meni canda itze lu>
malanÄni/ nimittäinJumalan iäti;
Elickä Jumalan iatj pilä täytettä,
män/ eli minun huckuman; multa ta-
kia täyttä on minulle mahdotoin/ ijan<
eaickisest huckua kärsimätöin. Mi<
nun pälleni canda Jumala caickein co-
win Duomari / ijancaickisen iatins
woimallisin cosiaja / häl,dä en taida
pctta/että on i?e wijjaus; *En lai<
da hänen edestäns cuhungan paeta /

«lä on tocapaicas wäkewäst hallitze»wa. Cungasta minä sijtlenpakenen i'
s Sinun tygös/O suloinen Chrisie/
meidän ainoa Wapahtajam ja luna-
stajani. Suuret owal minun Syu>
dini/ mutta sinun ansies on paljo suu<
rcmbi: minun wärydeni owal suu»

ree
f /j«^.,»



6 !. Oifiasta
ret/ multa sinun Wanhurscaudes on
suurembi: minämnnen ja tunnustan/
anna sinä anderi: minä ilmoitan/fi.
nä kätke: minäawan/ sinä peitä: mi»nusa ei ole muuta mitän/ wan sitä on<
ga tähden duomilaisin; sinusa ei ole
muuta mitän/ waan sitä/jonga
ammri tulisin. Minä olen paljon
«hnyt/ joidenga tähden juuri oikein
duomittataitaisin j multa sinä ett jät<
länyt mitän «temätä/ jonga cauttas
minun armollistst autuax saatta tai-
dat. Minä cuulen änen Salomon
corkiasweisus; * loca täste minun
kätke itzeni Wuorenracoon.« f Si<
nä olet wahwa Wuori/ sinun hawas
owatWuoren raot/ nijhin minä iye<
ni kätken caickein luetuin Candeila
wasian. Minun synvini huutamat
Taiwasen päin/ § Mutta sinun We<
res minun syndeinitähden wuodalee-
tu huula wielä cowemmin. Synnit
owat wäkewät Jumalan edes minun
päälleni candaman/ mutta wäkewäm-
bi on sinun tärsimises minun edestä-
niwastaman. Minun wärä Elämä»
tertani on woimallinen minua duomi-
tzeman / mutta sinun caickein Wam

hur«



ihndein TumusjlK

»urstain elämäs on woimalliftmbilninua wapahlaman: MiNä lyckan
«mi oikiuden Istuimen edest/ armon
Muimen «en/ engcl halaja tulla
Duomion eeen jollen sinun pyhindcl
ansioeas aseta minuni ja sinunBuo<
mios wälille.

11.

ssatumuxen Varjot-
tus Christuxen kärsimisest.
k«tientem (^rillum^.

Christust aina ajatelcam/
Syndein maxo mutstutel-

cam/ (tin/
Joiden tähden hän suomit-
Ristijn wtzmeinnpusttttm.

uscollinen Sielu/
kärsiwäiscn ti-

ristis rippuwaisenhawo-
l'a/ jacuolewaisen walwa. *

Päjonga edes Engeliltin wapisewat/
tträwillä 'Orjantappuroilla pistellän.
Ne caickein caunimmatcaswot Ihmi-sien iasien seas/ Jumalattomain IH-nnsten ftlM sowaistan: f Silmät

Auringoea tirckammal cuolemasa pi-
mene-



2. Catumuxe»harjoitu<8
menewät.- Corwat/ jotca cuulewo»
Engelitten iijtoxen/ pilcalla ja seimul<
la läytttcln: Su / joca Jumalan sa<
noja puhuja Engeleitätinopetla/iuo.
»ttan ElicaUa jaSapclla: ' Jalat/
joidenMaa on Astinlauta/ nauloilla
läwistetän: f Kä>cc/ jocca Taiwan
wenyttäntt owae/ risiinpuusa hajote<
lan ja Naulolllakijnni lyodän Ruu<
mis lumaluden pyhcl lstun japuhdas
asumsia hosucan ja keihäillä läpiA
tungetan Eikä jänyt hänefä muu»
m cuinKieli jolla hän rucoili nijdcn
edestä/ joeca hänen ristinnaulitzie. j

locaTaiwas hallitze Isän cansa/ st
Syndisildä surtiasi walwaian Ristin-puusa. Jumalacuolc/ Jumala kclr.
stj/ Jumala wuodatla Werens. 3
Hinnan calliudesta arw» wahingon
suurus: Parannuren hinnasta arwa
taudin wäara. Tosin ne olilwahm
golllftt Hawat/ joita ei taittu muu»
loin parata / cuin eläwcln ja eläwäxi
lekewäisen lihan hawoilla. Tosin st
oli paha muti/ jota ci laitlu muuloitli
parata/ cuinParandajan cuolemalia,!

Ajattele / uscollinenSielu /Junia'
lan tulisia Wiha; Synnin langemi<

sen



Chrisiuxe» lärsimiM 9
stn Men/ tuli hänen ijancaickinen ai-
«ua jaracasPoicans wälitäywäxja
rucoiliox meidän edestäm/ ja ei hän
cm«ngan sijceengän tändänyl pois
julma wihans.- Se rucolli meidän e<
destäm / jonza cautta hän on Mml<
man tehnyt / * ja se cortein meidän
SielUlM edeswasiaja f otti nmdckn
Sym pällcns j jaei sittcngän hänen
wihans lttlmus po-s käändyuyl: iu«
nastaja otti pällens/ että lu<
maluden cunnia lihaan yhdistetty syn-
diftn iihan olls sowtttanut/ ettaläy-
llellisen WanhMicaudcn parc!Ndawa
woima ilhaan yhdistetty olis puhdi-
stanut fen myrkyllisen Synnin saa»
fiaisuden / joca rippu tljnui meidän
iihasam/ ja nijn meidän iihallem o»
lis armo tapahtunut / ja ei wielä sijt-
letän lacannuthänen Wihans: Hän
otta päällens mndän Syndim ja nlj<
dm ansiot; Hänen Ruumins sido<
lan/lyodän/hawoitetan/ läpitzcpisie.
tän/ Rlstinnaulitan ja Hautan laste-
lan; Weri wuota cuin Aamucaste
caictejn läsenden yl-tze: Hänen py.
hsSieluns on murhcllinenaina cuo»
lcmaan asti/ § KärstHelwetin kipua/

jalu.
l./«?ö.2,1.
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,. Catumuxen harjoitus10

M Jumalan ijancaictinenPoica hm
ea/ * itzenslumalaldylönannttuxi
Hän hicoile nijn paljo wena ja vi
nijn juures ahdistuxes/ että hän tarw,

tze Engelin wahwistanlista : -j- HH
cuole joca caikille eläwiile elämä,
anda.

Jos nämäl lapchtnwat luorest
Puusa/ mitä sijltt cuiwetusa tapahlu!
§ Mitä tapahtu spndisille/ cosca «5
mät lapahluwal pyhälle ja Wanhu»
scalle l Cuinga hän mchta rangaisto
Syndiset omain pahain lecoins lch-
den/ cosca hän nijn hirmuisestrangais»
Christuxen muiden Syndein tähden!
Cuinga hänen pidäis ijäti sitä kärsi,
män palweljoisa/ jonga hän nijn an»
garasirangaisi Pojasans Mitä pi-
lä ne kärsimän jolca hän hyljä/ cos»
canijn paljo kärsei se/ jsta hän raca»
sta i Jollei Chriltus päsnyt lyömö
tä/ joca cuitengin oli ilman Synni«
«ä: Cuinga paljo hawoia ne sijs owal
ansaintl/jotca synnisä Mailmaan tn<
lewal/ Synnisä eläwät ja SynnisH
iääldä lählewäl? Palweliailoitze/cos<!
ea racas Poica hänen pahatccoins
sähden nijn waiwatan. Palwelja li<

säHEI.



ChrlsiuM larstmistst» 11
säHCßran wiha/ cosca Poica nijn
pnljon Isän wiha lepyttäisäns lyötä
«te. O sitä määrätöindä Jumalan
wiha! Ö sanomaloindaHirmuisulla!
O arwamawinda Wanhurscauden
angarutta! Joca amuam/ racasta ja
olemiststans osallista Poicans nijn
«uhiafi rangaise/ ti jongun hänen 0'
man Syns tähden/ wan ettähän pal<
weljan edesi rucoile.- Mitä hän sijs
mahta tehdä Palweljalle / joca aina
synnisä jaricoxisaeläi' Peliästykön/
cauhistucon jamurhetticon Palwelia
syidens tähden/ cosca Poica loisen
syiden tähden nijn rangaifian: Pel«
jältön Palwelja/ joca <i lacka syndm
«teniäsi/ cosca Poica hänen syndeins
tähden nijn paljon waiwatärsij jalyö-
lä ttke: Peljätkon iuondocappale/so,
ca iuojan on risiinnaulinnut: Pel<
jätkönPalwelja/joca on Herrans lap-

panut : Peljätkon Jumalaloin ja
Syndinen/ jocaJumalista japyhä on
nijn cowin waiwannul.

Cuulcat rackal Ihmiset hänen huu-
wans/cuulcat hänen lecuans. Hän
huum rististä. * Catzo Ihminencum«
ga paljo minä sinun edestäs kärsin/
sinun tygös minä huudan/ sillä sinun

edestäs
* Fe,»ö.,« </e/»<»/.
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edesicls minä cuolen.- Catzo rangaistu
xia/ joilla minä waiwatan/catzoNau
loja joilla minä läwistelän; El olcy
ritän kipu nijn suuri/ cuin se/ jong<
niinä kärsin : Cosca Ulconainen ti-

pu on nijn suuri / Sisällinen suru sn
wielä rascambi/ costa minä ymmär-
rän sinun ncjn ttjtlärnätcemäxi! Al>
mahda / armahda meitä / sinä ainm
armahtaja jakäiinä Meidän tiwisil
Sydämem sinun puolesi

111.

OManjahartanca^
tumuxcn Hedelmäjt.
«UkriKuz c!«mat.

Chnstus cutzucatmnuxeen/Pyytä meitä paranuxeen;
Autuas jocahändä cuule/
Synneistnus se wapaxtule.

Phän elämän perustus
jjaalcu on tcrwclllnen cam-
mus. Sillä cusa ottia ca>
tumus on/ siellä on Syndein

andex andamus Cusa Syndein an-
dexi andamus o»/ siellä on Jumalan
Armo. Jumpan Armo/ sicl»

läChri-
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l<l Chrisius. Cusa Chrisius, siellä

on myös hänen ansions. Cusa Chri-
stuxen ansio / siellä täydellinen maxo
Syndein edestä. Cusa täydellinen ma-
xo Syndein edestä/siellä on Wanhur»scaus. Cusa Wanhurscaus/ siellä on
iloinen ja iewollincn Omawndo
Cusa Omantunnon rauha/ siellä on
P. Hengi. Cusa p. Hengi/ siellä
cocoP, Colmmaisus. Cusa P. Col>
minaisus/ siellä on ijancaickinen elH-
mä. Seneähdcn cusa on oikia ca.
lumus/ siellä on uancaickinen Elämä.
Cusa oikia cammusei ole/ siellä ei o-
Ie Syndein andcxandamus/ eikä lu-
malan Armo/ eikä Chrisius/ eikä hck-
nen Ansions/ eikä Syndein maxo/ ei.
kä Wanhurscaus/ eikä lewollincn O-
mamndo/ ejkäP. H:ngi/eikäP. Col-
minaisus/ eitä ijancaimnen Elämä.

" Mixi me sijs wijwytäm meidän
Cammustam? Mixi me lyckäm sen
huomisen asti ? Eikä huominen Päi-
wä/ eikä oikia Cammus ole meidän
woimasam. Eitä ainuastans Huo-
Misesta, mutta Myös tästä päiwällä
pilä wihdoin lucu tehtämän Vuo-
miolla Ei huominen Pälwä ole nyn
tiettäwä/cuin cammatwmain cadoeus

on
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on liittämä. Jumalaon luwannul
cawwaisille Syndein andexi ftami.
sen/ mutta huomista Päiwä ei hän
ole luwannul " Eij Chrisiuxen täy-
dellinen maxo saa Sia mueoin/ jollei
Sydän todella ole surullinen. Mei-
dän Syndim ja vahudem eroitlawae
meidän Jumalasta/ f nijncuin«sa-
«as todista: multa calumuxen cautta
mepalajamme Jumalan lygö. Tun<
ne jasure sinun Syndeiswicoja/ nijns
Christuxes Jumalan löydät lepyiseri.
H Minäpyhin sinunpahat tecos pois/
sano HERra.- Sentähden olitmei.
dän syndimTaiwasa kirjoitetut. Pei»
tä Caswos minun Synneistäni/ ru<
coile Prophela: 3 Sijtä me näem/
että Jumala asetta meidän Syndim
«valkeuteenCaswons e«n< ff «Cr.
ra kännä itzes meidän puolem/ rucoi-
le Moses : Sijtä me ymmärräm/
että mei»än Syndim kändäwät lu-
malan pois meistä. Meidän Syn-
dim owat rastat meitä wastal» / wa-
litta lejajas: fff Sijtä me näem/
että meidänSyndim candawat mei-
dän pällem Jumalan Wanhurscau-

den

z. § L/^44.«2.3 ?/ j',ll. ff/"', p.

fff k/<». sF.p.l.is»z.
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ien istuimen edes Puhdista minua
synneistämmscoile David §§ Sen»
Hdcnlon syndi cauhiasaastaisuslu»
malan edes. Paranna minun
ni/Mminä syndiä tein/ruco,le hsn
myöstln; f Scncchden on synd, Sie-
lun tauti, loca minua wastan ric-
to/ sen minä pyhin minun
smo HERra: " semähden pyhitän
ne pois elämänKirjasia synnin tätz»
«n, Älä heitä minua pois caswos
Kestä/ rucoile Psalmista; F Senlclh-
>en heitetä»me poislumalalda syn-
»in tähden. Hlä mmulda ora pois
lnun PyhäHenges rucoile hänmyö»
lm: 3 Semckhden P.
Mä sydämen Templist ulosajemnj
Wcuin Kimalaiset Sauwulla/ j«
Vitttiset pahalla hmmlla carcoteean.
'* Anna minun cuulla ilo jariemua?

Sentähden syndim saattamat
»eitä surulllscx ja särkewclt meidän
!uum. Maa on saastaisexmllulhä-
»n asuwaisistans/ jotta tcttwät i.ckiK
pastan/ walitta lesajas: ff SeN"

on syndi saastUttawainenHrcty. Sywydestä mmä huudan
B «Er^

ZF i>/.),,4.
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H3Rra>sano Psalmista; * Stt
lähden paina meitä syndi Helweli
sywyteen. Enen olim me cuollet syl
neisckn f sano Apostoli: Semähde
on lyndi hengelllncnSielun cuolem
Cuolewaisen synnin cautra Ihmim
cadstta Jumalan; Jumala on mH
rätöln ja täsiltämcltoin hywys: !
Sentähden cadotca Jumalan/ «l
Nläctrcltöin ja tclsitlämälöin pahw
Nljncuin Jumala on cortein hyW
nijn on myös syndi corkein pahm
Rangaistuxet ja waiwat eij ole tod lii
pahat/ sillä nWäsaadanpaljo h^tvö
ja että ne tosin owal hywät nacy sijl,
että ne tulewat sildä corkeimmald
hywäldä/ nimittäin lumalalda; jsl
da eij taida muuta mlla cun hyw<!
ne ol«lmyös sijnäcorteimmasa
s,l nimtttclin Christurcsa mutta col
tein hywys eij ole osallinen siitä cui
«ovella paha on.- Ne johdaltaw
myss mettä sijhcn corteimbaan h>
wyteen/ nimittäin ijallcaickiseen Ell
lnään. Ehnstuskäwl cuniuaanskä
simisens caucta; § n«jn Christi»!
waiwan cautt«' mlewac lumalo
Waldacundaan. *>< Senlchden<syn
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syndicorkempahus/ sillä se eroitta sij-
tä corteimmasta hywästä: Nijn pal-
jo cuin sinä lähenet Jumalala/ nijn
paljo edemmä sinä culjet pois synni-
stä : Nrjn paljo cuin sinä lähenet lyn-
diä/ nnn paljo edcmmä sinä culjet
pois Jumalasta. Cuinga lcrwellinen
sijs on catumus/ joca meidän wetck
pois synnistä/ ja tuo Mens Jumalan
lygö. Tosin syndi on nijnsuuri/ cuin

joca synnillä wihottelan/ wan
sitä cij käsitä coco Taiwas ja Mna:
Sitä wastan on catumus nijn suuri
cmn setin/ jonga lygö mc catumu-
M cauna palajamme. Syndifen
pMe candele oma Tundo/jongahän
on .aasiunanut; iuoja/ jonga hän on
»vihoittanut - Sy/ jollahän on ylitze-
käynyt; iuondocappale/ jonga hän,on wänn täyttänyt; Perkele/ jonga
yllytystä hän on fturannut: cuinga
trrwellmcn sijs sn cilumus/ joca
nijn monelda candajalda wapahla /

f Kijmhtacamsimähden/ kijruh-
tacam nijn terwelliftn sen pahan tau-
din parannuxcn tygö. Jos sinä cuo-
lemas- cammuxen lect; niin et sinä
hyliä syndiä / wan synnit hyljäwät
sinun: lustin sinä löydät yhdengän,

B 2 joca
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jocc, cuollesans on oitian calumuxen
tehnyt/ paitzi ryöwäritä ristinpuuft.
Minäpalwelin sinua Neljäto.fiatym.
mendä ajastaics / sano Jacob iaba<
njlle/ *Nytsnaica että minä oman-
gin Huoneni parasta catzon: ia
sinäkin olet nijncauwan Mallma ja
tätä Elämäcä palweliut nijn eitö st
ole oikein/ ettäs jo rupet sinun Sie.
lus parasta cayomanl locapäiwä
meidän iiham wicoja lisä/ sentähden
pilä hengen jocapäiwä calumuxen
cautta ne puhdistaman. Chrisiuson
cuollut/ että syndi cuolismchä/jame
tahdom että se meidän Sydämisäm
eläis ja hallitz s / jongs «lämätä pois
Sttaxens Jumalan poica cuoli.

Ei Christus tule Ihmisen EM
znecnArmons cansa/ jollei Johannes
Castaja walmista hänelle sia parannu-
xen cautta; f En' Jumal» »vuodata
laupiudens öljyä/ jolleiAstia ole hy
win tyhjetty. § HERra cuolctt!
«nsisi Surun cautla/ että hän fiM'
eläwäxi lekis Hengen iohdutUM
lautta : Hsn wic ensist Helwetttjik
Sydämen Murhe» cautta/ «tä hälj
Mens wcis sieldävlos Armons caM

ta

3,6,
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la. f Elia cuuli ensiss suuren Tuulen,
joca Mäet särki jaWuoret halcais/ M
Tuulen peräsi Maan järistyxen; ja
Maan lärillyxm peräsi Tulen: wy<
mein jeurais tuulen Hymmä.
Vlijn myös Jumalan Armon magun
edellä tcky Pelco ja Wapisius/ iohdu-
mxen edellä Murhe. Ei Jumala sido
sinu»Hawojas/ jollcssinä nijtäensin
tunne ja walita.- Ei Jumala peitä /

jollet sinä paljasta '. ei hän anna an<
dex/ jollet sinä tunnusta: ei hän tee
wanhurscaxi / jollet sinä itziäs ensin
duomitze: ei hän lohduta jolles sinck
ensin epäile itzcsäs. Tämän caldaisen
oikian catumuxen meifck Jumala hck-
nm Hengens cautla waicuttacon!

iv.

Uattelemus HEsu-xen Nimestä.

Nilni caunis ICsuxen/Meidänluja Lohdutuxem/
Cy mamit sulotsembata/Etkä cuulla caunembata.

B; OH»M



20 Ajattelemus

UM Hywn ICsu ole mi-
sinun py«

NlMis tähden armahda
minua; Minun elämäni duo»

mitze minun/ mutta lEsuxen N«mi
wapahla minun. "> Tämän jwunNl«
mes lähden tee minulleNim<s iclltcn:
ja että sinä olet totinen ja suuri Wa»
pahtsja/ nijn sinä myös catzot toteen
ja suurten syndisten puolen : f Ar<
mahda minua hywä lEsu Armon
aicana/ «les duomiyis minua Duo«
mion aicana. Jos minun laupiudcs
Helmoin otat / ce sinä sentähdcn ole
<chtambi;jss minulle Hywydes pa<
lmset jaat/ «t sinä semähden ole töy.
hembi. Minulle sinä syndynyt/ 3
minulle ymbärms leicattu/minulle si-
nä lEsus olet. Ah cuinga tämä Ni-
mi on suloinen ja chanainen! Sillä
mitä lEsus on muu cuin Vapah-
taja ! Mitä Onneltomus wapahde<
tuille taita tapahtua? mitä auludctt
ylitze enä taidam pytä ja toiwoa? o-
fa minua HERralEsu sinun iaftes
jouckoolv/ että ynnä heidän cansmö
sinun pyhä ja autuax tetewäistä Ni<
meestljttämahdaisin: Mmctamnä

minun

3 <s.
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minun Täydellisydcni cadonn/ en cui»
lengan finulda sinun iaupiuttas lo-
pettanut ; waicka minä waiwainen
itzmi hucutta ja cadotta taisin / etts
sinä laupias lEsu minua sentähden

! wapahta taida ? Älä nijn catzo mi-
nun Syndcini päcllle / ettäs nijden
tä,den sinun iaupmdes vnhodat, H-
l<i nijn mtti minun pahoia Tecojani/
että ne sinun ansios ylltzc täywäi. H«
lä nijn ajattele minun pahuttgni/ es-
täs sinun hywydes vnhodat. Älä
muistulteleWihaas wicapätä wastan/
wan muista Armoas wiheliälstä wa<
stan. loca minulle scn mielen an,
noit/ että sinun peräs halaan/ cu,n<
gas taidat minun haiu'd. ni itz«s sa»
laea Z' sinä joca mmun mahdotto-
mudeni ja ansaitun Cadotuxcni mi-
nulle ilmoitit lUilNas taidat MlNul-
da sinun ansios ja ijancaickism elä<
män iupauxen täckcck Taiwalllsen
istuimen edes minun asiani picä mt<
tisteldaman: mucta se lohdutta minua/
«cä 3aiwan Salis on lunastajan Ni-
Mi sinulle anneltu / sillä se nimi on
ttiwast Engelin cautta alastuom. *

O armollisin IHsu/ tenellcs olet lE.sus/ jolles waiwaisille syndisille armo
B 4 jaiall'

* 2, „.
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ja iaupiutla etziwälsille ole lEsus?
lotca luottamat ormmWanhmfc<m>!
tcens ja pyhyteens ne jtzesäns autue<!
<a tylwät: waan m«n<l joca itzcsäni
jn wähindäkän ijancaickisenElämän
ansiolc'. löydä/ sinun minuniunasta.
Mi tygö pakenen- Duommua au-
l'/ chndistäarmahda wärä Wanhm»
fiaxi l«/ »apahdase jonga päM
eannetan. Sinä HErra totuus
ltt; - Sinun mmes on totinen j«
pyhä. Olcon sijs minusakin sinun
nimes totinen/ ole myös mmullengin
lEsus,a Wapahmja.

Ole minulle lEsus läs<l El<l<
Wäs/ ole minulle lEsus cuolemasa/
ole minulle lEsus.Mmeisellä Duo<
miolla: ole mmulle lEsus ijancaicki<
sesa Elckmäsä.- Ia totisesi oletkin hy<
wä lEsu, Siliä nijncuin sinä muut-

olet olemiftsas : Nijns!
MUUttumatAn olet myösiaupiudesas:!
Hikön sinun nimes
raIEjU/ minu» ainuan wiheliäistn
syndlsen lähden: wan ole myös mi-
zmilengin lEsus ja wapahtaja: Sil<
lä et sinä hyljä yhtän cum lygös tule:
joca mmulle annoit tahdon tulla/an-
M Myös ettämldu.ini wastan olemn:



lEsuxen Nimestä. 2;

sillä sinun Sanas pn totuus ia Elä-
mä. *

Dlwmitcan minua perisyndi/
josasyndynyt olen; cuitengin sillä 0-
lct mmullclEsus« Duowitcan mi.
nua Sitimjftni/ jocasynnls tapahtu-
nut on : cuitcngln sinä olet minulle
Itsus ! Duomitcan minua se etlH
minä tchly ja cootlu olen synniS ia ti-
rouxenalta/ cuitengin sinä olet mmun
Vapahtajani : Duomitcan minua
wrmeldu syndymlseni/ cultenginsinä
olel MIIMN auludeni: Duomircan
minua minun nuorudeni Synnit:
waanfinä oleinmmllelEsus Duo-
mitcan minua coco suurlla synneillä
sajtmettu Elämäni/ cuitengin sinä
pssyt minun lEsuxen,: Duomitcan
minua Cuolema/ jonga ala olen syn»
nin tähden weleapää: sinä cuitengin
olet minun «vapahtajani. Duomit-
can minua wijmeisen duomionanga-
ra päätös: waan sinä olet minulle
lEsus.

Minusa on Syndi/ Pahus ja ca-
doms : sinun nimcläs on Wanhnr-
jcaus/elämä ja Aumus: Smun ni-
mees minä olen casiettu/ sinun nimes
jäälle minä uscon/sinun nimecs tah-

Bs dyn
* /oö. s, l^./»
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don cuolla/ sinun nimees ylösnosta/
sinun nimeesWtjmeiselle Duomiolle
tulla Eaicki owal meille täsä nime»
sä walmlstctut / ja nqncuin callis la-
wura suljetut - nijn paljo nystä hy<
wistä puuttu / cuin minä epäuscol-
lani wähennän; jonga ettäs minul-
da pois ottaisit; Sen sinun nimes
cautta rucoilenO hywälEsu/ etten
nnnci minun Syndeini jaEpäusconi
lähden cadottlais / jonga sinä tahdot
calltjn ansios ja amuaxlekewilistn ui»
mes cautta aumaxi saatta;

v.

Uston harjotus3M
stuxen mckaudesta/ cuole-

man Tuscasa.

Am ICsuxeentäal tahdon
luotta/ (tuotta/

Hän cuollesMn ! awun
CoscoikmsUscostaldä läh-

den/ (den.
Saan ilo ijät Taiwas näh-

cuniga wärlnminä lem sinun
wastan. Minun Sy<!

dämc<
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bclmeni sure / ja minun Sieluni on
aiwan mmhellinen/sillä ei oleminul<
la hywiä töitä/ ja ei ole yhtäkän an-
fiota/ ja cuitengin sinun kärfimiseson
minun Työni/ ja sinun Tecos minun
Ansioni: wärin tosin Minä teen sinun
Pijnas wastan/ sillä se on caiteti
täydellinen/ ja minä mmheisani fij»
hen lisä etzin minun Töistäni. Jos
minä itzesam Wanhurscauden löydäi»
sin/niin ei minun sinun Wnnhurscau-
destas hywä olis/ engä sitä harmst
halais. Jos minä iain Töitä etzln/
nijn minä iaista duomitan. Wan
mincl tiedän/ etten minä fillen ole
iain alla/wan Armon. * Pahoitte-
lin/ Syndiä «in/ pyhä Isä sinua ja
Taiwasta wastan/ engä ole mahdolli-
nen lUtzUtta Pojaxes ; f cuitengin
et sinä kiellä cntzua minuaPalwelia»xcs Minä rueoilen/ älä tiellä mi-
nulda sinun caickein pyhimmänkär-
simijes Hedclmätä. Hlkon olco st»
nun Weres hedelmäisin/ nijn ettei st
minun Sieluni iunastuxeri Hede!-
mäläns canna. Aina e!ic iihasani
minun Syndini/ minä rucoilen että
he wihdoin minun cansani cuolisit.
Aina tähän asti on minun ylitzem wal.

B 6 linue
* «<?«!. f 6«c.!s,lp.
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linnut minun iihani; josta wihdsinHengi woiwn sais: UlconamenlH-»nimn Turmelluxcn ja Matoin ala
anneitacon, <ltä sisällinen Cunnian
ylös nousis Aina tähän asti olen
zninä tocellul Pertelen haucmuxia/jostahän wihdoin minun iältäni al<
la f iäsnäonSamnai
ja canda minun päälleni/ multa Mi<«us« cij hänen ole mitckn: Cuoleman
Hahmo pcljätlä minua/ wan Cuole»
wa on minun Syndeini isppu ja py<
hän Elämän alcu: Sijtten »vihdoinminä täydellisesi taidan sinulle kelwa<
ta minun Jumalani: Sijtlen wil)<
dou mmä Hywydes ja Wäkewydei
wahwisielan. Hän peljättä minua
Synneilläni/ mmm candacon ftn
päälle jocavttipäällens minun Heic-

jonga HERra löi minun
pahain Tecoini lähden. * Mmun
Welcani on sangen suuri/ engä wei
lnitän maxa : mmm mi«ä lurwal!
Tacausmicheni Rickauleen ja H»
wytecn: pelastacon minua/ jorata.
cais minun/ maxacon minun edestä
ni/ jocammun Welcani otti pällens
M,nä «in syndiä HErra / ja minun
syndini owat monet ja aiwan suuret

CuiW
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Cuitengiu en minä tahdo sitä caickein
eauheinda Syndiä «hdä / että sinun
Walhclteljax soiman/jocaSanoilla/
Töillä jaMalallatodistat täyden tet>
dM minun Syndeini edestä: Syn-
dejäni en minä pelkä/ M sinä olet
mMun wanhurscaudeni: Tyhmytlä-
ni en minä peltä / sillä sinä olet mi-
nun Wijsaudeni- * Cuolemataen
niinä peltä, sillä sinä olet minun Elä-
mäni: 1- Erhetyxiäni en minäpeltä/
sillä sinä olet mmun lomdeni: tur-
mellustani en minä peltä/ sillä sinä o-
lel minun Plösnousemistni: Cuole»
man Waiwa en minä peltä/ tM si.
nä olet minun Iloni: Duomwnan-
garutta en minä peltä/ sillä sinä olel
minun wanhurscaudeni. Wuoda-
ttltacon minun cuiwctmneen Sydä-
meeni sinun armos ja
sen lohdulures Casie: Minun Hen-
gcni näändy/mutta wähän Aja» pe-
räsi hän sinusa riemmtze; mmunii-
hanilacasiu i« puuttu/ mmm wähän
Ajan peräsi hän hedelmoitzc; Turmel-
luxen alle täyty minun täydä wanfi»
nä olet minun lmmelluxcsta pelasta<
wa/ joca caitesta pahasia minun pe-
lastit. Sinä loit minun, cuinga tai»

l. l, zo. s.
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ta sinun Kätles työ turhan rauwttH
Sinä wapahdil minun caikilda Wi«
hollisildani/ cumga taita ainua cuo>
lemawatitta minun ylitzeni. Rumrjs
ja Weres ja caicki Omaisndes/ nijn
myösiye sinus annoit sinä aldixi mi»
nun aumdeni tähden/ cuinga taita
cuolema ne allans pitä/ jolcanijn cal«
lillahinnalla lunastetut owat: Wan<
hurscaus olet sinä HERra lEsu/
ei wotta sinua minun syndini. Elä»
mä olet sinä ja ylösnousemus/ ei mi-
nun cuolemani woila sinua. lu<
mala olet sinä/ ei sinua wsita Sata-
nas. Sinä annoit minulle Henges
pandin/ -j- sijtä iloitzen/sijtä terscan
ja wnhwasti uscon / ei millän muoto
epäillen» että minä Caritzan häihin
* san sisällekäydä : sinä olet minun
Dälpattcm/ ratas Pltä/ jonga caste-
fa pällem olenpukenut: 3 Sinäpei<
tät minun alastomudeni/ engä minä
tahdo tätä tallista ia caunjsta Wa-
tetta oman wanhurscaudeni tiloilla
paicata .- mitä on Ihmisen Man
hurscaus muu cuitt Saastainen rä<
päle-' § Cftmgas sijs minä tohtisinsen cauhistawaifcn räpälen sijhen cal<

liseen



shrifiuM rackaudesta. 29
liseen Wanhurscauden pucuun yhdi<
stä. Tällä wattella tahdon ilmestyä-
sinun caswois edesä sinun duonnol»
las/ costas olet duomitzewa Maan
pijrin Wanhurscaudesa jaoikeudesa.
* Täsä watlesa tahdon ilmestyä sinun
caswois edesä laiwan Waldacunnasa:
Tämä wate peittä minun häpyni ja
turmelluxeni/ etteifieäcucan ikänäns
mämbi muista. Siellä minä ilme-
styn tircastetmna japyhänä sinun cas-
wois edesä/ j» tämä minun lihani ja
tämä minun Ruumin puetelan au-
malla cunnialla / ja pysywäisellä eitä
ijancaictiseen asti loppumaisella cun-
nialla: Tule H«rra lEsu /ja joca
sinua racasta/ sanocan/ mle!

vi.

Latuwatsm ZMt>senLohdutus ChristuxenKar-
simlseft (enimilten Anshelmuxest)

dKMi nostra coroua eK.
Ristin Kipu ICsuxm/ (xen
CuolemanwaiwaChnstn-
On meil paras Lohdutus/
Waiwois caikls wirwotus.

Caicki
* f



ZV 6. Catuwalsen Ihmisen
OMAickl" Jumalisten Ih,
UWZ>m>!ienLunnia en HERran

Jumalisten iepo on meidän
Wapahtajam Hawolsa. Meidän H.
lämäm hänen Cuolemasans / meidän
Kerfcauxem hänen yloscorgollami.
sestns. .

Cuinga suuri on sitMn iau>
piudes Taiwallincn IsH Caickiwal-
dias Jumala Itze cauttani minä
laisin sinun wilMtta/ mutta en tain»
nut itze cauttani sinua lepyttä/ scnläh«
den sinä itze sowitil itzcs minun canja.
ni Christuren caulta. § Catzo fils
pyhä Jumala tätäcallistaiahja/ cum
Waft meille anneltu on/ ,a andexi
anna minun iihani Wiat. Muista
«M hywä Poicas on kärsinyt/ja
»nhoda mitä paha Palwelias on ric>
tonue. Minun iihani on sinun Wi-
haan kehoitlanul/ Chvistuxen iiha si<
nun iaupiulecn täändäkön. Paljon
se on/ cum minun Wäälydeni on an-
sainnue/ wan paljo enämmän on sitä
wastan minun Wapahlajani Hywys
ansainnut. Suuri on mmun Wä»
rydeni/ multa paljo fuurembi on mi-
nun iunastalaniWanhurscaus. Sil-
Zä nijn paljo cuin Jumala on Ihmi<
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sig corkiambi/ nijn paljon on minun
Pahudeni hänen Hywytiäns wchem-
bi/ sekä iugun että coon puolesta St-
nun minä olen coconans iuomisen
cautla/ anna minun myös sinun co<
conans olla Rackauden camea.
nä joca minun saat rucoileman/ *

anna minun myös se saada/ jota mi<
nä rucoilen j joca saat minun etzimän/
anna myös löytä; sinä opetat minun
toteuttaman/ a«va myös minulle col-
cuttaisani. Sinä annoit minulle
Halun/ anna myös mitä minä hala-
j<m; sinä waicutit Tahdon/ waicuta
myös toimitus. § Pyhä Jumala/
mnhurscas Buomari/jos minun syn-
dini salatan 3 nijn ei nijlä itänäns
laita parata / jos he ilmoitetay/ nijn
he owal iltiät ja cauhiat. Cowin he
m,nua Surulla rundelewal/ paljo e-
mlmmän pelwolla cauhistawal Minä
lucoilen/ älä täete lotista iaupiuttaS/
cufas näet ncklN tonfen wiheljäisyden
oleman. Suuren sinä minusa löydät
synnin/ olcon sinunArmos palio suu.
lembi ja ylönpaldisembi. Pyhälsck
minä rucoilen/ älä wuodala wihas
minun pällcni; coscas olet Poicas

minun
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minun syndeini tähden hosunut. Whä lEsu wapahda m,nua Jumalan
wchasta jocasen otit,tze pälles ristin»puusa. Pyhä Hengi warlele mmua
lohoutuxeUas Jumalanwlha wastan/
joca 4aupmden c.n-
tille Catuwaifilie ja särjetyille Sydö
mille cuulutlanut olet.

Pyhä Jumala/ wanhurscas Dus,
mari/ en mmcl löydä yhtän paictoi
tuhunga minäsinunwchas caswoilia
pakemsin : Jos minä astuisin Tai»
w «seen/ nyn sinä siellä olet/ jos minä
wuoteni Helwetis ratennaisin/ «<zo
sinä myös siellä olet. Josminä 01.
laisin Amuruscon sijwet,a asuisin
Meren äänsä- nijn sinun kätes cui>
lengin siellä johdatais minua / ja st
nun oitia Kätes pidäis Minun. '

Mnä pakenen sijs Chrifiuxen tygii
ja tättm itzeni hclnen Hawoins. O
laupias Jumala cayo sinun Poi«<
jo>:a caholda hawoitetlua Ruumisiol
ja älä catzele Minun syndeini Haw»
ja, Slnun Poicas weri pestön m
«un puhtaxi caitista synnin wandcist»
§ Cuule hänen hartatrucouxens/ D
ca hän walittuinautuden edestä finul
le on uhranuc. 3 Pyh

3 )5ö.,7,".
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* Pyhä Jumala/wanhurscas

Duomari/ coco minun Elämäni pel<
Mcl minua/ Mä cosca se wisust
tilan/ nijn se coconans löylcin laicka
Synnixl/ laicka Hedelmättömydexi:
jos siinä jocu Hedelmä näky/ n<jn se

g!i la,cta uicocullatlu/ taicka palje
puul uwainen/ taicka jsllaculla tawal-

!>, turmeldu/ nijn ettei se taida sinun
SilllHs edes olla kelwollincnjaolol«
linen. Tosin coco minunEläwäker-
>c»ni on taicka syndinen ja duomitta»
y«, laicka hedelmcköin ja ylöncatzot-
<ava: wan mitä minä eroilan hedel»lnallömän duomittawasia / sillä jos

sc onhcdclmälö.n/ Ntjn se onduomit»
lopa: slllcl jscainen Puu/ joca ei

>« hywcl Hedclmckla/ se Tuleen hei-
Mni f elkä fitä Puuta aiuuastans
tuleen heitetä/ joca pahoja Hedelmi-
cl caswa/ mutta myös se/ jocaeimi»
«in ..cdclmätä canna Wuohetpel<
ätlllwclt minua/ ioccaDuomarm wa«
cmmalle puolelle asetetan/ F ci ,en>
lGden että paha tehnet owat / wan
tlci mitän hywä ole tehnee: isomaista

> ruockinel/ eitä janowaisiajusttanet.
3 sentähden sitä cuiwettunutlajakel<

wow«
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Men-, catzo minua »viheliäistä/ joca
sinun Nimees auxeni huudan. Jos
Mä lasket minun sinun awaraniau-
piuves Sylijn/ ei se mmun tchieni m»
le ahtammaxi. Tosin / Q HERra/
on minun oma Tundoni ansainnut
Cadotuxen/ minun Calumuxeni <i
ole täydellinen Maxoxi; mutta se
on tosi/ että sinun iaupiudes ylitze
lH caicki Ricoxet. Smuun HEr<
m minä uscallam älä mmua itänans
HäMnlaste!

VII.

HERran KärsiMl-sen Hedelmästä.
Uea spes eli paMo <HKriKi.

Minun toiwon tustlsani/
Turwa wahwa waiwoisani/
Pijna pyhän lunastajan/
Ristin waiwa wapahtajan.
UM In usein/ * cum minä
MMOERran kärsinnfiä atatie-saan minä <uurcn uscal-

luxen Jumalan Armolla ja
sWdein Andexs.iamisesta. Hän cal-
lista Pääns suma audaman/ käsi.

warlms
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wowinda Puuta/ ijancaickiseen Tu
leen wicapätä! Mitäs tahdot wasta
ta sinä >pä,wänä/ cosc« sinulda joc<
Silmän räpäyrestäkin sinun elinaia
stas iucu waditan/ cuingas sentayl'
tänyt olel l eikä Hiuscarwa pästä/ei<
tt rahmacan Ajasta pidä huckuman.
O sitä Tusta ja Ahdistusta.- tällä PM
lcn owat Synnit päälle canoamaft»
sillä puolen Wanhmscaus peljällH.
mäsä: alhalla awoi hirmuille» Hel<
wetinKila/ pällä wihainen Duoma.
n / sisällä polttawainen
ulconä coco Mailma Tulesa palam
Hurscas Tuscalla mle wapaxi/ * w
sa sijs Jumalaloin jasyndinen näty!
Olla salattuna/ on mahdsloln/ edei'
käydä tärfimätöin. 1-

Custa sijs minun Sieluni Aututzen!
custa iewon löytä? cuca on se / ,o«
cutzumn suuren Neuwon Engelixi.!
Se on itze ITsus/ se sama on Bu«
mari/ jonga Käsis mi»ä waplftn
Malba itzes minun Oieluni ja älä<
päile! Toiwo häneen jotaS pelkät
lurwa häneen/ joncla tykö sinä päti
nit lEsu Christe tämän sinun Ni
mes tähden / tee minulle sinun Nim<

jälken
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wartens hajotta halaman/ Käten,
awa anduman/ Kylkens awa
desta palawaea Sydändäns osolto
Man. Hcktt nostetan ylös Maasta
* welelmän caickia tygöns. 'ämi
Hawans owat tiwusta pinnat ja mu
stal/wan ractaudesta kirckatjapaist»
waiset: f Sentchden pnä meidäi
Hnwain racoin caulta Sydämen st
laisudcn lygs slsällemenemän. Aimi
3 runsas lunastus on hänellä/ M
ci jocu pisara/ wan coco weren W«
ta runsasi juore ulos wijdestä hane,
Ruumins paitasta: KNljncuin Wij
namarjan rypäle Wijnacurnas p«i
non alla särky/ ja nesiens jocatahold,
uloswuodatta; Nijn myös Chrisili
xen iiha lum latt wihallaja lyndeil
rascaudella pa nctm Werens n ste,
ymbärins zocataholdans uloswuoda!
ra. Cozca Abraham tahtoi Poicon
uhrata/ sanoi HErra: Nyt mmä tie

ettäs pelkät ja racastat lumo
lata. fs Nijn tunne myös sinä <
maärätöin yancaicktscn Isän ra<

tall
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t«us/ * että hän andoihänen ainuan
Poicans meidän edestäm cuoleman.
Hän on racastanul meitä/ cosca me
wll lck hänen wihollisens ol«mma/ f
tu nga hän taita meitä unhotta/ cos.
ea me hänen Poicans cuoleman caue-
la sowitetut olemme. Taitaco hänen
edesäns unhotetuxi mlla/ nijn caUis
hänen Poicans Weei/ cosca hän Iu-
Malisten Ihmisten tyneletkin ja paot
lure? 3 Taitaco Christus eläisänsnijtä unholta/ joidm edestä hän tah-
doi cuolla? Taitaco hän nijtä cun>
Niasans unhotta/ joidenga edepä hän
nijn paljon tärsei lwaiwa? § Ajatte-
le/ O uscollincn Sielu/ nijn moni-
naisia Christuxen tärsimistn Hedcl.
miä. Christus meidän edesiäm we-
risen Hien «vuodatti: ettei.se lylmck
Hiki hengenrimuls meitä perät,
wutais: Hän tahdoi taistella Cuo-
leman cansa/ etten me cuoleman ti»
wus nännyis. Ra can ahdistuxenja sydämen Murhen tahdoi hän kär.
siä Cuolemaan asti/ että me ijancaic-
tisesta riemusta Taiwaas osaliisexilu.lisimme Suun atidamiftlla/ joca
on Ystäwydenjahywän halun mercki/

tahdoi
*

), /<s. f «<?»,. /. 3
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<ahdoi hän pettttä/ että Syndi/ jolla
Salan meidän Efiwanhembam erin»
omaiftil ystclwydcn warjsn alla pel>
<i/ tulis pois Pyhuyxi: ludalaifilda
hän tahdot ktjlmiotetta »a sidotta/et-tä hän meitä synnin Siteillä fidoc<
luja >a ijancaickiseen cadomxeen hei<teltäwiä olis päästänyt. KrydiMaft
hän tahdoi kärsimiseni alun tapah-
luwan/ että Hän meidän Syndims»
lis sowittanut/ jotca ParadilsinKly<,
t>im«as sait alcuns Engelildä hän
tahdoi wahwistelts/ että hän mei.
tä tehnyt Engelltten cumpanixi Tai< jwasa: Opemslapsildans hän ylön»
annettin/ että hän meitä jotcahäpi<l<'
listllä luopumlsclla olimme lumala< c
sta wierandunet olis cansans yhdi-«
siänyt Raadin edesä cannittiiNn
wärildä todistajilda hänenpäällensln
<lte» Salanalda iain caulta meidän
pällem cannetais. Hän on cuole- i
maan duomillu Maasa/ että me wa
p«x tulisim Taiwasa. Hän waicte l
n, syndein tähden/ joca syndiä ei lch si
nyt; ettei meidän Syndein tahdel n
Jumalan dusmion edes täydyis wai,«
teta. Hän saldei lyödä iycns Cor !«

wapuusteilla/ että me Sa lanan j,
Omantunnon lpömiststwapchdetlai
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sijn: Hän saldei händäns pilcala/et«
lck meSamnan pilcast pelasttllaisin:
Hsnen caswons peitellijn / että hän
meildä synnin peitteen olis pois otla-
nul/ joca meidän Jumalan Näyn e-
stä/ jacadottawaiftn Epätiedon moe-

la; Hän saldei hänens alasiirisutta/
tltä mc wiatlomuden Pugun Syn-
nin cautta hucatun/ olisimme jällens
saanet: Hsn on pisieldy Orj«Ntap»
puroiAa, ettähän meidän Sydämen»
pistot ja ahdisiuxee olis parandanut;
Hsn cannoi ristin cuorman/ että hän
tjancaickisen rangaistuxen tacan olis
meildäpois ottanut; /)än huusi itzens
lumalalda hyljälyxi/ että han ijan-
caickisen Asumasian lumalnn tyts»
näolis meille walmiftanuc; Hän ia-
nois ristinpällä; että Jumalan A»
mon casten meille olis ansainut/ ja
mci meidän olis täytynyt ijancaic»
kistsa lanosa huckua : Hän lahdoi
'Uumendua Jumalan wihan tulesta:tt<i hän Helwetin tulesta meitä olis
stänm: hän tehtin wiallisexi ettähän»eitä synnin wioista wapahdais - hän
lomitti»/ että hän meitä Jumalan
»uomiosta wapahdais: Hän hosumn'sräinkäsillä/ että hän perkelenrusi-oitzemisel meistä olis pois torjunut,-

C hän
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hän huusi tiwuntähden/ että hän me,
<ä ijancaictisefia ncusta olis pelasta
nut; hän wuodatti Kyyneleitä/
hän meidänKyynelem olispoispyhki
nyt-, hän cuoli! että me eläisimme!
hän lunsi Helwetin tiwun/ ettei M
dän sitä itänäns pidäis lundeman,
yän nöyrytti itzens/etlä hän meidän

ylpeydemolis parandanut; Hän cw
nallin Orjantappuracrunulla/ etli
hän taiwallisin Crunun olis meil!<
ansainnut; hän tsrsei caitilda/ ellll
hän raitille aumden olis toimittanut!
Häncn Silmäns pimenit cuolemast,
Cllä me eläisimme taiwallises Kitt
taudesa; hän cuuli pilcka ja häwH
stystä/ että me Taiwas cuulisimni!
Emelittein iloista iaulua. Älä sen
tähden/ uftMnen Sielu/ epäile: mck
rMn hywys on sinun Syndis cau<
ta wihoitetlU/ euitengin on määri
löin maxo tehty- sinä olee duomitl,
pc, Syndcis lähden/ multa lumalo
Poica Mailman syndein tchden/je
ca hän pällens otti/ on joduomitl»
sinun Syndis pidäis rangaistamo!

Jumala on jone Pojasans m
gaisnut; Suuret owat sinun synde
Hawat: Mutta Christuxen WeN
Balsami on callis Mpide: Mol
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kiro sinua/ * ettes ole pitänyt caickia
cuin iais kirjoitettu on / wan Chri-
sius tuli tirouxexi sinun edestäs/ -h
Käsikirjoitus oli Taiwas kirjoiteltu
sinua wastan/ mutta st ClMuxen
Merellä pois pyhittin. Sencähden/
OEhriste/ sinun tckrsimises on minun
ainua lumvam ja uscalluxeni. L

Vili.

Meidän Autndem
Wahwudesta.

6t)N2 lpez contunclere nelcit.
loca HCNraantoiwo aina/
Sille JumalArmons laina/
Eikä sallt hapiaän tulla/
Anda wijmein 110 cuulla.
ZUUltas murhedit/ mi-
MMMnun Sielun/ ja wielä epäi-

Jumalan iaupiudesta?
muista iuojas: cuca on sinun luo-
lint/ ilman sinuea, cuca on sinun sij<
nä salaises tehnyt/ * cosca sinä alhallamaasa taitawafi coottu olit? Senläh-
den joca sinusta Murhen piti/coscas
« wielä ollulcan/ eilö hän sijlten si-
lmsta murhetta pidä/ cuin hän sinun

C Euwa
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Cuwaxens luonut on? Minä oltt
Jumalan iuondocappale/ minä t«l«,
nsn itzeni iuojan lygö. Jos minut
iuondoni on sastuceltU Perkelcldäi
jos hän on lyöty ja hawoitettu RyK
wsrlildä/ * nimittäin Synneildä,
cuitengm minun iuojan» elcl/ häntch
si minun tchdaV hän laita myös mi.
nun parata; joca minun loi ilman
yhtän pahulta/ häntaita minusta pois
otta caiten pchudmi/ joca Perteloi
haucutuxen / Adamin ylltzekäymisen
ja minun omain Töideni cautta / ei>
minun pallein tullut ja minun co«
Oltmurmi turmellut: Taita sijs ni,

nun iuojani minun parata/ jos h<ll!
tahto. Tosin hän tahto/ siliä cuca oi
itänäns oma Tecons wihannue l' en
go me ole hänen edesäns F nijncui!
Sawl Sawcnwalajan Kädes. Ie
hän minua olis wchannm / nijn <

hän minua olistyhjästä luonut. Hä
on caickeinMapahtaja/ erinomaltai!
«scollisten. f Ihmcllisest on hän m
nun luonut/ wielä ihmellisemäfi e>
hän minun lunastanut. Ei sitä l«i
ta mistän seltiämin nähtä/elläHA
ra on meitä racasianut/ cuin häne^

Kärsi.
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Kärsimisesiänsja Hawoiftans. * To-
-sella fil<l racastctan/ jongatähden ai«
nua Psica Isän Helmasi lähetelän.
lolles sinä halajais minun Auml<
lanl/HErra lEsu/ mixis olisit Tai-
wast alas astunut-' mutta sinä alas-
astuit Maahan/ cuolemaan/ Ristyn.
§ Etcä Jumala olls Palwclian lu-
nastanm/ci hän sästcknyt omacanPoi-cans 3 Tosin hän aiwan hanasi Ih-misen Sucucunda racasta / jöca Ih«miscn Sucucunnan edest andoi Poi«
canswaiwatta/ cuoletelta/ riflinnau-
litta. Caiketi callis ja tosin juuri onse Hinda/ jolla lm lunastetut olema;
f senlähden callis ia suuri on iuna-
staian laupius. Se näky/ nijncuin
Jumala yhdellä tswalla racastaiswalmujans/ ja ainuam Poicans,
sillä jonga edest me jotakin cululam-
me/ se on meillerackambi/ cuinse jo»
ta me tululamme. Että Jumalallaolis ollut walittuj>,iapsia/ Ntjn ei hänWänyt/ luonnollista Poicans/ joca
on yxi olemus hänen cansims. Mi-ti on se Ihme/ eitä meille Taiwalli-
stn Isän Huoncs Asuinsia on wal-

C) mistee»
* K,»>»ö. ick/ckx. /. l.

e.z, § /-H,/. H, 8. F Ko».L,zi. f ,0



«. Meidän44

mistettu/ t cosca hän on meille an<
danul Poicans / josa azu tumillistst
cocolumaludenTäydelliys. * To-
sin cu a lumaluden Täydellisys on/
siellä on niyös ijamaictisen Elämän
ja Cunnian Täydellisys. Jos hän
sijs on Chrisiuxes ijancaickisen Elä-
män Täydellisyden andanut/ cuinga
hän yhtä wähäisiä Osa sijtä taidais
tieldä! Tosin Taiwallinen Isämeiti
walittuja iapsians aiwcm hartast ra»
casta / joidenga edestä hän andoi ai-
nucaisen Poicans. Tosin hän ajwan
hanasi meitä iapsians racasta/ jo«a
meidän edestäm on itzcns andanut-
että hän olis meitä rickax saaltanu«
tärsei hän suuren Köyhyden/ sillä ci
hänellä ollut/ cuhun,a hänPänscu-
marsi. 3 «ttähän olis meitä luma-
lan iapsixi tehnyt/ syndyi hän Ihmi-
sexi/ eitä myös sijtten cuin hän ter-
ran oli iunastuxen Työn toimittanui
meitä ylöuandanuc/ wan wielä «y<f
JumalanoitiallaKädellä rucoilehy<!
wä meidän edestäm. § Mitä ei olii
hän minun Aumdexeni toimittanut»cosca hän,minun AulUtlani ansailze
man itzens andoi. Milel taita II»

tieldtz
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tieldä Pojaldans jocahänelle oli cuu-
liainen Cuolelna» asti ja ristin cuo-
leman asti. * Mitä mila Isä tieldä
Pojaldans/ jolda hän marem» Hin-
nan on wastan ottanut? Candacon
Synnit minun pälleni/ minä useal-
la» tähän Wälimieheen,- se on suu»
rembi loca wasia minun edestäni/ cuinse joca canda minun pälleni. Pel-jälläkon minua minun Heickoudeni/
minä terstaN hänen Hoimastans.
Candacon Saeanas minunpäälleni/
«inuastans että tämä Wälimieswa»
fia minun edestäni. Candacon minun
päälleni Taiwas jaMaa ja tchton mi-
nun Wäryleen wicapäxi/ sijnäon mi-
nun cuittngin kyllä/ «tä Taiwan ja
Maan tuoja ja itze Wqnhurscausru-
coile minun Sijnä on
minulla tyllä ansioxi/ että tiedän et-
tei minun ansioni ole täydellinemSij.
näön minulle kyllä/ «tä se
le lepyinen/ jolle ainualle minä olen
syndiä tehnyt: mitä ei hän tahdo soi-
mam/ se on nijncuin ci olistan ollut.
Engä minä senlähden epäile/ ettämi»
nun Syndini owat monet ja useinterroilul - Sillä josen minä olis syn-

C 4 nillck
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nillä rasitettu/ en minä etzeis hänen
Wanhurscautlans : jolleiminulla olis
«aulia/ en minäetzis apua Paranda»
jalda. * Hän on Parandaja/ § hän
on tuuastajal 3 hän on Wanhur-
scaus/ 1- ei hän taida itziäns tieldä!
Minä olen sairas/ minä duomittu/
«ninäSyndinen/ en minä taida itziä.
ni kieldä: Armahda minua/ O Pa.
randaja/ O iunastaja' O Wanhur-
scaus! Amen.

IX.

OmngaNmuataFw
malatapita racastettaman.

Domino juNF3ltB2Molc^.

Nacast Ma lumalata/
Sydämestäs lackamata/
Ala hanest luowu suotta/
Hän sun wtzmem cunnman

tuotta.
MMLösnouse " uscollmen
WWWSielu/ja racasia sila cortem-

hywä/ josa owat caicki hy,
wäl/ jota psitzi ci ole yhtän locisia hy>

wä.
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lvcl. Ei yMn iuondgcappale taida
tylläyttä meidän tchroam/ sillä ei ole
yhdelläkän iuondocappalella läydelli-
stähywyltä/ wan ainuastansjocu osa
M MOjaainuastanshywydestä
juore sen lygö Jumalasta/ wan itze
lähde aina pysy lumalasa. Myi
me sijs tahdomme hyljätä iähten/ja

Oja i' Caicti se hywä cuin
luodmsa on/ se on yxi Maljoja Cu-
wa siitä hywästä cuin lumalasa on/
ja sijtä cuin Jumala itze on; mix, me
sijs hänen hyljämme ja ainuastans
Marjo ihandelem ? Noan Archist
uloslähetclty Mettinen ei löynyt
denpaisum.ses/ cusa hän sai lalcanslewättä- f Mn myös meidän Sie»
lum ei taida caickein luomin jouco»
sta yhlälän löytä jocahänen Haluns
täydellisesi täyltäis/ sillä ei nijsä ole
yhtäkän pysywäistä wahwueca. Ei-
tö se tee itzellen) Wäryllä/ jocaraca-
fia sicä cuin händäns on halwembi.
Nyt on meidän Sielumcaickia iuo-
luja callimbi ja jalombi/ sillä hän on
Jumalan Kärsimisellä jaCuolemal-
la lunastettu: M<ri hän sijs tahtoiuondocappaleita racasta ? Eikö seole
sitä cortta Cunniata wasioin/johon
hänen Jumala on csrgottannt. Eaic-

t



48 9> Cumga aiull<u« luwalatK
ti mitä me racastame/fitä meracastam»
metaickaWoiman/taicka Wqsauden/
taicta cauneuden tähden: wan mitä
Mlumalam woimalisembi/lumala»
ta wijsambi/ Jumalala caunembll
caickiMailmalisten Cuningasten woi<
ma on häneldä ja hänen allans:
Caicki Ihmisten Wijsaus Jumalan
Wijsauoen suhten on hullus : caicki
tuondocappalden cauneus Jumalan
cauneuden suhten on Julmus, Jos
jocu «voimallinen Cumngas/ sanan
Sattajatns cautta pydckls jocacutt
köyhä Neitzyttä alnnmaijesta Säädy-
siä awioxens/ eikö se Neitzy tetis tyh-
mästi/ jos hän hyljäis st:< wonnalli'
ftn Cuningan / ja kijnirlppuis Köy<
hisä Sanansaatlajisa ja Cuningan
palwcljoila l Ntjn tahto Jumala
mettä caiken scn iuondocappalden
Cauntudcn camea tygons cutzua ja
hänenrackameens tehoitta; mixi siji
meidän Sieluin/ jota Pikä toiwo/
kijtmmppu iuondocappaleisa / jotco
owal lämänHcngcllisen Awiostclstyn
Sanan saattajat Z Itzc iuondocap<
palel huutamat: mixi temeisä kijnni<
3lputta/ mixi te meihin teidän Haluna
ne pääcälte i' En me taida teidänl
Himoanne lclytlä/mengät meidän mo<^

lembain
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lembain iuojam tygö: Eiiuoduil-
da ole yhtän Ractautta jällens toi-
womista/ ei ole myös yMnRactaus
iuondocappaleista alcanut meitä wa»
fian. Mutta Jumala jocaon itzerace
taus f ei taida muumin olla/ cuin
racasia racastawaisianS/ ja wielähä-
nenßackaudtllans caitenmeidäm toi-
wom ja caiten meidän ractaudem en-
nällä. Cuingn paljon pilä sijs M ra-
lastettaman/joca edellä nqn paljonra<
casti Hänracasii meitä/cosca en me
wielä olleltan sillä se on H«rranrac-
taudesta/elläme lähänMailmaan syn<
dynet olema. Hänracasti meitä/ cosca
me wielä hänen Wihollisens olima/ <?

sillä se onlumalan iaupiudesta jarac-
taudesia/ että hän lähetti Poicans
meille iunastajaxi Hän racasti mci-
«ä/ cosca me Syndijn langennet 0-
limma ; sillä se on Jumalanrackau-
desta/ ettei hän cohta cuin me syndick
teemme/ anna mettä cuolemaan/wan
odolta meidän täändymystäm. Se
on Jumalan Rackaudefia/ että hän
meitä ilman Ansiotam ja wastoin An«
siotam johdatta Taiwalliscen Salijn»
Ilman JumalanRackaulta/ et sinal
itänäns eule hänen terwelliseen Tun-

Es doons
f ~7,ö.4,,/. * B.
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doons. Jumalanrackaulla paitzi on
caicki lieto mrha ja Vahingollinen.
Mingätähden Rackaus ylitzetäy cai<
ten salaisutten Tiedon? * sillä lämH
onPcrkeleisätin/mutta st ainuastans
lumalisis. Mingä tähden on Per-
tele ylitzen caickein onneloin? Sill<l
<i hän taida racasta sitä corteinda h>)<
ws. Mingä tähden M «vastan on
Jumala eaickein onnellisin jaaumal»
lisin? Sillä hänracasta caickia cuin
«wal/ eikä wiha mitän/ cuin hän teh<
nyt on, f Mingä tähden Jumalan
«ackaus täsä Elämäsä ei ole täydell,.
nen? Sillä meracastamme nijn pal<
jo cuin me tunnemme. Nyt melö
sä Elämäsä tunneme ainuastans
liltaiw ja nijncuin Speilisä. § Ilan-
caickisesa Elämäsä me olemme lch,
dellisefi auluat/ sillä me täydellisesi
racastam Jumalala; me racasta»
täydellisesi/ sillä me tunncm täydelii
seft. Alton tclläkän olco täydellisw
Rackauden Toiwo tulewaisesa Eli
mästi/ jollei hän nytyises rupe rac«,
staman Jumalala: Jumalan Wal<
dacunda pitä täsä Elämäsä alcanw
meidän Sydämmlsäm/ muutoin eisi
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i«li täydellisex mlewaisesa. Ilman
Jumalan Ractautt« ei ole yhtän
ijancaictlftn Elämän Mwöiycmlstä:
tuingasti» se sijs sijlck hywydcstä osal<
liexi tule/ joca ei sitä racasia? joca ei
«ziljocaeiikäwsitzel * Sencaldat»
nen cun sinun Rackaudes on/ sen-
caldamen olet sinä itzctin / sillä sinun
Rackaudes muutta sinun häneens.
Rackaus on tijndiä Side/ sillä R<«
eastaja ja se cutn racastelan tulewat
yhdcxi. Mitä on wanhurscan lu<
malan/ ja cadocetun syndisen/ mik<l
on nämät p«äti cauwae croitetUtyh»
distanyl? mäarätöin Rackc.us. Cui>
lengin etteiWanhurscaudelle olls wä<
tiwalda tapahtunut / tuli stlie walllle
määrälöin Chrlstuxcn Ansio. Mitä
wielä iuojan Jumalan ja uscollisen
Sielun jotta olit nijncauwas toinen
toisestans erottelut/ ylM,ä Rac-
taus. TulewaiscS Elämäs me täy<
dMlest Jumalan cansa yhdisielän/
sillä me täydelllstst HH,dä racastam.
Rackaus yhdistäjä muulta; jos sinä
lihallisia racastal/ nijnfina lulet l>
halliftxi: jos Mailmaracastat/nijns
luletMailmallisexi. Nyt ei taidaf ii-
ha jaWenlumalanWaldundapenä.

Jos
K?M,p<«^,»/»/ j/.f l ls,es.
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Jos sinä Jumalala ja Jumalisiara<
castat/ nijnstulet lumalisexi. *lu>
malan Ractaus on Elian Waunu
joca culteylös Taiwaseen: Jumalan
Ractaus on Mielen Suloisus jaSie.
lun Paradtjsi/ sulte ulos Mailman/
woitta Perteleni lutiye Helwelln/ jo
awa Taiwan, Jumalan Ractaus
on se Sinetti/ f /olla Jumala wa<
lilluns ja uscowmsens merkitze: Ei
Jumala wijmeiselläßuomiollatelän
tahdo Mla omaxens/ joca ei ole mer-
titly tällä Sinetillä. Eikä myös us.
cocan/se «inua meidän Wanhurscau-
dem ja AulUvem wälicappsle ole oi>
tia/ jollei hän ractauden cautta lyö-
lä tee: 3 Ei se ole oitiaUfto jollan
olewahwa uscallusta/ ei oleuscallust«
ilman JumalanRackaurta. Ei sitä
hywä lyötä tuta/ jonga edestä en me
racasta> Jos semähden sinun Ustos
on oitia/ niin hän tunde Christuxen
iunasiafan hywän Työn / hän tund<
ja tijttä/häntijttäja racasta. Juma-
lanRackaus on meidän Sielun» Elö
mä ja lepo: Costa SieluRuumM
lähte Cuoleman cautta hucku
E lämä: Cosca Jumalalähte Sielu.

*
<» ?«/«7. l^.ll



pitä racastettanmn. 53
sta Syndein tähden/ huctu Sielun
Elämä. lällens/ Jumala asu mei»
dän Sydämisäm Uscon cautta/ * hänasu rackauden caUtta meidän Sielut»
sam. Silläf Jumalanrackaus wuo»
dattlan walilluin SydämihinPyhän
Hengen cautta: Ei ole yhtän Sie-
lun iepo paitzi JumalanRackaulta:
Mailma jaSalanas owae hänen suu-
nn lewottomudens/ mutta Jumala
Sielun cortein iepo. Ei ole yhtä.
tän oman Tunnonrauha muilla/ cuin
nijllä/ Ma on t<pfillinen nscallus
Jumalan tygo Cuolcon sijs meisä
meidän oma Rackaudem/ Mailman
rackaus/ iuonbocappalitten rackaus»
että Jumalan rackaus eläis meisä/
joca faacon alcuns täsä ElämäS/ M
«ulcon täydellisex tulewaises!

X,

Meidän sowtssostam
lutnalan cansa.

Bulvit mea clebitg dKristuz.
Christus lninun Lunastajan/
Synnin wijoist wapahtaian/
On lnun welcan lnaxanut/Hinnan callyn candanut.

Toti»
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'OtisestcandolChnsms'meidän sairaudcm ja meidän
Klpum scllytll pällens. f O

HERra lEsu/ se cuin melsä 01, M.
fainnul rangaistuxen/ftn
cuorman sinä sälyttt pälles / se cuin
meitä aina HelwettM asti olis paina-
nut/ sen sinä otit pälles. Sinä ole<
hawoitelm * me.dän pahain tccoim
tähden / ja meidän Syndeim tähden
holuttu. Sinun Hawais cautla me
olemme paratut > ja HERra heitti
caicki meidän wärydem sinun pallel.
Tosin se on aiwan ihmellinen muu-
los: Sinä otatpälles meidän Syw
dim ja lahjoitat meille sinun WcM'
hurscaudes: Cuoleman/ jongame an-
sainet olemma/ panee sinä itze pälles/
ja annac meilleElämän En minä jijs
millä» muoto taida enä epäillä sinun
Armostas/ engä epäillMen langeu
minun syndeim tähden. Se cuin
me,sä caickein pahin oli/ sen sinä on<
itze pälles, Cuinga sinä sen cuinmei-
sä par«s on ja sinun Kättes
nimittäin Sielu jaRuumis ylönca>j
tzoisit Ett sinä hyljä minun Siei
luani Helwetis/ «ikä salli pyhäs m5
eänewän. 3 Tosin se on pyhä jolM

pahat!
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pahat legot owat annetut «ndexi ja
Synnit peitetyt owat. Aumas on
st Ihminen jslleHErraei soima Wä<
lyclä. * Cuinga HERm taita soi»
mata meille meidän cos-
ca hän ne on heittänyt toisen pälle-
Hänen Cansans pahain Tecom läh<
den löi Jumala racafia Poicans/sen»
tähden hän lundemisens cautl mon-

, da wanhulscautta/ f sillä hän canda
! heidän Syndins. Cuinga hän o>
l mans wanhurscautta.'' Cuulejaota
. waari minun Sieluni: Hän wa«-
. hulscauttatundemifenscautta/ ston/
. «lwellisellä Jumalan iaupiuden ja
> Armon tundemisella Christuxes ja

wahwalla omistamisella u,con caulla.
!/ Amäonijancaictinen Elämä/ 3 et.
«lä he sinun ainuan lotisen Jumalan
n tundisil/ ja jongas lähetit lEsuxen
alChristuxen : Ia sentähden >os sinänlSuullas tunnustat lEsuxen HER»
Aari/ § jauscot Sydämesäs/eltälu»
>.«nala on hänen cuolluista herättänytt
s nijn sinä tulet aumaxi. Ia Usco o-
,.misia itzcllcns Christuren Maxon/ sil-e-lä han canvoi meidän Syndim/ hän
c»mdoi monen pahat Tegoe jgrucoili
;a pahan-
-4
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pahantetiäin edestä. Sillätosin wä-
hä olis hänellä ollut wanhurfcailai
jolleihän syndificl armollisestoliswa.
ftan ottanut Wähä olis sinulla HEr<
ra lEsu Wanhurscaita / jolles w«l-
-rille Syndejä andex audais. Cuin<
ga MCHristusangaralla Buomiol»
la taita duomita caluwaisten Synde.
jä/ jotca hän itze pällens on ottanut!
Euinga hän taita vuomita Syndljn
wicapääri / cosca hän itze on tullut
Synnixi meidänedeiläm. * Duomi»
yeco hän nijtä/jotca hän cutzu f P<
stäwäxens? Duomitzeco hän nijt<l<
joidenedest hän on cuollut i Ihasiu
minun Sieluni ia unhota Syndisi
sillä HHrra on ne myös F unhotta
nut.

'

Kenengäs pelkät Syndls co
stawan muun cuin HTrran/ joca si
nun Syndeis edefi täyden Maxontt
ti. Jos jocumuu olis minun Syn
deini Hinnan maxanut / nijn min
wielä taivaisin epäillä/ jossewanhui
scas Duomarifijhen Maxoon tydyie
Jos iocu Ihminen taicta Engelie
lis minun edestäni maxon tehnyt/nil
olis epäildäwä/ jos lunastuxen hinl>
olis täydellinen ? Mutta nyt ei e>

ep
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epäillyxelle yhtäkän fia. Eiköst hän
<ydy siihen hmdan/ ionga hön i«e ma<
M Eitö se ole täydellinen/ jocatule
i«elumal«lda? Mitäs wielä murhe-
dit minun Sieluni ? Caicti HER-
«n Tiet f owat hywys ja lows.
HERra *onWanhurscaslahänen
Sanans on oitia. Mitäs murhe-
dit minun Sieluni ? Ihaftultacon ft-
nua Jumalan iaupius / ihalMtacon
myös JumalanWanhurscaus, Jos
Jumala on Wanhurscas/ nijn ei hän
yhden wian edestä wadi cahta maro.
Meidän syndeimtähden on hän hosu<
nutPoicans/cuingahän nijdentchden
wielämeitä hosuis ? Cuinga hän syn-
tiä/ joecahän »pojasans rangaisnuc
on/wlelä meisä rangaifis Z' /)ER»
ranwtuus § myös ei puulu ijancaic-
tisest; Ei minulle kelpa 3 Jumalat-

! loman cuolema/ mutta että hän pa<
randa itzens ja elä/ huuta meidän lu-
malam. Tulcat caicti minun tygöni/
loica työtä teette ia otetta rascaulelUt/
jaminä tahdonteitä wirgotta/ **hu«.
<a meidän tunasiajam. Tahdongo
me HERran walhetteljaxi soimata/
l<l meidän Syndeim painolla hänen

laupiu-
f ?/( if.l». * ?/ ,1?. lss. § ?/.«7.
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laupiudens alaepolke? Soimata I«.
malata walhetteliaxi ja tieldcl hänen
iaupiudens on suurembi Syndi cuin
caiken mailman Synnit. Sentäh-
den * suuremman synninteki ludas
epäillesäns/ cuin Juvalaiset Christu»
xen Ristinnaulittsans. Cusa F syn<
di on wäkewä/ siellä on Armo paljo

mondalu<
tematoinva terta enämän paina cuin
meidän Syndim: Sillä Synnit o-
wa< Ihmisten/ mutta Armo on lu<
malan: Synnit owat ajalliset/mutt«
meidän lumalam arms pysy ijan>
caickijcst ijancaict.sten. Syndein e-
destcl on maxo lchty/ JumalanArms
Christuxen cuolemalla ansaittu jo
ijancaickisesi wahwistettu/ sijhen nnn<l
lurwan hartaft ja noyräst.

XI.

Meidän SpndeM
taydellisest Maxost.

Cbristus kärsti catkeran
Mstm pällä Cwleman/
Ctt meidän pidms paseman
TaaldTmwanllonClaman.
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mmun tygöni/

Työtä teette «a olette
ja minä wirwo-

lan teitä/ f sano meidän iunastajam.
HERra lEsu/ minä olen tosinra-
scaulelm/ ja huocan Synnin Cuor»
man alla / mutla minä tijrutan si-
nun tygös/ joca olct elämän iähde.
Tule HERra lEsu minun lygsni,
että minä taivaisin wlla sinun tygös.
HERra minä tulen sinun tygöe/sil-
lä sinä tulit edellä minun tygöni. Her<
ra lEsu minä tulen sinun lygos, j<»
hartali sinua halajan: sillä en minä
löydä itzesäni Mitän hywä : jos minä
jotakin hywä itzesäni löydäisin / nijn
en minä nijn hanasi finumygss
lajais. Tosin HErm lEsu minäteen
lyötä ja olen rafcauttllu. Engä mi' "

.nä yhtengan pyhään ja en yhcengän
camwaiftcn syndisengän taida itzeni
werrata/ ainuastans mitämax Ryö-
wärijn Ristin pällä. Armahda mi-
nungin ylleni HErra/ jocaRyswä»
lin pälle Riftinpuusa armahdit. Häi-
jyjii mins elin/ minä elinSynneisä/
ja tahdon jumalisesicuolla Wanhursftaudesa. Mutta lumallisus jawan.
hurscaus owat caucana minun

tzäme«
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dämestäni/ seneähden pakenen mini
sinun lumalisudcs ja Wanhnrscau.
des lygö. Autlacon minua/ HEm
lEsu/ sinun Hengcs/ jongas iuna
siuxeri annoit monen edestä f Au<-
tacon minua sinun pyhin Ruumis
Witzoilla/ SyljeUa'/ Corwapuuficilla
ja Orjantappuroilla minun edestäni
waiwaltu ia Ristin Puuhun nauli».
m. Auitacon minua HERra lEsu/
sinun callis ja pyhä Weres/ tärse,.
säs ja cuollcsas wuodatcttu / * jott
puhdista meitä caitisia Synneisti
§ Autlacon minua sinun pyhä II!maludes/ ioca Ihmisen iuonnontck
simises ylöspiti/ ja jongatätkös oll«saminun lunastuxeni Salaisus 3 oi
toimitettu/ ja joca sinun tärsimise!les määrättömän woiman ja Ml
andoi, nyn että Jumala on minll!
werelläns ** woittonut. Aultaco>
minua sinun hawas / joilaon cail!
minun «rweydeni. Autlacon min»
fiyilpyhä kärsimises.Autlacon mim
sinun ansios/ joca on minun ainil
wrwani ja lohdmuremSyndeiäM
sian. Sillä sen cun sinä olet tärj
nyt/ sen sinä olei minulle kärsin»! >

/,ä.z.,.«. **
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Sen cuin sinä olee ansainnut/sen si-
nä olet minulle ja minun mahdono-
mudellcniansainnut. Sencähden y«
listä Jumala * hänen ractauttans
meisti/ jäsen wahwista sillä lodistuxel-
la / joca caictein Ihmisten / ja myös
Engelittengin ymmätryxen yliyekäy/
enä Christus cuoli meidän edesiäm/co>ca me wielä syndistt ja JumalanWihamiehet olimma. Cuca ei mah-
da ihmetellä? Cuca ei mahda häm-
mästyä? Se armollinen Jumalan
Poica rucoile/ ilman tenengän ano-
mam/ ja tosin Ihmisildä wihallu/
Synnisien Ihmisten ja wlholliliens
edestä/ ja ei ainuastans rucoile/ mut-
la myös Jumalan Wanhurstaudelletäyden maron lete/ caickeintoyhimäl-
lä syndymiselläns/ pyhimwäUä elä-
mälläns / caeteralla tärsimiselläns ja
surtialla cuolemallans.

O HERra lEsu/ ioca minun e-
desiäni rucoilil/ tärseitja cuolit/ ennen
cuin minä sinun Ansioms jaKärsi,
mistäs itäwöiyin/ eli sinua Rucouxil-lani iunastuxen Hinda tekemän pysin
cuingas «aidat minun heiltä pois fi.nun Caswois edestä.'' Cuingas laidat
pyhimmän Kärsimises Hpsdytyxen

tiM
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ki.ldä/ coscaminä nyt Sywydesiäj
sinua huudan/ jasinun tärsimlses He,
delmälä Kyneleill<l ja Huocauxillao.non. Minä olm luonnostani sinun
Wchamiehes/ coscas edestän, cuolil;
Nyt minä olen tullut sinun Welje.
xes ja iapftxesArmon camla. Si-
nä cuulit Wchamieftäs/ iocaeisinuo
wielä mcoillutcan/ cuingas taidal
ylöntatzs Vstäwäs/ joca KynclcW
ja Rucouxilla tygös mle? Etisinä
lyckä vlos yhtäkän/ cuin sinun tygös
tule/ * sillä sinun puheson Totuus,
Sinä olet puhunut meille Hcngee
ja Toludes: ijancaicklsen Elämän
Sanat 3 me olemme sinulda ftam'
Cuule ja ihastu minun Sieluni/ m
olime ennen syndiset
me olem wanhurscat hänen Armoj
stans l Ennen me olim Wchamieheli
mutta nyt me olcm hänen Psiäwänll
ja iähimmckisens : Ennen oli meidät
Apum ja Turwam hckncn cuolenM
sans/ mutto nyl myös hänen ElämÄ
säns.- Ennenme olim cuollet meidä»
Synneisäm/ § muna nyt Chrislu!xesa cläwäxi tehdyt. O sitä ylsnpal,
difia JumalanRackaulta/ jollifhä«

meim
5 p/o/, lzo, z. *M.6,)7. 3 N6,

Lk/6.1,5.
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meiecl on racaftanut! O IMalan
Armon Rickauden paljoutta/ jolla
hän on meitä Taiwan Asujaxi tehnyt!
O Jumalan sydämelisiä iaupiuela "

jolla meitä on etzinyeCoitto ylhäldä!
Jos Chnstuxen Cuolema meille
Wanhurscauden jHElämän Mona»

nul / mttä sijs ei molq hänen Elä-
mäns ? Jos iunastaja maxoi Isäl«
lens lunastuxen Hinnan cuollelans/,
mitä sijtttn lete eläiMis /a meidän

edestämrucoillesans? SilläChristus!<lä ja asu 1- meidän Sydämisämi
oinuastans että nijsä eläis ja waicu-

hänen pyhimmänAnsions Mui«
sio. Wedä minua HErralEsusicHchdes lodesa namHeman/jota minck
iäMäitäwoitzen wahwalla Toiwolla?

Minärucoilen/olcon Palwelias sinuncanfts että hän näkis sen Cunman,
l§ jonga Isä sinulle andoi/ ja asuissijnä Majasi,, 3 jongashänelle I.MHuonesa walmistil. Aumat **-

Mr/ joeca HErra sinun HuomsaßSsuwat/ he tiMwäl sinua «jankaicki»sest.
D xii. Oi-



64 !». o.fian Uscon inonöst»
XII.

OtktanUsconLuoiio
sta jaOmaisudesta.

Viv2 viKrix, N moclo ve>
r» iicl«.

Oikia usco osotta/
Itzenstöilläns ilmoitta:
Caikls kiusauxis aina/
HCrra hanell woiton laina.
UMRacas Sielu alattele,

!
i

ÄinuaUsco meitäChristuxeen iälle» ,
istutta/ että nyncuin oxal f imewä <
Wijnapuusta Nesten/ niin me myif j
hänestä saamme Elämän/ «vanhm »
scaudenja AutUden. Adamlango c
pois Jumalan Armosta/ ja cad«< s
Jumalan Cuwan EpäuscoLans/H r
me Mens Armoihin oletania luw l«
Zan Cuwa rupe messä udistuman M!c<
con cautta» Uscon camea * MV
Christlls meidän omaxem jaasu MG»
sä; Mutta cusa Chr-stus, sielläM
myös JumalanArmo/ siellä on no»
cazckisen Elämän perinds. Vs«>

n.
5 7e4..5.4- *6?ö.j-i7. l"
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cautta f Abel uhrais lumslalle suu-
ttVmc?» uhrin cuin Cain: Nijn me
myöshengelliset Uhrit nhramme Iu»
malalle uscon cautta/ * nimittäin mei-

! dckn Huuldem Hedelmät jaKijloxet.
Uscon cautta L otettijn Taiwa-
sen/ nijn millä usco Ihmisten jouce-
sta saatta meitä Talwalliseen c"nsa«
käymiseen/ jo täsä Elämäsäkin Sil-
lä joChristus meisä «su/ jo meisä sn
ijancaictinen Elämä/ 3 wan salattu.
Uscon cautta Noe " Artinwalmi-
sti- Nijn me myös Uscon cauttaw»
lcm sisäl olemxi Seuracundaan jafij-

tallella pysymme/ cesca muut tä>
»män Mailman lawiaftMereftl huc-l cuwat. Uscon camla läxi Abraham

Maalda/ jssa Epäjumalja pal»
weldijn: ff Nijn me myös Uscon
uutta lähden, Mailm«fi< luowumI°Dcl/ Neljistä ia Suguista/ja kiinni-
ripumme Chrifiuxen ftnoisa/joca mei-
tä cutzu Uscon «alma oli hän Muu-kalainen/ ja loiwoi luwauua Maata:
Nijn myösmeuscollatoiwowme tai.
»allista lernsalemita/ 5§ jongalu-
mala Taiwasa on walmistanul. Me

B 2 ol<m
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ö6 u. Oilia» Uscon luomesi»
olem * oudot ja wieral täsä Mail.
mas/ja »täwöitzem Taiwalliseen Isän,
mahan. Uscon cäulla K Saara ijäl<
lisnä sijlliPojan Isachin: Nijn myös
me joica olem hengelisellämuoto cuol»
tel/ saamme woiman sijttä Chriftu-i
xen Hcngelisellä muoto- Sillä nijn<
cuin Chrifius terranfitis pyhäsä Nei<
hen Marian Cohdusa: Nijn hän wi«
lä jocopäiwäiyndy hengellisellämuo»
to uscollistsa Sieluja/ joca itzenspuh»
lana pitäMailmanstcannurist. Us<
con caulla 3 uhrais Abraham Isaa»
tin: Nijn myös me meidän Sieluni
ractan Pojan/ ft on meidän oman
laheom/ Uscon cautta hengeliM
muoto lapam ja uhramme: Sillä jo<
ta laheo Christusta seurata / sen pit<l
tieldämän ihens/ f se sn/ ei huoli»
man omasta tahdostans/ omasta cun<
niastans/ omasta ractaudestans. Us<
con cautta fiunais Isaat lacdbiN!
ff Samalla muoto mlem me caitl-
fta Jumalan hywlistisiunauMa oftl<
lisexi uscon cau«a; Mä ** Abraha»
mm Siemenesä/ se on Christuxesal
caictt canft i>l,wästisiunalan. Ujce»

cau
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«Ulla f ennusti Joseph Israelin la-
sien lählemlsesi H^pcist, ja andoi
Wyntzäneniuistans: Nijn loiwom
me myös Uscon caueta tästä henget-
lisest Egyplist/ seonMailmast/lähte-

, wäm/ ja wijmcin cuolluist ylösnouse-
»am. Uscon caueta * salatein Mo-ses colme Cuucautta; nijn usco myös
meidän kätke Salanan Tyranniude»
sta/ sijhenastiettämewchdoin luma-
lan cunnialiseen Salij» sisälle wie-
dän. Uscon cauila L walltzi Mo>ses paranimaxi kärsiä wajwa I«.malan joucon cansa/ cuin elä E-
gypnn cunniasa: Nijn wielä usco
sylyttä meisä tämän Elämän corcu-
den/ Cunmanja Hecuman ylonca-
tzen jaTaiwan Waldacunnan Halun.
Uscon cautta luemme suremniaxi ta.
waraxi Christuxen pilcan/ cuin tämän
Elämän Tamarat. Uscon cauna
Mi Moses Egyptin/ I jaei peljclM
Cumngan hirmuisulta; nijn wielä
Usco meitä rohwaise ja wahwista/ et.
«n me tämän Mailman Tyrannein
uhcauxia pelkä/multarohkialla jawah.
walla Sydämellä olem Jumalalle/D z jsca

3 /?eH.l!,,s.



ez 11. oitianUscon luonnosta.
joca meitä cutzu/ cuuliaistt. Uscon
cautta ' pitä Israelin Cansa päsM.
stä Nijn pidäm me myöspääsiäistä
uscon cautta Meidän Päsiäis iam.
bam f yn Christus uhrattu meidän
«destäm / jonga iiha F on totinen
Ruoca»ja jonga Meri on totinen
Juoma. Uscon cautta 3 täwi Is.raelin Cansa Punaisen Meren läpiyc:
Nijn me myös Uscon cautta täymme
tämän Elämän Meren läpitze. Ujcon
«autta "lerichon Muurit langeifit:
Nijn me myös Uscon cautta F§ cu-
kistam caicki Satanan ratennoxel.
Uscon cautta ff ei Rchad
Nijn myös me uscon cautta tätteM
ellen me tämän Mailtmn cansa Hu l
cu. Vscon cautta 3 Isiit owatwal<
dacnnnal woitlanet/ ieijonein Suu<
lntinnel/ tulen «voiman sammuttanet;
Nijn myös Vscon cautta me Sala<
mn Waldacunnan tutistamme/ Hel
welin ieijonin julmuden ja wäijyty'
xee wäldämme jaHelwelin miipaloji
wlemme wapahdelnxi.

Mutta Usco ei ole p«ljas luls j«)
Tunnustus/ wan eläwä ja wätt!»<!

Chri,

3 «e5. 'l.»?. "/e/,,20. FL z.c»«
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Christuxen Omistus/ joca meille E-
vangeliumis edes pandu on/ ja täy-
hellinen luottamus Jumalan Ar»
moon/meidän uscollifen Sydämmem
iepoja Rauha/ joca Christuxen ar-
moon mrw». Tämä Uzcosyndylu-
malan Sanan Siemenesi/ sillä Usco
ja'Hengi owal yxi/ muttaSana on
Pyhän Hengen Waunu. Hedelmäl-
lä onsencaldaineniusndo euin Sie-
menellätin/ Usco on Jumalinen He-
delmä/ sentähden pitä myös tcksä läs-
nä oleman Jumalinen Siemen ni-
mittäin Sana: Nijncuin iuomises
Walteus sai alcunS Sanasta/ sillä
Jumala sanoi/ * ja walkeus tuli:
Niin wielä Uscon Walteus si, Al»
cuns JumalanSanan Walteudefta.
Sinun Walteudesas § me näemme
Walteuden/ sano Psalmista. Costa
Usco meitä tijnniltä ja Christuxen«nsa yhdistä/ nijn on se meisä caic-
tein hywälN Awuin Alcu: Cusa U-sco siellä CHristus/ cusa CHristus l
siellä pyhä Elämä / nimittäin oitia
Nöyryys/ oitia Siweys ja oitia
Ractaus : Ei CHristus ja Pyhä
Hengi ercaine loinen loifestans:
Cusa Pyhä Hengi/ siellä on myös

D 4. oiti«
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70 !,. Hiljan Ustonluomtosta
Ma Pyhys Senlähden cusa pyhä
Elämä n olt/ siellä ei ole Pyhillchz
Pyhä Hengi: Cusa ei Pyhä Hcn.
Zl ole/ siellä ei ole Christus : Cusa
CHMus ei ole/siellä e» oli U'w. Se,
Oxa * jocaei >.me ja wcdä Nestettä
Wijnapuusta/ se ei ole yhdistetty wij<
«apuun cansa: Nijn en ole me wic.
lä Uscsn cauttaChrisiuxen cansa yh-
distelyt / jollem me sa Elämätä j«
Nestettä hänestä: Usco on hengelll-
nen Walkeus sillä Sydämet walai»
fian Uscolla; Sentähden hän myös
ymbärlNs lewittä hywäin Töiden
Walon : Cusa ei ole hywäin Töiden
ILalo/ siellä ei ole wieläUscon Wal-
seus .- Pahat Työt owat Pimeyden
Työt/ § mutta Usw on Watteusz
«van mitä osallisus 3 on walteudclla
Pimeyden cansa? Pahat Työt owat
5 Sannan Siemen/Usco on Chri-
fiuxen Siemen/ wan mikä oftllisus
on Chnsiuxella Satanan cansa? U<
scolla * Sydämet puhdisteta»/mm-
ta cuinga siellä taita olla sisällinen
Sydänden puhtaus / cusa ulconai»
sest owat saastaiset Puhet ia saastai.
fte Työt! Usco t on meidän woit-

tOM
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«m/ euingast fijs siellä on oitia N-
sco/ cusa iiha woitta Hengen ia ol-
la hänen fangixi? Uscon cautta on
meillä Chrisius/ ja Christuxe>a «san-
eaickinen Elckms : Multa ei yMn

synneisänspysywäine»
ole yancaickisesta Elämästä osallinen/
luinga fi/s Chrisiuxestai' Cuinga Uc
scosta? Sytytä meihin/O hy»äChri<
ste/ oitian Uscon walkeus/ että me
Uscon cautta saisim ijancaickisen E°
lsmän /

XIII.

Hengellisesi Mijw-
xm ja Sielun Amosta.',

styst.

Mstts Plka iloinen
Sielun Sulha suloinen;
Autuas jollhän kihläs canda/
Sillhan wtzmeinllon andlN
DMlna s kihlan sinun i'
MMMelKni ijancaictisest / sano

uscollistlle Sielut-
le. Christus laheoi olia HHsä, 3
cuin Galilean Canas Mmm / «M

D f hän



' ?» «.HenzellilestChrisiujcen
hsn olis tehnyt tiettäwäxi tullens
Mailmaan hengellisiin Häihin/ *l-
loitze § sinun HLRrasaejariemulye/
uscollinen Sielu/ sinun Jumein as/
joca sinun puetta Autuden Wa<teil<
la ia werhotta sinun w«nhurscauden
Hamella/ nijncuin caunistelun Mor»
fiamen hänen CaunistuxellanS. Iloi-«e Yljän Cunnian tähden/ iloltze Pl'jän Launeuden lähden/ iloitzePljä»
Ractauden tähden. Cortta on hä«
nen Cunnians/ sillä hän on totinen
Jumala siunattu ijancaicklsest: f
Misä Arwosa se iuondocappale/ ni-
«nittclin uicollinen Sielu mahra olla/

> cosca itze tuoja tahto hänen kihlata
itzellens? Suun on hänen Cauneu»

! dens/ 3 Ma hckn on caictein caunein
! Ihmisien iastenstasa/ sillä he näit §

' hämn Cunnians/ nijncuin ainucai»
! scn Pojan Cunnian Isästä/ täyn«

nckns Armo ja To<utta: hänen Cas«
i wons 3 paisti nijncuin Auringo/ ja

hänen Wattens olit nijncuin iumi:
' Suloiset" owal hänen Hulens/ hän

on caunisteltucunniatlisesii. Cmnga
suuri iaupius se sijs mahla olla/ettäsesuw
3 Hss/,H. »7. i, *//.<s,^.
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se suurin cattneus waliye Ihmisen
Sielun Synnin Saastaisudella ru»
mar «hdyn/ itzellens Morfiammexi.
Pliän puolella on cortein Majesttli/
Morsiamen puolella suurin Heictous:
MH on eaickein caunin/ Morsian
caickein rumin / ja cuiltNgin on Pl«
Mä suurenibi Rackaus Morfianda
«asian/ cuin Morfiammella sitä caic-
tein eunnialisinda ja cauneiNda Pltä
wastan. Eatzo sinunPltäs märälöm-
d<l Rackautla/ uscollinen Sielu: 3
Rackaus »veli hänen Taiwast alas
Maan päälle/ naulitzi hänen Ristijn/
pani Haueaan ja sai aina Helwettijn
«las astuman: Mitä teki nämät
caicti mu cuin Rackaus Morfian-
da wastan? Multa meidän Sydä«
mem on Kiwick ja Plyjyä rascam-
l>i/ jora nijn suun Rackaus ei s«
lvedewxi ylös Jumalan lygö Tai-wasen / custa hän sai Jumala» alaS
Ihmisten tygö: Morsian oli «lastoin/
§ eitä taicm Taiwalliscn Cuningaw
salijn wietä nijn alastoinna : Sm-
tähden hän i?e puetti' hänenAum-
dm ja Wanhurscauden Watteilla/wsca hänsijnä sastaisesa Synninpä»

D 6 hasiy
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74 ,»z. Hengellisesi Chrlfiureu
hasa Caapusa/ ja nijn julmasaWs»
ryden Hames« täriltynä macais:
Hän peitti hänen tirckäilla ja walteil»
la iijnawatleilla f nämät iijnawal»
«el owae pyhäin Wanhurscaudtt:
Tämä Wa« on Pljän tärsimisellil
ja cuolemalla«nsaicm Wanhurscans.
Jacob * «ti Työtä Neljäloistakym-
mendä Ajasiaica/ että hän olissanul
Rachelin Morsiamexens. Christui
lähes neljäAjastaica tteljättätymmen.
dä tätsei nälkä/Jano/Wilua/ Köy.
hyttä/ Häpiätä/Pilcka' Sileitä/Wi<
tzoja/ cattera Sappee/ Cuolemala/
ja Ristiä/että hän uscollisen Sielun
olis itzellens Morsiamexi woiltanut.
Simson § meni alas ja Philisierein
cuolemaan duomilusia CansasiaGi
itzellens Morsiamen: JumalanPoi»,
sa mli alas ja walitzi itzellens Morfia
mm ijcmcaiekiseen cuolemaan duomi<
«uifiaIhmisistä. Morsiamen SIW
oliTaiwallisen Isän wihoisa/ mutta
hän' catteralla Cuolemallans sen I-
säns cansa sowilti. Morsian macais
hänen weresäns/ 3 heiteltynä Ke-
dolle: Mutta hän pesi hänen Casto»
Medellä ""ja puhdisti pphimnM

Pesol-
f « c?e».1,.,7.§7«</.
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Pesolla. Hän wiwtti Morsiamen
weren omalla Werelläns/ sillä * Iu«
malan Weri puhdista caMsta
Synneistä. Morsian oli sasiamen
jaruma/ mutta hän woittli hänen
öljyllä/ f nimittäin iaupiudella ja
Armolla. Morsiamelta ei ollut eun»
Malisia Mateita, Mutta hän andoi
hänelle 3 ranne ja Corwarengat/
«mnisti hänen awuilla ja moninai»
silla pyhän Hengen lahjoilla. Mor>
sian oli peräti köyhä/ eitä ollutmttän
tihlaxi annellapa/ sentähdcn jätti hän
hänelle *' hengen Kihlan/ ja otti
hckneldä lihan Kihlan ja wei myö-
«lnsTaiwasen. Morsian oli nälkäi-
nen ja hän andoi § hänen Sämby»
W/ Hunajata ja Oljua/ ia omalla
iihallans ja Werelläns »uockei hän-
tä ijancaickiseenElämään. Morsian
oli lollelemaloin ja usein särke Awio-
lijtlons/tetehuorin Perkelen jaMail«
man cansa/ mutta suuresta ractaude-
stans Pltä hänen Wens armoinsol<

! la/ cosca hän oitialla catumisella hä-
, nen tygsns palaja. Tunne/ O usco-

' linen Sielu/ nämät sanomattomanAactauden moninaiset merkit: Ra»
casta/

* laö.,, 7. f



?s lj. HsngellistsiChlistnxen
casta/ O uscollinen Sielu/ sen racka«l«
la/ joca sinun ractaudes lähden astui
alas Neitzen Cohtuun: f Nijn paljo
«nämmin pitä meidänhändärarafta-
Man cuin itziäm/ jota hän paljo suu-
«mbi on/ joca itzens meidän edestäni
andanmon: * Caiten meidänEl<l.
mäm pitä meidän tawoillaman hä
nen caldaisexens/ jocaractauvestat».
li meidän caldaisexem: Se on tijttö
»ätöin/ jocati racastajalans jället
racasta; euittga sijs pitä meidän fiti,
racastaman/ jocaractaudefia meidän
cohtam nijncuin unhotti hänen M»
jestetins ? Autuas Sielu/ jocaM
Hengellisellä Awiofilellä Chnstuxcncansa yhdistelän/ se eaicki Christuxeii
hywät Työt rohkiast ja turwallisejl
itzellens omista/ nijncuin mutoingi»
Awiostäflys emändä Miehens cun
nian ja hywyden nautitze hywäreni
Mutta tästä Hengellisesi ia cmwaj
Awiostästyst me ainuastans Vsto»
cautta osallisex tulemme/ nijncuinw
joitetm on: F Minä Kihlan sinui
itztlleni uscosa. Bsto 3 meidänW
ta Ehrifiuxeett/ nijncuin Oxal Hen

/yö. ,f, f.
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gelisecn Wijnapuuhun / etts me HH.
nest<l Elämän ia Nesten imemme I«
nijncuin «e, f jotca AnnoskästysH
eläwäl/ ei enä ole caxi/ wanyxi iiha:
Nijn myös ne * jo«a uscoUaHEr<
l«sa tijnnirippuwat/ mlewat yhdexi
Hengexi hänen cansans, Museon
«utta Ehristus § asu meidän Sy«
lilmmisäm. Tämä usco/ jos hän on
»tinen/ nijn hän 3 on Voimallinen
ractauden caulla. Mncuin wanhas
Ttstameneis " Pappcin pili otta-
mn Neitzen emännsxenS/ nijn setai»
«Mnen pappi sencaldaisen Neitzen

'hengMsescl muoto cansans yhdistä/
»i«a Perttien/ Mailmanja oman Ä»
h«ns halamisista iyens puhtana ja
ftxstuttamaloinna pitä. O Chrifts
«e meitä mahbolliftx, Carhan häi»
M wihdoin mleman! f

,IZ. f <4/,e,/»,?,
XIV.

hnstuxen Lihaan
TulemisenSalaisudest.

WFcnc cunabul»
MsMmKchdosa/

CnM



7« »4. Chrisiuxe» iihaa» tulemist»
Caicklwaldias Wacusa/
Capaloihmkaänttm/
Setmem Lasna lastettin.

Sy<
näistä MailmaliM

HERranSyndymiscn S«>
laisulla tutkisteleman. Jumalanpoi<
ca f mli alas Taiwasta/ että meeu»
lisim Jumalan waliluixi Pojiri. Iu«
mala ml, Ihmisex/ että Ihminen «>

lis Jumalan * iuonnosta jaArmo»
sia osallisexi. Ehostus syndyi Mail»
man Ehwlla/ ellä hän olis osolla»
nut/ ettei hänen iihan TulemiseniHyödylps nijn paljo tule tähän Elä-
mun / cuin mlewaiseen ijancaicti»
seen. Rauhallisen Augustuxenaica-
na tahdoi hän syndyä/ jocaRauhan
toimitti Ihmisten ja Jumalanwaß
le. Hän tahdoi syndyalsraelinCan>
ftn Orjudcn aicana/jocahcinen Can»sans olkia wapahlaja on. H«ln l«h'
toi syndyä wieran Herran wallan al<
la/ sillä F hänen Waldacundans t!
ollut tästä Mailmasta. HänsyWi
NeKzesiä/ osttlaxens ellei hän slki<l
ja synny muiden cuin Hengellisten

f 6«/< 4, *
~ i»e,. /, 5 «
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» NeitzyttenSydämisä/ st on nijden/
joidcnga Mieli ja Halu eikä Mml-mosa eitä Perkelesä/ wan Jumala»sa Hengen yhteydellä tijnmrippu.
Hän syndyi puhoas ja pyhä/ mä
hän meidän sastaisen syudymiscmpuh<
distais. Hän syndy» Neitzcstä Mit»
helle tihlamsta/ Awlostästyn cunnia-
xi/ jsca lumalalda asetettu on -j-
Hän syndy» pimiälls Pöllä/ joca on
tsnnen Walkcus/ jacaicti Mailman
pimeydet »valaise. Hän pandin Sei<
meen/ joca on meidän Sleluem oi>
tia eine ja ruoca. Hän syndyi Afil»
jaHärjäntestellä/ etlckhän IHMlset/
j«ca Synnin tähden olit Juhtain
Maiset/ olls jällcns saattanut endi»s«n tilaans arwoons. Hän syn<
lyi Belhlehemis/ se on> ieipä Huo-
nces/ joca ruocti meidän SielumE<
lilmän ieiwMä jaanda meille luma-
I»n hywäin lccolnyldätylläisel, Ra-
winnon. Hän on Esicoinen ja Hi»»«ns ainua Poica täsä Mailmas/
jmlumaluden luonnon puolest on
Ejicoinen ja Isän ainuaPoica Tal-
«m. Hän syndyi köyhänä ja la»
Wwana § «tähän loimitais meib

le mi»
* ~ t70,. „, z.
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zo l4.ChristuxenlthaaVlnlemisen
le laiwallista Rictautla. »Yän syn<
dyi ylöncatzoms JuhtainNawetoft/
<ttä hän meils ,aalta,s Taiwallisen
Carlanon Saiijn Taiwafia l<lh<.
«ttlin,<ncalda,ftn hywänTyön Sa-nansa «aja/ sillä eiM«anpälläy>i-
tän ymmärtänyt sen suurutla Oi<
tiudclla on Taiwalllsten iahjain loi-
wakmen Sanansaattaja. Engeltin
joucto lloitze / sillä he Christuxen ti
haan tulemisen cautta lawat meil«l
cumpaneixens heidän aumleens. Pai<
menille tämä ihme ensin ilmoilellin/,
sillä wlji ien sieluin Paimen mli«f,
dotetmja iambaila oitialle Tielle joh>
datlaman. Köyhille ia ylöncatzstuil',
le tämä 110 ilmoilellin!/ sillä ei yfi-
tän tule tästä Ilosta osalisexi/ joc<,
ei ole ihe mielesiäns halpa ja heng<l< j
linen Waiwainen. Nijlle tämä' Il«,
ilmoilellin/ jottawalwoilheidän ta» j
maans/ sillä ei ne tule tiifiä Il»fi«
osallisexi/ jolca Synnisä macawal ;
»an joidengaSydän walwo luml,,
lan tygö. Taiwalisen Sotaw<Mj<
Joucto iloitze/ joca meidän Efiwan 5
hcMbain langemisen tähden 01l suu> ft
rest surullisexi tullut. Tämän M
ran iaCuninzan kirkkaus näty T«tt
wasa/ jonga töyhyden IhmisetK 5,

cal
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Moit Maasa. Engcli tieldäpeltä-
M, MH se syndyi/ joca caiken pe-
lon Syn poisotta 110 ilmoitttan
Taiwast / sillä caiten Ilon alcu ja
«ndaja syndyi. 110 cuuimetan/ sillä
wiha Jumalan ja Ihmisten waihel-

la, joca caiten murhen alcu oli/ on
poisoeettu. CunniaannelanluMl,-
lalle corteudes/jonga meidän Esiwan»
himbam ylitzetäymifelläns tahdoit
poisryowätä : Oitiarauha on tämän
syndymisen cautta saatu/ sillä ennen
olit Ihmiset Jumalan Vihamiehet/
heidän omawndons oli heitä wastan/
ja olit itze testenäns riitaiset Oitia
rauha on Vcailmalle jätlens annettu/
M se on woitettu joca meidän Fan»
gina piti. Käytäm metin Paime»
nitten cansa Seimehen/ se on/ Ser-
mundaan/ ja me löydämme tämän
iopsin capaloisa, se on/ pyhäs Ra.
nmus kärittynä. Kättetämmyös me
Marian Jumalan pyhän Hitin can<s« tämän suuren Salaisuden Sanat/
j« muistutelcam nijtä jocapäiwäSy<
»smesän». Me mahdam Engeleitä
Wata/ ynnä heidän cansans weisa.
ta, ja tämän suure» hywän tegon
edestä lumalata tijttä. Iloiecam ja
tMUilcam Taiwalliftnioucon cansa.

Sillä



z, l4.Christux<n lihaantulemisen
Sillä josEngelit nijn suuresi iloitze-
w«t meidän tählem: cumga paljo e.
nämmin mahdam me ilolla/ joille f
lämä iapsi syndynyt ja annettu on?
Jos * Israeliin iloitzilja riemuitzie/«oscs lljton Arcki tuolin heidän ly.
göns/ joca oli Jumalan lihaan m-
lemisen esicuwa/ cuinga paljo enäm»
min me mahdsm iloita / joidenga lp,
gö itze HERra Personan yhteyteen
vtelusa lihasa wle? Jos Abraham
iloiyi § nählyäns HERran Päiwan/
ja eosca 3 hän ihmisen Hahmoshä-
nelle wähäxaica ilmestyi/ mitä sijsme
mahdam tehdä/ sijtlecuin hän jo mei-
dän iuondom ijancaictisella ja pästä-
mättömM Sieellä on itzeens yhdi>
Myt? Ihmetelkäm läsä Jumalan
määrälsindä hywyttä/joca/ coscanit
<n lainnet astua ylös hänen tygöne/
astui alas meidän tygöm. Ihmettl»
täm Jumalan suurta woima / joca
cahdesta nijn cauwas eroilemsta lm
si tehdä yhden nijn tindiäst yhdiste-
lyn/ nijn että nyt on yri Jumala jo
Ihminen, Ihmetelkäm Jumalansuuna Woima/ joca löysi neuwon
M muodon meidän lunafiuxellem/ co>

scaei-
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sca eitä Tngelit eitä Ihmiftt yhtätän
«euwo tiennee, Määräisin yywys
oli wihoittttu/ nijn tarwlltln msä-
lälöin maro ja sowindo: Ihminen
wihoieci Jumalan/ nijn Ihmistldä
wadttlin maxo ; mutta eitä Ihmi-seldä laillu tehdä täyllä maxoa/ eitä
Jumalan Wanhurscaudelle «inu
tehdä täyttä/ ilman määrätöindähin-
da. * SentHdenluli Jumala It>
mesezli/ että sekä se joca synnin teti/
olis maxon tehnyt / ja se joca mää»
rälöin oli/ olis määrättömän hinnan
maxanut. Ihmeteltäm tätä luma»
lan Wanhurscauden ja iaupiuden
hywä toimitusta/ jotaei yxitänluon-
docappale/ ennen cuin Jumala sen il-
moitti / tainnut löytä eitä sillengän
luin se ilmoiteltu on/lmda täydeli«
sist käsiltä. Ihmeteltäm ja ältäm
järjelläm käsittä pylätö; pyttäm u>
scoa/waicka en me taida täM; mn<
nustacam meidänymmärlämältömy.
dem/ ja ältäm tieldäto Jumalanwoima.
' l, O?«« <öe«s ~ ,z.

Chri'
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XV.

Wrtstuxm Lihaan
tulemisen terwellisestHe-

delmästä.

Kytos ama ICsuxelle/
Dllstys ylimmäiselle/
loca meit on Lunastan/
Waiwoist caikist wapahtan!

WMlna * ilmoitan ttllle
WMMuuren Ilon/ fono Engeli

Chrisiuxensyndyisä. Tosin
aiwan suuren/ Mä se on suurembi/l

.
cuin Ihmisen järkimitä käsittä. Se!
Kli eaickein suurin Wiheliäisys/ ettcK
me Jumalan Wihan/ Perkelen Woi>
man ja Cadomxen allo
Fangina pidettin : Paljo suurembi
Wiheliäisys oli se/ etten me nijn sum<
la Wiheljä,syllä mndenet/ engäsch«l
milän huolinee : Mutta npt meille
suuri ilo ilmolleean/ Dä se lulinuil'!
maan/ jioca meitä caitista nijstck P«<
hoifia pelasta. § ParandMlUli Soi'
rostcn lpgö/ Wapahtaja FalM»

* 6«e. H. 10. Z ck
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lyg§/ Tie erywäistenlygö/ Cuolluit.
tentygo Elämä/ cadottttuin lygö Au»
«us. NijncuinMofts " lähettttin
Israelin Cansan tygs/ heilsEgyptin
Orjudesta wapahtaman : Vlijn myös
Christus Ifäldä läheleltin coco Ih>
misen Sucucunda Pertelen Fcmgiu-
dest pelastaman Nijncuin Melli»
nen 3 sille cuin Wedetolit<utwan<
n<l/ wi OljupunOxaisen Noen Ar-
chijn: Nijn mli myös Christus Ma-
ilmaan/ sarnaman Rauha ja Ihmi»
senSucuwnnan Sowindoea luma«
lan cansa- Todella me siis ilo«tzem
ja Jumalaniaupiudesta paljon hywä
ioiwomme/ joca -j- meitä/ jo«awie>
lä hänen wihollisens olimme/niin suu-
«firacasti ettähän meidän euondom
siihentijndiään lumaluden yhteyteen
«hd«i otta : mitä hän sijs nnldä/ zol.
« tihsn Osallisuden cautta owal
häneen yhdistetyt/ taita tieldä? § Cu«
ca on ttänäns iihaons wihamrul/'Cuinga fe corkia määrätöin iaupius
laita meitä HMmjolcahänen luon<
nosians olem osalliftxi tullet?

Cuca raita tämän SalaisudenSuurudenymmärtä/ eli ulos puhua?
SijnH



86 15. Christnxen lihaa» tnlemlft,
Sijnä o» caictein cortein Corteusl
ja caickein hal»b«nKelwottoMUs: s,j.
nä on caicteln sumin Woima/ ja
caictein suurin Heictous/ca,ctein cor-
tein Majesteell/ ja caiclein suurin
Raadollisus. Mitä on Jumalala
eortiambi/ ,a Ihmistä halwembi?'
Mitä Jumalala woimalliftmbl, j«
Ihmistä helcoml» / Mitä Jumala,
la cumualnscmdi/ ja Ihmiftä radol»
lisembt Z' M. tta se csrttin Woimo
löysi muodon/ Cuinga nämäl yhdi-
ftetlin/ ic cortc,n Wanhurscaui
wadei ftncaldaista yhdistystä. Cu«
taica tämän salaisuden Suurudw
käsinä? ' Täydellinen ja määrätöin
Hinda waditt n Ihnustn Synnin<-

destä/ sil<ä Ihminen oli pois wieran>
dunut sijtä n«älällöniästä Hywyd<>
siä/mmnläin Jumalasta; Wanm'
kä taisi olla wärättömän Jumala»'
wertainen? se märätöil -
Wanhurscaus olta nijncuin «yeldän!»
täydellisen Hmnan/ ja 5 i«e I«>m,!
la iuoja ichasa kärsi / ellei iuolidt» l
cappalen iiha ijancaictisest wa«M,

tais. Määräisin Hywys oli wihoi l
cetlu / ei taitanut yxitän muu wälii t^
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käydä cuin märällömckn Woimcm
Wälimies; Wanmitä on paitzi lu-
matala määrätöin! Senlähden °" itzs
Jumala sowitti CansansMailman;
Itze Jumala tuli Wälimiehcxi/ itze
f Jumala Ihmisen Sucucunnan
Werelläns lunasti

Cuca taita tämän Salaisuden suu»
luden käsittä? Plimmäincn iuolaoli
Vihoitettu ja iuondocappale ei pllä«
nyt lucua lepyttämisesi/ eitä sowltla«
imiscst/ semähden hän itze joca wchoi-
,tttm oli/ olla ilhan ja tule Sowitta»
>jaxi. Ihminen hyljäis Jumalan jai
kansi itzcns Jumalan Wchamiehetz
Samnan tygö /wan se joca hyllätty
oli/ etzi ahkerasi sitä joca hänen hyl-
jännyt oli/ ja armiasti tygönscutzu.
Ihminen luopui määrättömästä Hy.
wpdestä / ja määrättömään
!P..hu«en/ mutta se sama mäarälöm
wywys andoi Hinnan/
i>6 lunasti iuondocappaleu maärältö»
Pästä pahasia. Eiks tämä ole nM<
tälom iaupius/ joca caitcn IhmisinI«jcn ja PmmärrMn Plltzetäy 3Meidän iuenoom on Chrisiuxen caul-
a pallo tehty / cuin
e Adamin langemisen cautta oii hä»

E wäisip



z« 15.Grisiuxen «haa»tulemisen
wäisiy ja lurmeldu: Enämmänolen»
me Chrisiuxesa saanee/ cuin Adan,,.sa cadHttanet: Syndi oli suurex ml.
lut/multa Jumalan Armo paljo suu-remmax. Me cadotim * Hdalnjj!
Wiattomuden/ Christuxesa me sain,,
me Mens täydellisen Wanhurstoil-
den. Muutmahtawat ihmetellä lu>
malan Woima wan hänen armoni >
ja iaupiudens on »vielä enämmilnl
jhmeteldäwä; Waicka Jumalasi,ml
yhtäläinen Woima ja taupius/ m
mitläin molemmat mckärältömksMuue maheawal ihmetellä luomista,
minä ihmettelenenämmin iunalM,
Waicka setä luominen että iunafia
minen owasMlemmal määrättömäs
Woiman Työt. Suuri se on/ <l»
Ihminen luolin/ jocaeiwielämich
ansainnut/ Mäeihänwielä ollutcolil
Paljo suuremmax se wielä näky/ e<»
Jumala sen/ jsca paljon paha o»
sainnut oli/ lunasti iaitze täyden W
xon hänen edeftäns teki. Ihmellim
on se/ että Jumala on meidän Aham jaiuum nijn caumst tehnyt/w«
paljo ihmelliseMbi se on/ ellä -s M,
mala tahdoi tulla iihari meidän W
ftam /ja iuuxi meidän iuifiam. H,

«ni
« «<?»./, iF. f k?H./,j-.
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minun Sielun ole tijwllinm sinun
lumalalles joca sinun loi/ costas ett
wielä ollutcanljoca sinun lunasti/co>
stas Synnin lchden cadottttu olit;
loca sinulle/ coscas Uscon cautta
Christuxesa lijniriput/ walmisti lai«
mallisen Ilon/ jaCunnian.

XVI.

Hengellisestä Juma-
Wen Ihmisten Wirwo-

tuxesta.
l)ui6 Vlsusest2nimX/luX)Me«

clicin,, cibui.
M:s Sielun Walkeus/
Rawmdo ja Parannus/
loca meitä wirwotta/
Kiwuist caikist kirwotta.

hywä Jumala on §

suuren
pidon/ wan sijhen Pilck wielä-

män nälkäiset Sydämet. Ei se lun<
ne Taiwallistn Pidon makeutta/ js»
ca ci sitä maista : Ei se maista/ joc<
<i usco. Uscoa Christuxen päälle onTaiwallisecn Pitoon tulla .- Wan ei
laida yxitän uscoa/ paitzi Mjyca syn-

E H dms
K ,4.- 16.
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dins wnde/ nh'tä todella sure jacam
Cammus ja särjetty Sydän onhen»
gellinm sielun nälkä : Usco on hen>
gellinenßawindo. -j- Israclln Can.
salle andoi Jumala Corwcsa Manna
» Engelitten : Täsä Uden Te-
stamendin Pidosa anda Jumala Tai<
Wallista Manna nimittäin hänenAH
nions/ Syndein andex saamisen/ j«
hänen Poicans Engelitlen HEH-
ran. §, Chrisius on totinen Taiwl>l>
linenieipä/ joca mli Taiwasi alas jo
anoa Elämän Mailmalle. Se M
on täytetty Sicain rawalla/ se sn/
zämän Mailman hercuilla ja Hecu-'
malla/ ei se himoitze tätä makeutta,'
Ei ulconaincn Ihminen ymmärrä!
mikä on matein sen sisällisen miele<
siä. Jumala anda hänen
Eorwesa/ se on/ cusa caicki Mai!mol<
linenlohdums SieluldapuulM. Isl''
ca olitEmäluzän nainee/ 3 ei neW
tsnet tulia; puh:at Neitzet/se on/n«
Sielut/ jolca ei Perkelesä Synni»
ca«ta / eitä Wailmaft hecunM
cautta tijnniripu/tulewat tälle pidM
Minä *- olen teille kihlannut yhM
Miehen / että minä puhlan Neitz«<

Lhw
f
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Chrisiuxelle luotaisin/ sano Apostoli:
Meidän Si«lum ei Pidä hengeliseS
huowdes macaman/ että Jumala
laidais hengeltistn Awwstästyn hä»
nen cansans raktta. Joilla f oli
H.iiu mennä Peldons catzoman / ei
ne tahtonet Ma: jotca tämän Mail-
manHeculnata racastawat/ eineitä,
woltzc taiValllfeensulolsmcm. Halu
sn Sielun lalca: «Sielu käy M.
le pidolle/ jollei hän halaja: El taida
tämän Maiiman lohdUluMatäyttt»
ty SieluTaiwMleen
lam. Costa * st ricas Nuomcamm
cuuli/ että hänen pitirickaudeft joisa
hänen Sicluns kijnNitippui / Chri<
stuxcn lähden y!önand«man/menl hän
poismurheisans: Taiwallinen Elise-
us § Chrisius eiwuodalasen suloisuden Oljua/ jollei caicki a-
fiiat ole tyhjät: El mle Jumalanrac<
taus Sielun sisälle/ jolleimD oma
ja Mailman rackaus lähde ulos. Cu»sa 3 meidän Tawawm on/ siellä on
myös mc,dän Sydämcm : jos sinä
Mailman pidät mwaranas/ nijn si«nun Sydämcs on Mailmas: f Rac<

E 3 tall-



9» ,6. Hengellisestä Jumaliste»
taudtn woima on ylMsiäwäinen/joi
Mailmaaracastat/nijnsmaiiman can.sa yhdistyt: Rackauven Woima on
Muultawainen/ jos sinä Mailmaz
racasial/ nijns tulet Mailmalliscxi/
jos racastat/ nijns tulet
Taiwallisexi. lolca * Härkiä osto>
wat/ ja nylä coelttlewat/ ei ne tule
Christuxen tygö. loidcnga F Gy<
däx kijnmrippu rictandesa / ei ne ch
Taiwallista rickaulla. Maalliset Ric<
caudet Sielun Himon täyttämät pe»
lollisella rawinnoUa/ ettei oikiata R«'z
windotans/ jocatäydellisesi hänen Hi>
mons täyttä/ lumalasa etzeis: Caic<
ti MaallisetRickaudet owut luodussa
Cappaleisa/ Hopiasa/ Cullasa/Huo<
nei!a/ Cartanölsa/ Carjoisa,c. Mei-
bän Slelum ei taida tylyä yhtengän
tuondocappaleen/ sillä se on itze caickia
iuondocappaleita parembi; sillä n<
cmcklowat hänen tähtens ja Hywä-
xens luodUt.Cuingaheicol caicki luon»
docappalet owal meidän Sielu HW
täyttämän ja tyllyttämän/ se nähdä»
euolemasa / josame caitilda luodß
ba ylönannelan: Se on Ihme/ e<>
«a me nijn tijndiäft tuondocappalti
sa tijniripumme/ costa ne cuilenzO

« 6»,. ,4: ,F. F /»/«/,/«,,«
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nijnheldiäsi ja muuttawaisefti meisH
tijnnirippuwat. Cssca Adam tään»
si itzens pois Jumalan tohdumxestl
jaetzei Himoans hywän japahan Tie-
don Puusa/ ajettin h<ln vlos Para»
disist : Jos meidän Sielum tändä i<
tzens iuojast iuomin lygö/ nijn hän
cadma Taiwallisen iohdutuxen / jc»
Elämän Puun tyköä peräti pois tor-
Dan : W.m mtkäst ioppu nijlläow
jotc» tämän Pidon ylöncatzowat? *

Tämän Mailman Meno on calsw<s
ja caictijotca hänesäkijnnlrippuwal:
Caicki iuodut huckuwal ja caicki jot.
ca nishin luottawat: TaiwallinenI«
sä wanno / § ettei yxitän nijstä jot<
ca Härtäns/ Peldons/ Waimons/se
on/ Maalliset Menot parambana pi>
dil c»in Taiwalli<en Pidon Suloi<
suden/ pidä maistaman hänen EH»wllisians. Jällen Eheollisen ei enck
Ruoca ratela cosca Christus ylönca»
tzotan/ nijn ei yheän Parannosta ole
Mllä: Plöncatzojal rsngijftan ijan-
caickisella Näljällä/ japitä elämän
ijancaictlses Pimeydes. lotca <i
tahtonet cuulla Christusta/ cuin hän
«tzui: I Tulcat caicki minun tygoni/

E 4 jocca



zj4 tS« HengeVisestä Jumalisiin
jsecaTyötä teette ja otetta rasilettut;
Mden täyn) wihd«n cuulla händch<u,n hän täste' Mcngckt - kl! StUll
Hancaictiscen Tuleen. SOdomitte.
nl F paloit Tulesa / eosta ei he
ionit cuin HM Kochin Sai-r-
-nan cautta cuymtin: Jumalan
han tUli polla jotta,
sämän Pidon ylsncatzoit / cuin HM,
Evangeljumin cautta cutzulcln : Ne
Meitzei/ 3 Mmqa iampuis PM
<ulles ei ollut Oljua/ wijpywät/ W
VälilläOwi suljetan: loidenga S>).
damet ei ole Pyhän Hengen Oljulla
Täytetyt täsä MailmaS; Eintjtä B
M Chnstus hänm I!oons/wannijl<
3ä suljetan Syndein' Andex saami-sen Owi/ iauMden Owi/ ishduw
)?en Owi/ Toiwon Ow!/ Armon O-
lvi / hywäin Töiden Owi. WiclHi
«on M sisällillcn Chrisiuxen Cutzu»!
WUs/ autuas joca ftn cuule. Chri-'
fius usein ** colcutta meidän Sp,
damcm Owe pyhillä Haluilla / har<
sailla Huocauxilla/JumalisillaM
MMa: Aumas joca awa/ cosca HM
solcutta l Nij» pian cuins jongun

Taiwal<
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Taiwalliftn Armon Halun lunnee
Sydckmcsäs/ nijn tiedä wlsilst Chri-
siuxen Sydändäs colcuttawan/ laste
händä sisälle ettei hän menis siwm>
tze/ ettei hän Me sulkis sinulda Hc«
nen iaupiudens i)we - Nijn pian
min sinä'jöngun Jumalisten Ajalu<
steti Kipinän tunnet Sydämefäs/ntzn
tiedä sen Jumalan mckaudcn ja P.'
Hengen waicutuxesta syttynen ole-
wan : cohenna ja wiritä sitä tulda
että serackauden iiekiri wiriäis. C««
wahda/ f eltes Henge sammuta j<y
Jumalan työtä estä. Joca " luma»
lan templin mrmele/ sen Jumalawr«
mcle. Jumalan Templi on meidä»'
Sydämem/ se sen turmele/ joca P.Hengelle sisälliscst Sanan caulta cu»

! Wwaiselle <i anna sia WanhäsTesta-
! mendisPropheeat sait euullaHErrare
! § »Misest puhuwan - Udcs Testamen-
dis caicki Jumaliset Pchän Hengen
sisällisen waicumrcn ja wetckmisenlllundewal. Aumat owae caicki/ jotta
cuulewal ja sturawal.

Es Casicn
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XVII.

Lasten HedelmW.
Lacrum baz!>ti3M2 lavZcrum eli.
Castes TaiwanOwi awntan/
SleluPyhall wirrallwaletii/
Synnin syistä siistetan/
Pirun Pauloist pästetän.
EMRllista/ ustottlnen Sle.WWHlusilä sumca Ar-

cuin lerwMscs casten
PesoS sinulle on esolcttu, Caste -j- on
Nuden syndymiscn Peso/ ftnlahm
goca Casten wedellä on pesty/ c, s«
snck ole cocongns simä Wanhas ii-
hai, syndym.ses/ wan eltä hän on *

Jumalasta syndynylWeden ia Hen<
gen cautta/ ftnlähdcn onhänluM'
laniapfi. ja että hän oniapfi/ § o«j
hän myös ijancaietlsen Aumden pe<
«jllinen NijnWin 3 Taiwallineni
Isä Chrisiuxen Castes andoi cuull<!
sämänänen: Tämä on minunracas
Poicam: Niin calcki joeca uscowol

castetan/ mlewal Jumalan iapM
Nijntuin CHriMxcn Castes PM

Hengi

27. 3
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Hengi ilmestyi Mettisen MUodo3a;
Nijn hänmyös on läsnä meidän Ca«

ja anda sille Woiman; I«
wielä sijllen Castess hän itze annetun
luscowa-sille/ joisa hän udet walcutu-

'let toimitta / että he owat taieawal
* cuin Kärmel/ ia wagal cuin Mtt»
Etiset. Nijncuin se mp.chtui
jnijn semyös mpahlu wastndest syn»
dymises. iuomises -f JumalanHen-
>gilijckui Wetlen pällä mandoiheil-
,le eläwäisen »voiman: Nijn on myös
castesa P. Hengi läsnä/ ja «te sen ler-
wellsexi udcn syndymifen wcklicappale-
xi, § Itze lunastaja
andoiyänens casta/ todistaxens/ettH

,me Casten cautta hänen läsenixens
, tulemme. Usein parannus ja M»
<öe Pähän sowittlan/ että muut I<l»
senct sen caulta paranisit >- Meidän
hengellinen Päm on Chrifius/ hän
olliCasten parannuren hänen hengel-
lisen Ruumins tcrweydexl. Pml»ä«

l lins leickauxes 3 teki Jumala lijlon
'j hänen Cansans cansa Wanhas Te-l siamendis: samalla muoeo me Casten

cautta Jumalan lijltoon oltlan udes
E 6 Testa-

* H/i„K. /O, l/. f 6e». ~ ~ §

se»- H, iz,
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Testammdls: * Silläymbsrinskic,
täuxensian mli Caste: loca sijson
Jumalan liitoja/ ei ft pcltä Sata-,
wm candeita. Castesa § me pälicnl
Mcmme Christux n/ sencähden f>
«o Ramatm/ 3 että pyhät oM
wattens Caritzan Wcres wallstonel!
Chrisiuren Wanhurscaus on se cou-!
nis waee/focasijs on tällä WatM
puetelly/eisepeltä synnin wirhiä. le>!
Wsalemis iammastcn Huom
Hytsnä Hli iamwicko johon Engel,
alastuli määrätyllä ajalla ja lijculti
Meden:joca ensiwäisnä welen a>
siui/ cofca se lhcutellu oli/ niin hän
parani/ chtä misä ilsnäns t«M
hän oli: Casien Wcsi on se iammic
ko/ joca calckinätsesia Synnin mM
M paranda/ cosca P. Hengi sW
alas astu/ ia sen Keoitta Chrifium
WercW/ ioca on uhrattu meidän»
destum/ nijncuin ennein lerusale
min iälnMic s uhrit lviruttttin
Chrisiuxen casies s awaW
'Nijn wicla meidän Castestm Taiwo»
swi awatan, Chnstuxcn Castefte,
li eoco P. Colminaisus läsnä : m
hän on myös läsnä meidän CastlsW



Hedelmistä. 99
ja nijnsijnä lupauxen sanas/ jocaon
weden tykönä/ Ulto käsiltä Ilän Ar-
mon/ joca hänen otta iapserens/ Po»
j«n ansion/ joca hänen puhdista/ P.
Hengen woiman/ jota hänen wastu»
desi synnyttä/ . Pharao 5 caikcn
Somjouckons cans uppois Punai-secn Mereen/ mutta Israelin iapset

läpitzewaelstt: Nijn
myös caittein wtcain jasyndeinjouc»
to Caftcsa vpolctan/ jauscoAiset wa<

tulewatTaiwan Wal<
dacunnan luwatluunpcrindöön.Sen>
tähden on myös Caste se clasinenMeri/ f jonga Johannes näki: sen
läpitzc/ nijncmn Clasin/ Wanhur-
scauden auringon tirckaus Pistä mei<
dän Sydämin. Se Meri oli Ca>

ritzan istuimen edes: Caritzan istuin
on Seuracunda/ Mainuasa löytän
Pyhän Casten armo. EicchielnätilTcmpliss wirran juoxewan/ joca caic<
ti cläwäxi,a terwexi leti: HmMi-se« Jumalan Templis/ se on/ Seu..
«cunnasa/ cuohuwat wielck terwel»
llset casten Wcdet/ joldenga sywylcen
'* heiltlän caicti meidän syndim/ ja

caicti
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caicki pittl terw« oleman jaelämän/
cuhunga tämä Wirta »ule. Caste
on htl.gelinen wedenpaisumus/ jo-
hon caictl Synnin iiha upotttan:
Se Saastainen carne/ se on Per-
tele/ pätene pois: Mutta Mettinen/se on/ Pyhä Hengi/ lendäja mo Ol»
jupuun lehden/ ft on Rauhan ja ie-
won motta Sydämille. Muista sen»
tähden/ ustolllnen Sielu/ sicäsuum
armo/cuiN sinulle castesaosotettuon/
ja trjtä Sydämestäs Jumalala.

Mutta jota runjamb. Armo weil»
le on Castesa annettu / sitä ahkera-
mast pitä meidän ne iahjattallella pi-
tämän Me olemmeChristuren can>sa haudatut f Casten cautta cuole-
maan/ että nijncuinChnsius on cuol'
luista Isän cunnian cautta ylösheri!'
lelly: Nijn pitä meidängin udes s-
lämäs waeldaman. Meolemme p!
raiul / ältäm sillen Syndiä tehtö/ §,

ettei pahembi meitä colMs. M>
olemme pällcm pulenet CHristuren
Wanhmscauden/ stncallinWatttll
älkänGie sitä synnin riettaudella
siuttaco; Meidän wanha IhmW
on rlstlnnaulitlu ja cuolettlm Cast<>
sa/ elätonsijs se usi Ihminen, " M«

0,'l!!!
-j- ile»F,4. F /sö. 14.'5/ö«4,
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elem wasiudest syndynet/ ja meidän
Melem hcngcsä udljteeut C'st<s.,/
ftncähden ältön syndi walliecoHmge.
7 Wucha on cadonut/ja caickiowat
Udcxi mllet; ältön sijs tihan Wan<
huus woittaco hengen udlstufta. Me
olemme Jumalaniapset uden syndy.
lwsen cautta/clätäm sijs nnncuin sen.
caldaistn Isän lasten tule. Mc ol< m
mllel Pyhän Hengen Templixi/ wah»
wistacam senlähden tälle wicralle o>
tollinen Sia: Mc olem otemt Ju-
malan iijttoon/ cayocam ettei perte»
le meitä Viettele tämän luon armo-
sta pois langeman. To-mita nämät
caickt meisä/ O hywästisiunattuCol-
minaisus/yxi Jumala: loca annoit
Casiesa nijn suuren «rmon: Anna
myös/että me sijnä armosa aina py<
syisimme!

f 2.171»^.5,17.
XVIII.

Terwellssest Ehnstu-xen Ruumin ja Weren
osalllsudest.

Vit« lans ett caro <2Krjsti,

lmensjuomaxcmM canda/
SM



lvi 18. Terlvellisesi Chrtsiuxcn
Se cautt uscowalftt elämän/
Pitä wchdoin catcki perilnän.

§ syö minun Liha-!WMnt ja juo minun WcrlM.
on ijancaickmen El<l

mä/ sano Chnstus. Tosin aiwm
suuri on hywcllece<
«ttei hän amuastms ottanut mcidin
icham ja corgottanut sitäsen Cunnian Istuimelle : Mun,
myös Rumtllans ja Werellänsm'',
tä r«!vi»e ijancaickisten ElämM
O nijtci terwellisiä Sielun HerckM'
O tätä toiwoltapa Pitoa/ OM
TaiwMsta ja Engelitten Ruoco!,'
Waieka Engclfttin himoltzewal '/

nähdä tätä Salaisulta : Ei hän«
tcngan 1- Engeleitä / wan
m>n Siemenen otta pällens : iums
staja on meitä lchemmäistmbi/ cu»
Engeleitä : Sillä sijtä me!UNN<n»
me hänen rackaudens/ 3 että hW
andoi meille hänen hengcstäns:»
ti ainltastans Hengcstäns/ muIUZ
myös hänen Ruumlstans ja
siäns. Sillä nnn sano itze
Marin Sacramendin iclwM D

3 l.lsö.j.lz.
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Viinasta: * Tämä on minun Ruu-
min: Tämä on minun Wcrcni: Cu.n-
g,, Herra taita nijtä unhotta/ jo,cc,
hcin ilhallans ia werelläns on luna,
stmut/ ioita hän RuuMlllansja We-
lclläns rawitze/' loca f syö Chri-
istuxen iiha/ ja juo hänen Wcrmns/
st on Christuxes ia Chrlstus hänes.
En minä sijs suuresi ihmettele/ § et-
itä meidän Päm Hiuxet owat lueim
että 3 meidän Nimem owat kirjoi»
MUt Taiwas/ että **me olem HCr-
ron Käsijn pyäldyl/ että F me Hesmasa ja Cohdusa cannemn : Sillä
«ie Christuren Ruumilla ja Werellci

Tosin me<dän Sielum pide»
«än suuresaArwosa/jotca hänen oman
llunasturens callilla Hinnalla rawi-
sian. Suuresa Arwosa owat myös
meidän Ruumim / jotca owat Chri-
»lurcn Ruumilla lunastetut/ Christu-ren Ruumilla rawimn Sielun afuin>
Dat/ Pyhän Hengen Tcmplit/ jaw,
»o pyhän Eolminaisuden Majat:
» Ei se taida tapahtua/ että ne ijäti
Msywäc Haudois/ sillä he owat ra-
WiMt HERran Rumilla ja wcrclls.

Tämä
l<s. 6,s/.F H/H„«



Ze>4 18. Verlvellistsi Chrisiuxen
Tckmäoncallisßuoca/ joca syölyän,
ei muucu meidän Ruumixcm/mut<<,l
m?muumm häneen: Me olem CIM,
stuxen Jäsenet < hänen HengellM
eläwäx tchdän/ jahä<»m
ja Werelläns rawitan. Tämä *e«!
setripä/ joca mli Taiwastalas/ jaoiitz
ha Mailmalle Elämän joca sijtä M
ei hän iso ijancaickisest. Tämä oi.
Armon ja taupiuden icipä/ joca H
siä syö/ hän f maisia ja näke cuinck
sulomm HErra on/ja 3 hänen Ä!>t
dcltlsydestäns saa Armon ArmO,,
Tämä on Elämän ieipä/ ei ainu«l
fians eläwä/ § multa myös eläwchl
tekemä/ /oca tästä syö se elä ijancail ctisest Tämä ieipätuli Taiwast aIM
ja ei ainuastans ole Taiwallinen/MH«
ta tcte myös wierat Taiwallifixi, I«Hca mahdollisesi ja Hcngesä si.tä M
wckt/ m mlewal Taitvallisixi/ sillä G
he cuole / wan nHmeisnä PälwM
ylös herätclän. He ylös heräteM
wanelDuomlolle/ sillä joca lätäHpä syö/ ei fc mle Duomiolle/ sillä'G
ei ole mitän duomittapa nijsä cuin<«
wae CHrisiuxes lEsures; wan N
herätttän elämään jaAutUleen. Il

cas!^
»Isö.il.lV.fi^/z^.l/eö,»



«uumin jaWerenesMsichest.
»jea f syo IhmisenPojan iiha ja jus
'hänen Wcrtans/ hänellä on elämck
Wsäns/ ja hän eläChristuxen tähden.Hänen tihans on totinen Ruoca/
!ft hänen Werens on totinen Juoma.
>H Rawitcam sijs meitäm ei meidän
bsidem/ wan HErran Rualla: luo<
Mcam ei meidän/ 3 wan HERran

Huonen runsast tawamst. Täsäon
totinen Elämän iähde/ ** joca sen
Wettä juo/ se mle hänesä lählen we-

dexi/ joca cuohu ijancaickiscen Elck»
wään, Caicki ff janowmset lulcan
lämän Meden tygö / ja joilla ei ole
>raha mlcat/ osiacae ja syötät Tu!<
Lat janowaistt/mle myös minun ja-
nowainen Sieluni Synnin hcloesick»väsynyt. Jollei sinuna ole oman
»nsion Hopiala / nijn kymta sitä e-
lämmin: Cosca sinulda oma Ansio
Mttu/ niin tijruta sicä ahkerammastHristuxcn Ansion lygö. Kijruta

Dja osta ilmanRahaea. F Täsä o»
Chrisiuxen jaSielun Cammio/ eikä
Eyndis pidä sinua sicldä poispeljät.
l<lmän/ eitäoma Ansios sisälle mlemä-Wan nMlaiea meidän Ansiom olla!

Te an<
I ?ot.s,;7,fi. * v. ,s. F

!?/<,/.;,.,. '* ff e/.,.



,26 18. Terwellistst Christnre»
Te annatterahan/ cusa ci ieipäoi
ja teidän työn/ cusa ci ele rawind
la.' f ftno Prophtta. Meidän tye
ei rawlye/ e,ka meidän Ansiomrahlla Jumalan Armo Vstcta : Cm
fentähd.n minun Sieluni/ nauti
hywä j.,riemulle lihawudcs. Nam
Sanat * Owctt Hengi jaElämä/
ijancaickistn Elämän Sanat:S,
nattu Calcki jonga me siunamme/«
Chl-lstuxm Wcr:n osallzsus: k
Heipä jonga me murramme/ §o
Christuxen Ruumin osallisus- V
olem yhdistynet Herraan/ semäK
3 oI.W me yxi Hengi hänen canftn
Mc yhdistymme häneen/ei aznuaD
iuononyhteydellä/ muna myösRui
min ja Wenn ojallisudella. Sc,
lähden en minä sano Juvalaisten ca!
sa: ff Cuinga tämä taita anda ml
le iihans syödä ? Waan lyinä <!
mcltelen : Cumga Herra jaca mei
le iihans jyötä ja Werens juoto
En minä Mtki hän<n wo,mans/w«
ihmettelen hänen hywä taywns. <!

Minä tutkistele hänen MaijesteM
wan ihmettelen hänen hywyttck
Hänen läsnäolemisens minli uft»!



Ruumin jaWeren osallisudest. 107
Van scn muoto cn minä ymmärrä /

minä wM tiedän scn olcwan tyllck
kijndiän jawahwan Me olem hä<
mnßuuminslästnät: ichahänen
lihchans/ ja >iuu hänen iuistans,
3amän sywan sala,sudcn ajatlelemu-
rijn minun Sieluni pytä ,tzensupot<
t«/ eitä tiedä/ m«l!ä sanoilla hän sitä
hywyttä ylisiä ja julista : wancatzel-
lesans sitä suurta Herran Armo ja
pyhäin cunniala peräti hämmästy.

» e/H.s,zo.
XIX.

HERran Ehtolltsm
Salaisudest.
non rimZri slp^entia

N pydä tutkistella
)ärkes cansa käsitellä/,lsco lnjax Lupauxet/
3odex HCRran todistuxet.
DU CNrnnpyhgs Chtolli"

pannan että sila cutm mahlaapista ja cummarm - Sillä sijnä on3Walgn runsas TawarnjH
Ricta»



IoF ,8. HERran EtMisen
Rickaus f Elämän Puun me tiedH
Jumalan caswamnen/ jonga pili!
löspitämän meidän
jältcn tulewaistens cansa heidän m
lemattomudtsans jaOnmlisudesWjohon he luodut olit: Oli myös P«radisin pandu hywän japahan liedel
lpu/ mutta sesamajocalumalch
heidän Amuderens ja ElömäMnijn myös cuuliaisudcnsHarjoiW
xi oli annettu/ oli heille Cuolem
ja Cadomrm Tlla; Costa he cm
lit ja wtlelit Samnaxcn haucutH
ja omia HimojanS: Täsä on M
walmifiettu se totinen «lämän Puj
hldelmällinenPu/ § jongaHedelml
telpawac Ruari jahänen tehlenst
tilyxcti : Sen Makeus pois otta tti
tm «vastoinkäymisen ja itze cuoleM
gin Carwauden. Israelin Canssa s
Manna Corwesa * ja rawittin tt
mallisella Rualla; Täsä on se totini
Manna / 3 wca mli Taiwasi ol<
ja anda Mailmalle Elämän;
sn Taiwalljnen ja Cngelttten

loca sijtä syö ei hän ikänänsij
IsraelitcreM f oli Todisiuren A«

ti!
fe?e». 2,,. Z 47,,,. /i/



ki ja Armon Istuin/ cusa he sait tuul-
la HERran puhuwan Suusta Su-
hun; Täsä on totinen Todisillxcn
Hrcki/ se caickein pyhin Christuxen
Ruumis, * joja caicki Wijsauden j»
Taidon Tawarat owat peitetyt;Tä»
sä t on oitia Armon-Istuin Ch«<ssuxen Wercstl / joca § meitä stn
Mckan caulta on otollisexi tehnyt/
M ainuasians puhu meille sisällisen
tohduluxen caulta/ multa myös asumieisä; Cikaruoki meitä TaiwaUisel-lla Mannalla/ wanitzelläns. Täsä
« on totisesi Taiwan Owi ja Enge«
««en Ticapu/ sillä ongo Taiwas sun»
«embi/ cuin se joca Taiwasasujahal.
»he<' OngoTaiwas tijndiämäsi yh.

'isietty Jumalaan / cuin hänen ii<
Ms ja Ihmisen iuondons? TaiwaS
" tosin on hänen Istuimens: Mut-
o Christuxen Ihmisen iuonnos §Z»ersonan yhteyteen omnsa lcwäjä
pyhä Hengi Jumalaon Tmwasa,
nutta Christuxcs asu csco lumalu-m täydellisys. Tosin tämä on ai-
M suurijawilpilöin meidänAulu-
'W Panti. Ci hänellä ollut suu-

remba»

109Sol,iisudtfi.



>s HErr«nEhtoll<sen110

rembaca/ cuin hän olis taitanut ando:
Sillä Mitä on iye suurembi/
Mltcl on nijn lijndiäss häneen yM
stetty cuinhancn Ihmisen iuondM
joca on yhdistetty pyhän ColminaW
den yhl«yteen/ ja mllut TaiwallilM
T wan„n omistajax. F Mitä onM

yhdlsietly cuin iihtz
?'a Weri? Ia näillä TaiwalllM
Hercuilla hän meitä wihcljälsiä Mtztoja rawitze: ja jos hän on tehnft
Mttlä osalliftxi hänen iuonnostai,»
eikö paljo enämin hänen ArmostaniÄ
Cuca * on itänans oma iihaoi»
wihannut Cuinga siis taita HZr»
MeMn ylöncatzo joita hän RuMW
lans <a Werelläns ruocti Z' CimHhän ntjtä taita vnholta / joille HRuumins PandlN on>
Cu,nga taita Satanas meitä culM
cosca me rullia löD
lclan/ ettemme nändyis Sodas>>
Rackana pitä meidäi» ChristA
sillä hän on meidän callist ostanl»
Rackana hän meidän p,lä/ sillä hö
ruockl m<itä tallilla Ru^lla: Rack
na hän meidän pttä/ sillä s mc 010
hänen ichans »a Ichcncns, T<ln>

hengellisten Taudin
ran»!

F/>^



§ Cuolemanomuven lätilys?
Syndi on nyn suuri / jo«

11, pyhä Jumalan tihaei
!z SynninKipu on nijn suuri/ jota,
>i elawar tekewäinenChrifiuxen liha,

! Mitä on nijncuolettawa/
ei Jumalan Pojan Cuoleman

lautta pois oteta Mitkä owat nijll
Pcrkelen nuolet/ joita»

»tämä Jumalan Armon iähde sam«
Mikä on nijn suuri omanmn.

lon Sastaisus/ jom ei tämä Weri
chdista Israelin Canssan tykönä
oli Herra Pilwen ja Tulen paha-

> / mutta läsä ci ole Pilwi läsnä/ wan
je f Wanhurscauden Auringo j<r
ieidän SieluemWalkeus/ ei läsä o<
Jumalan Wihan Tuli/ wanRac-

uden Palawus/ eikä lijku pois mei«
nn tyköäm/ wan * teke asumasia»
tidän lykönäm. Meidän § Esi.lanhcmbam pandin Paradisin/ fij«
tn iloiseen ja ihanaan Kry.dimaa>

joca oli ijancaickisen AumdertVicuwa/ että he olisit tundcnet Iu-»lm Hywyden heiläns wastan/ jc,
F ollet

111Saloisudest.



2O. Ahkerasta walnnsiuxefia112

ollet hänelle cuulialset. Catzo H
on enämb». cum Paraksi / sillä iu»
jan iihalla rawnan iuondocappch
Jumalan 4 ojan Wcreliä puhdiste
tan camwainen oma Tundo: Chn
fiuxen Ruumilla ruotttan ChrW
pn Jäsenet / jowenga Pa hän e»
Jumalisilla ja Taiwallifilla Hem
la rawitan uscsllincn Sydän.
HH Jumalaniiha joeaPetsonanZ
teydes Ellgellt cumartawal/ ylinmi
sec Engelit cunnioittawat/ WÄ
waplftwat/ Hallituxet ihmcttcltwt
on meidänhengelmenßuocam! H
wat , riemuitcan/ ja Maa ilow
mutta paljocnämminustollinenG
lu/ joca nijn suuret ja cortiatli»
lan iahjat on saanut.

/?/<«/. Z 6 ii.
xx°

Wkcrasi-awalwOxestaHCrranChtMcl!!
( drilli liB proviciuz Iiol'p«

nöyrä ja lumallmenj
olet wiieras mahdl

llnen.

tngäjyngunCu»'<n



HErranEhtMselle. 113
wieraspiloläsä naulitze/wan HER<
ran Christuxen caictem pyhimän
Ruumin jaWeren salaisuna. Sen<
tähden larwitan oikia walmisius/ et<
«en me elämän sias löydäis cuolema«
<a, engä armon edestä sais duomio<
la: Cuinga wapisi/ cumga peltäis se
caickein pyhin ja uston wätewydestä
cuuluisa Patriarcka/ * coscalum«<
lan Poica Ihmisen muodosa hänelle
ilmestyi/ ja ilmoitti «chtowans
doman huculta: Wan tssckedespan-
nan JumalanCaritza ei catzelda/ wan
maistetla ja syötä. Cosca f Usiaslaitamatlomast lijton Arctia lähestyi/
lyötin hän cohta Herralda Spieali-
taudilla : Mitä sijs se on ihme/ 3
jos duomion itzellcns Syö jaJuo/ se
ioca mahdottomasi tästä ieiwäsiäSyö ja Juo Sillä täs<l on se toti.
ncn uden iijwn Arcki / wanhalla a<
wistmu. Multa oikian walmisturenEdellä Sanalla opeltä Apostoli: 5Toetelcan itziäns (sano hän) Ihmi-«n/ ja siitte Syötän tälMeiweW/a juocantässä Saltista Wan nijn<
Uin caicti Jumalinen coettelemus/H<ln Ramalun opjn ja ojcnuxen

F 2 M.«e». »8, 2. f 2. p<t»-6,. 26. I?, I
§ 1.5^.11,23.



114 20. Wtlafift walmistlllesia.
jälken pitä tapahtuman: Niin Pi<«
myös tämäkin oleman/ jota P. P«.waliläsäwat!: Tutkicam stntHdei!
.ensist meidät» heickouttom. Mckä'
on Ihminen/' Tomu ia TuhcaMoo,
fia me synnymme/ Maasta mc Eläw
me/ Maaxi me Mens tulemme. M
kck on Ihminen-' Saastainen Su
mem ioca/Mulda/ SawijaVN
loin Ruoca. f Ihminen on synti,
nyt Työhön/ ja ei Cunmaan - Ihlm
nen 3 on syndynyt Waimosta / «

sentähden Wian cansa / elä wM
Aica/ ja senlähden Pelon cansa/ W
täytetty monella WihclMsydcllä/»
semähdeu Itcun cansa/ ja tosin «><

wan monella/ setä Ruumin että Si»
lunWaiwalla. F Ei IhminenM
Alcuans/ eitä ioppuans; Nijncu»
Cuckainey Päiwäpaistesolemme»»
hän Aica/»a cuilengin sen lyhyen»
lämän Murhet jaTyöt ei suingan»
le lyhykäiset. Tutticam Toisexi n>«
dän mahdottomutlam: Iocail»
lssin iuondocappale on tuojan st>
ten nijncuinWarjo/ Uni/ jaeimi««
'" Nijn samalla muoto myös Ih«



HTRran Ehtolliselle 115
nen. Wan usiammalla ia rascam«
malla Tawalla on Ihminen mahdo-
toin : Sillä hän on SynneillänS
juojan wchoittanul Jumala iuon-
nostanS j> olemisesians on wanhur-scas : Seytähden hän myös iuon.
nostansja olemisesians »vihastu Syn-
nin pällc/ M>tä me iastut olem sen
lulUttalsaisen f Tulen edes? Cuin-
ga taita meidän haisemiset Työmme
pychwäiset olla? Cuinga meidän *

Wäärydem on seisowaisct/ jotcas a-
seml sinun eces/ ja meidänErhen)<
xcm/ jotcaS asetat WeltcUleen Cas<
woselen? Märätsin on Jumala j«
aina itzcns calvaincn: Mckrätöin on
hänen Wanhurscaudens/ Määrätöin
hänen Wihans .-Jos hän on caiti-
sa Töisäns/ nijn tosin myös on Wi-
»aftns/ Wanhurscaudesansia Cs>
losans suuri ja sangen chmcllinen.
Isea <i sästänyt Potcaans sästäisto
»än tuondocappalcttans. loca ci
Wänyt caickein pyhindä / sästälsto
t pahannelkistä»oalwe!latans. Nijn
owin Jumala Syndia wiha / että
»in sen rangaise/ cmckein rackaim»
«isäkin/ nijncuin näky iuciftrist 3n<
Bttm ylimmäisesi. Multa Coet-

F) tel.



li6 lo.AhferastWalmistuxesta
telmus ei pidä ainuastans tutkiman
itze meitäm/ wan myös lätähywästi>
siunattua ieipä/ joca on ChristUM
Ruumin Oiallisus : Ntjn totinen
Armon iähde ja loppumatoin iau-
piudenWirtaitzensosotta; Ei HTc-
ra meitä peräti taida ylöncatzoa/jo<-
ca hän iihastans on osall,stxi tehnyl
1- Sillä cuca on ikänäns oma iha>ans wihannul sijs PM
Hercm muuttamat meidänSiclM
me: Nämät Jumaliset hercul tcte-
wät meitä lumalisixi : Sijhench
etlä wymein tulemme ijancaickisch
Aumdesta osallisexi' A 2 «/v» <L

ja W
nans ainualla Jumalalla läytelyM
coconans Jumalancaldaisexi.Se cz
in meillä täällä on Uscosa ja Salais»
dcsa: se pitä siellä itze lotudesa ja seM
oleman. Meidän Ruumim pitä «Msen Cunniän saaman 3 että menij
sä laidamlumalä caswoista CasM
nähdä/ jotca nyt owatjPyhän M
gen Templit/ jaChristuren nijsä B
w<,istnßuumilla jawcrellä pyhiles
jaeläwäxi tchdän:Tämä caickein ss
hin Parannus paranda caicki S^«



HERran VhtolliselK. 117
nin Hawal: Tämä eläwäx lekewäi-
ncn ieipä woitla caicti cuolettawai-
sttSynnit: Tämä olvcaictcwpyhin
Jumalan lupausten Sinetti / jonga
me Jumalan Vuomion edes osotta
taidamme: Tällä meillen annetulla
panoilla me suremata ijancaickisesta
Elämästä terscato taidamme ; Jos
Christuxen Ruumis ia Weri meillen
aimetam niin tosin myös caicki hy>
wät Tcgot sen pyhimän Ruumin ja
siunatun Wercn cautta walmistelut
meille annetan: Cuingase ioca enäm»
män andanm on / kieldäis wähcm-
bätä loca L Poicans meille an-
doi/ cuinga ei hän caickia can<
ftns meille annais l' Riemmcan sijs
Morsian/ sillä aicaon läsnä/ f jona
hlln Caritzan Häihin cutzutan : pute-
can itzcns calliseen Pucuu»/ ja otta»
canHäwalleen/ * ettei händä löy«
M alaisiomaxi: Tämä Waaee on
Yljän Wanhurscaus/ jolla me Ca>
stcsa puctetan : Nljn paljo puuttu/
ettei meidän Wanhurscaudcm ole
Häwaee / että 5 se on yxi Saasiai-nm Rääpäle, pcljätkämsijs/ etten
me tälle Pidolle tus meidän töldein

F 4 jul-

li. N. 55/4,64., 6.



l»z li. ChrlstuMlalwaseen.
julmia »a Haiscwaisia watteila : z
Pueltacon meitäHZRra/ ettci M
eä alastomaxi löyltäisi.

3 2. f, i.
XXI.

Lhristuxen Tatlw
seen astumisesta

Zscenclere n».
ltrum elk.

Christus culkl corkialle/
Istui Isänsoikmlle:
Sydämell händ seuratcam/!TatwaW tutkimm.
MDlatteleuscollinen Sl^

ylösastumista: Chn-,
poisotn uscowaisild«ni

hänen nälywäisen läsnolendons/
tä Uscolla olis harjoitus/ sillä f W
«uat owat jotca ei näe/ ja cuilenW
«scowaf. Cusa * meidän TawaraV
vn< siellä olcon myös meidän Sydi
mcm: Meidän Tawaram
on Taiwaft/ senlähdell tijnnirippi
<an meidän SydämeM Taiwalisift
§ ja nijtä cuin ylhällä on/ ajatelcß

Mor
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Morsian wiwo Måns mlo hartain
la Huocauxilla :Nijn myös yscolli-
nen Sielu aina wiwocan siläpälwck
mlcwan / 3 jona hän Caritz m häi»
hmwietäisin/ luoetacanPyhän Hen>
gcn Kihlaan/ jongaylösajtmsans h<l«
nclle jättiHERra -. iuottacanHEr-
mn Ruumlsen ja Wercen joeca hänsa Ehwlistn alaisudesa f ja uftvlan
mMn Ruumim/ iotca Mä caw-
mattomalla rualla rawimn/ wihdoin
ylösherclwän. * Sen cuin me nyc
uscoinme Me silloin näemme; j«
meidän toiwom on silloin täytttty :

Oudosa hahmosa on mndcln Wael-
dawaisien tykönä Herra / 5 muttK
Taiwallisen Isänmaan Majasa me
hänen tullnem jahändä catzelem. Mei-
dän wapahcaiam tahdot öljymäeldä
ylösastu« : " Oljupu on Rauhan
ja Ilon mecki; oitiasta systä hän siis
ylösastui öljymäeldä/ wcapeljäcelyil<
le ja wapisewille omilleTunnoille le»
wollisudcn toimitti hänen kärsimiset-
läns; oitiasta systä hän ylösastui öl»
»Mäeldä/ joca suurella Taiwan Sa<!
lin riemulla wasian otcttin.

Fs Mäki.
3 l?, 7. f />e». /,ö. 4, ;4.

*
«» 74. F ;i. '"
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Mätipaicat cutzuwat meitä ylös Täi-
N»allisijn/ seuratcam pyhillä haluilll,/
cofi <n me woi seurata ruumilM
Jaloilla. Vioses F myös Wuorcl-
le astui ylös Herran lygö/ Wuoril<
la ruco»l,t pyhät >pattiarchat. Mäli
paicat walltzt Abraham/ 3 MM
isch lakeuden .- hyljäckän Ujcolincn
Sielu Mailman lakeuden ja Taiwan
wätipaictoja cohden pyhällä hartau
della culketan/ nijn hänen pilä M
deman suloiset Jumalan sisällä <H
huwaistn Eanlapuhet / nijn hän w
couxlsans f taita rucoilla hcngcsä/
nijn hän taita mailmallisen lakeuden
qancalckisen Tulipalon Abrahamcansa wälttä. Bechania mctttz
nöyryden ja tuscan kylä/ jonga caw
ta meille sn awoin waellus TaiW
Waldacundaan / * nijncuin Chn-
ftus tuscan kylän läpiye meni M
wallisen riemuun. Ennen näkyiW
was suljecuxi ja nlimä-nen Paro
dis, tulisella Miecalla warlioiluxi/ ltz
woittaja Christus awa Ta.wan/ elll
hän mcille taiwallijeen Isänmaahan!
jysta me olimme ulossuljetut/ tien^som
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sotais Opetuslapset seisoit * ylös-
nosteluilla silmillä Taiwasen catzel-
lm/ nijn myös oikiat ChrisiuxenO-
pemslapset Sydämens Silmät Tai«
wallisia tutt.man ylösnosiacan. f O
HERra lEsu cumga kunniallinen
pälös ja loppu on seurannut sinun
kälsimisiäs ! Cuinga onnelinenja ä-
tlllinen on tämä mumos ! Millisen
näin minä sinun Päcalloin Mäellä
tärsiwän/ ja mMsen näcn nyt sinun
Oljumäcllä? Siellä sinä olit yxinäns/
nyt monen tuhannen Engelin jouco»
sa: Siellä sinä nousitRistinpuuhun/
töclllä sinä pilwesä ylösasiut Taiwa<
ften: Sielläs risiinnaulitlin Ryö«
wäntten testclle/ tMäs riemuitzet
Engclitten Chuoris: Sielläs nau»
!'llin Ristinpuuhun jo duomittin/
Aälläs olet wapa ja duomittuin
wcipahtaja: Siellä euolewaincn j«
lärstwäincn/ täällä riemuitzewa ja
woiton Herra. § Chrisius on lne».
dän Pämme: Me hänen jäsenens:

sijs jariemuitze sinun Päs y.
lysasiumisesa uscollinen Sielu. Pän

i cunnia 3 on myösjäsenitten cunnia:
F 6 Cusa
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Cusa meidän iiham halliyc/ uscocan,
myös meidän siellä hallitzewaM - Cu-
sa meidän Werem wallitze siellä loi<
wocam myös meitäm cunniaan lule>
ivan. Waicta meidän Syndimpy.
,äwäl meitä estä/ culeengin luonnon
yhteys ei salli eroitta: Cusa Pä on/
siellä pilä myös mum Jäsenet olt>
man - Meidän Pämme on Tailw
sen sisälle mennyt/ nijnonsiismuil.
la Jäsenillä oitta sy Taiwalem wj.
woaxens/ ja ei ainuastans se / MUU
he owac jo Taiwasa omaisuden sa«>
nee. f Lhristus astui alas Talwojl
meitä lunastaman/ hän aftm Meni
ylös Taiwasen mettä tircastaman-
Meille hän syndynyt meille
meilleonhän myös ylösastunutCH»
stuxen kärsimisellä meidän racka»'
dem, Christuxen ylösnousemisck
meidän Ustom/ Christuxensecn astumisella meidän toiwomwch
wistetan. Wan meidän pitä seuw
Oan meidän Pltäm ei ainuaM
harttlla Halulla/ mmm myös hytß
lä töillä:' Snhen ylhäisen CauM
gijn / ö ei päsc sisälle mttän saastlll
tapa. Tämän asian mertixi/ Enze>

f k„M. F»»/'/. 6<?«». <«K
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lit 1- taiwalliststa Hierusalemista
mlewaisct näyit puetetut walteisijn
walteisijn/ jolla puhtaus ja wiatto-
mus liettäwäx lehvän. * Nöyryden
Mestarin cansa ei ylösastu ylpeyS/ ei-
tä hywyden alun cansa pahus/ eikä.
«uhan ystäwän cansa eripuraisus/
eitä Neitzen Pojan cansa Haureus
ja Hecuma .- Ei ylösastu w,at hy.
wäm awuin Isän peräsä/ eikä syn-
nit wanhurstan peräsä/ eikä heictou»
del paraudamn peräjä. loca hala-
ja wchdoinjmkisest Jumalala nähvä-
rene/ sen pttä myös lumalisest hä»
nen edesäns elämän.- loca toiwo
laiwallisia/ ylöncatzocan Mailmallistl
menot, Wcdätygös meidän Sydä»
mem hywä lesu!

Xxii.

Opetus PHHDHengestä.
LlcKoz Deuz obliZnat spirgmi-

ne lanitci.
HCRrnn walttutwalasstan/laHengellPyMHMtan:
SehnsUsconwmcutta/Hywln TöchM wiwutta.
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MMEtdan HCRram y.-
ÄDRDlösastuiftns Taiwastn j«

Cunniaans fiähetti Opc,uslapsillePyhän Hcngo,
Helunlai Päiwänck. Nijncuin »

waxhas Testamendis julistaistnsi<!.
tia Jumala Sinam Nuorelle M»,
sexen tygo alasastui; nijn myös co-sca Ewangeliumi Aposiolittcn cautt»
piti ymbckrins Mmlman lewitcttä-
män / itze Pyhä Hengi Apofiolitten
lygo alasastui. Silloin Cuului Pil-
täisen Jylinä / Tulen ieimaurel /jo
sangen cowa Basunan Helinä/ Miäti pauha meidän tottelematl»'
multam waftim/ ja osotta meidän
wicapäri Jumalan: Wchan wan M
cuulu hiljallens puhaldawaistn Tw
len Hyminä/ sillä Ewangeliumi»
Saarna peljckeltyjä Mieliä lohdum
Gltllä oli caiten Canssan Peljällys
ja Hämmästys, sillä 5 iäti kehoim
Mihan:wantäsäcoco loucko cocw<
du ja cuule JumalanihmellisiäW
tä/sillä Ewangeliumin cautta on mei!<
lä Jumalan lygö wapa Tygökäymp!
Siellä Jumala alasastui Tulesa/ mon
Wihans ja Hirmmsudens Tulesi

st»'
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sentähden Wuori wapisi ja suitzi:
Mutta läsä alasmle Pyhä
Hengi Tulesa/ wan Rackaudcn ja
hywän Halun Tulesa / jongatHden
« Huone wapise Jumalan wiha>
sta, wan coconans täytetä,, Py<
hän Hengen Cunnialla. Mitä on se
Ihme/että Pyhä Hengi Taiwan Sa<
l,>la lähetetä» pyhittämän/ cosca Poi-
ca on lähetelty Ihmisen Sucucun-
da wapaheaman Ei olis ollut hy<
w<l Chrjstuxen Kärsimisestä/ jollei
sitä Ewangeliumin cautta olis Mail-
malle julistettu/ sillä mchingä on sa>
lattu Tamara hyödyllinen? Scntäh»
den se suloinen Ijä ei ainuastanS
walmistanut suurta hywä Työ:ä/Poi.
cans Pijnan cautta/ muna myös co-
co Mailmalle lahdoi sen tarim Py-
hän Hengen lähettämisen cautta.
Ujcollinen chili iapsellens anda mo>
lcmmat Nisäns. U-collinen luwa-la meille wiheljäisille setä Poicansettä Pyhän Hengens lähellä. Mm.
ta Pyhä Hengi mli Aposiolitten
pälle/ cojca he yMiielisest pysyit
Llucouxisa : Sillä ' hän on Ru.
Msten Hengi/ Rucouxllla hänsaa-dm ja rucoilleman hän kchoil<

ta:



126 ,2. Opetus Pyhästä
<a: mixi nijn? sillä hän on se Sidt/
jolla meidän Sydämem Jumaloi,
cansa yhdlstelän/ ntjncuin hän Hdj.
siä Pojan Isän canla ja Isän P«.
jancansa; Sillähän on Isän jaPo-
jan ltzelewainen ractaus toifianswli.
stan. Tämä Hengellinen meidän
Jumalan canla »hdistyxem
Uscon camta/ mutta Ufco on He»,
gen iahja ja saavan RucouM,/ j»
oikiatßucouxeceapahmwatHmgesil,
Eosca Salomonin Tcmplisä 3 H3i<
ralleuhrattinpottuhria/taylettinhM'z
ne HERran Cunnialla : Nljn joi
sinä Rucouftcnpyhä Sauwua uhroll
Jumalalle nijn täyttä sinun Sydlll
mes Templin P. Hengen Cunnkl
Ihmeeeltäm täsä Jumalan Armo j«l
iaupiutta : Isä * lupa cuulla mi-l
dänßucourem: Poi« § onm l
Vän Wälimiehem: P. -j- Hengi w
coile meisä: Engelil ** wiewät lm
dän Rucouxem Jumalan W
Mijn coco Taiwan Sali on am>
meidän Rucouxillem. iaupias luH
mala ff anda Ruc-iuxen HalunV
sillä hän lahjoita meille Armon j»

3
F.)4 1- 6s/. 4,6 i *' x>s. 12,«.
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Rucousim Hengen,- Hän and»
myös Rucoufien Waicmuxen / sillä
hän aina cuulc meidän
jolleimeidän Taheom jälken/ nijn cui>
ttngin meidän hywäxem. Pyhä Hen<
gi mli/ cosca caicki yximielisest olit
yhdcsä paicas/ sillä hän on Rackau»
dcnia Vximielisyden Hengi; Hän
yhdistä meitä Christuxen cansa Ufcon
M«a/ hän yhdistä Jumalan meidän
cansam Nackauden cautta/ hän yhdi»
stli meitä iähimmäisem cansa hywän
halun cautta. Perkele on Eripurat-
suden ja Eroituxen Alcu: Syndein
cautta eroitta hän meitä Jumalasta:
WilM Riidan ja Toran cautta e-
roitta hän Ihmiset toinen toisestans;
Muna pyhä Hengi / nijncuin hänlumaluden ja Ihmisen iuonnon
Chrilluxesaihmelllsellä * Pmbärins
w«,omisellans yhdisti/ nijn hän myös
meihin »vuodatetuillaiahjoillans lu<lmlan meidän cansam jameidän lu<malan cansa yhdistä. Nijn cauwan
cuin Ihmiscsä Pyhä Hengi pysy
Armons ja iahjains cansa/ nijncau»
Min pysy Ihminen Jumalancansa
Misietlynä -- Nijnpian cuin Ihmi-
M Synnin cautta luopu Mosta ja

Rac<
, *i«l.I,)s,
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Ractaudesta/ jaPyhän Hengen poii
carcolla/ eroitttan han Jumalasi,,,
ja nijn hajotit m se amuas VhdW,
Jolla Pyhä Hengi on/ eihännch
Weljeens: Mixnijn .<> Sillä han on
Pyhän Hengen cautta osalliscrt A
lut Chnsiuxm hengellisesi RuumW
§ jonga Jäsenet caickl lumalistle.
wat/ wan cuca wiha joscus Jäsen,,
täns? Ia tosin seracasta wilM
siansakin/ 3 joca Hallilan HW
ran Hengeldä : M«x nijn l' Gil
lä f joca tljnnirippu Herrasa/scm
le yhdexi hmgeri hänen cansans.M
la * Jumala saloi aunngons co«
nijn pahain ylltze cuin hywäingin/lif
tä wchayhläkän/cuinhän tchff
on : Jolla sijs Herran Hengi Wse on walMls caickiupalwelcman/ coi
tille hän woimans jälken hywä «tl
caickem hyödylyxcxl hän itzmstach
sillä myös Jumala on caiten Ar«
ja iaupiuden lähde caickia wa»<!«
Pyhä Hcngi loimitta IhtNlsejW
caldaiset waicumxet/ culNhänitzcckV
on/ nijncuin Sielu eete Ruumin F i
wäisex/ tundewaifer ja lqckuwM

l.c<"-.6..7. * H5.,,,. s, 45
11, 2s.
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Niin Hengi lete Ihmisen Henget-
liscxi/ täyttä Mielen Jumalan iha-
nalsudcn suloisudella/ ja caicki läse-
M saalta Jumalalle ja iähiwtM-
selle cuulia!sulta osottaman T«i-
wasta lapahdui se Humaus/ jocaoli
P. Hengen tulemisen / sillä
Taiwallincn luondo on sillä Henget-
lä/ nimittäin yxi olemus Isän j.« >po<
jzn cansa/ josta Isästä <a oojastahän
ijancaicklsest ulostäy: Han saatla
myös Ihmiset Taiwalllsta a>attele<
mn/jancjtä/ cuin ylhällä owat/
etzimän. Joca Maallisisa kijnmrijp.
pu ia hatullans Mmln, in yh.
distctty on/ ei se wieläoleTaiwalli'
scsia Hengestä osalllsexi mllut. HänMpuhalluxen muodolla/ sillähäneläwälstn lohduxen murhelllsijn Sy-
dilmmijn puhalda : Nnncuin myös
mc Hengen wclämistllä ja puhalda-
misella Ilmasi, luonnon Men eläm<
W; nijn P, Hengi puhalluxen muo<
t>ol!a tuli/ joca sen loiinitta / että me
Gielun puolesta clännne. Tuuli 5'uhalda custahän tahto/ ja sinä cuu-
« hänen Humuns/ ja ett tiedä cu-
sta hän tule laicka cuhunga hän me-
«! Näin on iocaincn/ cmnhengest

! _ syn<
tMZ.B.



izo 21. Opetus P.HengesiH
syndpnyl on. Soweljast hän myi
tuli puhalluxen muodosa i joca U
siä ja Pojasta yhdellä puhaloanch
la ijancaicklsest ulostäy. -t/ Se o
äkillinen mulispä/ sillä ei P.Hel
Zen Armo kärsi hidasta hangitzeW
Se Hengi tehaztta Jumalisia/Ph3n asu caicteenhywyteen, * j,, nij
tehoitta/ ettei he eitä Tyranneinuj
cauM eitä Saeanan Pauloja/ck,
Mailman wiha tottele. Hän M
Apostoleille Kietoen lahja:/ FM,
heidän änens piti uloskäymänM
man ärqn : Ia nijn Klelden ftm
ms / joca oli ylpeyden ja tyhmiM
rangaistus 3 Babelin TorniarM
taisa/ tuli poisotetuxi/ ja ne hcyol!
mt Canssal/ moninaisilla kielillä M
lfscon yhteyteen mllcl cutzucuxi. Sl
weliasti tuli hän kielden muodosch
da waicutetut ** puhunet owa<l«
malanpyhät Ihmiset; joca AM
leille puhunut on/ joca Ium!l
Sanat pane Seuracunnan Palm!
jalnSuuhun. Nijncorkimniahjoi
«destä olcon tijtttty ja ylisielli) >!

Hengi/ Isän ja Pojan cansa <j<»
caickisesi! XÄ

,4. F ?/<,/. ,§>, f,' I <?«?»./,,7."
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XMI.

SeuracunnanM
wosta.

Cmn on Plkä suloinen/
Morsiamellens haluinen/
Nyn myös Christus hartasta/
Seumcundans racasta.

racas Sielu/DWcuinga suuren hywän Työn
sinulle Jumala on tehnyt/et-

tä hckn on cutzuiml sinun Seuracun'
nan VhteylM. Pxi on minun Arma-
m/ Sano Ylkä cortias Weisusa :

f Tosin yxi / Mä M ainua oikia ja
oikian Opin pilckwä Seuracunda on
Chnsiuxen racas Morsian, Ulcona
Chrisiuxm Ruumista ei ole Christu<rm Henge/ wan jolla ei oleChrisiu.

ei se ole hänen omans
' i loca ei ole Christuxen/ seei tai-

Mlla ijancaickisesta Elckmclstcl osallaM- Caickein joeca Noahn Arkisia««na olit/ tclydyi wcden paisumi-
<>« cuolla 5 ; Eaickl jolcaHengelli-
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sefia Seuracunnan Arkista ulcc
owal/ joumwal »jancaictisecn Cm
maan E« sen I>a olelumala T
wasa/jonga <i Seuracunda
tiMaasa ' AiaMelwuMnen E
lu. monda,
hann-n alas

ulconaE,
n-cunnan Helmasta : Ei sinua chole sinun oma iuondos eroitlW
wan ainua laupian Jumalan Arm
Co/ca Egypti' syngiällä Pimeydcl
täyteltin/ - silloin amuastans Ism
tain tyeönä oli Walteus; f Ä
myös ailiu.istans Seura cunnch,
Jumalan Tundemistn walteus;H
ca ulcona Seuracunnasta owal/
ymärtsmiiltömydcn Pimeydestä ltylses Elämäsä/ menewät ijanmseen Cadotuxen Pimeyteen lultl»,sesa Elämäsä : loca ei ole soMsen Seuracunnan Jäsen/ ei se il,
näns lule woittawajsen Seuroc»
n..n Icksemxi; Sillä nämät O
tindiclftyhdistelyt: Jumala/ SB
Usco/ ClMus/ Seuracundajaijo
caicklnen Elämä § Pyhä Jumal,
Scuracunda sn Hiti/ MiDjaM
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«an. Äiti hän on / sillä hän jom
wäiwä Jumalalle synnyttä hengelli-
M iapsia: Neitzy hän on/ Mä hän
pltä ltzcns ipertelen ja MailmanHa-
lauxista wacana; Morsian hän on/
Mä ClMus on hänen itzcllens tih.
lonnul ijancaictisella iijlolla, ja an>
banue hänelle hengen Kihlan. *

Seuracunda on se wenhe joca canda
Chrisiusta ja hänen
ja wie meitä wljmein ijancaictisen
Aumden Satamaan f Seuracun-
da purjehti ohjattu Uscon Peränpi-
lämistUä, onnelliMa luoxulla tä-
mä» Elämän Meren läpitze : sijna
on Jumala Peränpitäjä/ Engelit
soutajat: se canda calcrein pyhäitt
Chuoria/ sijnä testellä on ylosojetm
lcmcllinen Ristin Puu/ johonoikianUscon ylöswedettyin Purietten caut-
ta/ Pyhän Hengen puhaldaisa/ hänljancaictlsem iepoon jaRauhaan joh.
lm»?», Seuracunda on se wijna-
nM jonga Jumala tämän Mail-man Pellolla on istuttanut/ § werel-ms casianut/ Engelitten warjellunl<
laa>dal,nut/ Kärsimisens myna c«lr<»<m sijhenratendanul/ Kiwll jaiouc<

tauxet



tauxet sijtä pois ottanut. Seu«!
cunda on se Auringolla puetettuna
mo,- * sillä hän on Christuxcnwch
hmscaudella pucletlu : Cuun pO
hän lalcailis alla : Sillä MaÄ.
liset/ jolca monen Muutoxenalla«.
wae anneml/ hän ylöncaho. Tulli
tätä cortia SeuracunnanArwo/ft<!
harras Sielu/ »aMä Jumalalach
räst: Monda on Seuraeunnas D,
malan hywä Työtä/ mutta einP
caicki hawaitze: Ee on suljettuKy
dimaa ja lukittu iähde : Ei yM
näe suljetun Krydjmaan Ihanaisilla
ta/wan st joca sen sisällä on: § 3IW
myös ei tunne yritän näitä suum
hywiä Tecoja Seumcunnasa/ Im
ei itze sen sisällä ole. Musta f on>«
mä Christuxen Morsian päldä/ m
Ihana sisäldä; Sillä 3 Cuninz»,
Tyttären Cauneus on coconans j!
sällä. Tätä ** Wenhettä lyM
monet Wainon mulispäl; M
Wijnapuu sidottuna ojenda «M
ja carsittuna lewittähänens: A
Waimoa FF itze HelweliniohO
me monella tawalla waino. SeM

cun
* n;». § ?<««,, 4,12, -f N

l,f. 45.1- " B>!
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cunda on caunis Cuckainen/ wan
cuittngin Orjantappurain
Launis Krpdimaa on Seuracundaz
wan cosca Ahdisiuxen Pohjatuuli
sen läpitze puhalda/ silloin hänenKry«
dins ästen hajawat. JumalanTy-
tär on Seuracunda/ wan Mail-
mlda cowin wihatlawa/ odotta Tai>
»allista PerindötH l Sencähden täy<
ty hcknen läsä Mailmasa olla Cul--
tima: Culkeisans hän waiwaean?
Wmwasans waickenc/ waiketesans
onMewä/Wätewydesäns hän woit-
la, * Hengellinen Mi on Seura-
cunda/ wan hänen täyty seiso Ristin
M/ niineni» Mariakin/ josta Chri"
lus syndyi tähän Mailmäan/ seisoiWnalla. § SeuracundaonPal-
W sillä Waiwanja Kiusauxe» pat-
ion alla hän enämmän caswa. A»
mle sinä harras Sielu Seuracun-
>an arwio/ ja cawahda/ ettes mitännohdolomda sijnä tee: Äiti onSeu-
Mnda/ cawahda siis etles hänenmckns ylöncatzo: Hiti hän on/ sen-
<Ven pjtä sinun aina hänen Rinnoi»
'«s riippuman: Seuracunnan Ni<
« owac Sana ja Sacramendil:
«G on Seuracunda z Jos iM



olet hsnen oikia Poicans/ nijn H,H
«tzes Mailmanhalauxista - Sinä oltt
Meitzen (Seuracunnan) Jäsen/ w
wahda etles Neitzen läsenltä mm<.
le/eltäPertelencansa Syndein cau<-
«a huorin «e. Christuxen Morsianon Seura cunda jajocainen Jumalanm Sielu/cawahcacan sijs ettei HÄ
Oerlelescl tijnniripu : Sinä ch
Ehrisiuxen Morsian/ catzo ettcsPy'
hän HengenKihla sinulle anneW
eadota: Chrissuxen Morsian sini
olet/ rucoile hartailla rucouxilla/«l,
V>kcl tijrulais ja weis sinun TaiM
lisijn häihin : Wan Plkä tule suw
<omud«n yolls/ walwo sijs ettei M,
tullesans löydäis sinua matamasi/«
tä ijancaickisen Auwden Owe jW
da sulkis. ioistacon sinun Vscosö
ju/ ettei sinun yljän tullesa sitä M ,
huckan hakeman. * Sinä «M ,
Wenhesä/ catzo enes sysxeitzcsM ,
wan Mereen/ ennen cuins mletG
lamaan: 1° Sinä culjct Wechsi

-zcolle ettes ahdisiMN TuulisO
jakmsausi<n Alloilda upo«tais,s .
nä elit cutzUttu HSrran Niinan»
lcen/. ö catzo ettäs ahkerasti lyötä««

136 ,;. Seurac«nn«»



Arlvosla.
Pcliwäpalcan ajattelemus huojenda<
con pcliwcln Työt: Sinä olet HEr<
ran Wijnamäki/ pydä eroitta itzesiäs
telwotwmat Orat/ne hedelmättömät
lihan työt; coco Elämän Ajan M
oleman carsimisen Aian. Sinä olet
Fra sijnä oitiasa Wijnapuusa Chri-
sturesa/ catzo ettäs Hänesä pysyt ja
paljon Hedelmälä cannat / sillä hc«delmättömän Oxan laiwallinen Pel<
domies pois carsij/ hedelmäisen hänpuhdista/ että hän runsammanHedel-män cannais. Sinä olet Uscon
coutta Christuxen pälles * pukenut/
ja olee Mä wanhurscauden Aurin-
golla puetettu; catzo/ ettäs Cuun/ fse on eaicki Maaliset jalcaisalla tal.
l«: Ia caicki TaiwMsien menoilt
suhten halwaxi luet. K O hywälE<ft joca meitä olet wienyt soliwaijeen
Smracundaan/ wie myös wihdoinwoittawaiseen.

XXIV.

TuMsteiemus wa>
littmn Sckmnöst.In elcÄio faK^.

Mn Jumala wallnnut/Mmx tehdä attonut
G Culn



,z 8 24.T«?isiel«mus
CmnChristuxen päl uscotv<«Ia häneen lujasi luottawat.
MMImusem/hurscasW
HMMIu/ cuins tahdot ajatellaft

walitzemistas: Nijn cch
le Chrisiusta risiinpuusa rippuwaift
* coc, Mailman syndein edestä G
lewaista/ meidän WanhurscaMlähden nouftwaista. Ala ChrilMfta <i?eimefä macawaisesia/ nijnji>
nun lutkisiclemises Aumden SA
nöst/ oikialla järjesiyxellä edesth
Jumala -f on mettä walinnul <»

nen cuin Mailman perustus last«
luoli, Wan cuilcnginonwalilM
Chrisiuxesa lapahlunut : losft
sijs olet Chrisiuxesa Uston eam
nijn älä epäile itzcs olewan walilm
Jos sinä wahwalla Sydämenusc«!
luxella tijnni riput Chrlsiuxcsa/H
älä epäile fijlä/ ettäs olee walilm
jsucosa § W<m jossinä edestäB
ulcona Sanan pijnstä tahdot M
sicUa aumden Säännön sywpi
nijn on suuresi peljättäpä/ ettäs la»
get exäiVyxen llman D
siusig sn Jumala 3 culultarW!»
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Tuli/ catzo siis/ etlcs tätä Tuloa l<l«
hcsty/niin ettäs hucut. I'manEhri-
<wxcn maxom Jumala iattns änel«
jäuhcacaickia/ja duomitze caictia/

<a«o sijs elttsiaistaAuluoenSään»
salaisMla coge. Hlä lUtki caic<

tia Jumalan neuwon menoja / ellei
sinun ajaiux<s sinua pahoin pettäis: '
Jumala f «su sijnä Kirckaudes / '
johon ei yxikän taida tulla/ sen tygö
M pydä tyhmästi lulla/ wan cuiecn«
gin on Jumala meille ilmoittanut
Evangeliumm walkeuden: täsils tai»
dat etziä tämän Salaisuden oppia/
5 läjä Walteudes sinä näet totisen
Walkeuden. lätä tämän ijancaw
tisenja nancaickiftst tehdyn aiwoilu-
x<n sywys ja tännä itzcs ilmoituxen iojallanstapahtunenKirck mden pus<
lttn;Wanhurscan tekemysjoea
lisest lapahtu on walitzcmuxen ennen 5
oica eapahlunen Speili. * Tunne
laista Jumalan wiha Synnin läh. '
bin/ja tee parannus: Tunne Cvan-
Mumista Jumalan iaupius Chri- !fiuxen ansion lähden/ ja smista se !
>Ws uscalluxeneaulta; lunneustonluondo js osom se Jumalisen cansa.

G; tch<
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käymisen caulta; tl'nne ristin Misällinen cnritus/ ja ota hywäreM.
simisen caulta: Sitten ästöin ru«<tutkiman aumden Säännön oppio,
Tämän järjestyxen osotta Apostolia
«M seuralcan Apostolin oitia Ope>
t«slapsi:Cylmeon/ joista täsäW.sudtsa aina pilä waari otettaman!
Jumalan racastawaisen laupius,
Ehrisiuxen tärsiwäisen ansio/ PM»Hengen Cwangeliumin caulta cWwaifen armo; Ph?einen on I«W.lan laupius/ sillä coco Mailma Hz»racasti/ f coco Maa en HERmlaupiutta täynäns/ ja tosin se o»
suurembi Taiwastaja Maata/ §ft
lä st on nijn suuri cuin hän i<zM
Mä * Jumala on rackaus hänentodistanut Sanasans/ 5 ettei häntahdo yhdengän cuolemaea/ joseiffnä kyllä ole nijn on hän sen MM
lanswahwistanut/ jollesustoD
malata hänen luwatesans/ nijn w
tengin ufto händä sinun Aueudes ch
den wannoisanSi hän cutzman lauß
den Isäxi/ sillä hänen oma työnsi»
«rmahea ja s<W. ff Alun ja Sfi

armo
1-?/)),?.§ H"'.!.».

F. 3 kzecö. z;, 11.
51- Ffs.j>,,» sm
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«mahtaxensotta hän omaftans/duo-
mitaxms ja costaxms mualda : ellH
paljo toisella lamalla armahtamus
hänen Sydämeftäns näky tulewam
Mn curitus. Vhteinen on myös
Chrtstuxen Ansio, ' sillä hän on
taiten maisman Syndein edestä tär-
sinyt. Mitä olis seltiämäsi osolta»n« JumalanArmon/ cuinettähän
racasti meitä/ cofca en me wielä ollet»
lan/ sillä ractaudesta se on/ että me >
luodut olemma : Hän racafiiwielä/s cosca me poistäändynee olimma/
M rackaudesia se on että hän meil<
lePoitans wapahtajaxi andoi. Syn-
difelle waiwaan duo»
mimlle/jolla ei mitänollut/ jollahän
itzcns lunastanut olis/ sam Isä Ju-
mala : Ota minun ainua Poicanija anna edesiäs : Itze Poica sano:
Ola minua ja lunasta itzcs. § Ke-
lon Cuekainen Chrisius on ja ?i
Krydimaan/ sillähänen armons Ha-
ju ei ole teldätän suljettu/ wan cai-
Me awoi: Ia eltes epäilis Chri»siuxen ansion yhteydestä/ nijnChri-
stus 5 tärsiesäns rucoili nijdenedestH
jotta hänen ristinnaulitztt/ ja wuo-

G 4 d«mi
* l. ?oH. 2, l. 1-«««,. f, 8. § <?<,»/. z.l.
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batti Werens niiden edestä/ jotta Hz.
nen Werens wuodatit. Phlelsec >.

«vat myös Evangeljumin lupauM,
tzillä caitllle sano Chrisius: * Tul«,
Minun lygöni caictl/ jotca työ'ä t<«.
«e. Geenin cairtein edestä tehtyo„j

myös caitille tarjotan, Nijncou.!
«vas cuins näisä hywifä Töisä usttl.
luxes Jalan astut/ nijn paljo myös s,,
lnä nW namitzel. 1> Ei JumalaG
Dätän kiellä armöons / joca ei i?e t«
handäns mahdoltomaxi Ajattele D
«scollinen Sielu näicä cslme autil-
Den Säänön lute / ja wahwalla
Kämenuscalluxella me itzes niiM».
zattele edesmenneitä Jumalanarmen
Hylviä Töitä/ nijnsett epäile lopW
«sti wahwana pysymisestä. Coscoi
itt wieläollut/ lei sinun Jumala;cos>
Ms Adamin iangemuxen cautta M
Duomittu/ nijn lunasti hän sinun;ces>
ms ulcona Seuracunnasta Mailm
jsa vlil/ cutzui hän sinun; costas olil
MMärlämälöin/ neuwoi hän sinllOiesscas exytt/ johdattihän sinun tacoi-
Ln costas syndm teit / curitti hän
Imua,- coftas seisoit/ wahwisti W
Vnua i costas langeifil/ ylösojensi
hän sinun; costas täwil/ johdattihän

sinuo
«> Z/<i/,. //, 28. -j-
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sinua; coscas mlit hänen lygsns/ot-
ei hän sinun wastan/ f fijnä oli läs«
nä odottaisa pilkämielisys/ andexan-
daisasuloisus: Jumalan laupins <n.
nätti sinun ; loiwo lujasi/ että hän
*myös noudatta sinua. § Jumala»
Armo ennätti sinun/ ettäs olisit ler»
wexi lullm/ hän noudatta myös/ et»
«K kircastettaifin: Hän ennätti si«
nun/ ettäs lumalisest eläisit/ hät»
noudalla myös/ ettäsijancaickisest hä-
nen cansans eläisit: Mixes langele-
sas runneldu? Cuca pani KälensH
allas»' Cuca mu/ cuinHErra; lus-
la seneähdcn wielä edespäin luma-
lm Armoon/ ja 3 Uscon loppua/
ijsncaickista AulUlta wahwast toiwo.
Sillä tenen Käsisä turwallisemaston
sinun Auludes aine/ cum nijsä/ jocc<»
" Maan ja Taiwan lehnet owat;
nijsä <p jotca ei itänckns lyhetä/ nijsH

jolca ylitzen wuotawat laupiude»
Halusta/eikä pnuwwacoa io.ia seu-
losjuoxis.

Multa ajanele uscollinen Sielm
G f mcki

f se,»;,'» si/u6. «l//?.
e. »Z. 5<«»F».»« /»/- j>. 31. ?ei>.
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<ttä me olemme lumalalda wali«u«

että me.olisimme pyhät ja laitt«.
»natlomat; jolsa siis ei ole pyhänE.!
tämän ahkemtta/ ei nyden ole m<
litzemuxen hywästä työstä mitan; m
n olemme wallmt Christuresa/ Chri,
siuxesa me olem Uscon csutta/ 3 ll<
fco lete lyötä tackauden cantta: Cu>!
tza sijs ei ole ractaulla / sijns ei ol<
Ujco/ cusa ei ole Usto/ sieltä <i ol<
Chrifius/ cusa ei ole Chnsius/ si.
«ä ei ole walitzemus; F WahwWO
tosin pysy Jumalan perustus/ M
tällä tijnnitttty on : HErra lunlx
omans; wan cuitengin lac«tcan>>
ea,nen Wärydeg/ cuin HERm
Mime mainitze. ** Christuxen ian>'
baita ei kengän repele hclnen M
stäns/ wan cuieengin pilä ChrG
xen tammasten hänen ändänscuA
man: 4- Me olemme JumalanHlw
ne/mutta uscalluxen ja ToiwotM
scamisenpilä meidän loppu» astiwch!
wana pitämän. O Herra je«
olcl tahdon waicultanut/ waicW
niyös to.miws.

XXV,
f F/H.1,4. * 3 6<«/.5,6. «
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XXV.

Terwelltsest Rucou-
sten Voimasta.

?enetrant suspiria ccelum...
HERm Tmwast cuuldele/Mitä alhal anele
Sydän nöyrill Rucouxill/
Ia myös hattail huocauM

§ on se Jumalan
Työ / että hän waati
yftäwMisiii lumali-

sim Rucousien Cansapuhetca. Itzt
hän lahjoitta Rucouxen Halun/ itze
hän myös lahjoinaRucsuxen Wai?
cmuxen. Suuri on rucouxen Woi-
m/ jocaMaasa wuodatttanja Tai-
w.isa waicutta. SLanhurscan Ru<
cous o!, Taiwan awam/ Rucsus
afiu ylös * ja Jumalan Apu astu
«las. 5 Rucous sn AumdenKilpi/
jolla caicki Wihollistn Nnoler pois
lorjman. Cssca f Moses ylosojen-
siMcns/ olilsraeltlla WoiwA<
maletilereila wastan : jos sinä no-
!>« Mlcs Tmwasen psin/ nijn ei

G s Sctta.
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Salanas woila sinua. MijnM
Muuri aseletan Wchollista wafian,
nyn Jumalan wiha estelän pyhM
Vlucouxllla -s I«ze iunastaja rucoi.
l</ ei torven tähden/ wan että h<l„
o,'is t, tt, wäx tehnyt Rucoustenal-
«von. § Rucous on meidän alan».!
nunjudemWeroßaha/ Mäluw
la on meitä tästenyt/ ellä meR».

nijncuin hengellisen
hänelle locapäiwä uhraisimme: O«i
on meidän ylsstijpemisem Ticapil/!
jillä ei mikän mu ole Rucous <«>>!

Mielen waellus Jumalan lygö.
on meidän Warjelluxem Kilpi/D
lä Ihm.sen Ruwuxis eläwän
lu on wapa »perkele» palle Carm
M. Se on ustollisen iäheiW,
Sanan Saattaja/ sillä Rucous l)>!
lös astu Jumalan Istuimen ettw jl
cutzu häiwä alas Apua tekcniän.z
Tämä Sanansaattaja ei coscan hw
kan Maecaan mene/ sillä ainaMi
Jumala cuule/ jolleimeidän tah»
jälken/ cuittngin meidän TarpcM
ja Auluvexcm. lommancummo»
me näistä cahdesta taidan» epäilcm

tätt»
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lil loiwo: Taicka hän anda sen cuin
me anomme/ lailta stn cuin hsn ne»
tä meille hyödyllisemmäxi. Junia,
la andoi meille ftn caickein calliman
tahjan hänen Poicans/ ilman rucoi»
lemaea/ milä hän sijs eeke/ cosca hän<
d<l mcoillan? Eikä Isän Euulemi>
sest/ eikä »pojan wälintclymiscftck me
mahda epäillä: loeaiyesAsias mene
-Mostxen canft Tabernaklm H3r<
raldaNeuwo kysymän/ jacohta finck
saat cuulla Jumalan waftauxen f
Chnstus wcoillesans tlrcasietlin.Sa.
malla muoto mcoildaift tapahm iuu<
l« Muuloxct Sieluja/ sillä Rucous
on Sielun waltrus/ joca usein epäi-
lewlllsenlcte riemuitzewaiftxi. 5 Mil-
läuscallurella sinä catzelel Amingota/
Mes ennen rucoile sitä joca sencal<
daisen Moisen walkeuden sinun Sil-
ttilles lähtttH? Millä tawalla sinäisim Pöydän lygö/ jolles ensin hän«
lckrucoile/ joca nijn hywäl iahjae
sinulle anda ja lainaZ Millä Toiwol.
lo sinll annat itzes PZtä culuttaman,
Ues ensin warusta iyes Rucouxellä?Mitä Hyödytystä sinä laidat wiws

Töistäs/
* n«».
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Tsistäs/ jolles ensin rucoile hclM
jonga siunausta paitzi caicti Työ G
turha/' Jos si«ä sijs loiwoe hengO
siä laicka Rumilisia tarpeita / f r„.
coile/ nijns saat. Jos sinä Chrjft.
sta harrastat/ etzi Rucouxilla/ nWlöydät * Jos Jumalan Armon j«
ijancaickisen Aucuden Owe sinullce
awattaman halat; colcum rucouril-
la / nijn sinulle awatan. Jos tclniö
Mailman Corwesa Kiusausten I«.
no ja hcngelisten Tawaron Pum-
nius sinua ahdista/ mene lumaM
la Halulla sen § hengellisen caM
tygö/ joca «n Christus/ ja lyö hclnlj
Rucouxen Saumalla / nijn sinä ft«<
tuta/ cuinga Jumalan Armon wim
sammutta sinunPuutmmises Jom,
Jos tahdot Jumalalle uhrata olß>
sia Bhria/ nijn uhra RucouM/!
ja HErra tunde makian Hajun j,'
hänen Wihans lacka. Jos lahiei
alati olla Jumalan CansMymP
racasta Rucouria/ jotcaowal sfhi»
gelisetlumalanjalumalisenSielll!!
cansapuhel Jos tahdot maisto!
tUinga HCRra on suloinen? M,

ep. »7,2. §,. o»-, 10,4.3 <3e». l^,
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cW händä.Rucouxilla sinun Sydcl-
mcs Majan. * Rucous telpa HEr-
ralle/wan cohmllisella tawalla tehty;
loca sijs tahco tulla cuuldux/
coilcan/ laitamasi / hanasi/ nöyräsi/
uscolliscsija mrwallisesi. Rucoilcan
taitamasi/ nijn että hän nijtä rucoile/
cuin tulewac Jumalan Cunniaxi ja
iähimmäisen hywäxi. Jumala on
Caickiwaldias/ sentähden älä Rucou-
Las pane muow hänen elens: Hcknon caicti tietämä/ sentähden älä pane
hänen elens Järjesi-M. Hltön Ru-
couxel tyhmäsi edesastuco/ wan seu-mcan edellätäywäistä Usto/ wan
Usco catzo Sana. Mitä sijs lu>mla ilman ehdota Sanasans lupa/
ft< sinä ilman Ehdota rucoile/ mi.tähän Ehdolla lupa / nijncuinRuu«milism Tarpeita/ nijtä myös EH.dolla rucoile: Sicä cuin ei hänmMn muoto lup«/ sitä älä millänmuoeo rucoile: Usein Jumala an.d« wihaisna sen/ cuin hän tieldäVpyisnä. Seura sentähden Chri>siusta / f joca oman lchwns täydel.
W Jumalan ala andoi. Rucoile

Harmasi
O' 44. F,,,,. /«
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hareaast M cuingas taidat pyy<K
tttcl Jumala sinua cuulis/ coste<
cuule sinuas itzetsn ? Sinä l«h.
dot että Jumala sinua nmilM/
ja ett itze muista Sinuas C«<scas tahdot rucoilla/ f mene Con,!
mioos ja sulje Owi: Cammio m!
sinun Sydämes/ sinne mene Ml
jos tahdot Malla Tawalla rucoillt.
Sen Owet pitä sinun sulkeman/«-
t<i Mailmallisten Asiain Ajaluxet fi<
nua secoieais : Ei Hänipauha I».
malan Corwisa/ wan
lu - Mlelipilcl nijn Ajamlien Hals
la oleman sytytetty/ että hän paljon
ylitze tcky caiten sen cuiu Kieli laustl!
Ia se on * Hmgesä ja Toludeft
rucoilla/ nijncuin HERra woati
Christus § rucoili Nuorella jaA
fii 3 Silmäns Taiwasen päin/ ch
pitä myös meidän caickein iuoM
cappalden puolesi pois wätyn M
len Jumalan tygo tändämsn. Si'
nä teet Jumalalle Wäryden/ >«

tahdot että hänen ptdäis sinun M
couxefias waarin ottaman/ ja ett D

0'

H. F tm. s, 11. ?7^.17,1.
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olawaariaßucouxestas. 3 Meeai-
damme lackamala rucoilla / jos me
Hengesä rucoilemme/ nimittäin/ että
meidän Mielem aina pyhällä Halut»
la Jumalan lygö walwo. Ci aina
tarwita huutaman/ sillä Jumalacuu»
le Sydämen Huocauretkin: M
hän asu Jumalisten Sydämisä : Ei
mna «mvita monia Sanoia/ siU4
hän on l«lsnä meidän Mluxiameckm.
W Huocaus loisinans Pyhäldä
Hengcldätthoitetlu/ja Hengesälu<
malalle uhrattu on Jumalalle otot-
lisembi/ cuin pitkät Rucousten iuke-
niiset/ cusa Kieli puhu wan Sydän
on juuri myckä. Rucoilcan noyräst/
ltttti h<ln luota ansions wan ainua»
stans Jumalan Armoon * Jos ru>
Icouret luottawal meldän jalouleem/
nijn ne owat duomilut/ waicka har»
lauden lähden Sydän Werta hicoi-
lis. Ei yxitäntelpa Jumalalle muu<
«oin cuin Christuxesa/ semähdenei
!»!!0s yxttän oikein rucoile mutoin
«in Chrisiuxen caulla ja Christuxen«lhden. f Ei Jumalalle telwannee
»W Uhrit/ cuin ne joltayhden ai-
>»«n Seuracunnan Majan Alea-

rllla
3 » s, 17. * O.
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rilla uhraclin; Ei telpa se R«WJumalalle/ joca ei tämän ainm
AltarinChristuxen pällä uhrata. F,
raelin Cansan Rucouxee * lup«
Jumala cuulla/joshe HierustkA
ta päm lätyillä Caswoilla rucoi!^
nijn myös mekin Rucouxisam Chn>ftuxen puolen joca on f Iumal«lTempll/ meiläm täändäkäm. Wstus Kärsimisens aicana rucoillesM
F langeis maahan: Catzo cuingal,
pyhin Sielu itzens nöyrpllä I»
lan edesä / RucM
uscolliiest/ että hän itzens aldiM
caickinaisia 110 paitzioleman jam
kinaista Rangaistusta mielellänstä
simän 3 jota pikemmin jocurucck
sitä hysdvlisemäst hsn rucoilei >«

usemmin/ sitä paremmin: jota h«>>
lamasi/ sitä Jumalalle owllistich
Vlucoilcan coscalW
!a hilammast anda / silloin hän >i
siä iahjojans/ja eititllä : joi<a«
wan ikäwöitän/ nWWoisMW
nautitan. Rucoilcan lurwallll!!
nqn että hän pysy uscoft/ eikä W
epäile: Oauniaslumalä/MÄ

NM»
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Itidcltt kästenyt rmoileman/ suo et»
Ime sinua oikein rucoilisimme!

XXVI,

PlHain Engellttm
Warjelluxesta.

52N«lriz sacer Zngelus aclstac.
pyhiä Cngelit suojelewat
Baarmst caikist warjelewat.

Wlattele hurstas Sielu/
DMMcuinga suun JumalanArmo

on/ että finulle on sääcky
kngelitten Warjellus. Taiwalimen
Zsä lähetlä Polcans meitä wapch«
amon/ Jumalan Poic« mli IIM,
ex meitä lunastaman/ Pyhä Hen-
!< lHctetän meitä pyhittämän/ En«
zelit lähelelän meilck warjeleman:
3a sentshden cocoTaiwallinenChuo-
ion nqncu.n palwelis meitä, ja
Mta meille hywiä Tecojans : En
mnäenäihmettele/ mäcaickialem.
Aistt iuondocappalet owalscn lahden luodut / cosca ei itzc En-
Män/jotca paljo csttiammatiuon»
«cappakt owal/ meildä Palwellu-l«ns kiellll. Mitä on se Ihme/ että
t«iwas gnda meilleWMudenPcki,
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»M/ että me Työtä «tisim/ h
meydet Pöllä/ että me lepäisim/ <
sca itze Taiwan Waldacunnan Aj
M meitä palwelewat Mitä on
Ihme/ että Ilma «nda meille H
wässen Puhalluxen/ ja caickimij
iinnut PalweUuxcx.V cofca Taiw«!
set Henget meidän clämckn wch
luxcxi walwowat Mitä sn se H»
että Mesi anda luotawan.' Sa,
staisudet puhdista/ cuiwat casto/j
moninaiset Calat anda/ cosca M
Maiwain jakiusausten HcldcllM
splettyjä läsnä owat EngelitwiM
lamasi' Mitä on se Ihme/että M«
meitä canda / ieiwällä ja Wijm!
rawitze/ caickinaisilla HedelmMj
elämillä meidän Pöytäin täyltä/»
sca Engeleille * «n tästetly/ ettij
warjclisit meitä caitisa meidän A
säm/ ja Käsisäns meitä candch
etten mejoscuslalcam
tais-' Eugelil pidit MuchenClM
xcst/ f silläEngeli ilmoitti hänens
timisens/ K Engel, julistihänen S»>
dymisens/ 3 Engeli tästi hänen!>«
ea Egyptijn/ *' Engelit palwelilhi
dä Eoswesa/ Eng<lit palwelil hs«

M

ie, il. 3 HsF/,,»; »z, ** ~ 11.
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coikeft Saarnawircans toimimxes/
» Ongeti 01l hänen lytönäns euole-
wn campauxeS/f Engtli ilmestyi hä<
M Ylösnousemiscsans. § Engelit
>lil läsnä hänen Taiwasen asiumise-
jans/ 5 Engelit owae myös läsnä

cosca hän jallens tule duomiolle.
Nijncuin W Engelit palwelil Chri-

hänen ichans päiwinä/ nijn hemDmurhen pttäwät caitiftanijstä/
jglca uscon cautla owal Christuxenc«nsa yhdistetyt: NisncuinhepalMe,
litPM samalla muow he myöspal-
lvelctvat läsenitä Heidän Ilons
en palwella nijtä Maasa/ joeca wih>
doinowat olewal heidän Cumpanins
Taiwasa: Ei he tiellä ttijldä palwel.
Wans/ joidenga suloisia Eansatäy»
mistä he wlhdoin la-wbillcTiellä Isäns Maalle iltt.estyi EN-
zelein teiri.- Samalla lamalla Iu»
Malisille eäsä Elämäs/ joca on Tie
kaliseen Isänmaahan Engelit o-m annetut Warliaxi. <p Danielin
varjelit Engelit ieijonein testellä/»iin he myös Helweein leijonin wäi<

caicki Pyhät wapaxi saalia-
wat.
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wat. * Cngelil iolin
lipalost ulostembaisil/ ntjn he pyh,
sisällepuhaldamlsilla ja mastoin p»
kcl<n tiusauxia warjelemisella/ nin
usein Helwetin liehst nlsstembW
f iazaruxm Sielun weit Engel»!
brahamin Helman/ nijn he «M
walitminSielut Taiwan WaltoU
nan Salijn johdatlawal. F Pm
rin johdatti Engeli ulos FanH,
nesia/ nijn hän myös usein sm
Hädäst Jumaliset ulos auem Su,
ri tosin on meidän wasianscW
perkelen wan lohduttaameitä Engelittenwarjellus: Hlä G
eMIeM/ että nämätaumjalui
tmaifts Waaras owat sinun lylmi
sillä kirjoitus heidän Ma«la 3 Zraphnnin ja Cherubimin muel«
Sijpein cansa/ ettäs ymmikch
heidän arwamaltomaUa
läsnäolewan sinuLes apua luottaW
*" Älä epäile »M että nämät m«
at jocapaicsft owat sinua läjnHiil
lä he owat fencaltcnset Henget/B
ei prikän seinä taida estä: Caickin
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hwäisel heilit myöden andawal/ caic-
i myös seinät ehtä cuinga cowatja
,arut ne owal/ he läpitze menewät:
Klä epäile M/ että nämäl Henget
Mwät sinun waaraS ia ahdisiuxes/
W § he aina ncktewät Taiwallisen
M» Caswol/ ja owal aina walmit
>jncl!e caickinaisia palwellusta teke-
män, Ajaenle myös hurscas Sielu/
tllä nämäl Henget owal pyhät; ah.
tttoitze stnlähden pyhyttä/ zos tah>dot heitä cumpanixes: Tapain ph-
lxncaldaisus enimäs leke ystäwyden;
Tom pyh>nTöihin/jos harrastat En.

, zelitttn warjellusta, * EMsa paicoi-
ft ja iouckaisa pidä sinun Engelis
Cunniasa/ <tt<s hämn läsnä ollesans«!<än «kis/ jotas Ihmisten läsnäHft häpeisil. Nämät oivat wsgal

« Htngel/ stnlähden hc pois carcott»
lan häpMMä Töillä 5 Kimalaiset
mcolta Sauwu/ Kyhtyläffet paha
Haju; Samallamuolo Enselil/ C,,»!lln«ln Maniat/ pois carcotta sehäi-

,j> ." pahoin haisewainen Syndi.
nämät warliat olet pois a»

MI/ cuingas sitten olee Rauhalaptttelm Mäi/ytyMä-' Coscasolel
paitzi



l;z 26. Pyhäin Engelitten
paitzi Engelitten Warjellusia/G
gas taidat ollaRauhasa moninais
waarain pälle Carcauxisia l' Dfinun Sielullas ole Engelitten w
jelluxen Muuria/ niin hänen chPerkele woilla hänen cawalan
cumxens wieckauvella. F lumM
da pyhät Engelit Palwclluxeen II
heletckn/ sencclhden pitäfinunH
Uscon caulla Jumalan cansa M
«ttaman/jos Engelin tahdot»

: Cusa ei ole Jumalan a»
siellä ei myös ole Engelitten sMGlus. Catzelcam Engeleitä nijncui
terwellisiä JumalanKäsiä/ jom,
yhlengän Työhön itzens lijcula m
loin cuin hänen ohjamisensM»
110 on Engeleillä Taiwasa Hl«
Eyndisen ylitze/ joca parannP
tete; caluwaisten syndisten Kyck
owal nijncuin Engelitten Wijm
Multa catumalsin sydän
tiat pois.carcolla. Tehkäm sijss» >l

rannus/ että EngeleillesaaltaiDl ?«

lon. Engeleillä on Taiwallimn! "!

Hengellinen iuondo / ajatelcam
Hengelisiä ja Taiwallifia/ ellij f
mieklläns meidän lykönäm olisi! ,s
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flsyrät owat Engelil ja ylpeyttä co»
vin cauhistuwat/ f sillä ei he häpe
»alwellcsans wcihäisiäkän Poicaisia/
z mitä sijs Tuhca ja Mulda ylpeile/
osta nijn nöyryltäwät i«ens Taiwal<
iset henget Cuollesa enimmäst on
»erkclen wieckaus peljättäpä / sillä 3
irjoitetlu on/ ettäKärmc wäijy Can<
»opätä/ jälkimäinenRuumin cappa<
eCandapä on Elämän loppu: Sij<
>ä wijmeisesä cuoleman campauxesa
urhoin tarwitan Engelitten warjcl<
Ho/ että he tulisista perkelen Nuoli-

»«warjellsst ja Sielun Rumin asu»
,M,a<!a lähtenen Taiwalliseen Para-Mncandaisic. Cosca * Zacharias
,«eWlisä pyhä palwellusia toimitti
«liHEnan Engelit hänen tygons:
l« lijn myös jos sinä olet Sanan jo
,K lucousten harjomxesa/nijnsoletEn»

u elilten suojasa. O armias luma»
« ijon pyhäin Engeleis cautla johda»
p l meitä tämän Elämän Corwen lcl-
>H suo euä me myös heidän ?aut-
»j »s Tmwan Waldacundaan whda«

si ttchn!

',,, H XXVII,



160 27. Perlelen
XXVII.

PerkclenwätlptMst
()m8 novit OXMoniB gliuz/

Cuca taita tutkistella/
Cuca cmcki ktrjottella/
Häijyn hengen haucutmtj
Wlectatwaarän waijyW

hurscas Sl«
MAMIu/ cuiiiga suureS Na>>rch

nä olel/ joca sinulle aina
jondele sinun f«
telcldä. Tämä Wiholllw non n
keudesans walmis/ woimasansnx!!
wa / juoniians eawala/ ja calci,»,
fia wicckaulta täynnä/ sotimisen j
nwon suuttumatoin/ caictinch
muowihin muutluwalncn. * Ä«
näijljn Pahalccoihin hän mcM
ja cum sa wiettllW/ candelcD
lan, Istuimen edes/ hän cand<>
nialall cdcs Ihmisten pälic/ j<j
m st>,n edes toinen

luoniw!! Halun hän >ns>st>
c.tst :uckl/ ja sijtl n
la: wlcillä! Ntjncuin CaupmW



Mollais eiWiholliset mene w ahwoia
ia warustettuja paickoja cohden/ wan
msa Muurit lulewal olewan hajonel/
i)/al matalat/ ja Tornit «varustama»
,a: Niin myös perkele / joca aina
wäijy Ihmisen Sielua/ sitä ensin co-
te/ cuin turide Sielusa heicoxi. Co-scohän kerran on woittlm/ei hän an^
na peräti myöden/ wan wätewäm-
mD nouse ylös tmsaman/ että hän

woitais suulultamisella ja laiscu»
»elia/ joita ei hän «voittanut tiusau-
encowudclla. Kenestä se poispi-

iäis wieckaudens/ * ,oca rohkeni itzeWstenn HErra Cawaludens pe-
orella kiusata? Custa Christnysiäse
»!is pois/ joca f itze Chrifiuxcn Apo.
oleim pyti seoloa nijncuin N>sma?Adamin hän petii luonnon täydet-
lsydee/ketä ei hän petä iuonnon mr-
nel!uxes?ludan hän petti lunastajan
kouluja/ ketä hän sijs ei peeä mail->as» crhelyxenSchoulusa? Tosin ca«.sHoisa pieä pertelcn mäisylyxiäpcl<
Mmän. MyötäkäyMies haucul-«h«n ylpeyteen wasioinkäymisis'«'lyreen: longanäte säästämiseen«eldywän/ sitä hän hlNloitze felitlck-

H 2 mät^

''l'l,4's.
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mättsmillä ahneuden nuorilla sikl.
läxens/ jonga näteurholllsudenHm.'
zestä jalon/ ftn hän Wihan kipinöi!'
lä sylyllä; Jonga näte wchäkin i-
lvlstmmax/ sen hän tehoitta tyhnH'
Heruman haluun; jotta näte polo-i,
waisex oitias Opis/ ne hclntahwst.
coilta turhilta Taicauxilla. Im
näte olewan suunsa arwosa/ nehö
turhan Cnnnian pyyndöön syt>K
cosca hän wieltele Syndiä letcnck
enändä hän Jumalan iaupiudin;
cosca hän sa syndijn syösiyxi/ eck
dä hän Jumalan WanhurstaM
ensist hänpytä wietetlä Hembcym
sijltenpylä saalta cpMyxeen. Äi>i
nans häii waino ulconaisest waiwm
sella/ loisinanswaino sisällisest llilisil
tiusaunlla : Toifinans hän aIM
meitä jullistst ja wätisest / toifiA»
salaisesi ja cawalaft/ * Syönift
on hän asettanut hemman/ srMi
misten Haureuden / harjoiluxiO
lauden/ cansatäymisim cadchtich !
hallimxeett ahneuden/ curimxeln»
han/ cunniaan ylpeyden/ SpdäM
saattanut pahat Ajamxel/ suuhun! l<
wlliset Puhee/läscnihin wärät M ll

Malwoisa kehoilla pahoin liH
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nuckueft häpiällisijn Unijn. Nijn
sijs jocapaicas ja caikis asiois pitck
pcrtelenwaijylyxiäpcljättämän. Me
macamme/ ja hän walwo : M«o-
-leme suruttomat/ ja hän nijncuin f
iejoni täy ymbärins. Jos wihoite-
<un iejonin näkisit pälles carcawan/
cuingas'pelosta wawahduisit/ja cuins
cuulct helwttin icjonin sinuas wän>

cuitmgtn molemmilleCorwille
suruttomasi macat! Ajattele sils «>

scollinm Sielu tämän wätewimmän
wihollisen wäijytyxiä,/ ja etzi Henge»
lisien Sotaaftttm apua. Seiso §

wyottlly cupeista wmdella ja Wan»
hurscauden rindaraudalla puetettu:
Pue pälles täydellinen Christuxen
Wanhurscaus/ nijns olcl turwasa
pertelcn kiusauxista. ' Kätte itzes
Christuxen Hawain racoon/ n«jn u«
sein cuins peljätetän tämän Pahan-Disen Kärmen Nuolilda. Oikeinuscowa on ChristuxeL Nijncuin sijs:
3 Satanall ei ole mitänChristuxcsa/nijn «ole myös hänMrnitän sitiut.
tt oikein uscoivaisten ylitze. " 1,.
l«< olcon walmixitengityt faarnamanWm Evangeliumila j Cuulucon

H ) alati
t>. ~ z, Z L/H. s, 14. *
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alati ja pauhalcon meidän suusan,
Christuxen tunnustus / nijn e,
wahingoitze yxikän pertelen tiustusj
Ei Noidan äninnn carcoca luonnG
sia Kärmeltä/ cuin wahwan tunn«,
siuxen puhe carcotta tämän Hengll.
lisin Kärmcn. * Ottttacon uf«»i
tilpi/ että tämän pahanilkisen wihchsen tuliset Nuolet sammutettaisi»,!!,sco on / f joca myös Nuoret M
ymmärrä epäillysten/ wainoln jaM
sausten wuorel. Ei § IsraelilM
lyöty surmajalda/ joidenga Pih«,M
lel olit merkityt Päsiäis iamban m>
rellä,- ei nijtä wahingoiteta M
murhajalda/ joidenga sydämet usce»
camta owal Christuxen WerellllM
scoitetut: Usco lute itzens lupaO
la: Wan Jumalan lupauxlaeilM
Salanas cutista; fentähdcn ci <M
hän myös Usco woitta. Usco»
Sielun waltens/ sentähden tän»
häijyn hengen tiusauxet täsä wall»
desa cohla ätätän. Uscon «M
Synnit heitetän 3 sywään I»
lan laupiudeu Mereen/ sijnä sijs
la pertelen mliftt Nuolet sammu»
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M. * Terweyden Ramalacki se
Pyhä toiwo/ pitcl myös pähän olet-
t.,»>an: Kär>l kiusausta catzclcn kiu<
smriioppua/M Jumalaon soclwai-
>>en yslhoja ja woittawaisten Crunu:
Jollei ole yhtän wlholista/ nyi, ei ole
yhtckn Som i jollei yhtän Som/ nnn
ei yhcän woilto. Joun yhtän woitts
nijn cl yhtän Cruunua, parcmbi on
sc Sola/ wca Jumalala lähendä/
luin se rauha / joca Jumalasta N>ie<
loitta. Otettacon myös f hengen
Mcka/ joca on Jumalan Sana;
annamämmän aicotn saada tykö»
näs iirjoiluxcn lohdmuxet cuin per-
telen wast.!Nl)ackauxct F Chrisius
coicki S»tanan kiusauxet woitti Sa-
nolll,; Sanalla wiela Salana» f,u«
sturia woitlawal caicti Chr-siltyt.
Wihooin on sinulla suun 10-wo tiu>
fturil, wastan mcourisa; nijn usein
cuin Sielus haaxi kiusauxen alloildH
peilclin/ herätä I Ehrlstus ruwuxil.
la: Näkywälset Wiholliftt mc woi>
tm lyömisellä, näkymättömän Wi<
hsllisen me woitam rucousten wuo-

H 4 datta-

«<»>. <»

f 6>H 61?. F M<«„.
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Haltamisella. Sodi O Chrisie W
sä/ meidän edestäni/ että me mypssi,
Msa Voittaisimme!

XXVIII.

Rhtetftt ZumalisenElämän Ojennuxet.

EH tietä Taito parembatz
Ey Wijsautta suurembata
Cmn lumalisest elä aina/
Meil HERra sijhen armoni

lama.'
«WZOmpäiwä sinä Cuolt«

duomioea ja Ijanc»
lähemmä lähestytä

Zattele semähden locapäiwä/ cw
gas Cuoleman ja DUomion aM

CoettelemMs pysywäineno!>P
Za eläisit. C»
iistä Ajaeuxista/ Puheista ja W
xilä ahtcra Murhe pidcltämän/ D
' caikista 2lja luxista/ Puheista!'Töistä picä wchdoin/ wisu Tilitti
wän. Ajattele EHMa lähestyi
Kuoleman tänä Yönä: AM<
AamullH Cuolcman tänäpäiwö

se«/.»)'F.



!lWywän, ia hywll
Työtll älcl wljwycci Huoniseen asti/"
Dä huominen päiwä on tietämätöin /

»aan Cuolema mkwa on aina tiet»
täwä: Eij mitän enämmän ole lu<
malisutta wastan cuin Wljwysys;
loeylöncayol Pyhän Hengen sisälli-sen Cutzumisen/ nqns ett ilänänstule
MaanKciändymyxeen " Käändy<
myD ja hywä TyZlä älä wHwytH
wanhuecen / wan uhra Humalalle si-
nuntzana nuorudeS:Tictämätöln on
nuorelle Wanhuus/ kieltämä on ca-
tumattomalle nuorelle walmisiett»
Codotus: Ei pxikänltäFleluma<
Kn Palwelluxcen sOwclfambi / «uin
Ruumin ja Sielun woimalla cauni-
llttm Nuoruus: HläyhdeugänlH-
misen mielinoutexi tee paha Työtäz
Sillä ci se Ihminen/ nM Jumala;
wihdoin duomitze sinun slFmätertas.
M lscmahdcn yhdengan IhmiftnSuosio pidä parembana ruin lunm-
lon Suosion. HERrcm TIM laic<
l«nie käymme edespäin taickacma-
!>ttin: Tutti sentähden iocapäiwck
ilämäs/ jos sinälumalljUd n Har-onures edespäin eli tacapenn kck/t!:2tijoa HERran Tiellä/ on «cape-

H 5 rin
o H7». >B, H^.
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rin tclydä< älä sijs pydä lumalisu.
den Tiellä seisoa / waan
ttläs HERran Tietä aina
täwisit. Ole sijs caissatäym,s<ll
caitille suloinen / ei tellengän
läs/ harwain Pstäwä/ elä Junia
lalle Jumalisesi/ itzclles puhtast/ iö
himmäiselleshmscast. Vstäwätä nG,

titze Suosioxi/ WihoUista KärsiA
ftxi/ caickia hywäx Mielexi/ jacA
las taidat Hywälcoxi: Eläisäs jl.
ca Päiwä itzclles ja wioilles cue></
nijns cuollesas taidat Jumalalle <l<!
s Nätykön sinun Halusas
Caswoisas hywä Mieli/ Nöyiyl
«Waatteisas / Siweys Cansatäy»
scs/ Kärsimys Tuscasa, AW
a«na

culunMla Ajattele aina A
me T^mänElämän W
tä/ tusennftn Työlälsyttäi O
'<U;'r tulcwaisten harwuita M
le aina mlewaiffgi: Moletz
m/ Ma ei mitän c^uhoitlawan>)«u
duom,ot>» io<a ei witänpeljätlaM

> N rc<
ftaifzaMsttiMtorucouxetf



Elämän H/enuxet.
taecon edesmennen Päiwän Syn<
ntt Wijmeinen Päiwä Wijcoe pa»
mtcon edclläkärwöisten Päiwäin y«

Ehtolla ajattele/ cuin»
ga monda sinä Päiwänä on Helwet-
ti»n syösiy/ ja tijtä Jumalala joca
jinullc suonut on ajan camaxcs. *

Colme on sinun päällcls/ jo.denAja-
ms ei ikänäns pidä sinun Muisto-
sius luopuman: Silmä caicki näke-
wa/ Corwa caicki cuulewa/ jaKir-
jat joihin caicki tirjoilctan. Jumala
on itzcns smulie coconans lahjoitta,
liul/ sentchdcn coconans lahjoita si>
nä Ms iHimmcllftlles : Se onpa»
«sElämä/ joca coconans muita pal-
wcle. PllMmäiseUes osota Cuuli-
aisuus ja Cunnia/ caldaiselles Nm-
woja Apu/ Alemmaifellcs Holho-
mincn ja Opems f Ruuwtsolcon
sielulle alemmainen / Slelu Juma-lalle. Edesmennyttä Pahuttas it»
te/ nykyiset hywäl ylöncatzo/ mlewai-
sta hywä caltellaSydclmmen Halul-
la iläwöltze. Muista SyndejclS/ et-

sullsil/ muista Cuolemaea ettäs
H 6 lackai-
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lackaisit: Muista Jumalan Wanhur.scautt.» / ettäspettälsic - Muista I«.malan Armo / etteS epäilis. Nij»
paljo cuins taidat/ luowuta itzes Mail.
masta/ ja sowita itzes coconans I>>.
malan Palwelluxem: Ajallcl», aim
Puhtauden waras olcw.iuHecumchi
Veöyrydcnßickaudesa/ lumalisudn
tuchis Ascaroift: Älä tellengänpß
tclwata/ wan Christuxelle,
tellengän telwotoinolla/ wan ChnH
xelle. Rucoile ainalumalala etläM
tästis mitä hän tahto/ jaannais mil^
hän täste/peitäis mitä tehty on/fthol,
litzis mitä tapahtuwa on; ScncMi<
«en cuins tahdot näkyä/ sencaldM»
pilä sinun myösoleman: SilläciK
malatetän duomiyc Muodon Mn!
waan Tomden: Sanoisas wD<
paljo Puhetta * sillä jocaitzesta M
hasta Sanasia Duomio 4ucua w»
n.- Sinun Työs/ mtngäcaldaisch
ikänäns owat/ ei ne caw/ wan M
cuin yancaickisuden Siemenet B
heilctän: Jos s kylwät lihasa/nP!
lihasta turmelluren nijtät; jostylwil,
Hengcsä/ nyns Hengestä ijancaß
sen palcan Maxon nijtäl< Ei M
cuolewanMen seura Mailman w



Elämän öjennuret.

l«'ll? ei seura tietouden paljous/ eikä
Hccuma/ eitä Mailman Turhudet;
ivan F sinun Elinaicas lopun pcräs
scurawat sinua caicti sinun Tyss»
Slncaldainen sijs cuins tahdot olla
duomwlla/ sencalda,ftn sinun ppätä»
näpän oleman. Jumalan edesä älä
tersca sijtä cuin sinulla on/ wan aial»
tele mitä smulda pumm; älä ylpeile
sijlä cuin sinulle on annettu/wan pa<
rämmin nöyrytä jtzes sentähden cuin
sinulda on tnltty: * opi elämän nijn<
cauwan cuins saat elä , Täsä Elina-
josa ijancaickinen Elämä tsicka s«a-
dan/ Mlcka cadocetan/
tck ei ole lyön aica/wanpalcanaica:
TulewmscsaElämäftl ei odoteta lyötä/
wan lyön maxoa. f Pyhä ajattelemus
saoltaconsinuss tiedon/ tiew catumu»
pn/ Calumus harrastamiscn/ har«
Ws tthtön rucouxen: 3 Sielu»
rauhalle paljon saatta hywä Smn
Mi olemus: lo<a enämmän sinäo»
ltt Mailmasta wicroitettu/ sitä owl<
liftmbl sinä olet Jumalalle. Mitäs
halo/at/anolumalalda; mitä sinulla
on/ anna Jumalalle. Ei se ole mah,

dollinen



!7t lB> Yhteiset Jumalisin l
dollinen saaman/ jocaei
edestä; Armv lacta alastulemasi/joi.
iei tijtvs mene ylös * Mlä sinO
lapchtu/ käännä se parhaxi/ nijn»,
sein cuin myöden käy/ ajattele Ms)
nulle annetan tila kijtlä ja siunata,-
nijn usein cuin wastoinkäy/ ajatlch?
että sinulle muistutetan parannusta,«l
cammusia. f Osota sinun Mli>
woima auttamisella/ wijsaudes reoi ,l
ma opettamisella/ rickaudes wom s
hywintetemisellä; Ältön sinua M>!
to wasioinkäyminen/ eitä ylöspaisut-
laco myötäkäyminen. Olcon sinun!
Elämas määrä Chrisius/ joms scu
raisil Tiellä/ ettäs hänen sawuttH
Isänmaalla. Caitisa slcon sinun
suuritt Murhes matalasta nöyrydejli
ja palamasta rackaudesta/ ylöttän s>>
nun Sydämes rackaus JumalanG
gs/ ettäs hänesä kijnuirippulsit, G
ll lkön sinun Sydämes nöyrys/
ylpellis. F Tunne Jumala IsäM
mollisudesians/ HErraxj curuup
sians/ Isäxi woimasia julsisesta/Hcr
raxi angarasta: Ricasta händä l>P
cuin IMlumalisest - Peltä nljncuii.
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HErra tarpellisest: Racasta händck/
D<l hän tahw iaupiutta/ peltähtln-
dä/ Mtl han tahdo syndick.» Pcl>
tä HErra ja * loiwo hänen Ml-
lens/ tunne sinun WihelMydes/ ja
julista Armons. O Jumala
f M annoit tahdon/ lvaiclua myos
wlMilUs!

f ?ö,'/.2,,z.
XXIX.

Suruttomuden
Wältämisest.

Becure vivere mc» 1-5 cst.
loca elä murhetotnna
Pysy Synms surutomna/Wijmein se sure surkmst/
Hclwetts walitta watklast.

Auttele/hurscas Sielu
tulemi en

nijns mielclläswclldät caicti.
mistä Surutwmutta. * Ei
«tä cusan ole Sia Surutlomudel-
l«/ eittl Taiwasa / eltä ParadijsiS/
paljo wähemmckn Mailmasa. Enge.
lilongclö lumalm läsilä olemss/

Adam,



29. Suruttömnden
Adami langeisllopaicasa Adamioli
luow "Jumalan Cuwaxi/ cujtenO
petettin hän Perken WclyytyM j
Salomo oli wijsambi caict,a Ihn,<>
siä/ ja cuittngin § WaimoincaW
täällin pmsHEßrasta. 3'ludaseli
Wapahtajan Schoulusa/ jacuuliA.
eapäiwä ftn Pl.mmäisen Opettaja
lerwellisiä Saloja / ja ei cuitengon
ollut wapa Wletleliän Paulsistoz
hän tuli syöstyxi Ahneuden Syw!,.
teen/ ahneuoesta.ijancaickisen Surun
Sywyleen. D 'vtd cp 01, MicsD
malan Sydämen jältcn ja oli HN.
ran racas Poica/ wan cuittnzi!!
Micstapon ja Huoruden caueca M
tui ch Cuoleman iapsexi: Cuso D
on tafä Elämäs Suruttomusi' Ri>
pu HErran iupauxisa ttjnni lujck
Sydämen Uscalluxella / nijns o!«
Perkele» pälle Carcauxisi Tuwafti
Ei täsä Elämäsä ole yhlän SuM»
tomulta/ paitzi sitä jonga uscswaist'
le ja HERran Tiellä waeldawaW
saatta iupausten Wilpittömys. Cuin
me tulemme mlewniscen Onnclift'
teen/ siellä me ästöin saamme chdel-

M

«SL. 7.;, I H. H /, f<,«». lj,
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lisen Surutlomuden; * TäsH Elä.
Milja owae yhdistetyt Pelco ja olkia
Oppi/ eitä loinen sa loista olla paitzi.
Hlä ole surutöin Wastoinkäymises/f
wan mitä Wasioinkckpmys tapahm/
se pidä Synnin Curilusna ; Usein
salaiset Synnit Jumala rangaise jul»
tiCuriluxella. Ajattele suurta Syn.
deis Wichiä/ ja pelkä WMhurscasta
Syndein Cystajala. Älä ole suru«loin MyotMymises; S«ll<i sen p<ll<
le Jumala wihaM ,ola ei hän täsäWmllsil curita. 3 Mitkä owal lu<Mftm AlMuxcl; Ne owat catte-
t«l Nuolet Jumalan suloiselts M.
dellä lastttewt? Wonda pitä Juma-la chliseen Rangaistuxeen mahdo<«oinna/ joeca hän cuttengin ijancaic-
W hyljä : Ihmisen InnellisudenMenestys on usein ijancaickisen cado,
Ucn Mercki Ei ole mitän nijn on.
netoinda cuin Syndistcn Onni/ ei o-le kcM wiheWsembätä/ cuin se loca
<> Wiheljäisylläns mnne. Cuhun-sa itanäns sinä itzes tännät, nijns
«M Surun Tilan/ ja suruttoml,»
M parannuM. L Jos ylösZ
">jn ajattele lumalM/ jonga ms
«« . wihoi»



176 2y. Snruttomuden
wihoitamme: Jos alas? AiM
Helwetttä jongame ansaitzemmt/
Jos tacaperin? Alallele Syndch
mm lehnet olemme; Jos edespG!
Duomiota/ jota me peitämme; )«><
sisälle? Oma Tundo/ jonga turmc!»
let olemme; Jos ules? Mailmaj,
la me racastc,net olemme. * East
custas tullut olet ja häpe/ cusas ol<»
ja huoca / cuugas joudut ja wach
-f Autuden Porci on ahdas: W«»
wiclä ahcambi Aumden Tie. Usm
Taw.,wn on sinulle Jumala <M>
uut/ wan sen § sinä cannat Sm
astiasa. 3 Engclit on sinulle luw
la andanut warjeleman/ wan ei oX
Perkele caucana sinua wiettelemG
,** Hän udisia sinun HcngesMick
sä/ multa sinulla on wielä paljo!!>
han Wanhudesta. Sinä olet asm
t« Jumalan Armoon / wan eli l!i
wielä asetettu ijancalctisccnCunim
walmistcttu on Ta waisa Asumal!«
wan wielä ennen ahdista Mailnm
Tusca. cf) Jumalaon luwannu<V
dex amisen camwaiselle/ wan s«»
muxen Halua ei ole hän lunmnl

e!

3 ?/6/. 3l,ll." k/>ö.4,ij,
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lMwallaiftlle: liancaictisen Elämän
iohdumxet odottamat sinua ' w. n
cuitengin cautta pt»
!<ä sinun sisMe käymän: ijaucaicklsen
Mcan Crunu on luwattu/ wan co>
wan Taistelmuxen pitä sinun ensist
woitlaman: f Ei Jumala muuta
lupaustans/ wan e, sinungan pidä
muuttaman pyhän Mmän ahkewt-
ta: Costa ei Palwelia tee mlä kä>
stctän/ HErra lere/ nntä hän
uhca. Aina sijs pitck huogattaman
jasuruttomutta wältäin mmheditta-
mn/ ttlei wanhurscasa, ja salaisesa
Jumalan Duomiosa Ih.misiä hyljä-
M jacadotcttaPcrkellltcn Waldaan
jäteMs! Nijncauwain
mawArmo läsnä on pidä Ilos hä>ncsä/wan cuitengin älä lule Jumalanlahja Perindö oisiudella pttäwäs/
mnilttäin eltes sijca nijn suwt tn o«
>s/ cums ett sitä lkanäns taldalsca-

: Cttes «kildä cosca Jumala
rin wctä/ Sielus<:s hämmästy-s/ ja
UlMsemmax/ cu n cshmus on/ m-

! wsin sinä,olet aumae/ jos cai<
tella



,78 29. Suruttomuden
keila Muchella ahteroitzet wältM
taiten Pahuden Alcua iugunpnj
mättömyltck. Ei Jumala sinua hyl
D wimcawahda enei Jumala sm!
da hyljätäis : Juhala ändoi N
mone/ rucoile mcl hän myös ani,«k
pysywälftn olla: Jumala on ttst,
nyt ettäs olisit wahwa Autudcft
mutta ei hän ole tästenyt ettäs H
surutöin. * Sotiman sinun pitä n»
hullisest/ ettäs wihdoin riemmMs»
loisesi.- Sinun iihassotisinujaji»
wastaw Wihollinen joca läheM
sitä peljättäwämbi. Mailma ftch
nua waftan/ Wihollinen sinun p
bärilläs/ jom suuremmas loucoft
sitä peljättäwämbi: Perkele fi»
pällcs soti sinua wafian/ WiholliN
jota wstewämbi/ sitä peliättänM
Hla pelkä lumalanWäkewydesäs
den Vihollisten cansa taistella/I»
malan Wakewydesä sinä taidat m
ton käsittä. Muita ett sinä M
scncaldaisia MhoUisia SmultM
dell!'/ wan lot.misen ahterudella: «l
män Aica sotimisenAica: fEI
loi?, ju aen mmän wainotan/M
el tiedäckän filiuas wainottM'
Silloili he enimmäft Wätens ««

«,sN'm,4>,7.
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Vot/ cesca Sowinnon owat letewä-
n<lns. He walwowal »a sinä mä-
lot; He walmisiawat wahingoilta-
mn/ ia ett sinä malmisia wastan sei-
oman! Monda waipu Tiellä/ en-

nen cuin heille Sia annetan Isän-
maalla. * Cumga monda Israeli-
l«l cuoli Corwcsa/ joista ei yxitän
Mut luwaltuun Maahan/' Cuin»
ga monda hengelistä Abrahamin iä-
stä hucku tämän Elämän Corwesa/
ennein cuin he lulewal turvattuun
Ta,lvan Waldacunnan perindösn/
ei ele mitän nijn woimallisiaSurul-
imulta torjuman / cuin se että me
«jattelem cuinga harwat pysywäisee
Ml. f Olcon sijs meisä nijn suu-
nTaiwMscn CunmanHimo/ nijn
Mi sinne tullaxem Halu; olcon nijn
suuri Suru/ etten me wielä tullet o-
lezolcon nijn suuri Pelco/ sijlä etten

» N laidais lulla, ettei meillä miftän
Muusta 110 ole/.cuin nijstäjotca fin-»Jne tulemiset, Awun ja Toiwon tuot-
ji wat. Mitä on sijlä hywcl/ ettäs
Mhden Silmän Räpäyxen iloitzet/
K M sinun täyt!) ijancaickistsi murhet-
M. Mikä Riemu taita täsä Elä-
«Molla/ cosca caw se cuin ilahue-
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la/ wan ei cato se cu«n wa,'va. U,
elämme sumtwwat/ culn
Cuolcman /a Buomion -Hetken«',«
wuitze mennet: Cpristus sano/ f
ta hän on tul,wa Duomiolle/ W
Heckellä cun me en lulelcan:
män sano Tomus/ jatoisen tam
tcr^oi: cuu-e j.i peltcl : Jos HN
ra on mlcwa sillä Hetkellä/ cum ni!
en luleecan/ njsn on suuresi pc!M
wä/ccttn!uewalm>stamaltullsßM
nuon etten. loS nie tulemme M.
mistamata/ cuinga me woimme M
ftlsoa sen angaran BuomwnTO
stelemuxen i' Cmcengln mitä tW
des Silmänrclpäyxcs cadotetan/f
tä e, Mene saada.»' Yhll
Silmäurelpayren lyhydes ouomm
milliftl meidän pitä qancaicilsesie!
Man : Täfel yhdes ainuas SM
räpclyxes Elämä eli Cuolema/Lo»
Ms eli AuMls/ rangaistus eli P
caickinen Cunma jocaitzelleduomtt
O HERra joca annoit ArniosH
n-yleen/ alina Kyös' Hywydcscl >f>
symys! f^„„ö.l^,^>

xxx.

VMstunn pyhän <
lumän Seuramistst.



sit vitZc dlirillu;.
Käytä:lyn täal Elmaicas/
Ettäs nma jocapaicas
Myt ptta mahdmsit
Chnstusta myös seuraisit.

Rhnstuxmpyhä Clnmä
täydellinen hywälN A>

lvuinSpeili/ *

fiuren Teco on myös meidän Ope-
MM, f Moni tahto Chrisiuxen sa-
Mtta/ wan ei tahdo hända seurata:

hclndll nautita/ wan ei hän-tä noudatta. § Oppicat Minusta/
«tä m,ntl olen siwlä ja nöyrä Cy»

sano : lollestahdo olla Chrisiuxen Opetuslapsi/
nijnset itänäns taida olla oikia Chri»Dly. Hiton ainuaftans ChrisiuxenKärsimys olco sinunAnsios/ mmea
MPS hänen Tccons olcon sinun E-
>ilmäs Esinicrcki. Sinun «Mwäso» 3 walkla ja punainen; Ole

sinä punainen CHriDxenNrm Prisculuxella / ja.wallia
Elämän Scuramisclla.

Chnsiusia oikein racastat/»l!cs hänen pyhä Eläwätäns racc,-
sta'.

<««(:)3«» ,8l



,82 zo. ChrlfiuMpyhän

sia i' Jos le minua racasialtt,'
sano Wapahlaja/ niin pMclt minun
KäWni. Ioc» sijs ei hänen KDy.
jäns pidä/ se händä ei racasta, Chn>
stuxen pyhä Elämä on täydellinen
meidän Elämän Ojennus. CaiM
?r«nc,lci,M jaLeueäjHuxenOjW,
xia parambj on ainua ChriliuxenE.
lämän Ojennus. Jos tahdot »K
Jumalan walileu iapsi/nijn ca<zo M.
gawaelsi hänen ainuaPoicans D
tahdot olla Christuxen cansopcrilli.
nen/ nijn ole myös hänen semojont
loca tahw eläSynneisä/ ft «M
itzensPerkelelle Cuuliasuteen: Mm
joca tahto olla Perkelen cansa/cO'
ga sc taita olla Chrisiuxel, cansa? W
coja racasta/on Perkeleitä racafia/ t
sillä caicki Syudi on PertelcstäL»
ga sijs taita se olla totinenChriiM
racastaja i joca on perkelen racch
ja. lumalam racasta on pchä^
lämätä racasta, sillä caicki PyhäV
m<l on lumalalda -. Cuinga Wft
taita olla Jumalan racasiaja, M
ei ole pyhän Elämän racastO, 1
Rackauden coettclemus on lyönl^
Mus: Oitian rackauden omais»
«n sille/ joca racatMn olla cu»

ain»
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«inen/ tahto sitä cuinhangin/ fayh«
n hänen eansans ajatella. Jos stjs
Gristusta Misest racastat/ n«jn ole
cuuliaincn hänen tästyllens racasta
pyhä Tlämäcä hänen cansans/ ja
udiftttu Henges mielcsä/ >° ajattele
Toiwallisia. Ijancaickinen 1? Elä<
mä on Chrisiuxen mndemisefa Wan
jeca ci Christusta racasia/ ei se händ<l
tunne-, loca ei nöyryttä/ Wacuutta/
Giwlytlä/ Railiutta/ Rackautta ta-
casta se ei myös Christusta racasta/
M ci Chnstuxen Elämä mu ollut/
cuinnöyrys/Wacuus/ Onveys/Rai<
l,us/RackauS j Christus sano, § ettei
hän luimc nqtä/ jotta ei täytä Tai-
mWn Isän tahto. Sentckhoel,
myös ei ne Christusta lunne/Mcaei
<«3ailvallisen Wn taheo/ wan mi-Won Isän tahtoa Meidän pyhy.
lem/ sano Apostoli. 3 Ei st ole <PGisturen oma/ jollaei ole Christu-lmHenge. Mutta cuft Pyhä Hen.5 «n/ siinä hän myös on läsnähänenchoitlans ja HedelmMnS: Wan
Ma owat Hmgen Hedelmät/ ij,
Maus/110/Rauha/PMmieli-



sys/Psiäwys/ Hywys/ U'w, Hilio,,
sus/ Puhtaus.'* Mijncu.n Chrisiii-xen pällä lewäis Pyhä nij,
hcln myös lepä caickein nijdenpMch
jotca Christuxes owot oitian Usw«
tautta/ sillä Christur'n Morsian fhailVljän woldetten hajusta. §

ea HErrasa tijnnirippu/ seonyjj
Hengi hänen cansans- Nijncuinz
tihaLlNen Michcn fa Waimon W.
fiys tete heidän yhdexi iihari: Nili
»nyös Hengellinen Chrisiuxcn ia l!
scowaisen Sielun yhdistys tete HM
yhdexi Hengexi. Mutta cus< m y
x.Hengi/siellä on yxi Mieli/ cuft tz
M«li/ siellä myös yhdet Työt. A
ca sijs ei sowita Elämätäns CHO
pn Elämän jälten/ ,'e osotta ettei HH
HErrasa kijnniripu/ eitä hänellä li
CpristuxmHenge: <P Eikö seolech
iuus/ että coco meidän Eläwäm«/!
dän hänen caldaisexens/ rack!>
desta ltzens cotonans teki mcidänF
daisexemf Jumala ilmottcam Pi
iihasa/ pani meidän elccm pylM
läinän esimerkin ettei yrikclnpvhäll
zämätä hylMn/ iihan estellW

6,'?. <P 6>-<»^«

184 ?«. Chrisiuxenyyhiu



Elämän sturamistst. 185
lygö patemS. Ei yMn Elämä vle '
suioisembi eitä lewoll.stmbi cum Chri« .

siuxen Elämä; sillä Chrisius on toti- <

nm Jumala/ wan mitä laita luma»
lm/ joca on cortein hywys/ oua su- '

loisimbi ja lewollisembi? Mailman
E,ämä tuo myöläns lyhyenRlcmun/
mutta ijancaictisen Murhen. longa
coldaiser sinä itzes teet Eiämäsä/sen-
caldaisersinä mlel ylösnouse mistsa: ,

Jos täällä rupet itzes Ehvlstux<n E-
lämän caldaisex tekemän/ nijn sinäy-
lesnousemises täydellisemmäst hänen
loKaisyens tulet.- Jos sinä teet itzes
ferkelen caldaisex pahoilla töillä nijns
ylisnousemises tulet hänen callaise-
Ms Waiwo»sa. Joca »minua
tcho seurata/se tieldäkön itzens/ sano
Vapahtaja/ ja ottacan ristins joca»
Bwä. Jossinä täsä Elämäs kiellät
ifts/ nijnChrisius duomiolla tunnu-
st» sinun omaxenS. Jos Chrisiuxenchden luowut omasta Cunnmstas /

«lnosiaRackaudesias/ oinasta THdo<sios täsä Elämäsä/ nijn Chrisius «.

ke sinun hänen Cunniastans / hänen2la«kaudestans' hänen Tahdofians»Mlstxi lulewaisesa Elämäsa. JosG <kl<lmäs olee osallinm Ristj-
I 2 siä/



186 3O. Christuxen pyhän
siä/ nijns Tulewaisesa olet osallinen
»jancaiclisesta Kirckaudesia: losji»
ncl läsä Elämäsä olet osallinen Tu-
scasia / nijns tulewaisesa olet osol>
linen iohdutuxsta; jos sinä G
Elämäs olet osallinen Mainosta/
nijns tulewaisesa olet osallinen M>
sastaMaxosta. f loca minun m-
nusta tämän Mailman edes/ sennii'
nä mnnMan/sanoChristus/mim
Taiwalliftnlsckni edes: MuttaW
<i meidän pidä ainuastans opinTu»'
nustuxella/ mutta myös Elämän cal»
daisudella Chrisiuxen lunnusiamon/
nijn hän ästöin tunnusta meidän e.
maxens duomiolla. loca minun
tieldä Mailman edes/ sen minätÄ
län/ sano hän/ Taiwallisen IM-
des. ChrisiuS tieldän ei ainuaM
Sanoilla/ mutta paljo enänimin>
malatlomalla Elämällä. loca ft
työlläns Chrisiuxen tieldä täsä sl<!
mäs/ sen Chrisius tieldä työW
duomioll,a. Ei se ole Chnstitty/iÄ
la ei ole oikiata Chrisiuxen UsW!
Muita oitia Usco * isiutta meili
Christuxecn/ nijncuin Oxat hengeli-
sen Wijnapuhun: locaitzen Oxanl
min ei tee Chrisiuresa HedelmN



TaiwMnen PeldomieS hacka pois:
Wan joca Ehristuxefa pysy/ ja *

jos' Ehnsius Uscon cautta asu/ st
lete paljon hedclnntä. Ei se ole Q»
xa Wynapusa / joca ei ime Nesitt-
iä Wijlmpuusta: ei ole se SieluLHri»
siuxesa Uscon cautta/ joca ei hcngeli«
M ra«t«,uden Nesielicl Chnsiuxesta
ime Uicon cautta. Tee meilä sinun
Wmäs caltaiscxi / Ohywä lEfu/
«sä elämäsä/ että me täydellesi sen-
caldaiscxl tulisimme mlcwaistsa.

XxXl.

ItzensKieldamifeft.
II!c neZZr (Uristuni, czuilenan

ipsutn^,.
ei kiellä Mns/

Ota päMens Ristians/
Christuxen se pois kieldä
Ia exy oikiald Tielda.

minua tahto seu-
ta st tieIdätän lycns sans

Iyens tieldä on
l)>)!jätä oman RactaudenS; Oma
Dckaus esiä Ms JumalanRackau.

IZ dm

187Elämän seuramisilsi. ,
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den: Jos tahdot olla ChristuMOpetuslapsi/ nqn oman Ractmw
Juuren täyty sinusa peräti molla -

Ei yxitän racasta Chrlstusta / jocaei
wiha itziäns/ t jollei Iywälil S«.
men maahan langennut cuole n,n
ei se tee Hedelmätä: Nin et,< myii
sinä taida käsittä Pyhän Hengen
Hcdelmätä/ jollei sinui,
cuole itzes Racastamus. H33lr«
sanoi Abrahamille. L iähde W
Maalda, ja .Sugustas/ ja W
Huonesta sille Maalle/ jonga miiul
sinulle osoean. Ei taitanut Abra»
ham mlla sencaltaisex Prophet.ili<
jollei hän lähtenyt Isäns Maalda:
Ett sinä taida olla Ma ChrisiM
Opetuslapsi ja oitia hengellinenH

, «,inen/ ennen cuins luowm omaft
Rackaudestas. »Jacob EngelinRll>
pemisest ondui toisella Jalallansa
toinen oli terwe ja wirhitöm. 3 M

i den cahden Jalan cansymmärreck
cahtalainen Ractaus/ oma ja lu-
malan Rackaus: Silloin IhmM
mle Jumalan siunauxest osalliftfilcysca hän oman Rackaudens HalanpMll

ök,.
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M ondu/ jase toinen JumalanRac«
fsudcn lalca on terwe ja täydelli-
nm. F Ei se taida tapahtua / mils
yhdellä Silmällä yhtä hawa catzot
iaiwasen ja Maahan/ niin myös eise taida mpahtua/ ellck iocu yhdellä
Mielellä/ setä itzläns ftädyltömäst

rocasta ja lumalata. Oiactaus on
corkein mndänSielumHywys/nijn
«nneeeacan sijs tämä Sielun cottcin
Hywys sille caickein corkeimalle
wydclle Jumalalle. Sinun Ractau-
les on sinun lumalas / st on / mitä
sinä enimmän racasiat/ seN sinä ase»
tae Jumalan siaan/ mitä ikänäns si«n 6 corkeimast racastae/ sen sinä pidät
corteimiana/ mutta Jumala on cor<
tcmOlcmue: locafijs itzensracasta/sepitä itzenslumalana/ia asetta itzensJumalan siaan/ joca on tötisest,uu<
lin Epäjumalan Palwelus. Mltäe
corkeimast racastat/sen finckpidät caio
tein Cappaldcn ioppuna ja päckeoxe»
u<l/ ja luulet sinun Haluls nchmeisexiAyttämlsexi: * <Wan ainua lu-nialaon caickein Cappalrcn Alcu j<l
ioppu hän on enslmmälnen ja wij-
Nieinen/hän ainuatäyltä meidän Sy»

I 4 dämem



bclmem Halun i eimikckniuolUlM
sinun Haluas täyttä/ smtchdtil plll
finun Jumalan Rackaudcsia enä cui^
omastas pitämän, f Jumalaon Alnl
ja ioppu/ hänestä sijs pitä mM
Ractaudem alcaman ja lol>
puman. Jumalan Olemus on Ml
Na caikista iuondscappalcista / H, l
«uin hän «jancaictiftst oli luiM
itz.säns: Caikista sijs iuondouipft,
leista pitä sinunRactaudes poism.
<ämän. Mingä caldainen on »mm
Ractaudes / sencaldaiset owat myii
finu» Työs: Jos sinun Työskäywlll
«los Uscosta ia JumalanRackaM'
M nijn ne owat Jumalalle o<oW
za hänen Silmäms edes suuret/wo,l'
ta ne caickein IhmistenSilmäin edei
olisit wäM: Iss he ulos täywät^
«nasta Rackaudesta/ nijn ei he ilö
liäns taida Jumalalle telwala. * i)-
«na Rackaus caickein jaloimmMs Työt turmele. Cosca Christus oli
S.monin Huones/ § särki yxiMi'

! mo callm Wo,tcen Clasin/ ja wo<«li
' Dä Chrlstuxen Pään: Täwä Tyi

näty halwaxi/ ja oli cuittnqm Ehn-
i MMe otollinen/ sillä se täwi uloi

oltia»

190 3l. Itzens
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olkiasta Uscosta/puhtasiaR
jatotisesta V!)ci oli
Jumalalle owllmcn Tyo Wmh is

Lejiamenois/ cuilMKin ei se Juma-
Me telwannue/ että Saul Hma-
lechieerein Saalijn eroilt. Jumalalle
uhnxi: Mingätähden ? Sillä ei se
käynyt ulos Jumalan rackaudesta/
sillä jos hän olis todella Jumalala
«calianul/ nijn ei hän olis Jumalantästyä caitcn Saalin polttamisesi y>
löncatzonut: Hsn racafii itziänsja o-
ma ahterutlans. Rackaus on yxi
Tuli/ sillä nijnrucoile Seuracunda:
Tule Pyhä Hengi / ja sinun rackau»
des Tuli sytytä uscolWn. Ei Tuli
pysy Masa kiinnitettynä/ manana
täyttä ylöspäin; n«jn myös sinun
nckaudes ei pidäitze finnsas lcpämän/
won nostaman itzens ylös Jumala»lygö.

Itzens tieldä on päliftxi omasta
Cunniastans luopua/ cortelMallchy-
Me tule ainuastane cortein Cun-
nia: Jumalaon cortem hywys. Jo-
ta oma CunMcuans etzi / ei le toida
Jumalan Cunniala eylä/ nijncum
Vapahtaja sxnoi Pharlftuxlllc.- *

Cuinga tt taidatte usco cosca le o-.
I s «alle
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talle Cunnian toinen loiseldanne!
Catzo ja seura Christuxen esimeMl
Ujem hän todista itzestälis/ § e««
hän elzi oma Cunniaeans/ 5 citilß
dck cunmata Ihmisildä/ *eltäh<!n
yn nöyrä Sydämestä. Caicki sinun!
hywäs sinä saat lum«lalda/nijnM. i
ti sinunpieä jällens Jumalalle Ma<
wan: Caiten hywyden oiat juoxe«
täsiälumalanHywyden iähtestäjch
pilck caicki jällens tähän Mereen la<
fiettaman. Ruohot/wttacutzmanAu.
nngoncuckaisixi ainatäudäwäl ilzcni
Auringon puoleen/ josta he saam
Elämäns ja Nestens: Nijn mps,
sinä caickein iahjais ja caiten Cm>
nias cansa tännä iyes JumalanM
leen/ ja älä nmän itzelles omiflo,
Jos sinulla on jotakin itzestäs/ W«
taidat oma Cunniatas etziä jailzcks
jocatin omista : Multa ettei siyck
ole mclän itjestäs/ wan caicki luw
lalda/ scntähden pitä sinun/ ei omaai
wan Jumalan Cunniata ttz!M<li>,
Oma Lunnia tändä Ihmisen M
Jumalasta / Esimercti on Nebu«t<
nezaris/ joea sanoi: 3 tämä en s«
suuri Babel/ jonga minä rateM
nul olen Cuningalisexi HuoneMi'
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nun suuren Voimani calltta minuu
Cunniaxi: Wnn mitästseura Ennen cuin hän nckmät Sa-

nat puhunut oli mli Hni Tmwasi:
»Sinulle Cuningas Nebucadnezar
sanotan: Sinun Waldacundas o»
lttan sinulda pois/ ja sinä Ihmisten
seast ajttan pois/ ja sinun pilä Pe«
toin seas Kedolla olemc,n : Ntjn
niyös jos sinä omasta Cunniastas
ja ylpcpdcstäS sijtä hengellisesi sinun
Babclistas/ se on/ hywäin Töiden
ralmnuxesia terscat ja cunnian itzcl-
les omistat/ ja et ainualle Jumalalle/nijns Jumalan Caswoin edestä pois
ajetan.

Wqmeiseldä itzens tieldäonoma»
siatahdostans luopua: Parhaltetah»
dolle pitä a,na Cuuliaisus osotttta-
lnan/ mutta Jumalan tahto aina
en paras: Hänen tahloons pilä cuul<
uman f jolda tule caicti cuin meil-
laon/ mutta lumalalda on tullet
ne caicki. Sen tahdolle pilä luuli»osus osoittaman / joca meitä aina
El<lmtlcln jahpwyleen johdatti,. Iu-Nlalan tahto aina Hywytcen ja E-l<Wän johdalla. Iloitze §«HER-

I 6
. rasai*p. »7. f,,. 4,7. §



zl.ltzensttcldömiKsi.194
rasa / hän anda sinulle m,t<l siW
Sydllmes halaja. Oma tahto joh.
datta meitä cuolcmaan ja Caoolii>
xeen § Mingä cautla on meilck
Esiwanhembam Jumalan Armofio/
ja amudcn Tilasta qancalcki«ecn Co»
domreen langenut/ hänhylMl»,
malan tahdon jaseurais oma tahtone,
Hän ylöncatzoi Jumalan Kästynj
fa cuuli pcrkelen haucumsta. Sen.
tähden oikia Christuxen Opemslap.
si hyljck oman tahtone ja halajaD
mal n THls seurata. CatzeleChn<
fiusta 3 hän kärsimistns Wai«<
ollftns omantahtonsnijmuinottl-
l>stn Uhrin Jumalalle uhra. Uhvmyös sinä Jumalalle oma tahtoi!
ja nijns toimitat sen, cuin ChriD
waati/itzeskieldämistu. O HEna f
sinun pyhä tahws tapahtucon / nijn
Maasi» cuin Taiwahas.

L 6<?«.;.3ä/H/,. 2,6, zp. f U<l«.
6, 10.

XXXII

OlNasta Sielutta
wosta.

Domino menz nixa eN,
locaLuojaan lujasi luotta/
Sille Lewon laupinst luotta

EH»'
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Chnsws/ ain myös holho
Whnelnttturhen iloxkäandä.
hMAtowatsis ja Mml-
WDmallisis Cappaleisa Sielu U»

iepoons etzi/ waneilsy»
t<l. Mingälähben? Slllcl Sieluon
parembi caictia iuondocappalelta/
stmchden ei taida hän nijsähändäns
halwemmisa iepo ja Rauha löytä.
Caicki Mailmallisel owat cawwaiset
ja huctuwaiset / mu»a Sielu cuole-
Mloin : Cuinga hän sijs nW oiti<
an iewon löydäis i Ne caicki owat
Maaliset/ mutta meidänSielun, on
TaiwasiaAlcuns saanut/ cuinga hän
sijs nijllä laidais Himons täyltä ?

Christuxesa »hänlöytä iewon/hän
taita hänen H-mons täyttäjä rawi«
<«. Jumalan Wiha wasian lepä
hlln Chrisiuxen Haawoisa - Sata-
nanCanetta wasian Chrisiuxenwoi-
wsa! iain pcljätysiä wasian Chri»I>UM Saamasa/ wasian pMe lan-
dawaisia Syndejä Chrissuxennsa°/ joca f parembita puhu luma«lalle cuin Abelin Weri: Cuolcman
Couhistusta wasian lepä hän jaluot<

taChri'
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ta Christuxen Istumiseen Isän oi-
tiallaKädellä. Ia nijn meidän E,<.
lum löytä iewonChrifiux<sa/saMl!l.
lamuow myös meidän Rackaudem
parhan iewon hänesä löytä. loco
Älactaudellans tijnnirippuMuilW.
lisisa Asio.sa/ ei sillä ole oikian tep»/'
siliä Maalisilla Cappaleilla <isit<!ele
itzekän: eine taida tsydellisest SielunHalua täyltä/ sillä ne owat M
määrätyt,- wanmeibän Sielum D.
malan Cuwart luo?u halaja sitä M-
rätoindä ja loppumatomdahynMa
caicti hywäl owat. sijs mei>
dän Uscom ei pidä luottaman yhten»
gckniuondocappalehen/ wanainM»
shristuren Ansioon: ,Nijn ei M
myös nmdän Rackaudem
iuondoeappalisa tijnnirippuman/ n
meisä itzesämmekän. Sillä oma m
taus estä Jumalan Rackauden/caic»
tein parhana meidän pitä Jumalan
ractaudcn pitämän. Meidän Sielu»
* on Christuxen Morsian/ sentähden
pitä sen hänesä ainuasa kijniripvu-
man : Meidän Sielum f on D
malan Templi ja asuinsia/ senlähden
pitä sen hänelle ainualle Sia aM-
man. Moni eyi iepo Rickaudefti

WW
2. t l.c^./ils.
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»an MiChrisiusta ei ole cusan Sie-
lun lepo: Cusa Chrisius sijnäKöy»
HM jollei Tilasi» nijn cuitenginHa-
luft. Ei tällä Taiwan ja Maan
Mralla ollut K cunga hän Pääns
cumarsi/ ja nijn hän tahdoiKöyhy»
zm meille ylisiä ja pyhittä. Rickau-
de< owat ulcona meistä/ mutta se cuin
Sielun lewollistxi tete/ pitä oleman
sisällä meisä: Kenesa sijs pitä cuolle-sa Sielun tijnmppuman/ cosca caic-
ti niitäMailmas on pitä jätellämän ?

Taicka Rickaudtt meidän hyljäwät/
Ma me heidän/ usein eläisä, aina
mollesa: Cusast sijs silloin Sielu ie-
»von jaRauhan löytä ? Moni He<cumasa etzi iepo/ multa Ruumin ie-
po ia Suositlelemus se wähän aica
Ma olla/ wan ci Sielun: Viimeinseura sm cumpaui Suru jaWalitus.
Hccuma tule tähän Elämään/ mutta
Sielu ei ole IIMU tämän Elämäl»lähden/ sillä hänen täyty tääldä ulos
GttCuoleman caulta/ cuingasthän
siis Hccumas iewon loylck laita? Ul-c««a Chrisiuxest ei ole Sielun iepo:
Wan Mingäcaldainen oli ChrifiuxenElämä .- suurin Murhe Syndymä
Wst Cuoleman asti. Nijn se oikia

Maln
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Asiain Arwaja tahtoi meitä opW
mitä Hecumast viheltämän pitä. M
ni Cunniasa eyi iepo/ wan n<».
»at wihelijäiset/jotta jocaitzenEon.
fan Halun Muwoxen tähden Wiepoans vaitzi oleman; Cunmaci,
Ulconaincn ja ätildä pakenetvamn
hywä/ muita se cuin Sielulle iwm
jaatla/pitä sisällä itze meisäm olomn,
Mitäs enä saat Ihmisien tijtoxch
ja Cunniasta/ cuin tijtetly Apcllm
maalaus. * Ajattele sitä ioucafia/>l'sas olet/ mildinen on sen Suurusta
co, Maacunnan suhlen! Eurofon
suhten/ eli coco asuttaman Maan sch
ten! Se wasta on oikia Cunnia» m
lumalalda »vihdoin «valimille tapch
l«. Cappalen lopusa on häneniepons»
eikä lepä yxikän Cappale luonnoiisch
enuein cuin sitten / cosca se on iof>
puns jaSians saanut; luodun Si«>
lun ioppu on Jumala / sillä h<ln s»
tehcy Jumalan cuwari/ sentähden n
hän taida oll« lewollinen ja tclydelli»
ncn mualla / cuin sijnä hänen eop»'

sans/ mmlttäln lumalasa. f M
cuin Ruum.n Elämä on Sielu/ nijn
Sielun Elämä on Jumala: Mi"

cuin

5 <s«F. /»^/,



Sielun lelvofia. 199
>/ <M D se Sielu totisesi elä/ josa

hengellisellä Armollans Jumala asu,-
> N<jn on !e Sielu cuollm/ josa lu-

mla ci ole Asujana : Mutta mikä
icpo laita olla cuollella Sielulla /° Se
<nMMilin.n Cuolema Synneisä to-
sin myötäns luo * sen toisen/nimit-
ti!««cadomxen Cuoleman. loca sijs
Rackaudellans wahwast tijnoynyton
Jumalaan/ ja sisällisest »autiye lu.
malan iohduwsta / sen iepo ei taida
ulcenaiset pahat turmella: Surut-
lisis Asiois on hän »loinen/ Köyhy»

llesäricaö/ajallisisa Tusti/a surutöin/
MilmanWaiwoisa lewollinen/Hä-

ji Ihmisten PanetMS
rauhallinen/ itze Cuolemasa eläwck.
si hcln pelkä Tyrattnnn Uhcauxi» /

M hcln tunde sisällisest Jumalanichduturcn Rictauoct. Ci hcln sure
»asioinkäymM 1- sillä Pyhä Hm-
zi wätewD händä sisälliicst lohdulta,

l si hän sure töyhyttav sillä hän on rtcas
Jumalan hywydesä.Ei händä häiritzeIhmisten Ylonca?c/ sillähän siMisest
nmtitze JumalanCunnicm yerctuja.
E> hän huoli iihan Hecmnast/ sillähänelle on olollisembi Hengen Suloi<
D. Eihän <tzl Milman Psiäwyl»

lä/



t<l/ sillä hän naulftze Jumalansutta joca hcknell on armias ja l»
pias. Ei hän pyöri MailmG,
Tawarain perän/ siliä häntllä onc«,
teinTawara tallelle pandu iawchEi hän pelkä Cuolemata / sillä Hzaina elalumalasa. Eihänhmj
halaja Mailman Wijsautta/ Mhz,
nellä vn siiallisest Opettaja WHengi,- Täydellinen poisotta sen«
ei ole täydellinen. EihänpelW.
täistä eitä Raju Ilma / Tulipalo <i
weden cuoyunMa/ surullisiaPlw
tain walcmuxia ja TaiwallistcnNl
tuulten vlmeyx ä/s:llä hcln pstle iuw
non ylölty Christuxesa Uscon c«W
lepchäz ja Chnsturesa elä. Ei Mwielcllä Mailman hauculuxi<la<sill»
Hän cuule ilzcsäns suloiseman Cl)ll<
stuxen änen. Ei hän peltä PerM
Woima / sillä hän mnde lumW
Armon, Wätewämbi on se M
hänesä elä ia »voitta / cuin PeM
joca mrhan pyytä händs woim. <i>
hän sima iihan Wietellyxlä/ D
hän Henges elä ja mnde hengen M>
t«udet; HengenEläwäxtettmysw
lella jaRistinaulitje ichan. Ei h<l»
pelkä pällecandaiata Perkelettä/ Dl
hän tietä Chnsturen * Edeswast»

200 villasta Sielun lewostss.
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Ms. Tsmän totisen Sielun ie»
fen meille suocon senainua Alcu ja
«Mja meidsn lumalamlunsllu ijancaickisest!

xXXiil.

Omantunnon puH-
taudest.

reKi conlcia vita eK.
Zoca tietä totuden tehnens/
Herran kästyin jalkeelänens/
Se on tmwas tustisakin/Mela elä Mollejakin.

MAMsa sinun Tötsiispt'.
MMdä suunin Murhe omasta

: Jos perkele st.
»«H Byttä johungun Syndijn/nijn
wchda sisM.stä »manmnnon Duo»
Ma. Jos MH Syndiä tehdclmulden lclinä ollefa / paljo enckmin
smlHcl sinua estcktön omamndos:
dMinen todistus' on wahw?mbi/M ulcolninen: jos sijs sinun Syn.
dit wälltäis caickein Ihmisten MeWdM.st,,/ ei he cuitcngan

>Wäns Oman tunnon todistusta Q-
mundo on nijoen kiMnseasa/ jol»
«lohMmxen Ilmestys * wdista



222 z;. omantunnon

duomiolla awatlawan: EnsinM
kirja on Jumalan ca»cti lietänch
josa julkisesi nätywät caicki cM
Ihmisten Työt/ PuhetjaAwft
Toinen Kirja on 1- Chnstus,«,
on elämän Kirja / joca ei läM
jas ole kirjoitettu/ eisitäEngMtz
data Taiwan Saliin - colmasH
ja on Pyhä Ramallu/ jongaW,
mxen jälten duomitan meidän Us»
ja Työm. Se Puhe jonga M
heille puhunut olen/ sano Wopch
«ja 3 pilll heidän duomitzemonH
meisnä Päiwänä: NcljänesK'h
sa owat ulconaiset Köyhäin IoG
xet/ -iotca K Duomiopäiwänä cG
wat meitä ijancaickisijn MM
Wijdennesä Kirjasa on sisällinenö
manlunnon Todistus/ * Mä Om-
tundo on se Kjrja jshoncaicki Sy»-
nit kirjoiteta» : Suuri R<nW«u
on oma tundo/ iohon totudmH'!
«Mä caickiowat tnioittlul - E>w-
milUt taida synZejäns kieldä
nuolla/ ftllä he pätetän Oman»
non todistuxella : Ei he tmda
ta Syndem cannelta/ sillä oiM
«unnon duomioistuin on SilMp



Dwna. f Puhdas Omatundoln selkiä Sielun speili/ josa hän
Ms ja Jumalan ncite. Tclstck sa<
Kg Wapahcaja. K aumat owat
pchat Sydämmest / M he sawat
chdä Jumalan. Nnncum Ihana
jopuhdas Caswo on caunis catzella;
W myös puhdas ja- hywäOma-
«noo on otollinen Jumalan Silmil»
11/ wan mädännyt Omalundo sijtlä
cuolemallomal Mad«. Aicanans
B sijs Omantunnon Maco lulla-
nun ia lucchuletlaman / jaei ijan>
«ickisuleenholhoelaman : TätäKi-

rjo parandaman owal caicki muutM asetetut. Mitä autta suuriwo/ jos on wrmeldu Omatun-
le.Ei taidon kirjasi/ wanOman-mnon sinä wihdoin duomilan Iu»wlan Istuimen edes: Jos tchdoemckn Kirjan oikein kirjoilla, nijn

händä Elämänkirjan jälken.
MnMirja on Chnsius: ChristU'M opin ojcnnuxen jcklken sowiletta-«n sinun Uscos tunnustus: Ehri.Mn Elämän Ojcnnuxen Men/
... . sowl"

203Puhlaudest.



sowittttacon sinun Elämäs tty«
niys. * Hywä on Omawndo,«
hänellä on Sydämesä puhtaus/P,
Hesa totuus/ työsä cunniallsus,
Pidä omatundo Kyntilän edestH n
tisa Töistls/ se osolta selkiäsi cum
läisäs owat hywät Työt/ cuttOD
hat/ f Peltä tätä Omantunnot
kemca/ josayxi on wicapM/E»
daja/ Todistaja/ Duom«ll/ N«i
waja/ Fangihuone/ Ruosca/Bn»
mioytäyttäjäja Böweli:
teuemiscn paicta täsa taita olla/ cch!
itze todistaja on /yla canda/ ja eich
da mitan salattu olla sildä cuinlH
mitze i Mllä se autta/ waickacM
sinua ttjltäisil? IcsOmalundeO
lescanda. Mitä Dä on wahG>
waicka caicki finuoi laittaisit/ jos5
mawndo edesiäs «rasta l TäsckauGsa Duomarisa on kyllä jocaiW
candaman/ Duomilicman/ cad»
man. Tämä on turmelcmawinßw
mari/ ei händä taita täätä rucoufi!
la/ eitä ichjoilla lumoita. Cunz<«
culjee/ cufas olet/ aina Omaiunl»
on mystäs/ 3 candain lytönänsll»

I /ies», l» »,f</. </e I.H

204 3?. Omantunnon
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O häneen pannut olee / hywck eaic.
l« paha; tämä pitH tallella elck-säja
Msnda Cuollesa tättön/ jonga
hän on saanut tallelle pannaxene:
§ Nijn wsin Ihmisen oma Perhe
Me häncn Wihamiehexens / nijnfi-
>Ma on omasa Huonesas/ omasa
«Perhesäs candajal/ wäijyjät za wai»
»«jae. Milä on hywcl/ elä ylds»
tylläisydesäiawaiwatia onialda tun»
nolda/ * Ihmisen Onn n ja wi>.
heljäisyden iähde on iye Sielusa.
niitä on Wllutautistn sijtä hywä/.
M hän maca culdaises sckngysä?
Ulilä on hywck sen/ jocaomalda Tun<
mlda waiwalan/ iloita ulcona'senOnnen tyllydesi! Nijn suuri Mur>
hepiläomasia Tunnosta pidMmän/
Zin ijancaict.sesta Auludestatin. Sil-!s cofta hywä Omamndo on mrmel»
lil/nijn calo myssUsco/ cofcaUscoW/ nijn on myös jumalan Ar»
wM/ cosca Jumalan Armo>n pois, cuinga lgttan ijancaictisia
tlamalä wiwoa ? mingä caldainen>n sinun Omamndos todistus/ sen»Kloa,sta odota Buomio<a Chrisiu.'A. Syndise» ilman tenengän
waniata ja cdeewetämcltä ilze m-
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lewatpällecandajaxens.- f NijnO <
juopunut/ nijncauwain
tjens wljnatla täyttä/ ei tUnneUj,, inasta milän wahmgola/ wan cosc,,
hän unesta heräjä/ nqn hän <W, i
juopumisen wahingon : Nijn niyiz <
Syndi sijhcnasti cuin hän chitM isocaise Mielen / ja nijncuin M,
Pilwi oikian Duomion wWuM spimitlä : Sylten ästöin hcrWg. l
malulldo ia calwa pahemmin/ « ,
yxitänpällecandoja CoimeonDuo,,
mioea: Mailman Buomio/ m!
Duomios ja Jumalan Duo»!
Wan nyncuins ett taida MttäA ,
malan Buomio : Nijns «t Hii
laida wällä oma Duomios/ nm
kas loisinans wäldär Mailman
niion : si yMn Seinä estä/ch
ettei tämä todistaja näe sinunM
mitä esielemys taita sinua aumi
cosca Silällmen cannet
Omantunnon tcwollisus on ijMoii'
tisi n Elämän alcu : Oiteimin jch
loiftmaff sinä «loilzet bywästä M
sia, Tunnosta ahdistusten, kelM
tuin pahasta Hercfuin
caicka pahan suopain paneWiow

f cö^/s/.il'»»//^^,» e«i
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D sins tunvallisest taidat asetta O-
Wn<unnon edeswasiauxen: * Kysy
M itzestäs / sillä sincl itzes paljo
ftnwmm tiedät/ cuin jocu toinen:
jNijmeisellä Duomiolla mitä

«o Widm wMrck ttjtoxel/ mitä ha,t-
-u muiden wckrat paneloxet ? luma»
«n jaomalla Duomiollas siuck sci«
«/ toicka länget / ett sinä seiso eli
l«nge muiden lodistuxella. Ei Oma»
MoNnäns lopu/ nijncuin ci sielu>m coscan lopu l Nincauwain ca-
»««luja waiwawatH6wennrangai-
ftxtt/ cuin pysy Omantunnonpälle
»e: E, yxckän Ulconainen <tuli
Acowinwaiwa Ruumista/ cuin
M Mmen Sielua po>tta:
imaickinen on Sielu/ jotapoldclanf
mcMnen Omantunnon Tull jo»
»Ma; ei yhdeckät ulconaiset ho-
»Ht ole Ruumille niin fipiät,
m surtiat owat nämät sisäll ste»del. Wäldä sijs Synmn wi-
V eltckswältälsitomatnunoll wai-
M:Pyhi oikialla parannuxeliapcis
Dll omantunnon Kirjasta/ tttti'i! tuomiolla luemis: la sinun pi«
«fcltämän Jumalan ang r n
. , Hncn
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Hnenßuomio: TucahulaOlW.
«unnon Mato lumalisuden hauo».della/ <ltet hänen puremisens «lii
sinulle ijancaickista Cauhistusta: s»
muta tämä sisällinen Tul, KyneKil.
läs/ ettäs saisit Taiwallisen wiwl-
tuxen Herckuja nautita. * O H«>m auta että me hywän tilwo«W
kilwoitlelisimme/ pitäden Uscon j»
hywän Omantunnon / että wijmn
terwens ja wirhitöinnä tulisi»
Taiwalliseen Isänmaahan'.

* 2.N«».4,7.
XXXIV^

OMan NöpnM
Ahkeroitzemisest.

bulla/>Ä
sunt.

Ihminen eläisans täällä/
OncumßackoWedenpM
Hajo pian pois ja cuoie/
AiwanakildTuonellhß

D-KUlu Ihmisen wlhelMä i,

huokiast waldätM
denKiusauxel». * Ihminen onP
tulleftns/ wiheljäinen ollesansz>l>

* H?, 10, F^»,/«m^^.s'/'



MlHteisansä; Wäjylän Perkelel<
H wäsy«M tiusauxilda/mMictcllyxlllä/ cuklftetan wai/voil-
Mdoilan wioildaon paljastettu A>
luist >« secoittlm pahoin tapoin. Mi<
äsD ylpeilet mulda ja luhca? Ml-
llsolitennen Alcuas? sasiainen
ncnz Mikä MitäWiemsMen; mawinRuoca. Josinusa on jotakin'l)ywä nijn ei se ole
inun/ wan Jumalan: - Ei sinun
!w ole/ cuin Synnit; Älä sijs H.
nW Wes nijstä cuin sinusa on/~O Syndejä : Tyhmä ja ufcoloin

»! sepalwelja/ jocaHerrans Hywy.
<D lchoois ylpeillä. O Ih<»mm Chrisiuxen EfimäMiä/ hän-Mwele coco Taiwan Cunnw jo
M hckn ainua on oitia Cunnja / iaWgin hän hpljä caiken mailnwli-
"Cunnian/ han Hu a. wiela nyt:"ppical minusta että minä smiä«n ia nöyrä Sydämessä OlkiaHHuren Racafiaja on myös Ehri.W Seumja.' Häwettön j« hä-M lulcon plpeilewä Palmella/ w»
'"'wanHEßranijnnöyiäon,

~.
K mndän

«". <.. 1,. z„„ ,^^7,/</°^

AKroitzeMisest



Oilian Nöyrydeu
meidän Wapahtajam sano iWn,
että hän ' on Cucoisius iaroftSillä hän joca on caickeln cch,
Cuctainen/ puhte ja caswaciuH
lä/ se on ylpeisä ja ylöspaisuneis
Sydamisä / wan alhaifisa iazo,
sa/ se on/ särjetyssä ja nöyristä
Malisten Sydamisä : Sillä f chrä Sielu on toliststChrisiuxcnW
ja ihanainen ieposia/ nijncuinyM
histä sano. Totinen )lrmo ei ylm
wan alenda: Ei se sijs wielä ole l»
tisesta Armosta osallinen/ jocaeinm!
la Sydämen Möyrydes: lunick
Armon Wirea juoxe alaspäin/ <iy
löspäin. Nijncuin Wedee iuom
fians ei etzi corkeita paickoja: O
myös Jumalan Armo ei nm
mualle/ cuin noprijn SydälW
Psalmista sano: F HErra asutti
kialla/ ja catzo alimmaisia
Maasa: Totisesi on se IhmellW
etten me sitä corkeinda lja yliiW
Jumalala muutoin cuin VlöyrM
lähesty. Joca itzellens on halM!
«n Jumalalle suuri;' Joca ei tch
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Wns se telpq Jumalalle. *

M teki Jumala Taiwan jaMaan i
Nijncuin iuomises/ nijn st wielä la.
palM Ihmisen parandamiftsa; lu<
n,«la f «ke tyhjästä ja paranda tyh.

Ettclssijs osallistxi tulisit wast.
udest syndymisest ja parandamisest/
nijn tule tyhjäxi Silmclis edes/ M
niitän pidä itzes olewan/ M miDn
tcrsca. Me olemme caicki heicoe ja
Rodolliset/ wan sinä M pidä ketan
Mheicombana. L Ei M ole wa.
hingoea/ jospidät itzes caickia alim-
maiscmbana/ ja nöyryden cautta caic<
tein «la itzes «lennät/ wan Dä on
pchon wahingota/ jos yhdengin yli<
?e ihes corgotal. 3
tMinendä Wanha/ se on/ cpco rie<
niWwainen Seuracunda/ heittäCmuns Jumalan Istuimen etm/

ft caikenWachurscaudcn ja cunman
hcknelie tarjo / mitä sijs pitMilkiän
Syndistn tchmclu i' Seraphim/
H<lt Engelil pcittäwät CaswonsHmalan Majestetin näkyisä/ mitckW Pitä tetenlän Ihmisen nijn hat-»m iuondocappalen/ ja nijn monel.

K) lala<
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la Mlvalla luojallens KijtlänMz.
män! Chrisius lottnen jaainualll»Malnn Poica ihmellisestä nöyrydeD
astui alasTaiwasta/ otti meidän hei.con luondom pällens/ ja alensi jW§
tihian/ * Cuolemaan jaRIM
Mitä pitä sijs Ihmisen tekemän jo«
nijn cauwas Syndein cauttaonl».malasta culkenut! Catzo/ O hur-scas Sielu/ minga ihmellisellä ch.rydellä Chrisius on parandanut mn.
dän ylpeydcm / ja sinä wielä tahW
ylpeillä? f Nöyryden jakärMn
Tietä myöden meni Chrisius m-
niaclns/ ja sinä lulel itzes ylptyl>m
Tiellä täyden taitaman tulla TMl<
liseen Cunniaan? Perkele on
den tähden Taiwan Waldacumj!
«loslykätty/jasina' joca ellwieläN!
wallises Cunnias ole ollutcan/ milli!
sijnne ylpeyden ttelä? § Adami
den tähden on Paradisisi
ja sinä Paradisin Lunniaan ylpt?-
den Ticncauttam,elil tulla. A Tsiim
eamZpitemminpalwella ja

muiden lalcojapestä/
mäisembä Sia pyvlä Perkelenc.ilÄAlm

/4:



Ahkeroitzemiscsi.
Mndacam meitclm tclsä ElamcksF
tttF,ne ylellisin tulewaiftsa. Ou-
scollinen Sielu ajattele/ § ei mttä si-
nulla on/ wan sitä cuin sinulda
<„j enämmän sure nijstcl Awuisia joi-
ta ei sinulla ole/ cuins terscae nijstH
Muista cuin sinulla on: Salaawus
ja Syndis julista.- Sill» fe on 3
suuresi peljättckpä/ josCunnian läh>
dm julistat hywckt Tyos/ ellei niitä
perkele sinulda ryswä ylpeyden caut-
«: Walkia parhain mllella pidelän/
jos se Tuhcaan ftetckn: Nijn ei mc-

kaudeil Walkia ikcknclns paremin tal-
lella pidetä/ min että se nöyryden Tuh-caan kalkctckn. Ylpeyson caiken Syn-
nin siemen/catzs W eltesylpeile/ettei si-nuaSynin spwyteen syfMs. Ylpeys
tn perkelcn otollinen Macaushuone,
cWsijsettesylpeile/ ettei sinun wi>helMen Sielus eulis perkelen IkenM Ylpeys on culutlawa ja lu<malan Armon ichtcn cuiwawa Tuu-li/ cawchda sijs ylpeyttä/ eltes Ju-malanArmosta luliseroileluxi. Pa-ronna O Christe meidän plpcydem

Wsumat! Sinun Pyhcl noyrydes
Mnmeille ijancaickifen Elämeln an>

K 4 sio/



Ahneuden
fio/ olcsk myös meidän ClsnA
Esimercki : Meidän Uscom s,U,
nöyrydes wahwast omistacon/ iaw
dän Elämäm pysywäisest sitä stu«,,
<on!

XXXV.

Ahneuden WälG
- misest.

()vls vere pauper? avuruz.
G köyhä köyhembätä/
Wmwmst waiwaistmbata/
Cuin on ahne tytymätöin/
101 l onPuutos puutumatoin

racas cuin on Sle-
Autuus / NW wihal!»'
olcon Ahneuden Sp-

di: Ahne on caictein köyhin/D
zchn puuttu häneldä st/ cumhclM
vn/ cuin setin jota häne«ä ei 010
Ahne on caictein waiwallisin/ Mn
hän ole hywä ketän wafian/ mu<»
«tzcn'ä wastan caickeinpahin, °" C«>-
ten Synnin Alcu on Plpeye/ coi-
ken pahuden juuri f on ahneus j

Se luopum.ft«a Jumalasta/ M«l
Mldyw ftllä «uondoll ppaidcn A»!

« H»,. 10,15. I. ?M, 6, lv.



Välttämisesi. 215
* Rickaudel saattamat Hikoilemisen»
cooces/ tuottamat pelgon tallella pi-

> W/ tetewät surun cadott«isa / jase
jocapahembi on : ahNen Työ ei ole
oinuastans huckuwa i mutla myös
hucatlawa: Taicka Rickaudel hyl-
Mt sinun/ taicka sinä heidän, f
Jos Toiwos panet Rickamen/ mikck

on sinun Toiwos Cuoleman Hetket-
lä.? Cuingas uscot Jumalalle
lue Murhen/ coscas et usco hänelle
niumis murhetta CaickiwaldiaS
Jumala
fisMWZnenMoiwan sinuas ylös-

Jumala piiz
Wrhen sinusta; mixis epäilet cum<
zahän sinun tailk ylospttä?
M Jumala pilä Murhcn
lnilis epäilet/ jos hän tahto sinuny.
losM? F Sinulla on ChrisiuxenTaiwan ja Maan HERran Käsi-tiljoilus/ ettei nijldä cuin ? Juma-lan Waldacunda etziwät/ pidä milän
pMman/ cuin he tarwitzewat > U-sco Mä Christuxen lupaus/ ei hänftta°: Sillä hän on itze Tomus.

K s Ah-
§ l«l«/>>e,<



216 Ahneuden
* Ahneus on suurin Ep<3jutiich«
Palwellus/ siliä hän asctu iuordo.
cappalen iuojan siaan : AlMUssen
Uscalluxen / cum hänckck p-dä.s o> >

»Nan Jumalan lygö / tändä iuow<
cappUden lygö. Mitä ttanaiislM
sietan enä cum sepid<ck
Jumalala parembma/ mikä paui!!.
hana Jumalala pidetZn/ st as«e>
«anlumalan siaan: f Cftu Esi
toisen OMuden myi Herckuun: Nh
moni Taiwan Waldacunnan Pem
non Ehriflurclda ansaitun cadm
pysriesäns Mailmalisen HywM
perän F luoas myi Chrisiuxcn Col<
lneenkymmeneen hopiapenmngljn!
Ahnee Christuren Armon myw<l!«>
jalliseen Rickauleen: Cuinga t<,««
Taiwan Waldacunda se halata/il'
ca on jocapäiwä täytetty Porschn
Äcanoilla? Cuinga taita se SB
men Ylöndckmisellä Jumalan <M
eulkc/joca etzi Sielun iepo RickaudH
5 Rictaudel owat Orjantappuratft
no Tomus: loca sijs Rickamta«-
cajia/ st tollstst Orjantappuroita ro-
casta: O pahat Orjantappurat/cO



Välttämisesi. 217
gg monda Sielua « lucahulatte»
Orjantappurat estäwät Slemcnen
caswamisen: Nijn myös Rickauden
Murhe estä hengellisen SanmHe»
lclmän. Orjantappurat pistelewcke
Ruumista Ocaillans: Samall.muo-
<o Rickaudet Sielua Murhclla ahdi-
stawat. Sinä hucut/ josamuastans
cWwaisia Tawarita cocol. * Jotta
Moasa Tawarita cocowat/ owac nij-
lm werlaiset/ jotta heidän iaihonS
chaisijn ja wctisijn paickoin kätke»
nck/ eikä hawaitze että ne picasesi
M<!newät. Cumga tyhmät owae
ne joeca heidän Haluins päckoxenS
Mwat Rickauten. § CuinM eaim
Ruumllllnen Sielun/ joc»
Hengi on / täpdynä: Cosca param»
min hengellinen iuondo omalla Woi-
niallansnijn Ruumilsstt Cap-
folel/ettei hail cuitengM nnkän Suu-
nidella awaroita! Slelu on luotu

nijnsteet hänelle Wäs»
rydm/jos hänen Halums Määrän
p>>ntt ajallisijn ja picaisest huctuwai»sA. Jota enamwän Sielu luma-lMlygöylotän/ sitä edemmähän Ric<
wdcn pois wcdelän.Eoictl/ jota lähcmbänä he Taiwalli>

K 6 sia



218 35. Ahneuden:
sia owat/ sitä »vähemmän he hinieijje.
wat ja cocowal: Nijncuin *

w<ln tinnultin eikä tylwäMm!
Ölijheen: Hywä Todistus st onft,»
päälle/ että Sielu ajattele ToiwaW,
jos hän yloncatzo ja halpana B
Maaliset Hywydet. HijmjaM,
«lewaisel cocowat Racoin/sM,
owathalwemmat ja huonomatlueii-
nosians cuin iinnut. Wahwamew
ti on se/ että' Sielu on luopum
Jumalasta ja tijnilelty Maalisi!!»
jos hän Rickaudesa sopimanonick
Rackaudella tijnninppu. SielV
on Jumala sinulle cmdanul/ jo ll
sinä Ruumis Murhetta hänelle u-
sco i' Taiwan iinnul ruocki Iu»
la/ ja sinä epäilet/ jos hän il»
tahtois ylös pitä/ ja sinä cuittiO
olee hänen cmvaxensluotu? PcllO
s Cuckaiset watetta Jumala/ ja
epäilet/jos hän sinulle Wattcl edes«'
tzols? Hawettäkäm/ ettei uscojaD
ti nijn paljon waicula IhmW
cuin iuonnollinenTarckaus iinnulo'
imnm § Eikakylwä/ Elkänij<ä/M
heidän Ruumins Murhen ustoml
Jumalalle - wan ahnct ei uscoluw

l.i»
* ö/4". 6, 36. f H2F, K



Waltämisesi.
lm sanoja/ ennen cuin he itzeylös.
Mmiscn edeecatzowat. Ahne on
caickein wäärin: Mingälähden?sil<
lä * eihänolemitänMailman myö-
M tuonut/ ja cuitcngin nijn pyöri
Malisen Hywyden perän/ cuin pal.
jengintästä Mailmasta lahtois mys»
,äns wiedä. Ahne on caickcin tijl»
Mätöin: Mingätähden? sillähän
namitze paljon Jumalan iahjoja ja
ei cuuengan Jumalan caiten hywy-
lm jacajan tygö Sydämen uscallu-
Ma yletä. Ahne on caickein lyh-
min: Mingcllähden sillä hänhyl-
jäsen totisen hywän/ joea paitzi ei
ele mitän lotista hywä/ jarippu sij»ns tijnni/ cuin ilman Jumalan Ar.
>«ota ei ole hywä. f Joca Maali<
sten rackaudella kiedottan/ ei häno-mistä/ wan hän itze omtsiecan, Ah-
«Ulla <i paljoudella / eikä ti)hjydel<
li elipuutminisella sammuteta. Put<lumisella händäsenlchdenei wchelä;W saamisen Halu enäne/ cosca cilasiteta mitä halatan; paljoudella
«händä wahetä sentchdcn; että ah-ne jota enämman hckn sa / sicä cnäm-»iän hän hate: Cosca sacdan nM

' ah»* l. Tim. 6,7. f /^»,.



35.Ahneudet»:
ahneudesta holaean/ nijn ynnä ufi

aine llsätän/ ja nijn * M»tarralla/ /oca eosca hän puthmG
ty/jolcahän mutta/ <näne:H.neus on el.sifiwähä Culju/ wanD
ten a.wan suurex ianmcxi cnänt!
Aseta sijs määrä rictaudcn HmM
ettei se himo sinua wedäis ijancaic-
tlseen ccdomxcen. f MonitäsaW
mäsä niele) sitä cuin hän sijnenHll-wetisä märehti : Moni pysrieche
»voiton perän stildä syöre »tzcnsCo-
doluxeen. F Tätä ajatellen/ hursti
Sielu/ nijn paljo cuins laidat «M
ahneutta / et sinä hywydeftäenM
wic duomiolle/ paitzl sitä cuins Ki>)<
hille ann«l. Älä tiellä löyhillä huc-
tuwaisia ja catowaisia/ joiden »dch»
Chnstue ei estellyl Hengensand»!
Anna köyhälle/ ettäs annaisitA-
les : Mitäs er waiwaisclle anwiijl
p!'<ä toisen oleman. 3 Aiwan ohn»se on / joca ei tydy HERraan: G
se w>elä olte,u toiwo Taiwalilsia/jO'
cajuulna pltä Maalisia : Cuil!g«

andaie se Hengens Weljene edeft
joco

/'/<»/. 4,. F /«,»,. 5, </» ?<»/ 3



Wälttämistfi. 221

/„« anowalda Weljeldäns kieldä a-
Mis.n ! Taiwan Tawa>
ra on köyhän KD/ mitä sesa/ sen
se/ ettet Maasa huckuis/ Taiwasen
Mlle pane. ichdoecos Chnsiu»
xclle otollisia Palwellusta tehdä? NijN
leehywä Työtä Mi«älä.scnille ' hywä tapahm /

lenstapahtunexluke. ChrWssano:
f Anna minulle sijtä cuin minä an«
snoin sinulle omastani: Tee hywin!hyivW/ettäs hywclnkckMsil : An-
m Maalisia/ ettäs ne tallella pidät-
sit/ jotcas säästellMja tätteijäs ca-
lotat. Cuule Chrisiusta neuwowa/
et«i sinun töydyis Duomiolla cuul-la ftnowam : Z Mengät ijancaicki.s«n tuleen te kirotut/ sillä ettet teiso<sa»i minua ruoctlnet, Pyhä Sie-men on Almu 3 nijncuin se Mcl-lm eli runsast kylwetän / nijn Elon.
monolewa liiviätaicka runsas/ios«00l ollaiammasten joucosa/ nnn«e myös iambaille hywä. PeM.Wnsinua Wuohetwasemmalle ase<«lUt/ ei että he ryöwäisit/ wan * ec-

c". 5.6. <p lz.H«e. i!,



»« 36.villan Rackauden
«i he ruockineet. Callisia/ V H?r.
ra/ meidän Sydämen, sinun TodA
xes/ ja ei Ahneuden puoleen,

xxxvi.
OikianRackauden

Ommsuxista.
Pyhillä on Sydän pyhä/
Mawtllen ylön hywa/
Cika paha pahoillengan/
Wthamen wihaisillengan.
UWlklajawtlpMnM

on pyfywäincn lui»
Omaisus - Ei yxik<ln

oleChristitly ilman Uscota/ eikMsco
ole cusan ilman Rackantta: Cusan
ole Rackauden Kirckaus/ sijnä ei ole
Uscon Palawus: Eroita KirckM
ja Paiste Auringosta/ nijns taidat <-

roitta Rackauden Uscosta. Rackaus
on sisällisen Christityn Ihmisen G-
män ulconainen Waiculus: Ruu-
mis joca on ilman hengämatäi on
cuollul: * Nijn on myösUsco cml-
lut ilman Rackautta. Ei se oleM
siuxen oma/ f jolla ci ole ChriM»HcW



smalsitxisia:
Hengi: Ei sillä ole ChrisiUM Hen<
gi/ joca ei harjoitaRackauden iahja/
M Hengen Hedelmä * on Rac>
taus. Ei Puuta Mta f hywäxi/ jol-
lei nähdä hänen hywiä -Hedelmiä
cmdawan. Rackaus on F Christil-
lisen Täydellisyden Side: Nijncuin

Ruumin jäsenetHengen/ ston/ Sie-
lm cautla yhlen «iwotan : Nijn oi<
tiochengelisenRuumin Jäsenet Py»
M Hengen caulta Rackauden Si>
M yhdlstclän. 3 Salomonin Tem<
!>l>sä oli caickiCullalla silattu ulco ja
Wldil: Nijn myös heUgelisesä lu>malan Templisä on caicki Rackau»
lella caunistettu ulco jasisäldä. Rac<tms tehoitta con Sydämmen «ansa-ttrsimistä pitämän/ Rackaus Kädentchsittacon andaman: Ei oleCansa«kyllä'/ jollei sijhen tule lp.
gl> ulconainen andv; Eikä/ole ulco<
«Astsa annosa kyllä/ jollei sen tykö-ns ole sijällinen CanMrsimys
Uscoft caicki lumalalda/ RackausBms caicki lahjoitta lähimmäiselle:Ucon cautta me tulemme osalliss.



36. Oitian Nackauden
xi Jumalaniuonnosta, * m«ttal«.malaon Rackaus. Cusa sijs ei 3<,c.
taus itzens osola ulconaisest/ M
luulco cucan/ että sijnä on Usco si.sclllisesi. Ei yxitän u,co Christupn
pälle jaca ei Christusta racasta: G
yMnracasta Christusta/ jocaei
racasta ichimmäisians. Ei se M
oitialla Sydämen Uscallurella onu-
sta Chrifiuxen hywä Tystä/ jvcaA
himmaifeldclns kieldä welcapclnPch
welturen. Ei se ole oikia hyMyi
f ioca ei tule Uscosta eitä ole seM
hywck työ / joca ei wle
Sillä F Rackaus oncaickeinAWN
Siemen - Ei ole yMn hywä He>
delmä; loca ei Rackauden I«>
staylöscaswa- Rackaus on henzck
nen Sielun Macu; tsLe ainuallch
win maista caicki hywä/ caicki
las/ caicki cowa / caicki wastoinch
mys: Rackauden Macu itze CA
mangin tete suloiferi: Sillclßacko»'
on wätewä cuin 3 Cuolema/ja
wäkewämbi/ sillä Rackaus «

Christuxeu cuolemaan/mackausm^
* l?sö. t «"«' l."

L«/f. ck^,>./),.<-. ,4. »^
,4s. 3c'<i«,.°F.6.s^»b.i.j/«5



bnmisuxlsta. 225

Mlaoikial Jumaliset/ ettei estele
cuolla Chrisiuxen tchden : Caicki
Jumalan Työt tUlewat Rackaudesi/
ja myosßanaMuxettin: Nijn pitä
myös caicki ChritMisen Ihmisen
Tyol Nackaudesta tuleman. Caickijn
imdocappaleihin on Jumala asel<
«nul rackauden Speilin. Auringo
jo Tchdec ei itzcllens/ wan meille pai-

Ruohot ei itziäns lvanmei-
Un Mumim percawat. Ilma/We.
si/ Eläimet ja caicki iusndocappalet
Ihmistä palwelewal: Niin M myös
sinunitzes coconans sowittaman icl-
Mises palwelluxeen. * Ei Kielet
outo ilmanrackautta/ sillä ilMan
lauttaKielden taito ylospaisutla/wan
Rockausylosrakenöa. f EiSalai-
Den tieeo auea ilman rackautta;
M Perkele myös lietä Salaisudel/nm rackaus on ainuan todella ,u-«
mallisen Omaisus. Usto myös §

Meikin lijcuttawa ei ama ilman
«ckoulta/ sillä sencaldamcn Usco onhnieitä lekewä/ wan ei Ammeen am<
>wa. Rackaus on parambi cuinlchj' ihmeitä tehdä/ Wä se onoikian
Chnstityn wilpilöin Merck,'/ lämcl
>«!!os lumalatlomillellgin toisinans

sal<



226 ;6.Oikianßackauden

sallitan:* Ei ole M hywäMc^
ki lawarat Waiwaisillc jae11,,,/ jM
ole Ractautta/ Mä ulconaincn^on ulcocullallu/ jolleiRactaus Ms,
nä Mlliscst. E» aula hywain «c»,,.
Ojat/ jollei ne juoxeulosraclMm
öählefiä. f Ractaus on kärsiwcliW
sillä ei cucan kernast sille wihaDj«.
ta hän racasta : Ractaus o» l)>)w<!!!
tchwinen/sillä se jocaSudämMs,
se on Sieluns suurimman W
anda rackauden cautla/ cuingaseA
hembiä Ulconaisia andoja tiM,^
mackaus ei cadehdi/ sillä hän lchn
hywänijn catzo cuin omansakiniM-
taus ei tee Turha/ sillä ei cucan «O
lelläns sitä wahingoitze/ jota IM.
della ia Sydckmestäns racasta,-M
taus ei ylöspaisu/iM ractaudm c»
ta me tulemme yhdenruumin läsM
xi: Mutta yxi läsenä ei pidä iMs
toisia parembcma. F Rackaus ei ch
lä itzens sijwoltomast/silläseonm^
sen omaisus itzens sijwotwmast Wi
WanßackausMitzeWihan: M
taus ei etzi oMans/ sillä mitäjorun
cafta/ ft« hän itziäns parambma^
<ö/ ja catzo sen parasta/ enä cuin 5
«uans : Ractaus ei anna itzens e

HO
*P.Z. f v.4§^l'



Hmalsuxisia. 22?

haankehoitta/sillä ylpeydestä tule caic<
li wiha: Mutta Rackaus pilä itzens
laickein alimaisna. Rackaus ei a-
jAiele paha/ sillck jolle jocu pahan ai«

coinen ymmärrelän/ sitä hän myös
wihowan päätetä».- * Rackaus ei
iloiyc wärydestä/ sillä rackaus loisen
wiheliclisydenMä omanans: f Rao
louscaicki wedättä/ caicki Usto/caic-
ti Toiwo / caicki tärsi: Sillä mitä
M itzellens wiwo tehdäxens/ filckn,!>ös ei hän estele muille tehdä. §

Mt waikenewat/ Prophenat lac«
towat/Tiew caio: Rackaus ei lacka,
won hänen puutexms mlewaifts E-ck,D läyletän/ ja hänen täydcllisy.
lenslulewaises Elämäs enätän. Ca.
nMria Mi Jumala tehdä Seu.
«cminan Majaan/ mli ulcoisewma.ft wietin siMisten. CalMaiscnbeuracunnan on Jumala coonnuc/
voliwaisenja Riemuitzcwmftn: Rac-lMm wihdon wiedän soliwai-<stwoittäwaiseen. Tätä ajatellen/

Mscas Sielu/ ahkeroitze pyhääRac<«««a- Olcon lähimmäifts cucahy.
hän on cuitengin 3 jonga

«Ps Chnstue enolla tahtoi. Mix
, sinä.

„

"' v. 7. F V. 8. I iicm



z6. Oikian Rackanten228
sinä fijs epäilet iähimmäiselles itaulca ofotta/ cosca Chrisius ei W.'
lyt hänen edesiäns hengens ando.
Jos todella Jumalala racastal/nijn
sinun pitä myös hänen Cuwans;«.
castaman: f M hengellinen Rn».
mis me caitin olcme/ olcon sijsniyii
caickein yxi hengellinen Sielu: E<
on wärys/ että ne rijteKwälMchj
jotca wihdoin pilä Taiwaisa H«
Elämän : Costa Mielet ylMsopi>
wat Christuxes / nijnolcon wyösch
t>ot yhdistetyt : F Me olem yhden
Her:aN palweliat/ ei se ole oikein»,
tä me testenäm rijtelem : Se Au-
n,in läsenä on cuollul/ joca lchn
Halua ei tunne : 2'llkän se M
itzens oikiana tzhrisiuxen hengelift
vmumm iäsenenä/ joca loisen tächi
ei pidä cansMrsimistä. Mi on 3
raickein Isä/ Jumala/ jsngasCtK
siuxelda opeteltu O jocapaiwäcW
Isäxes; Cumga hsnwnde sinuna
tiaxi iapsexcns/ joilelsinä
sians tUnne K
mistä Inmalalda kastettyä/ joH»

. en
>?. 0/<,»</. /» ///»«, /se»». § v. l,'
v. «s.



>nmahdollinen/ sillä hän on mah.
Men/ ettäs händäracastal: lol<
,ihän ole mahdollinen/ nijn raea<
!«sewähden/ että Jumala onmah-
M«n/ jom sinun lolleleman pttck.
Vihamiehen ractauden caulla sinä
Man Jumalan ystäwäxi: Älä pi-
!Nucuafi»lä/ mitä Ihminen sinulle
,ck/ wanpidä sijtä lucua/ mitä sinä
Malalle olet tehnyt. Hlä huoli sij-
»wNwallasta < cuin wihan suopa
lck/ wan ajattele nijlä hywiä Töitä
M sinulle «tese/ joca ontWenyt
' Vihamiestä racasiaman: fMe
Mmc lähimmäiset Maallisen syn,
Wiscn iihalt caulta / ja weljexet
uiwllistn perinnön cautta/ mcasta»
W D toinen loistam. Sytytä
«hm/ O Jumala/ ractauden Tuli

cautta!
* s, 4.4 4s. f /« i»/2s,

xxxvu.
lamden3ihkeroltzei-

misesta.Aristi, mcnz cattZ, cul?i!e.
McumjoruMajasilns/
wosasuHuonesims;
lttn Christus wftgas ihmisesOpuhtasSydnmes.

Ioc<»

229Vmastuxista.



tahto olla MOpetuslapsi, h<pilä ahttroitzeman p!)l
waculla. Waca ja puhdas H<n,
on Jumala/ händäpttäfilMW
la mucouxeUaauxihuutaman.» Nwijsas Mies sansi.- Että muuW
Wacus ja Sielun Pyhyys ow«l«
xi oitianOpin ja Auluden AwM
Jollei Muumista pidetä puhtzcha j
sasiuttamawina Huorudesia: TO
taita Sielu olla palawa Rucourift, -
MeidänRuumim on Pyhän HeW
Templi: sentähden pitä meidän «h
terast cawahtaman/ etten me schi
tätä Pyhän Hengen Asuinsia: M
dänläsenem § owatChristurenlll
senel/ cawahtacam/ etten me ota W
siuxen läftnitä ja l« Porton D
nixi. Ryhlytäm 3 HErmanW
la ja.wacuudella/ että me olisiniss
Hengi hänen cansans: Älkäm ch
tytö Porttoon <f> etten me
dcxi Ruumixi hänen s»
domllent haureuteen syttynet lW
HErralda Sokeudella/ sekä run>m!>
sella että hengcllisellä.- Se sam «>

W!

230 37. Waculen



Ahlersitzemisest 231
M «lnäpän sastaisten Ihmisien
ungaistus. 7 Sodomiterein hau»
B Tulella ia TulikiwelläTaiwaftH
»llmisella costetlin/ nijn Jumala
n häijyn Himon Palawuden Huo-
Möisäijancaickisella tulella sylyl<
ll TM Tulda * ei sammuteta/
m sen waiwan Sauwu nouse ylös
mcaicklstst. F Ulcona se on ulos-
W Taiwallisesta Jerusalemista/.
»« Coirat/ se on/ sastaistt ja hau<
G Ihmiset. Christus on meitcl
G callilla Werelläns/ cawahta>m D ahkerasi/ etten me riettaisel»haureudella safiula,s.ltze
Wnon Neuwolla JumalattomatHM tehdck sencaldaisia Pahaee-

nähden/ ja ei cutten-
«h<ipe lehdesäns nijts Jumalan>ö!'gelitten nGden: Ei yhdeltä»
Ennät taida Jumalan Silmick
"ingom kirckambia estä: Ei yh«
Aiouckal taida Cngelitten l<lsnck<M ulos sulkea/ ei mikän salainen«« taida cstcl fisMistä omanmn.
'Nodiftusta: cp Se on ihMecel-Mttm Haureuden Palawus nou-
. i se ylös



HZI 37. Wacube»
se ylös nijncuin Taiwasen/ ja lKhaisuns cuitengin astu alas H<l»
tijn: Se lyhy Hecuma synnyttä ij«
caictisen Murhen/
on catowa se cuin ihandele/ ijanco
tisest pysywä on se cuin waiwa.' i
hy on huorudm Hecuma/ lopM
loin on Huoruden Rangaistus. 3
stinnaullmn Muisto ristinnaulm
finusa sinun lihas HelwelinA
Muisto sammutlacon sinusa H«Z
Himon Hehcumisen: CalUNilj
Kynelet samutlacon sinusa Hm,
den Palawuden Jumalan W
hillitkö» sinun lihas/ ettei sinuaih
Himo haucuttelis. Ajattelee
Haureuden Halu on täynänsH
stusta jaTyhwyttä/Työtäynäns Cl
hisiusia ja Häpiätä / UlosG
täynäns Catumusta ia HäwHlli?!
Älä catzcle liehacoitzcwaisia H»
ten yllyttäwäisen Pertelm Casm
wan pistawätä patenewaisen W
§ Racasta RaamattUin Tieto/!
ett sinä racasta lihan Himoja: H
tee jotakin Työtä/ että colca M
t«le/ aina löydäls sinun estettß



Davidin h<in petti iaiscudefa/ *

Josephia ei tainnut pettä Wircans
ioimimxesa. Ajattele joca hetki
«iljondclewaisia Cuolemaea/ nijns
wlcW Yloncatzoe caiken iihanHe<
cmon: Racasta RailiUtta / nijns
Mafii woilat pahat himot: 1-Wa«za
jWUMisellatäytetty piancuohuHau-
l«n. Wacuus on Waarasa Her<
Msudesa; Jos sijs ylsnpaldisilla
Armilla rawitzet ilhas/ nijns elätät
M Wihollistas : nijn iiha pitä
«»itlaman / että hän palwele/ nijn
«Uilettaman/ ettei hänyspeilis. Ajat.
«le wtjmeisen B uomien Peljälystä/
Mhuokiast sammutat Haureuden
Hehcumisen: Sydämen L Salai»
M julistelani cuinga paljo enäm»
»in Työt sala tehdyt / iucu pitä teh»
>!««!« 3 turhista Sanoista / cuinga
ch enämmin häpiälisistä Puheista?
»cupil!l tehlämän häpiälisistä puhei.!»i Cuinga paljo mämmin saftaisi.«Aistä? Cuinga pittä o« sinun
«/ nijn pitkä on Canne olcwa:
W nionda cuin oli Syndiäs/nijn
Ma on pälle candajam: <P Ne a-
.

« i 2 jam-
</,/ P/Z. FI. 4. s.
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Z7> Wacuben
jatuxet jolca harjandunusen chd<«
owat halwaxi mllel/ ei pidä sMoleman : Mitä sijs on hywil Mettä sinun Huoruoes on hetkeriHmisildä salattu/ cosca sen
miopcliwänä caikille Ihmisille julli,sex tuleman .? Mitä se autla M
wäldät Mailmalisen Duomarinl,
siuimen/ cofcas et taida MM
ylimmäisen Duomarin Isiuint,a!H
sinä taida tätä Duomarita MM
iahioilla/ sillä hän on Wanhms»
Duomari: El sinä taida händM
couxilla käätä/ sillä hän on angonn
Duomari: Cl sinä taida hänen M
cunnastans ja wallastans pae«/M
hän on woimallisin Duomari: <i!f'
nä taida händä
stelmyxillä/ sillähän on wljsainNlll'
mari : El sinä taida sanottua jo»
lulettua Duomiola «vastan M
raha panna/ sillä hän on l«
kein Duomari. Siellä pitäol»
TotuusTutkillelmuxesa; * M
fius cuulltttamisesa; angarus IV
mion Täyltämisesä. Sentchl»
hurscas Sielu/ pidä aina Mt
Duomion Pelco mieleMniin H««
reuden Hecuma ei sinua pttä: !^

lel
« F<?»<ll»> f ses»i



Ahkeroitzemisesta.
le Rackaudenßuusu/ NöyrydenCu.
coiM Wacuden Cuctainen: Opi
§ Pljästäs Chrisiuxesta nöyrys/ opi
myes hänestä Wacuus. Suuri on
Mcuden Cunnia/ joca on Christu-
M Mumisi» pyhitetty .- Suuri on
Wacuden Cunnia/ sillä se saalla ii<
hasa Elämän ulcona iihasta. I Nn>
cuin ei ole häpiällisembätä/ cuin woi<
ttlta iihalda / nijn ei ole cunniali-
jembala/ cuinichan woittc,. Ia ei

pil>ä ainuasians wäldettämän ulco»
noista Huorulta/ mutlamyös sisM.siä Naturia; Sillä ei Jumala ole
Muastans «lconaisien Töiden Duo»
mri/ mutta myös sisällisien Ajatu.
<i<n. Caswoilla usein wahingoitan
lumalisus/ Silmilläusein wahingoi.
«n Wacuus : Cuule mitä sano To-
Ms. « Joca catzele waimoa himoi<«Mshändä/ ston/o hänen can«Mshuorintehnyl. Nijn työläs cuinM><l som on/ nqn cunniallinen onWoilto: f Työläs on haureudenma sammutta: Caswawaisia sesiyttci, Nuoria sylyllä/ Wcmhoja
l« »voimattomia wäsyllä- ei se ylön.

i; catzo
««"«. f </„>,,



2j6 37. Wacuden AhferoitzemisesiH.
catzo köyhäin Maja/ eikä ricafio,
Salia : Wan nijn työläs culn on «l.
s<l solia / uijn kunniallinen on woilo.
fta riemuita : Ensimälsee lilit M
cohta sammuletlaman/ eitä wirityllcl
pahain ajatusten tietille annettaman.
-Apostoli tästecaickia mutta wicoja
wastanseisoman.- Huorutta ei hlln
täste wastanseisoa/ wan paeta: S>>.
noden f wällätäl eli paetcathuolu«
la. Sillä nijncuin ouco yriwacsl.sex itzens teesteliä Kerichä tule mexä
pettämän: lollcs händä pästä Ml-
l< nijn hän mene malcans: losm<
Mmme hänen sisälle lulla/ nijn hän
lule Isännär/ cocoo woimans/ wij-
mein/ jos me suostumme/ tule hiln
Herraxi: Nijn myös pahain Himoin
ijlil sylyttäwäl meitä/ jollen me suo-
sittele heitä / menewät he matcans.
lolles suo tämän wihollisen lMe-
wan ylitzes/ nijn älä laste händclSy-
dämes huonesen Warjele meitä/O
Jumala/ Sielun pnhydesäia iW'
min wacudesa!

f 1.<7ev.6,i«.
.^Nykp
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XXXVIII.

Elämckn
LyhMsydesta.

WlkälhmiMMäWmmon candanella/
Litälwijwy wtzwytellengän
Wpysypysayttllengan.
Mlattele jumalinen Sre-RMiu tämän Elämän Wihetjäi-

la Picailutta/ että sinun
»Gylxlmcs ylötäis itäwöitzemän Tai«
wnlista Perindötä: Tämä Elämsnsmsans cmeundu; Enättsäns
Hme; Mitä häneen lisäyndy/ se
nyis ynnä culu. * Se on yxi ajan
nhA/ cuin me elämme/ ja wielck
lchuo wclhembi; cosca me tännäm.
me tzcm ymbärins/ jo liancaickisus
tGs on. Me olen, täsä Elckmäs /

chculnwittanhuonesss. § Abraha<
M ei ollut Maata asuinsiaxj C«.
mm Maalla/ wan ainuastans Pe-
Mo Hauta/ nijn ei ole myös meil-
lckD ElämäS muuta cuinyxi Wie>
rchn Maja ja Hamamus paicka. f

i 4 Tä.



23« >B. NykyisenElämän
Tämän elämän Alcu on myös cchzMoKMMHIm. Meidän EW«
on purjchtiwaisen caldaincn; j,«
purjehti/ joco hän seiso eli isw G
ta maca / nijn hiin aina Satan>««
titemmä lähesty/ ja sinne culke/ <»

gatzänenHaxiluoxullanswic! Wmyös me joco me nucumme cli ml,
wom/ laicka macam/ taicka tchuiU
joco tahdon,/ joco en me tahdo/jm
Silmän Räpäyxellä aina loppua >j.
temmä lähenem. Um6 ElänM
todemmin Cuolema cuinTäma/ jil-
lä jocapckiwäme «uolemme/ j>ll<l jo-
«apäiwck me aina jotakinElämästä
<ululamme. on «ip
«cl edeslnennein asiain Surua/ ny.
tylsien Työtä/ ja tulewaisten Pel«.
" Tämän Elämän alcu on surkia/fil»
Zl<l Itculla alca iapsi Elämäns/nP<
<uin js silloin ennustais lulewO
Wiheljäisyttäns. Elämän culW>
znus on Heicko ja MheWinen/ D
nwnda tautia meitä tidutta/ janm
3a Murhetta meitä waiwa. H-
dendöm tästä ElämM on catkerch
<auhia/ sillä en me lähde yxin/ mm
mcidän cansam f lähtewäc mM

* Bs,»< /il/',?»' v,'/<!s e.,.^
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höm/ja * cuoleman cau«a me cul»
,<m Jumalan angaran Duomion e»
«n: t Me sikin» Synnisä/ jynnyme
gnnettomudeft/ Elämme rangaistu»
fts /ja cuolemme ahdistuxes: Sa>
Mdesa me sigitetän/ Pimeydescl
A cannelan/ ja tiwulla synnytelän:
snnen syndymätäm rasitam me mei<
zjn Htiparco/am: Itze syndymise-
jÄ suurella tiwulla nijncuinKykär-
wt heitä repelemme: Syndyisckm
nuolemme Muucalaiset/ eläisämme

! memt/ sillä meidän täyty culte pois
Cuoleman cautta. Ensimmäinen
oft meidän Elämästäm ei hawaitze
M tunne itziäns/ kesti ikä monella
Mchclla rasiteta» / loppu Itä lyö-
MWanhudella waiwatan Caickt
Wmän aica on taicta nykyinen/ taic-
loedcsmennyl/ taicta tulcwa. § Josseon nykyinen/ nijn ei se ole pysywäi.
mn: Jos se on edesmenm)/ lchn ei
ft mä mitän ole: jos se on tulema/
Oseontietckmcktöin.' Sastaisttme»lmtänne tullesamme/ nijncuinRac«lo wedenpäällä eläisämme / Matoin

i f ruoca



«8. Nykyisen Elämän240
ruoca cuollesamme: Maata me con»
nam / Maata mepoljen,/ Maarin«
tulem. Syndymäon ylöncaMu,
Elämä Wiheljäinen/ Cuolemacatle.
ra. Meidän Ruumiin on M«M-
nen Maja/ josa asumat Cuolmo
jaSyndi/ jolca sitä »'ocapcliwäculKl'
«lwat. * Coco meidän Elämäni on
hengellinen Sota: Pällämme >vol-
wo Perkele meitä hucuttarens / H.
tialda ja Wasemmalda puolelda soli
Mailma meitä wastan : Alda ja fi>
sclldä iiha meitä waino : Sota on
Ihmisien Elämä/ sillä § sijnäon
alati Hengen ja iihan rijla: Cuin-
gc, taita sijs olla IhmiselläMaD
läsä Elämäsä/ cosca ei hänellä ole
yhtäkän wahwa ja lewollista onnelli-
sutta? Mikä 110 ja mielisuosio ui-
ta meillä olla nykyisistä/ cosca c«ic>
tein catoisa ei cuitengan caw semi'
ma joca meille tarjondele? Costa s<
peräti loppu / jota racasietaan/ ja st
aina lähemmä joutu/ cusa tipueil<
känänslopu: on meillewoch
pitkästä Elämästä/eltämeenämniän
paha näemme/ cnämmän paha A
fimnle - Nijn paljo meille on MH
Elämästä/ ctta wqmeiselläDuenue!-

* ?«ö. 7.1. F «?<,/.5.'7. lasp
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. <, syndein canne on suurembi. Mitä
< on Ihminen! Cuoleman Orja culke-
/ sl> Matcamies Wesitelloa heicom-
> h,/ Silmänräpäyllä picaisembi/ Cu«

VO mchembi/ ändä rautewaistmbi/
5Ha Heicombi/Tuulda muutluwai-
ftM Marjoa calowaisembi/ Unda
ft<,<lwäisembi.Mikä on tämäEläniä?
Cuoleman odotus/ tuchuden cocous/
M, Maja/ wihelMyoen Meri/
ssi piwonlckys We«a/ jonga caicki«
nainen töytäinengin langcmussärtc/
jo caickinainen tauti pian turmele. *

Amän Elämän juoxu on työläs ja
<n)ltäw<linen retki johon me Hmm-
A Cohdufia sisälle täymme/ jaM
«oleman Kynnyxen cautla ulosläh.
W: En me ole mu cuin Maa/ Maa
»li Mulda ja Tomu/ Tomu on tyhjä
<«i niitän/ nijn me sijs olemme tyh.

<<! ja ci mitän : Tämä Elämä on
min Clas,/ heicko; cuin Costi / juo»

Ma- cuin Sota/ wcheljäinen >- ja
«ittngin moncn mielest on ihana. Kll!co tämä.Elämä catzo ulos cuin cau»«ZPDiliä/ mutta joswluden Wei-
!A awaat/ nnns näet ette, se muu-
a ole cuin Matoja ja sasiaisulta täyn-
xlDldä. Sodoman Maalla cas.

i 6 wa



3B. Nykyisen Elämän242

wa Omenia/ jotta ulconaifella«».
neudellans ilahuttawat/ mutta cosuheihin ruwelan/ niin cohta tchx,
raukewat: Nijn tämän MailiM
onnelisuus on päldä nähdä ihana/
wanjos sinä tarralla tutkimisella P.
neen rupet/ nijns löydät hänen tzG
wMMHchgn.caldaisexi. TM»,
lähden / racas Sielu/ pysäytä sinun
caickia ajaluxias tämän Elämän plll-
le/ wan Sydämes mielesä aina itH>
wöitze lulewaista Riemua. Astto
toinen loistans wastan se lyhykäinen
Ajanrahtu/ joca meille läsä Elämäe
luoden/ ja mlewaisen Elämiin pm-
tumaloin ja loppumatoin ijancaicki<
sus/ nijns näet cuinga suuri Tyhmys
on/ tijnnirippua näisä catowchso/
ja ijancaickisiaylöncatzo. Mldäp
tencwainen on tämä Elämä/ l« cui'
tengin sijnä tjancaickinen Elämä sm»
dan/taicta cadotetan. " AiwaMi<
heljäinen on tämä Elämä/ ja cuittN'
gin ijancaickinen «nnellsus fijnätäfi'
tetän emcka cadocelan. Smkia j>i
Radolltncn on tämä Elämä/ ja cui-
tcngin sijnä ijancaickinen Riemuja»'
dan taicta cadotetan. Jos sijs toi>
wot ijancaickiseen Elämään/ nijniw

* H>/«<«». /?si?. I. es»/.0M^,
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sinne caikesia Sydämesiäs tä-

sck cMwaisesa Elämäsä, Nautitzs
Wilma/ mutta älkon sinun Sydä-
Nstynnirippuco Mailmasa. Asea-
ro,P ja wimita Asias täsä Elämä»
s<Z/ mutta M salli Sydämes tijndyä
<ämän Elämän menoihin/ Mailina-
liftn menoin ulconaincnnautitzemus
tiwahingoita/ jollei sisällinen sydäm-
AN Mieli heisä tijnniripu. Tai»msa on meillä Isänmaa/ Mailma-sa wierasten Maja ; älä nijn suostu
<Wn päiwäcundaiseen Majaan/ et-
ck tulet poiskäätyxi Taiwallisen I<Dmaan Halusta. Tämä Elämä
onMcri/tulewainenon salama- H.
lä nijn suostu tämän Elämän Gil-
Mnräpäyxes calowaiseen lewoll,su>
«en/ etteshalaja ijancaicksen Sata-
man rauhallisia iepo. C<ttowainen
on tämä Elämä/ eikä ole Wien M
«stawaisillens uskollinen / sillä hänusein pikemin cuin yxikän luule/ pa<
lcnc pois/ mixi sinä sijs hänen nijn
hywin uscot i' Määrällinen on tämäWmä/ jos sinä itzelles hänes lupat
yhdengin hetken suwtlomuden/ Mäusein se picaisefl yhdellä hetkellä lop<
M: caickein paras st on/ ettäs joca
W m)k>)ifen Elämän «lostchmW

odpjal,



»44 z«. NykyisenElämän iyhyliitsyd.
odotat/ ja sijhen ahkeralla calumu.
xella itzes walmistat. * Sijhen Pen<sasen josta Jonas suurcst ricmuitzi/
toimitti Jumala Madon/ tltcl je cui<
wettui; Nijn ei ole Maiimalisisa cap.
paleisa joisa moni Sydämens rae-
kaudella tijnnirippu/ mitän wahwut.
ta/ wan turmelluxen madot nijst cas.
wawat 5 Mailma on hänen nie<
noins turhudes jo nijn culunut iahi.
wunm / että wietellysten warjotin >o
on pois cadonnul/ sentähden nijn pal<
jo cuin ne owat tijttttäwäl ja ylisitt>
täwäl/ jolca ei ole tahtonet Mailmancansa cunnias olla/ nijn paljo owat
ne laittttawat ja nuhdeldawa» / M«
owat suostunet huckuwaisen Mail-
man cansa huctuman. Wedä/ ö
Chrisie/ meidän Sydämem pcis <5
män Elämän ractaudesta/ ja sy«y<ä
meihin Taiwallisen waldacunnanHi
mo ja Halu!

XXXIX.
Mmlman Turhm

desta.
plZeltant Teema caäuciz.

Mailman meno menewa/
Cunma cansa catowa. Tai.



Taiwaas löytan tawarat
Mt catomattomat.

WDLärncas Sieluracasta
MWnijtä / cuin maiimas on: "

calo/ ja caicti mitä
jijn<! on f Pitä palaman: Cusa sijs
sillein on sinun Ractaudes ? Ra-
costa sitä ijancaictista Hywä / ettäs
ijoncaickisest eläisit. § locainm iuen«
»ocappale on mrmeliuxen ala an-
»«tu: joca sijs rackaudellanstijnnl'
chpu calowaisis iuondocappaleis/
se mle myös itze turmelluxi/ racasta
M lotista ja pysywäistä Hywää/et-
«l sinun SydämeS wahwar ja le-
«olliser wlis. Mitä sinä mielistyt
Mailman cunniaan: 3 Joca Mail-
ina» CunNiala etzi/ ei se taida lu-
wlalda tulla cunnioitemri: Joca
Moilman Cunniata etzi/ sen täyty
iM somilta Mailman caldaisexi.

telpa/ se «taida
telnma Jumalalle. Caeowaiset ja
pysymcktömst owat caicti/ cuin ca-
waisilda ja pysymätlömildä anne»

tan
*l.?e>H.», ,7,1. 5<?,. 7, )l. ft. ?<?,.

245«,«co)8«»



246 3Y. Mailmau
tan/ sentähden Mailman Cunnio
ti taida ollapysywäinen. longa heendispäiwänä ylimmäisellä cunnialla
Taiwasenasii corotil/ sen he «seintoisnapäiwänä/ pchimin häMn
saalit. Ahteroitze Jumalalle telp«.
man/ ettäs lumalalda cunniol«t>
taisin. lumalald annettu cunnia on
tonnen ja pysywäinen: § Miläon
Ihminen sen parembi/ että hänH.
miseldä suurna pidetän-' Nijn pal-
jon cmn jocu on Jumalan Silmi»
sä/ nijn paljo hän on/ ja cimck.
* Costa Christusta hallimxen wir-
caan ctziltin/ nijnhänpakeni: Wan
cosca handä haettin pilckaan jahcl-
piälliseen ristincuolemaan / nijn hän
itzens miclelläns aldix cmdoi: Ettäs
sijs Chrisiuxen caldaisex tulisit/ nijn
telwalcon sinulle enämminMailmn
häwäisiys/cuin Cunnia. locaChri-
stuxen tähden ei ylöncayo mailmalli<
fta Cunniala/ cuinga se panisHen-
gens hänen täh^ns? Oittaan cunni>
aan ei ole yhtän muuta tietä / cuin
mailmalisen Cunnian ylöncatzen
cautta/ t nijncuin Christus Ristin

häpiän
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Mn caulla sisälle meni hänen
Luimiaans. Suo sijs mielelläs i-
zts ylöncatzottawan/ halpana pidet-
«lwän/ jahyljättäwäNtäsäElämäs/
lttlls cunnioitettaisin tulewaises. Mi<
«l mailman Cunniast pidettämänpi-
«!/ sen Christps opetti hänen Elä-
Mns: - Händä palwele caicti
Taiwan cunnia : Ia tosin hän he
Mua on totinen kunnia / ja hän
mlmgin nijncuinpoisheittä Cunian:
Im enämmin sijs jocu cunnioiee-
<m ja Nuumilisilla lohducuxilla täy-
««!«/ sitä surullisemmax hänen pilck
»ielcsäns tuleman/ cosca hän näke

sitä edembänä Christuxcn cal-
lchoesta oleman. Turha on Ih-
misten Cunnia/ jos sisällä pällecanda
pcho Omaiundo: Mitäon wilulau-
<isen siitä hywä/ jos hän pannan E<
ltHandin iuisia tehtyn Sällgyyn
lwta/ cosca händä fisälda cowin
mi waiwa l' Oitia cunnia ja Ma
liitos on sinun Omatundos todistus.N ole oikiambata sinun töidesßuo»
Wma/ cuin Jumala ia sinun O-
!»«undos. Eikö sijnä kyllä ole/ ettäs

itzel'
e,l. i</e«» </e «»/</. «/««?.



Helles mttu olee/ ja/ se cuineninm
Jumalalle Z' * wan mitäs rictaml,
nijn smest ahnedit? Se on aiwan
ahne/ jonga lumalasa ei kyllä ole.
Tämä iElllmcl on yxiTietulewaiseen
Isänmaahan/ mihin sijssuuret Ric.
kaudet owat Ne paino-
wac euämckn Matcamiestä/ nijncuin
rastan calun paljous iaiwan. lu.
malan palweljain rickaus on Chri-
fiuS Taiwan Cuningas. Oikia To»
wara pitck oleman Ihmisensisällä ji
ei ulcona. Se on oitia Tawara/
jongas sille yhteiselle Duomiolle
taidat myötäs wiedä: wan caic
ti ulconaiset hywydet meildä cuolle-
ft» poisolta. Ne copcut huckuwol/
mutta se wielZ pahemmin hucku/jo-
ca ne coonnm on/ jolleihän lum<
lasa ricas ollut. § Köyhänä sinck
tulit Mailmaan/ köyhänä sinä M
lähdet/ mixei siis wälinajan pidDe<
leman alun ja lopun
me Rickauden hyödytystä catzeleml
nijn me näemme/ että f nijn paljo'

satyl-

io»v.e. ls. § /«H. >, 11. f o/o»)/."

248 39> Mailman.
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schllä on/ cuin me ylöspitämisexem
Nwihem. Caickein wähin Armon
»hywäin Awuin iahja on callimbi
»caicki Maaliset Tawaral: Mix
M? Sillä hywck Awul owac Iu«
mlalle otolliset / mutta rickaudet ei
moin hänelle telpa/ cuin hywäin
Win cautla. Chtistuxen töyhys
mahla meille olla owllisembi/ cum
Mn Mailman Tawarat: Köy>
hysonpyhiteltyChristuxesa: * Köy»
HNM oli syndyesclns/ töyhembi e<
Hns/ taickein köyhin cuollesans.
Ws epäilet sijlä / ettäs töyhyden
MMbana pitäisit cuin mailman
Walwet; Cosca Christus sen piti
MMbana cuin Taiwan Walda-
Mnan Rickaudet? Cuinga se usco
Gieluns Jumalalle/ joca ei hänel-
le «sco Ruumin Rawinon Murhet-
«ljoedescatzomista? Cuinga se panis
Hengens Weljens edesick/ joca eihck-«He lchdo jaca hänen rickaudesians.

f Saadcsa on rickaudesta pation lyö,
H piläisäpaljon pelcoa/ cadottaisa«lion murhetta : ja se cuin «vielä
sWmbi on/ että Ahnetten Työ ei»e ainuastalls catowaincn/ mutta

myös
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myös cadottawainen/ nhncuinßttk
hardus opetta. f Se cappale on fi.nun lumalas/ jolasenimmänraca>
fiat: F Cusa sinun Tawaras on/
siellä on sinun Sydämmes: I«c«Ruumillista / Mailmallisia ja Caw-
waista rickautta racasta / se ci taida
Hengellistä / Taiwallista ja cawuia-
windaRickautta racasta: Mixnijn?
Sillä ne wajoltawat ja painawae
Ihmisen Sydändä alaspäin/ mu««
nämäl corgollawat ylöspäin. Maa.
listen menoin ractaus on Hcngelli-
sien rangaistusten Syöte/ sanoi yxi
oikeista Christuxen mcastaista. * w
chin Emändä/ joca Suolapatzaxi
muuttui/ wielä tänäpän sama meille/
ellen me tacapcrin cayois nijden pe-
rckän cuin Mailmas on / wan ojtti
Taiwallista Isänmaata cohden py»
tisim. Apostolit ylenannoit caicli
jaseurasit Christusia : Mix nijn?,,!'
lä oitiain TaiwallistenrickautttnTM'
dopoisaja mrhain ja catowaistcnTa.
warain Halun. loca Jumala»
hengestä sa maista/ sille on tihanht'
cuma carwas/ jocaChristusia Mn

raca>
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Ma/ sille on Mailma catkera.
Km mixis hecumata nijn suuresi
Mitzct i Ristinnaulilun wuisio ri-
.Waulilcan sinusa hecuman Himon.
Helwelin tulen palawuden muisto
sWMttacon sinusa haurellisten Hi-
M kipinät. Catzo cuinga hecuma
M Silmänräpäyxen/ wan rangai-
Monijancaickinen. iihanHimoja
Htcuma on järjettömäiniuondocap-
flillen halu/ jatete meitä heidän cal-
lchrms. Ei * sille hywin maisia Tai»
wnWaldacunan makeus/joca joca-
Mä on täytetty Sicain Rawalla.
wlettacam sijs caicki iihan Himot/
tjliHrahamin cansa uhralcam lu-
molalle hengellises Uhris/ se meidän
ms Poicam/ nimittäin meidän
EydämmemHimo/ mielellänsluo-
M Mesta hecumasia/ ja hywällä
Sydämellä wasianoltaden Ristin cat-
tcrudcn. Ei tasainen ja Cuckaisill»
launillttm/ wan epätasainen ja Or-

täytetty Tie wie Tai-
m Waldacundaan. Ulconainen
Hminen paisu Hecumasa / wan si.Mnen Ristin ja Tuscan alla: Nijn
Bon cuin ulconainen enäm/ nijn

paljo
* «e,«. 5/»,/?. <,«^e



paljo sisällinen wähene; Hecuniafal.wele Ruumista/ mutta ne Jumalisetpitäwäl enimmän murhe» Sielusta/wähimmckn Ruumista. Hecumaol-
ia meidän Sydämem fangirnijnel.!
tti se laida Jumalan ractaudcsawa.pa olla. Hlll hecumala wan hecu.man ylöncayetta pydä myöläs cuol-
duas wicdclxes Duomion elen lu-
malan ractaus. nijn waalicon sinun
iihas/ ellei sinua peläis lihallinen
ractaus. * Pidä chna mielesäs lu-malan Duomio / ettei iihan himon
wllrä Duomio sinua orjuleen pois
wetäis. Älä caho liehacoilzewanhel.
wetin Kärmen pätä/ wan peltä ftä
wahingolista Pyrstöä/jolla hä» sinua
wijmein pistä.

.
Woita Christurm

Armon caulta/ enös wbilon perän
ChristuMa eunnian Erunun saift.

Xl..

Kiusausten Hyödy
Mesta.

sub ponclers pZlm^.
Paisil palttlU palnon alla/
Corkenepi cuorman alla/
Usco wmwois wahwsstu/

252 4O. Kiusausten



Hyöbytyxesta. 25,

' hyödyllinen usto<
' zlWlllstlle Sielulle/ että hän lä>
! Mailmas tiusauxilla coe»
lellan ja wahwistetan. * mei«

' iunastajam tahdo» Corwesa Per-
telen cansa taistella/ «lckhän meidän
puolestani ja meidän amudexemolls
hänen woittanul/ ja meidän sodasam
händck wasian olis meidän uscolli»
»en Apumiehem ja Edeswastajam.

astui ensist alas Helwettijn ja
Den äfiöin astui ylös Taiwastn:

! Wn pilä uscollisen Sielun ensist tiu-
souftn helwttlijn alas astuman/ että
i<ln fteen Taiwallisen Cunniaan y-
lösastms: § Ei pääsnyl Israelin can.soennen luwattuunCanan Maahan/m ensist woitti monda WihoWa:31ijn myös älkän luulco uscollinenMu Taiwan Waldacundaan pää<
smllns/ ennein cuin iihan / Mailmatt
!« Samnan on ylitzewoittanm. 3Kiusaus coeltele / puhdista ja walai-s<! Kiusaus coetttle/ sillä se usco/ma on wi,stoinkä>Mf»ldä hälytetty
»>Wemin juurtu ja tijndy autuden

callion
4,/. e?/,?. § 7"/'),l.
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callioon/ lewiämäldä hajoitta itzenshywillä Töillä/ la caswa corkemarwa.
pauden toiwosa. Cosca Jumalatästi Abrahamin uhtamanPoicans/
ja hän Jumalan tästylle oli cuuliai.
nen/ ilmestyi hänelle tiusaurenjälten
Herran Engeli/ ja sanoi- * nylmi.
nä tiedän ettäs pelkät Jumalala,
ettes sästänyt ainucaisia Poicas mi-
nun tähteni. Nijn myös jos sinä
sinun Sydämes rackan sitiän/ se on/
oman lahlos kiusauxesa Jumalalle
lchrat/ nyns pidetän oitian luma-
lala pelkäwäisen edestä/ ja tunnec
Sydämesäs Jumalan cansapuhm.
Cullancoetteieluli/ ja Usconkiusaus.
Cuinga urhollinen Sotamies on/ se
nähdckn Sodasa : Nijn myös cuin-
ga wahwa meidän Uscom on/ sen
kiusaus osotla. Cojca t Tulispä
ja cuohuwaistt Meren Aallot löit
Christuren Hahlen/ silloin nählin
cuinga heickouscoiset muucamal hä-
nen Opemslapsens olit. § Istaeli<
tat jocca Herra kästi wiedä Midia-
nijttrettä woillamgn/ coeeeldin ensin
Meden tykönä : Samalla muow
tuscain jakiusausten wedesä ensist coe-

ttllan
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«lian ne/ jorea si«e cuin hengellisel
Viholliset owal «voittanet/ pilä Tai<
wssllilecn Isänmaahan sisälle «vielä-
n,ckn. * Mikä sijs wastointchmtnm/,
mitä kiusaus uscollisen Sielun Me
l<ult/ stn hänen pilä coettelemuxen/ j«
>ei cadoltamisen eli hyljämisen edestck
pitämän. Kiusaus myös puhdista.
Taiwallinen Parandaja CHristuS
wuodattamonda pisarala hänen
,geAsestäAloen wotesiatts/ ulosaja-
flnslhmisen Sydämestä sitä wahin-
Mistä oman ja Mailman cunnian
rackautta: Tusca tehoitta tulkilna»
ömamndo / ja johdatla mieleen en-
«en tehdyt Synnit: Ia nijn cuinjo-
cu Ms woide cli parannus «varjele
Ruumin lamuwaWa Taudeisia/nijn
myöskiusaus ja waiwa estä Synni»
st<l: Aina on Ihminen nopsa S«Mdijn langeman wan cuitengin enclminmyöMymlftn / cuin «vastoinkäymi-scn aicana: f Monelle owat rictau»

»et vrjantappuroixi/ seneähden lu>wla repi po>s ne Orjantappurat /
"ei he lucahmais Sieluja: MondH
MilmaMen toimitusten turhuusW Jumalan cuuliaisudesta/ sentäh<

M dm



dm pane Jumala taudit hänen päl<
lens/ että he tulisit itze tygöns tälyri
ja rupeifitcuoleman Mailmalle/ j«
«elämän Jumalalle. Monelle se on
ollut suurex hyödylyxexi/ ettärickasta
ka cortiasia Tilasta on tullut töyhem<
bään ja nöyrembään. MailmanCun<
ziia monen saatta ylpiäxi/ scntchdm
«ndaHuwala tulla yloncatzocuri/että
ylpeydestä estäis. Wijmeistldämyös
kiusaus walaise. Cuinga heicto j«
«ucha on caicki Mailman lohdmus/
Ltä en me ymmärrä muutoin cuin
kiusausten cautta: * Cosca Slepho. I
«us kiwilettln/ näki hän Christum °

Cunnian: nijn wieläTustasa jaHä<
däsä Chrifius itzcns sulkialle Siclul.
le osona. Totinen ja wahwa 110ci
«ule mualda cuin Jumalan sisällä«.
sumisesta; wan f Jumala asu sm-
fttysä ja noyräsä Sydämmcsä - Kiu-
snus ja Tusca on st/ joca Sydämcn,
särke/ nöpryltä ja iihan himot yiW j
sentchden on oitia ja wahwa M!
waiwattuin ja tlusattmn Sydämcst,
Kiusaus on Jumalan Tunnon Txi <
senlähden sano HErra - Hä«en j l
«ykönänsminä olen wscasa/ sijtäm s
nä hänen lemmän poisjasaatanw

*^,7>//.-tk/<,.f7.'f's^M's
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Mn. * Tobias sokiana ollesans ei
lnitän nckhnpt nijstä cuin hänen päl>
Ms/ allans/ taicka ymbärilläns oli/
jaei nähnyt itzenstän/ wan cosca hän
f lumalalda Engelin Raphaelin
nulta walaistin/ näki hän caicki joi-

'

«ei hän ennen tainnut nähdä/waic-
ta ei häneltä muuca paranusta ollut/
cuin calan Sappi; Että meitä sen
cautta opelelais/ että meidängin Sil<
tnäm pitä kiusausten ja cackeruden
Sopella woideldaman /a walaisia-,
ma»/ stnpälle/ että taidaisimme lulla

> Maan,'yeme jaMailman lundoon.
« Mingätchden sano Apostoli: § Me

näemme lapauxisa / nyncuin Speili-
s<l? Sillä me näemme kiufauxisa/
cuinga Jumala walmujans muchesailchutta/ cuolemasa eläwäxi ttte/mu»
dincamca parandaja köyhyden caue-
la rickaxi leke. Z Olcon sijs risti ja
kiusaus sille otollinen/ joca Chrisiu-Me meidän lähtcm kiusatulle jaRi«
slmnnulimlle ei tahdo olla tijttämä.
M. OhywälEsulyö/poldaja
curica täsä Elämäsä/ ettäs MMt
Nllewaifts. O hywälM/ McaMsäs usein meitä tyMhyM/saa»

M 2 la.cu-

257Hyödytyrestä.



2,8 40.KiusansienHyödylMstli. ,
ta curimxts cau«a meitä lpgös pa.lajaman. Curtta ja waiwa sils ul>conaista Ihmistä/ että sisällinen «s.wais ja eläwäxi rulis. Sodi/Ohy.
wälEsu/ itzcminusa/ minua wastan,
Ole * minun holhojani tD sodaft,
ja cosca woiion saanut olen/ Minun
Crununi: Ole minun Usconi mtija
wahwistus/ cosca jocu wastoiMymi.
nen minua cohm. Aum hywäWsuminun heicko Uscoani: SiNnijns
f olet pyhän Propheeas cautta lu<
wannm: Nljncuin Äiti iapsians lch
dutta/ nijn tahdon minä myos ttixl
lohdutta. Imewäisiä heicko iafio
Äiti suuremalla ahkerudella holho/nijn sinä myös hywä lEsu aula jo
wahwista minun heicko Uscoani. §

Suo / että «nämmän minusa «voisit
sinun fiMset iohdmuxes/ cuin
kein Ihmisten ja Pertelen »vastansa-
nomiset/ ja wielä enämcln cuin oman»
gan Sydämeni ajamxcc. 3 D «r<
mias Samaritani tvuodala lcick'
waistaWtjna minun Hawsinijawl'
coini/ ja cada myös sijhen lygösim
Jumalisen lshdutuxes Oljua: T

ncln-
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nsnns listiä' multa lisä myss ja e>
nännä kärsimystä/ ja kärsiwäistlle
woima!

XI. I.

Lhttstllllstn kärsimi-
senPeruswnsta.

patientig viÄnx.
JosMllcauwankärsit wm-

wa/
Luota Luojaan lujast aina.
Herra wymeM woiton anda/Ia sull cunman Cruunun

canda.
UMLe lewollmen hurscas

ja kärsi mielelläslu-pälle panduaRistiä.Ajattele sinun yltäs Chrisiuxen kär.
simA Häntärsei raickein edestä/
caitilda/ ja caikisc». Eaickein edesickh«ln tärsei/ * ja myss Mdengin/wt.
ca hänen callin tärsimisens yloncatzo-
mc/ ja hänen werens jaloilanshä<pillllisest tallawat. CaMda häntär»s«> Taiwalliselda Isäldä f hän y,
lsnonetlin/ § rangaistin ia 3 hyljät.
lin/Opemslapsildans pois jälettin/

M) Iu-



2<se> 4-l. ChrlMsenkärsimisen
ludan * Cansalda hänen omaisit-danshänpoislykältin/ jolcaRyöwll.
rin Barrabam händä parambana pl>
dit: Pacanoilda hän.ristinnauliltin,
Häncandoi caickem Ihmisten pcho»
Tegot/ jasemähdenhän myös «ikii.
da waiwattin. Hän tcksci myös
caikisa-, f hänen Sieluns oli murhe,,sans cuolemaan asti/ nijn että F m-
daisans Jumalan angaraea Who
huusi itzcns lumalalda hyhHri!
Caicki Jäsenet Werea hicoilil/ PH
Orjantappuroilla crunattin/ Kieli"
maisti myrattua Juoma/ 3 Meej>,
Jalat nauloilla läwistetchn/KiMh.i-
woltettin/ coco Ruumis suomittinjz
Ristin Puusa pingoleltin. HänA
sei Nälkä/lano/Wilua/Vlöncap
ta/Ksyhyltä/Pilcka/ Hawoja/
mata jaRistiä. Wan cuinga »H
rin se olis/ ettäHErrakärsis jaPal'
welia iloitzis! Cuinga wärin se M
että iunafiaja meidän Syndeim ch
dm NW cowin rangaistaisi»/ ja m«
nysä riemuitzisim? Cuinga wärildsi
Hlis/ että Pä waiwataisM jaeimm
Jäsenet cansa tärseis l Wan parem
nun/ H NyncuinChristuxen piti tte

M

3/'/«,//. ch^l.»4,^
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simisms calllla Taiwan Cunniaan
MMymän. * Nijn pila' myös
meidän monen Tuscan ja Waiwan
cautca Taiwan Waldacundaanmle»

I man. Ajattele myös sitä runsasttl
maroa, f NykyisenAjan waiwae ei
oleftingan lulewal,en Cunnianwer«
ral. Cuinga suuri itcknälis meidän,
waiwam on/ nijn se on cuitengin A-!,
jallinen/ ja wisinans yhden pZiwcln
ppsywäineu/ mutta se cunniaonijan<
caickinen. Jumala catzele mrcast cai«
ki« meidcln wastoinkclymisiäm/ ja ns
wihdVin F Buomiolle edcstuotta:
Cuinga häpiMnen sijs se olis/ että
M sijnä suuresa coco Mailman co«couresa lsyttHistn ilmanRistin jaka°t>
simisencaunisiuxia. 3 Hanmyösitze
pyhki caicki Kynclel hänen ömains
Silmist». O aumat Kynelet/ jotta
sencaldaisen ja nijn suuren HErranKG on pois pyhkiwä ! O autuas
Wi/joca Taiwahas maxon loyock! <
David ei ollul täyttckkymendäwuot' jm Miana/ <p mutta neljskymmen- '
dMaldacunanhaldiana: MMlo oftlelan/ ettck meidän waiwl«mpy<

M 4 sy wck.,
'4.21. f «e«», z, lz. Z 4



26l 41. Chrisiillise» kärsimisen
sy wähckn aica wan feurawai»m ti!«.
Nia ijancaickisest. * Se on SiM>.ickpckys/ cuin pyhiä Risiillcl coeiellm,
znutla ijancaictisella Armolta hei,'
Mens calzotan/ ja nijn tosin mull!
M wastoinkäymistck seura illallinu
Myötäkäyminen. Aj.ttlcle myös cai»
tein pyhäin waiwoja. f Cayo cu,li>
V« Job istui Tuhas/ Z Ichanne
nältck tckrsei erämaas/ Pietari
goeettin Ristinpälle/ Jacob leicatti

Miecaila. Catzo 3 M
tima lunastajan hywcistisiunall
Mick Poicans Ristin alla ftiftlr
zfta/ joca on Seuracunnan HEr!
hengellisen T'litin Estcuwa. ij/
olette AulUut/ sano Christlls/ jos l e
wainowat t<its minun Nimeni lä>
Ven/ sillck yijn he «it Propheeaillen»
gin. O cunniallinen waino/ joca
zneidän Prophclain ja Apostolein/
ziijn myös caickein pyhckin ja iye Cfri.
fiuxengin caldaisex «te! <P Kärsikam
istjs kclrsiwäisien cansa/ Ristinnaul t-
«acsm ristinnauliltuin cansa/ että t
iculmioitettaisin cunnioitettuin cansa,
Jos me olem oikiat iapset/ nijn äl
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M estelko meiläm muidentasten o-
sasta/ josme todella perindstä hala-
jam/ nijn ottacam se coconans wa»
stan: Mutta Jumalan tapset ei ole
ainuastans riemun ja cunnian peri-
lisetlulewaisesa Elämäsä/ mutta myös
muchen ja kärsimisen täsä Elämäsä;
' M jocaista Poica Jumala piexck
jota hän hän rangaise heidän
Syndins/ että hän sästäis tulewai-
MDuomiolla: Hän lisä täällä m-
fta/ että hän siellä lisäis palcka/ ja
«M ei nijn waino/ wan p -icka «nä»

!n. f Ajattele aumalist., ristin Ti-
li: setucahunameisäMailmanrac-
!,udm Juuret/ ja Jumalan rackau<

t»en Siemenen meidän Sydämijm
iylwä. Risti synnyttä meisä M
nallisien menoin wihan / i«
neidän Sydämem Tair
'ca iiha cuoletclan rr«
cXcaMailmamsecar:>
Ds mle -iiaft
Gaicusus/Mftl,
»lala cutzu Akiaau ti,i.

tiaan pelcoon jakärsimisen hcreen; awatcam hänelle/ cofVlcutla/ ja cuulcam mitä
puhu. Ristin muow on

M s ?



264 4L Chrisillllsenkärsimisen
cayottu Mailman edes/ jaulconai.
senIhmisen iihallisten Silmäin edes,
wan on cunniallinenJumalan edes/
jasisällisen Ihmisen hengellisten Gil-
niäin ed<s. Mitä laita ollahaiwew
di ja ylöncatzottumbi Chrisiuxen G
simistä ludalaisten mielestä? M„
mikä taita Jumalan silmäin edes o!>
la cunniallisembi ja callimbi/jocass
* caitenMailman Syndein hindoj
maxo. Mijn »vielä se Wanhurstt
waiwatan ja cuoletttan / f ja ei f
cucan ajattele/ multa F pyhäin Rh"
ja cuolema on callis Jumalan e
I Seuracunda Christuxcn Moch!!
sn päldänähden musta/ waiwan,?
wainon tähden: wan sisäldä caM
ia ihana Jumalisen iohdumxm ch
den. Sulettu ch Krydimaa on Se'
xawnda ja zocau'.'!; ustollinen «5

t ei yMn lwne sm caus,c,!

ta/ wan joca sen sisällä ol».
s'tä>,deli

'jollei lneM.
waiwata. Jos:

is asu meidän Spdn
ci mahdu Jumalan rackaus s
: Täysinäinen Astia ei laitaa

m



«ttcl wasiaucisella Medellä/ jolleie«-
distä pois caaea. Caacacam sijs u<
lgs Sydämistäm Mailmanrackaus/
«tä ne täyteläisin Jumalanraekau-
della. Senlähden Jumala itze ristin
Mtta samutta meisä Mailmanrac-
kauden/ että Jumalan ractaus saiS
Ojan, Risti myös waali rucoile-
uian/ ja on Tila hywijn Awuihin?
Costa f Pohja tuuli puhalda Kry«
Maan läpitze/ se on/ cosca wai»
no Seuracunda coettele/ silloin hä-
im Prtins pisaroitzewal/ silloin hä<
M hywäc awuns lisändywclt/ jolca
Malan edes otollisen Hajun tetc»

F Sielun racas Wäwä on
'olkia ja punainen/ Walkia wiatto»
Aden tähden / punainen kärsimisen

Hdm/ nijn myös että Chriftuxenracas Morsian olis walkia/ hywillck
owuillans/ tehdän se punaisex wai»
>"m ja kärsimisen cautta: ja nijn
»tl! cowasta waiwan calliofta Iu»MnArmo laila uloswuodattaQl»
li ja mettä/ nijn hän taita sijlä cat»
Wwihelijäisyden juurestacaswat<ijancaictisen cunnian hedelmän j<»

johonhän meitä caickia aul«
en ja saattacon! Amen!

M 6 XI.II.
§ k^»i.),lo.

265Perujluxiska.



266 4».Cn<«g«wetaid<!wklusMeu
XI.II.

Cmnga me tmdaD
kmsauxen ja watwan

wolltNi
Bs>ez conkla veo nunczvzin

conlull» rece6it.
loca Luojaan lujasi luotta/Hänell HCrra Awun tuotta.
EM coscan hyl,ä handä/
WijmemmurhenIlox kändi
WUPHaHCrraIEsu/mi.MMnun Sieluni racas Ylkä/ <

minuwiet sinun julki-
jyn häihis? Mms olen ouw jacul'
tia/ wan minä ustyu wahwast/ eng<!
fttä ensingän epäile/ että minä pian
päsen ruumin Siltistä/ ja f tulenfi-
nun caswoiselen. § Pelco jampi'
Ms owac minun Meni tullee/ 3
stllck minä cannem Tawarani Sam
astwis: Mieleni on nopia erhetyxijn/
tahwni nopia Syndijn/ jongach-
den ci Hengi ole mmnsa aina ml-
mis: cp Mutta lcha aina on heick!

Syndi otla minun ftugyi/ jami'
, , nun

/i5«.7,1).



jaWaiwanylitzewoltta. 167
NIM jclstnitteni laki soti mieleni lakia
wasian. Pelco ja wapifius owat mi»
nu» Meni tulleet / sillä Satanas
wäijy minun «waratani; häncn
wieckaudens on suuri/ hänen ahkeru-
dcns «vahingoittaman on palama/ja
woima aiwan wäkewä, * Adamin
petti hanParadisis/ f ludaniuna-
siaian Schoulusa/ cuingas sijs minä
wiheljäinen hänen wäijymisistäns o>
lm rauhas? Pelco ja wapistus owat
tullet minun pälleni / sillä mlnä olen
wielä mallmas/ § joca coconans on
pahudcsa /myötäkäyminen haucutlele/
Vastoinkäyminen peljättä pois HEr.
ran tieldä/ mailman wietellyxet lieha-
coitzcwal minun cansani/ 3 coco
Mailma on täynnänsPauloja/ cuin»
ga minä waiwainen ne caicki taidan

llo jaRiemu waino minua/
Murhe jaSuru waiwa minua/ cuin-
ga minä taidan seisowainen olla?
Pelco ja wapifius owat minun päl«
leni tullet/ sillä cp Jumala waicutta
minusa mhdon ja toimiwxen : pel-
t<w sentähden cowin/ ettei minun hi»
taudeni ja laiscudeni waatis luma»l«la ottaman pois siläkän hywä' tah.

w/ cuin >



»68 4i. Cuinga me taidam linsauxen
to/ cuin hän minulle andanm «„.

Syndein andex saamisen minänM.
rin tciytän ja sen ensimäistn arwost
annetun armon hylkän/ jaftnHdenpelccln/ ettei Jumala salaisen jawan>
hurscanDuomions jälten sitämmul.
da oikeudella poisotais/ jonga minä
wärin käytän/ jaellen minshänM
hyljätäis/ jonga minä ensiwUen
tckndymisen jälken usein hyljännyt o.
len. Ach! cuinga ftlru minun Sy.
dämenirundele/ coscan ajattelen näi<
lä Jumalanhywistecoja sitä cowem.
man ja angaramman Duomion seu.
rawan/cosca minä ne wärinkäytän-
Mutta minua lohdulta Jumalan
määrätsin iaupius/ joca nijncuin
hän on tahdon andanm/ nijn hän
myöstoimttuxen anda/ * sillähän
on Jumala/ joca ei munlu/ t hä-
nen laupiudens on woimaltlncn mi-
nun pällenii ja ei muutu: 3 luma-
lan Perustus sn wchwa/ tosin wch
wa/ Mfeonitzehänesä/ 3 joftei
yhtän muutosta ole: tosin wahwa,
slllck se sn wabwistettu Christuren
Merellä/ 4> joca aina lumalanl'
siuimen edes mana hywä meidän e^

desiäni.
5 f?/<H7,2. §^.?w,



ja lvaiwanylitzewoltla. 269'
itsläm. Tosin wahwa : sillä se on
»Hwoilla Sacrammlein * Sine-
«illä wahwistettu.

Jos minä piscuijengin Äumlta
Dm etzisin/ nijn tosin minullaoliS
Syy epäillä minun Autudcstam:
Multa nijncuin caicki milnm Wan<
hurscaudcni / nijn myös caicki aum<'
beni Toiwo on Christuresa. Jos.
M oman Mieleni ehdolla olisin
Chrisiuxen omistanut/ nijn olis pel»
jytäpä/ että cosca Mieleni muutlms/
Christuxen cadotaisin j wan se joca
loytty on sildä/ joca ei händä etzinyl/
hän tosin cojca hän kerta löytcy on /

ei Ws enä kätke. Se joca f mi-
nm cuoleman Marjosta walkiuden
«sallisuteen on johdattanut/hän tosin
«salli minun endiscen pimeyteen jäl-
lens langeta. L Muuttumattomat 0-
MtHTrran iahjat/ ja cutzu-nushä-nm puolestans; ah! jssca minäkin
olisin hywydesä muuttumatoin! To»
!>n hänen callis Tawarans on aina
Aona/ multa minä olen heicko ja
hidas wasian ottaman. Cuitengin
laidan minä Lhristuxen omista/ sillä«ljncuin hän Sanasans ja iupauxi-
ms on itzens ilmoittanut/ nijn hänmyss



»?o 4!. Cuinga me täit», fius. j<lwai.yl.
myös anoa Arwons/ että minä tai<
dan hänen Sanans ja iupaurmsusco. Minä ruten ja wahwistan mi.
nun usconi mcouxilla / engä laste»
HErra minun Sydämeni cammio-
sia/ ennen cuin minulle Autuus«.
pahm. f Jumalan woimalla mini
amuleen tättetän. HElranwoim
minua wirgottaja wahwisia/ multa
minua polte ja murenda minun heic.
toudeni. § Wan minun heickoudcsa.
ni on Jumalan woima wätewä/hän
wahwista minua/ jolda caickiuscon
wahwuus tule/ Jumalan Armo roh<
waise minua, mutta minun mahdol»
tomudeni peljättä minua. 3 Wan
jos minä mahdollinen olisin/ niin ti
JumalaArmo olisarmo wanpaleta!
Jos se mlis töistä / nijn tosin ei A»
mosta: Sillä Armo ei ole milMw
walla Armo / jollei se caitella taw«l<
la ole armosta annettu > Scntähden
en Minä catzo Minun töitäni: Mi<
lmn echetyxeni hän ojenda / minun
puttumisem hän täyttä/ minun Syn-
dini hän poispyhti: <P Sicä W
<i hän soima/ on niincuin ei se eli-sca»



scan tehty: Minun Aumdeni on sijs
Jumalasta/ ja sentähden wahwa.

Xl.ni.

JocapätwckWH
Cuolelnan Ajattele-

misesta.
meclicatio vita elt.

Autuas Loppu ajattele/
Cuoleman Muoto muistele;
Tieten kerran culkewans/
MullaxwKnelN muuttuwäs>

Sielu/odo-
Cuolemata joca Hitti/joca Hetki han sinuawcltjy: Amulla (O Ihminen,' noste-

fas ajattele sen olewan siliun EIH.mäs wijmeisen Päiwcln: Ehlolla
wala pannesas/ ajattele sm olewansinulle wijmeisen Yön tclsä Mailma.sa. Mitllsteee/ mitcks ttes ot.u/ntjn
aj««ele ensiss ja catzo/ jos sitä tekisit/»os sinun sillll Hetkellä pidäis cuole-man ja Jumalan Duomiolle tule-wn. iuuletcos/ettel sinuaMy/ joltes stna' h<lnd<l ajattele:

sin<l händck alaltelel/ joco et:loco W Mnest<lpuhut joco el: cui-
tmgm

271«6s:)H«»



4). locapäiMM272
«ngin hän aina sinua lähene/ MElämä on sinulle annettu lainaxi/ja ei ijäisex Orjäxi; sillä Tilalla sinä
olet tänne lullm/ ettäs jällenställldH
lähdet/ f alasti sinä olee tullut/ ala-
fii sinä menet pois: Tämä Elämä
on Waellus/ coscas cauwan olee A
wellyl/ nijn pitä jällens palajawn.
Sinä olet ajnuastans nijncuin Pai-wämies eli Cölnri läsä Mailmas/jz
ei ntjncuin Pcrindö Maan Haldia,
Ajattele joca Silmänräpäyres/ ettcks
joca Silmänräpäyxellä Cuolemau
lähemmä tyrmät. Sijnämewäänn
menemme/ että tulemme ästöm wij>!
meisellä Hengen Welämiscllä cuole-
wamme; locapäiwä/ joca Hetki/ js>
ra Silmänräpäyxes me cuolemme!
Nijn paljo cuin Ikää lifändy/ nijn
paljo »Mä pois culu. En me 5
tildä Cuslemaan lange/ wan wch>
täin culjemmc. Tämä meidän A!
mäm on Tie/ joca myöden jonß,
wä on wähä cultemincn: Elämät
Cuolema luulla»oleman aiwan w'
cana loinen loiststans ja ei cuittW»
ole mitän loistans lähembänä cuin
Cuolema Elämälä; Tämä aina^
lu/st aina lähene; Nijncuin M

tM



Cnoleman ajattelemisesta. 27;

tzM purjehtiwaisille «pchtu/että u-
snn ennenRanda läsnä on cuin luu-
lcwalcan/ ia ennen cuin ajaltelewac-
can/ Matta loppu. Nijn myös me
M me teemme/ joco syömme eli
juommeeli macamme/nijn aina Cuo-
lemaea lähemlnä culjemme.- Monet»
da ennen Elämä loppu cuin sa coo-
tuximitäeläxens tarwltze: Cuolema-
<« ei cucan Ilolla wasian ota/ paitzi
jilH/ joca sitä warcen on ltzens cau-
wain Valmistanut, Eläisäs cuole i-
Mcsjocapäiwä/ nijn sinä cuollesas
MHLrralle: Ennein cmns itzecuo-
lel/cuolcan sinusa Spnuil/ elälsäs
cuolcan sinusa wanhaAdami/ nijn
cuollchs elä sinusa Chrisius. Si-
nun cläisas turmelducon jocapäiwäse ulconainen Ihminen, nijn cuolle-
D udistetan sinusa se siMnen. Cuo-
lema wie sinun ajasta Ijancaickisu-
ten> sillä * cuhunga Puu caam sin-ne hän jä. Cuinga ahkerasi sijs pi-
«l cuoleman Hette NMMaman: Ai-u culke pois/ ja ijancaickisus on e-
deD senlähden ajallans malmista fi-nW IjancalckisUtm: Mingä cal-
daiset meidän ijancaickisest pitä ole-
Man: aumat eli onnettomat/ se yh»

dellck
*Ln/.l!)F.



43. locapäiwäisestz274
dellä Cuoleman Hetkellä MM:A.s<l yhdes SilmänrZpäpxcsä ijancoic.
tinen Autuus saadan/ taicka cado«.
tan; * semchden/o uscoUinen E«.lu! oiwan ahkerasi walmisia sinuoiMe Hetkelle. Caicti Mailmallis«Menot sinä kyllä ylöncatzot/joschl>
telet itzeS cuolewan: Ajattele cuingo
Sllmäs cuollcsaplmenewckt; s nijns
mielelläs heidän tännät poisTmhii'
besia: Ajattele cuinga Eorwas tult>
wal cuulemattomari cuollesas/ nijns
heidän mielelläs lutitzee turhia ia ha-piällisiä Puheita tuulemasta: Aja<>
tele cuinga Kieles cuollcsa <ule con>
gMi/ nijns paramman »vaarin pi-
dät Puheiftas: Ajattele Cuolmai-
sien hicolemista ja Tusca/ nijns n,l«
lelläs Mailman Hecuman vlöueatzl»!
Ajattele Mldä lähtewäisten Alasto-
multa: Niin ei ole täsä WnD
Köyhys sinulle työläs: Ajattelet
co Ruumin cauWusta Cuolemchi
nijns mielelläs ylöncatzot Maili»
Cunnian:, Ajattele Sielu» Suw
ja Dcua jonga Ruumista uloslO-
<emän pilä/ nijns mielekäs »M
Synnin Wica: Ajattele Tmmellu-
sia/ joca seura sinun CuolemMii

" «>>,e», f iV<l/, iV»^<



Cuoleman ajattelemisesta. 27;

»ijns micleW nsyrytclt sinun ylpele»
Mscn iihas, Catzo cuinga lyhjäxi
jo paljaxi sinä caikilda iuondocappa»
leilda cuollesasjätetän' nijnsmielel-
l<lsRactaudes heisiä poistännäl
M <>)go, Catzo cuinga wisust Cuo-
lema tutti/ eltes mitan tästä Elämä-
stä ftismyöläs/ nijns mieltlläs ylön-
cl,hot Mailmanrictaudee. loca la-
sä Elämäsä jocapäiwäcuoleSyndijn/se Cuoleman cautta tule ijancaick,.
sen Cuoleman rangaistujen. Ei y>
Mn päse ijancaictisten Elämään,
joca ei täällä rupe Christuxesa Uscon
cautta elämän: Ettäs cuollcsas eläi-
si</ chdista itzesUscollaChrifiuxee»:Cuolema olcon aina sinun ajaluxi-
fts: SM hän on aina sinua odol-<anm; *Me cannamme Cuole-mn aina lykönäm/sillä me cannam-»e lytonäm Synnin/ ionga palckaCuolema on. Jos sinä M tahdot Ä

catteruden wältlck/ niin >Me Christuxen Sanat: Usco chdi-«ia tynnmä meidän Chrifiuxcn. jol>
Christuxesa/ neeisillä Chrisius on heidän Elä-mne- § loca uscon cauua luma-W tchy/ ft pxi Hengi hänen

.» ' cansans



276 4). locap. cuoleman ajattelemista.
cansans/ ja sentähden uscollinm ei
cuole ijancaickisest/ sillä Jumalan,
hänen Elämäns. * Israelin canftwaclsi punaisen Meren läpitzeluw„l<
tuun maahan/ Pharao jouctoinens
sijnä huckui: Niin on myös lunu.
listcn Cuolema oikian Elämän alc»
ta Paradisin Owi: Mucta pahch
Cuolema ei ole pahuden ioppu/M
endilkn ja mlewaisten jatco/he wach
dawal t ensimäisest Cuolemast «><

seen. Nijn tindi» on Chrisiuren ja
ufcollistel: yhdistys/ § ettei sitä cuo<
lemacan taida eroilla. Syngm<
mäsä cuolemanWar/os coittahO
Jumalan Armon paiste: Wmlli.
fimmasa cuoleman malcas loinim
Ehristus ustollifillens Engelil warlia.
xi/ 3 PyhäinßuumitowatPM
Hengen Templil/ Pyhä Hengi eiB
n hänen Templins cuoleman cauno
peräti mrmelda: <s> Jumalan So-
na on catomatoinSltmen/ joca«
cuoleman cautta hucu/ wan kätieck
Jumalisten Sydäwisä/ ja ne ajo!»
lans eläwäri leke.



Lohdutus Vstawaln
molleja.

Vinm morienäo lucramur,

Cuolema kewia Chnstltyille/
Voitto wahwa wanhur»

staille/
lotc Taiwanlloon tulewat/
Ia HCrran Cunmaan cul-

kewat.
Wlattele harras Melu/IHCHrisiusta Hnun iunastaja.

nijns et pelkck cuoleman
Couhiutta. Jos sinua pch'ättäEuo<

Wclkiwalda/ nijn lohduttacon
,!«!, ChristuM Woima. * Ista»litm ei lmnnet juoda Maaran wel-

W carwaudm lähden/ muemHErraiosottlMostxellePuun/ joca/ cosca seWe«nhcileltin/ teki sen makiaxi. Jossinä peltlll Cuoleman carwaulta/ nijn
Zmala oftlta sinuöePuun/wca sen«akaxi teke/ nimillclin Weftn f /o»"on pucahtanul Isäin Cannyfia,-
WliPesaonChrlstus/KjocahH.

nen

XI.IV.



278 44. lohdutus
nen Sanans kätke/ ei hänCuowl
la näe ijancaictlsest. Tämä
on täynnä raflasta Cuorma/setMden on Christillisen Ihmisen Cmltlma lohdullincn Huoj, nnus. * Msiityn Ihmlftn Wiheljä.sys cuo!<!

Se on MWaellus jonga me Cuolemaxi«lemme. Ei Cuolema ole Ulos»
Myswan yxiiclpitzekchmys: EnM
cadotameidcknMiaisiam/ wanW.IMZWmTEi meidän omais»euole/ wan Elämän udistawal- f H«
MNlewät «delläm/ wan ei hucu. Vse ole Cuolema/ waniähdendö: Iu
Malisten iähdendö on Elämän M
stus / ja yxi Woitw. F Meidän emcnsem cuolewat/ se on/ (jos oikei,
tahdot uloswlmitla ) he lack<m
Syndiä tekemäst/ he lackawalWai
wa näkemäsi/ he lackawat wihcM
syltä tärftmäst. He cuoiewalUsce.sa / stlis niin ulostoimita / he läh«-
wät Elämän warjofia ja tulemat w
tisten Elämään : Pimeydestä Wal
tenteen/ Ihmlsien tykö Jumaloi,
tygs. Elämä on yxi warallinn

PurH
/»F. 1? ?>?. /. F
«ie mss?. <s«F



«Mlväitt enollesi,. 279
lpurjchlinms/ Cuolema on rauhalli-
»m Salama: Ei sentähden pidck
mlirhcdillaman/ että meidän Omai-sm owat cuollel/wan paremmin iloio»
loman/ että heowat tästä paut)awai«
estä Merestä Satamaan pääsnet.
Am<l Elämä on Sielun Fangihuo-
,e/ multa Cuolema hänen sijtcl Mclmllens: ftneähden huuea Simeon
Wllesans: »iaste nytHErraPal.
velias.- Hän loiwo että hän laste»chn/ ioca on Ruumin Fangihuo-«sen suljettu.- Senlähden pitä mei<Hn iloitzeman/ että meidän OMaisem
wat tDä Fangihuonesta oikiaanNaMteen lastelut, f Apostoli myösowo pW wallallens/ nijncuin se>c«> Maalisen Ruumin cowaan Or-
teen on sidottu.- Mlxi me sijs su-mmc/ cosca meidän Omaisem M-«fteisill pästyäns owat totisesi wa<
" § Otammeco me heidän tählensW« Waltet/ jolca walteisinowackirMettUM: 3EI.l mlilUllte owat annetut wMaeWlalcomuden tähden/ j«

heidän Käsisäns Woilon!>M: Waiwammeco me meitäm
II»

.*/«".„. /.«//. 5. ,;. F



280 44. lohdutus
Itculla ja Huocauxilla heidän lHh.
dens/ joidenga ' Silmistä ImM
caicti Kynelet on pois pyhtinyl,
IMdanHo me waiteroita ja smllo
iitziäm waiwata heidän tähdens/ws«
he owae sencaldaises Paicas/ f cus»
<i Surua/ eitä»alitusta/ eitä P«.
<ua enämbi ole/ jaF he lepäwäl hei-
idänTöistäns. Pidäisto meidänpm>
letlomallaSurullaSydämen,ruM<
lenian/ cosca heEngelittenparisnW
«itzcwattolista japuultumaloindaßill
nma i' Pidäistö meidän heidän M
tens walitus Itcua pitämän / cM
3 he Caritzan edes weisawat «.to!
Wirttä/ jaCandelet ja culdaiseiMatt
iac heidän Käsi >äns«' Pidäistölm«
dän murhettiman sitä/ että he M
Elämästä owat erinncl/ cosca he m
iloitzcwat / että vwat lääldä päsn«,
Cuinga hyödyllinen se on / ett<l ml
pästm pois tästä Elämästä/ ostltt
Christus/ joca <P cosca hänen Opi,
tuslapscns tulit Nlurhelliftx,/ elt<lh<ll!>
sanolpols menewäns/wasiais: D,
le minua racastaisme/ nijn le los»>i>
loitzisitte. Jos <ltlllinellTuul>sx<lj«l

,1.4. F «/>.!«, »5 3



Aalldoin Cuohuna cohlais sinua Me>
rcllcl/ nijll ettäs näkisit Haaxrictoon
lulcwas/ etkös picaisest Satamaan
lyrueais. Catzo Mailma jo nyncuin
callistu »a on juuri huctumallans ja
caickein Cappalden ioppu tarjondele
fa Käsison/ ja sinä et Jumalala tij.
<ä/ tt iloiye Omaisies tähden / jotca
»alhaisella lähtemisellä mlewaisista
Naaroista/Waiwoisia/ jaOnnetto-
mudefia owat pois temmatut! Ke<
limgä käsis owat sinun Omaisespa<
nmmas Turwas/ cuin ChrifiuxenKäsisä! Cusa on sinun Omaisies
E>ielu rauhallisemmasPaicas/ cui»
Paradisis! Cuule milä Apostoli
CuoleniLsta sano : * Cuolema on
Womo.- Woillo tosin on Synnin
Paljoudesta pästä ja tosin Onnelle-
mudesta AulUleeN. Jos ne / jolca
Cuoleman cautta owat erainnet/olit
sinullerackat/ nijnolcon Jumala rac-
tombisjoca lahdoi heidän lääldäpoiS

Älä wihafiu Jumalan cansa/t e, hän milän ottanut muuta / cuinoman Andons/ lainans wei ja ei si.nun omas. Hlä wihastu/ että HEr<«o«a jällens/ sen cuin hän ainua»
Ms lainari on andanul; Tulewai-

N 2 stt

281Vstäwäincuolleft.



282 44, lohdutus
set Waiwat HErra yxinäns näke/jo
lete hywin sinun onnUes/ ettäheWpois temba tulcwaiststa OnnmoiWdesta. HErrasa nuckunel rauhalli'scst lepäwät heidän *

sca jotten jänet cowin waiwatanhei.dän MaldacundanslsohuoneisM.-z- losnc olit ractat/ jolca sinusta
«rotttttln/ ole hywäs mrwas/ palj»
rackambana sinä heidän jällensstol!Wähä aica sinun heistä eroitta/au-
luMnen ja lewollinen Ijancaickisus
sinun heihin jällens yhdistä. § Sillä
me sen wahwast uscomme/ että me-
tin tästä Elämästä läheeisäm coft»
mc olemme Omaisemme edellät»
lähettänet/ lulem siihen Elämään c«<sa omam edestäm loydäm/ cusa he o<
wat meille paljo paremmin lmul j«
rackammal cuin itänäns täsä eläms
sä/ ettem sitten enämbi peltil H<>D
ercainewam. 3 Caitille jottaGurnl'
la ja murhella tääldä owal erinnoi
anda pian Jumala ijan Taiwasch
des asuma Sian: Cufts omas <lt<
siäs löydät/ Engelein cansa calllH
täpwän/ tapstl/ Sugut ja mumt»-

m



Vfiawäincuollesa. 283
tUt owal ilman yhdetätän Surut;
Eusa Jumala julkisesinähdän/jonga
«des täydän Ilos ilman lackamal/
Riemus/ Suosios suuttumat. Hä
smtähden nijn paljo ajattele eroM
fen aica/ että sinun OmaisesCuole-
man cautla sinusta luowu«lan/mul<
n ajattele myös « Yhdistyxen aica/
«täs saat Omaises jällens
stmises. HMM.wahwa Usco P.
losnoulemi>esia/ se ei cuole/ wan tule
iepoon. f Coco Mailman Melw
on Ylösnousemisen Speili. Aurin-
golocapäiwä lasteja jällens ylöne/
Cuctaiset joeea Talwen owat cuollet/
KmcklläjMenswircowat.
i«e cuollesans jällens wirco Elämän.
Cusaaica loppu sijnä hän jällensal>
co. hedelmä lange Syxyllä ja cas-waMens Kesällä. Ei siemen cas<«a HedelnM/ jolleise perstau ja idä
Masa. Nijn calcki mrmcldmsans
paratan/ ja cuolmans udistetan. iu>
lelcos että Jumala sencaldaistt Esi.cwal on iuondoon huckaniuletcos iuonnon woimallisemmaxicm Jumalan/ joca on luwannuelneidllnRuumim ylösherättä. § Jos

N; hän



»54 44. lohdutus VstHlvHin euolleft.
hänlywän/ jocaMaan Powesper.
stau/ eläwäxi «te/ jollas täsä Mail-
mas el<lt/ paljo enämmm hän s«m
ja sinun Omaiset ylösherätlä
canfans ijancaicksesi elämän, s I«.
mala oncutzunm sinun rackas heidän

; älä sijs cadchti h«.
dän suloista iepoons/kyllä ylösno».
semisen aica plan cule. Cuca ties si.
näolW loiwonuc sinunOmaisesen.
nen Cuolematans/ olewanhyödylliset
Jäsenet soliwaises Seuracunnas/
wan Jumalalle telpais/ että he tulit
riemuitzewaisen Seuracunnan IHse.
nixi; Se telpais Jumalalle/ telwae-
con myös sinulle. Sinä olisit «i.
wonul/ että sinun Omaises ennen
cuolematans olisit käsittänet moni<
naisten Asiain Tiedon ja Opin: nm
Jumalalle telpais/ että he taiwalli-
se« oppiwat täydellift«!
Wijjauden: Se telpais lumilalle/
telwatcon myös sinulle. Sinä olisi!
loiwonut/ sinun Omaises ennen
hasta corgolettawan ja <5 Pämich»!
wierenasettltawan: Wan lumM
le telpais « Että he tulit Taiwolli-
sien Pämiefien pyhäin Engelitten
Iouckoon: Se telpais Jumalalle!telml-

t k/K./?.». §l»/„z,z.
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ttlibatton myös sinulle. Sinäolisit
loiwonltt/ että sinun Omaises olisit
tnnen Cuolemalms Rictautta cs«
Mtt; mueea Jumalalle telpaiS:
<tl<l he käsitit catomalwmat Taiwa»
Towaral: Se telpms Jumalalletel«
wolwn myös sinulle: Pyhck Juma-
la sinä olit/ 3 iongas annoit/ sinun
Nimes olcon tijletly ijancaickisest!

XI.V.

NjmetsestH Duo^
unosta.

reverere tribunal.
Mitä Mll on tehty pätwtll/

öill:
AjMM/PuhMeltTölll:
CM Duomiolle tuotetan/HerlanCaswom ttm satetan.
MJ Isa ketän * duomi-
ZM?e/ wan on caikcnDuoMlon

Pojalle. Mmcl tie-
W HErra lE,u/ että sinä olet m«
«wa caickein angarz Buomari/ja fMm Ihmisten Työt/Puhct ja A-

N 4 »am-
' 7<>ö.;, it. f,. 4, s. 7oö.



286 45 Wtzmeisesia
jamxet olec Walkemen luottM
Pällä on silloin angara Duomari/01,
laHelwetti awoi/ sisällä pureminen
Omamndo/ulcona polttamainenT».
li/ oikialla puolella Synnit pälle m.
damas/ wasemallaPertelet peijU,
lnäs/ pyhät Engelit owat Taiwch
pois torjumasa/ pahat Helweflhwelämäsä HERra lEsu/ cung«
minä täsilhädäsä pakenen.-' * 3W
pelkän caickia minun Töitäni/ tien»
ettes ftlstä yhtän pahointekiätä. M,
nä olm silloin asetettu Ajan ja ijan.
caickisuden Waihella/ Aica on cul»,
nut ja loppumatoin ijancaicksus sei-so edesäni. Häijyt yenget waatiwl»
minulda pahoja Töitäns/ joihin hl
minua owatyllyttänet/ he luowam
eaicti edes sijnä angarasa KaraW
<llä saisit minun Sieluni ca><ani
Helwetln waiwaan. f Caicki Toi'
»van joucko pitä mätänemän/pllilks
rittämän cocoon nijncuinKirja/ i«
<aicki hänen jouctons putowal/ nijl»
<uin iehti puto Wijnapuusta janij!l<
cuin cuiwettuuuc iehti FljcunaM
M. § Auringo pilä ujoleman jaCuu
HäpeMän. losnämät sinunM
les Työt/jotca ei mitän paha ole lch

ne</
* 4 Fk/,f!4'^
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n«/ Mnewat sinun Caswois ede>
M cuinga sijs minäwaiwainen syn-
liuen taidan sinun Caswois edes sei»soa. f Taiwal ei ole putMt sinun e>
desäs cmnga paljo wahemin minä
wiheljäinen/ jocaWäryttä juoncuin
Wcttck. * Jos hurscaS tuscalla wa-
pax tule/ cusa sille Jumalaloin ja
Syndmcn näky ? Cunga minä sijs
pakenen, kenen tygö millä iHeni tän-
n<ln/ cuin sinun HTrra? Sinä 0-
lee minun Syndeini Duomari/ jom
oltt cuollut minun Syndeini edestä:
§ SM ei Isä ketänßuomitze/wan
andoi caiken Buomion Pojalle. Isä
andeiDuomion Pojalle/ 3 mutta
Poica on anneltu minun Syndeini
edestä. <p Sillä nijn racasti luma.lo Mailma/ että hän andoi hänen«inuan Poicans/ ei duomitzemanM«ilma, wan ettäMailma plti hä-nen cauttanswapahdettamnn. Cuin»
gos sijs HErra lEsn minun duo«
Wl/ cosca olee IMä lähetetty mi<nuo wapahlaman ? Ginä olet tayc-
wyl Isäs tahdon caikisa/ etkös mi-»un woiwaisen wclpahtamls lla sitä"W lchlä! E« ole sinun Ijäs lal)»

N> to/
*l.i»e,.4. >B, §^o^
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<o/ * <tlä jomhuckuis nMpltM
»nisiä. Pieni olen myös minäkinjs.
nun Caswois edesä/ pieni myosn,,.
nun itze mielestäni; sillä mitä nM
olen/ f muu cuin Tuhca ja T<sn!i!
Ia en ainuastans Tuhca ja Toniui
mutta myös lumalisuden harjo«i>.
xesa aiwanpieni ja heicto; täytä D
«linusa heicosa sinun Taiwallisenl.!
säs tahto. O lEsu sinä olet M
amuax tekemän/ F sitä cuin cadom
oli > cuingas sijs laidat sen duomil<>/
zoca sinun cauttas aueuax loim/
Candacon minun Syndini minm
pälleni ja waalicon angarata Bm-
»nio: Wan sinäolet ottanut mim»
Syndini pälles; Sinä 3 poisoul
Wailman Synnil/ettösmyös mim»!
Syndej.lni l' Cuingas laidat mii»
ttlmun Syndeini tähden duomitticoscas nijden edestä olet itze cuMj
<P Sinä olet cuollut coco Maili»
Syndein edestH/ cuingas sijs et cl«
cuollu minun Syndeini edestä?
sin HErra lEsu/ jos olisit tahtona
Minun angaraft duomita/ mikä ck
waatinm sinun Taiwast alastulem
tihaan/ Cuolemaanjaßistijn?Cm

d«W
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iaconPertelec minunMeni iawaa-
<icon minun Sieluldani töilckns/ joi«
hin he yllylänet owat. Mucm * t<l»
män Mailman Pämies on duomil«

!m: Ia hänen ei ole milckn sinusa.
Jollei hänen ole milän sinusa/ nijn ei
ole hänen myös mitän minusa/ Mcl
mincl uscon sinun pälles HERra';
Sentähdcn f olee sinä minusa jä-
minä sinusa. Jos hän canda/ nijn
hän canda sinun ystäwäs Me / fi«nunWeljes pällc/ sinunIsäs ractan
iopsen Me- Cuingas laidat anga»
«stduomita sinun Psiäwäs/ Weljes
jo ractan iapses. Minun Meni
canda sijnä teräjäsä Moses/ ja tiro
minua/ § etten ole pitänyt caictiai
m«ä lais on kirjoitettu. Multa fi»nä 3 Chrifte olet mllut tirouxeximinun edestäni/ ettäs minun iainti-
mxesta lunastanut olisit. Josmi»
nä olcn kirottu Mosexelda/ nijnrrn>
nä olen siunattu sinulda ja halajan
cuulla silcl Hndci: Y Tulcat siuna.m ja omistacal minun IsäniWal.
danmda. WaictaMoses canda mi-nun pälleni/ nijn er cuilengan sincl

Ns can.
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«alina: wan * olet miliull edes!»<>.
stajani. Semähden en minä
Mosexen kirousta/ M f Mol»
käsikir/oituxen poispyhtinyl/ jocanii.
nua wastoin oli. Duomilut canlx,.
wal minun pälleni ja huutawal n,i-
capclx yhoencaldaiseen Syndijn.W.ns todistan/ HErra lEstll että nm»
minun heidän cansans yhdistä/ M
wian tunnusios jasinun auluallim

minun heistä eroitta. F Jo-
ca cuule sinun Sanas ja usco sen/
joca sinun lähetti/ hänellä on ijm.>
caickinenElämä/ eitä hän tule Due<
mioon. Minä tuulen sinun Sanos
ja luolansinuun ustolla/ ehkä heicol-
la/cuitengin Uscolla. 3 HErra nM
uscon/ wan auta sinä minun heick
Nscoani. HErra minä uscon/wn»
<p lisä sinä minulle usco. Waicto
en niinä raitista cadottttuin Synnei»
6ä ole wapa/nyn ainuasta Epäus«<
sta HErra sinä minun cuitengiNM»

Caicti ne pällecandajat p<O>
täwät minua/ wan sinä Duomon
lohdutat minua. Sinulle W
andoi caiten Duomlon/ FF caicti o-

M!
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Wl sinulle annetut häneldä/ mutta
sinun hän andoi * caickein meidän
edestäm/ ja sinä myös iyes f annoit
Seuracunnan edestä/ ettäs hänen
pylMsie ia Weden pesos Sanan
cautta puhdistaisit. Cmnga sinä an-
garalla Duomiolla ne duomiyett joi-
denga edestä sinä annoit itzes cuole-
man jaF Ristin cuolemaan. 3 Ec
sinä wiha oma iihaas/ me olemme
sinun Ruumis Jäsenet/ sinun iiha<siasjaiuistas.

, XI.VI.
Ijancmcktsen Elä,

män ikawöltzemi'
sestäsemper men« respice suisun^.Aina mahdam ajatella/

Taiwan Menoi muistutella/Asa Cunma puuttumata/MRiemu suuttumata»

UMracasta cawwalsta Elämckä/wan sitä pyfywäistä. Cor.
«5". n/ c,/. ,s.



lyl 4s. IjancalckistnGäman
gom sinun Toiwos ja Halus sinne,cusa ihana Nuorus on ilman n,an>
henemala/ Elämä ilmanCuolemoeo,
Riemu ilman Surula/ ijanlaictinel,
Waldacunda mummmala. losnne.les lete cauneutta/ * wanhurscal pa,.
fiawat nijncuinAunngo/jos noM
ta ja Wätewytlä/ walilul owat fEngelitten caldaiset: Jos pietäD
ja Terweyttä/ siellä on tetweUinen
Ijancaictisus ja ijancaickinen T«<
weys. JosPldäfylläisyttä / § ni,n
walilue rawitan herältyäns hänen
Cuwans Men; Jos suloista W«i>
su/ siellä Engelillen Cuoril laulam
lactamaea: Jos puhdasta Hccunm
3 Jumala juowutta omans Hecu-
matta nijncuin Wirralla« JosAH
saulla/ nijn itze Jumalan wijsalls<>>
jolta hänens heille; Jos Racka«<>
ta/ he racastawat Jumalala enäcuin
itziäns/ ja loinen toistans nijncuin!
hiäns/ja Jumala heitcl enä cuinht
itziäns. Jos sinulle telpa Vximieli.
syS/ nijn siellä on caitilla M Mli!
Jos Woima/ nijn ei siellä ole
mille mitän työlästä/ caicki he wA
»at mitä he halajawat/ ja ei he n>i<>
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<än halaja/ wan stn cuin Jumala
lcheo heidän halajaman ja lahtowan.
Jos sinun mieles rete Cunniaea ja
Mautta: Jumala f pane hänen
uscollistt Palwelians paljon päälle.
Jos lotista iewollisuna/ siellä he o«

w.u nijn wahwae siitä/ ettei se hynxl
heildä itäliäns pum/ nijncuin he sen
tedex tietämät/ettei he sitä mielelläns
lahdo cadotla, eitä Jumala jocahci»
lH racasia/ tahdo heildä iotca händä
racasiawat/ sitä pois otta/ eitä oley<

nijn wätewä/joca taita heidän
jo Jumalan mäkisin tomen toisesians
eroilla. Mitä ikänäNS walilue tai-
twal loiwo/ sen he siellä löytämät/
L sillä' he Caswoista Easwoin catze-
ltwat sitä/ joca caicki on. Nijn suu»
ttl owat sen Elämän Hywydet/ettei
ni>«llaita mitata/ nijn monet/ ettei
nijlcl laita tuetta/ callit/ ettei nij>
«l eaila arwala: Siellä onRuumi-st<n ijancaickinen Termeys / ja Sie»
luen täydellinen Puhtaus / siellä on
Kirctaus ja Jumalan Cunnian yl-dlikyllclinen Tclydellisys/ siellä on ijan<
«lckinen Engelitten ja pyhäin Pstä-

wys/

"«»/, t7sm<
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wys/ siellä on ihmellinen Ruumijl«,
Kirckaus. WaliMl siellä iloilzei,!»sen ihanan Paican tähden jongah<omjstawal; Sen iloisen louconch
den/ josa he hallitzewatj Ruumisten
Kirckauden tähden/ jonga he saawat
Mailman tähden/ jonga he
Hclwetin tähden/ jonga he wäU
Wähingin ijancaickisen EläM
Cruunu on callimbi/ cuinTuhanm
Mailman Crunua/ sillä st on nM
rätöin/ näilläcaililla on heidänM
räns. Ei ole myös siellä peltänH
CatlUtta Kirckauden Eroiluxench!
den/ sillä caitisa hallitze RackiMi
Vhlcys/* sen suuren Rackaudench
den/ mitä ybdelle waliluisia tapchu/
nijn se caickia nijn iloilla/ cuin se H
heille tapahtunut oliS. Ei ole su»
bata Hywyltä Maasa eli Taiwch
cuin Jumala: Sentähden ei el»
myös suurembata ja täydellisenM
110/ cuin Jumalannähdä jaII»
laca naulita. Sentähden 1/ »H<! i
Jumalan yhden SilmänräpäW
ylitze käy caiken Ilon: F Sillä me
näemme Jumalan itzesäns/ Jumalan
meifä/ ja me itzemlumalasa. TO

4. § l.0,. >).?,«.
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Wmäsä on Christus meidän can.
sam/ wan Sanan jaSacramemein
Peilten alla tälkelty/sentähden en me
tunne händä täydellisellä Tiedolla:
Tulewaises Elämäs me hänen julki
ickmme/ cosca hän ijancaickisenRa»
winnon ieiwän meille jacaz Nijncuin
Opetuslapset ei tundenct HERra
Christusta Tiellä/ wan ckstöin Kylä»
Mwän Murtamisesta, f Taiwal-
liscslerusalemisa ei ole Käsillä «h--lyä Templij/ eitä Auringoea/ eitä
Cuuta/ Mähänen Templins ijancaic»
Won/ Jumala hänen Walteu-
dens jaKirckaudens/ Uscon siaantu-
le Catzelemus/ Toiwon siaan Käfit-Mys/ racastamisen fiaan läydelli.
nmnautitzemus/ F Salomonin Tem.
pliä ratettaisa ei cuulunut 3 Kir.wen eli Wasaran Händä: Nijn myös
M Taiwallises lerusalemis ei cu<
lu Rangaistusta eli wmwa: Sillä
MänTemplin Kiwel se on Iu«mlan waliml/ owat jo Mailmaspustan ja Waiwan caulta walmi<!<iemt. Brytningi joca tuli Sa-Omenin tygö/ on Sielu/ joca tule

Chri.
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Christuxen lygö Taiwalliseen Jeni.
salemijn/ hän mene siMe suurenpy,
häin Engelitten loucon cansa/ m»,
ninaisten hywäin Awuin Cullan j«
rallein Kiwein cansa/ hän ihmettele
Cuningan Chrisiuxetl Wijsautto j,
hänen Palweliains/ se on/ pyh<l,«
Engelein Ioucko; Hänen Pöytänl
Ruotia/ se onl ijancaictisenWiwe,
wxen Yldäkylläisyttä/ heidän callP«
Wamitans/ ston/ Ruumisten Kiw
taulla ,- Huonen Cauneutta/ se «ix
Taiwallisen Cunnia Huonen M
rulla -, Uhrein/ se on, JumalanH
tosien Paljoutta; Ia tunnustalM
mästyxis sitä ei tainnens läydcW
usco/ cuin nyt Silmilläns näte. I>
hastucan sijs uscsllinen Sielu ja ch
telcan cuinga paljon hywä hänew,
walmistetlu. Sinnepäin pitä Hetz
tättämän/ cunga hän wijmein onm
newä: * Ajallans pitä sinne haM
laman/ cusa pitä ijancaickisest oA
man. Ei se lämän HErran Lw
nian sisälle päse/ joca ei sinne M
pästä. Sinä loiwol terran tulena
HErran Caswoin eeen/ sentW
ahteroitze Pyhytlä/ f sillä hän o
Pyhä : Sinä itäwöitzel Taiwal>fi«!

* /» «e</. c. f 5". U)<
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Uelilttn louckoon/ nijn caho ettes
synneilläs täällä torju pois lyköss
ch<lnPalwellustans? Sinä wiwot
jMaictisiaTawaroila/ mixis W a-
Mm perän nijn hartast pyörit!
ltzinä wiwot tulewaista Caupungita/
miris Määllä pydäl *PysywäistH A<
ilin M Sinähalajal tulla Chrisiuxenygö/ mixis sijs Cuolemata pelkät i
3t mahla Cuolemata peljätä / joca
n tchdo Christuxen lygo tulla' Si,
<i himoitzet Taiwalliseen lerusale»nijn/ mixis sijs ,'tzes nijn monella ja
challa Synnillä sastmati sillä tir-
oiltttu on, f Ettei mitän sastalsia'il<l sinne tuleman: Sinä halajat
milaElämän Puuta: Semähden
e sitia elämän Puu Christus itzelles<ls<l Elllmäscl omista Uscon cautta,
A tirjoilellu on: Aumat owat §
«« Wanens owat Caritzan WereS'<sn«/ 5 että heidän Woimans E-
«nPuusa olis/ jaPorteista Cau«Mgijn menisit: Ulconi owat Coi<
«ia Welhot; Wäldä sijs Sastai.W: Ulcona owat Muchajat/wäl.

däfi/s
y. ,4. a><»,. </, «,<,^.
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dä sijsWihaisutta-, Ulcona owollZ
pcljumalanPalweliac,' waldcl sijsH
neutta: Ulcena owat Walhmelial!
wäldä sijs caictinaista SyndtäjaPl,
hultcu jostahdot mlla * CantzanD.
hin/ nijn ikäwöitze Pljän <ulo: f
Hengi ja Morsian sanowat.- Tul<-
Jollei sinulla ole L Hengen Pan,,
tia / jonga caulla sinä huudat etti
HTrra tulis/ nijn ei Pltä sinua iki
Nlins wie Taiwallisijn Häihin: N
sinä ole Morsian/ jolles itäwöiW.
jän tulo. Sinä tahdot sia 3 ud<ft
Taiwas ja udesa Maaja/ mirisH
näisä wanhoisa nijn tijnniriput?G
ns tahdot tulla luojasta osalliseri/O
xis sijs töyhisätuondocappaleisaG
Niripul. Sinä toiwol RatennG

lumalalda/ rakettua Huonemn
Käsillä tehtyä «jancaickista TaiwM
mixes fijs loiwo etls Maalinen A
niän Majan Huone purjemisin G
nä tahdot tulla walLtceuxi/Mlrtt!lN!>
fijs ahteroitze tttei sinua
sioinna? Jollei pyhä Colmimisue
täsä Elämäsä asu sinus Uscon cau<-
ta; Niin ei hän itanäns mlewaisteasu sinus Cunnian cautta: Io»<st<l!»



l9,

G slämäsa maista Taiwaltism Au<
mdcn Alcua/ nqn el sinä itänänskä-
ftil stn Täpdellisyttä.

XLVII.

Autuasta Humalan
Näkemisestä Taiwais.

82NÄ0I-UM ?2tli2 cceluin^.
Tmwasa Riemu tallella
Jo suun Isänmaalla/
Valmistettu WanhurscMe/Pyhydesa pychwille.

MÄlnun Isani HuonesMWon monda Asumsia/ sano
lunastaja. HERraminähalaM nähdä M Paicka; cuhun-

g<t sincl minulle yancaickisen Asuin,
lm olet malmistanne. * Sillä mi-nä olen täällä outo ia
NPcuin caicki minun Isänikin/ -z-
-lnmun Radollisudeni Aira on wähäi« paha/ semähdm täällä Cultianaelleftni halajay minä TaiwalisemIsänmaahan : F Minun Cowcau.Mgini on Taiwafa/ 3 minähala.l«n nckhdä HERran Hywyltci eläwic.

l>N'liMl7,y,
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len Maalla. Tämä Elämä l^cuin Warjo/ minun PäiwäniM
luel«/ja * minun Menon on lchcuin ei milän sinun edesäs. Mh,».
gä sijs minä itzeni luolan Z' SiNW
HERra minä toiwon : HNn
lEsu f cosca minä tulen sinun ly.
gös ? Cosca minä saan nähdä sinm
CaswbS Nijncuin Peura hinich
tuoretta Wettä/ nijn minun SiM
himoitze sinua Jumala § O siM
tiata, täydellistä/ ja yldätyllW I10/ joca ylitzenfäy caiten Ilon/ jon
woilla caiten Ilon/ jota paitzi n el<
yhtätän 110- Cosca minäsinnw
len/ Jumalala nätemän/ jocasMosu. 3 Sinä täytät minun IWHErra sinun Caswois edes/ sim
oitiallaKädelläson riemullinen M
no ijancaickisesi/ minäjuowunfiW
Huonesrunsafi Tawarast jasinäD
tat minua <P hecumalla nijncuin O
ralla. Sinun lytönäs on Eläns
iähde OiM loiwollapaE<äm<l<l
O sitä aumasta Onnelisutta ! CO
itze pyhä Colminmsus caicti meil,!!!
Halum täyllä/ joc» ilman iopM^näblllt»!
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«Hdän/ilman suultumaea racastetan/
ja ilman ylistetän. Nch.
l»ä Jumalan ylitzetäy caiten Ilon/
Chrlfiuxm nähdä/ Chnstufia cuulla
j« Christnxen cansaelä ylitzetäy caic-
li meidän Sydämen Halun ja Toi»

! »en. OlEsu Chrisie minun Sie-
luni racas Pltä/ coscas wiel Morsia-mes sinun Cuningalisttn Salijs/mi»
,«l M taita puuema i' Mitä siellätnämbätä taitan halata eli wiwoa/»cusa Jumala on caicki caitisa? fCaicki cuin me näem on ihana cau.
ms/ caicki cuinmemaisiamonsu-
la makeus/ caicki cuin me cuulem
on suloinen helinä/ caicki cuin me
haistan, onhywänhajawa Balsami/
Mi cuin mepitelem on siliä ja Su-
loinen. Jumala on caicki ja iaca
cullmgin Sydämens Himon jälken.
Jos HMatElämätä/ jos Terweyt.
«l/ josrauha/ josEunniaea: Siel-lä on Jumala caicki caitisa. NeSolmsudel / joita ei plimmäisimäl-
m DoKorit täällä taida käsillä/ o.
"at sielä pienillekin tapsille lietyt,
viellä on ClMuxen siunatluMie.hus <<lsnä ja salatuista meidän Au>'udem salauxista saarna suloisella

Äänet'
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Hänellä. * Hänen änensonsM
nen/ hänen Caswons on jhanainenj
f suloiset owal hänen Huulens/ j
hän onkircasiettu cauneudella jacu»,
nialla. Jos Jumala on caicticch
tisa/ 3 nijn hän myös täyltä meidK,
ymmärryrem hänen walistuxenschdellisydellä/ meidän Mielem hänen
rauhallans jaMuisiom ijancaickisll.
dellans. Poicarawitzeymmänym
lsydelisellä tunöemistlla/ PyhäHen.
Zi tchdon suloisella rackaudella/F<!
muiston molembainrauhallisella mj,

ftnmisclla. Sinä O Jumala ol«
meidän walteudcm / <)), jonga wol-
teudes me näemme walkeuden/ n,.
mittain sinun Caswos tirckaudeft/cosca me sinun näemCaswoistaCos'
woihin, Ia en me ainuastansfiW
näe/ multa myös sinun cansaseM
jaen me ainuafians sinun canfas ellli
mutta myös sinua tijtäm; iaenm
sinua ainuastans tijtä / mutta myes
olem sinun Ilostas osalliset j enzi
myös sinun ccmsas <,inuastans iloi'
tze/ mutta myös olem lj/ Engelll»
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M caldaistt; ja ei ainuastans En-
gelitlen caldaisel/ mutta myös itze
f Jumalan siunamn ijancaickisest.
HMmästykön lcksä uscollinen Siel»
jalunastajansiaupiutca cumareacon.
Ei hän ainuastans meitä Wihollifi-
«ns oca armoins/ multa myös anda
Synnit andcxi/ teke Wanhurscax ja,
onda Taiwasa perinnön/ ja pälisex
lete Engelilten ja itzens caldaisex.,O!
si«l autuasta Caupungila! O Tai<
»allista lerusalemim! O sinä caic-
tein pyhickän Colminaisuden Asuin-
fia/ cosca minä sinun Templis sisälle
<ulcn! * Taiwallifen Jerusalemin
Templi on Caritza F nimittäin se Ca«
rift joca pois otta Mailman Syn»
nit/ janijden lähden 3 on Mailman
Alusta lapettu. Cosca minä saan
tM Templisä cumarca minun Iu«
niMani/ nimitliiin Jumalala lu-
nialasa? Cosca se Auringo ylönne/ <Pjoca sen pyhän Eaupungin walistali'Wielä mincl olenCultialsänimaac«la/lj/ wanlalo Perindö onminul«
le lallclle pandu. Uscollisille ** on
annettu Woima Christuxen cau«<l

O Iu-
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Jumala iapsixi lulla. * los me,.
lm iapfet/ nyn me olem Perilisel/
«Duttckn Jumalan Perilisel jaChrl»
sturen cansaperilistt.' IhastuD niz.
uun Sieluin ja itäwöiye sinun P<.rindöös. Jumala on minunPerin.
döniOsa 1- ja minun suuri Palct».
ni. Mitä olis se hywä ja iauW
Jumala tainnut enämbätä meille lch
joitta l' Hckn anda Tlämän; am
Poicans: Anda itzms ; Jos h«ln
wielä jongunsuureman iahj.m A.wasa olis liennyt/ niin hän olis mni>
<e andalwt: 3 Jumalasi» me eläml
<f» me olem Jumalan Tcmplit/lu,
nmla on meisä/ täällä tosin hengtst
ja salaisudes/ wan siellä tomdes; >j/
siellä Me saamme caicki mitä me A
wonec ölemma/ siellä en me aim-
sians pysy/ wan myös asumme ijs
caickisest.

* /? „« F, ,7. f F 6,».',,,,

3 ,7 <^>,. s. ,9.

Xl^Vllt.

Hnaellttcn fulotseji^
cansiikaymiscstäTmwasa.

daelcliiZ curia nostra eli.
CM
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Cuulu Engelein Cuonsll/
Pauhapyhmenpansa.
110/ Niemu loppumata/
Laulu caunislackamata.
W^l" ylösnousemistsnm-

eitä huolla / mutta caic-
owal nijncuin Jumalan

Cngelit Taiwas. Cuca taita lck<
<H pyhäin cunniala täydelisesi ylisick
jakijttä/' f Cunga Ihmisen Sy»
dHme<n on lämll autuain Eunnia
astunut? "WalilUt ylösnousemisen
cunnialla udistelul/ ilman yhtäkän
Cuoleman pelco/ ilmanyhtäkän mr-
welluxen wirhiä nauntzewat auwal-
W Jumalan näkyä. § Minä o»
lm Jumalan nähnyt/ CaswoistaCoswoin ja minun Sieluni on wa-
fchelm/ sano Pattiarcha : Josflcainen Jumalan näkemys on saae<«>nut sencaldaisen Ilon / mitä W
>»!»<! hänen ijancaictinen nätemisens«kemän.' Jos Jumalan Ihmisen

ilmestywäisen näkemys on
»'cluUe Auluden ia Elämän mol..wus, nijn tosin hänen näkemiscns«Wisia Caswoin saalla ijancaic-

O. «sm
'"",!l./e»f/.c^.«,,.



zo6 48. Engelttten suloisesta
tisen Elämän jaAmuden. Mitä Dlaittaisin tähän Aumteen lisM/nM
taiiawal walilut ylitzenJumalana
temi en enämlxnä toiwo? Cuite».
gin he »vielä pääliscx saawat nau<i<
ta autuallista ja suloisia Engelilm
cans-käymistä. Ia ei amuasiW
naulitzeheidän canjakäymistäns/tw
ta myös owat heidän caltaisens/ni>
niittäin Ruumisten picaisudest/ tirc>
taudesa jacuolemattomudesa * M
wateletan yhdencaldaisiUa Watteilla
heidän cansans/ seifoden walteillo
Hameilla lstuimen <dO
ja weisaden Jumalalle rjancaickP
Wirtlä. Me paisiam heidän can-
sans »hdencaldaises KirckaudeSj»
olem nijnmin hetin CuolemaltoV
della lahjoitetut, -f Me näimme Hss<
ran Engelin/ ftntähdenpitämM
cuoleman/ sano Manoah: MB
siellä me näem/ ei ainuastans §

dcn wan tuhannen tuhatta jaW
menen terla satatuhatta jaelämM
caickisesi. Jos me lulem EngelM
caldaisex/ nyn ei ole eyä pelkänM
että Syndi meidän heistä erom
Sillä se syndistn luolmon saMfCach»

5,".



tansMymisestäTaiwasa. zo?
Caapu rijsulan pois/ ja meidän *

Hlastomudem peiletän auludcn watel»
la / ja me pueman waltella wiatlo»
mudenHamella. f Ei siellä tetän
Vahingoita/ ei cucan wihastu/ ei cu>
tancadchti/ ei cucan ahne»/ ei cucan
oleylpiä/ eikä turhan Cunnian py>
chä-, Ei meitä waiwaca Synmn
Cuormalla/ eikä nijcä enä tarwita
itkemän / eikä ole enä pelkämist cuo-
lmawaisia Sielun Hawoja.- F S»l<
lil lcijoni ludan sugust woitti ja me
woitim caicki hänen Woimnllans.
Jos me mlem Engelitten caldaisex/
nijn en me Ruoca mgä Juoma
nio: 3 Jumala on olewa meidän
Ruocam/ jonga suloisUdellH me ra»
witan' Jumalaon meidänruocam/
M ainoa wirwotta ja ei pum. ch
ei muat Iss eikä Jano/ ci Aurin,
go eitä Hclle langc heidän pällens /

M heidän wapchtajcms hall.tze hei»ti ja johdatta heitä eläwän Wesiläh-
wuotawat eläwän

wede wirrat/ ** siellä on walmisteltuHwa Pito/ Pito selkiW Wijna-
O; sia/

* k/I», s,, „. /?,. i. </,.

it."ö/,.15,,. '



zoz 48. e»gelitten suloisista
sta/
Miinasta. -Siellä me SyötM
ja Juomme ja meidän Sydämen,
iloiye ja riemuhe. HERra lEsunämäl täytetän Henges ja Totudes,
f me Juomme Wijnapuun Hedel-mästä sinun Is<lsmmm Henges ja Towdes. SM
sinun Sanas cuins meille puhunu»
olet/ §o»at Hengi ja Eläm/<«
tämän Elämän sanoilla sinä lieA
wäxi teet lulewaisenElämänßiemun.
Jos me tulem sngelilten caldaiser/
niin cuoleman Pelco oletan pois/sil'
lä 3 Cuolema on nieltly woilch/
Cuolema on heitelty pois ijancM
seft/ ja ch Jumala pyhtipottM
HyneletCanffans Silmistä. H Sm
tähden on siellä olewa 110 ilma»
Murhetta/ josa on iiancaickimnM>
mu ; siellä on Aumus ilmanpimeyl.
tä/ rackaus ei itänäns lahdu / D
<i itänäns wähene/ Huocausta <i
cuulu/Kipua ei mta/ Surua«
nshdä; 110 aina nautitan: Si<l
lä on Suuri ja wchwa
rauhallinen lewollisus/lewollintn S»



conjaläymjsestä Taiwasa. 309
loisus/ suloinen OnneKsus/ onncli-
n<n ja ijancalctlmn Amuus/ aum«
«s ColMlnaisus/ colminainenyhteys/
yhteyden lumalus/ lumaluvenau»

! nätcmyS. Zhajlu fijS minun
'

Sieluni <a tutti wiriämaft fit<l cun-
nia/ «uin Chlisius slnulle loimitta»
nillon. Me tulemme «Engelin
lenja ylimWen sngelilten jouctoon/l
lhttneln ja Herrautten/ waldainj»
hallitusten louckoon/ ja en me ai-
nuastons tule heidän jouckoons/ f
mum myös tulem heidän caldaise»l rens. Sillä me tunnem sen Enge-
lin/ joca täällä eläisäm oli aseteltu
meidlln wartiaxem: Emmekä tar»
W hänen palwellusians / wan HH«»en joucosansSydämestämiloitzem?
En me larwitze hänen warjellustansi!
wan nemuitzem hätien suloises can?
ftttymiftsäns/ janäemhämnKlrc<
taudemi tircasieluilla Silmillä' Jos«nelulem Engelltten caldaiftx/ F nij»
meidän heicoe/ radollisel ja Cuole-

wa,set Ruumin, muucetan/ ja tule»
wolhcngellsixi/ picaisixijacuolemat»
Wixi.- He mlewat walkiaxi/ sill<lhe owal läsnä Jumalala/ 3 ,oca asu

O 4 sijnck
* c<,/.1,„. f i/<„.«,z<,. F«.c^«l'4j» 3 1.?»».6,15.



310
' Helwettn Waiwan

fijnä Kirckaudes johonei yxitän cheullut/ - ja on puetettu walkeM,
la; he tulemat cuolemallomixi/ Wye owat Ettgclittcn ja f ChristWtircastemn Ruumin caldaisel/ §l><tylwetän täällä turmelluxes/nousemat tttrmelematoinna/ he kylnx.
<än huonona ja ylösnousemat cm.Niasa/ he tylmeMKirckauocsajl»,,
ilosnousewae wäkewyoesa. Se tzl.wetän luonnolmen Ruumis jaM.nouse hengelinen Ruumis/ jocapa,,
M nijncuin 3 Taiwan KirctM
«jancaicklsest. Tule HERraM,'a tee meitä sijlä Cunniasta osalliscxi!

" p/l/.!04,2. f j. v.«/t, j

XI.IX.

Helwettn Wawan
Hirmmsudesta.

3empcr meclieare
Aina mahdat ajatella/
Murheitten muistutella/Helwettn Watwa wmkiata/
Kipu/Kiucku/ Kil,unata.

lu/ Hclwelin waiwan H>r>
muisutca/ nijlis mielM



Hirmuisudesis. 311
hyljclt caiken häjyn Synnin Himon
ja Mailmallsen Hecuman. SleliH
on caiken Pahuden Paljous

*MM
pW nijloä pidäiS puuituman/ jot-
ca rangaistan sen suurimman pahu«
dmnimiMn Synnin tähden i' Mi-
tä hywä laita nijlläolla/ /otca owal e<
roiletUt sijtä corteimmasta Hywyde-
siä/nimittäin Jumalasta? Siellä o»
Tulen palawus ja wilun Kylmys/
siellä on ijancaickinenpimeys/fieUä on
Sauwu ja alinomainen Itcu / siellä-nchdlln julmatPcrtelitten Muodot,
jMonHumolackamata; Sielläon
Cuiwus/lano/ Tulitiweil H.nfu,
omantunnon Mato / Pelco/ Kipu/
OmmMys ja Häpiä Syudcin täh-len/ Ma owatraitille ticttäwät/Ca.«mWlya/Mllchc/lumMn nägyn
Puttumus ja caitm Toiwon Cado-m Jumalan Wsimalla TulenKirckaus eroitetan Polta misesta<

! Kirckaus tule pyhäin CunmV-xl/ polt.
tamus duomittuin Se

! poista onnettomille ei ichduluxexi/!mä jmkin nätisitjosta ilo,y,sit/wan
W'hesiäisyd>n iisämiscxi ellä natisitM »osta K,pu cn lne. Aur,ngola/

Of Cuu<



5" 45«H«lwetl«Wall»«»
Emua ja Tähtejänijn myös CW.<ta jacaickia pyhiä ei he uänclns ft>nähdä/ wan Ilcusa ja Sawusa co-
tzelewat Perkelein ja caickein cado«t.
tuin Muow. Heidän Corwansch«ycuulla duomitwin Ilcua/ alch.
«talsia Pilcta jacauhiata Pertelch
Parcua. Heidän Macuns wam.«n Näljällä ja Janolla/ eitä sa nii-<<in Ruoca eli Juoma maisia. He,,
dän Nenäns waiwalan myrkyllisM
Tulitiwen hajulla. Heidän pitHmyii
«undeman sencaldaisen Tulen/ M
polta Ytimen asti.Duomittuin Rlill'
mii pitä oleman julmat/ cauhial/hi.
iae jarastat. Heidän mWons mi,
watan Syndem muistuttamlsclla/ei'
tä Nljn sure/ ettäowar tch
net culn scnlöhden/ että ywal Heai<mans mifiannel. Pft HcMtinÄ'
lenKipinä enclmmckn syndisicl
«umjos jocuWaimo olls Tuhanm
Ajastaicarastas iapsenSynnylM
fl., w'Uwas: Sielläon I<cuKi»
tähden/ ja * Hammasten KirG
Kiutun lähden/ he waiwatan H'
fans f oman Tunnon Madolda:



Hlmulslldefia 313
> ele yhMn Syndick jolla lsiellä ei
ole ennomainenRangaistus. Nijn»
cuin Taiwan Waldacunnasa ei mi»

! ,Hn pytä/ jotaei löyiä/ nijn Helwe-
lls eimitän löytck/ M pylän Ei
siellä duomilmin Molehywä/ ettH

l«lsä Elämäsä usiae Hercut owat nau-
mnel/ wan nijden muisto heitäenäm-

! m<ln wajwa.- Ei duominuin ole sijlä
hywä/ että täsä elämäs yiönsyöm sts!jajuomi<esowatelän«t/ ,Mä siellä
ei »Hesa Wesipisaraeacan. Ei se
«uca HM/ e«ä swat täällä coreisa
Wtteisa käynee/ sillä he puttetan hä«uxliUellä ja wateteean Häpiällck.
Else Maula/ että he owat täsäMilmas ollee juures CunntaS/ M
ei Helweiis oleyhlätänCunnia/wan
alinomainen Kipu/ Waiwa ,'a Hä-K Ei se mysstänheitä ama, ettäG Mailmasowal paljon Rietaut-
!l« cogonet/ Mä siellä on caitilla yh.
Mnen KöyhyS: f He owat lelje.
ytlumalan Näkemisestä: Olla pai.

O Jumalan Näkemistä ylitzekäy caic.
ti-yelwelinRangaistuxee. Jos duo.m«m Helwelin Fangimeen luljeme
Mlm JumalanCaswon/ wsin ei he
,

O 6 IUN»

'" e.«.



j!4 4Y. Heltvetl» Waiiva»
lundis yhtänRangaifiusta/yhlänH.
pua/ yhlän Surua: He mndw«
Jumalan Wihan/ mutta hänen w
tualisia Caswons ei he sa itänilnl
nähdä. Hadckn pitä kärsimän ijm
calckiscn Cadockxen HERran Cos
»voista/ ja ei sa cuitengan hilm
Caswojans ikänäns nähdä: Im
lan Wiha alati sylyllä ijancaiG»
Tulen iietin nijncuin Tulesta palo.
waisen Meren. 1- Ia ei heitä aiw
fians Jumalan Caswoin Näkemiä
siäulostcljelä/ mutta myosPcch
lein nägyillä cauhiast waiwatan.Nl
siellä heitä suomiwat ja hojuwat/joi»
dcn Pliytyxiä he täsä Elamäs ow<»
seurannet. Jos yhden Köpelinni
t > Ihm,'sen täsä OlclmäS lähes G-
liari peljätlä/ mitä siellä fijs tapchni
cusa Perkelen cauhia Muoto aloo
lciycy cay-lla? Eikä täydy cadM
tuin amuasians alati olla Perkcki:
cansia/ mutta pitä heildä tjanM
scst waiwatlaman. Jos M N
mas/ Jumalan salllMlsest/Peck><!
nijn cowin waiw,, xyhtöi/ cuingli
mmscsthän sijs waiwa Cadotmupi
joeca hänen waldtMs ala
sest/ owat annctuti' Cadotetiol

f e.



Hirmuisudesta 315
waiwa «ipösamuastansPerkelet ul<
conaisest/ mutta myös oman Tun-
non Mato sisällisefl C icki heidän
Syndins cuin ilänäns täsä Elämä-
si owat«hnet/ owat alati heidän e»
lesäns.- Ia oleman fi>
«l suurembi/ ettei Parannuxen paic-
ta cnä cusan cuulu. * Nijn pian
cunwalmit Neitzet menewät sicllle
Wn canffa/ pannan Owi tynni/
f nimittäin Andex Saamisin Öwi/
iaupiuden Owi/ lohduiuxen Owi,
ToiwenOwi/ ArmonOwi/ /a pyhän
KaMymiscn Owl. CadotelUthuu-
twat Lja fanowal Wuorille ja
Cuckuloille.- iangetcat meidän pM-
lm ja peittäkät meitä Eantzanwiha-sia/ wa'n se Huuw on huckan/ MHTaiwas ja Maa pakencwat hänenWihaans/ nijncuin kirjoitettu on:
sla caicki luodutpakenit/ ja ei yh-

Nuorta enä loytty. Mitä ikä«

tämisex/ se caicki tapahtu duomituilleKiwun iisämiseri, Tosin pitä Ran.
gaistuxilla Eroitus oleman/ mutta
cuilengin joca wähemmän waiwa»«n, ei hänelle sijtä pldä chläkän huo«



316 4y:Heltöttl«Wai<»a»
jennusia oleman: Se joca
lnaft walwatan/ cadehti sitä/ jolanA
himmänwaiwatan. Ei duomiM
ole sijlä yhtäkän Huojennusta/ ch
muutamat heidän Viiäwistäns joj)
maifistans owal Taiwan Salijn y.lssotemt; Sillä ei myös walM,
ole sijtä yhlätän Surua/ ettH niU.
«amat heidän OmaWans owatHtl,
wellijn syöstyt. Niin suuriKlplij,
Waiwa pilä buomiwillaolewan/e«<i
muuta taida ajaeellacan cuin W«l-
--wa ia Onnetlomutta. DusnilU
wihawae caickia lnondocappaleM
he wihawat toinen loiltans testeM,
he wihawat pyhiä Engeleitä/ wol«'
luja Ihmisiä ilze Jumalalakin<<i
hänen Olemisens ja <uondonsW!
lesta/ wan hänen Wanhurscaubeni
ja Rangaistuxen tähden. Caickia
män Elämän Waiwat owat emo>
maiset/ nijn että yhtä waiwa M
hys/ loisia Taudin Tusca : Wen
rastan Orjuden alla / toista MM
ja panetellan/ tc. Wan siellä M
tiwaiwatancaltillawaltwllla/ <«K,
wm owat yhteiset cattija paicolsj«!
läsemsä: Caiten Waiwan ia A>!
scan läjä Elämäs llewlltä Toi!M
Huo/ennus/ wan sieliä «ole M



Hlrmusudesta. ;i?

t<ln wopauden Toiwo. Htlwenn
rangaistus ei ole ainuasians ijancaic»
tinen/ mu«a myös alinsm«inen/el<
leiSilmängän Rclpäyxexi tauco. Ia
smchden/ jos caicti Ihmiset jotca
niwettn Adamista tähän asti syndy<
n«on»atja tästä lähin syndywäl/ eläi-
si< wijmeisen Päiwän asti / ja yhden
Rangaisturen/ jonga Sielun pilck
Helivclisä kärsimän yhden Synnin
chdm/ testenäns jacaisil/ nijn cun<
gin Osa oliS paljo suurembi ja cau-
himbi / cuin caickiWaiwal jaRan«
goistuxec jotca pahoimettät täsäTlä-
m«lskärsinet owat. O HERra au»
l«/ tt«l nijn Helweltiä ajatlelisim/
t«enmeHelwettijn«aaduisz

1..

HelwettnWatwan
Ijancaickisudesta.

7orm«:nt3 Xcerna malorurn^.Helwettsonloppumata/
PMpahapuuttumatll

Tusca Waiwa taucomata/Tulen Lieckilackamata.
ZMzlatlele Jumalinen Sielu/IMHelwetin Waiwan lancaic-kisulla/ nijns sitck paremmin

ymnuk»



ziß 50. Helwetin Waiwssn
ymmärrät sen Cauhiuden * /,<>.
welis on cauhia Tuli joca poltiail.
man lackamata; DuoMilmin Eiz.Mcl on loppumatoin Cuolema/ hej.
dckn Cuolemans on elä ijancMsts
waiwaS. f Ei se wäst) joca waiwi,'
eiktlse ikclnäns cuole/ jo<awaiwM,>
Nijn se Tuli poltta/cllä hän aina pilll
wirityxens culuttamata: NijnW
waiwoja lisätän/että ne aina udistetä:
Nijn cadotetUtcuolewal/ että he M
elawckt.- Nijn he eläwckc.- että he ai-
na cuolewat: F Eltä jocu Mil-
man lopuca waiwattaman/ se stom
sanoniatcoman epäillyxen. Gillä mi-
täonsurkiambi/ cuin tahtoa sit<l/ciiil!
ei coscan ole/ ja ei tahtoa sitä/ M
aina on.'' Ei duomiMt itclnänS sa si'
t«t cu nhe tahtomat/wan M cuin ei
he tahdo / pnä heidän ijancaicW
kärsimän. Cosca Jumalan Viha
lacka/ silloin myös lacka duomittllin
Rangaistus: wan Jumalan Wh«
on ijancaickinen/ senlahden on Wli
heid<ln Rangaisiuxens lj ulcalckillt»,
Costa duomimttekewcle oiticmpa»
nuxen/ silloin he wapahdctan heidän
Gynneistäns: Mutta silloin on p«

r«!!'

,'» § /ö,.«/.



j Ijancaicklsudesia. ziy
ttnnuxm aica pois/ senlähden ei ole
yhecln Tolwo Spndein andex saami-
scsta.Costa Pereelet lackawat waiwa-
mosta/ silloin myös duomitul lacka»
Mt waiwa tärsimäsi; wan Perte»
lm tiucku ei itänckns lacka/ sentchden
ei myös duomimn Ihmisen waiwa
MMs lacka.Costa JumalanWan-
hurscaus muutm/ silloin muuttumat
cadottttuin Rangaisiuxet.- Mutta
Jumalan wanhurscaus on muuem-
muoin/ senlähden owat cadotettuin
Rangaistuxet qancaickisel. * Sen

! angaran Kärchckn Duomio nhn on/
ettei ne pidck itänäns oleman Ran-
goiWa paitzi/ jolcaei tahtonet läsäEläMlisä coscan olla Syndick paitzi.
Se on cohluus/ ettei Buomitulle
pilli oleman yhlcln Coston mclckrH,
M nijncauwain cuin hän woi ei tah-tonut pitä Synnin mäckrä.- Buomi-
M eeil Syndick heidän ijancaickisu.
deftns/seon/nijncauwan cuin he elit;sentchden on se oikein/että he rangai-

ston Jumalan ijancaickisudesa. iop-puoliheidckn Synneillclns silläpu oli heidän ElämMns/ ei he olis'chonel lopetta Syndeiclns/ ,os oli.«ftnet ilman ioppua elä/ eltcl olisitMsftanet ilman ioppua Syn-"«tehdä. Helwelin Tulen aine on
myös



~o 50. Hellvetln Waiwan
myss ijancaickinen/ nimittäin Syn.
Nin Sastaisus/ semähden on mygz
rangaistus ijancaictiNtN: Syndlin
Cauhstus duomiluisa eituleitänäns
PO»S Jumalan Caswoin edestä/ cuii».
ga fijS taita Nijden rangaistus n,!!!,
poisolemxl? Syndi pälistxonmäz.
rälöin Pahuus/ sillä se on niä<lr<l-
töindä Hywyttä wastan teh<y.< i«
Christus/ttki sen edeft määrätlömH»
Maxon: Semähden ne jotca Syn-
neistlns cuolcwat/ caitella oikiudck
märältömän Rangaistuxen tärsinxll,
Ihminen huckais itzeldäns ijancaic^,
tifen hywydm/ sentähden hän D
malan oitian Duomion jälken w,
geiS ijancaickiseen pahmeen. * D,
mala loi alusa Ihm.sen Cuwalen«,
että olis hänencanstans ijancaictW ,
elänyt: Jumalamyös
ca Syndijn oli langennut/
xen caulta udisti hänen
hän andoi caitille ijanlaickisen N „

tuden wälicappalet/ ja taritz- c<M
ijancaictisenElämän palcan: stnch
den on se oitein/ että ne jotta tch
doit olla ijancaicklsia palckapail!O
tä kärsimän iiancaickisen Rang« D „

xen. Ei duomil»ilda ,tän<l»s

« se», l,H/,



«llt paha Tahto/ senlähden ei 'myös
h<ildä oleta pahan tahdon Paleta
«is. DuomilUt walitzitwHän aica
pysywäisen Hecnman/ ja määrätyt
Milman hywydct/ ennen cuin mää,
liltlömänHywyden/ nimittäin Iu»
mlan. Heowal enämmcln h«moi«
n« tämän Elämän catowaisia Ta«
««oita/ cuin ijancaickiftn Elämän
Mautta j senlähden on se oitem/el-
l«l he myös kärsimät määrättömät
R«ngaistuxet. O loppumatoinaan-
coictisus'. O määräisin ijancaictt»
sus! O täsittämätöin ijancaickisus /

Cuinga paljo rascammar sinä teet
l>»Mttuin Rangaistuxet!' Monen
lukemattoman tuhannen wuoden pe«
chckpilä heidän ajatteleman/ silloin
«lcwanästöin heivätt waiwans alun.
H! cuinga wheljäinen olis jongun
celmetymmendä Ajastaica maata lii/
cmatoinna pehmiäsck Sckngysä:
!»«n millinen wihcljäisys pilä ole«mm sille/ joca Helwelin lulists I<lr-
M pitä enä cuin colmetymmendä
tma luhannen tuhatta Ajastaica pa«
l«wnl Oijancaickilus/ ijancaickl-
D! finä ainua leel duomittuin ran-
Mstuxen ylitz< cgiten määrän muo«

dHtls»

321Ija»taickisubest<l.



,« 5«. Helwetin Waiwa».
doltomax. * Rastas on duoniitGCadoms Rangaistusten Catkeml»,
lähden; paljo rascambi nijdenpch
uden tähden/ caickein rastain M
yancaickisuden tähden: SielläseiCuolema ilman CuoleMata/ iW
ilman ioppua/puuttumus ilmanM,
tosia/ Mä Cuolema mna elä/ia iy
pu aina alca ja puttumus eitaida O
tua: § Duomiml etziwäl El<lni«l,i
ja ei löydä/ he etziwät
Cuolema pakene heitä. Sata H
hatta kerta tuhannen wuoden perä
on heidän Waiwans usi ja »ijn-
cuin ästöin alcanut. Heidän AM
xens waiwan ioppumattomudestG
ahdista heitä cuin itze kiwun ja H
nan hirmuisus- Mitä taita olla ni
heljäisembi/ cuin nijn cuolla/ «ck
aina elät; nijnelä/ ettäs aina»
let? Se Elämä on cuolettamim
ja Cuolema cuolemawin: los jioi
olet Elämä/ mixis mpat? Jos si»
olet Cuolema/ mixis alati piH
Mingä caldainen ijancaickisus
en m< taida täydellisesi ymmärtäisi
lä se jota ei yhdelläkän Ajalla «s
mitata/ sitä ei myös taida yhdenz!

F/Hoe» s? 6.



Ijancaickijkdesia. zz;
DMärryS käsiltä: Cuittngin jos
zchdot jotainnancaickisuden
iestä ajatella/ nijn ajattele sitä aica/
MnoliMatlman luomisen edellä:
zi>s taidat löylck Jumalanalun/ nijns
chös laidat löytä cosca duomiltuin
Rangaistus satoppuns. PaneAjam»
>ee/ että josolis jocusuuri sandawuo-
li/ jocaolis Taiwasta ia Maata suu-
Mbi/ ja tuhannen wuoden peräsi
M yriwähä iindu/ ja wiis siitä
Ouisen Sannan rahluisen: Nijn
ö!!s loiwottawa/ että wijmein mo>
m cpälucuisen tuhannen wuoden
Wn peräsi se wuori wähenis ja
lMis; wan ei ole toiwomist että
Hclwetin Tuli itänäns ioppu.
G walittuin valcka itänäns lopu/
nijn ei lopu myös itänäns duomit-
luin Rangaistus; sillä nijncuin Iu-Wlan Armoon wäärätöin walitiuja
tthdcn/ nijn on hänen Wanhursca-
»deiiemäärätöin cadolettuja wasian.Ajattele jos olis »vauva nijn monda
duoluituilla cuin pisara isois Meresä/»a «uhannen wuoden perästä tuliS»Gäinen tindu/ ja otlais sijlä wMän
Pisaran: Taidais olla jocu toiwo/mse Meri wijmein tyhjäxi lulis:

eiole yhtäkän «iwo / ellä duo-
"'"«in Rangaistus fofcus loppu.

olu<



O Jumalinen Sielu/pidä aina N
dotetium ijancaickinen Rangajft
Mielesäs. * Helwelin niuisto efi
Helwetchn Ahkeroi!
parannusta lehdäres/ Ntjncaum'
<um Armon alca täsison. FVW
fiä se Tuli on polttama mm
cuin Syndjcls! lotaenämmcknfi
nä Syndeiä lisät/ fitäenämmclnft,
Palon Ainetta lisät. OHERraIs
su/ joca olet tehnyt täyden Mr»
Meidän Syndeim edesi/ sinun
naUas/ warjele meitä ijancaictisej!
Cadomxest! Amen.

Jumalisten Hengeli
sest ylösnoustmlstsm.

(7um Qnrilio lurFerc vira cli.
Cuin Chnstus cuollmstvA

, Nouskirckautenkijldäman/
Nijnmekmsynm UnestM
Tääl noscam Mm Elämän.

Chnstuxm ylöM
myös sinusa ylöenooil

Nijncuin Christuxen p«lä sinuftD
Ml

324 Jumalisien Hengelistst
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3<iln/ syndymän ja Nijn
Whllnenmyössinusaylösnouseman
Uoiten ylösnousemisen edcllck täy
Wolema/ sillä ei yMn nuu ylös-

cuin st joca langenut oli; nijn
G se myös lM Hengellses ylösnou-
«wises. Ei Christus ylösnouse si>
jiusa j jollei Adam enfist sinusa cuo-

» - Ei nouse sisällinen Ihminen/l M ulconainenhaudata; Ei rule e-
xls hengen udistus, ellei wanha ii«
! o Ale alas poljemri. Eitä si/ncl!M ole/ että Christus sinusa ter-
on ylösnouse/ sillä ei wanlKAdam
lllepicaisest ja yhdes SilmänräpH»
>Btucahuletuxi. locapäiwä tah.o wanha Adam ruwela sinus wasiu>»est elämän/ tucuhma händä joca>
«liM että Christus iocapHwä ru«

'«s sinusa elämän. * E, Christusilosastunut iaiwaftn eitä eunniansMttchnyt/ ennen cuin M nousiW cuoUuist.- Nljn ct «!da myösm<l Talwalljsen cunnian sisälle täy-«/jollei Christus lwuse sinusa ja e.llsmsa. Eiseole Chnstupnhen.
ellsen Ruumin Jäsen/,osa e, Chri.«s el<!; M hän silä jobdalahänen"multzewaiseen Seuracundaans/,0.

*t«c.«4,,^ m



Zl6 Jumaliste» HenMsest
ca ei ole hänen Ruumins Den Hsotiwalses Seuracunnas. Wihl,
Misen edellä käy tihlamincn; ei WSielua wiedäTaiwallisijn * Cari?»
häihin/ joca f ei ole M El<lm<ljluscon cautta Christuxeen kihlattu,
ja jolla ei ole § P. Hengen p<M
Plösnofton siis ja elätön sinusa Chn,
stus että sinä hänen cansans ijan,
caictisesi eläisit 3 Tämä on se ensi
mäincn ylösnousemus.- Autuas j«
pyhä on se/ jolla on Ola ensinM.ses Plosnousemisesl sen pMe ei o<
le toisella Cuolemalla yhtäkän wei,
ma. Jos sinä Ruumisten ylösiw
semises tahdot elämän tulla:
Pitä täsä Hlämäs Chrifiuren joc«.
päiwä sinusa ylösnouseman. Ch»
siuxen ylösnoftua coilti AuriWj
Nijn jos Chnsius sinusa Hengclistl.
lä muow ylösnouse/ coitta sinun Si«
lulles Jumalan autuaxtetewD
tUndemiftnWalkeus: Cuinga <,,„<!

taita olla JumalanaumaxtetewD
Tundemisen Walteus/ josawicko
waesyngiät
det. <P Herran pelco on wijsaulx»

alcx



Plösnousemisest. 327
«lcu/ cuinga sijs laita Taiwallinen
»ijsaus siellä olla / cusa ei Herran
pelco ole coscan sia saanw l Muna
Ma ei olelumalanmndemisenwal»
teulta läjä Mlckmäs/ cyinga se tail<z
ijcmcaicksesta walteudesia osallistxi
mlla lulcwaistsElämäsäi Walkcu»
den iapset ainuaftans mlewat ijan»
Miseen Walteuteen; pimeyden
iapsetjouluwat «jancaickiscenpimey»
<«n. Christus ylösnostesans sai
«vellon CuoKMan ylitze: Nijnmyös

' josa Christus hengellisellä muoto y-
' losnouse/ * se mene CuslemastE-
l<lnM; M ei Cuolewa eaid? sila-
woiW josa elä cuoleman woittaja.
Chrisius toi edes s
chdellistn Wanhurscaudm: Sillck

> 5 hlln on cuollul meidän Syndeim
>' lahdcn/jaylösherätelly meidänWan-
'' hurscaudem lähden: ScMalla muo«
" >o »osa Christus hengeliscfty!osno««
G/ !e on wanhurscamettu Synni-
" iä: Siliä luinga onSynneillä siet-ä sia cusa Chrijiuxen täydellinen

Wanhulftous elä ja waicmta l Mul-
"nämä Chnstuxen wanhurscaus o»
' Vem n,eille uscon «Ulla. Chri'

...
P M



Zl« 51. Jumalisien Hengellisesi
stus ylös nostesans sai Woiton S«!
lanan Me/ sillä hän alas astuismHelwetchn cukisti hänen Waldacun
dans/ * ryösti hänen Salijns j<
särti hsnm Asens : Nijnmyosjeft
ChristuS hengelisest nouse/ De
«aida Salan s»voitta; sillä eitM
Saianas sirä »voitta/ josa eläS«,
lanan woittaja. 1- Christuxen ylss
nostefa tapahdui suuri
Hengelinm ylösnousemus ei lapch
du ilman harrasta Catumusta jaSy l
dämmen järistystä jamurhetta.Wm >
ha Adam ei tucahdu ilman lij<aj««
wastahacoisulta: Nijn ei taida mch >

Christus sinusa hengellisesiylssnoft»
ilman suutta rijtaja >
ta. Ei tapahdu Hengelinen y!ö< j
nousemus Chrisiuxen cansa/ B!>
Syndi lule poispyhilyxi: Ei GM l<
di tule poispyhilyxi/ jollei
tuta : Ei sijnä wielä oikein Syn!>l <«

tuta / cusa ei ole totinen Sydäm k
Murhe. Senlähden ei <apM
hengelinen ylösnousemus/ jolleiS? >I
dämellinen Suru täy edellä, P«»>
häH,stlassanoi: § Hän särkiä
ti minun iuuninijncuin Jalopa»

',



sa?os tätä suurta Murhetta: Wan
pane cohta eygö. * Herra siitä

eletän/ ja minun Hengeni elämäon
sijn<l coconalls : Sillä sinä annoit
nmmn nuckua ja tctt minun taas e-
Aäxi/ sillä sinä heitit caicki minun
Syndini seltäs taa. Catzos tätä
Hengelistä synneistä ylösnousemusta,
j Christuxen ylösnostesa astui Her-
lin Engeli alas Taiwast/ ja istui
Haudan reunalle..- Niin myös jos
Chnstus finusa Hengelisellä muow
ylösnouse/ nijn sinä faat nautitaEn«
gelitten cansatäymisiä : Cusa wielä
vanha Adam elä ia hallitze/ siellä
«n Pettelelle otollinenmacaus Cam<
niio: mutta cusa Christus elä ja
IM/ sielä pytäwät Engelit asua :

Mkirjoitettu on: F Että Engeleil-
l<! on ilo Taiwas yhden Syndisen
Gen jocahänensparanda. Mut.

<« cusa on oitiaparannus siellä Myös
khristusHengellsellä muoto Ylösnou.
!<. Cusa Christus ei wielä ole henge»

Mä muow ylösnosnut/ siellä ei ole-
Mlä Jumalan Armo: Wan cusaV<> wielä ole.lumalan Armo/siellä«i myös ole Engelitten warjellus.
' Pz Cusa

''.'6.17. f H/1,/.-,,,,§ l«e.



Zzc» s'. JumalisienHenZellsest.
Cusa Chnstus el witlä oleHengeli.
scllä muoro ylesnosnm; siellä wan-ha Adam wiclls hallitze; mutta cusawanha Adam hallitze/ siellä myös
Syndi hallitze.- Multa cusa Syndi
hallitze/ siellä hallitze Perkele.- Non
Mitä yhtcys laita olla PcrtelM jo
Engeleillä l *ChristusylcsnostUM
ilmestyi Opttuflapsllle, ja osolli chniheille cläwäxi: nijn myös jos si.näolcl Hcngelifesiä Viösnouftmi.
sesia osalllsexi tullut Uscon caul.
ta/ nijn esotei itzes eläwäxi Chri-
fiuxcn läscnexi Ractauden caul.
ta: E» yxitän taida ymmällä Ih.mifiä cläwäxi/ jollei hän ulconaWosom elämän Töitä, cusa Chrisilis
on/ siellä on myös Pyhä Hengi:
cusa Pyhä Hengi om siellä hän myös
waicuua ja tehoilla caiclijn hpwijn
töihin: sillä f joccalumalonHeN'
geldä waiculetan/ ne owal Jumalan
Hapset. § Jos me sijs Hengesä e-
lämme/ nijn waeldacam myös Hen<
gesä. Auringon walkcus joca »ahel<!
lens tirekaudens ja paiftens hajoitta/
nijn myös uscon wal/eus jocatahoin
lens hajotta ractaud<n palawuden j«
paisten. Synnit owat cuollwcust!
Työt; ft>s sinä cuolewmsiso

löisil!



ylösnousemisella. ;;,

M tllinga sijs sinck elät Chrifiu-
«ja ja Chnstus sinusa Synnit o-
wat f wanhan Udamin; ios wan-
ha Adam wielH sinusa hallihe/ cui»l<
ga sincl sijs olee Christuxen canft
HmgeliMmuoto ylösnosnutt Syll«
nit owal wanhan iihan työt; jossi«
nä wanhan ichan wisä waellat/cu<n«
ga usl Ihminen elä sinusa.? Herätä
meitä/ Oh>ywck lEsu/ syndemcuo<
lemasta/tttck me elämin udistuxcfa
woellaisimme: sinun cuolemas cuo»
lettacon meisä wanhan Adamin/
sinun ylosnousemises tchkon metsä si«
Misen Ihm sen eläwäxi : Sinun
Weres puhdlsiacon meitä synneistä:
Sinun ylosnousemises puettaeon
meitä wanhurscauden Watteilla -

Sinut, tygos/ Owlinen Elämä/
me ynnä cuollethuocamme; Sinun
tygös/ O totinen Wanhurscaus/ me
synnin cautta sinussa poiständynet
huocomntt: Sinun tygös Olo.inen
oumus/meSyndttii duomimt

huocamme: te« ,',neitä eläwäxi/
AMEN«

5 n<-z.,,<4.

S/sN's^«,K?N«MS



B.ManGeHmdm
locapcliwsinen

Uumalisubm
Harjoitus /

Neljään Osaan jaet-
tu/ losalöytnn hartat Syw

demTunnustuxet/Kijtoxet/
RucouxetjaToiwo-

tuxet.
PMdscly Johan Winlenldi/
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Tämän
MM Käsiktrjaise

NeljänOsanNegisteri.
Hnstmämen Osa
OnSyndeinTutkistele-

muxelk-
i.Lucu Perisynnin Rascau-

oeneoes pane.
2. Nuomden Synnit Mielen

johdatta.
;. locapäiwäiset Langemu-

ret luettele.
4. Jumalan LmnCnsimäi-

ftn Taulun Oieunuxen jälten
Elämäkerta cocttele.

;. Jumalan Lam Toisen
TaulunOiennuxenjältm Elä-
mäkerta coettele.

6. Meidän usein muiden jyn-
neist osallisexi osotta.

7. locataholda meidän Syn-
dtjn wicapäxt päättä

z.Wä Sydämen Ktwust/cmn Talumuxes tapchlu<Syn«
dein«asc<»«dm osolm,



334 SKZifieri.
9. Opetta/ että caicki

lan hywck Työt Syndein N«.scaudesta «distawat.
Jumalan Wchan Anga,
ruden Syndcjä wastan Chri.siuxmK<lrfimisestjaCuol<M<i
iielläwäx tete.
Tolncn Osa.

On Jumalanhywäin Töi»
den TuckisielemuM.

i.KMlumalata Luomisen
tde>t Ällin Cohdus/ ja Syn-
dymisen edest tähän Elämään.

2.KDtä ylöspitämistn idest.
3.Kyttä Lunastuxen edest/cmn

Chriliuxecauna tapahtunut on.
4. Ktzttäluumlan PojanLi'

haan Tulemisen cvest,
5. KijttäChnsmxen Kärsimäsen -'dest.
6. KMäEutzumistnedestlll'

malan Sanan lautta.
7.KM sm edest/että lum

ladotta meidän Kändymy-
stäm:

z.Kijttä Kä/dymyxenedch
9. Wtä Syndein andexsaa-
mifen edcst.
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is.Mästnedest/ettäluma-
la meitä hywlijH A,colM>sesa
wariele ja wal,wista/

11.Mä miken Sielun/Nuu-<
Ml»jlOnmn-Hvw d>nedest.

n. MäEasten Sacramen-
din edest,

i;.Mä HCRran Chtollt-
<»>i Sacramendm edest.

14. Mä sen edest/ ettss Iu-
mettä caitlsta pahajta

wariele.
15. Mä tzancaicktsen Autu-

den edest.
Lolmas Osa.

On meidän omain Tarwet-
lem Tutkistclcmuxest.

1.Luw rucoile wanhan Ih<Mlftn Cuolettanusta.
2. NucolleUsconWarjellusta

j>' iiscimistti.
;. Aucotle Toiwon Wayel«

lusia ja ilsclmlstch
4
' Musta ja iistlmistcl.Rucoile Nöpryden War«

ftUusta ja iizamiM.
P 6 6.R11»
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5. Nucoile Kärsiwällisyden
iahja ja ti,äm,st<l.

7. Nucoile Hihaisuden Lah-ja j, ilstln!'sicl.
8. Nucoile Wacudm Lahja
ja inämlstcl.
9. Nucoile Maallisten Cap.

paldtn Plöncatzetca.
iv., Nucoile Woima itzenstielock.

n. Nucoile/ että me Mas
Man woitaiftm.

tt. Nucoile Lohdutusta Wa-
stointtlymlilsia oitlaca Si<lun
iepoa.

i> Nucoile Woitto Kiusan
M,a Warjellusta Pcrkelerwäjylyxistck.

,4. Nucoile autuallism Lop
pua ja aumallista
musta ijancaicklsten Elämän.
NelM Osa

pn meidän Luhimmäistm
iarwctlcn

Jumalan SM
Ävachuux n ja Scuracunno!

evest rucöile.
2. N
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2. Rucoile Sielun Paimen-

den ja Sanancuuliam edest.
;.RucoileCsiwallan jaAlam»

maisten edest.
4.Rucoile Huonellistn Sää-

dyn edest.
5.Rucoile Sumin ja Hywin-

tekiäin edest
6. Rucoile Wihamiesten ja

wmnojain edest.
7. Rucoile waiwattuinjawi'

heljäisien edest.

Tämän Käsikirjaisen
, Järjestys

MMEljcl erinömaissa Cappalet-
WMla on/jotta jocaiyen oiktan Chri»-jMA>stltynjocapaiwä ajatteleman pi«

la. snsist/ meidän Syndim/
Ma lumalald Christuxen tahoen andex
anottaman pitä. Toiser / JumalanHy.
wat Työt/ joiden edest hand» nöyrast
Mttäman pitä. Colmannex/ meidän3«pem ja Puuttumisen,/ Pyhän Hen.gm lahjain ltsciimsen ja hengelltsen, Wot°
l°n edest cniflS Kmsanxis. Neljännes/
.ählmmmstn Tarper/ cnsa nW rucott-»wm ptta/ cuin meidän lHhickmaisel-w nykyiseen ja mlewaiseen Elämään
lalpeNiset «wat-



z)F Syndeln Tutlisieltmurest.Enstmmälnen Osa
Syndein TutWelemuxest.

UWYndem Tutkistelemu-
x<s owal nämät C xi C,,p.
palelta / lumittäin «l.<z ni,»

hywin Perisynnin »um Trcssyndein
rastas Cuonna tucan. Tcwsylinil
sapchtu»at Ajatuxilla/ Sanoillol

; Costa pchq tehdän/ ia hy>
«vä teetän tckmi<l'<l j Tapoh u «-!>>

sian Jumalaa / iähiMmäistck ja l<z<
meitäm; Tck<l owut 9molUdm V
Wkäymlscl ia iocopckwckstt
soudcl. Omclda am!
kiusatan/ ja usein woitelan; «sm
tulemme toisen Synmst osali.stx!
Ia monesa iye puutumme; I«l

losin caikilda iuondocappalcilda M
diji wicapääxi paätetän / ja emo
maistst Christuxen Kärsimisie i<
Cuolemas Jumalan angaranwiha»
Synd?ck wastan näemme:

EnstmmätnenLutu
Pmchnnin Nascauden e<

despa.e.

OUPHcI Jumala/ Wm
urscas Huoman/ mmä w

«yeni * Synnis sijnn^



ensinmisesbsaeEnsimzinenw» N?
«' ja syndymxi, minä ticdFn iheni
»saastaisesta Siemenesi Äitin Coh-
dusa coo<uxi Se sama Myrcty 0N
<oco miliun iuondoni nijn turmellut
ja saastuttanut/ ettei yritän Sie»
lum »voima olc scn SaosiMtamisest
wapa. Minulda on huckunut se
pyhä Jumalan Cuwan Äawara/ jo»
ca mmullc/ Ensinlmäiscs Isäe Ada»
mis uscotiu oli: Eikä ole jtlliliäyh»
lötcln wOWa smun termellistä Tun»
doos/ releeas / Ustallustas ja 3iac«
t.uttas alccman; En ole soweliaS
sinun KöstrMs CuuliaisUlta osol»
<«man Minun mhloni on sinun
ioistaS Ms tändpliyt. Cynnin ia»
ti f minun lä,e» isäni soti Miele-
ni iatia wastan/ ja niin toimilla/ et»
t<l coco minun iuondoni on cutmel-
du ja nuria. Minä waiwamen ja
wihcljsinen Ihminen MNNcN SyN-
nin waalimisen/ joca niin tijndiäft
en minunJäseniini tarttunut: Mi»
nä tunnen pahan Himon iten/ joca
minua nhn rascasti paina- Sillä
w>»cta minä Casiesa F Pyhän
Angen Armon cautta wasiudestsMynplja uoistettu olen: Cuiien»

gin



34» Ensimeises Osas
gin en Minä ole wielä coconans wF
pa Synnin Itestä ja
Silläse Catteruden juuri ' minuus
tarmnut aina pytä caswa Synnin >

iäti/ joca minun iihasani tiucuitze/pytä minun aina Fangixiolla. M.nä olen täynnä Epäillystä, Epäusco
turhan cunnian pyyndö. Sydä
Mestä tulemat f pchac AjaiuxetW.
ca minuncoconansDun edcDfta.
fiUlltawat; Myrkyllisiä iähtestjuo.
xewal ulos myrkylliset Qjaiz stn<lähden HERra F älä täy Buö.
miolle Palwelias canffa? wan ep ole
minulle armollinen sinun suuren
.Hywyoes tähden. Minun Syn-
dein 3 Sywydestähuudan minäsi'
nun Armos sywylttä. Tämän minnn
turmellun luondoni Sastaisuden e<
destä uhran minä sinulle sinun Pöi-
cas pyhimmän Sitimisen. Minulle
<P hän on syndynyl/ minulle hänWmyös on sijnnyt. Minulle )/D
on tehty Pyhydexi ja wanhurscatt'
dexi: Minulle hän siis on myös tth-
ly Puhdistuxexl ja puhtauderi Ä
män sinun poicas tähden jacaUlea o»
le minulle armollinen sinä caickein

corc-
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torkein/ ja minun tundemawinda
Syndiclni/ se on/ minun turmellun

siuondoni pahutta äläaseta Walkeu-
«n sinun caswois eten: wan catze
sinun racasta Poicaas minun Wa»
pahtaiatani: Hänen Pyhä ja sastut»
«matoin Sitimisens auttacon lm»
nun wiheljäisyttäni! Amen!

Totnen Lucu
Nuoruden Synnit Mielen

johdatta.

WMa Jumala/ Wan-
WWhurscasDuomari/älä " mui<

minun nuorudeni syndejä
ja äläf muistele minun enen tehtyjä
Syndejtlni' Ah cuinga monda myr-
tyllistä Hcdelmätä on sc paha häijyn
Himon junminunnuorudefani.can»
lonut-' Ah cuinga usein on se paha
Pmsyndi nijn moneen Tecosyndijn
minun saattanut! Minun Sydämeni
aiwoituson paha hamast nuorudesta/
ja jo tapsudestatin. Sillä cosca mi-
nä ästöin yhden Päiwän wanha la»
psi olin/ en silloingan enä sinunledesäs winlojn ollut. Nijn mon-
da cuin minun Elämäni Päiwä on,

nijn
* Hb/.,/.?, f z«. z» § 7e^
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nijn monda Synnin wica minua
wa«wa /ja kosin wieläusiambi: Sil>
lä WanhurscastlN » langee seiye<
män kerta pälwäs. Jos Wanhur.scilzemän kerta pälwäs lange/ nijn
olen minä cadotettuwärinlekiä/sei.
tzemclntymmdll ia seitzemäll kerta lan>
genut. Itä caswa la synnit caswawol.
Nijn paljo cuin lisäyndy minunElä.
määni sinun hywydestäs/ nijn palje
lisäyndy myös m»mn Syndini cuor.

minun turmellun iuoudoni wi-
cain tähden. Cosca minä tutkin mj.
nun cndlstä Elämäkertani/ nijn en
näe muuta cuin haisewaiscn syndein
Pugun. Jos minä catzelen sinun
tästyis Walkeutia / nijn en muuta
löydä minun häijyst culutttusa Elä
mäterrasani/ cuin pimeyden ja sokeu-
den Minun nuorud- sani piti cau<
niisiä hywäin Awmn Cuctaisista lch
ly Seppeli sinulle/ nijncuinhy»
wän h>ijullinen Uhri/ uhratlaman.
Sillä se paras osa minun Elämästä-
ni olis pitänyt mleman sinulle
ken hywyden alulle ja iuojalle. Mul-
ea jehaiftwa syndein ioca on minun
nusrudeni cutolstUM nijn cauhlasti

sastuttll»
"i^Sp.i^.ls.



Toinen iucu. 343
Mllanllt: Secauhistawainenmi<
yun ylitzetäymisteni lälättö on sen
niin monella ja surtialla tawalla hie<

ronut. Ihmisen nuoruden Itä on
caictein soweljain Jumalan palwe-
lureen: Wan suuren osan sijtä o>
len minä Perkelen palwelluxes culue<
mut, Mo»en Synnin muisto cau»
hifiä minua/cuin hilimätlsmäs nuo-
rudeni Elkiwallaisudesa tehnyt 0.
len. Multa ufiammat owat joi-
ta en nmistackan. Exytyxet * cuca
ymmärlä/ anna minulle andexi sa>
laiset Ricoxeni. Näiden minun
nuorudeni ylitzetäymisten edestä uh»«n minä sinulle / pyhä Isä / sinunPoicas pyhimmän cuuliaisuden ia
tchbellisimcln Zwmttomuden / jocaoli
lnolemaan saacka f cuuliainen/ ja

ristin Cuoleman asti. Cosca hän
oli § cahöenwistakymmenen Ala»
Aanwanha/ osotti hän sinulle py-
hän cuulialsuden ja wpeissinun tah»teos suurella tarckaudclla täyttämän.

cuuliaisuden/ OWanhur<scae Duomari, uhran minä sinulle
«inun moninaisen nuorudeni tvtte»lemAlomuden Kinnari ja maxori/Amen.
.»<

Coltna»
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VolmasLucu

locapaiwaistt Langemuxet
luettele.

OMPHa Jumala/Wan-WW hurscas Buomar,/ sinun e.
desäs ei ole yxikän - ma.

toin eitä f Synnistäpuhdas, Mi>
nuldapumm F se terscausjongann-
nun piti sinun Buomiolles myöccln,
tuoman. Ei minullaole wiattomu>
den Waatelta/ jolla minun pm si-
nun näkyis tuleman« Minä langcn
3 joca Hetki seitzemän, kerta- ja wie-
lä usiammasi. Minä teen syndu!
jocapäiwä seitzemänkymmendä ia sei-
«emän terca. Hengi tosin <P lchsmans olisaldis: Muna iiha on
ainaheicko. loscus olis sisällinen
Ihminen minusawahwa/ muna «l<
conainenon aina heicko: Sillcl ftll
hywä/ jota minä tahdon/ en mi'
nä tee/ wan paha/ jotaen minätch
do. Cuinga usein pahat/ turholi»
lumalallomalMwxet minun M«'
leni tultwat! Cuinga usein mIM
telwottomat ja «vahingolliset SM
Suullani pääsewäl! Cuinga W
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wastahacoistt/ pahat ja «MM Työt
minun saastuttamat! Caicti * mi-
nun Wanhurlcaudeni on nijncuin
ftstainenWaale. Sentähden en
minätshdi f minun Wanhurscaut-
lani sinun edesils kerscata/ wan si'
nun wanhurscan Duomio isiu»mes
tdes itzmi nöyrytän/ ja F sywyde-
stä sinua huudan: HERra jos sinä
soimat Syndiä; cuca sijs pysy i
Jos 5 sinä käyt oikiudelle Palwe<
liais cansia/ cuca on waca sinun e<
defis? Jos sinä asetat minun sinun
angaran Duomio Istuimes Koette-lemuxen eten/ cuinga minä woinsei<
soa? Jos minuloa wisua lucua mi>
nun Elämästäni wadtt/ nijn *>° en
»voi wgstata yhtä tuhandeen. Sen»
lähden <P tukitan minun Suuni:
Minä tunnustan sinun edcsäs itzeni
Pncaickiseen waiwaan wicapääxi:
Minä whistan Kyneleillä itzeni ijan<
calckiseen cädotuxeen wiallisexi. Näi-
den minun jocapäwäisten langemu»
ftn. edestä/ uhran.minä sinulle/ py.
h« Iscl/ sen callnn sinun Poicas we««n Winpuusa minun edestäni wuo-

datemn
* 5/5. 64, 6. f K5».,.,, §
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datttlM/ * joca minun puhdissa
caitista mi>mn Synneistäni. Minun
Syndini/ jotca m.nua Fangina pj.
tclwät/owat ufiat ja wäkewck M<
hollisee: multa paljo callimbi ja woi«
malllsembi on siuuPolcasiunMs.
Se tclydellisin/ callijn japyh.n Chri-stuxen maxo tulwn minulle minun
Syndeini andex andamuxexi! Amcn.

Neljäs Lucu
Jumalan Lain ensillllnälsen

laulun ojennuxen j.Nttn sl<i-
mäterm koettele.

> hurscas Duomarl/ sinä «

' annoit meille sinun iM

>^!>V^,

Sinain Vuorella/ ja lahdxt sen o»
lewan caictew meihäu Tö°l>cm/ Pu<
hettem ia Ajamstem Ojennuxen:
Nijn että caicticuin ei sen canl)a sowi
yhten -s pitck sinun Duomiosas syn>
n,xi tuettaman. Nijn usein cuinml-
nä. sitäkireästä Speilick cayelen/n<lm
Min<Z Sastalsudeni / ja coconani
cauhistun.- Minun pidKs sinua mi<
nun Jumalalani ylitze caictia rac«>
staman: Multa cuinga usein win«
§ Mailma racastan/ ia unhodan si>

nuo
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nun Rackaudes! Minun pidäis si<
nuo/ minun Jumalani/ ylitze caic<
tia peltclmän: Mutta lUinga Usein
suostun minä Syndijn ja sinun pel-
coe lange pois nunun muistostani?
Sinä »vaadit/ että minä sinuun/mi-
nun Jumalan,/ ylitzen caictia uscal»
loisin: Wan cumga usein nmuln
Sylömmeni wastointllymisis hui»
kendele/ ja sinun Isällisestä Suru.
jlae «päile! Minun pidäis/ sinulle
minun Jumalani/cattesta Sydäme-
stcl ol man: wcn cuinga
usein minun wasiahacomkn iihani a«
sctta iWS lätä cuullaiMa wostaN/
jo toifinans ' vtta nunun fangixi
S)nnin fangiuteen! MnunAiam-
rmi p.däis oleman pyhät ia minun
Haluni puhlat ja puhät: wan cuin»zo usein minun Mielen, sinne tän-
ne iuore rucouxisatin/ ia sinun cuu-
lcmisestos epälle! Ah cuinga hidasolen minäRucouxijn/ jaoitiaauscal-lusto ociaman cangia! Cuinga u«ftn Kieli tyllä rucolle/ja n,in«l fenMengon sinua Hengesja Toiudes
cuniorra! Cumga peräti to.smanswösinun hywäl Työs unhodan!

sinä minulle hywätecos
«° runjast
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runsafi osocat/ ja en minä cuitw
gan sinua jocapäiwä tijlä. Cuingo
kylmä ja cangia on minun SydK
mem sinun määrättömiä ja lukemat»
lomia iahjojas ajatteleman! Cu,n<
ga tyhjä ja wäha on lumalisudenHalu enimmitten minun Sydäme.
sckni l Minä nautitzen sinun hywiclle.
cojas/ ja en tijlä sinua nijdenanda-
jatal Minä pysyn Ojisa ja <n ti<

ruhta iähten lygö. Sinun Sanas
on * Hengi jaElämä/ mma mi<i
nä efiän f usein/ ettei seHedelmätck canna/ ja nijn itzeDi
Pyhän Hengen Työn turmelen.
Hywän aicomisen minusa syttynen!
Halun minä usein sammutan/ engs
tahjain lisäwistä harlast, pydä. Näi<
den caickein minun Syndeini ia y»
litzetäymisteni edestä nhran minä fi<
nulle/ minun Jumalani/ sinun Poi<
cas puhtaimman ja läydelisimmän
cuuliaisuden/ joca sinua caikestaSy'
dämelläns iihans Päiwinä täydet
lisest racasti / iyenS caikesta Syd«l-
mestäns täydellisesti sinuun piti/ ion<
ga Töisä/ Puheisa ja Ajaluxisa <<

F nhtätän Synnin wica/ eitä w 5hindä-
k/5.fj.,.
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hindäiän Syytä ia Wirhiä löylly.
Mitä minulda puuttu/ sen omistan
mrwallisest hänen täydellisydesiäns,
Män sinun ractan Poicas tähden,
armahda/ O HERra/ sinun Pal«
weliaias! Amen.

Mjdes Lucu
humalan Lain toisen Tau-

lun Ojmnuxcn jälten Elämä,
terta coellele.

MMä Jumala/Wan-WW hurscas Duomari, se on
ijancaictncn ja pysy»

Mnen Tahws/ eilä minun * pj.
l däis Wanhimbani ia EsiwaldaniCunnias pitämän Wan cUinga

usein minä heidän Sydämesäni y<
löncahon/ engä ole nijn Sydämestä»

ni cuuliainen cuin pidäis oleman/
panetellen heidän Heickoullans, jch
olen hidas hartast f heidän ede-Ms mcoileman. Minä närkästyn
ch>n HM wastan, joille minun tär-»Msydcs jaNöyrydes pidäis alam.mainen oleman. Sinun pyhä Tah.M waati/ että minun pldälsiähim.

wlstäni/ ca,tisa cuin taidan, pal-
welcman.- Wan cuinga hidas olen

5 r nnn^
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minä tekemän ja ylönmielinen Weiljelliseen Sowindoon! Cuinga uMtulen MlNtl tiyaldani Wihaan/Wai.
noon/ Cateuleen ia Toraan tehoi-temxi! Cuinga usein ttM wchanTu»li minun Sydämmesäni/ waM
itzeni ulconaisest riita puheista lMsen! Sinun pyhä TahloS »vaali <

että minun pidäis wagast, puhlch
jarailisi Elämän.- wan cuinga u>cinIrstauden ja Haureudet, Halu o«a
minun Sieluni Fangix Synnin a.
la! Cuinga usein pala siM Hau-
reuden iiccti/ waicka ulconai>« Ick-senet hillitän! loca catzo * Wai-
won palle/ himoilaxens händä/ nijn
hsn teki jo huorin hänen canstans
SydäwM'ftlns/ sano Totuus. Cu,n<
ga usein me sijs löytän huorinleh.
nexlumalanDuomwnedes! Ruan/
Juoman (ja AwwslästynglN) sopi-
matoin ja n «odotoin naulitzenW
meidän hawaitzemata horjahu«a j«
sinun edesäs sypäxi «te, jos lalM
fit käydä oitiudelle meidän cantzam.
Sinun pyhä Tahtös waati ettei mi-
Nun pidäis iähimmäistilni misän a»
fias pettämän/ wan parammin hä<
nm parastans edes uttaman; E«m

Mili«z
s.zz.
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M<l hänen Wirhijäns panettelis,
won Ractauden HamellapeittWnä
<ngH händä ajattomalla ja «yhmällH
Duomitzemisella nuhlelis. Wa»
cuinga usein minä wäryvellä om»
parastani etzin! Cuinga usein minch
iDmäiststäni tyhmästi duomHenl
Sinun pyhä Tahtos waali/ että pa«
hoista Himoista olis wapa minunl
Hengen,/ wapa minun Mieleni/ wa-
po Minun Sieluni Wan cuinga u«»
sein minun iihani minun Syndijnl
tehoitta /a pahoilla Himoilla Hen-
genitin sastulta! Nijncuin * iäh«decuohulta Wecens/ nijn minun
Sydämeni aina cuohultapahat Hi-mons. Näiden ja muiden minult
Syndeini jaPliyekäymisteni tähden/
«hm minä finulle/ pyhin Isä/ si<nun Poicas läydellisimmän
Gden/ joc» caickia Ihmisiä täy«
lMsellä Rackaudella racasti/ jajon<
3« j Suuft ei löytty Petosta/ eikcl
<ois<l el, puyeisa yhtätän erhelystckt

eit«i!uonnosa Turmellusta. TämäVArmon Isiumen tygo minä pakenen/
i» otan Uscon caucca HHnenHawoi»fims/ nijn paljon cuin minä tarwi-
lm wanhurscaudexem jaauluderenl,

I Armah<7".-, 7. t k/.f?,,.
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nrmahda minuawinun Jumalani,
ja minun Isäni l Hmen.

Kuudes Lum !
Meidän usein muiden SM

neifiosallistx mlewan osolta.
RW Yhä Jumala/WMMM hurscasDuomaril sinäelcs

minun täfienytei ainuastä t
«minun oman Sieluni/muttaMyi»
tähimmäiseni SielunAumdesia mui l
Ken pits. Wan cuinga usejn län
«ninun lähimmäiseni suuren wchnz
gon minun iugunpilHmättömyd^j
tähden i' Cuinga usein olen mim
hidas händä wapasi jarohtiastnulf
jlclemani' Cuinga usein sallin min
Mclgon eli Ystäwyden estä/ etten hl l,

«en Nuhleitans soima? CsiruM
xijn * hänen edeftäns olen Ms

Syndeja^» nuhtelemana
pelcuri: Hänen autuuttans ame,
man welw : Mijn ettäs kylläMl
Werens/ cuin huctu/ minunMij
stäni tysyä laivaisit. Jos minul p
olis täydellinen ja wilpiwin 2<act<»!«
MMmäiseni lygö/ nijn WM,
myöspeltämätöin nuheelemus. M
«ninun Sydämmesäni wilMmh
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Tuli tyleis/ nijnsemyös

l>mgelliftenRucousten SuitzUtuxeen
ichimeiseni edest syttyis. Iye

.iedestäns rucoileman waati Tarwe:
Mimmslsen AulUden edestä rucoi<
hman waati Rackous. Miin usein
W cuin minä Rucouxetiähimmäi»
lseni edestä unholan/ nijnusemßac-
i lauden Kästyn plitzekäymiseen itzeni
! wicapäxi teen. Jos minun iähim<
,mäisen> ajallisella Cuolcmalla cuole/
nijn minä caicki Itculla ja Huocau-
z?illa täytän : Waicka cuilengin a»

> iällinen Cuolema ei «e lumalliselle
«ihmiselle yhtäkän wahingom .- w«n
,j paremmin saalcaTaiwalliseen Isän»
, maahan, Mutts josminuniähim.
, mäiseni hengelliselläCuolemalla cuo<
le/ lehdesäus cuolewmfia Syndejck/
sijlä en minä ensinM tottele/ engä

,mchedi : Ia cuMgin SIM on
, ledella Sielun Cuolema/ jsngsscaue-
tta arwamaloin Jumpan Armon ja

ijancaictisen Elämän Wahingo ta-
pchu. Jos minun iähimmäiseni»»ihoitta Euningan/ joca Ruumin»«aita tappa: Nijn caikillaTawoilla

löydän händä sowllta. Mutta jos
MKuningasten Euningan «vihot-

K?. IK/M
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ta/ joca * woi sekä Sielun eni
Ruumin hclwettijn hucutta :

en minä lucua pidä / engä ajallcl!
sitä wihoiltamista märättömäxi wa.
hingori. Jos minun iähimmäist
ni Kiween combasiu; Nijn cohl«!
juoxen micka estämän etlei langeie/
taicta langennutta ylssauttaman:
Wan jos hän meidänAumdem Cul>
matiween s combastu, sijtä en minH
huoli/ eng» kijmta händä täydellä
ahkerudella ylösojendaman. Mi-
nun omatSyndin owat monet jars,
scat/ ja en cuitengan ole pchännyl
tehdä itzeni osalliseni muidenSynnei<
stä. O Jumala! ole minulle suu»
?elle ja cowm rascaulelulle Syndi»
selle armollinent Minä pakenen si-
nun iaupiudcs tygo / joca minulle
Christuxesa ja Christuxen c,uttalu-
watlu on. Tämän F Elämän lygi
turwan Minä Synneisä cuollu:
Tälle tielle tijrulan minä Syndein
retkille exynyl.- TämänAutuden ty<
gö pakenen minä Syndeini tähdenl
Cadomxeen wicapä. Sinä oitia
Elämä «e minua eläwäxi! Sinä
oitia Tie johdata minua! Sinä si'

tiaW

§ ?,ö. 14, s.
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fi«» Autuus tee minua amuaxi ijan-
laickilest/ Amen:

Sechemäs Lum
loca taholda meidän Syn-

dijn wicapäxi päättä..

WVH6 Jumala/ Waw
MMhurjcasDuomart' jos minä

ylös Taiwasen päin/
nijn ajatltelen/ cuinga usein minä
sinun/ minun Jumalani »vihoittanut
olen.- Isä/ F minä olcn Syndiä
»chnyt Taiwan ja sinun eoesäs/ Iaen ole sillen mahdollinensinun poja-
xescutzUtta! Jos millä catzon alas
Maan Me/ nijn ajattelen/ cunga
mMsinuiuondocappalesolenSyn»
lijn wckrin täyttänyt. Hi ainoa»
siansPön Pimeyttä/ mutta myss
Pckiwän Walkeuden olen minä Toi-
hm pahoin tawoiltanut. Jos minä
totzelm Syndisten Esimerctejä, jot-
cas wanhurlcasa Wihasas rangäs-
nutolet/nijn loydckl, itzeni Syndein
Wijoisa heidän caldaisexens. JosNM catzclen pyhäin iksimerctejä/
«<inen löydä itzeni pyhäsä sinunPal»welluxes Aicoimistsa heidän cal-
»oistxcns. Josminä ajattelen En>

P) selitä



356 EnsiMMllistS bs«s.
gelitä minun Wartiacani/ nijn Dmärrän/ tltcl minäolen hänen useinSynneilläni pojes carcoittanuc.
Jos ajattelen Perkelettä/ nijn ym>
märrän/ että usein hänen MytyM.
lens olen Tilan andanut. Josajattelen sinun iakisAngarulta/ nijn
löydän minun Elämäkertani sen O»
jennnxesta usein poikennen. Jos!minä itziäni tutkistelen/nijn ymmäl»
rän sydämeni Ajaluxet finunDuo.
mios edes pälleni candawan. Josajattelen mlewaisia Cuoleman Hel<
ke/ nijn tiedän sen olewanolkianminu
syndeini § palcan/ja jos<t sinä minua
sulasta iaupiudesta Christuxen täh.
den Armois ota/ ijancaictisen Cuo<
leman Owenl ja Alun. Jos minä
ajattelen wijmeistä Duomiota/ nijn
tiedän itzeni ansainen/ e«ä minun
Syndiniangarast duomitaifin ja s>
nun kijwan wanhurscaudes Mcn
rangaistaisiin. Jos ajattelen Hel-wetliä/ nijn tiedän Synnelläni sen
cauhiat Rangaistuxet ansameni. Josijancaickifia Elämätä ajattelen/ nijn
ymmärrän/ että minä sen loiwosta
olen Synneilläni itzeni wieroittanut.
Eaicki päättämät minun Syndijn

wica<
§ Ks«. 6,»),
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!»iwM; ainuasians sinä/ O Mi«
nun Jumalani/ älä muum minulle
' hirmulsexi! Minä' pakenen Chri»

! siuren sinun rackan Poicas minun
amuanwälimiehenilygö/ jahänen
cheens Armon ja Syndeinan-,
dexi saamisen itzelleni tapahwwan
chdellisest uscon. Minun päälleni
candawat iuondocappalet/ canda o«
mm Tunnon Kirja / candawat Iu«malan iain Taulut/ canda Sat<ft,
nasYöeä fjaPäiwä: Mutta
nä iaupias lEsu/ole minun edeswa«
fiajani: Sinuun minä § köyhä itze»n, luotan/jollas näet ei yhtäkän tur-
wa eli lohdutust iuondocappaleildch
olewan. Sinun Maxosas minun
Gyndeini edestä' /a wälitäymist-
M Isän MallaKädellä/ on caictt
minun lurwani jaToiwonl, Minun
Sieluni/ ota 2lmuruscon Sijwel j«
Kyhkylälsen 3 lawalla tätte finuusWuorenracoin/ se on/Christuxensinun Wapahcajas Hawoin: Kcktte
»fts tWn Kiwiraunion/ nijncau.
»ain cuin Jumalan Wiha yliyetäy/
«W sinä löydät sijnä iewon/ löydcke

MMuren/löydäl lunastuxcn/ Amen.'
~,

H 4 Cahde-
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SahdemsLuw
SM Sydämen Kiwust ja
Muryest cum caeumuxes tapahtu

Syndein rascaudm osotta.
Jumala/ Wan«l

Huomani minun
Sydämeni on särjetty j«

«öyrytttty/ minun Henglni on sur<
tia jaahdistettu/ minun Syndeini
jCuormantähden/ joca minua cowm
paina. Minun Sydämeni woim«
Pmmu/ »a minun Silmäni Walte<
«s caw: Minun Sydämeni on ah>
disteltu/ ftmähden »vuodatan minä
Kyneleitä: MmunHengeni on ah.
distettu/ sentähdcn unhodan minil
syödä minun ieipäni: Minun Sy<
tämeni on särjetty/ sentähden wuola<
wat Kynelitteu ichlet/ nqncuin
Syvämn hawoista weri ulospch
seis: Erylyxet euca yllimärtä' nijn
znyös cuca ymmclrlä Sydämmen
Syndein tähden ahdistetun Ki-
wun ? Minun ahdistettu ja cuiwtt-
wnuSulunlf jano/O Chnstei
sinua elämäniähdettck; wirwola/m>
nua Hengen jaArmonCastella. W
NUN ahdistettu Sydämeni huoca st

«
nun
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-«untygös: OsinäKikiallo ** an.
na minun Sielulleni iepo ja Rau-
ha/ että minä uscon cauttawaNhur»
scarmlisin * ja minulla olis rau-
ha Jumalancansia. Minun Syock-
meni f duomitze minun/ mutta wa>
pchda sinä minua/ Ma olet suurem-
bi cum minun Sydämeni. Minun
omaTundoni canda minun päälle-
ni/ mutta wapahda sinä minua/ jo-
ca oman Tunnon Käsitirjoimxen
F M olit ja ristinnaulitzit. Minck
uhran sinulle minun särjetyn ia ah-
distelun 3 Sydämeni telwollifexi
uhriri: Minä uhran sinulle hareas
huocauMi/ nijnmin lotisen Cat«>
MM todistajat: minäuhran sinul'
le minun Kyneleni/ nijncuin Sy-
dllmeni kiwun todistajat; itzesäni
minäepäilen/sinuun uscallan; itzesäniminä näännyn/ sinusa wirgotetan;
iftsäni tunnen ahdifiuxen/ sinujÄ
löydän iohdnmxen. Minä teen työ»
<äja olen cowin raftautettu/ wir-
goea sinä minua ja mota lepo Sie«
lullem. Smun wirtas pauhawae
cowin, cp yri sywys p«uha siellä/loinen täällä; minun wiheljäisydeni

Q/ sywyS
"
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sywys huutK sinun Armos sywzM
Sywydesiä * minä huudan sinu«HERra/ heitä minun Syndini
5 Meren Sywyleen. Ei ole «»

»vcyttä minun Ruumisani sinun uh.«auxestas. § Ia ei ole Rauha nii.
»un iuisani minun Syndeini täh.
Den: Sillä minun'Syndini kchwäl
y)äniylitze/ nijncuin rascas Cuor<
»na owat he minulle ylön rascari <ul>
Zet. Paranna minun Sieluni/ I
Taiwalinen Parandaja/ etlei ijan-
taicknen Cuolema minua niclis!
Vm minun Syndeini Cuorma poij
»uinun päldäni/ jonga sinä Ristin»puusa itzepälles oeit/ ellen minä e<i<
«län Cuorman alla/ jota ei yritän/
woi canda Epäillyxecn langeis Ar-
mahda minua sinä Armon ja iaupi<
«den iähde! Amen.

» izo, f Ht7,H. 7,,,. z

VDeM Lum
Opetta/ että caicki Jumalan

hywät Tysl Syndein Rascau-
befla lodistawal.

WMPHa Jumala/ wan<
jota O

hywät Tyol sinä olet
minllc
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minulle oftltanut sitäenämmsn mi-
nä murhedin/ että minä nijn hywän-
tahtolstnlsän wihoillanut olenNijn
«sian iahjan cuin sinä minulle olet
andanm/ nijn monella Rackauden
Sitellä olet sinä minua sivellyt/ j«
lchwnut minua itzees kijniltä/multt»
minä olen sinun Hywydes unholla»
nm ja Syndejäni paljon lisännyt.'
Isä minä * olen Syndiä tehnyt
Taiwan ja sinun edesäs/ ja en ole
sillen mahdollinen sinun Pojaresm-
Ma/ tee minulle/ nijncuin yhdelle
sinun Palcollisistas Minä olen i»
«zelleni coconans telwotoin/ anna
Armos/ että sinulle kelwollisex mli»
sln. Sinun runsas hywydes jaih»
mellinen Pitkämielisydes on 1° cau«
wanwetänyt mmua ParannMen:
Wan tähän asti en ole m«nä tahto»nm lulla. Usein olet sinä/ hynxl
Jumala/ minua cutzunut Sanan
Smiamisen/ iuondocappaldcn Ma-
NMiscn/ Ristin Curittamisen ja fi-säliisen Kehoittamisen cautta: Mul-
ta minä olen Corwani sinun
misees peräti lukinnut. HaiO ml»
nun Sieluni «voimat / caicki' mi-
nun Ruumini Jäsenet owat sinuniahjas.- Eaikella sijs Sielun Woi.

I 6 mallas
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malla/ kaikilla Ruumin läsenW
piti minun oleman walmin pM
Palwelluxijn / cuin sinulle olen wel-
capcl: Multa minä olen/ ftnpa-
hembi / ne tehnyt wäryoen ja pahu.
den Asexi. Sinun on se Hengi/
jonga minä wedän/ sinun on se 11.ma josa huogun. Sinun on Au-
nngo jonga Walkeuden jocapäiw!
näen : Caicki nämät pidäis oleman
minulle Pyhän Elämän awuxiio
tehoituxexi/ muttaminä/ senpahew
bi/ olen ne kändänyt synnin palwel»
luxexi. iusndocappaletta piti «ii-
nun nautitzeman iuoian cunnW/
multa minä olen ne pahasti Wänn-
täyttänyt iuojan Plöncatzexi. Au<
ringon walteudes piti minun idzeni
puettaman walteuden sotaaseill«!
multa minä olensijnä tehnyt pim<y>
den töitä. Mitä minun Elämääni
lisälän/ se caicki tule sinun Hyn>«>
destäs: Nijn piti siis coco minun
Elämäni sitä palwelcman/joldah<!n
coconans tullut on; Wan sinunH
h<jän palwelluxees ei ole wähinchosa tawoiletlu. Caicki hywätkchoi'
«uxet cuin minä iyesäni tundenute-
len/ ei ole muuta ollet/ cuin sinun
Armos tästyläistt/ jyillg Minua en



Kymmenes lutll. 363
WwMstst cutzuttu oitiancaluma.
xen cautta sinun tygös palajaman :

usein olen minä sen-
coldaistl ystäwällistt cutzumux t wa.
stahacoiststylöncayonm jahyljännyt.
Cuittnginlola nyt Hsrra minua
wchan/ /oca ja särjeeyl.
lä Sydämellä sinun tygos palajan.
Pliscola minua sinun PoicasWe.
teliä/ että minä caitefia * iihan
ja Hengen sastaisudesta puhdistettu
iumiwalkiaxi f tulisin/ ja Taiwal<
lises lerusalemis/ caickeinwalinuinconsa sinua ijancaickisest ylistäisin/A.

*

Kymmenes Lucu
Jumalan Wihan angaw-

ben Syndiä wastan ChristuxenKärsimisesi jaCuolema.
sia tiettäwäxi letc.

MPHa Jumala/ Waw
HMhurscas Burman/ mmäca<

«elen/ cuinga sinun PoicasRlstis rippu ja Nerens nijncuin
Wirran runsast wuodatta: Minä«tzelen händä/ ja ca?o pelosta peräti
hämmästyn. Minun Syndini o.
"at ne Rautanaulat/joilla minä fi.W Kä«s ja lalcas Mijlin - Mi.

NUN
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nun Sylidinl owat ne teräwät Ol><
janlappunn/ jollla minä crunaisinsinun pyhimmän Pckäs/ jota Enge.
litkin cumarl wat. Mmun Syndi.
ni owat n>> Ruoscac/ joilla mmä o-
lm suominut sinun pyhän Ruuins/
joca on lumaluden oma Templi.
Paha Peto * on sen TaiwallisenJosephin raadellut/ ja hänen Ho-mens Mereen tahrannut. M,n<z
waiwainen Syndinen olen se paha
Peto: Sillä tämän sinun ractan
Poicas pälle owat minun Syndin
f joucottain caranoee. Jos sinun
kuuliainen Poicas nijn ahdiste»
lan ja lyötä tete muiden Syndnn
tähden/mitä fijtten lottelmaloinj«
uppiniscainen Palwelia mahla pel.
jätä omain Syndeins tähden.'' Tosin
minun Syndini owal ollet aiwan
suuret ja cuolettawaiset/ zoiden tz)a<
rannuxeri sinun ainoa Poicas nijn
surkiast hawollettln. Tosin on minun
Sieluni Tauti ollut aiwan rastas jo
cuolettawainen/ »onga parannoren
lähden itze TaiwaKimn parandaj«
itze Elämä cuottßistinpuusa.
näen hänen pyhimmän Sicluns
waiwan -, minä cuulcn minun pyhim»m«zn

« Se»! z?,)). s 5//).6,
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«M Vapahtajani cackeran Itcun
»Ristinpuusa. Minun Syndeini
Hden hän waiwaltin/minun Syn»
deini tähden «valitti hän iyens lu<
Wlalda ylönannetuxi. losmu.den
Syndetncuorma nijn cowin painoi

< caickiwaldiasta Jumalan Poica/
cuinga tätsimätsin sijs mahm olla
JumalanWiha/ cuinga arwama-
loin sen.julmuskelwowinda Pulwe»
liata wastan? O sinä cuiwettunu
ja paha Puu ijancaicklseen Hclwe»
<in Tul«n wicapä/ mitä sinun pitä
wihdoinptltämän/ coscas nclct nä<
mät tapahtuman tuoresa Puusa)
Chnstus on wiheyäinen Elämän
Puu/ioca Wnaludens ja Ihmi-

! seniuonnon yhteydes hywäsiisiuna-
! tnsta juresia, caswa hywain Awuin
OM pyhäin Sanain iehtejä jahy»
uxlin lsioen Hedelmitä. Hän on
puhtauden Cedripu/ Ilon Wi-
napuu/ kärsimisen Palmupuu ja

j iaupiuden Oliupu. Jos tämän wi-
hcWsen Elämän Puun Jumalanwihon Tuli muiden Syndein täh-den nijncululla/ cuinga paljo enäm>
n>m se Syndisen Hedelmättömitten
<Mns edestä nijncuin cuiwelmnen

' Puun
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Puun hirmuisesi cululta i' Ach culn-
ga suurilla ja werisillä Bootltawcil-
la minUn Syndininäkywctl ChrW
xen Ruumisten tirjoitemri! Cuing,
nähtäwä/o Wanhurftas Jumala m
sinun wihas minun Syndejäni w«.
stan! Cuinga cowa on minun simgiu.
den mahtanut olla/ cosca nijn callis
lunastus on anetm minua sijtä pelo.
staman. Cuinga cauhial owal mi.
nun Syndeini Pilcm mahtanet ol>
la/ cosca coconans Weren Oiac en
Christuxcn Ruumista pitänyt juoxe-
man nijläpesemän! O Wanhulsni
Duomari ja laupias Isä/ catzo cuin»
ga rastan Kiwun sinun Poicas en
minun edestäni kärsinyt/ja unyoda cib
inga paljonpaha sinun pahanelkinen
Palwelias tehnyt on. Catzo hänen
sywiä Hawojans ja upota § n»
nun Syndini sinun sywääniau<
piudes Mereen/ Amen.

F 7, IL.

Toinen Osa/
Jumalan hywainTöiden

Ajattelemurest.
hywtä Mä

AMötutkistellesans yxi Jumalinen
iuonnon ja S^u-
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«cunnan caunistaKrydimasia mon<
da jahywänhajullista Jumalaniah.
jäinEuckaista hate/ nqden hajulla i»
tzens hengesä wirgotta/ ja Huulden
Uhrie/ makiax, hajuxi Jumalalle jäl-
lensuhra Multa Jumalan ms-
lllttömät ja lukemattomat hywät
Työt taitan jaca colmen meidän
Chlistillisen Ufcon päarticulusten jäl-
ken: Jumala on meidän luonut/
lunastanut ja pyhittänyt: teke meille
paljon hywä läsä Elämäsä/ja on wie-
lcl paljo enämmän luwannut tule-
waUa. Anda meille Sielun/ Ruu-
min jcdulconaiset iahjat; warjele
pahasta: Ia wahwista hywäs: an»
der a,nda sen cuin tehty on/ ia halli»«e sen cuin mlewa on: Ia pian
sanottu ne waarat owat usiammatt.
joista hän meitä warjele / cuin ne
HM työt/cuin hän meille oso«a:
iyhykäisest.- Ei yxitän woi Sanoilla
luetella eikä ajamxella käsittä/ cuin-
ga usiat jasuuret Jumalan hywät
Työt owat/joidenga edestä me mte-
MsesaElämäsähändä alatitijcäm.
«e ja ylistämme.

snfimmätneu Lucu
Mi lumalM Luolmsm

tdsli»
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edest Hitiu Cohdus ja SyndymW

edest tähän Elämään.
zmcktwaldills/Hancaic.
t<nen Jumala Isä/ Pouo

'ja Pyhä Hengi; Sinm
Minä kylän/ ylistän/ ja cunnioitanl
<ttä sinunKättsowat minun *wol.
tnistanct/ ja lehnel minun caicki yw
bärins: Sinä olet minun lehny!
nijncuin Sawen minun Äitini Cch
dusa / sinä olet lypsänyt minun cuin
Riescan/ jaandanm juostacuin luu<
ston/ puettanut minun Rahalla ja
iihalla/ iuilla ja Suonilla
minun peittänyt. Elämän ja hywsn
«yön olet sinä minulle oftttanut jo
sinun catzomises minun hengeni ttt<
te. Tätä sinun lauviuttas cM
»linulle osoltanut olet tahdon minä
ijancaickisest ylistä ja sinun hywyt-
täs lactamata tijttä. Sinä M
minun Äitini f Cohdusa. Minä
tijtän sinua sen edest/ että minck tz'
mellisest tehty olen/ ihmelliset owal
sinun eccos ja sen minun Sieluni
kyllä tietä; eiminun luuniollet sinul»
da jalalue/ coscaminäsijnäsalW
«ehty olin cosca minä olin luomol'
halla maasa. Sinun silmäs M

MiN!!!^
« f?/«/. >^,')./^



Cnsimmiineli lucu) zsy
Wun/ coscaenminäwieläwalmi-
MU ollut/ ja caicki päiwae sinun
WaS olit tirjolttut/ jolca wieläo»
IMN pili/ joista ei yxitän silloin
iMH mllut ollut. Mutt» cuinga

owat minun edesäni Jumala
DnAjamxes? Cuinga suuri on
heidän iucuns l Josminäheitä lu>
lisin/ nijn he Sanda usiammal oli«
ft. taupiudes sinä minulle osoeit/
ennen cuin minä sen ymmärsin:
Sinä ennätit minun hywillck
ennen cuin minä nijtä halaisin. Si,
nun Hywydelläs olee sinä minun pij«
tixänyl/ ennen cuin minä sen edest
fim tijiin. "Sinä olet se/ joca et
oinuafiansole minua ihmellisesiÄi-
«nCohdusa tehnyt/ muna olet myös
weMyt minun ulosHilini Cohdust/
' sinä olit minun mrwani/ ollesani«ieläHitini Rinnoilla: Sinunpäl.
les minä olenheitetty Äitini Cohdu-sto/ fittä olet minun Jumalani ha-
niost Äitini Lohdusta. Nijn usein
cuin minä Ajattelen/ cuinga monda
Nlins Cohdusa on mcahulelM en<m cuin tulit tämän Elämän Wal«
l>«l«n/ nijn usein ihmettelen jayli»
li«n sinuna Hywylcäs joca minun

Dll



Z7« 3oises'OlassijtäFangihuonesta tähän Elckmclinelämänä jaraidisna tuottanut olee,
Cuinga monda wuotla cului/ join,
<n minä mitän ollut! Mutta se tel<
pais sinulle/ ettäs tämän Ruumin
Majan minulle rakensit/ ja minun
Hitin» Cohdun Pimeydestä lälK
Walkemeen wedit. JärjellisenSie-
lun annoit sinä minulle/ ja latM
että minun Ihmisen/ ja ei jonguu
Kiwen eli Madon/pitänyt oleman.
Tämän sinun laupiudesedest/olcon

-sinulle/ minun Jumalani/ tijlo«j«
cunnia yancaictisest/ Amen.

Toinen Lum
KMMchttamistnedest.
WUlnä Män sinua/

ja laupiai
ettäs minua h«-

mall minunensimäisestä Itäni
wäst ihmellisest oletylöspitänyl. A-!
lasti tulin * minätähän Mailmaan/
ja sinä armollisesi minun waletit.
Nältäisnä lulin minätähän
maan/ ja sinäolet tähän asti mmun
xunsaft ruockinul Sinusa minä lij>
cun/ § elän ja olen l ilma sinula minck
«phjän rauteisinja huckuisin. Simft

MW
§^ss.,7lz3'
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minä Jäseneni lijclttan »a taiwutan:
I.mansinucalen olisminä osallinen
ElämDä/ engcl lijcunnosta. Si<
nun on F Auringo jocaminulle wal-
teudensanda jocapäiwä nähdclxeni:
sinun on ilma jota hengämisellä we-
iin: Sinun on Päiwä jaVö/jot<
ca minua wuoroltain työhöni ja
mocamiseni palwelewat; Sinun sn
Ma/jonga Hedelmät minunrun-
sofimockiwat/ sinun owal caicki
iuonlocappalet TaiwaS/ Tuulee/
Mercs jaMaasa /jolcas minunTar»
pexem ja palweluxexeni suonut olet.'
Sinun on Hopia jaCulda. Ia caic-
ti cuin minä tämän Elämän Plös-
Mmisexi larwitzen/ se caicki tule si-
nun laupeistn ja runsaista Käsistäs.
Cuingarunsas olet/ finäOlumala/Ihmisen Sucucunda wasian/Caic.
ti suojelet sinä wielä tänäpän Ih-
misten hywäri: Caicki cuin sinä

»annat iuondocaprlaleille/ sen, sinck
annat mjnulle: Sillä minun lähte.
n> sinä ne caickiihmelisest luot/ hal-
liftt ja warjelet.Muucamat iuondo»
coppalet palwelewat minua cuuliai-
Ma; muutamat ruockirmsella i
muutamat watettamisella; muu<
lomat Parandamisella; Muuta»
D Zurittamisella: Waan caicki
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opettamisella ja neuwomisella. C«l
ca taita luetella ne moninaiset Ru»>l
jollasinä olel luonut/ jamaasta wie.
lä jocapäiws caswatal meille Rl!»
winnoxii' Cu«a laita luetella ne
moninaiset Ruohot/ jotcas Maaft
tuotat meille ParannuxexiZ Cuco
taita sanoa/ cuinga moninaiset E<
läimet sinä olet luenul Ihmisen
wäxi ja händä palweleman i' Sinun
olcon kijtos jaCunnia ijancaickisesil
joca olet caictein Cappalden iuoj,
ja vlöspiM. Ilman sinuta/ Ow
linen Auringo/minck nijncuinMr.
jo pian caeoisin; ilman sinnca H
totinen Cläms/ minunElämMpio»
huckuis; ilman sinuta O totinen jo

olemus minä pian H
j<lnraukesin.Sinulda tule minunelt
miseni/ Elclmcknijalijclumiseni/Si»
nullesijsainualleminä tahdon elä/josi
Nusakijnnirlppuaqancaickiftsi/Ml!

Kolmas Lucu
Ktzttä Lunastuxen edest/cuil
Christuxm cautla lapahmnuton.

DMI/ancaickinenja CaK
lun.ala/minä tij



ColmtlS lucu. zyz
bz«t loit Minun/ cosca minä <tt mi'
M ollut Mutta wielä enämmän

Mhdan sinua tiittä/ ettäs m.nun lU'
nallit/ cosca minä cadonnul /a duo>
mittuolin Minä rpuin Helwetin
Kidasa ia sinä wedit minun sieldä
ulos'Poicas Weren caulta. Mi-
nä olin Salanan Orja: Mutta
sinun ArmoS pelasti minun Perte-

lm Waldacunnasta/ ja fijrsi Chri,
fiuxen Waldacundaan Sinun mi-
nä olen coconane/ sillä sinä oletmi-
nuncoconans luonut. Minun Kie<
leni pitä sinua aina kiittämän.- sil<
läsinäolet sen minulle andanul.-
WnunSuuni pitä aina julistaman
sinun Kijwxes/ sillä se huocu sinun
Ilmasas ja Hengesäs. Minun Sy>
dilmni pitä sinun Rackaudlsaspysywäincn oleman/sillä sinä sen olet
tehnyt. Caicti minun Jäsenenipitä
oleman walmit sinunDalweluxees -.

'SMnijnmonda cuinnijläsn/ olet
sincl caicti ihmellisest tehnyt: Josniinä nyt olen itzeni coconans sinullesselcapä/ ettäs minun luonut olet/M siis taidan sinulle Maxox an«

> la/ ettäs minun OrjudeftanijaFan»
j MestD, lunastanut olet? Cadon-

NM
«c^l.l^
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nen * iawbas olet sinä Helwelit!
Suden Häpäleistä temmannut:
Carannen PalweliaS olee sinä P«.
telen Amgiudest ulos ottanut: Co
donnen 5 Penningis olet sinä ch
terast ctzinyl. AdamiS olin mini
langennut/ sinä «Ulit minun ylös.
AdamiS olin minä tiedoilm Syn>
nin S.tcillä / sinä minun nijstä kir-

olin minäcadonul/finj
tulit minua amuax tekemän. M«l
olen minä Mato/ ettäs nijn ahk-
ran Murhen pidit minun iunastuxe»
siani/ ja nijnrunsas olit culultaman
minun Aumdexmi. Jos sinä oli-
sil meidän Esiwanhembam Synmn
iangemisen jältenperäti hyljännyli
ja heidän caickein jältenmlewaistMcansa sinun Cunniasnätyistä alam<
maiseen Helwettiin sysännyt/ eiM
yhdelläkän meistä ollut Syytä m-
lilla että hänelle Wärys tapahcunul
olis : Slllä setä he <«tä me olifim»
me saanet/ sen cuin meTöillämaN'
sainnet olimma. Mitä me taisi!»
sinulda enämbälä pytä elitoiwo/jo",
ra sinä Cuwaxes luonur/ ja läydel'
lisellä WoiMc,llawiattoMUltansWl<
jeleman lahjoittanut olit! WanH!

osoH
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»sttit/sinä meille * käsittämättömän
!«sanomattoman Rackaudes/ ettäs
meidän Esiwauhemmillem jälkett
Synnin iangennsen sinun PoicaS
iunastajaxi lupaisit/ja f Ajan läy.
iellisydes hänen meille lähetit/ jon<
ga cautla sinä meitä Cuolewasta E-
ämciän/ Synnistä Wanhurscau»
ttcn jaHelwelistäTaiwalllseen Cun-
niaansaatat. O sinä Ihmisten Ra-
rojW! § longa ilo on olla Ih»
mistm iasien cantza! Cuca laita tä-
M, Rackäuden Halun ulos puhuad
3li cuca laita sen siteinymmärläc-

ja täydellisesi käsiltä! Nämät
o>M nekäsittämättömät sinun Hy»
»ydesrickaudet: Tämä on se mää»
Hoin sinun hywäin Tawarais pal«
m/ jmmeidän heirkoudem ja lär-kein q woikäsiltä. Uiwan nijn ra»
,«s on palweljc» ollut / «llä hänen
unastuxcxens on Poica cuotemaan
Meilu! Aiwan nijn harmst raca-
lit sinä WihamiestäS / ettäs ractatt
Pl>ic«s hänen iunastajaxens asenl.wun Sieluni hämmästy mttistel»<sons tätä hywä tecoa/ ja sinu»«Mdesias perän sula/ Amen.

R Neljäs
, * «-«. s. ~ 5 Ss/. 4, 4. K
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Neljäs Lucu

Ktztta Jumalan Pojan A
mleMlsen edcst.

MMlnäMn sinua/AIDMIuLhrifle/ Ihmiscn S».
ainua Wlllimxe

ja iunastaja! Ettäs * ajantäydch
lisydcs lotisen Ihmisen iuonl,onji!
nun Perlonaas yhdistit/ ja lahdoii
Neitzestcl syndyä. Cuinga suuri, o»
sinun Rackaudes Ihmisiä wastonj
f ettes Cngeleitä/ wan Abrahamin
Siemenen pcMes otlt / Cuinga j

suuri on se lumallinen salaisus/ «>

tä sinä totinen Jumala tahdoit 5
mandua iihasa ! Cuinga suuri m
sinun ractaudes Halu/ ettäs mim
tähteni tulit alas Taiwasta ja sy».
nyit Ihmisexi Neitzcstä: Minun cail'
tein halwimman iuondocappalen
tähden / sinä caickiwaldias tuoja w
lit Ihmisex: Minun ylöncayom
Orjan tähden/ sinä CunmanHer
ra / otit Orjan Ruumin ja muodon
pälles/ ettäs iihasa iHan olisit lu>
mstanut. Minulle sinä olet syndiM
Scntchden caickiTaiwalliftt hy!»»'
det/ cmn sinä syndymäs cauttaw

*
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NU< olet owat minun. Minulle si-
nä > mnettu olee: Mix ei caicti si-
nun canft's? Minun luondonion si»
~uj,, enämän cunnioitetlu cuin Ada»
ms > hciwclisiy. Silläsinä om sen
pelj onasyhteyteen joca häijyllä Wir-
Ml 1 oli raiscalm/ wan ei cuitengan
ift iuondo Synniri muutettu. Si-
l,ä olet * iiha minun iihostani, ja

minun kuistani Sinä olet mi-
m», Weljeni / mitäs taidat minul-
da kiejdll/ jongacansa sinäsetä iihan
che eyden että Weljellisen rackauden
M llcll nijn tijndläst yhdistetty olet?
Ki näolet f Yltä/ jocaTaiwalllsen
Ili ln mielifuosiost/ Ihmisen iuon-
usl >/ nijncuiN Morsiamen persona-
list en liittoon canfts yhten otit:
Ä iidm Häiden Iloon tunnen jake-
hu n minä Kijwxen caNfaltzeni cutzU»

,Uci. En minä enä ihmettele/ että
Ihmisen tähden on Taiwas/ Maa/
»ll'!!mja caicki cumnijsäon/ Iuma->l"ld«luolu: Costa Ihmisen täh»n«n on itze Jumala tahtonut Ihmi»
>< t! ci tulla Et sinä taida minua pe-
!lM yiMä/ cosca el sinä F taida
). > M itzes oilwan Ihmisen ja nijn
»' . R 2 minun
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minun Weljeni. Et sinä laid<M
nua peräti unhocea / sillä f sM
olet minunKäsijs pyäldänyl. Silli
iihanYhtcyslocapäiwckminun«

sioni sinulle udisia. Et sinä taid«
Minua peräti ylon anda / cosca W
sillä caicken tijndiämmälläPelsiw
lisen Phleydcn Silellä Ihmift»,
iuonnon tahdoit cansas yhdistä- lG
ta sijs minun Syndini sinun lyM
minua wrjuwat; Cuitengin ei iuw
non Mcys sitä salli, Winälch
doncoconcms sinusaßackauden «»ltl
la tijnni rippua / joca coconans O
nun iuondoni pälles ont/ Amen.

f 5/<«. >6.

Wijdes Lucu
KUtä Christuxen Karsilnl-

— sen edest.
pttä minun si

IMMnua/ O armias lEsu/ty
tämän/ ettäs minun Sp"

seini Rangaifiuxee MesolitjaO
seit Rälkä/ Janos/ Wilua, Wai>
wa/ Panelusta / Waino/ Kipu«l
K öyhytlä/
«appuran Piston ja itzc caeteran M
fiin Cuoleman! Cuinga suuri o»
sinunRacMdes Palawus/ jyca si



Wi/des lucu z?y
«uri waadei/nijnhalwan jatijllämät«
lölttckn Palwelias edest itzesEhdollas
niji» suureen waiwaan nijncuin Me»
nm upottaman'. Sinun Wia«o<
mudesja Wanhurscaudesttti sinun
wapaxi caikesta Kärsimisestä- Mue<
<a sinun määrätöin ja sanomawin
Rackaudes asetti sinun minun siani
welwollisexi/ ja wicapäri. Mmä
nwin ja sinä paransit: Minä rys-
Msin *ja sinä maxoit-minä Syn-
diä tein jasinä tärseit. O armotli»
finHEßra lEsu/ minä tunnen si.
nun f Sydämmellisen iaupiudes
ja Rackaudes Halun: Se näky/
euin sinäenämmän minua cuin itzi-
cls racastaisil/ sillä sinä annat itzes
minun edestäni. Mixi piti sinun
«viattoman Cuoleman Duomwn
ala tuleman ? Mixi piti sinun cau-
neimman Ihmisten iasten seas hyl»
Mmäni miri piti sinun «van»
hlllscaimman hostlltaman ja sidotti
mani Minä näihin caictijn olin
wicapä; Mutta sinä sanomatw,
msia Rackaudesias/ tulit tämän
Moilman Fangiuteen/ olit Orjan
muodon/ jaRangaistuxet cuin minä
«nsainnut olin/ sälytit itze pslles.
Minun piti duomillaman/ Syndei»

R) ni läh.
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ni tähden ijancaictisest Poltta» d«l.secn Helwetin iieckyn, multa si«zRackaudcn Tulellapoldellin Riistin
pällä/ ja nijn minun Helwetin Tu>
lesta wapahdit. Minun pin mi »un
Syndeini tähden/
Caswoln edestä poisheiteltänick:
Mutta sinä/minun tähteni/ wt W
itzcs Taiwalliselda Isäldä ,)lör,an-
netuxi. Minun piti>perkeleildsj<!
hänen Engeleildäns ijancaiclW
waiwattaman: Mutta sinä lM
rältömäsiä Rackaudestas ann,oili'
tzes minun edestäni SatananP alwe<
lioilda waiwatta ja ristinnaiulitu
Nijn monda cuin minä näen sinun
Kärsimises Wälicappaletla ia Asth
ta/ nijn monda hawaitzen my os si>
nun Rackaudes merckiä: Sillämi>
nun Syndini owat ne Site»/ n»
WilM/ ne Orjantappurat/ joitt
«aicki sinä sanomattomastaRattau
destas minun edestäni tärseit. E
Mm sinu» Rackaudelles wielä G
lä ichan omistamiscsa/ sinä tahwi!sen jultisemmast wahwista/ D
catteralla Sielun ja Ruumin M
walla. Mitä olen Minä/ O Cmck
waldias HERra/ ettäs minun, O
«elmalloman Palwtlias edestä <4
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M niftt monda »uotta Palmella?
Mikä olen minä/ O ihanaisin Yl»
tä/ ems minun «lticln Synnin Or<
M/a Peri elenPonon edestä lyes
cuolcmisiacansäfiänyt. Mikä olen
minä O iaupias iuoja ettäs mi-
nun halwiman iuondocappales ede»
lttRistinHirsipuhun sinus annoit?
Tonststolen minä sinulle/ O ractain
M Werimorsian/ jonga tähden
sinä nijn paljon Wertas wuodatil.

olen minä sinulle caunim-
mlle Cuctaiselle wahingollinen ja
pijlelewäinen Orjantappura. Minck
panin rastan Cuorman sinun päl»
les/ ionga Paino nijn sinua wai»
»Utti/ että werinenHili sinun Ruu«
niistasrunsast wuoli. Sinua HEr.
« lEsu minun ainua iunastäjani
ja Mlimieheni/ tahdon minä tH.
män sinun Rackaudes edest ijan-
lMstst ylistä ia tijllä/Amen.

Cuudes Lucu
KAä Cutzumistn edest Sa-

nan cautm.

MUENra mmunluma-M »lam/ sinun olcon Ylistys
Mos ja Cunnia/ettäs si.

R 4 nun
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nun Isällisen hywän Sussios jo
Vieuwos meidän Aumdestam O»,
van Saamamisen caucea olet ch
lonut meille ilmoitta, iuonnostain
«ne olemme * Pimeys: Istun,,
«ne f pimeis ja cuollon Warios,
Mutta sinä/ tirctan EwangeliuW
Walkeuden cautta» ne Pimc>)!!«
hajotat. Sinun F WalkeMlol
«»e näemme Walkeuden.- Se M
Sanan Waltcuoes sen lotisen !»«!>

teuden 3 joea watista caictl Ihniu
set jocca Mailmaan tulewar M
<ä hywä olis salatusta T.lwaraW
ja <PKynttlclstcl wacan ala t<lW
tysiä? Senichden ylistän MinätÄ

Sydämellä sitä suuna W
wä iyötä/ ettäs EwangellUM!»
Sanan cautta »lmoitit meiue M
Poicas hywättwin Tawar.m. Cw
ga " suloiset owal ntzden
ea Rauha jullstalvat/jotcahywäsW
nawal/ja Aueuden ilmoittamat! ii
Nlän oman Tunnon Rauhan j«<
Sieluin Autudcw sinä Ewangelilll
Min Sanan cautta meille wielä li
Nchan julistat/ ja sinun Poicoi
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Waldacundaan meitä cutzue. Mi-
nä olin eryletty erhelysien harha
M, nijncuin Wchchäinenjacado«
nut iammas : Mutta sinä Sanas
cautla saatit minun Mens oikialle
Tielle. Minä olin Duomillu j«
tadonnut; Mutta sinä Evangeliu»
niin Sanafa minulle tarjot Christu-
xmhywäl Teot/ Christuren hywis
Ms sinun Armos; sinun Armo»sas Syndein andex saamisen; Syn»
deilt andex faamises/ Wanhurfcau»»en; Wanhurscaudcs/ Elämän ja
ijoncaickisen AulUden. Cuca taite»
thlellisest tätä sinun Sydämelisick
loupiuttas tijlläi Ia cuca laita aja-
tuManscan sinun hywydcs suurudett
i» Aictauden tuttia / Meidän Au.
ludemsalauden/ * cuin Mailman
«lusta salattu on ollut/ ilmoitat sinä
nicille Evangeliumin julistamisen
coutta: Sinun § rauhalliset Mtu-
M' cuin sinulla meistä oli / ennen
cuin Mailman perustus lasteltin/il-
witatfinll meille Sanan Saarna-
nxsencautta/i- joca on meidän lal<«im kyntilä/ waeldaisam tämän pi>
Mn taxon läpitze/sijhen nancaictisenAltmlee.Mitä olis hywä olluesijtäs
, Rs että
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että me synnyimme/ jos etsincl Chch
siuxen caulta meitä Synnin tähden
fanMuj. olislunastanut/' Mnäo<
lts ouul sijtä hywä/ ette me lunM
lin/ jos ll sitä määrätömdä lll>
nasiuxen hywä olis meille
San>s cautta ilmoittanut? Sin^»
«ocot.l Melllt Hiätcs coco Pälwätt!
S«nä colcucat f meidän Sydämen
owe jol.apäiwä/ ja Saws caut<«
lneltä ca»ck,a suloisesi tygös cu?l>!,
Cuingä monda epälucua Ihmistll
elä Pacana»n sokeudcs ja erheiyM
joille sencaldainen Sanan Walteui
ei ole loistanut/ cuin meille aiwan
tijllämätlömcke smun hywydes on
suonut / Ah cuinga usein me ,M
cayellam ja tyttämättömMlläm sen
anialtzem ettäs meildä sen cullaiscn
§ Sanas KyNtilän poisottaisil!
Mutta sinä olet pitkämielinen/ tW
3 meldän Syudejäm ja sen pyhw
män <v mas iahj.,n ja callimmon
T>waran/ sinun sanomattomch
faupludcstas Meille «varjelet. Jo»-
ga hywän <3yön edestä me ijancaio

sinua tlltäm/ ja ettäs sen M>
lä, edespäm meille waljellsit/ hamfi

Amen! Sci^'
s,<. 7 Z, iO. F^'/.i,!,
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Settzemäs Lucu
Mä sen edest/ että Jumala

odoeta meidänKändynMam.'
VMLauptas Jumala/ ml-

tljiän sinua ij.ncaicklsest/
nunun dandyn ystäni

sencaldaisellä F piMm«el,sydeUtk j«
hywydcllä odottanut olet/ ja Syn»
nin retkeldä Minun sinun Walda»
cuobas osall,sUteen johdattanut.
Cuingä luuri on sinun pilt<imielisy«
tes/ettes ole minua joca sen tylltl
hi>win olisin tuhannen kcrla ansain-
nut sinun Caswois edestä Ms heit-
Myt ja ijancalckisem Cadoluxeen
syDnyt? Cuinga monda epcklucui<
sia Hmistcl on Cuolcma ennätts»
ni)t/ ennein cmn teit Man C<uu-
inuxen j CUinga Monoa Syndistck

waltahacöistx tehnyt/
M ole saanet Spndejclns andex»
O minun iuondoni meno ole mi-
nua nijstäeroiltanut/ wan sula sinun
pilttmielisydes hywys: Ei tewiäm»
bl lNinun wicani/ wan sinun ylön>
paldmen Armos: Sinun armolli-
Deskllwoitteli minun wcheljälsyde-

Rs ni cam
§ /le», l, 4.
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ni Minä jouduin rickomo-
sa/ sinä jouduit armahlamasa. Mi<
Nä wiwytin tändymystäni: Sin«l
wiwytit Wanhutscasta rangaistu-
stas. Minä exyin/ ja sinä cuW
minun: En minä lahwnut lullo/jo
sinä odotit minua. Tätä sinun hy.
wylläs/ O suloinen Isä/ en taida
Minä itsnäns täydellisesi kijttä. TH
tä sinun pilkäwielisyltäs/ o armolli-
nen Jumala/ en taida minännM
tawalla mara. Sinä olet minun
warjellul lukemattomista SynneW
joihin minun nin hywin cuin monen
muun olis langettanut tihan m>
mellus/ Mailman wiettelemys/ j«
Perkelen yllytys: Ia et ainuastM
Minua monista Synneistä warjelluil
ötfen nihin langennut: Mutta myoi
minun täudymysiäni/ nijsiä joihinj<
lange, nm olin/ nin armollisesi od»<
li» Minä löydän sinun armollista
max<cuin minä olin wialtinenzM'
nä «m Syndiä/ sinä kärjeit En j
Minä hilllnyt iyeni pahategoista /j«
sinä pidänt itzcs hosumasta.- Min<!
pidensin cauwan aica minun M-
lyttäni/ ja sinä pidensit sinun hyn>P
täs. * Mitä oli sillom minun an-

« sioni!
»l^.«/. >/p«
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fioni? Ei muu cuin paha ja caickein
pahin/ nimittäin minun Syndini lu«
tuns puolest aiwan monct/ painons
puolesi alwan rastat/ useudens puo-
lest aiwan cauhial. Se on sijs tul-
lut sulasta sinun Armostas ja Hy»
wydestäs/ ettäs sencaldaisella PM-
miclisydellä olee minun tckndymystä»
ni odottanut/ ja nijn monesta Syn<
uin paulasta minun Sieluni tir-
wollanut. Sinulle / O HTRra /

olcsnKijlos/ Cunnia jaylistys ijan-
caictiseen/Ameni

Lahdexas Lucu
KM Kändymyxen edest.
WUlna Mn sinua mi°
AMDiMn Jumalan,/ ettäs sen

* cowan ja
Wgian Sydämen olet tändänyt/ee-
ckftnkiwisen Sydämenolet minul-
da pois ottanut/ ja «lldanutminulleSydämeniihasta.ltzestänltaisin syn<
dljn langeta : Wan en tainnut itze-Dm Synnist ylösnofta/itzestäni taisinM/ wan en lainu »ällens TielleMa muutoin cuin sinun cauttas.
Mncmn fe f jocaÄitins CohdustIpndy tymäräs/ ei taida luonollisilla
«r > Paran.
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Pawnnuxilla oikioxi tulla/ jch
hän Jumalan omalla Woimalla <«,

le o/etuxi.- Nijn Myös minun Sie-
luni joca oli syndynyt hengelift
Kymärrpxes Syndljn ja Maalisi»
Cappaleihin/ ei «ainnm yhdelWn
Ihmlsen WoiMalla/ wan amm.
stans sinunArmollas tulla ojemxijz
sinun Ractautees ja TaiwaWen
Hywytten Haluun taiwutttuxi.M
nä taisin itzeni minun moninaiM
Synneilläni caUhiasi rumaxlelM
sinä ainua taisit minun Mene cm.
nisiä. NijncuiN * musta CaH
ei muum Nahcans/ eikä Parli,
Pilckujans: Nijn en laitanltt M
hywä tehdä, joca pahatecoini cow
nansolin mielistynyt. Sinä f HG
ra minunpalamit/ja Minä palaiji»!
Ia cuin minästnulda palaUlttlu».
lin/ nijn M,nä caduin/ ja fijtte M
Minä lallawaxitulin löin minä w
deitani; Minä olin cuollmSynm
sä/ ja sinä teit minun eläwäxi, W
pallocuin cuollut taita autta sijhen!
että hän w,rgotttan : Nin paljon
laisin minäkin autta minunKänly
mnstäni. Ellet § sinä ollS minua
wetänyl/ m olis minä ikänäns sinun

tygos
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WZswllut: Jollet sinä «lis minua
herättänyt, en olisitänäns Minä si.
nun tygös herännyt; Jollet sinä o»
lis minua»valistanut/ en olis minä
itänäns nähnyt. Synnit olit mi-
M Hunajata ja Mettä matiam<
Wt: Wan että ne nyt owat carwat
ja cattcras/ se on tullut finulda / io»
fa minulle annoit hengellisenMaun.
Hywäln Awuin Työt olit minulle
Sappe ja Coimuoho carwammat;
lNm että ne nyt owat suloiset ja

! mokat/ »e tule sinulda/ joca minun
lihaniturmellun h.,lun hengen caut-
,t« muutit. Minä * waelfin exyxis/
nincuin cadonm iammas/ ja polttei-sm wäryden Tielle: Multa sinä hy.
wä Paimen etzeilminun ja saatit py<
häin iaumgan. Hlljaiy tunsin mi-
nä sinun, H totinen Walteus: sillä
5 suuri ja syngiä pilwi oli minun
Turhudeni Silmäin edes/ joca esti/tttenminä oikia walttutia taitanut

f lchbä Hiljain tunsin mmä sinun/l O toiinen Walteus! Sillä Minä o-
lin sotia/jaracostinsok Utta/ ja syn-
!tcin Pimeyttä myöden waelfin Hel-
min Pimeyttä cohdcn: Mutta si<B minun maistajani/ etzettsnä/oca

eisi-
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ei sinua etzinyt; cuyutt M joeaei
sinua vucoillut: Känsit tygös/ sen
cuin ei ollut tändynyt/ jawäkewW
Änellä sanoit: Tulcon Walteus
tämän Sydämen sisälle/ ja Wal>
teusmli: Jäminä näin sinun mi.
teudes' ja mnsin minun soteudeni.
Tämän suuren hywcln Tegon ene-
siä/ ylistän minä sinun Nimes ija».
caickisesi/Amen.

Vhdejäs Lum
Kijttä Syndein andexi saa-

misen edest.
UMlMcaMuen jaLw

Jumala/ minätijtänft
Sydämestäni elces '

minua hyljännyt cosca minä sinu»
lygos tulin/ wan armolliseft wasto»
otit/ ja caickiSynnit laupialiselt O
dex annoit. O suloinen Isä/ M
olen se tuhlaja f Poica/»ocaM
ni Tawaran Plonpaldisuocs tch
laisin iuonon iahjatminä saastll'
tin: Armon lahjat hyljäisin; i«
Eunnian iahjat peräti huckaG
Minä olin köyhä ja nälkäinen/ l«
sinä ruotett minua isowaista Tai'
«vallisen Armon teiwM. M«

O
*Ms,ZS 56?M'H
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olin alasioin ja caitestahywcW pal«
jastetM/ sinä minun jällens Wan»
hurscauden Waattella puetit ja ric-
taxi teit< Minä elin cadonnul ja
duomillu: Mutta sinä minulle ljag-
caickisen AutUdenArmostas
tit. Sinun Sydämes p.«loi ia«.
Mesta minua cohden/ sinä * ha»
loisit minua ja suuta annoit/ lähet<
täin sinun ractan Poicas / f jocc»
oli sinun -Helmafas jaPyhän Hen-
gen § joca on sinun Suus anda<
mus/molemmat sinun määrälts»
m<ln rackaudes lodistajaxi. Sincl
waatellt minun endisilläWaatleillat
andain minulle jällensendisen wim-
lomuden: sinä anno.it Sormuxm
minun Käteni armon Hengellä mi»
nua kihlaten/ Kengät annoit sincl
minun lalcoihin/ cp Rauhan En>.
angeliumilla minua warustain/ sys-
leiyn Wastcan sinä teurastit/andMsinun rackan Poicas cuolemaan mi.
Medestäni: Sinä annoit minunsyödä ja iloita/ andain minulle »*

Sydämen Ilon ja oikian omantun-
non Rauhan. Minä olin cuollut,
lnucca tulin sinun cauttas eläwäxi:

Mincl
*».,„. t7«ö.,.if. § c«»,.,.,.
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Minä olin exynyt/ mu«a sinun caM
las mlin jällens tielle: Ksyhydcn
cautla olin minä tyhjetty/ muita i>
nun cauttas sain minä endlsent«<
warani: Sinäolisit sinun N.mhul'
scalla Duomiollas taitanut hylj<l<j
minun nyn monella Synnillä tH.
ramn / nijn monella wiaUa häwlli.
siyn/ nijn monella Wäärydellä m<
mellun; Multa sinun Armos oli
wätewämbi cuin minun Sandini!
Suurcmbi oli sinun hywydes/ c»in
caicki minun Wäärydeni. Cuing«
usein minä Sydämeni Owen tijm
suljin/ cmn sinä tolcutit! Nljn oH
sin<l kyllä sinun WanhurscanD»»'
mios ,'älken taitanut sinun am«
Owen sulke/ cuin minä colcuM
Euinga usein lutitzin mnä Corn»
ni/ engä cuullut sinun Äändäs/ w
scas cutzUlt! Nijn olisit sinä laiton»
sulke sinun Wanhurscan BuonV
jälkeli/sinun CorwaS/ettes olis cck
lUt Minun Händäni/ cuin MlN<l ji>
nun tygös huocaisin. MutlaM
Armos oli yiönpaldisembi/ cuin cM
minun ylitzekäpnnseni ja wiccmi, <l>
cotttmlla * KäM elit sinä m»

walla^
* k/<ss,,»
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»asian/ poispyheit minun Wääryde-
»inijncuin Pilwen ja F heilit caicki
ininunSyndini Selkäs laa. Et si.
B enä muistele minun pahalecoja-
n,/ wm otal minun sijhen awaraan
sinun laupiudes Helmaan, Tämän
suunn hywälecos edest olcon sinuntijcos ijancaictlsest/ Amen.

Kymmenes Lum
Mi sen edest/että Jumalameitck hywäs attomises wahwlsta.

Inun/HCRra/ olcon
KtjwS " ja Cunnia/ siuna-us ja ylistys/ elees ainus»

Ms minuaarmollisesi wastcmotta-
W/ cosca minä Cammuxen «m/
ni«ta annoit myös woiman itzeniEynniM pidätlä/ ja Parammin el<l.
Mitä on sljtähywck etlä jocu saira«Mst paracux tult/ jos Tauti tuleMms cowembana? Miläolis Syn,
W Päästöstä hywcl/ )ollei annetaisArmo jumalisesi elä? Sinä Ou-
Minm Jumala/ olet caicki uttol.usm ja laieaw.in Parandajan Tyol
lninun Sieluni halvoja paratesas
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täyttänyt. Minun Hawani olit Cuo,
leman Hawat/ ja sinä paransit n<sinun Poicas -Hawoilla. Suuri
waara oli eitä paraml Hawat o!ii
tullet «wilyri/ mutta sinck Pyhän
Hengen Armolla/ nijncuin hywätlll
Wolttlla/ sen estit. Cuinga suun
joucko on nijtck/ joeca sijllc/ cuin e<
wat sanet Syndins andex/ jMeni
palajawal endiseen Elclmäns W
noom ja pahasti Syndins tenM
Jumalan rascammast wihoitlawol!
Ah cuinga monda nähdän/ sijl!<
cum owat Synnin Itestä pelch.
lUt/endiseen fangiuteens palaiawa»
ja sijtte cuin hengellisesi Egypch
vwal ulos johdatetut/ sen Pach
wielä halajaman! He * owat
ennel Mailman saasiaisudest Chli>
fiuxen tundemisen caueea: Mm
jällens nijhin käriwät/endisen paho»
Elckmckkereans tawotlamistn cauli
ta. He olit F pelastetut Saman
SiteistäParannuxen caulla: M«l>
«a nijhin Mens kiedoilan pahe»!'
bain Hengein wielellpxen <au««.
heille f tosin on wijmeinen pahw
maxi tullut/ cuinensimsinen/iaolii

hei»!
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heille parambi ollm/ ettei he Wan»
hurscauden Tietä mndenelcan olis/
cuin että he tunsit sen/ ja poicteisie
M Pyhästä Kästystä/ joca heille
«nneltu oli. Nämät owat coirat/
joeca syöwät Oxennuxens ja pesiyc
Siat/ jolcarypewäl Ropacosa jäl«
lens. Se olis taitanut minulle»,
gin tapahtua/ jollei sinulle olis tel.
wanul sinun Armos woiman ja
Pyhän Hengen Wäkewän Awun
cM«a minua hywydesäwarjella. Se
ftma häijy Hengi/ cuin heidän on
n>oittanut/on myss minuakin cote-m Se sama Mailma/cuin hei-dän on wietellyl/ on minuakin hau»Mllul, se sama tiha/ joca heidänon woiltanul/ on minuakin tehoi-lellul. Ainua sinun Armos on mi«nun heidän cotcmifians wastan war»
jellul/ ja woiman woitto saada lah.jMnul. Sinun F woimas on
>n»iusa heicosa wäkewcl ollut. Si«nulda tuli Hengen wäkewys/ jolla
lolfin hillitä iihan Kehoieuxet. Mi-l<l ikänäns minusa hywäon/ se on
Mldacaiten hywyden aluldatullut:vm iuonnon jälkenei ole minusaAuta cuin Spndi. Nijn monda

sl.o,.»,^
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sijs hyws Työtä/ cuin minä iheU
ni löydän/ jotta cumngin minun
ichani wmn lähden omat saastaiftija puolieräiset/ nijn monda täyiy
minun tuta ja tunnusta sinun Ar.
mos iahja. Tämän sinun suuren
iahjasedest/ cums Mllulle oi<,l<
tanue olet/ tijtän minä sinua ijon-
calckisest/ Amen.
Wdestotstakpmnw

nes Lucu
KM Jumalala caickem

Sulun, Ruumin ja Onnea
iahjain edestä.

ja Lau»
Jumala/ minä tijiän si>
ljancaickisest/ elles ol<

ainoasians and. nm minulle Sie-'
lua ja Ruumista: Multa n>B
pälisexi monella Sielun/ Ruumin
ja onnen iahjalla caunijlanul. Si-
nä/ * corkein Wijsaus/opetat D
Misillecaictimitä he tietämät. Ds.
minä sijs jotakin hywä ticdän/nM
fe oftlta cohla sinun plönpaldisen,
Armos. Ilman sinun
minun ymmärryxcni pimitetty' il<
mm sinun armoos on minun M«

jeni
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W fangiltu. Jos winusa on jo-
chn «rckautla ell toim<ll<sutta/nijn
M mle sinun armostas. Sielun
Silmä on wimellisus/ toimellisuden
Silmä on JumalanArmo. Caiken
«in me tlcdam/ sen me liedäm taic-
lo iuonnon Walteudcsia/ lmckasanan ilmoimxesta. Mutta sinul-
M O ijancaickistn wijsauden Wal-
W mle iuonnon walistus. Sen<
Hden caicki cuinmetiedäm/ se tu<

lc sinun iahjastas. Sinä' puutlu-
umoin elämän iahde f olet minun
Wuxlni ja Pitkä Itäni; Sinck OiiMcaickinen terwcys/ olee minun
Ruumini wahwistus ja wäkewyde-
« Noima: Ei/ F IhmiNcN elä ai-mchns ieiwcksicl/ wan jocaitzesia
Lanasta/ cuin Jumalan Suustache: Nijn myös ei tule Ihminenwepdesä ja woimasans ylöspide-
P paljalla ieiwällä/ eikä ainuastans
ÄUilla Taudissa warielluxi: mm»'chcaitzella Sanalla cuin mle sinunMstas. Mielen lcwollisus war-leRuumin lerweyden / Ma JrDsanda oman Tunnon ien-!Ulen. Sinulda/ caickcin c?
BVsi mle oikialumallsus
'"Z0,,0.F9^,.^,'
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wäinen mielen lewolllsus/ ja toiW,
,u Ruumin terweys. Mitä
minulla on Ulcona,stahywa7seca«>
ti tule sinun hywydestäs. En iei.
w6n palaisiacan mincl sais omol,
ansiollani/ cuinga paljon wähw
Min sen/ ettels nijn monella ja sm
rella ulconaistlla hywydellä mmu,
lahjoitat? Ne cutzman Onnen hy
wydexi; mutta/ totta sanoin/ ne o
wat/sinun ArmoS iahzat. Ei olemi
»H, autuambata / cuin muille h>>
wä tehdä ja jaca; tästä onnellisu
desta olet sinä minun tehnyt osM
sexi/ andam minulle ajallisten tol
wetten Ulconaisia hywyttä. Sin
olet Minulle tylwclnyt sinun Armc
Siemenen/ että sijtä muille caswo»
hywäteroin Elo. Paljon hytvä»
l« sincl minun halliluxeni uscom
enä minullaolis TilaCansiapalweli
oilleni hyws tchdcl. Sinusta c«
ten hywyden iähtestä juoxewal »

nulle sinun hywälecois Ojat. M
minä olen/ mitä minulla on/ mi!

n 6 annan» se caickl mle sin»>
«destäs. Tämän sinun mclärK

iaupiudes edest tijtän mi»
'"aictlsett/ AMM. Essi



sy,

Mdestolstakpm-
menes Lucu.

Mä Casten Sacramenditi
edest.
O ijancmckmm

MMj.! iaupi«s Jumala, Isä/
ja Pyhä Hengi/ mi-

„H tijcsn s.mgcn nöyräsi/ ettäs M
pyhällä Casten Pesolla olet m,nun
coitista Synneistä puhdistanut/ Ar-
Wniijtwon ottanut/ ja ijancaicki-
stn Wmän Perillisexi kirjoittanut.
Minä tunnen sen sinun iahj <ree/ ec-
«iminäChristilllsistä Wanhemmista
syndynyl olen/ ja heidän cauttans

llmän Taiwallisen Armon iäylen
ygö luoeu. Cuinga monda epälu-
W tasta Paranain seasa syndy/ jch

Lynnnsäns cuole / ilman läeä ler»
»Ms ja pyhä Sacramenliä? Nij«
iä ei oic Mlnua erölttanUtf
van amoa sinun ylsupaldznen
!>os. Heihin olin Minä yhdisiettl)
Vian Yhteydellä: Wan olen hei»teroitettu sinun Armos OsalliD><lla Cu,nga suuri on tämä sinun

ennen cuin minä
Wsinä minun. Ennen cuin ru-
W/ luulit sinä/ ia ennen mm rsl-

O mtm
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cutin awaisie. Tämä taupius yW
täy caiken Kijwxeni ja wielä caltcn
Ihmettelemisengin: Sinun * py.
hään Nimees olen minä castenu/si.
nun pyhä Nimes on minun
«ucoildu / nijn olen minä sijs Tai-
walliseen Perhecundaan ocettu/ mi-
nä olen Taiwallisen Isän lapM,
Christuxen Weljexi/ ja P.Hcilgen
asumasiaxi tehly. Tämä on W
ja Taiwallinen Peso: Senlähden
olen minä sijnä caikesta Sastaisu-
desta pesty ja puhdistettu. Se on
-j- uden Syndymisen ja udistuxen
Peso: Nijn olen minä sijs sijnäPy<
hän Hengen Armon cautta wastu-
dest syndynyt ja udisteltu. Caicli
cuin minun iunastajani ChristuslE<sus pyhimmällä Cuuliaisudellans jo
Werens wuodaltamisella on ansain,
nm/ sen taiten on hän tähän m<
welliseen Casten iähtesecn nijncuin
kallelle pannua. Sen?ähden Casten

' saada/ on miia Christuxen WerellH
priscotetuxi. Se § callis Chrilw
xcn Meri puhdista minun caikifia
Synneistäni/ ja 3 sinun Caswsis
edes tete minun iumi walkiaxl. Ijan-

tticki»
« 28, lp. t?>'i..z, s. L
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caickistn O ijancaickinenlu<
mala/ olet sinä Castes minun can>
sani tehnyt/ että minulla olis Tila
oikian Catumuxen cautta aina sinun
lygös mlla. Sinä * olet kihlan-
Mmmunitzellesijancaickisest Wan,
hmscaudcsa ja Buomiosa/armosaja
iaupilidcsa: sinä annoitminulle Ca<
stesa hengenKihlan jaPandin: sen<
chden/ ett sinä taida minua heillä
M Caswois edest : Wan muistat
sinun iupauxes ja wiel minun Tai<
Milisten häiden Iloon. Nijncuin
winun Wälimieheni jaPäni Caste-
ft * Taiwas aukeni: Nijn olet sinähänen Castens Vhleyden caulla a>
wonnut minulle ParadifinNijncuin Christuxen Easiesa tuliPyhä Hengi alas hänen pällens/
ia Taiwallisen Isän Hni todisti hä>nen rackaxi Pojaxens: Nijn olen
minäkin hänen Castens Meyden
cilUlca tullut Pyhästä Hengestä o-Bistx ja Jumalan lapsexi tehty.
longa määrättömän sinun Hywä-«cos edest/ minun Jumalan/ ttjlän«m sinua ijancaictlftst/ Amen.

S 2 Col-
56«lF. t
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KolMastmstakpW
menes Lucu.'

Kyttä HmanChtolKsen W

DWUmga sumest/ Ow
Jumala olen mmarvll,

tijltämcln/ etch
siinä caickein pyhimäs Ehtollists fi.
nun Po>c«s Ruumilla ja WereV
minua rawitzet. Mikä taita M
Taiwasa elt Maasa calliMbi / cuii!se Jumalinen Ruumis joca sinun
Poicas Personaan yhdistetty on?
Mikä on wahwewbi sinun Armei
Todistus ja Pantti / cuin se call,i
sinun Poicas Weri Ristin Pwso
mmun Syndeini edest wuodattttll,

iunastuxeni HilM»
sinä lahioitat minulle/ että se M
luja sinun Armos Todistus mmm
cohden. Nijn «lein cu.n minä olen
casten iijtosta Synnin cautta !an>
gennut nijn usein laan minä oitian
Catumuxm ja tämän pyhän Ehiol'
lifen Nautltzemin n cautta siihen D
lens palata : Tämä on uden Testo»
Mendin Sacramenn/ joca mmun
wasiutisillÄ Armon iah,oilla ain«
«dlsta. Täsä Ruumlsa asu i<ze b
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!M: Sentähden se minun ijan-
coictiseen Elämään wirgotta ia he-
M Tämän Weren wuodatla»
miscn cautta on tehty täysi maxo
lsiinun Syndemi edestä: Senläh-
len sm juomisen cautta tulen mil»<Z
Oyiidcin andex saamisesta wahwi-
sittuxi. Christus/ itze tomus sano:
Joca syö minun ichani ja juo mi-
nun Wertani / hänellä on ijancaic-
tincn Elämä/ ja Minä olen heräl«
läivä hänen wtjmelsnä Pä.wänä/
<osin Elämään ja Eunniaan, Sil-
lä f tämä on Elämän inpä / ioca
Toiwast tuli alas/ joca sijcä syö ei.
hllnen pidä cnolcman/ wan elämän,
ijancaichftst. Se on Vfcon syömi-
nen/ jota Chnsius täsa ylistä / joca
<<ltä Sacramentiä nutllcsa caiteti
M tapahtuman/ M me/ stn cuin
Elämäp asetettu on/ elämchtt nauti-
Gm. Seneähden tulen oi-
tlajla Uscylla tähän Taiwalliseen Pi-
toon/ wahwast ustoin että se Ruu-
misjolamins syön/ on minun ede-
stäni cuolemaan annettu: Enä se
Weri cuin minch juon/ on minunSyndeini edesi wuodattllu. E»gH
«tdH ensingHi epäM Syndein An-

S; deLMs
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dexsaattlisesia/ sillä minä olen uch
wistettu minun Syndeini edestä an<
nemn Hinnan Osalllsudclla. Cn
minä taida epäillä sijtä/ että Chl,.
fius minus asu/ cosca hän minun
wahlvisiaRuumins jaWerens Na«<
titzemisella. En minä taida epW
Pyhän Hengen Awusta / cosca mi.
nun heictoudeni wahwisietan scn<
caldaisella Turwa lla. En miltä pel<
tä Perkelen Wäijylyxiä/ cosca t«l.
mä cläwäinen ja hengelincn Ruoco
Hengen Woimalla minun w.ihwi.
stai Tämä hengellinen Rawindo<cosca me sitä nauliyem/ sen toimittt
että Chrifius asu meisä/ ja me HH<
nesä. Ei salli se hywä Paimen e«i
HelwetinSuden pitä raateleman hä.
nen iambans/ joca hänen omalla
Ruumillans ja Werelläns rawittil
on; Eikä salli/ että Hengen Moi»
ma iihan Heickoudelda woilM
Sinulle/ Osuloinen tunastaja ol>
con Mos/ Cunnia ja ylistys W'
caickisest/ Amen.
Neljästoljwkpttp

menes Lucu.
KMsenedest/ettäluM

la mms cmM pahsst warjele.



Neljästoisiatymmenes lue». 4«z

<K^z.
'lancatcktnen ja Lau«

Jumala/ imnälijtän fi»
'nua ijancaickisest/ ettäs lu»

teinatlomistal Waaroista ja Wa-
hingoista minua tähän asii warjellut
M/ ja Engelittessuojeluxell minua
Dtenyl. Ne wahingolowat usiam«
maljoista sinä warjellut olet/cuin ne
hywät cuin sinä minulle osottanull
olet: Nijn monda SielunpaRuu-
min Puutosta cuin minämuisa näen/,
nijn monda tunnen minä sinun
mos hywätecoa minua wastan. SillH
tttä minä nijstä wapa olen, se tule
caich sinun Hywydestäs. Cuinga
fturi on Pertelen Woima/ cuinga
suuri hänen Cawaluoens! Nijn u-
selncuinsehäijy hengi meidän ca-
mlin ja woimallisin Wihollisemon
Mänyt minulle wahingoea tehdä:
Nijn usein olen minä sinun Hywy-
desKilwellä ja pyhäin Engeliltes
Suojelluxella hänen Pauloiftans
tiwotetlu.. Mutla cuca lait»
Pettelen Wchytyxet luetella? Nijn
Wos cuca lalla sinun hywät mos
luetella i Costa minä Yöllä nucu<
xift macan/ nijn annat sinä sinun
Misen <d<eca?omises Silmät mi»
W wartioila/ ettei Helwelin Wi«

S4 HM'
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joca * Nljn cuin tilM«itljoni yNlbänns käy/ wäjytyMäns

ja woimallans minua cukliiais. Co-sca Sat.in.s PäiwäM Kiusauril-
lanS Mmua cotr/silloin siimn woimol!
öma Hiäsi minua wahwlssa/ etttlse
eawalaKiusaj«saa mmua pauloins,
Cosca lutemaloinn> 'hingoin löuc-
to mmunpWeui tarjol,d«le/ sillo n
jinunEngellttes tein minua f pij.
iittä/ jaon F mttnen Muuri minun
ymbärilläni; Et ole yhcätän luon-
docappaletta/ ehkä cuinga halpa jo
wähä ,e olis/ lölva ei taidaisminul.
le mönda Wchmgola tapahtua,
Cuinga suun ia määräwm on si,s
sinUn Hywydcs/ joca minu» caitisto
Mä Alnun Sielun on
Plcamen Syndijni ja Ruumin» ian>
gcmuxeen. Munasina suloinenl<
sä hailitzet minun Sieluni PyhM«l

en.;elläs jaRuumml Engelilten
wirftlluxella: 3 SMsinä olet M
st n andanut EngcleilleS minusta!
enä he kätNwät minua caitisa Tei-
fäni. Ctlä he candawat minua ä<
Wns/etten lalcam Kiween louc-
tttis. LRra se on tullut sinun

iall<
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iaupiudestas etten minä wielä huc-
tunut ole. locapäiwcl udet Wa>
hmgot minulle ti>.rjondelcwat.» NM
on stjs jocapcliwck sinun Armosusi
minun coh mm. Ett * sinä uftolli-
n n Sielun jaRuumin wartw eorcu
eli maca: «Sinun Armos on mi'
nun marjoni oikialla Kädelläni/ettei
julkisetKiusausten ja waiwmn Sä«
«el minua polda. Eitä p»mlä salai»
sten wchylysien Syngeys minua
«vahingotta. Smä suojelet minun
siMetäymiseni / hallitzec sdeMy-
mistni/ ja warjelel Ulostanimfeni.
longa hywän Työn edestä minck
sinulle «a sinun NimcUes Kijwst wei<san ijanc^ickisest/Amen

ili 4.6.
Mjdestotstakpm-

menes Lucu.'
Mtta tzancaicktstn Autuden

iupauxcn edcst.MUlnakijtänsinua/mi-
MUW.MN Taiw.,Ulnm Isäni/

ettes ole ainuasiansunda-
«Ut minulle Syndem andex saamiast" ja MIM hengen Udistusia,
mutta myoswahwanijanca sm Au.
Mm Cumga suuri on
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tämä sinun Hywydes/ ettäs minulle
telwottomallejasyndiselle/ jscanijn
usein sinun iaupiudes nautin,
nut olen/elet andanue sen UscM.
pen/ että minä rohtenen Taiwallisia
toiwoa/ ja teen Meni sen loiwon
<ltä minä saan sen ylhäisen Huonen
ijancalctlsisa Saleisa asua. * Sen
ijancaickisensa viriän Elämän Hy<
wydet owae nijn suuret ettei nchä
Ma mitata: Nijn yldäkylläistt/ el-
lei niitä taita lukea < Nijn pysynck
set ettei ne taida loppua: Nijn cal-
jlit ettei nijtä taita arwata f Cuin»
ga suuri sijs on sinun Hywydes jo
Suosios minua mahdoeoinda wa>
sian'. Ettäs nijden hywatn iahjain
wahwallatupauxella tämän ElämM
Fangihuones minun ilahucat ja lch
»utac. Että minä jo § Toiwch
olen wapahdettu / todista Towden
Apostoli. Mutta ettei Z Toiwo an.
na häpiään mlla osotta hänenwch-
wa Todlttoxens. Mix sijs minun
Sydämeni wenhe/josa ChrisiusM
jehli/ Epäillyxen iaineilda ja Alloil»
da nijnusein waiwatan. Sinä lu-

mala/

»F. /.7.50»/. e.zi. § /les»
8. »4. 3 lls«>. s. 4.
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mala/ joca olet * Towden Juma-
la/ annoit minulle Amuden iupau-
ret-, Cuingast minäsijs taidan e»
Mlläetlänämäl sinun iupauxes «-

wat lujat ja muuttumattomat. Ijan-
caickistn Elämän lupaus on Armon
lupaus: Sentähden ei mle se mi»
nun löideni ansiosta. Sinun lu-
MMista.Hywcltegoistas laidan mi-
nä M nijn wahwa Ufcon cautta/
cuin SilmäinNäyn cautta/ MH
cuin jo saanut olen. Sinä ruokit
minua sinun Poicas Ruumilla ja
Merellä/ ja waywisiat P, Hengen
Wlisellä TodistuMa: tai.
dais olla wahwembi Todistus jacal-
limbi pantti cuin lämck/jollas minun
Auludmi iupauxen wahwistanul o-
lel. Ilmeisesi minä ymmärrän si«
«un oleman minun 1- tykönäni tä-
män Elämän Tuscasa: Mix ei mi<
nun pidäis oleman sinun lytonäs
ijilncaickisen Elämän autuaUes
iohdumxcsa? jos sinä nijn paljon
hywck minulleosoeat tämän elämän
huonosa Majasa: Cuinga paljo e»
nämmätt sinä osolat minulle Tai-
wMen Paradifin Ilohuoneisa i»
Msta cuin sinä minulle luwannue

S 6 V M/
*M)',6. f i/^51,15.
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oltt/olen minä nijnwahwa cuin liij.
siclkinculNs mmuUejo täsä Mai!ni>iz
o! t andanut nautitaxeni Sinun
* Armos ?a Tomdes on ollut jo
pys» woimallisna minun päällcni
ij mcaickisest. Sinun iaupiudes f
on minun ennättänyt/ ntjn se myes
naudatta minua. Se ennätti tni<
nun wanhurstaxtetemists / nijn st
noudatta minua myös cunnialliy
tclemises; Se ennätti minun/
nnnä yancaickisest sinun tyköncls <-

lä saisin. Semähden ylistän minil
sitä sinun iaupmllas ja tytUttos
ijancaicklsest/ Amen

* «7,2. f p/i/.j?, 6.

Kolmas Osa /

Meidän Tarwettem Tutki-
MemuM.

tarwettem tut-
osocta/ cttel mei>

ftlitzlsiäm ole milän hen<
Hyw lcä: ftntähdcn 0>

pelta c.utenoman wo«man u c»M<
pn h liämän/ ja ainu stalie M<
wamm Jumalan Armon apuun/
joca meille Christuxw ecutta luwol-
tu on. Tätä meidän monina<st«
puuttumistatn tUttlstellesa mcieäm



Cotmasbsa 4il
Sydclmem ylötcln Jumalan ty<w/
ja haneldcl ano wanhan Ihmisen
cuolettamista ia uden udistainista/
cmn wastudest syndyneille jocapäiwcl
Mpellimnon Se udistus st,so u>
scon/ To.won/ Rackauden/ nöyry.
ien/ Kärsimisen/ H,ljaisut>en/Wa<
cuden ja muiden awmn warjelemi-
stja ja iisämftsä/ jota pnä hitailla
Rucouxilla Jumala da pyyttämän.
Ia että me joc<'pckwä lihalda/ Ma-
ilmalda j» Perkeleldä coetellan;
nijn että liha meitä yllynä maalisia
lacastaman/ Mailin-, wchallans ja
Perkele Mäijyiyxckäns meitä wainol
sentähdcn pitä meidän maalisten
«Mllden ylencatzen edest/itzensKiel»
dämlsmedeft/wotton edest yllyeMa-
ilman/ iohduluxen edest caitls wa>
fioinkäymisis/ oitian Sielun lewon
edest/ wotton edest Kmsauxis, war-
Mlyen edest Vertelen wäijylyxlst/io<
capäiwä HERra Zcbaoch, me«dän
ylimäistä Sota.ja wollon HERramnöyräst rucoileman. Wijme,seMttH
Mvleman hetkellä ja wijmnselläDuo-
»molla Jumalan Apua cumminKin
tarwitam si »tähden pitä autuall sen
iopun onnellftn P!ösrouse<msen edch ijancackisecn Elämään/
jmMwä hamtz rncplldaman.

.Ensimäi-
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snsimätnen Lucu
Rucous wanhan Ihmisen

Cuolettamisenevest.DMMi jalaupiaslmw
MMla/ mcldän HERranM.

Chnstuxen Isä/ simminä saman sinun Poicas cau»»
Pyhäsä Henges sangen nöyräsi n><
coilen/ ettäs wanhan Ihmisen Cu<?»
lettamisen cuin minulle zocapM
tarpellinenon/minusi» woimalW
toimilaisit/ että minä sisällisen H-nnsen jältentulisin sinusa wahwift»
luxi. Minun * iihasani asu Syn<
l>i/ anna minulle Hengen WoiM
<ll<i ses wmusasais wallita. M-
nun § lundemalwmat SyndlN<><
setat sinä Walteuleen CaswosettNi
Minärucvllen/ aseta nemyösWal-
temeen minun Sydämeni «en/e«s
minä ne näkisin/ nijtä murhedisin
ja nijden andex Saamisia noH
etzisin Cn minä wielä ole wW
Synnin sisällasumisest: iaina cul<
rengin armollisesi että olisin wap«
Synnin wialllsudcst ja ladoeuxcfi/
Synnin I iäti minun läseniDi

stli
* K0«.7, ,z. f lls«. 6,«., § k/.
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M minun udistemn Mieleni iatia
wastan. Anna minulle sinun Hen-
ges Armo/ että Synmnialn Fan»
g,r ottaisin/ettei Synnin icha m,',
nua Fangina pidäis: ilha * mi»nusa himoitze Henge wastanjaHen»
gi ichawastan- Hengi f tosin on
Ms-wan iiha on heicko: iaina
sijs minun Hengelleni Wolman ja
wäen Rickaudet/ että hän sen wa-
stahacoisen tihan häijytHimot woit<

tais. Se Pono § Delila (nimittäin
iihanHimo) Ihandelemiscllans mi-
nuajocapäiwä waino/ tee minua
Henges caulta wäkewäx sisällifes
Hmises/ ettei hän sen woima sär-
kis. O cuinga rascas ja työläs
on ihens wastan se oniihanswastan
sotia/ O cuinga ylön työläs on co-
to>wihollista woitla! Jos ett sinä
minua Taiwallisella woimalla pue<
la/ nijn on peliältäpä / eltck mmun
chly alle täydä tämän Wihollisensalaisten wäljycysten cautta. Wai»
M polta/ lcicka ja cuolela silswanha Ihmisiä/ että minä taivaisin
Mtlä hänen matian Cawaludens
ja Wielellyxens. Anna/ että minck
iMpäiwä itzesäni cuolifin/ ellen mi«

nä ii«
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nä tihatt Haucumren ciulta/ M'
ok asta ElämäM cu n on Chrisius/
lulls pvls wieroilelux' Sytyca mi-
nun Sydämeen' H tuli; UH
minä Uyrixi sil»uile uyraisia minun
Sieluni rackan poj ston/ paha.
Himon! j l oman mielen,. Ei * ii-
h.» »a Weri taida Jumalan Wol.
dacunda periä nijn cuolcan sijz ne
mmusa/ ettei minua Taiw >n Wal<
daculmaft ulos suljetais. Iotc«
f tihan Men eläwät/ ne cuole.
wat. loeea Hengesä iihan TiK
cuolettawal/ ne saawac elck. Jotta
§ Chrjstuxcn omat owat/ ne risim»
naulitzewal iihans Himoins ja Ho-
luins cantza. Cuoleta siis ja n-
siinnaulitze minun iihani/ O Cl)ri<
ste minun edestcini cusleleltu ja
listinnaulittu!

*». is. fs f «„«,. z, iz. §
0,/ s. 24.

Toinen Lucu.
Rucous Uscon Warjelluml

ja llsämlsen edest.
UMClawä ja tzancaiGJumala / sinä olet

minun Sydämeeni
oikian ja autuaMtewä.ftn Uscon
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OMuden/ minä rucoilen noyräst
sinun hywyttäs / ettäs jen tahdo«fie
suojella ja lisätä Usconi Heickou-
l>cn minä usein tunnen/ späillyxen
AaUollda minä ysein si»ne tänne a-
jctan/ senlähden rucoilm minä nöy<
B ApoMtten cqntza/ * ettäs
minulle usco lisätä tahdoisit. Mi-
yun f Sydämeni sano sinulle tä>
män sinun sanas: Särjettyä §

Ruoco el sinä tahdo murenda/ ja
sMtwaistss Kpntilän Sydändä et
siä tahdo sammulta. Minun 3
Tawarani on minulla sawises A<
llias. Minun Usconi Kyntilän
mmll cannan heicos Astiasa tätte»
tyn/ mitäst on sns minun muuea te<
temist/ cum että minähartailla Ru»
courllla ja Huocauxilla sen war<
jcuuren sinun haldus annan/ ja smlMlsen edest jocapälwä nöyräst ru<
colien. Tämän Elämän jaMail-
wn Pimeydes te minua osallisexi<<jtH Taiwalllsesta Uscon walkeuoe»
sta! Sinun Sanas on walteus ja
Elämä/laim minulle Armos/ ett<l
»Mll vitjalla uscolla finusa kijnni-
Hpuisin/ ja Elämän ja ivalteuden

iap.
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iapsex sinun cauttas tuliM Ann,
sinun Sanas tohdumxet olla min».sa woimallisemmat caickia Perke-
len Kiusauxia/ caickia Mailmon
waskan sanomisia/ ja caickia oman
Sydämen Ajamxiatin. Pxiainua
P. Kirjoimxen Sana on Taiwasta
* ja Maata wahwembi. Maicu»
la se minusa/ sinun Pyhän Hengei
cautta/ellä minä sinun Sanas woh»
wastuicolsin/jacaikenAjatuxen fja
Vmmärryxen Uscon cuulimsudm
ala fangix ottaisin. Sinun is
pauxes owat Armon iupauxet eikil
tule minun mahdollisudestani eli
Ansiostani. SeNtähden taidan lp
ni nijhin wahwalla uscolla luot-
ta/ ja caikesi Sydämesi sinun Hy>
wytees uscalda. Uscon § camea
Chrifius minun Sydämesäniasu ja
3 elä: warjele sijs minusa se A»
most annettu Uscon iahja/ että mi<
nun Sydämeni oliS pyfywclinen
ChristuxenAsuinsia! Usco oncaic-
tein hywäin Töiden Siemen ja p>)<

hän Elämän Perustus.- Senl<lt>
den warjele ja wahwista o laupias
Isä/ st minusa/ ellei minun hen-

gelli»
» 2«e.«: z;. fz.



Toinen lucu 417

MenEloni eitä hengellinen huo<
neni kärseis wahingola. Wahwisia
minun uiconi/ että hckn * Mail<
man jaMailman Päämiehen woil<
«is. Enännä hänen walteultans
f ellä hän Päiwäpäiwäldä tirckam-
mst paistaman rupeis: Warjele
händä tefiellä Cuoleman Pimeyt-
lä e«ä hän loistais minun edcsäni
siihen oikiaan Elämään. Hallitze
minua Pyhällä Hengeilcks/ etten
minä tihan Himoihin mielisiyis ja
Syndiä wastoin omamndoa «<

tlsjanijn uscoani cadotais. Mutta
wahwisia sehywäTyo/cuinsminu-
st alcanut olet/ että mittä wahwanUscon camta ijancaickisen Elämän
Perinnön täsitäisin/ Amen.

»1. 4. f z/6«ö. s, 16.

Oolmas Lucu
Nucous Warjellu-

ia lisämisen edestä.
MH aickilvaldlnsyancatc-
M Ikinen,a Jumala/minä rucoilen sinua/ sinunPoicas pysMn Haawain cautta/

wjele minusä eläwäisen Toiwon
M jalwahVisius. Minun Sy-

däme-
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dämeni hääly usein/ nijncuin Hy'

kestellä Merta/ laina ' nnnullen lu,
jan Toiwon waca jawahwa Ancun.

Kius usten ja Epäillysten
sinäjoca olet f Tolwonjo

caltcn iohducuM Jumala. Nijn
wahwa ja luja cuin fi»mn iupaufies
Totuus on/ nijn luja laica m nuft
blla pyhän Toiwon w hwuus. M
nä luoean sinun iupauxtjs; Etlsi.
yä anna minun «lla ilman AwuiO
Minä uscallan sinun Hywytes/ <«

sinä jalli minun olla ilman iolM
Wsia. Minä z tltdän kenen plllle
minä uscon/ ja olen luja/ että hän
woi minulle tätte minun ufcotun Co<
juni sijhen Päiwän asti, Sen 3
mml totisesi tiedän että sinä Mmmusa olet hywän TyönalcanMseli
sinä myös Christuxen päi<
wän astipaätät. Colme
minua langennutta ylosautta/ Ptl-
Mynyttä roywalse/ heickomilW
wuhwlsta ja ojcnda nimittäin iapsy.
pttamifenRackaus, iupauxen lp.uus
ja jällens andamisen Wo«ma, A<
Mä on se colmisämen Köysi/ jonga

1,12. ? i 6. /e^W.z.^



kolmas lntli 4iy
sinäTaiwallisestlsän maasta Kstet a.
las lchclnfangchuon-sten ettäs mmii
ylös auttaisit/ ja sinun cunnias l,ä-
tyihin wedäisit: Tämä w:wo on mi-
tiun ouludeni anckuri/ tämä on Pci»
liivisiin w,epä Pottu: Sinun tä'
stys afatlelemus sen «te/ että minä
loiwon: sinun lupauxcs ajattele»
Ws stN tete/ että minun sydäm»
meni tule lewoMxi/ jos minä toi-
lvon: sinunhywydesajattelewuse-
D etten sinun Armahtamisesias e-
M; minun oman heictoudeni a-
Mcmus teke/ ellen minä oinaan
«nsiom eli woiinani luola. Jota
wchemMiN Minun Toiwoni nächin
hcldläisin jalluckaifin Nykyisien-Hy-
Hlten/jalnhilNilisen <wun San-
loin eli Carein jowitttan; Sitä
wchwemmin ja tijndiämmäst hän
siihen lujaan lijckumattomaan sinun
iupaustcs ja Talwallisten Hywylten
Colliosn kijnnitttän- Yhdistä mi-
MSydämeni sinuun/ että mnH
Mi itzeni Mailmasta erottaisinia coco Sydämellä sinusa tijnninp-
Msin. M,nä pakenen sinun tygös/
»iincuin * Armon Istuimen/ ia i <u-
Wm Allarin/ iijtvu Arkin ja nm-

pa«^



Rauhapaican «vahiM
Callion/ * ja Amuden Owen G.Minusa ei ole muula/ cuinSyM
Cuolema/ Cadoms: Sinusa «ele
muum cuiu wanhmscaus/ EM
autuus/ iohdums, Semshden e.
päiten minä itzesäni / ja loiwon fi.
nuun; itzesäni minä langen/ sinufttulen Plösautetuxi: waicta Tustu
lisändyis/ ainuastans sinun elaM
»ien minua mteis; woj.
wa f saatlaKärsimisen/ Kärsimys
saalta Coeluxe/coetus saatta Toiwm
mutta Toiwo ei anna Häpiään lulla,
HERra sinuun minä uscollan/MMinua,itänänsHäpiään lafielAm

NsM Lucu.
Rucous RackaudenWarjel'

luxenjaiisämisenedeft.
ja Lau-RMzplas Jumala/ joca olttltz e*

laina minulle oi<
tian ja »vilpittömän hengellisenRac>
kaudenRictaudel. Minun Syd<l<
meni on kylmä jaMaalinen. Oft
nä Mwallinm Tuli/ O Mcaicki'

420 Colmanes bfts
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MRackaus/ sytytä minua! Mi-
nun Sydämeni on cowa ja tiwinen,
O Elämän Callio/ O TaiwaLinen
Rackaus/ Pehmitä minua! Mi»
nun Sydämeni on täytetty wihan
Orjantappuroilla ja wainon Ohda.
M: O racas Isä/ Oijancaicki-
nm Rackaus puhdista minua! Että
* minä Sydämmestäni racastaifin
sinua HERra minun Woiman/
minun Callion/minuniinnaw mi»

, nun Vapahtajan/ minun Jumalan/
, »ninun Kilpen/ ja minun Amudeni
Sarwi. Mitä minä iuondocappa»

> leis näen cuin hywä ja jalo on/ sen,Mn minä sinuft/joca olet eorteinHywys/ paljo ialombana jayldätyl-
lffembänä löydän: Sinua mins«ljs caikesia Sydämestäni ylitzen
Ma josa minä löydän
»ijn suuren caitenHywyden Paljo-
uicn ja yldätylläisyden. Sitä mi-

, nun on parembi/ jom lähemmäml-
, «<l sinua tulen/ jota parembata ei,Ma olla. Mutta en minä taida
> uHaßuumillsilla lalwoilla täyden,»m Sydämen halulla racaftain.os mmä halajanCauneutVa/ sinä"caickcin caunijn/ jos wijsautta,»a olct caickein wisM/M ricea-



Colmatmes vsas422
Ulla/ sinä olet caickein rickain; s«j
Minäracastan woima/ sinä olet coi,.
tein wolmalllsin; loswäke/sinäo.
let ca,cke,n wäkewin; josCunni«.
ta/sinä o!>t caictcltt cUlMiMsin-si.Nä racastit minua/ andain itz<s G
liulle: Minä tahdon racasta sim
Mens/ lyeni locönans sinulle Roc-
kauden cautta anvain. Anna wi>
nun Sydämeni Rackaueeen
nijn että smck ainua olet Minun I>töni ja suloisudent. Sinä tahdeil
Ihmisen iuonnon sinun PojM
päficlmcktömällä iijlolla yhdisti
sumga paljo mämmin minun M
mmun Sydämeni pästamältönM
Rackaudrn Sitellä sinuun tijn<tt<l,
Jumalinen Ractaus wen si»
Poicas Taiwast alas Mahan/ st
toi pieleen piestä ja naulitzi Ristijn
cuoleletta: Eitost sencaldainen m-
kauden liecki pldäis mmun
däniMaasta TaiwaseenylondämN
ja siuuun lorteimbaan Hymymi!
nijn ijnni niwoman / ettei cutt»
eroina ta-da? Minä letisin suum
Wäryden setä sinulle eitä itzelleni!
jos minä Maalisia/ halpoja jaM
huckuwaisia racasta,sin/jolle finäß
suuren Armon M ojottanmjanin-



ft< lupauxet andanut/ että Minä
Rackaudrn cautta. saan sinua lähc.
ft)ä. Tckstä sinun udeftas syn,
lymyös minun Sydätwsäniwttpi-
<i,nßa<taus «äh>mmetsin lygö. lo-
usinua/ O.corkein Hywys/ raca-
!o ' st pitä sinun tästys/ silläRac-
audcn coettelmus on Työn Toimi»
M: Että sijs sinä olet testenyl ra»
M ichlmmnstä/ stntähdenel ra-
Aiyxlkän wilpiltömäst sinua/ Jo-
«ei f Sydämesiäns iähimn-äi»
Ms racasia. Cuca itänäns on wi«
Wiähimmälstni/ nijn olttsinä hä»
im.nijn rackana pitänyt/ ettäs olet
Ml, ihmclllstsi luonut, laupialt,sest

»Mlsuten Armolllftst cutzunut.Gen»
Pen pitä minun sinusa ja sinun
ches iöhimmälttäni racastaman /

wgo mincl uäen sinun HywydesiäS
»j»» luurftn Cunmaan ylö.yxi.

ja lisä m.nusa tämä oi-
u j" wilpllöin Ractuus/ sinä jym
mcalcktnen ja nmuttumatom Rac,»
«»e oiet. Alnen.

Nljdes Lucu
ucous Nöyrpden warrellu-

Nnjailllimlsenedqii
T Ijss».

423Neljäs luc»
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ja

joca calctia ylpeitä,!
wihat/ anna mmulleol,

«,os/ että minä olisin RactaMmusu ja nöyryden cuctainen.- eni
winH Hywän Suloisuden hoj»,
Ractauden töiden
ioealsin / ja Sydämesäni nöy> clsttz
ftsni ajatttlisin. Herra mikä el<»
n»nä sinun edesäs / Tomu/ suhi«
warjo/ja ei mitän. Sentähden wsca en minä milän ole sinun eW
fuo etten minä idzem minään M
itze mielestäni. Poljeminun S>M
zneni lihallinen ylöspaisumus/ e«l
«minä saisin sinun Taiwallisen N
«no? casten. Sillä ei sinun Ar«
wirrat juoxeylös corteille wuoH
w«n alaspäin alhaisiin Nöyrän G
dämn iaxoihin. Ei minulla M
oma ole muula/ cuin heickoudel jl
wärydet. Mitä Hywä minulla cilse tule alas sinun Hywydes lähtessi
Senlähdenen ta>da m,nämitäntz
wä lyelleni omista/ costa ei nW
»xitän oikein sanom / olemmunl
mani. Jota Corckiambana mioi
sinun pidän/ sitä halwembanami»!
pidän jtzmi. Se olcon m«nusta D

ja«!
>



Wydes iucu. 425
ja tosin caucana/ että minun pidäis
Ohywä HERra/ sinun iahjoistaS
ylpeilemän/ ja mutta ftntähdenylön»
ca?oman. Sinun Hywydes Tawa<
M olet sinä minun ydämeni Arc-
tnun kätkenyt/ nijn monda jasuurta
lume tahdoit: Se olcon caucana mi<
msta/että minä ne itzelleni eli omalle
mhdolllsudelleni omistaisin, Sinä
olee sinun henges cautta minii Sydä-
mcmi ftlyllänytlumalisuden jaßac<
lauden Tulen suo armolliftst/että mi-
ni sen tallellapitäisin Nsyryden Tu<
hm cautta. Cuinga halpa on se
Cmnia/ jonga Ihminen sa Ihmi<
sM Cuinga wähämenPlisiys onse cuin Ihmiselle Ihmiseltä anne-
w? Mutta/ jongasinä/ Osumin
luoja/ suurna pidclt/ se todella suu»
non: loca sinulle telpa/ st oitial.
Ie Asiain Arwajalle telpa. Wan
eiyMn sinulle telpa/ jsca ei itzeMielestäns ole telwotoin Sinä
M minun Elämäni Elämä: Sinä
niinunSieluniSielu. Sentähden«nnan minä minunElämäni ja Sie«
l«ni sinun Käsijs ja nöyrällä Sy-
dämellä sinusaDinun *Corteudes catzocon mlNun

T 2 Nöp.
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Nöyryttäni/ sinun ylhäinen Moi.mas minun MHtalata Hcickqultani.
Ach mingälahdcnhalajan minä cot-
gotena Mailmas/ josa ei cuilengon
mitän puhdast ole-, Mingätahdey
corgotan minä itziäni / cosca Syn-
nin Cuorma minua cuitenginrascostalas paina. Anna sinunpyhä Pel<cos täyllä minun Sydämeni/ emise «vahingollisista ylpeyden Paisutni-
sia ajeluis- Olcon aiNa m,nun mui<
stosani minun lutcmaltomae Syn-
dini / olcon vechoduxesa caicki ehtck
mildisetne olis/ Hywätteconi. E.
nämän Minua mmhellisex saaltacon
miNW Syndeini muisto/ cuintehoil<
taconterscaus jostacustahywästä l!)ö<
siä/ jocacuilengin saastutettu jaM
lierckinen on. Sinusa ainuasa mi-
nä iloitzen/ ja sinusta terfccm/ joco
olet minun Ilon ja terscauxen tzan»
caickiseft/ Awen

Luudes Lum
Nucouskarsimisen Lahjan li»

lämisenedesi.
Aicktwaldms ijancaic-

ja iuuplas Humala/
rucoilMsmua harlail-

laHuocauxilla/ ettäs Mlnulle lainasi»
oltlß



Cuudes lllcu. 427
Mn fa wilpiltömän kärsimisen'
Minun tihani aina halaja sitä/ cuin
hänelle otollinen olis/ se on/ hywict
Päiwiä ja Myötäkäymisiä: Eitä
lchdois kärsiwällifest kärsiä Waslom-
käymisiä Minä rucoilcn ettäs tä<
män iihan Halun hillitzisit ja tar-
snMsyden woimalla minun heicko<
Ullani lukeisit. O Christc lEsu s
tHsiwällisyoen ja cuuliaisudrn Mc»
M neuwo ja opeta minun Sydän<
läni sinun Pyhällä HcngMs/ että
minä sinusta oppisin oman tahconi
Mclmän * ja Me panduaRistiä
mielelläni candaman. Paljo cnä-
män olet sinä minun tähteni kärsi-
nyt/ cuins panet minun pälleni.
Paljo coweman rangaistuxcn olen
minä ansainut/ cuins minun pääl<
leni annat mlla. Sinä cannoit
Orjantappuraisen Crulmn ja Ristin
Cuorman/ hicoilil Werta ja * lot-
cuit wchali Cuman mlnun tähteni:Mix en minä sijs tahdois nijn wä-
hä tipua eli Waiwa kärsiwällisesipälleni olta? Mix en minä lchdois
«lla sinun surullisen Cuwas caldai-sy täsä Mailmas? Sinä joit t kär,

T; fimi»
» ,6. 25. f «/F, 6), z. Z

f/il/, 110, 7;



lolmalies osts
simisen Ojasta Tiellä: Mirenminz
lahdois juoda yhtä «vähä Ryyppch.
M ristin Malista : I,anca,ckis«
rangaisturel olen minä Synneilläni
anlamnul: Mix en minä tahdois
sinun»sällistä cmilustastäsä mailmas
kärsiä? Ne iocca sinä nancalckisesi,
ennm cuin Mailman perustus la.
stettin/ olet edescayonuc/ ne olet si.
nä säätänyt Poicas Euwan caldai»
set oleman tämän Elämän Ajalla.
Jollen minä sis tätä Ristin cautn
hänen caldaiserens Tekemistä mielel<
läni tärseis/ nijn minä pyhän ><l
ijancaickisen Neuwos minun Au<ll<!
destani ylöncatzolsin: wan anna ft!
caucana ollaminusta telwottomM
Palweliastas. Se lapahlu Coel»
lelemuxeri ja ei Cadomxexi / etck
minua Ristin Waiwoilla harjoitat:
Nijn paljo cuin sinä panet minun
Meni Ristiä ja Kärsimisiä/ nijn
paljon annat myös Turwa ja toh<
dmusta : ja nijn ei curims/ w«n
Paleta ja maxo lisätän. Ei * ny<
kyisen Aian waiwat ole sen lohdU'
luxen Merrat/ cuin sinä täsä M
mäs annat/ eitä sen Taiwallism
Cunnian/ jongas lupae lulewaists,

Ms
» «<«. 8» H
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Minä tiedän * sinun ole»an lyts-
Nllni Tuscas/ mixen minä sijspaljo»
enämin iloche sinun Armosläsnäs-
lemsest/ cuin mmhedin sitä ristin
Cuorma/ cuin sinä minun Meni
panee? Johdata minua cunga Tien
cama sinä itänäns tahdot/ Opa»
ms Mestari ja Opettaja - Orjan-
lappuraingin jaPensasten läpitze tah-»on minä sinua seurata ainuastas we«
lä jaylösp«dä minua että woisin seu-
ra<«. Minä anan Päni aldir/laste!en
p«llle Orjantappurainen Crunu/ mi«
nä olen wahwaDcl/ettäs »vihdoin sij«
hcnpanet ijancaickisen Cuiiian Cr««
nunÄmen. ?/<«/.Fl>,ls.

SeltzemäsLum.
Rucous Hrljmsuden ja St'<

weyden iahjan lijämisen edest.JM Hywa ja suloinen
joca nijn * ystä-

meitäParannoxeen
cutzut/ ja nijn pitkämielisesi meidän
Kckntzymystäm odotat/anna minulle
Mmielisyden iahja jaHiljaisuden
Rickaudet. Minun Sydamefänipa»
locohtawihan tiecki/ jos iähimmäi»smiminlllle wähängin wahingolate-

T 4 te.
*«s»?,i.4.



430 Colmaiies MS
te. SjNlchden rucoilen minä lch.
räji/ ettäsPyhänHenges cautta cuo>
ltt>.isit tämän minun Himon.
Cunga cowae Sanat/ cowcnitW

finun Poicaskärsei minun tähteni/»
eikä tiroi nut/ cosca händä kMA
MUttaandol Cosio > jocaoi.
kein duomitze! Mitä Ylpeys jaK.
f<ys on sijs/ että millä walwaimn
'tuolewaincn Ihminm Tuhca f j«
Tomu ln woiyhtä wchck cowemba«
Silnacankärsiä/ engä iähimmäiseui
wcholttawista hiljaisella Sydämet
Myittä. O Chrisie/sinä hudat oppe-
tat: § Vppccat minusta/ enä mini
olen sitpiäja nöyrä Sydämesi: M
yä rucoilen sinua hartailla Huocau
'Ma ota minua sijhen hengeUsen!
Schouluun/että minä oiliun Siw
Wen oppisin. «Tumaa suurilla j«
wyneilla Synneillä/ O hywä M
minä sinun wlyoitan / joiden low
fäiwälstä andcx Andawusta mini

Mix minä siis/ 3 ioco o
len Ihmintn./ pidälsin Wcha tO
Ihmistä w?stan.- Ia tohtisin sinul
ha May Herralda SP

de<än
* » ?,<!. 2. zz. -s 6e». iz. 27.

3H/-.U,Z;



SeitzemO ltttll. 431
lejclni andexrucoilla? EitsstoliS
Turha ja Tyhmys/ jollen minä tetis
Ihmselle minun wertaifelleni yhtä-
t<ln iaupiutta' Ia tahtoisin/ ettäsi-
nunpidäis minulle Syn-
nit alwex andaman? Jollen m«nä
anna andex WeljeniRieoxita / niin
m laiva mincltän finulda Syndein
«nder Saamista toiwo. Sentähden
Ö armias HERra/iaupias japittci<
mielinen/ anna minulle Kärsiwälli-
syden jahiljaifuden Hengi/ etten 4ä>
himmäiseni Ricosten tähden- cohta
Wlhaan fyttyis/ wan sitä nijncuin
Sielun Vihollista wältäisin/ taicka
jos tapaturmasi Wihaan olisin mllut

kehoieetuxi/ sen cohta pois panisim
!Äkön 1- Auringo lasteco ylitzen
minun Wihani/ ettei hän olis minun
Kiuckuni Todistaja. Hltsn Uni Mi-
ma wihaisna ennättäkö/ ettei se an-
nais minua Cuolemalle / joca on
nijncuin sen Sisar. Jos minä py.
lin costa minun Wiholliselleni /

M minä tännä itziäni Wihani puo-
leen? joca tosin on pahin jawahingo-
!<jm Wihamies/ sillä se lappa Sie»
lun/ ja tete ijancaickifeen Cadom-
feen wicapäxi. Suo/ että minä myös

T f minun,
* z//,,. ,8, ;f. f L/H. 4,.2<5. »



Colmanes Ösas432
minun Suuni warjclisin/ ja caGTöi<äni iyenl tolMeUisest täylräism»
«tttn minä Sanoilla eli Töillä ii.
himmäistäni wlhotais. Suo / M
mincl hywäin Awuin cautta olisin
iähmmHsellenl hywinhajawa Cuc-
täinen/ ja en wihoittamisen ja Pa.
ntttelemisen caucmplstelewäinen i)l<
janlappura. Annc>/OlEsu AiW
<ltä minä sinun siweydes Jälkiäm»
dalaisin jaiähimälstäm puhtastSp
dsmmest racastaisin! Amen

Oahdems Lucu
Rucous Wacuden Lahjanja!

ilsämlsen edcst.
Jumala/ joc«,

EDMPuhtaurta ja wacuutta w
'^^^^^^, j<, wihal IrsiaisW
ja Haureutta / minä rucoilen sinw
Christuxen minun puhlan Vltä»!
camta/ eclästahdoisit minusa Msen ja ulconaisen/ Sielun ja 3»
min/ Hengen ja iihan wacuden M
culta ja toimitta: Ia sim wch»
pahan Himon liekin minun S>M
mesiäni sammutta. Hillitton M
pyhä Pelcos minun tihani/ etttif
langeis haureuden

»wallinm Rackaus «lettön mi^



Cahberas lucu. 433
Sydämeni sinun lygös/ etteise Ma»
ilmallisin haijewa,si,n Cappalelhin
sopimattomalla Ractaudella miel-
dyis. Wuodata minun päleni sinun
Jumalisen Armoswirrae/ että nij-
l>en cautla pahan himon iiecki sam-
mutettaisin/ nijncuin tuliset Nuolet
Wedes sammuleean. Minun Sie«
lumon sinun Cuwaxcs luotu/ja si>
nun poicas cautla lunastettu: Niin
«kisin minä sinulle minun iuojalle-
ni ja iunastajalleni< ja tosin itzelleni-
lin suuren Wäryden/ jos minä setti»
hanan Sielun Cuwan häpMsen
ractauden Sorealla »owaisism. Chri»
stus * asu minun Sydämesäni/ P.
f Hengi asu minun Sydämesäni /
hän täyttäton minua Armons woi»
nialla ja iahjains annolla/ että mi-
nä F pyhä olisin setä Ruumilla ettil
Hengellä. Paitzi 3 Pyhytlä ei yxi«
ttn sa nc!hdä sinua/ O kirctain Wal»
teus, Nyn loiwottapa ja ihana cuiN
D sinun aumaxtetewäinen Näke»
lnises on/nijn cauhistettawa »a wi»
hmawa minulle olcon Wacuden
huclamns ja Cadottamus. Pyhä
Hmgi saarelan murhellisex rietafien

Puhel-
* l/ö.; l/. f,. z, ,6. § 1.17^.
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Puhellen cautta:' Cuinga paljo e.
liämin haureuden hehcumisen cam-
<a Haureuden * Halu on täyn.
ncl Mielicarwautta jahMulta? Teco
kauhistusta ja häpiätä / ulostäymys
cammusta ja hawsistysiä; sen ch.
ly nouse ylös Taiwasen saacka / »M
löyhkä wajo alas Helwettijn saacto!
wixi tahdoisin minä sijs tälle
slliselle Sielun wihamiehelle Sv
luni' Owen awata / ja oeta häniä
Sydämeni sisälle? Pyhä jaMmi
Jumala/ Hsßra Zebaot/ annaO
nulle Hengen woima/ eltä mmätti'
daisin woitta sen Wihollism/ jo«
minusa soti minua »vastan. Auta«>
läminähillitzisin itzeni ei ainuastax
tumattomista Halauxisia ja ulcow
Mahäpiällisisiä wisiäl mutta niyei
Lsällisistä nijden Haluisia ja HinA
fta: Sillä et sinä ainuastans maali
minulda puhdasta Ruumista/ mill-
la myös puhtan sydämen/ ia sinun
taittein pyhimmillä Silmilläs ««>

let nijn sisälliset cuin ulconaiM
O minun cdl-

fiäni ristmnaulitze minun iiha»i!«
hänen Himons/ Amen..

M?
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WdeMkucu.
Nucous Maallisten cappal-

den Ylöncatzen edch.
taiwal-

WWltticn Isä / minä rucollensi-
sinun rackan Poicas

cautta/ ettäsminun Sydämeni Py.
HM Hengescaulla Maallisista pois-
Mdäisitja Tanvallisia halajaman
ylönnäisit. Nijncuin Tuli luono»
sians mene ylöspäin : nijn anna
hengellisen Rackauden ja lumalli-sen hartaudm Tulen jongasminuun
sälyttänyt olet Taiwasen päin ylös-
nosta, Caicki maalliset/ ehtä min-
gä caldaiselhe olisit/ nijnhecuiten-
gin owat Clasia heicommal/ weden
cuohua nopiammat/ ja Tuulda pi>
caisemmat. Tyhmä siis minä olisin/
jos nysä Sydämellänt tijnnirippui.
sin / ja oitiata Sielun iepoa nijsä
«ltzisin Aiallises Cuolemaspitä caic-
t» ylönmielengin jätettämän / anna
D Armos/ että minä ne ennen mie-
lelläni taivaisin ylönanda. Cuoleta
lninusa mallwan Rackaus/ että st.
nun Ractaudes usännyis. Warje-
lc minua Pyhän HengeS Awulla /

e<tm mmä racastais tätä Mailma/
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ettei sen cautta minun Sydämeni
lulis scisiutetuxi. * Tämän Mail.
man meno on tnencwä/ menewäonsen picainen cunnia/ ja läsnä on
Taiwan iaMaan huckumus Kän.
nä siis n inun Sydämeni/ että mj.
nä silti pysywäWElämätäracasial.
fin ia en tätä nykyisiä joca pian huc<
tu Caicki f cu,n owal mailmas/o<
watiihanHimo/ Silmäinpyndo/
ja Elämän coreus. Wan cuingl»
turha on Silmäin pyndö racasta/
cuinga waarallincn ilhan Himoon
Mielistyä/ cmnga walSngollinenG
lämän conuceen suostua. Ei se tai-
da Chrisiusia Elämän ieipä raca»
sia / joca on täytetty F Maalisella
Sicainrawalla. Eisetaidawapast
ylöttä Jumalan lygsi jongaSydän
on ftngittu tämän Mailman Rac.
kaudella Ei mahdu Jumalanrac>
taus sisälle/ jos Sydämen astia on
täytetty Mailman RackaudellK
Smtähden/ O Jumala minun
rackauden» / sommum minuft
Maallisten cappalden Halu / M
Mailmanrackauden Side: TyhM

näja

t«c.,5,15.
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«cl japuhdista minun Sydämeni A-
st,a / että minä puhtalla ractaudella
sinua racastaisin/ ja täydellä Sydä-
mellä sinnsa tijnnirippuisin. Ah
mingälähden lahdoisin minä * ra-
casta mitäncuin Mailmas on/ sillä
ei ne tyllytä minun Sieluani/ joca
ijancaickisutta Warlen luotu on/
eitä minua millän lamalla jällensra-
tasta.? Sitä minun Sieluni raca-
siacon/ jonga cansa hänen ijancmc-
Gst pilä yhdes asuman - Sinne
minä lähetän minun Sieluni Ha»
lun/ cusa ijancaicklnen Cunnia on
minulle walmisietlu. Cusa minun
f Tamaran on / siellä on myös mi-
nun Sydämen. Josta minulla §

olis Siiwet nrjncuin Mettisellä/ että
minä corkialle lennäisin / ja wuor-
«n racoin itzeni kätkisin/ ettei Hel»
n>e<in Wäijyjä/ Mailman rackau-
den pauloilla minua käsitäis ja mi-
nun SieluaniMaallisten puolen jäl-
lens alas wedäis. Coco Mailma
lulcon minulle carwari/ että ainua
Chrillus tulisminullematiaxi/Amen.

§l>/</.55.7,
Kylw
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Kymmenes Lucu
Nucous itzens Kieldämisen
UMlCsuChnste/ClcwänPo,ca/ joca pnun

huudat:
tahto olla minun Opemslapscnl/hän
tieldätön itzens/ ja otlacon RiM
päällens» ja seuralcon minua: mi-
ncl rucoilen sinua/ sinun caickcln
pyhimmän Cuolemas ia Ristinnau-

cautta/ toimita minusa se
cuins waadit/ itzeni tieldämys' Mi-
nä tiedät» tewiämmäx hyljätä caicti
iuondocappalet / cuinitzens tiellä,
Minä rucoilen sijs sangen nöyrD
ettäs sen minusa loimilaisit/ jota en
itze taida aicoin saada. Waitelcon
minusa caicti oman Tahtoni Halut/
että minä culdelisin sinun Puhutti
lemistas. Ulos furitellacon minun
Sydämestäni omanßackauden lu<
ret/ että ihanat JumalanRactauden
Planeut minusa caswaistt. Auta/
että tmnä eoconans itzelleni ja Hi-
moilleni euolisin/ että minä coconans
sinulle ja sinun tchdolles eläisin. M
nuTahwni on wuulluwainenja lijck«>
«vainen/ pysymätöin ja huitendele<

wainell.
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Mnen Auta M että Mnä mi<
nun Tahtoni sinun Tahws ala an-
taisin / ja smusa muutiumanomaS
ja ipncalcklscs Hywydes/ nijn ettei
cucan eroitta taida / tijnnirippuisim
Silloin ästoin JumalisetUwut mei»
s<lcaswi,wat costa luonnolliset Woi»
malpuuttuwat silloin äftöin meidän
tysm' owat lumalasa tehdyt/cofca o«
mTchlo on meisä cuoletettu: silloin
Möin me f lumalasa olemme jae-
Mme/ cosca me lisämme tyhjäx
tulemme ja turhan raukemme. Sen-
chden/ O oltla Elämä/ cuolem
minusa minun Tahtoni) että minä
rupeisin oikein sinulle elämän Caic-
ti cuin meisä pllä Jumalalle kelpa-
mnja otollinen oleman/ sen pitck
i<ehäneldä meillealas lulcman>Sen<
tähden pitä meidän tundeman caiten
hywän häneldä tulewan/ jasen cuin
häneldä mle/ hänen omaxens tietä-
Mlin. Caicti cuin meisä kljldck,'a
»alaift/ ft tule ijancaictiselda
ja muullumatlsmalda walteudelda/
joca meidän Sydämem Pimeydet
»alisia: Rijt» § sijs walistacon mei-
t<ln Walteudem Ihmisten edes/ ee.

tä,
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tä/ei meille/ wan Jumalalle/ MCunnia mlls. Tämä oitl<»n
non Waiistus/ OCynste sinstoii,
nen Walkeus/ jycytä mmun 5,,,
dämmenl! oman Lunnm
Kieldämlnen/ OCHrifte sinä loi,,
nen Isäs Cunma/ minusa waicil,
la! parambl on minun sinusa/cuin
itzesäni/ coscaen minä itzesäni A
tän ole/ silloin minä oikein autuas
olen. Minun Heickoudeni loin»
tulla meluri sinun Woimallas; Jo
Minun ° Tyhiydeni sinun WäeW
Sinun pyhä * Tchtos lapahtucm
mmun maallifts iihasani/että sinun
TaiwallinenWaldacundas tulisnii'
nun Sieluuni! Cuoleta minusomz
Ractausja Cunnia/ ettei se eM
sinunWaldacundas Tulemista. Jos
caicti Ihmisen Hywys on sijnä/et<6
hän Jumalala racasta/ niin caicli
hänen Pahudens on sijnaV ettäM
itziäns racasta. Josoitian-YW'
den Omaisus on itzens jaca/ W
tosin oma Rackaus on suuri PahM
joca omat ja muiden Hywydet »B
lens omista. Jos ainualle lum»
lalle mle caicki Cunnia/ nijn om
Rackaus on sumin Warcaus/ joc»

tI»P
* Hs<tt,<s,6,lH
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Mnoman itzellens omista. Tä-
mäncaldainen oma Rackaus ja
Lunnia sammuta minusa/ O Chri<
jle hywästisiunattu ijancaictlsell/ A.
Wtotstakpmme-

nes Lucu/
Mcous/ että me Mmlman

woitaisim.
tzancnt'c«HNRkinen ja laupias Jumala /

HERran lEsuxen
Chnstuxen Isil/ anna minulle Py-
hän Henges Armo/ eltilmincl taiten
Milman Kiusauxen pcllle woilon
ftissn. Mailma son minua wastan
minolla/iiehacoitzemisella japahoil»
l» Cfimcrteillck. Opeta minua hcl»nm wainoansylöncatzoman/ hänen
liehacoitzemifians carllaman/ japa<
hoin Esimerkkein Noudattamisia,Mttämsn. Mitä taiea Mailman
waino minun uhdcl/ jos sinun Ar>
mos Kilpi warjele minua ? Mitä stwohingoltta minua, waicka caicki
HlNlsttwihaifit minua; aMuastans/M sinä minun Jumalani minua
msiat; Sitä wastan/ milcl hyö»
Ms se minua/ jos caicki Ihmi»
«minua xacastaisit/ jafinswihai.
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sit minua. Ma, lma hucku ja Mail-
man wlha ynnä hucku : Munach
nuan Jumalan Rackms pysy ijan»
caicklsest! Ota sentähden pois / Ö
Jumala/ se sopima.om pelco minun
Sydämestäni/ etten minä tckMn
Ma,lm«n wnno lolttl,s/ ja anno
wahwa Sydämen uscallus ja
gen woima/ että mmä MallmaGsen W.han/nijncum pi,n CawM.sen Sumun oppisin ylöncatzoman.
MitäpidälSminun * pcltämcln lch
tä/ jotca Ruumin tappamat/ ja n
wot Sielua tappaa Wan paramin
pitä minun cawahtaman ja pM
män sitä/ ioca woi sekä Sielun el-
tä Ruumin Helwettijn hucmtoi
M«dän t Uscom on se woittojm
Mailman woitli. Silläuscolla mt
catzelem lulewaista ilo/ ettz me »oi»
sim kärsiä nykyisen waiwan- Uscol-
la me turmamme Jumalan hywy<
teen/ että me woisim kärsiä lIM
sicn Wihan. Wan ei mailma ai<
nuastans sodi wa>emmalda puolM
meitä wastan wainollans/ wu««
Myös oitialda puolelda pycä meitä
wietellä haucutuxillans'. Hänelläen
pistäwä Pyrstö/ ja liehacoitzewacal.'
n>o « Anua minun/ O CHristelM

* H/<«„< ,e,,z. j //eH./,4,
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ft Taiwallistn Ilon makeutta/ ettcf
ninusta catois caicki Ma,ilnan rac-
taus, MlNUnSttlunimacuonlur»
meldu / hän halaja maallisia j.<ma,l<
mlistn suloisuden ylöncatze näky h<t<
Me calwaxi: murea sinä o»t,a asi<
ain arwaja/ olet opellanui minun
nmlman haucumxia hyljämän/ ja
lahwnul ylölä minun SttiUM Tai»
Nllisw racastaman. Kännäjawän-
nä sijs Minun Eydämempoismail-
MN wietellyMä / elläse lätiyäliS
»oulitzis totisia ja hengellisiä Hcrcu»
jo Mttclauttl mailman racastajlta/
jm jo cuollet owat/ mrha Cun»
m/ lyhy 110/jaheicko woima? mitä
«Utti se Sllmämäpckyxes huckuwai-niiihan hecuma/japetollisten rictau-
<en yldUylläisysl Cusa owat ne/iotca
mm muutamita Päiwiä olit meidäncansam ? Ei ole heistä muuta jänyl,
cuin Tuhca ja madot: He »öit ja joit
suwtomast/ culuttt Elämäns lihalli-sella ilolla juowuttttuna:Nyt on hei.

maloin Ru.
op multa Slelu waiwatan
tises Tules. Calcki heidän Lunni»
« on lacasiunut/ ja nijncu>n pel>
m» Ruoho cuiwannue. Marjele/

etten minä heidän jäl-
tläns
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tiäns noudatais/ etten heidän Cm<
sansyhdencaldaiseen waiwaantM
wan saata minua mailman woi«»!
cautla Taiwan cunnian Crunuasao»
Man/ Amen.

Lahdestolstakpm-
mmes Lucu

Nucous Lohdutuxen edestWastointchmisis/ja oitianSie.
luniewonedest.RMSulolnmlsa * cackil

ja iohdumxen Iu-
anna minulle caik!s

wastointäymisis eläwäinen iohduM
iaoitia Sieluniewollisus. Minul'
la f on paljon Surua Sydämesi!'
ni / mutta sinun iohdmures ilahw
ta mmun Sieluni. Turha ja G«l
on caicti Mailman iohdmus/ Msa ainuasa on minun Sieluni mi<
m« ja wätewys Monen wiheljK
syden Cuorma paina minua : NN
ta sinun sisällisen Puhllltelemisesjo
tohduluxes cautla tule se tewi<ln>'
mäx. Ei yMniuondocappaltch
da minua ntjn murheUisex
tetsinä F wäkewällä hengelläs enllw
män minua lohduta jailahma. G
* >l e/54,'?. § M^,
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Mn Wastointäyminen taida mi-
nun Sydändäni nyn ahdista/ ettei
nun Armos sitä paljo enämmän iha-
Ma, Moll°n Ahdistuxm Helle
minua waiwa: Muna sinun Su-
loijudes macu minua iloisesi wirgoe-
«: Minun Silmistäni wuotawat
Kynelitten Wirrat/ wan sinun *

iaupias Kätes ne caicki cuiwa Mijn<
min sinä <en ensimmäisenManyn»
Stephanin/cosca händä kiwitttltjn/
annoit sinun l.iupianCaswos nähdä/
nijn anm» minun wihelMsen caitis
wastoinkäymisis sinun i hdmuxestas
osallisexi tulla. Nyncuin sinäPs-jM fCuolemanCampauxislähe-
«t Hngelis händä lohduttaman':
Nijn lähetä mmulle M Sooas si-
nunHenges minua wahwlstaman.
Ilman sinun woimatas nunäRistin
Cuorman alla nännyn .- Ilmannun awuws minä monen mastoin-käymisen walwoilla maahan cukisie-
W. Sammuta minusa mailman

joiuondocappalden Rackaus.Nijn
tjmmlman wasiolnkäymisys/ eitä
luondocappalden muutmwaisus tee

Anulle yhtäkän mielicarwautta.lo-l«Sydämtlläns tynnirjppu Mail»
mas
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wasja iuol.docoppalcjs/ se ei to.scan mle osaU«sex ojttasta ja lurmft
llmattom.'sta iewosta. Sillä caic-
ti maalftt owae monen m.umoxen
ja waihctox n ala annemt Muc
ta joca ejsopimattvman Rackauden
halulla tämänElämän hyrrydelä cijn»
niripu / se n niiden hucluisa yl«önpal<
diiella Surulla ja murhella itzeni
waiwa Caada O Jumala/ caM
ulos minun Sydckmeiläni mailman
Rackauden halu/ että Taiwallinen
Ellsecus wuodata,s taiwalliftn Ilon
oljua iesten Astiaan/ston/ Sie<
luun/jowa caicki mailmalllncn lohdu<
luspuultu Muucucon/huctucö ylös-
alaisin täytön caicki maaliset/ sini
cuitengin F oltt ainua minunSM
meni uscc llus ia minun osan. Pi.
dtllstö puutluwaisel ja heicot iuon.
wcappalee sm wahwania lujan S<e>
lun iewon turmeleman/ cuin mi>
nulla sinusa minun tuojasani on i'
Pldäistö tämän mailman lewotto.
man meren ANlot lijcuttaman minun
Sydämeni calljcn/jonga mmäslnu»
hun corke«mbaan ja muutwmatts-

hywyteen tinniltänyl olen i
Man tosin sinun 3 Rauhas ioc«

caltm
F />/7),15.3 /^'j.7!
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DnPmmän)xen ylitzekäy/se myös
Menkch caiten minun Wastointty'
niseni ja Waiwani. Jota sisällistH
Wha sinulda/O laupias IsH/mi-
,<l nöyrillä ja hartailla HuocauMa
,Miarucoilen/Amen.

Lolmastotstakpme<
nes Lucu

Nucous Woiton edest Kmsil'
«Mja warjelluxen edest Perkelen

wätjytyxisi.
MMtta mmm Jumala
MMHErra Zibaoch wäkewcilu-mala ja iaupias/ ellen nunck

kiusausten ja Salanan wäijylysien
Mwaipuis; wan sinun mrwalllS
<umu ja sinun Awullas autettu wlj<
mein wo«ton saisin, Ulcoisest * So<
»a/siMiseft Pelco Sillä sisällisenPerkele myrkyllisillä ja tulisilla tiu-
sausten Nuolilla minun Sieluani
hawoitta; ulconaisest hän monilla -i?lWoinkäymisillä minua
H<ln on Härme wieckan PeeoxenSiejoni julman pällecarca-
«lsens puolesi/ ja Draki cauhial3llailvamisens puolcst. Hän rohkeni
.

U itz§
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itze * Taiwallisen Solajoucon hl,l<
diaea tlusata: cuinga hänsijstnj.
nua hänen alamaistans sästäis.? G
hän häwenyt asetta händäns Päl<l
»asian: Mitä on st Ihme/että hän
yhtä heickoa hänen hengelisen Ruu.
mins jäsendä pytä cukista? Ei ole
winusa yhtätän woima tätä wKe<
wälä Harmscoitlua wasian: Ei n,i-,
NUlla ole sitä wijsamtaja ymmcltty-,
M jolla sen tuhannen juonisen Ca<
waludct ja Wercot taivaisin wälttä.
Sentähden lännän minä itzen, hor<
laillaHuocauxllla sinun lygös/ jon-
ga woima on msärätöin ja wijs us
lutemalom: ole minun tytönän/9
Christe/ § sinä wäkewä ttjoni I«-
dan lUcucunnasia; että minä sinuft
ja sinun cauttas Helwetin iejonin
woutaisin. Sinäsodeil jawoitittw

edestäni: Sodi ja wotta myei
minusa: Että j sinun wsimas M
wäkcwä minun heickoudesani. Wa-
lista minun Sydämeni
tä minä Satanan wänytrxel nähdä.
taldaisin: Ojenna minun
rauhan Teille/ että nunä hänen ft,,,
laiset paulans wälttä tawmsin.M z

"°
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stuxen woitw andacon minun Sy»
dämelleni Taiwallisen wastudcst syn-
dymisen todistuxen.- woilon lupau-

rcn minulle wahwisiacon sinun ar<
mos läsnäoleminen. Wahwlsta ja
wavusta minua * sinun wckewydes
woimalla/ että minä täsä Scdasa
woisin wasianseisoa/ ja sen wihollisen
§ joca minua waino duomita. lo<

> <a usiammat ja waarallistmmat lck-
män wihollisen wäjytyxet owat/ sils

j harlamman minä huocan sinun lau-
MesAwun perän. Toifinanshäntzlymättömän MaMM cappal-
dm Himon minun Sydämeeni syö»
xä/ etlä hän ahneuden Cahleilla mi«
nun sitois ja wanhurscauden Tieldä

' pois johdalais. Toisinans hän mi<
nun wihaan tehoina / että minun

' Sydämeni syttyis iähimäiselleni»ahingota tekemän. Toisinans hsnhaureuteen ja Hecumaan minua S-lyttä. toisinans Caleuden ja coreu"
'

len Sydämeni puhalda. Ennen3 luin hän Syndijn syöxä/ «te hänsenhöyhendä töykäisemmäxi/Tuulda
'jaichtiä tewiämäxi/että surutwmu-

icen ftattaiS: Wan cohta cuin syn»
«kehänsen Taiwan

,<a Maan rakennusta suuremaxi/U 2 ja
* F l,<7e?. s,z.
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Jumalan Armon Waaca'rasw

niaxi/ että epäillyxeen waatis Nij»
monia ja pahoja tämän »vihollisen
wäjylyxiäen minä taida nähdä/cuin.
ga paljo wähemän omalla woimallo.
nicarttajawälttäi Semähdenpo.
kenen minä sinun tygös/ joca ol«
minun wojmani ja wätewydmiCol'
lio/ Amen.
NelMtoistakpnw

nesLucu
Nucous AutuallistnLopune-

dest ja onnelisen Ylösnousemisen
edest ijancaickiseenElämään.

UMICsu Christe/ eläwnn
e»e-

ristinnaulittu ja ylöshe»
käteltyinä jocaCuolemallas meidän

surmaisil/jasinu ylosnoil»
seWlsellaSaumallisenPlösnousemisel!
ijancait«ften Elämään meille anlMl,
Sinua yhtä tolista Jumalala/, ID
ja pyhän Hengen cansa minäcumw
ran ja caitesta Sydämestäni rucoi<
lm/ elläs soisit minulle tämän Elä-
män wiheliäisydest aumallisen Ulos-
käyml en/ jaylösnousemisen/la Duo-
Mlppälwänä ljancaickiM Elämään

ME
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i>utUallisen Minä
tiedän minun * Elämäni määrän
olewanlumalalda asetetun ja Cuo-
leman jällen seurawan Duomion:
Ole minun tykönäni Cuolemasa/ si-
nä joca minun edestäni cuolit
stinpuusa: Ole minun Edeswasta-
janiDuomiopäiwänä/sinä joca mi»
nun edestäni olet wärin duomiltu.
Cosca § tämän Majan Maallinen
huone pmjelan/nijnjshdtta minua
Taiwallisen Isänmaan Asuinsiaan.Cosca minun Silmäni Cuoleman
Tuscas pimenewät/ silloin sytytä mi-
nun Sydämeeni aucuax tekewäisenUscon Walkeus. Costa Cuoleman
Hetkellä minun Corwani tukitan/
silloin sinä sisällisellä puhuctelemiscl-
las minua wirgota jalohdum Coscahlmä Hiki käy ulos minun cuole-
waisistaläsemstäni/Moin anna mi-nun muista 3 finuy weristä Hites/jocaon täydellinen minun Syndeini
Maro/ ja minun Cuolemani wäkewäParannus. SinunHikcs osotta si.nun ahkeran Halus/ Weres calliu-
lm/ ja wuodattaminen iunastuxenzchdellisyoen, Cosca Puhe sijncl

U; wij»

'5,44,'
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wijmeises Hcldcks rupe puuttuman,
silloin auta että minä Pyhän Hen>
gen Awun cautta woisin sinun lygös
huogata Costa wijmeinen HM
minun Sydändäni ahoista/ sillomo.
le minun tykönäni sinun elclwäxletc<wäisen armos Awulla ja iohd«tu<
xella» Ia cosca caictein iuondocap,
palden Apu puullu/ silloin ota n»<
nua sinun lurwis ja suojeluxees!
Suo armollisesi/ että minä cai.
ken Cuoleman pelon ja cauhistuxenkärsimisellä woillaisin/ japelasta wij.
mein minunSieluni sijtä fangiude»
sta. Minä rucoilen sinua sinun
caickein pyhimbäin Hawais cautta/
jolcastärfeit Ristinpuusa/ auta ellä
minä laivaisin Satanan tuliset Nuo<
lee woitta/ jollahän cuolleft minua
tarcoilta. Minä rucoilen sinua sen
catkeran Kiwun ja waiwan lch.
den/ cuin sinä tärseil/ että minä cmc»
ki Helwetin Woimain pälle car«
cauxet woisin ulos seisoa ja woitta l
L)lcon se minun wiimeinen Sanani
täsä Mailmas/ jollasinä * caicki
Ristinpuusi» päätit; jaota minun
tsyhä f Sielun jongas nijn caW
lunastanut olet, sinun Käsis. Anna

amuch
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«Mällisiä Cuolemala seurata au«
tuallisen Ylösnouseinssen Wapatz.
da minua sinä angarai» Duom«on
Pcllwär.ck si,tä hirmuisesi Duomiost:
Mengät * pois tirolUt; sinii tyM

AwuUas M Tlämäs minuanuny«
stollilest olet suojellut. Antla minun
Synoin» 1- sinun Armos mayolla
olla peitetyt/ ja § Meren sywy-
«en heitetyt. Olcon slmtnunSie>
luni sidottu eläwitten iyhleftn/ ettal
minä caickem walitluincansa tulisin
ijaneaicktsen Elämän Vhttyleenl
Amen.

U,cö. 7,1?.' I «.^«.^»lZ.
'

Neljäs Osa.
Meidän LählmmMm Tar-

wetlen Tutkistelemuxesi.
DMÄHtmmaistn Tarwet-

Tuttistclcmus yhtcijH
j 1Waltk, cun-

nan parasta ajattele/ ja mmden Wi<
HMlyden anda käydä Sydämel-
lcns/ ntjncuin ft hänen omans olis.
Tämä on oikian ja w!lpittön?än
Rackauden Hedelmä/oca mMO»«n hengelliseenRuumisen/joft Chri<

U 4 M 5
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M M on/ yhdistä ja «ke/ että «efttck coco SeuracMiNan ja caicktinsen Ichenden tarpeist Murhenpi-
däm. Ei ole se oitta Ruumin Asen/ joca ei coco Ruumin itwcyt-
«cl ja parasta pydci warjclla eitä pi>
dcl cansiatärsimistä loisten kärWl
Sencaldaisen Asian myös tiedä«.
lewan Chr«stuxen hengellifts Ruu.
»nisä. Cuca itänäns sijs on oitK
ja eläwcl Chnstlllisen Seuracunnon
läjen/ se mcoilcan joca Päiwi
Sanan warjelluxen edesi/ Sarm
miesten jaSanancuuliain edest/ Eji<
»vallan ja Alamaisten edesi, ia
tiellisen Sädyn edesi. Sillä nämä!
pwat ne Colme Sckyä/ Mca lum
la on asettanut tämän Elämin y«
löspilämiftxi jaChrifiillisen Scuw
cunnan enändännstxi. RucoilM
myös Suculalstens ja Hywintck
s!ll»s edest/ joillehän iuonnon Si>
ten cautta on Welcopä; Wlhamh
sien ja winnojain edest joiden P«'
kannusta ja Aumttu hän hanasi
wotiaman p.tä; waiwattuin jawi>
tzeljäisten edest/ joiden Wiheljäifyde»
tzänen MK andMan Sydämelleni
schdä.

EnM
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ZnsiMmätnenLucu
Rucoile Sanan Warjelluxen

ja Seuraculman
stn edest.

yancai-
HMDctinen ja iaupias Jumala

HERranlEsuxen
Christuxen Isä/ joca Pyhän Hen-
gen cautta Ihmisen Sucucunnast
Welles Seuracunnan cocot/ ja sen
mckein pyhimmän Taiwallisen O-
pin Tawaran siinä tallella pidät/ si>
nua minä nöyräsi cumarran ja har«
lolt rucoilen/ettäs sinun Sanas«r«
wellisen Opin lurmelemaloinnamei»
dän seasam warjelisit/ja
nanßajat'jocapälwä lewltäisit. Si-
nä olet määrättömästä taupiude- '

sias sytyttänyt Mailman Pi<
meydeS sinun Sanas Walkeudew
<ll<l salli sitä Ihmisten Estyin Sll<
mulla pimitettä jasamutetla. Si»
t>ä annoit meille Oanas terwellisex
Sielun Einexi i warjele/ ettei se Per-
ttien Cawaluden jaIhmisten Tur<
melluren cautta muulluis Myrtyxi.
Cuoleta meisä iiha/ joca MaaUi«
sia racasia/ Himot; eltck me mai»

hengellisiä sinun Sanas/



4;6 Neljännes Osas.sen * salamn Mannan / Herckuja.
E» yxitcln midi, ftn Makeutta ma/
joca ei tahdo maisia. Man ei yri.
tcknsitämaista/joca tämän Mailman
Hercuilla on täytetty. Sinun Sa>
nason Hengen ja Elämän Sana/
Walteuden ja Armon Sana. Ot<
fijs pois iihan Himot/ ja turmeldu<
nelmeidän Sydämem Halut/ ettH
sinun Sanas meitä sisälllscstwa<
laisis/ /a ijancaickiseen walkeuteen
johdalais. Sanan walteudesta mle
meldän Sydämihim auluax«kewäl.sen Uscon walteus/ että f me sinun
Walteudesas näemme Walkeudcn.
Vlijncuinennen Corwesa/ Taiwalli.
nen Manna tuli alas icrwellism
Cafien cansia: Nijn anna Sanan
Cuulcmisen cautla meidän Sydll,
lnemmua Hengen hartaudella lämi«
lyx,/että meidänsydämeKylmys lulis
lewiletyxi/jasitä wasian pahain H>>
woinpalawuSjähdylelyxi.luurtucon
sinun pyhän Sanas Siemen minun
sydämeeni/ettäcosca Pyhän Hengm
Castc siihen lange/se terwclliset He»
delmät candais ja yldätylläistn
«viljan caswais. Warjele O
w sinun Seuracundas Wijnamä<
ki/ H iosa st Siemen tylwetän ja

Hedcl-
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Hedelmät ijancaictiseen Elämään
coolan/ Aita händä ymbärins En»
gclittenwarjelluxella/ ettei Metzäsi-
i>t jaKetut sitä turmelis: Ne tosin
«Mwallaisilla wainoillans/ wan
nämäl petollisilla wietcllyxilläns.Ra-
kenna sijhen sinun Isällisen edesca-
tzomises Wamahuone/ että se caikest
repimisesi wapa olis sinun warjellu-

cautta. Wan jos sinulle telpai
joscus sen Maria Rypälet Ristin j«
Wastointäymisen Cuumasa paine»
ja sulloa/ nijn anna ne ensisi sinun
Armos paistesa tulendua/ että nijsial
puhteisit suloiset Uscon ja tärsimi-sen Hedelmät. Mitä Wijnapuun
jurelle caaean/ se matiax Wijnax
Marjoisa muutlu : Niin waicul»
myös/ että meidän Sielum caicki
Pilcat/ Wainoe/ Kijwxet jacaicki
luin hänelle läsäMailmas tapahtu/
nmullaisUscon/ Toiwon jaRackau-
den wijnaxi/ jaKärsimisen ja Nöy-
tyden Hedelmäxi. Saata mettii
wijmein tästä sotlwaisesia Seuracun-
nasta liemuitzewalseen Seuracun»
daan. Tämä sijrlläwä Maja wij«
mein muutlucon sixi ihanaxjapysy»
wäisex Taiwalliscnlerusalemin Tem-
Plir/Amen..

86 Toi-



«jll NMnttes bsts.'
Toinen Lucu

Nucoile Sarnannesten ja
Sanancuuliain edest.

MMICsu Chnste eläwall
Poica/ meidän

wälimiehem ja lun»,
siäjam/ joca Isän oitialle Kädelle
eorgotettu / lähetät Sarnamiehet jo
Sanan opettajat/ ioidenTyön caul>
<a sinä Seuracunnan meidän se«.sam cocoe/ sinua ainuala ja misia
Jumalala Isän jaP. Hengen cans.
fa minä noyräst rucoilen/ että sincl
ne sinun Palwelias loeudell Tielli
hallitzisil ja SananculiainSydänitt
«itian Uscon cuuliaifuteen laiwu>
saisit. Ei ole yhtälän tämän El«l<
Män sckyä/ eikä yhläkän IIMsen Tila/ jom Satanas enämeln
wäijy/ cuin palwellu.
fia. Varjele stntähden sen Jäsenet
sinunArmosiUwellä/ ia warust«
kärsiwälljsydm wolmalla/ ettei Sa>
tanan wäjytyrlllätulis poljetuxi, An<
na sinun palwelwlUeS tarpcllinen
wijsausja caikis Asiois w-lpas ah>
terus/ että he sinulda itzeensift 0M
sit/ ennein cuin rohkmewal anda i<
Ms mMla opttWan. Hallitze ja
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»valista heidän Sydämens. Pyhän
Hengen caulla / ellei he Jumalan
siasi» muma saarnais cuin Juma-
lan Sanoja/että he * caisifit Chri-
siureniauma/ jonga f hän rallilla
werelläns ostanut ja lunastanut on
oitiasta ja puhtasia rackaudesta ei
Ahneuden ja Turhan Cunnian täh>
dm; Että hecaiizisit F Sydämellä/
Suulla ia Työllä -. hartailla Ey»
dämen Rucouxilla/ wirjällä Sa-
non opettamisella jahywillä Esimer-
keillä/ ja noudalaisil sen Asteleita/
joca Colme kerta tästetly oliHEr-
raniaumaruockiman. Herätä hei»
tä/että he 3 walwoisit nijlä Sie-
luja/ cuin heille uscomt owat nijn»
culn ne jolca luzun nijstä tekemän
Mangarasa wijmeisen Duomion
KäMsä. <P Anna heidän i«e fij>
jen hywillä Töillä walpal olla/ johon
pyhän Sanan sarnamisella muita
neulvowat: Ettei he turhaan lyö-
tä tetis/ muita neuwoisans/cosca i«ehywyceen hital owat, Mihin hywijnTöihln he mutta tehoittawat/ nijsck

anna
ii. 17.
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anna heidän ensistitze Hengen HM
caultapalawaisttolla : Että enM
cuin heidän neuwons äni cajahttl
caicti cuin puhua tahtomat/Työlläns osotaisil. iähetä * uscolli-
sia Työwäke sinun eloos/ ettähe««
coisit monda pyhäin iyhdeltä. A>
wa f myös Sanancuul«ain Syd«l.
niel/ että he Sanan Siemenen py,
hällä Uscon cuuliaisudella ottaisit W
sian. Anna heille armos/ että hi
sinun P. Sanas iahjan §

hywällä ja toitnelisella Sydämet
ja saattaisit hedelmän tärsimises: N
lä he cuulisu tarcast/ cuulisit ahte<
rasi/ cuulisit hyödyllisesi : Ettei s<
Puhe 3 cuin heille sarnalan/ josn
sitä ustolla wastan oteta / duonWcp heitä wijmeisnä Päiwänä Si>
nä olet armostas wahwan lupauxen
andanm/ ettei sinun Sanas
tyhjänä palaiamal» sinun lygos!
Muista tämä lupauxesja auma»
molli<est/ että sekä **isiuttajain e«'
tä castajain työ mlis siunamxi. E>
siä ettei Helwetin carne N sinun

pyhän
* ö/H,iö. ?,;/. f l

B, 'f. 3 4, 12. /o<b.".
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syhän Sanas si<mendä IhmisiendyVclmen Pellolda nouckas / ettei
Amman ja rickauden Orjantappu-
tat sitä lucahmais/ eitä Ktwistsn
Mwus sen hedelmoitzemistä eftäis;
won castele se Taiwallmen Siemen
jinun Armos Castclla/ että Däseu<

ra,s yldätyUäinenhywäinTölden E-
lenaica. Sido Sarnamiesten ja
Sanancuuliain Sydämet tijndlälls
lactauden Sitellcl/ että he rucouxi«sans yximieliset olisit/ ja toinen lvi»
M lohdmaisit/ Amen.

Kolmas Lum
Nucoile Csiwallan ja Ala-

maisten «desi.
iaickiwaldlas/tztincatc-
ltlNiN ja taupias Jumala/
HERra Zebaoch/ sinä *

joca panee Euningoita siallens/ jol»
da * caicki Mallat Mtyt owat
Maasa ja Taiwasa/ jom Taiwasa
cumarlawal Engelit. ylimäisel En-
gclit ylistäwät ja Thronit cunnioil-
tawat/wallat palwelewat/ jolleHer-
raudet cuuliaisuden ja Hallimxecchryden oftltawat/ ja woimat a-

lem.
5 0<w.1,,,. f «<>».,/,<
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lemmaiftt owat; näiden pyhäin,'«,
»voimallsten hengein cansa minäyh.
distän minun aicomuxeni ja nöyW
rucoilen/ ettäs täällä Maan M
nmdängin Esiwaldam wijsaudei,
Hengellä täyttäisit ja sinun «oi>
nias wäkewydellä suojelisit. Am,
sinun armollas caickia ChrisiiW
Cuningoita jaFörstejä/ että joeasm.remasa Waarasa cuin he owal/G5
tyns corkeuden tähden; sitä suu-
remman sinun Armos hywyden coh><ans lundisit Sytytä heidän Sy.
dämijns Taiwallisen wijsaudenwal'
teus, että he ymmärräisit itzens e-
lewan sinun caickein Herran/ jon>
ga tästyläistt he owat/ alaannM
ja halliluxestans wijmein iucuatck
män welcapäät. Että he rauhaA
set olisit, sillä he palwelewat sinu«
rauhan Pämiestä: Oitiutta edes>
auttaisit / sillä he palwelewat sinm
joca caickein oitia Buomari olet!
Armolliset olisit/ sillä hepalwelewal
sinua caickein armollisinda Isck. El<
tä he olisit sinun Kymmenen M
stysanais molembam Tauluin suoje»
«ial/ja * läsä Mailmas waiwatun
''

'

, Seu>
H



Colmas SI«N 463
Smmeunnan holhojat: Että heil-
lä olis isällinen Halu alamaisianS
wastan/ ja tekisit aina oitiuden.
Häimä heidän Sydämens pois tä<
«iän Mailmaliftn woiman Tuchu-
lesia/ ettei he unhodais Taiwan
Waldamnda ja olkia lumalisutta.
Hallitze henä Pyhällä Vengelläs/
ettei he ylpeilis Sydämesäns/ eikä
heidän woimaans wäärinkäyttäiS
pahuecen. Suo *etlä he wircans
Työn nijntäfä Mailmas loimilaisil/
että he ilman loppua ijancaictiselk
caickein walttmin cansa hallitzisit/ ja
tilmcin Mailman äkildä huckuwaise-
sia Cunniasta tulisit ijancaickiseen
Taiwan Maldacunnan CunniaaM
Estä ettei he Tyrannix rupeis sinunconsas ylitze/ ja sijtte coreudens ja
Tuimudensperäsi alastoinnaHelwet-tijn cultis. Multa meille/ jotcas
Esiwallalle nijncuin sinun Palwel-
Mcs/ tahdoit olla alamaiset/anna
cuuljainen ja caickeen palwelluxeen
walmis Sydän/ 1" että me heidä»
mldans alla rauhas ja iewos eläi-
simme/ caites lumalisUdes ja Cun<
wllisudes: Että me ofttaisim heil-le Cunnian ja Cuuliaisuden/ jolca

me
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me meidän Esiwallaxem ja hal!»a<xem mnnem ja tunnustam : Eni
me heidän cmmiallisille Kästyillens
cuulialsuven osocaisim/ että me j«.
tia palwellen oitiasta wapaudesta g.

salllsexi lulisim. Sillä se wasia on
oitia wapaus palwella Jumalala!
Esiwalda jaiakic». Että me cunnj.

oillaisim nijtä Sydämellä/ Suull,
ja Työllä, jolca sinä/ O hywälu-
mala/ olet asettanut täsä MailM
sinun siaas. Anna Esiwallan W
mät olla walpat ja näkewäiset/
lamaisten Corwal awoi jacuulem,

set/ jaanna molemmille wijmeinTal>
wan awoiolla/ Amen.

Neljäs Lum
Nucoile huonellisen SadP '

edcst.
ia Lw,

Hias Jumala/ meidän HV ,

ran lEsuxen Chrisiurenl !

sä/ joca sinun caickilietäwästä M <

wostas ilmanSeuracunnan
lusta ja MailmaUista Hallitusta/ol«! <

myös asettanut huonelllscn Sädyn/ l
sinua minäcumarranja caitest Sy'

tämefiäni rucoilen/ ettäs tahdolft
tämän pyhän Sädyn warM/M l
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jekäSemacunda että Waldacunda

ylö pidelän. Anna naimattomille/
iestecke ia Awiopareille oitia Sie>
lnn Pyhys ja puhdas Ruumin wa-
cuus. Etla' naimattomat murhet»
tift * nijtä cuin Herran owat: ie<
fiet t pysyisitrucouxisPötä jaPcki-
wä: Nainet testenäns loinen toi»
stans Sydämesiäns racastaisit: Ia
caicki Wanhurscaudes ja Pyhydes
sinua palwelisit. Aula että nainein
§ Awiowuode olis lastutta matoin
ja Sydckn puhdas : Elt<l he olisitI Nöyryden Cuckaisel: Wa cuden iil<
j<»: Rackauden Ruusut ja Pyhy.
dm Balsamit. Sido caickeinnai«
»ein Sydämet puhtan Rackauden
SiM/ «tä he tomen toistans cuu-
lifil/ ja sinun pyhcks PalwelluxcsaS
«vaywana PYlYisit- Warjele 3 hei<
tiiAsmodeuxenwcljytyM ettei teste-
nänswihaan syttyis. Waimo olcon
Miehellen <P Apu ja ioydmuswa.
sioinkchmists. Awiostästyn pästs-
Möin Side olcon meille raitille
Christuxen lj/ jaSeuracunnan Ra»
lauden Esicuwa. lom tWdiämbi

Awio-
*1.0,. 7,Z4. f l. ?v«l.f,s. §
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Awioparin Yhdistys onv sitä olctt»nyss Ahkerus Rucouxisa palaW,
sembi. loea usiamman waaranj,
wcheljäisyden ala he owat annmi,
sitä hartammin he yhdistetyillä Sy,
dämilläpysykönlumalisudes jaA
couxis. Auea Armollas caickta>Malisia Wanhimbita/ että *h,
caswalaifit iapsens Rangaisiuxesj,
HTRran nuhtesa. Että he A»
ftästyn Hedelmät mndisit sinun ich
jaxes/ ja neMens Jumalisen ja»,

scollisen Plöscaswattamisen ja optt
«amisen cauila sinulle andaisit. H
lisit heille hywäx Esimerkix pyhD
Elämällä/ ettei he sijhen rascasm
Pahennuxen Syndijn lulis wicapi
)!i. Taiwula myös iasten Sydll-
met/ että he Wanhimillens welß
listn Cuuliaisuden Nöyrydellä ch>
taisit-. Että he olisit hywänhajck
set Paradisin Planlmsee/ eitä tulil
telwollomix Puixi Helwenn wl«»
wicapäixi Että he hajomisit he<M
otollisen lumalisuden/ cuuliaisulck
nöyryden ja caictein hywäin Awß
Hajun/ <l«i he langeis cauhiM
Synnin ja Helwetin haisewaifeol
ipcaan. Että he muistalsil Kästst

*s,ö,^.^
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Vanhimwitten CunnioittaMisest /

Wchenpitämisest/
lunHolhemisenjaRuockimisenosol»
mnsest / ettei he »tzläns syoxis c«i<
tenOnnetlomuden <vywyteen. Et-
tä Wanhimmal ja lapset yhdistelyt-

Ahterudella tä,ä El<zmäsä sinua
wlista Jumalala palwelisit/ että he
ijancaictists Elämäs yhdistelyillä
Moxilla finua ylistäisit. EltH *

Palwcljat olisit cuultaiset heidän I<
Dnillens Pelolla ja Sydämen P-
Maisudes/ eiainuastans Silmäin

edes palwellen/ Nijncuin Ihmisten
Mielen noulexi/ wan nijncuin Chri-
Den Palweliat: Wan sitä wastatt
Isännät olisit hywin halullisetPat-
wchoitans waston: Ettei oitiasta
«vallasta lulis julmaTyrannius. juo-
nellinenyhteys olconCow < Kircko /

M Jumala jaEngelit rakastaisin
Amen.

* k/»ö.<f,s.<s.
Wtjdes Lucu.

Rucoile Suculmsten jahl>
winletiäin edest.

'MPHss ja Laupias Iu-NDmata/joldacalctihywysmcil»
Wlf/)yc<l minM sucuinicl

hywift;
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Hywimekiäin caulla monda tsM
Elämän hywyttä ja apua tehnyt olee/
minä rucoilen sinua ettäs heille A.
jallisest ja ijancaickisest hywin M.
xaisit. lolcas tahdoit erinomaisest
minun cansani iuonnon ja Wc«n
puolest yhdistä/ ne Minä myös erin.
pmaisest annan sinun warjellUM.
Joille minäerinomaisen Rackauden
ja Murhen olen wclcapä/ nijden
Autuden edesi minä sinua nöych
ja harlast rucoilen. Auta/ että n,,,
nun Suculalsen» sinua yhdistelyM
Mlellllä,a haluilla/ oitias Uscos >«

lumallsudes palwelisit/ että he coic,
tl wihdoin catomattoman
tlsen Cunman Crunun saisit. M
nun wanhimllleni / joilda niini
jällen sinun olen Elämän saanut/ j«
joeca minua oitias lumalisudes
wat opettaytt/en taida Minä itänän!
täydellisest maxa. Sentähdenminl
sinua caitenhywyden alcua jaM
tein hywätecom maxajala/ nöych
rucoilen/enäs heidän hywäteconsH<
jallisest ja qancaictisest hywin W
xaisit. Sinun Poicas Christuxe»
esimercki/ «oca cuollesans aneolÄi<
tins Opetuslapseus hatduun/ ope<>
tacon minua aina cuoleman saock' " M
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° Meran Murhen Manhimmifiani
/Mmän. Opellacon itze iuondo

> Wltäcurjen Esimerkillä
himmilleni kiitollisen oleman. Si<

! nua myös/ iaupias Isä/ minäWel»
> M Sisarteni ja caickein Sucu»
' loisteni Terweyden edest hartast ru>
coilen. Että he olisit Christuxen
Weljet ja Sisaret/ ja TaiwanWal-
iacunnan Perilliset. Vhdistytön he
minun cansani Armon Waldacun-
noso/ joecas yhdistit minun canftni
iuonnon Elämäsä/ ja jotca Cuole-
M Itculla ja Murhella on minusta
jo eroittanut/ ne sinun wijmeinen
Tulcmises minulle ijancaiekisellaßie»
niulla jällensandacon. Tee meitä
caickia Taiwullisen Jerusalemin A-
sujir/nijncuin sinä olet täsäElämäs.tehnyt meitä oitian Seuracunnan
I<isenixi. Sitä minämyös caitille

SvdämWni loi,
woean Joiden AulUtta halajaman
lninun itze iusndo waali -. Ota *

heitä sen ylhäisen Caupungin
loickisijn Majoin / joiden cautta si.ns nyn monda hywckeco minulle o«
lttoftttanut. Minun f Sydäme.

»> stmo sinulle sinun puutlumallo.
man
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»nan Sanas lupauxen/ «läsMg,
stas lupae * maxa kylmän Wesipj.
sarangin/ cuinga paljo enämmino-
lel sinä nijlle yldätylläisest maxawa/
joeca niin runsast caictia hywä lar-
wiyewille vwat osottanel. Hiton
ft,sat,aco sinun ArmoS Wirla nijlle
Moxemast / jottahywälecoin Wedel
muille runsast wuodattawat. Si<
nun Armos iahde juosconheihin lac-
lamata/ joista niin runsat wirm
ulos juoxewal. 5-uo/ O laupias
Jumala / että ne iotca f ruumillifia
nijn runsast tylwäwät/ suurella Cas<
wolla hengellisiä jällenssaisit. T«ly<
<ä heidän Sieluns Ilolla/ jotca i<
sowaisia wirgoltawat Rawinnollal
Hltön hywälecoin Hedelmä cadotw
Heildä' / waicka ne catowaisista «.

pahtuwat; Anna nijlle/ jotcaan-
dawat muille/ sinä caiken Hywyden
tlndaja siunatltu ijancaickisest/Am<n.

,o, 4H l. c^.F.ll.
Kuudes Lucu

Wihamiesten ja Wainojain
edest rucolle.

CRra lEsu ChrO
llumalan amua Poica/joco
Panalas tsmsn rackaude»
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l,in meidsn eeem kirjoitit: * Ra-
ttstacal teidän Wihollisian/ tehtätnijlle/jotca teitäwlhawat/ru»
Mcat nijden edest/ joecateitä wshin»
zoittawalja wainowal/finua armol-
lista andex Andajata minä rucoile»
minun wihollisteni iaSeuracunnan
wainoisin edest. Anna minullePy-
hän Hengen Armo/ eleen minä ai»
Mslans Sydämestäni Wihollisillen
Mer andais/ mutta myös heidänAumdens edest hartafirukoilisin. H.
l«l paljasta heidän pällens angaran
Coston Miecta/ wan wuodata hei<l<ln Päns pälle sinun iaupiudeS Ol<
»ua. Sammuta heidän Sydämi»
säns wihan ja wainon Kipinät/ <t.
lei ne syllyisHelwelin Tulen iietiri.E«ä he lundisit meidän Elämän, o»wm Tomun »a Sauwun/joca pian
«to/ meidän s Ruumiin olewanMullan ja Tuhan joca pian tyhjän
nuke, e,tei he Cuolewaises Ruumi-sa cuölematoinda wiha cannais/ eifclheictoon Ruumin SawihuoncfenLieluns Wihollista lastls. Eltä hslundisit pitMsen wihan olewan hei<W pahimman wihamtehms/ Mä se<«ppa Sielut/ ja sulke ulos Talwal,
l'sm Elämän Osallisudesta. Wa-

X lista3 ä/s„j. s, f L,e/.«, 7.
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lista heidän Silmäni että he sinun
iaupiudes cuwa catzellen/ wihanja
wainon rumuden hawaitzisit. Anir
minulle Armos/ että minä * niin
paljon cuinminusa on/pidäisinßau<
hancaickein Ihmisien cansa/ ja wi.
hollilleni Sydämet weljelliseen So-
windoon tändäisin. Suo että nie
Vximielisydestämän Elämän
waellaisim/ coscame f yhtäSmoi>!
wom Taiwallisesa Isänmaasa: Cl»!
<en me olis eripuraiset Maasa/ jotta!
toiwomyhdes eläwäm Taiwala. Si.
«ua yhtä Taiwan HERra ja lu-
»nalata me rucoilem: yhden
ran Palweljain ei ole sowelias en-!
puraiset olla. MdenRuumin jon>!
gaPä Chrifius on/jäsenet meolenx
josyhden ruumin Jäsenet testenchs
sotisit/ se olis aiwan
la on yxi Usco ja yxi Caste / nW
pitä myös oleman yxi Hengi jaM
li. EnM minä ainuasians rucoi!e
sinua minun erinomaisten wihoM
ni edest/ mutta myös yhteisten Seu»
racunnan wihollisten ja waMoD
edest, - Kännä/ O sinä
«uus heitä Tomden Tielle/ja heidän
weristt Aicomisens/ O sinä corkin

woinu/
* K«».12,>8. 1° k/^.^,^



Seitzemas lucu 473
»Ma / mrhari «e. Taiwallisen
To<udenKirctaus walaifcon heidän
Gilmclns/ etiä se tiuckuinen waino-
misen woiwa lackais heidän Sydä»
misilns. Että he lundisil olewan ei
ainuasians lyötän/ muna myöswaa-

' mllisen * Tutcainda wastan pottia.
Miri he sturawat Sutten Kiuckua/
!>jol s<ietäwät Christuxen sen wiat-
lt'.,«n Jumalan weren ole»
wm meidän edefiäm wuodatelun?
Mixi hejanowalsilä wiatoindawer-
la uuodattarens/ ;onga edest he tie-
täwät Jumalan Pojan weren Ri>
simpuusa olewan wuodalemn?Kän-
nck heitä O Jumala/ että he Sy>
dämestckns sinuil lygös tändyisit/ ja
Kändymisens Hedelmän täsä jaTu<
»maiftsElämäsä käsitäisi,/ Amen.

Settzemäs Lucu
Waiwattum jaWiheljäisten

edest rucoile.
/ M!'

ja iaupiasluma<
la/joca f caickein Ihmisien

wapahlaza olet/ ja erinomattain n-
sMst.m, ja olel Apostolin F caut-

3 2 lg
fl, n'»,<4,! o. 51. n»<», l.
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ta ttstenyt caickcin Ihmisien elest
turoilla; Minä rucoilen sinua ca!c.
tein waiwattuin jawiheljäistenedch
ettäs sinunArmosiohdumxella hcl.
tä tuteisit/ ja sinun woimas Awul<
la heitä lurwaisit. Pueta niitä Tai.
mallisella woimalla la wätewydM/
jotta rascaisa SatananKiusausten
waiwmsahicolltwat/ «e heitä osal.
liftx sinun woitosias O Christäsinz
woimallisin Pertelen «voittaja. loi<
den iuita Murhen Tulicuiwa/ nij-
tä ftnunTaiwallinen tohdutuxeswil'
«vottacon Tuke § H3Rra caiekia
caamwaista janosta caickia sullottu»
j». Suo armollisesi caitille Sai-
raille/ että Ruumin Kipu osssheil<
le hengellinen Parannus/ ja iihan
Waiwa Sielun iäkilys : Että he
tundifit Taudit oleman Synnin
SeurajatjaCuolemonedellätäywclt.
Anna heille uscon ja Kärsimisen
Wäkewys/ O sinä totisin Sielun
ja Ruumin Parandaja; Aumyn-
tä endiscn Terwcyteens/ jos se on
heidän Sieluns Aumderi hyödyt
nen. Warjele rastaita Waimoja
ja aula iapfen Synnyttämiä. Si-
nä olet se/ joca Siliän Hitin Cch

dnfio
? s/,/. ,45,1^
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lussa Ulos aulat/ ja sinun Si»>
nauxeLas Ihmisen Sucucnnnan le-
wit«lt. Ole Synnyltäwcllsten tyto«
w'/ OElämänandajajaßaeasta-
ja/ ette, he K«wun Paljoudella lu>
lis woitemxi. Ruoti Orwoja/ joil<
la ei ole Aultajala; Suojele ieste-
j<l/ joilla ei ole Holhojaca/ joca olee
«zesnlmittänyt * iaupiaxi Orwcin
Mi ja wanhurjcaxi iestcin Costa»
joxi. iestein Kynelet/ jotca
wuoeawat sasupllihin ttungecan itzens
Pilwein iclpitze ia älkän lacaeco/en-
nein cuin he tulewal sinun Istuimes
e«n. Cuule nijtä istca Meren Hck<
dllssinua huucawat/ ja Haaxirickoon
lulemallanssinut» tygös harcasthus-
tawat. Pelasta Fangeja/ «tä heiloisella Sydämellä sinun Hywyttäs
ylistäisit. Wahwista nijtä/ jotta 3
wanhurscaudentähden wainolan/el-
lck he caickin wchollistens pällewoi-
«n saisit ja ijancaicksen Marlyrein
Crunun perisit. Ole caictein tykö-
n<l/jotca waaroisa ja waiwoisa owat/
3 «lä he pitäisit SielunsKärfimi-see/ja <p oman Tahwns tieldäinWins pallens ottaisit. Että he

V) stu.



476 Neljännes OftlS.
seuraisit siläßistisä/ joca onmeidcln
edestäm cuollut Ristinpuusa. Erm>
omaisesi annan minä/ O laupias
Isä/ m sinun warjclluxesala/jol.
ca Cuoleman Tustisa owal Ajan
ja ijancaickisuden waiheÄe asettlut/
ja wijmeisen wihollisen cansa caitell»
wäellä taistelemat: Wahwista hei<tä sinä »voimallisin Cuoleman woit-
taja : Pelasta heitä sinä cunniallisin
Elämän Ruhllnas/ ettei he Kiu>sauxen iaineilda upotttais/ wan m<
lisit ijancaickiseniewon Salamaan.
Armahda caickia Ihmisiä sinä/joco
olet caictein iuoja : Armahda caic-
tia / sinä/ jocaolet caickeinWapah.
taja. Sinun olcon Kijtos jaCun>
nia ijancaickisest ijancaicklseen/Amen

Tämän Kirjan ah'
keran ja lumaliftn Lukian

Mielisuosior on tähän tpgö
pandu:

I.Atttu Siunaus.
UMHERra ICsuChriste

Jumalan Poica
jaristinaulittulH'

misten <dest/ minä tijtän sinua Sy-
däme<
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dämestäni/ elläs minunkoHM snn<
distn sinun rallilla Werellss luna»
stänut olet/ ja tchcln Päiwän asti
nijn armollisesi suojellut: Olet myös
andanm minun tänäPönä rauhasi»
lewätäja mielellä herätä si«
nun suurta iaupiuttas ylistämän »«

julistaman.Minä rucoilen sinua san»,
gen nöyräsi * sinun calteran cuo»
lemas ja pyhäin Hawais tähden/
ettäs länäpäiwsnä caicki minunSi-
eluni haawae terwexi tekisit / warjeli»
sit myös minua tänäpän ja tästä e-
des caickena minun Elinajcanani
suurista m julkisista cuoleman Syn»
neistä/ Häpiästä/ Kiusauxesta, pa»
hennuxesta/. .Epäustosia ia raitista
nW cuin sinun Mieldäs wastoin
owat. Warjele myös nunua HCr<
ra ITsu ChriLe äkillisesi ja lapa-
mrmaistsi Cuolepiäst, caikisia myös
nUä/ joeca minua cadolUMn j«
helwelin Tuleen saatla laivaisit. O,
iaupias Jumala/ anna Minulle lä<
näpäfl ja aina sinun Armos/ että
minä nijlä ymmärräisin/ ajattelisin/
puhuisin/ tekisin ja täyttäisin/ cuin
sinulle otolliset olisit / ja sitä «vastan
MMfin/ carttaifinjawihaisin nij.

X 4 täcM



478 Aamu Siunaus.
eä cuin sinun nneldäSwastanoAe/ja nijn tämän pälwän sinun pyhän
Nimrs cunniaxi jlman synniiä cu>
lutalsin: Wan jos minä johongun
Gyndijn langen/ nijn olecuilengm
laupias / auta minua nopiatt ylös
Mens) ja älä salli minun itänäni
finun Armostas ja CunniastaS poii
ewitctuxj tulla W,chw«staHHH
ra ITsu miima oitiasa ufcosa. Sy<
tym m,nuli palawa Rackausja Pel<
<o sinua wasian. Anna Armos/
että minä iocapäiwä Elämäni pa>
rannaifin / sinun jältiäs seuraisin j«
aina sinun P.Sanas ja tästyisjäl»
ten eläisin : Ottaisin myösWwäre»
«i sen Ristin ja Wastoinläymisen/
cuin sinun pyhän Taytos iälten mi»
tnm pälleni lulla taita: Taidaifinmyös racasta minun iählmäistäni/
jatehdä hänelle hywä/nijncuin Chri-
Ms minulle tehnyt on. Anna mi-
nun O laupias Jumalacaitisa edeS<
Vttamisisani ylitzen ca,ckia etziä sinun
pyhän Nlmes ylistystä ja cunniatti
anna Pmmänys jaWoima/ talla<
wast wircani öyöe toimltta jaufcol-
lisest tehdä/ mitä minulletästetty on/
wan toimita sinä Herra i?e eaicki/
finnuNimcs cunniaxi/minunlähi»

mäise-
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msiseni hywäxija minulle auludexi.
Anna minulle Rawindo ja Werho/
ja caicki mitä Sielun ja Ruumin
puolest tarwiyen. Sinun Pyhät
Engells warjelcon minua caitest»
waarasia fa wahingofia/ ja citilda
wihamichildäni nätywäisiloä ja nä<
tymältömildä Sinun KäsilS an><
nan minä minun Sieluni jaR«mi<
ni ja caicki cuin minulla on: Si»
nun haldus uscon minä minun
tchni/ Eilwaldani/ Wanhembantt
Puolisam/ iapsenijaPechenj.Her<
ra siuna ja walaise mettä caickia/ «

että me caiken Jumalattoman Me-
non ja Mailmalliset Himot hyljcki-
fim/ ja täsä Mailmas rnitifi/ Hur-
scast ja Jumalisesi nijn eläisim/ettcl
wijmem sinun tytönäs «jantaicklses
Ilo< elä ja sinua yhdesylistä sajsin»
Armollinen lumala/iaupias Herra/
jahuwä lEfu sinun pyhäin Hawais
ja catteran Cuolemas tähden/ ann«
minulle wijmein tästä Mailmast läh-
«isäni sulomen/ Onnelinen/ Au»
mallinen jaRauhallinen ero; Ann»
minun cuolla pyhäin ja wanhursca-
sten Ihmisten lamalla; laina myös
sinun pyhän Armos Mtla/ el««

XF minä
»N1.«,1,.



minä cuslis sinun unhomxefts ja wi»
hasas multa sinun Tunnosas/ ystH.
wyoe<äs ja Pelgosas. Aula myös/
eticl minä sinun pyhän Ruumis ja
«allin Weres nautitzemisella / oiti<
alla catumisclla/ Rucouxilla ja lu<
mansilla huocauxtlla minun siihen
»valmistaisin: Ia etlä minä täyden
Taidon/ hywcln Vmmärryxen/ oiti.
an Uscon/ wahwan toiwon ja täy.
dellisen Rackauden cansa tääloä läri<
sii»/ ja nnn iloisesi sinun tygös tuli-
fin / ja sinun Caswois edes löydäisin
ja saisin armon jaijancaickisenCun-
nian. Nättä caictia rucoilenminä
finulda sinun Pijnas ja Clwlemas
«ähden/ Amen.

Amu Wirsi.
Beromma wil laghOGudh ligl).

W.C. Hlwös sinä pahaxes pango.

HCRM Sy-
ffMMdclmest / Nyt tänä huomen

Cum minun aiwan
armolllftst/ On mennen yönä kätten.
Yö on nyt hyw,n culunut Cuin eh<
wil olin anonm/ harmst rucouxill
NVYlll

2. Ei ole saanee Perkelel/PM
Sielun yhtätän walda» SenEnge-

lis

480 AnmWirsi.
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lis on estänet/ Ia auttan luscan al«
da: Rauhas on Ruumin lewänytl
Terwenäolen herännyt» Jumalan
tijlos olcon.

z. Sen kyllä lodex löydän täft
Ett HErra mrwan tuotta/ lacaic-
ti tahdot olla läsi/ Cuin sinuun har-
«st luotta : Ain luulet iasies Ru-
couxen Ia Poicas cautta Chrisiu»
M Mitä anomat annat.

4. Mielellä» caitest SydänM
Sijs HErra kijttä mahdan/ Ia yli-
fiyfiä ilollisest/ Nyt hänell weisae
mahdan. Tai tijwxen telwollinen/
Ia HTrrall olcon otollinen/ Cuin
nöyrD edescannan.

5. Rucoilen ettäs,ahdoisil/Tänä<
pän iastas corjal/ Ia waaroist caitisi
warjelisil/ Elcen wahingoon horjat: '
iähelä HErra Engelis cuin Käsi-
säns mua candelis/ Caikilla minun
leillän.

6. Pyhä Henges mua hallilcon/Cttä niin elä woisin/ Cuin sinun py<
hä tahtos on/ Eng coscan tekis toisin.
O HErra minua suojele/ Tekemäsi
sitä warjele/ Cuin käwie FlästyiS
wafioin.

7 Jos heictoudeft osaisin/ Jo-hongun, ftndtzn langtl/ Aut ellä»
Rs cohta



48« loeapsiwäinm Rucons.
eohla eaduisin/Pahuttan tijrustsani
gen: Wihasas älä rangaise/ Cuin
pahatecon ansaitze/ Wan armosi an<
hex anna.

s. Sanallas minua lolMta/I«Kästyisjälten aina/ Elämän minua
<omea/ Ain annos minull laina!IaPolcas cautea Chnfiuxm All andex
eaicti ricoxm/ Ia synneisi minua
puhdifi.

?. Nijn nsyrimssi myösrucoi<
len/ Ettäs tahdoifit otta/ Sun hal»
dus caicki Omaisen/ Ia armos heill
osstta: Hett waaroist «itist »arje-
le/ Armostas heille andele/ Mitä a<
<nowat finuld.

10. Idz-YErralarpen tiedätlM
Ett nijtck minuld tiellä/ Sijs ota nu<
nna haldus wiel/ Vlijncauwan cuins
suot elä. Sijt iloon ijanlaickiseen/
Suo mlla tygös Taiwaseen/ Cuin
täyty lääldä lähte. Amen.
11. Jocapätwälnen

Rucous/hywistTawoist
ja Elämän Parannoresi,

minun lu<
malani/ ' anna minulle fi.
'nun Armos/että minun Sy<

dämeni
* »,,</. e.,,
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dämeni sinua «is/ sinun löydäis/
siliua racastais/ ja sinun iXactau-
des lähden Syndiä wälttäis/ eit<l
sitä enä «kis. OHErra Jumalaracas Taiwallinen Isä/ anna mi»
nun Sydämelleni oitia Cawmus;
että minä Syndejäni hanafi itkisin
ja Elämäni täydellä «della jataitel-
la Uhterudellaparannaisin. SinH
minun Cuningnni sammuta minusa
laicki pahat iihan Himot/ jasytytä!
minuun sinunRackaudes Tuli. Mi-
nun Wapahtajani aja pois minusta
Plpeyden Hengi/ ja anNa minulle
«mollisest se callis Noyryben iahja.
Minun iunastajani estä pois minu-
sta »vihan Tuimus/ ja laina minul-
le armollisefi tärsiwällisyden Kilpi.
Minun iuojani cuoleta minusa Cat-
temden Kiuctu/ ja anna minullefi-wiä ja suloinen Hengi iaupias
jasuloinenlsä anna minullen oitia ja
w..hwa Usco/ luja Toiwo/ ja wil-
piloin Rackaus.

Minun HallitziM estä minua
Turhuoen/ Petolllsuden/ Hauttlli»
sud n/ Coreuden/ ylönsyomisen ja
Juomisen Synneistä. Watjele mi»
»ma/ O Jumala/ elttn minä iä-
himmaWni pilctais/ ja



484 locapäiwäinen Rucous
häwäifiS; Etten minä ahnedisMailmallisia RickaUtta : engä ow
turhan Cunnian pyytäjä/ töylT
nen/ ulcocullalm jawiecastelja. E<,
ten minä köyhiä ylöncayois/ jaheic.
toja alas poltis; Että minä H<
neulla/ Wiha/ Caleutta/ Kij-
wautla / Pilcka ja häwäistyD
wälttäisin. Minun .luojani auto
armollisesi/ ellen minä olis lugun-
pilämäcöin/ cangia/ vppiniscaimn
fa eltiwallainen/ engälewoloinjaso-
pimawin / laisca ja hidas Työhöni
«n maltamatoin / ymmärtämälöil,
ja loltelemaloin. Etten minä olis
nijlle wastahacoinen/ jolca minua
Hywyleen neuwowat / engä tuima
«ljden cansa jotcaminullealammai-,
set owal: Että minä Taloini jaPer<
heni Hiljaisudella ja Toimelisudells
edes seisoisin ja halWfin/ ja äckili»
syttä/ angarutla ja PlpeytläwältG
fin. Etten minä koHille wärytn
ja ylölistä letis/ en tetän panemlls
engä «lisän Asias iähimmäisiäni sor>
lais/ eli wsrin händä wastan «>

tis.
Minun armollinenia laupiasD

malani/ minä mcoilen sinua sinun
rackan PoicaslEsuM Ehrifiuxenmeitzcljl
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lnejdän HErram caulla/ anna mi>
Me Armos/ että minä iaupiu»
ten Töitä lähimmäisellenirunsast o<
sotaisin/ että minälumalises Elä-marras itziäni ahkerasi harjoitaisin:
Että minä caickein murhelliflen ia
wiheljäisien cansa Cansakärfimist pi»
dclisin/ heitä mielelläni lohdulaisin/
wiwolaisin ja auttaisin .- Että mi»ns Sydämestäni nijlle andex andai<
fin/ jolca minua wastan rickowat;
nijlä racastaisin/ jolca minua wiha»me; nij«l sästäisin/ jotcaminun Wi»
haan teholttawat; nijllehywin tekisin
jolca minulle paha suowal. Etten
niinä teeätän yloncatzois/ wan caicki
cunniaspidäisin. Että minä pahain
seura lamaisin / ja hywätn c<u,s can<
fttäymist pidäisin: Että minä caickia
Syndiä ja pahutta wälltäisin / ja
hywis Awuisa itzeni harjoitaisin.
Että minä Ristis ia wasioinkäpmi.
sis olisin tärsiwällinen/ wan Mpo-
lätaymlses nöyrä/ häweljäs ja cun«
liialllnen. Että minä MailmallisetRickaudetja Tawarat ylöncatzoisin:
Ia ainoastanshalajaisinHaiwallisia
Tamaroita / jotcasinunPoicas mei>d«ln HERra lEsus Christus cal-
keralla Pynallans jaEuolemallans

on



486 SurullisenRncouzleftMtygZ
on anstinul/ jaUscon cauna minm
nijstck ijancaickisest oftlliser
O Herra Jumalapidcl minua oitias
Uscos wahwana loppun asti/ ia l«
minua auluaxi IksuirenChristuxen
cautta/Amm.
Surulltstnßucous ICsum

lygö wirwoluxen edest.
W.C. H»t «vil t» nn vthe brötjas.

Mswtzwytcauwan
l ulcon/ Slns HTRrai,
siunattu/ Armos auxen

Tuscas mlcon/ Aula minu waiwol.
tu Ah mun HErran lEsuxen/T».
le minun mrwaxen/ ShdändM
murhes wirwot/ Nuorist cowist mi.
nua tirwol.

2 täti HTrran wihan suur»
Onnettomat osstta/ Sydandäni inu-
rux pure/ Sielun surtiaft hawoillo/
Salan tiusa wielä sitt/ Omal«nd>
myös Synnit soima/ Cowin pälleil
canda/ Eitä tahdolepo anda

;. Josnyt tahdon waiwast tW
Cuin mua Wuchel murenda/ Jolla»
culla eawal pääM/ Ia mun Enot»
man huojsnda/. En loyd' apu teldä-
t«ln/ Pachald ysMDaM/ Caict

"

alin



SurullisenÄtuesus lEs! tyg3. 4«7
iuin Mailmas on tayon/Ätild caw
nijncuin Warjs.

4 Nijncuin Sauwu tuules ha»
jo / Lunnia ja corteus/ Ätild täsisk
poies waio Tamara jaRickaus/Jos
M olen iloine»/ Nijncuin kedon
Cuckainen Riemu rante/ pian puut-
w/ Ätild iecux/ Murher muutlu.

~ Sinä sijs tääll minull Kö>
HM/ Olet sinua auecaja/ I3su sa-
n«lll«s mua pyhäll wirgocat jalohdu>
<at. Wasiointain uhcaust/ nijnmyös
caictia tiusaust Sinun ansios Awun
tuolla/ Sijhen itzens Sielun luotta.

6. Jo sijs jouduIssu racae/Tu.
le minun Sydämeen/E«H minun
murheen laccais/ An lohdutuxesmie»
lchen/ Sinä tiedät parhain sen Mi»
l<! minä tarwitzen/ Tykönäs mull lepo
loina/ Anna syndin andex aina.

?. Isällinen curiwxes/ Ia caick
«afioinkäyminen/ Suo tull uscon
«ahwiltuxex/ Aumas ioppuan wij<
mein/ Todex minä eoiwon sen/ Ett
Ruumin cans Aieluisen/ Wijmein
Taiwan Iloon culte/ lEsus mur-
hm ulos M,lmen,

Ca»<



488 Caunls iocapäiwälnenRucous.
Caums locapäiwäisen I«,

mallsudttl Harjotnxen Esimercti.
Li lnuinem yri " Cu«
lmngas/iolda (muitten Neu.
'wost/ Mlca sitä ihmettelit)

Weli tysyi: Miri alati sywis W<
tuxis oli/ eikä coscan MailmalW
Iloja Hecumata totellut? Cunin.
gas lupais colmandena Päiwäni
Wastauxen onda: Wan sillä w<!lil!
andoi caiwa sywän Cuopan/ ja sen
puoliwälijn lulisill Kekäleillä lchttä-Sijttesen pälle istuimen perstaunnu»
sta Puusta rakecal jongapälle Wel-
sens asetti/ ja ripusti tnldäwän M»,
can (pienell iangall sidotun) sitä coh»
den. Neljä myös harniscoittua
Miestä ymbärill asetti / jolca händ'H
Pästä/lalgoist jamolemmilda Ky'
lildä teräwill Miecoill tarcoitlelil.
Wan Cuopan partall Pöydän an>

D>oi ratela / täynnäns caictinaisit'Herkuja/ ynnä Tromelein/ Spclein/
Harpunsoitlalain ja lepyisten NciW
len ja Nuorucaisten cansa/ M
händä ilahuttaman Piti. Ia nijn
käänsi Cuningas itzens Weljens tl,»
-ss ja sanoi. Weljen!
tcueie «ispibuz i. e. namitze Hett-



CaunisjocapHtwäineßucous. 489
> W edestäs. loca wastais: Ah

Oeli racas/ cuinga jocu Hercku
mahca minull nyt maisia/ cuin joca

' cholda saartlu olen : Allani näen
' tuliset Ketälel/ pälläni Miekan ripu<
M tt, Edesäni tosin <näen herculli-
sen Pöydän: Wan josKäteni sm. >^

> ne cocoean ja itzeni ltjcutan/ nijn on
' pelMäpcl/ että cohla Cuoppaan pu-

ton/laicka Istuin allani murtu/ lc.
Sentähden ei taida minun Mieleni
mitän hecumalisi tehdä taincaldaises
Tilas, Wastais Cuningas: Wel<

' jen! nijncuin sinun Halus jaAjalU-
' xes nyt on / nijn tiedä minun aina

olevan. Sillä/coscan Silmäni y»
' les nostan/ Duomarin tunnustan/

jolla Oitius on minua duomtta:
Jos alas catzon/ cadoluxen ja Hel»

' wttin muistan; jos tacani/ syndini
' mieleni johtui Jos eteeni/ cuoleman

howaitzen: Jos siwulleni / Pertelet
tiedän olewan / jotta Sielun Ruu-
miaens hucmaisit. Näitä sijs cuin
lactamal mielesäm Pidän/ cqtzo/ mix
«jallist hecumata totella mahdaisin i
H josta näitä caicki ajattelisit! ei
nijn monda syndiä päiwän pimdes
chdäis/ eitä nyn monda helweltijn
Ms/ cuhun monda lumalalsinda

pimdes jomu. Ehw
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111. Etzto Rucous.
JumalaGMzja iauplas Isä/ nunä

cunnioltan sinua Syo<l<
mestsni/ettäs olet nijn armolWwarjelul minua länäpän ja caickem
minun Elinaicanan caitesta hädllD
wahingostlaOnnettomudcfi; jaan-
danut nijn monda sinun hywättcos
nautita/ joitaen minä taida luetellsl
Kijtelty olcon sinunP. Nimes ijan>
caickisest. Nyt tunnustan minä fi.
nun edesäs Pyhä Jumala/ caicti
minun Syndini * jocca minä l>
mast minun Nuorudestani/ tähän «<

sti tieten ja lielämätä tehnyt olen/j«
«inomaiscfi/ mitä minä tänäpän st
nua «vastan Aialuxilla/ Puheilla j<
Töillä rickonue olen. Sinun ede-sss Minä/ O HErra näitä tunnu<
stan/ja caitest Sydämestäni ca»unl
sttä Minä waiwainen nijtä tthny
olen; minä noltillan minun SM
«meni polwet/ ah HErra minä olt»
Syndiä tehnyt/ tosin minun Syn
dini ow« monet ja epälucuiset/ j«
sinä tiedät minun usiambaan wiea>
psxi cuinminä itze ymmärtH taitun

G



Ehto Mucous. 491
Mengin/ ach HERra ol< minulle
»rmollinen/ anna minulleandex/ en-
nen cuin minä nucun: Mllä hywck
minulda on jänyt lekemätä/ sen sincl
i<e paltitze/ ja mitä paha tehty on/a>
lä lue minulle cadomxex/ finun Poi<
«slEsuxenChristuxen minun wä-
limicheni tähden'. HERra sinun
Nimees minä nyt panen lewätä/
päiwMisien Töiden perän/ ,'a annan
Silmäni nucahta. Ota finun war-
jelluxesala minun Sieluni jaRuu<
mini/ iapseni ja Puolisani ja caicti
luin minullaon Ole HERra mi-
nun lvarciani! SinunPyhä Enge-
lii minua suojelcon/ ellei sepaha wl<
lMmn minun tygönilähestyisAn»
na minun tänä Yönä rauhasi» lewck-
ch ja sijlten ilolla herätä sinun Py.
hil Nimees cunnioiltaman. Anna
ormos/ että Ruumis nijn macais/
«l<l Sielu aina finun tygös walwois/
sinun tulemisestas waariN oltais/ ia
niinä finun ainaSydämesäni pidäi»
!W että sinä coscan tulispois mi»
nun mielestäni. Warjele minua
pahoista Unista/ lewottomasiwalwo<
nii/esta/ sopimattomasta murhesta,
AW Ajamxifta ja caitefta Tusca»
!«> Ia cesca wMtinEhy lähesty
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ja minun pitä tämän MailmanW
tämän ja lasteman itzeni cuolemon.

, wuoteseen/ ijancaickiseen lepoon/ sil.
loin ehdi minun auxeni: Ia tosco
minun Silmäni ei mä näe/ Corwo.
ni ei sillen cuule/ Kieleni ei sillen p«>
Hu/ Käteni ei enä rupe/ eikä lalco.
ni enä täy; ole sinä HERra lEs»
minun mrwani: Ia eosca Cuoll.
ma wiimeiseldä Sydämeni murw
da/nijn anna sen olla wahwanUsco.sa. Ota silloin lEsu minun Hen
geni: walaise minun Silmäni/ el>
len minä Cuslemaan Nuckuis/mn
tulisin iepon/ Ia wijmeisnä Päiwö
nä herWisin ijancaickiseen Iloon!,
Sinun Käfis minä annan minun
Hengeni/ sillä sinä olet minun pel«>
stanm/HErmsinä totinenlumalo,
Amen'. HERra lEsu Awen!
W. E. Gär hät ftam j Sinncn kära/etc,
W'Hy nyt Sielun caikel mielck

Cunnia candaman!
Sekä fydMll että kielell/' HM
Kijcofi weisaman/ Isca minun pA
u?än min/ Armollisesi warjtl ailij

Maaroist caitist minun säästi/ Pi-
run pahoist paulsist päästi.

SinullWoft weifal mahdan/N-
-monlsck laupias/ Plistä ain M
tahdon/ Ettäs aiwgn armiast/ P«-
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cuorman huojensit/ Synnist

'monest estelil/WchoUiscn torjuit cau<
'was/ Annoit minun olla rauhas.

Sinun ihmeitäs ei taita/ Eitä
omois lueeell/ Eitä hywälecois lai<
'M/ Wissaimalcan täsit tääll/ Ne

' <ott owatusiamat/ Cuin ihmiset luu-
> lewal: Armos minun nijn lääl wie-
!«ne/ EttänWaarat wälltä tiennen.

» Päiwä on nyt pojes wlten/Pö jo
' joumM pian/ Auringo on paistens
!' sulien/ Pimeys tule siaan/ Ah sijs 11-s<l
l-s<l laupiain/ Armos paiftell walais
n ain/Sydändäni kylmä wirwol/Syn«
'nin syngiydcst tirwol.

Armosi andexanna aina/Minun
cauhiat/ Jotta sielun rascast

'' paina/ Cuiden myrtyll haitiM Sa-
«m tahto cadocta / Ia Helwettijn
»ajolla/ Maan sä laidat minua

> oma/ Sinun Poicas ansion camea.
Waicka Synnit saalit minun/ Si«

>l nun julmanwihas all/ Cuileng Poi»
" cos lepyt sinum Ristin pijnall calke-
>' roll: Syndin suurex tunnustan /

1.l Waan sun armos awaran/ Wielä
>.'s»llremmari tiennen/ Cuin minun
cM syndin liene,

r' Sinä sielun tirckauspachain/Mi<
'" »m aino auttajan/ Haldus hiljan
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ia myoswachain/ Ilzen annan ainj.
«n/ Walistmlnun Sydändän/Ylitz

syngicw Caites surun sumus
aina, iohduius minull laupiafi laina!Päästä minua Pirun pauloist,
zlirwot timbuft tiusajan/ Cuin nii<
«uapyytä ainawauloins/ Hajot juo.
««eawalan. Hläminustluowuwieli
Minun Sieluntrictaus tääll; coscas
sydämesän asut/ Taidan wälltä hck.jyn hasue.

Costa silmän tijnni waiM Uneye
wyösrauttwal/ Sielun anna silloin
«aipu/ Sinun puoleS taucoman Py.sy ain sydämesän/Unesatin mielesMDmas olen ehkä nucun/ Eng sitt pel-
tä eltähucun.

Suo minun tänä yönä maata/ lewos/
unes makias/ vunettomns caick pois saa>
ta/Armosolconwalwomas. Hengen ruu>
mtnjaSielun/Cnnnian ja caick calun/
lapsen/ langon jacaick suomas/Herra si»
nun «ston huomas.

Peljälyret pimiön «vallan/ Ia calll
waarat poista pois/ Ettei Salan sais m><
nua all«ns/Eitä surmat ntjncuin sois/ lu<
len weden hädästä/Cnollostätilllsestä/wOl'
jelettlsyms huckuls/egä cadotuxe nuckuis.

Armostas O Isä lnina/Mitä lapsts «>

nele/lEsutnrwax tule aina/ minua my«i
auttele; lohduttaja laupias/P. Hengi «l«
»ias/Minun Ruco»M M«l«N/ Ame»/
ja sempahtmon.

Chn'«



Christilttnen
WutswHir<a/

Mdesauttamaan aljetwi,
uttaElsmckterta/

I°sa
Lyhykätsest ja yxikettaisest

Ensimäinen NeuwojaOM'
nus annetan/

3yndein Poispanemiseen/ sisällisen
Ihmisen sval«st.uxeen/,6 ChrWn«
' nstowftisen Nboistyxcen

TURUSA/
Präntckly JohanWinttnldch

Cnnlngal:Ktrja!n.Prä«sj«ldä
W»onnai6BB,



Nh's<mb.Mja»l!4.s.
Sillä ei Wijsaus tule häijyyn G,<.

luun/ ja ei asu iMä Ruumis/,>
ca Synnin ala annettu on.

Pyhä Hengi/ joca oikeinopetta/ p«,
tene Epäjumalan Palwelioita/jo
lähte pois wäräin tykö/ joltt
Vynnillä rangaista»/ johon h,
joutumat.

i.10h.«15.16.17>
Rackal Poicaiseni/ älkät M<M

Racastaco/ eli mitän cmn MO
«las on/ jos jocu Mailma raco.
sta/ ei hänes ole IsänRackM.
,Sillä caicti cuin Mailmas en
(tihan Himo/Silmäin PMl§
ja ElämM coreus) ei se ole H
säst/lvan Mailmast.

Ia Mailma caw Hjmoinens/mut«
joca tete JumalanTahdon stHsy ijancaickifest.
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Esipuhe.
Nacas Jumalala

etziwäinen Sielu.
Muden Tie on ke-
,wiä/ »a työläs ja mahdo-
»loin. Mahdotoin on st/
josjomlulewanhallapa-
halla Tawallans/ ilman

ohkeraea Syndein Poisloimillami-
sta/ mlewans Jumalan tygs Työ-
läs on se nijlle/ iotca jacawal Sy«
dämens/ jayhdellä puolella rippu-
wat tijnni lumalasa/ jahäneUTah»
losans: wan loisella Puolella oman
Mielens himoisa. Mutta temiä on
st/ cosca jvcu Jumalan Sanan ns-
co/ ja Christuxen töyhä Elclmcl ter.
« mielellckns seura. loca Hen»gms (ja lihalliset Suofiumistns )
hucutla ChrlsiuM tchden (ja hyljcl
Vcailmalliset Himot händä seurale-
ftns) HM löytli sen. H?<,/,H. 16:2/.
jo Gttä setä M ElämM/ellä m.
lewaisesa oikian onnellisuden.

Sillä Jumala johdatta nijtäfot»
« hcknen alans itzens andawat/ nijn»
l«in h<Zn tahto/ anda WoiMan ja
6mnauxen tehdcl nijta Töitä/ cuin
Mutoin) mahdottomat

P« 14:
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,4.». 5/<„ö.is>.- i 6 ja udisiaheilll
nijncuin omiaiapsians hänen Zun-
demisens ja Cuwans jällen< joca
heidän luonut on/ t7o/.;: i,.

Senlähdenonaiwantarpellinen/
että me annam meitäm wahwast jo
pysywäisest Jumalan sännön ala/
l'a uhram iye meitäm hänen caictein
pyhimmän Tahtons Suosioxi/ jos
me Auluden Tawarata/ jonga mei<
dän rackain Wapahtajam meilleon
ansainnut ia lahjoittanut / ia
Jumalan iasten »vapautta/ ja lule<
waista Cunniala ,sscus nautita tch
domlne. Ilman sencaldaista aicoi.
mistä en me taida ikänäns JumalanAuluaxlekewäiseen Tundoon tulla»
wan pysymme Pimeydesä / eitä ele
meillä Osa Christuxes : waicta m
wielä coco ,P. Ramamn ulcotin A
daisimme ia olisimme muisa Asioiso
taitawammat/ cuin caicki Ihmift!
ellet owat.

Moni JumalinenOpettaja nm
li moninaisia asioita ChrlsMiseen
Elämäkertaan/ joca paljous useine-
nämmin estä hywän Halun cuin ii'
tä edesaulta: ,a muutamat set» caw
ta tulemat peljätccyxi pois hynD
Aicoimisesta/ panewal sitten e«^

yhden-
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hhden määrän/ cuhungaasii he tah«
lowal Jumalala palwella/ johonga
he lulewat/ että hänen pidäis lyly-
män.

Smcaldaisille heicoille Awuxi»
laitan coco uden Cuuliaisuden me>
no Colmes Cappalesa edespanna:
i. Oman TunnonPuhdista-
mlsesa. 2. Meidän halum/
Pyhittämistsa. 3. Meidän
Tahtom uhramisesa Juma-
lan tahdon ala. Cosca me sij>
hm joudumme/ nijn me olem au<
Ml/ajallisesi ja ijäncaickisest; Sil<
lä caicki Chnstilyt ja järjelliset Ih«
lniset tunnustamat / että Ihmisencortein hywys seiso meidän Sielum
Phdistyxes Jumalan cansa.

Omantunnon Puhdistuxcn caue<
la panem me pois Synnit/ jolca
mueoin eroittawat meidän ja mei-
dän lumalam toinen wifestans / ja
Pitäwäc meitäusein mastoin meidän
Tahcom Pimeyden Wallasa sangi»
na; wan silloin meidän halum py»
hitetän/ cosca me Jumalan Armon
lautta enämin ja enämin kännäm
iM Jumalan lygs/ itäwöitzcm hä>
nen Tahcoans ja himoitzem mlla lck>
himäisembän pstäwyteen ja vscolli<

V z Dem
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sutten CorckeimanHytvyden cansa;
ja löydän» »vähittäin ne awut l»K
näm/ l'olca me ennen ainuafianz
jonguncaldaisella ulconaisella Hai,
joiluxella lchnel olemme. Sencal-
daistn hänen alans anemnja Mail-
masta pois kälyn Sielun Jumal,
itze enämin ja enämin tygöns wetH
sijhen asti että Sydämelinen mei>
dän Tahtom uhramus lumalM
Tahdon ala sitä seura. Ia lum»
la caiteti juuri uscollisesi leke Sie
lun Psiäwäxens/ jakihla ja yhdlW
sen itzellens/ joca cutzutan MdG
xexi Jumalan cansa.

Nijn sijs Me Jumalala etziwK
Nen Sielu (nijncuin Morsian) M.
distyxen tilasa sijhen werratlomaa!!
Cunniaan/ .euin on se hengellinen
Kihlaus hänen uscollisen iuojM
cansa; lom hän Walisiuxen liloft
ainuaslans iapsilisella Vscalluxello
nijncuin Tytär/ ja Puhdistuxen Ti<
lasa totisella Pelgolta nijncuin
rä Pijca paljafa yxiterlaisesa Vstch
ja cuuljaisudesa palwellul oli.

Tällä Tiellä näky myös M
Pmmärys caitesa toiwosans äriw
mäijen MääränS saawullawan.
Sillä nMmila olla cunnialisembi/

cB
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iuin puhlalla omalla Tunnolla pits
itzens sajwttamata wicain saftaisu»
desta ja iulmain Himoins waiculu-
Ma? Mitä on hyödyllisembi/ min
Haluin pyhilMsil poispannencaic-
ti suitisteltwaisel Turhudec saad«
oitiat wahwae Omaisudet! calo-
waisen Sauwun edestä woitta caic-
tein callimman KirckaudenjaCun-
nian ? Ia Mihingä taita jocu pa»
«mmin tytycl/ cuin että me löydäm-
me mrwallisen Wapacaupungin lu-
malan armollisen Edescatzomijen
pehmiästi Sylisä «a suloisesa Helma-
st; loca caickein tailawimmast j«
woimalisimaft hallitze; lom ei myös
yritän iuondocappale läida wastan
seisoa. Täsä saeamas laidam me
laikesanytyisesä ja mlewaisesa on-
netlomudesa ja waarasa suruttomat
olla.

Tällä lawalla taita se ioca t«M
Tiellä Jumalan wätewätt Awun
cautta tljtUlta/ saada täsäCuole-
waisndesa/ caickein Tawarain peru-
fiuxen ja mlewaisen Cunnian Esi-
magun; Sijhen meitä Jumala ar-

mollisest auttacon/ ja andacon Ha»
lun ja Täyttämisen/ hänen Piniens
Kunniaxi! Amen.

V 4 . l.iuc«t



i. Lucu.
Oman Tmlnon Puhdissm-esta.

Man Tunnon Puhdistus sijni
i seiso i. Että me oikein tunnem-
, me tehdyt Synnit ii. Että ml

ahkeralla Vireydellä cawch
«bam/ etten mewastaudestSyndynlange.

i. Mjta tehtyin Snndeihin lule ny»
ajattele/ että me catlilla Synnelllätän»
«am ttzem poissijtäcorkeimmaftaHytvy.
desiä/ sijti Jumalasta joca yxinäns catc.
kla hywä meille anda/ ja sitä wastan teew.
»e meidän soklan lärkem ynnä meidän
pahan Tahtomcanft/ tpäjumalart/wo-
jioin eläwätä Jumalala. Sitä lähin
«jattele/ että meidän corktast siunattuVapahtajan, on sentähben kärsinyt sano»
nmttoman Waiwan Ruumisans ja Sl«<
lusans/ meidän lunastuxexem/ että m«
fijtten cuolisim Synnille (engä sitätäp
täts)ja händä palwelisim pyhydes j«
n>anhurscaudes/cuin hänelle otollinen on,

Nijn pian sijs cnw mehawaltzemetti
me jongunSynnin tehnet olem/pitamei.

Kän llman wijwytystä sen Jumalan edesinöyräsitunnustaman/ja sen paljo suurew
mallakljrudeila jaahkerudella cuin me toi-
wome anda parata jongunwarallifen tau<
dm eu Hawan/ja wielä nopiammin/cmu
me pudistamme tuliset hljlet meidän cal»
leista Waatftistam. Näin pitä meidän
kyruttaman Syndein Catumuxen cansa/
ettei Satangxen Woima meidän ylöslyl»
Mmistm cautta mejsä enanis/ ja mese»

caum

«Mo)»s.



Oman Tunnon Puhbisiuresta S«Z
j cautta langeisim suruttomauomuteen/elt
I itze Cuolema ätlldä meidän pällem

gets : longa Synnintunnufiuren tykö»
nii metdän pitä Sydämestäm Jumalala
lyttämän/ että hän meitä Christuxen
lautta on Synnmmallasi »vapahtanut.

i. Wälttämän Syndiä edespain/aut«
<awat meitä scurawaiset Wälicappalet.

i. Että me ennen caickia lumalaWai
hsrwstrucoilcm Pyhän Hengen Apua/
jota pattzi emme mitanhywä taida tehdä.

2. Ltlä cosca me joca Aamu jaamme
ne Työt/ culn meille sinä Päiwänä o»
not Jumalan Cunniaxi tehtimät/ ny'»
pitä meidän etem ottamanwahwan Ai»
coimistn/ eten me yhtän Syndlä sin»
Päiwänä tee/ waicka Perkele/ Mailma/
ja meidän oma iiham/ cuinga cowin tah«
lois meitä sijhcn hywällö eli pahalle»
wietellä ia waatia. Cuca ei tatdais
itzens sijtä vidatta suurimisakin Kiusan»
flsa ai»uastans yhtä Neljättä ösa He«°,
le. Nyt ei ole coco metdän Elämäm
mnnta min ajan rahtu/ yxi Hetki/ yxi
Päiwä toisen perään. Jos taisit etläin
Jumalan Voimalla pidättä itzesSynni,
st»/ jasitä wastan miehulliststpysyujon»
gun Awun harjoituxesai Mtxes myös
länäpän? Mixesmyös huomenss? Mut,

la ne jotca tahtomat heidänKiusauxensAjan monext Wnodcxt lukea ja uyn ajcl»
telia: Pitäkö minun caikena elinaicana»
ni sitä eli sitä tekemätö oleman? eli sitälelemiin'. Ne sanomat usein: Wahdo.
toin on nijn elä. Sencaldaiset waipu-
n>«t Mn /ja epäilemät Voitosta. Ne

P 5 anda-
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«ndawat Perkelelle ylikäden/nyn M»
cutn hän heitä coettele: Cusa he cuiten,
gin Jumalan wäkewän Awuncouttatai,
da«sit urhollisest sotia / jos he ajattelisit/
että tällä erällä on ainuastnns nytyisefi
Ajanrahdust tekemistä, Geistcat per,
kcletta wttstan/ nhn hänteistä pate,
«el Jos sinä olet tämän Hetken lum<!>
la» armon cautta woittanut/ ny» hm
en wielä tänäpä» ja huomen jany» edes,
päin Awun «ndawa/ että hymistä Het,
tistä tulemat hywat Päiwät/ hymistä
Pätwistä hywät Wijkot / hymistä wtzcoi,
sia Hywät Ajastajat Ellä M'e
«inuaflans nykyisestä olam waarin/
engcl lange lugunpilclmätlömytten/
jofameidänMielem itzens pian pettck.

Nijn on myöshywä edesauttaman A<
»un Harjoitusta: ctta me tccm>
Me iyelem uden Aicoimisen. Näin:
tänäpä»/ tänä Hetkenä tahdon minäw«-
fiaudest alea ja rumeta ahkerart Iumo»
lisuden harjoituxesa/ engä enä olla tapsi!»
lincn: Tänäpän tahdon minä olla nöy>
«ä/ armelias/Kärsiwäinen; Minälah,
Von htljatsudes tämän wäryden/ töyhy,
ten/ Mielicarwauden/ ,c. andakäydä Y«
lltzeui.

Nijn taitan myös tämä hywä Aicoiml<
nen jocapalwä usillaSyillä wirgotettol
Näin: Tänäpä» tahoon minä sen lehdi
Caickiwaldian tuojan Cunninxi/ jongo
suhten minä olen nyncnin et mitä»; Ti,
mäpäiwä minun armollisiman Wapch
tajaui Cunniaxt/ joca että hän olis wi>

N>»
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M» lunastanut/ ja että minä hända sen»
laisin on kärsinyt caiken Wiheljäisyden/
Pllcan ja Waiwan. Palwelia tosin «t
ele parembl Herraans. Tämäpätwä P.
Hengen Cunniaxi ja Cuuliaisuderi/ joc»
halaia minua johoattaxenscaickeen xotu,
teen/ ja itze waati minua sisällisestjaul.
conaisest caickeen hywyteen ja ikäwöiten,
Pylä minun maalista ja lihallisesi mieli»
stynyttä Sydändäni pästä Jumalan la»
sim Vapauteen. Tömäpäiwä meidät»
lunastajam pyhän ja köyhimmän Syn»
tymisen tutkistelemuxeri. TämäpäimH

eli toisen Cappalen Mutsiori hä-
nen pyhäst elämästäns / kärsimlsestäns/
luolemastans ja ylösnousemlscstans.

Eosca sitä wasian Perkele nämät A,
j«uret sisälle puhalda : Tahdotcos cai-
len Elinatcas olla ftncaldainen Narri/
ja alati itzes nyn waiwata? Xahdotcos
peräti cuolla siuunmieles Himoista? Ny»
eipidä meidän saldiman sencaldaisten tnli-
stenNnoldenryhtyä meihtn/vmbäriajatte-
lemise» cautta sinne ja tänne/wan Chri-
siilltstllä Rohkeudella ne sammuttaman
j» mincaldaiset sanat ottaman Warjel»'
lurerem Ett sinä minua tänäpä» petä/
sinä wiecas Vihollinen/ tänäpä» tah-
don minä minun Jumalani cnnniaxthä-
nen Cunliaisudesans sen kärsiä/ mitä
huomena tapahtu sijtä annan minä mi-
nun Jumalani murhettia:Sinä olet mi-
nua monoa Nuotta wieckasttjuonitellut/
sinä kyllä paljon luvat / wan et taida
mltän hywä tehdä. Mutta minä olen
wahw» sijtä/ ettäsejocaChltstnfeutäh-

H s de»
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Hen anda mennä hänen lihalliset ftofts
telemurens/ se fa sila wastau sen autu,.
lisen Ilon: Stjhen minä luotan/ I«<
lnala minua sijhc» auttacon hänenp,M»
Nimene tähden/ Amen.

z. Colmas Wälicappale on/ ettäme
«lati ajattelem Xvtsmcjfiä Cappaleita/
cuin owat tietämätöln Cuoleman Hetki/
«mgaraDuomiojaitze yancaickisus: I°<
camennätiläEappa eista/ cosca sitä oikein
tucktsicllan on kyllä woimalltnen carcol,
taman Synnin Himomeidän Mielistäni.

Jos olet nähnyt joscus jongun cnole,
»van/ nhln ajattele/ ettäsinunginWw
ros tosin ferrantnle; Cusast onnytmni.
nen «voimallisten Hallitziain/ Tyränne!»/
WMsten ja corktast ylisteltyin Miesten
Woima ja Cunnia? Wielä <uä/ mM
jacusa on lullaxes heiden Ruumins/j«t>
ia ennen muutamia Wuosia cuolit sinun
siwusias? Tiedätkös hywin mikä Ma>
täneminen on?Kmun Ruumis pitä pi«»
haistwaises mätänemiseS huckuman/ jon<
ga Vlöspitämtsen ja holhomisen tähden
sinä itzes nyn paljon waiwatjamurhedit/
vijn ettäs sen cautta sinun Sielus han<caicktsenAutuden cadorat. Meidän täy<
ty cuolla/ ja sitten sen hlrmuisen Du«>
mion eteen josta ei yrikän tatda itzenskätke / eikä woi lunasta. Cuca ties ju»<
ri lällä Hetkellä/ cosca meidän Syd»<
mem on täytetty Syndisellä turhudella:
Lahdosingo me sencaldmsesa tilasa tull»,
Cuolemalda woiletuxi? tahdoisingo m
yhden silmän röväyren tyhmyden edestä
saatta pällew yan«nickiftn Waiwan? .Oili
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Sitä »vastan pnhalda Perkele taincal»

toiset Ajatuxet: Elsinä cuolejuun tällä
hetkellä? Miuäwastan: Cuca sen tietä;
gn tosin monda muuta sencaldai<es Su«
ruttomudesa tullut petetyxi ja Helwettijn
joucnnut ennen cuin luulican. Tulla

kerta cadoteturi sijna on kyllä ijancaicki-
stst. Hand enä / jos sinä tällä yhdellä
Synnillä täytät sinun syndis Mitan?
Oänoä jos et Jumala enä anna Armo
parannvreen? Jumala tosin on luwa<
nut Catuwalsille Armon; mutta Nasta»hacoisille Syndlsille ei ole hän luwannut
Cawmusta.

4. Että me aina muistam Jumala»
lasim olemisin/ joca caicki meidän teke-
wiscm ja jättämlsem meidän Ajatnxisam
ftnoisam ja töisäm 1. Nöke ja 2. Duo,
mitze: Hänen iäsnäolemisens edest ei ole
mitan salattu/ sillä hänes me eläm/
lijcum ja olesteleme, Cnlnga me sijs tä»
män Majestetillisen Jumalan läsnä olles
rohkenisim ajatella/ pnh«a eli tehdä/ jo<
to en me kehtais cunniallisten Ihmisten
edes ilmoitta. Hän wnde tarcammaftmeidän Sydämem sisällisimän pohjan/
culn me itze: Hkam pyhä Hengemnr-
hellistxi stattaco/ joca meidän"sytämi«
sim waati meitä Hywyteen ja pahudest
pois johdatta:

5. Että me jälken pyhän Ramatnn/
ja erinomaisesi pyhäm Apostolitten jaE»
bongelistain Kirjotusten wiriäst luemme
hrwia D irjoia/ jotta meitä ylesraten«
da tattclwat i jotca meidän Stelum f«i«
»ien eli j«c» limsslinen Ihminen nm.

dän
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tän Vmmärryxellem ja Tilallem soweli,»
max arw»; ja pitä meidän uijtä lukeman,
li) Ajatellen ja hartast/ ei ymbäiins
juoxewillaAjatuxilla. Jos wierat Aja>
turet tulemat sisälle/ nyn lue toistamiseen
ne tvijmeiset Radit/ nyn usein/ ettäs ne
taidat luke lewollisemmalla mielellä: Mi»
lä sitten finulle «nsist on ylön työläb ja
corkla/ se mene sillä erällä nöyiydesä si.
wuitze. Jos se on hyödyllinensinun Au.
tutees/ kyllä sinulle Jumala anda edes.
päin parammanTiedon. (2) lumalistl.la Halulla sen cantta paratnxi tulla/cosca me sillä Toiwolla luemme/nyn m°n<
da harrasta Huocausta Jumalan Sanan
woimalla nouse/ Jumalan armollista A.
pua anoman. (;) Ahkeralla Niconn.
sella/ pystwsistn ja wahwan wirey,
den cautta taittaman nutas olet lu»
kenyt/ että muut sinusta ja sinun El««
mas mutta lukisit mitä sinäKirjoista op.
piuut olet.

Syhen tarwitan myös JumalanS„,
«an ahkera Cuulo ja muut hyödyllisel
Christilliset Harjoituxet/jotc« sillä tawal»
la cntn sanottu on toimittttaman pitäjä
oleman joca kerta meidän Päiwälyoni
Alcu.

6. Että me iocapttin?» coettelem
Meitam.

1. I?hte»sest/ cuinga suuret hywil
työt Jumala on meille osottanut Sielun
jaRuumin puolesta / jotta me opimme
meidän Vscon Articnlnrist/ ja nyden st<
lityxist/ joidenga lähden meidän Jumala»
la tijttämön pitä. Sitä mafian ajatte.

lein
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l«m cuinga tottelematlbmat me wielä jo°
capälws olemme/ ja hänen Hywydens
waarin käytämme. longa me pian ha«
tvaitzem/ cosca me tarcast tutkistelen» caic-
li meidän Ajatuxem/ Puhem ja Työn,/
joilla me Hetken hetkeldä eulutamme»
Cuinga ja millä Tawallo ne samat In«
molata ja lähimaista «vastan/eli itze mei-
ti cohden sinä Päiwänä tehdyt owat eli
jZnettekemätä. Esimerkixi:

Ongo se cohta Alusta ollut minun suu-
rin Murhent / cuinga minä oikein Iu«
malan edes waellaisin?

glengo minä caikisa Töisäni jalätta-
mtsisäni ylitzen caickia Jumalala peljän»

Ylitzen caickia hända racastauut?
Vlitzen catckia häneen vscaldanut?
Eaikesta Sydämestä l
Catkesta Sielusta?Caikesta minun Voimastani?
vlengo minä caikisa Capvaleisa

sionut minun lähimaistani ntjncuin itzeni?
Olengo minä wilpistelemätä tehnyt hä«

nelle catckt/ min minä tahdon että häne»
pidäis minulle tekemän/ jos minä olisi»hänen ja hän minun siasani.

Engö minä ole juuri mastoin/ sijnä jo
sijnä Toimirnxess/ «yllä ja nijllä Ga«
noilla «yllä ja nylls Ajftwxilla ja At,
«misilla pitänyt parhat ajatuxetja mur<
heniyestäni?

Pytänyt täyttä minunTahtoani/edes-«ma oma Cunuiatam/ suositella oma
Himoani?

eng»
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Engö mins ole andanut lumalm

Cunnian tacaperin olla?
Andanut ylön minun Lohimaistani?
Engö mma ole sijnä ja sijnä ylpiäsi

eli muutoin syndises khni rip.
punut?

Engö minä ole sitä ja sitä Hetke'sit§
ja sitä Päiwä lalscuoesa ilman Hyödyty»
stäculuttanul?
- Siellä taicka mualla kelwottomia eli
wahingolisia Puheita puhunut/ minnn
lähimmäiseni polkemiseri? «.

Vhdes E ummas: Engö minä ole tZ.
wan taicka toisen Ihmisen wihoittamista
ja wahlnZottcamtsta enämin cartcanut:
«namin pcljänyt sen ja sen Cappalen
huckumista/ cuin Jumalan Wiha?

sikö sen ja sen luondocappalen Rsst,
kaus ole yhdes eli toists afias temmanut
Jumalala pois minun Ajatuxlstani?

Engö minä ole enä luottanut ja uscal<
banut minun Varaani/Ahkermeeni/Ym.
wäryreent/ hywtzn Ystäwini ja muihin
fencaldaisijn/ cuin eläwään Jumalaan/
caickein Cappalden luojaan/ .Ylöspitä'
jäänjaHallltziaan? longa Tahdon M»
ken caicki luodut cuitengin piti» minua
palweleman eli wahinaoittaman/ jocohe
«ahtoivat jocoei/ mmamahdan sitä wa«
sian seiso eli en.

Josta fijtten mämmin ja enäminseu-
ra: (0 Ettäs täydellä todella kirot caic<
fi sencaldaiset Synninlangemiset. Ia (l)
lorkms arwos ja callisna pidät Christn.
zcen pyhän Ansion/ joca/ ettei meidän pi<
Ms WMiMst Motelufi tuleman/on

lneito
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«eitä ni/n callist lunastanut/ ja Pyhällä
Hengellans niin vscollisest johdattanut
lumalisuden Tielle, (z) Että me otam
ahkeramman aicoimisen edespäin Christu»
pn Ristiä nyn paljo mielelltsemmäst päl<

otta/ja (et huolien meldä» liham ma-
fian sanomisest) ahkerasi noudatta sitäcuinhywä on.

2. Sytten pitä myös meidän coette-
leman «tzem ermomaistst/joca myös
««van samalla tawalla tapahtu/ ainna.
stans on sillä tämä eroitus: että me tä«
man coettelemnxen sowitam/ erinomni»
sest muutamyn Syndeihin/ jolta wastan
me erinomattain sodimme eli muutanchn
Amuihi»/ joita enimmäst ahkeroitzem.Esimerkixi: Cosca minä tahdon sotia lai»
Ma wastan/ nyn mini» tällämnolo mi-
nun menoni tutkin.

Engo minä/ jo ennen cul» nousingan
etzlnyt lewollisutta/ enä cuincohmuson;

Eikö minun Vuoteni ole enä palwel,
lut minua iaiscndexi/ cnin minun Ruu-
mini tarpelltsexi wirgotuxert?

Eikö tähän hitauteen ole Sy/ ettäEh«M Rualla ja juomalla ylitzen tarven
itzwi rasitin.

blengo minä ollutuijn harras Ruco-
«cisa/ cuin minun piti oleman.

Olengo mlnä sen ja sen l cnsimäiseuMwä ascareni) caikella wireydellä j«
Wemdella toimittanut?
Eugö minä sitä ole ylönmielen alcanut?
Engö minä ole ollut hidas sen toimi-

lules?
Ia sopimattomasi istunut muisa Aj<l-

"flftl Slengö
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Slengo minäandanut itzeni sijtä «>e!i

pois köykäisen ymbärins kurkistelemisen/
ymbarjuoremiseni/ eli jongun muun ««,

pimattomuden cautta.
glengo minä cohta cmn se oli tolmi,

ttttu ilman Ynseyttä/ ottanut
tvä jällenstehdäxeui?

Cuingast se on käynyt:
blcngo minä enämän oma parasta»!

tatzonut cuin Wircanicutzumusta?
Mdes Summas: ölengo minä silli

ja sillä Hetkellä tehnyt jotain köykaisyt»,
siä eli muuton sopimatoinda Tyota? e>i
turhilla jakclwottomilla Ganoilla(nijt«
lukein/ cuullen eli itze puhuen) minun al-
eani hucannut?

Eilö siellä eli siellä ole minulla ollui
turhia/ outoia/ ymbäri juorewia Ajat»
xm?

Mitä on minun Wahingota/ yhdesti
taicka usiammasta näistä CapvaleilM

Cuinga minun lumaltsudeni nälden
«autta on wähennyt?

Cuinga laiscax ja hltar olen minä st«
«autta tullut/ wastaudest jotakin hym
toimitkäman?

Mikä lewottomus on sijtä caswMt ,
Winun mielesäni?

Mikä wahingo minun elatureni
«os? <

Cuinga huoliasi olisin sen tainnut esti! ,
Cuinga palio parambi oiis ollut/e«

tan olisin wiriämbi ollut? . f
Engo minä sencaldatsts lurhudes j«

laiscudesa ollut suuresi» waarasa/ «lä l>

lisin muihin Min Synoeihin joutm>u<? ,'
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Engo jo sijnä ja sijnä olls moneen

Syndyn langennut/ jollei Jumala olis
minua erinomaisesi warjcllut? zc.

Näin me laidam »tzem coe<
ttlla caickia Syndejcl wastan/ cosca
mc ajattelen. Asianhaarat/ senjälten
cuin Synnin tilat owat.

Mutta meidän pitä hatkiammast sttl<
man nytä Syndyä wastan/ joihin me
tunnem itzesäm enimmän Halun/ eli joi»
sia meitä muut Ihmiset mnistuttawat/ ja
jotca taiwwat anda meidän lähimmät'
sillein suuren Pahennuxen.

Seucaldainen Coettelemus ja Tutki»
sielemus autta paljon meidän lumali»
fttem. Cosca me jocapäiwä coetlelem
nieitäm yhteisesi nrjn me löydäm meidän
wicom ja puuttumisem: Cosca me coet-
lelem meitäm erinomaisesi/ nijn ne tutut
solat enamin ja enämin nlosjuuritetan.

7.Nljn ei ole Syndiä wälttäxem myös
se pahin Neuwo/ että me jocapZiwa e«
tcem otam jongunerinomaisen hcnge-
listn Tutkistclemuxen/ jonga lautta
meidän Mielem tule enamin j« «namin
hengelisijn Asioin totutetuxi: Tämä ta°
fchtu suuren Hyödytyxen canfia.sca me etem otam jongunwisiin Cappa«
le» ajatellaxem/ että Ajatuxet jotta il<
nm sitä owat nopiat Tnrhuteen/ pysyi-

sit porammm «lallans. (l) Etten me
meidän Ajaturillam tydy moninaisten A«
siain ulconatsin Menoihin jonga cantta
Ihmisien Mielet etens asettamat Outoja

>» edesmenneitäAsioita (nMNinEsimer.
ttfi
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tixt ei meillä pidä oleman paljas Aj«M
lEsuxen Chrtsiuxeu Kärsunisestä) m«.
«a meidän pitii edemmä ahkeroitzemon/
lvetäxem meidän Tahtom/ snosioltsm,
ban Haluun ja hengeliseen Ikäwöitzemj,seen sijhen min me ajattelen»/ Ma In.
malalda Rucouxilla ja Huocaurilla j«c«
kerta pilärucoildaman. (z) Cosca me jm
ke«a sowitam jatännämsencaldaisttAl.
tistelemuxel meidän Parannuxexem. G
atnuastans yhteisesi ajatellen; Esimerkin
minä tahdon olla kärsiwäinen nyncm»
Christustinoli; Mutta meidän pitä erin.
omaisesi nijn pättämau/ minä tahdon M
kärsiwäinen kätstwällisest kärsimän lätäeli
tätä Wäryttä/ tätä eli tätäWaiwa/tä<
tä eli tätä Plöncatzetta. Ia nijn edespäin,

8..0 N sangen tarpelinen/ että me »i<
riast muistttttelem
tam/ sen wotma ja waicutusta/ ja M
lijtto/ min me sijnäJumalan cantza teh»
net olemme. Sillä Castesa olem me w<
della itzem luowuttanet Perkelestä ja c»l>
kifl hänen Tegoisians/ ja caitest Mnll»
nmn Ylpeydestä/ sitä wasian olemme sil»
loin suuren Jumalan raiwan ja Main
HERran canffa lyton tehnet/ että ha»
on meidänlumälam jaIsan»/ ja mehö
nen cunliaistt lapsens. loca fijs om<!>,
rundons mastoin porki Synnisä/ st sär<
ke lyttons jonga hän on tehnyt pyhän j»
hurscan suure» Jumalancantza/ ja and»
itzens wastudcst Helwetin Murhajan M.,
histawaiseenOrjuteen, jomtäsä M«i!<
mas Maxa Palweltans catckinaisell»
Tuscalla/ erinomaisesi pchoilla Haluin
j« Himoilla/mutta tämän Elämän p"
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»ästHelwetin Tulella. Ia sillä wälill»
esotta heille ainuustans tämän sangen
Mingollisen Hywan työn: Että hän
Mwelians Ymmäryxen ja Tahdo»
«ijn sawaise ja lumoi/että he pttäwät
Pimeyden Valkeutena/»Cnoleman Elä.
mänä/sijhen asti että hän heitä peräti
Cuopvan sulke.

y. Että me ChriMisen Senracunnan
consa/ ehkä culngawähäx näyttä/ HEr<

ra» lhristuren Asttuxen jälken/ ustm
ja lumalisest käyn»me HiLßranOH,
tolliselle/ Nöyrydesii/ Rackaudesa ja
Wfertatsudesa.Wabwistaxem meidän u«
s««m/ja enämin ja enämminkehoittarem
mettämRackauceen toinen toistam wastä.

w. Että me pyhäin Jumalan Ih'
misten tlisimärkit/jotcajocuollet owat/
«limuiden hywäin Christittyin Menon /

jotta lvielä eläwät llsein asetam Gil»
mäin» cten. Ennomaisest nijsä Coppa.
leift joitameidän enimitten noudattaman
M. Johon pyhäin Martyrein Historiat
owatkyllä soweliat. Mutta ylitzen caic,
?ia ei pidä meidän ikänans caickein
Esimerckcin Osin»erckiä ChristUre»
Msuxen pyhä Elämäkerta ja kärsi,
mistä andamantullapois meidän Gy«
dammestäm; Sillä se taita meille opet«
t» caicki mitä me Aututeen tarwitzem.

ii. Että mc wäldam caickinaista
Lönnin Tila. loca waara racasta/

~ s« sijnä hucku. Ah carttacam sijs sitä
liucsssca Jäätä/ cofcen me cuiwallaca»

l Nmlla pysy hywin pystyällä.
Synnin Tilat pipat (Vnsifi m e,

nimitt
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nimmitten) Csnsiftksymys Mstilmon '

Kasten csnsit»: Se on aiwa yhteinen
«ltä me otam Cantzacumpanein Taim
ja Menot: Rytaisten tykönä sinä tulet '
rytaiftrl/ Köykäisten tykönä töykäistxi/ l
Ahnetten ahneri/ «. Wiat sastmm. l

wat nyn kewiäft ja salaisesi / cnin myr- !
kylliset Taudit. Sentähden ottacam wift
»vaart itzestäm/ ja catzocam mingv >l>
daisen Wäen cantza me Cantzakäy. „i«
siä pidän». Ia jos meidän Wirnn j,
muioen tarpcllisten Toimitusten tähden
täyty olla sencaldaistenPersonain tykönä/
joiden Arwiosta eli Tawasta me tou !
oam hnomaitzemata lulla Syndyu saalz» >
tuxi/ nyn jocakerta/ ennetn cnin h«id, > !
Seuraans iyemannamme/ >
ndest se wahwaaicoimus/ etten me silli !
erällä Jumalala »vihoita. Ia nyn M !
ennen että sijtte cnin me heidän Ke> >
raans tulemme/ itzellem Sydämestäl» !l
lumalalda rucoilcam hänenPyhä Hen> !
gens ja sen wäkewätä Apua: Että ha» >meitä warjelis/ etten me tekis meiM '
Mailman caldatsexi/ wan ennen tach!
sim hänenPlöncatzettane jameidän Aj<i" '
lista Wahingotam. Iclliyn pylkäw/ «
nyn ptcaisest cnin taidam toimitta mei-
dänAsiam sencaldalsen Wäen
nyn jällens andacam mcitäm lumalisiji!
Harjottuxyn. Ei ole sekän pois tieldi/
että cosca meidän täyty cummingin olla '
senealdaises waarallises CansiMymises/ Zettä me panen, Silmöim eteen/ eli mu«>
loin Mieleem jongun Merkin/joca ml»
stull» meille Jumalan lssnsslemijw j« '
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!lhrlsiittyin WelgolisiUta etten mejou«
M lugunpitämättömsli/ ja sijtten sitä

lnkemin langeis Syndyn.
! Mutta cailisa Cansiakäymisis ei pidä
ltnrka jatyhjä Puhetta (joca «t tule lu<'malan Cunuiaxt/ eikä todella lähimmät,
!sm hywäri/ wan nyncuin Matlmnn
Tapa onsauoa/Ajanculuri) wahimmä»
iOWNM edestä pidsttZmZnz tieten/
eli., meidän pitä turhan Sanan
«hestä iugun tekemän.

(Toinen) »s woimalllfin Gynnin
Nl<l on meidän ruumillistenTundoin
lyapaus. Erinomaisesi Silmäin: nä-
M owat Ackunat/ joiden cautta tuo-
lia sisälle tule. Joca caicketn perän ca-
tzs/ se usein pytä sitä/ cnin ei ole hänelle
sMlias/ wa» teke sijtte hänen Mielens
lewottomari/ cnin caickt Historiat owat
chnnä tencaldaisia walitettawia Meno»
j». Äkäm tuimistelco itze cansiam/ jol-

len me mtts max nyn pian tunne mei<
la» Mielen» lewottomutta. ,Cosca me ker.
r«n eli cahdesti sallim meidän ulconai,
sille Tunnoillem jongnnWapandenl Stt.

><> «set» ei hnamaita cuinZa linna alda
«lwetan ja Kruti ala paunan: mutta
is sijhen tule wähingin Tulen Kipinä/
G on sen cantza tehty Silmänröpäyres:
Mri nyn wetä Salan ftncaldaisten li«
«lltsten Tnndoin Suosittelemnsten ca»t«
«»/joita «t pidäis sallittaman/ Krntin«idän Vmmärryrim jaAjatuxtjm/ jos
Hm sijtten tule pieningin Synnin Ha-!«tygö/ nyn me olemme woltetut ennein
«in Waarastst «ttän tiesimme. Tosin

st
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se on Satanan erinomainen Wieckans/
että cosca hän ei cohta sa meitä wietellyri
sisällisteu syndisten Waicutusten caun«/
nljn hän coke ulcouaisten Tundoin suo»
sittelemusten cautta että me ntjden «ut.
ta täyteläisin suruttomudella / janyden
Palj«,den cautta sitä mämmin ltetotsim
ttzem; joca tusiin tapahdnts/ josme coh.
ta alusa hawaitzisim sencaldalstcn Kehot-
tnsten Cauhisturen.

(Colmss)waarallinen JohdatusSyn»
dtjn/ on Ruumin Hecuma ja täotttämys:
Costa me nautitzemßuoca/ Inoma/Vn,
da ja mutta ylitzen Xarpeen. Öillä sen,
caldaisen Ylönpaldtsuden cautta tule-
mat järjeitömät Halut ja Tundoin wal.
enturet aiwan wäkewäri Ihmisesä/ nyn
että järjellinenTnndoja Meno/ ja paljo
«namin hengellinen Sleluwßauha perä.
ti tule cukistemli. Sitä wastan autta
toimellinen paasiominen ja walwomtnen
ja Ruumin waiwaminen/ suurella Hy»<
dytyrellä hengelisen Elämän wahwlstu.
xeri/cosca en me nijn paljo sen cautta py»
da waiwam meidän Rnumisiam/ iran
enimitlen totises Nöyrydesä/ meidän lch
tyin Syndeim tähden en lue itzem mch
dolliseri meidän turmellun liham Ylös»
pitämiseen: Ajatellen sijnä siwusa/ ett«
cosca me jotakin wähenäm lumalanich
jäin naut itzemlsest/ etten me «ijsä Rnu-,
mtllisisacan ttze ole mitan paitzt lumn»
malan HywyttäVEttä me tästii lähin sit»
suuremalla Murhetta ja Toimellisndell»/
cMt Jumalan tähdm/ja hänen s""
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Mrensja ei «na nijncuin ennen meida»
Halnm tähden toimitta mahdalsimme.

n. Mutta jos me tahdom Syndici
»älttä/ nijn pitä meidän walttäman,
ftgjscutta: wanhatowat sanoneet: Et-
tä se )oca käy laiscana tule Saoald»
Perkeleldä kiusatnxi/ cosca tekemän Ihmi-
sen/ mitämar/ pitä ainuasians yhtä ma-
fian sotiman: Se on sangen hyödytti»
nen, että Päiwän lyöt jaAscaret Ma»
liirjestyxellä hetki hetkeldä/ ja ettet sit»
«suusta sittte särjetä, jos se muutoin tat-
M «ieoin saada. Erinomaisest pit»
«ariotettaman cuilla Totmituxllla mei-
dän ymbäri juorewat ajatuxem talta»
farhaln htWä ja yhten medettä: Sm-
«aldalsijn Toimtturyn pitä meidän itzenr
lohta andaman/ cosca me jotakin Asian,
harasi ymmärriim/ että meidän on Sa-
tana» kiusausta pelkämine/ja nynlpitä mei-
dänSatanan wahtngollstc Coettelemuree
cohta ensimäisellä hawalla/alaspolkema»
jaulosajaman: Silläjos me seurammei-
dänturhia ja syndisiä Ajatuxiam; ny»
M hawaitzemata sytty tuli/ jota ei sit-
ten mäestä taita: Ensimiiinen Coem«
taitan Jumalan Armon cautta ntzn ke-
Vtäst pois mätä / cui» yxi lapsi lait»
tallata hehcuwaisenKipinän / ja ei ma,
hingoita lalcans. .

, '3. On hyödyllinen/ että me itzem pi<i»m jongun lumalald opetetun ja Hu-Mlisudesa harjoitetun Miehen tygö/jolle
A meidän Syndim ja waaram hywällS
»scalluxclla taidam ilmoitta/että hänmeil-
!> M turwallisemman VZeuwon ja pa-

-3 remM



5»o bman tunno» puhbisiuxesta.'
«manAwun osotais. jamitä hän meille
Jumalan Sanasi opetta/.sen pitä mei<
dön täydellä todella nöyrydesä täyttämän.

(Mutta lijyen et ole caickt kelwolistt/
jotta Hengellisixt cutzutan/ ja pidäis t»«
män Tawan muille opettaman: Silli
monda löytän/Jumala nähkön/ Palcka»
paimenda/ rijtaista/ joilla on lumalisu,
den Warjo/ ja usein et Warjocan/ wa»
tekemät sijtä lihallisen Woiton l Iotc»
nrjncuin he npt Matlmas löytän owol
Mäst kirjoitetNt i.Tim. 1:6.7. ja C.6.

2.Tim.z: Tit.i:i6. i. Pet.ll
Ia ettei heillä Henge ole lui>. Epifi. v.y,
«t taita heildä sencaldaista Neuwo Hc»<
gelisis ÄsiolS toiwo 1.C0r.1,i;. Iu»
mala armahtacon hänen hätiiyndynytti
ja waiwa kärsiwälstä Seuracundans.)

Wan cosca meillä ei taida olla sencol-
täisen hurscan Miehen Neuwo/ nijn ei
Jumala ole sencaldajsijn WälicappM
hin sidottu/ wan saattaomansihmeUlstji
hänen autuaan Tundoons. Sillä n>s
Wäpysy kindiäst Jumalan Sanos»'
EvangeliumttKirjpituxes jaEpistolat tl
ole vlölttyölät/ nijnettei cnickein yMrtO
singan taida nijtä autudexens ymmärtt/
«osta hän sen wähängin jällen cuin hi»
ymmältä Pxikcrtaisudes ja Nöyrydes
elä/ ja luinalald Apua rucollsen/ I"
ma>isudesane pyrki. Me'dän racas Toi-
wallinen on ajaLans ApualisaW
hän woi ylöiMldiseli tehdä/ caikcn ft
gin ylitzen cum mc rucollemme tatckayw
märamme. Hänen olconKlM jaCu»<
maljancailkisest/Amm.

„^.



OmanTunnon Puhdisiuxesia. 5«
Malmisiusßucouxcn täsä Osas:

yancaickinen / hywä
minä waiwainen Ih-

tulen sinun tygos/ jatah-
doisin mielelläni rucotlla ja si-

nua ntjncuin minun ainuata HERrani
ja lumalmaui cumarta. Mutta minun
Sieluni on Synnin saastaisilleen nijn sy»
«an wajonuf,, Minun Sydämen on ii-
hallisilla Himoilla ja pahoilla Haluilla
nijn tahrattu ja sastutettu/ etten min»
kehta tulla sinun pyhäin Casuois rten.
Minun Mieleni on sinne tänne hajonnut;
minun Pmmärryxeni on plminyt/minun
Tahtoni on kiiätty hywydestä pahuleen.
Coco minun Sydämeni on lewotoin ja
huikendelewainen. O Isä Jumala sinä
tMaickinen Hywys/ tule minun Auxe»
m/ ja wcda minua ylös minun Syndt,
nt sywästä logasta, walmista minua «<

dellafaywäisellä Armollas/ pese ja puh.
disia minua tällä Hetkellä lEsuxen Chri-
stuxen wuodatetnn Weref, cautta/ja lah-
joita minua Armos Wotwalla/ että mt<
na olisin mahdollinen rucoileman. Udi-
fi» st sisällinen Salaisus minun Sydä-
mesani: Poisöta eaicki minun Mieleni
j« Haluni ymbänjuoxewat Ajatuxet/ ja
«nna minulle sinun Pyhä Henges/ Ar.
monja Rucouxen Hengi/joca wetä minun
sieluni minun iihani Synnin Mudasta/jaylöndä hänen sinun tygös Taiwalliseen
menoon/ totisen hengelisen Ikäwöitze.
misen cautta sinun Rackautees/ Hywy<
«es ja Uscolllsntees. Alma Armollistst/

Zl etts



522 'bm<mTunnon Puhbisiuxesia.
että minä Pimeydestä Valkeuden >M<
sin/ ja Mailmasta Taiwaseen tulisin,
Cuolemasta ijancaickiften Elämään wael.
laisin/ ja ainuastans sinus prinäns mi.
nun Aututtani etzisin. Nyn tahdon minä
nyt rucoilla. O Jumala sinun puoles
nostan minä Silmäni, Minun Sydä>
meni/ Sieluni ja Hengeni ja caicki mi-
tä minusit on pitä ylistämän sinun Pz,
hä Nimees/ Amen.

Ensimäistn Osan Rucous.
armollisin Jumala/

nmhoototn saastainenmacan tasa sinun
iauptudes Istuimen edes / engi

tiedä muusta mlstän kerscamcuin sinun
määrättömästä Hywydestäs. Pese mi>
nua hywäst minun pahoista Legoistani j»
puhdista minua Synneistäni sinun rac<
lanPoicas Merellä. Minun Syndin
«l ole muuta cuin Rangaistuxen ansainet.
Ach sinä corkein hywys armahda sinun
Kcisialas! minä/ minä olen wiirin teh<
nyt ja ollut jumalaloin? ja olennynmin
pesty Stca ttzeni jällenS logast sasnitta-
nut. Minun Sieluni oli cauhistawaistn
turhudenRackaudella täytetty / jahyljaiö
sinun ja tosin pakeni sinua/ sinä Elö
män ja eläwän Weden lähde. Ia en
minä cuitengan taida tätä minun 3nr«
mellustani oikein tuta ja itkeä'/ wan olen
täsa Naaras piansanottu ilman Pelwo»
ta. Wanhurscas Jumala/ liennckojo
se angara paaduttamisen Duomio käynyt
minun ylitzeni/ wai stisoneco se wielä b

desiini/ M minnn Mieleni jocanhnluln
nöoll»



Dmftn Tunnon Puhdisiuresit». 5^3
nöyrä Sawt aiwan huoliasti caickynSyn-
tlsijn cappaleihin on andanut itzens ta<«
wutta ja lotuua / on jominun yliyeköy«
mlstent paljouden cautca TMiwen cowa-
ft tullut. I« «i tahdo / totiseen cotu-
muxeen ja tändymyreu anda itzens peh-,
mitt»? öcu/nga suuri on minun Wihel-
jäisydeni / etfen minä Wcheljäisyttäni
täyoellisest tum taida.

Ach HERra muista minua sinun Ar-
nwe ja laupiudes jällen lEsuxen Chri-
stuxen pyhän Pynan tähden! luo minu»
särjetty ,a sullottuSydän japuhdista mi-
nua Synneistäni. Anna minulle usi wah'
w« Hengi / ettei minun endtsten Syndeini
Sumu enä sowaisis minua / wan että
sinun määrätöin Hywydcs sytytäis mi»
nun hartan Rackauden sinun tygös /

lahjoita minulle pyhä wiya jtzewastani/
etten mlnäholhoisjacorjais minunRuu«
mistani/ engä pydäis pitä minun Sie<
luant sinua wastan. Mutta että minä
itzenija caicki lihani Himot täydellisesi
ttellcusin ja sitä ahdasta Ristintietä wah-
wast waellatsin.

Muuta minun Maaliset' Ajatureni
pyhäxi ikäwöitzemistxi sinun Hengelisten
lahjais perän« Minun mieleni Hembe,
ys nöyräxi HilMsndexi, Minun turhat
puheni toimelltseri waitolewlsexi: Hlä
minun anna enä sowittaitzeni Mailman
coldaisexi, Ia sen caulta hucata sinuntaiwalliset Tawaras/ mutta että minä
»ielesäni udistettu sinun iMcaickistenlah.
jssis perän pyrkisin. Johdata usein mi,

Zz nun
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nnn Mieleeni/ mitä Mailman lapset/
heidän Maalisen locans tähden/ jamitä
luonnolliset Sotamiehet latomaisen Cun-
nian tietämättömän Toiwon ' tähden
(jotca he caicki cuitengtn Silmän rapay-
xes cadottawat) RuumtsansjaMlelesäns
kärsimät; etten minä andais mtngan
Waiwan esia itzeäni tulemasi kihlaturi
corkeiman Hywyden cansa / jonga tykö-
nä ei yxikän Köyhys/ eikä Tauti/ elkci
Cuolemacan taida minua woltta : Mm>
ta sen tykönä on täydellinen 110 ja rie>
multnen Meno JumalanoikiallaKädellä
alati ja ijancaickisest.

Ah HERra udista minun Ajaturenl
jaMieleni/ minunRuumint iaSieluni,/
ja caicki minun Tekemiseni ja jättämisc»
n< / minun Puheni ja waiolemiseni/mi-
nun Euulemisent ja Näkemiseni/ jacaic,
ki culn minusa ja minun pälläni on/ et»
tii caicki olisit sinun pyhän tahtos al«
annetut/ eikä mitan olis sinun corkeinda
Hywyttäs wastan/ ja nijn että minä «n<
ncin tuhannen kerta cuolisin/ cuin sinua
terrangan tästä lähin wthoitatsin, Si<
tä minulle lajna Issuxen catkeran Kärsi-
misen tähden/Amcn.

Toinen Rucous.
HERra Caickiwaldias Isä/si<

tygös tulen minä wiheljäi-
ja Sydä-

men Huocaurjlla »valitan sinun
«desäs minun suurta Wiheljäisyttäni/jo-
sa minä olen. Ah HERra nynpian cuin
minä jotain hywä eteni otan puhuareni
«li ajatellaxent/ nhn tulewat pahat Ju-

malatta



VmanTniionPuhdistuxesta. ,2j

Mlattömat Ajatuxet Mieleni / ja estä»
wät minun/ etten minä taida sinua
palwella sinun Tahtos ja Käfkys jäl.
ten. Ia tosin Perkele ja minun
turmeldu liham/ <a tämä paha Mail.
ma ei anna minun' Rauha / wan yllyt»
tiwät joca Päiwä jaHetki tekemän hei'
tän Tahloons. Sisällinen salainen Yl-
peys watwa minua; Se kirottu Hecu->
ma wiettele minua: latscutta jaHitaut-
ta en taida minä woitta. Turhla Pu«
heitä ja toykäjsitä laariluxia pidän mi«
nä jocapätwä : Minun Silmäni ihan-
delewat Mailmalisisi, ylpeiss Menoisa:
Minun Sydämeni on täynnä pahoja A-
jaturia ia Haluta, Tosin Irtaisuteenja
luopumuxeen annan min» ttzent pian
wäätii: Moes Summasi Minun päl«
lani ja minusa ei ole mitan hywä. Mt«
nä olen sangen cunniallisexi luondocap-
paleri sinulda luotu/ multa itzecautta»
n< olen mlnä kändynyt sinusta/ jaitzeni
turmellut/ jaselapahtu wielä jocapäl,
»vä.

Ach HERra/ minun Jumalani/ co.
scasta tämä minun wiheljäisyteni ioppu?
costa minä pelasteta» tästä Cuoleman
Ruumista?

V HERra cnoleta wanha Adam mi<
nnsa/ ja udifia mtnusa usi Ihminen/
joca sinunCuwas jälkenluotu on. Wah«
wista minua sisälltses Ihmises sinun H«Dgescantta.Woita sinä minusa catckiWiat/
ja polje wanhanKärmeen Pää/ettet hän
«nä minusa wallitzis. Ah HERra/ sido
Latan/ joca minulle pahoja Himoja j«,

Z Haluja



s!s Oman TnnonPuhdissuxesi«.
Haluja sisäll anda. Ia tännä minu»
Silmäni«a Sndämenl pois tästä pah»,
sia Mailmasta/ ettei hän m<nuapahoil.
la Ejimetteillans wtettelis. O minun
Jumalani anna myös minulle andert
eaicki leämät minun suuret Syndinl jo
«le minulle »vihkijäiselle,armollinen. HEr»
ia ala käy Duomiolle Palweljas canst/
sillä jos sinä soimat Synotä/ cuca lrei
gnun edesäs pysi).

Sinä olet cuitengin se Jumala/ joc«
Armoin ott« catckt catuwaiset Sielut;
Sinä tahdot särjettyä SydandäjaMiel-
dä/ stn minä sinulle uhran/ sar)e wlel»
«nämin se cuin et tahdo sinun alas itzenö
nnoa : Minä uscallan Epällemätä sinun
Armoos ja Hywylees : Sentäyben «u<
ta minua köyhä minun Wiheljäisydenl
mudasta ja lohduta minua Tusc»>
fani. Tule minun aureni sillä ml<
«un wähä latwan tahto ricki mennä,
Sinun/ minun Jumalaniminä turman/
«t sinä minua hyljä/ sillä sinä olet mi<
nut, Wäkewydent/ minun Autudeni/
minun corkein lohdutuxeni »ohonga min»
totwon ja luotan: Ett sini anna minun
Häptään culla. Ett sinä myöskän salli/
«ttä e<.nen nimitetyt Wihollisenl wtnm
«voittama/ j«, mahan cukistawat. S>?
tytä st Kyntilän - Sydän/
za tee terwexi se särjetty Ruoco, T«
minv iuuni jällen» eläwärt / ja li»
nnnu > puhdas Sydän/usi Hengi jaon»
«a wmnlie hywä oma Timdo/ etten «><

nä Kalleus sinua pe»)ättyis/ mutta wch
lv!»ll«
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«M Sydämellä sinua rucoilisinja huu-
taisin: Abba mcas Isa! Ota minu»
sinun uscolliste» lastes secan/ jotcasinun
Poicas callilla werellä owat lunastetut;
Ia anna/ että minä lunastajani Pyh»
Elamiitä seuraisin/ Ristin ottaisinpälle«
ni jakärsiwälllsest candaisin. Että mi,
nä sillä muoto sijtä wahwa olisin/ ettei
Luolema taicka Elämä/ nykyiset taicka,
tulewaiset/ eikä jom luondocapoale mi«
nua sinusta eroitta taidats. Sentähden
«iian minä sinun isalli,«., Armos Halduun
minun Hengeni/ Sieluni ja Elämäni /
ja caicki mitäs minulle andanut olet/ si«
nä tahdoifft ne ylöspito/ ja sinun Tat>
tos jälken hallita. Näitä rucoilen min?
sinulda lEsuxen Chrisiuxen minun ainum
lunastajani ja Wapahtajani cantta/ A.

/ Alinomaiset Huocauxet.
HCRra/ luo minuun puhdas

MAMSydäu/ ja anna minuun usiWWswahwa Hengi. Älä heitä minua
pois Castvois edcstä/ja älsminul-

da ota pois sinun PyhH,Henges.
Ah HERra/ ala mutsia minun Syn«

tejäni / wan muista Minna sinun suu»
nn iauptudes jälten.

Äh HERra/ älä muista minun Nuo-
mieni Syndia<
.AhCatckein pyhin lEsu/ älä sallt

lämän Synnin minuafinusi eroitta;
Ah HERra/ Wedet käywat hama«

minun Sieluni afft/ armahda minua/
minä »arjin Waiwa/ antamin»» Sa«
nas jällen.

Isä/ minä olen SyMä tehnyt Tai.
B 5 wa»



;! z bman TukienPuhdisiuxesia.
«an ja sinun edesas: Ia en ole sillenmahdollinen sinun Pojares cutzutta, Tee
wtnulle uyncutn yhdelle sinun Palweli.
oistas.

Ah K<k?<ra anna cuitengin Coiras
nautita nijtä Palatsia jotca sinun iasiesPöydalda putowat.

Ah HERra minä olen nnncuin cad«.
nut ja exywätnen lammas/ etzi sinun
Palweliatas.Ah HERra opeta minua että min»,
tuoleman pitä/ että minä ymmärtämä,.
<ex tulisin.

Ach HERra/ anta että minä oikei,
itzeni sinun edesas nöyrytän/ jaPeigol.
la ja Wapistuxella/ nijn laitan/ että
minä autuax tulisin.

il. Lucu.
Meidän Halum Pyhitlämisess.

tahdotan waelda JumalanDM. Zcansa yhdistyxen tietä/ ntznei
caickl Culda cuin kyldä/ ja

pitä wärät lulot/ joilla Ihmi-
nen etziitziäus/ hywin eroitettaman nijstä
jotca wilptttömsst owat Inmalan Cun>
niaxi ojetut/ ettei otetats Olkia Cullsli
edestä.

Racas Sielu/ jos sina sentähdcnah-
kero.tzet lumalisutta ja CunniallstaElä«
wäkcrta pitämän/ että sinun Cansalll»sm ebe!,ä kunnia, ja Hyödytys olis: I<l
sitä w«stan wäidätcauheita Wicoja/ettes
kärsis wahingota Hywydes cli Cunntcis
puolesta: eli jos sen syn tähden ltzes
Awulsa harjoitat/ ettes muille calda>sil<

les



Meidän Halun, Pyhittämisesi. 519
les myöden andais/ catzo nijn sinulla on?
sangen halpa Aicoimus/ ja täyt caucana
pois ottialda Tieldä,: Sillä cackllla sen«
mloaisilla lulollla/ etzit sinä itziäs/san«
gm häijyllä tawalla/ waan ett sningan
Jumalan Cunniata.

Nlutt» ne jotca Jumalan Wihan jct
rongaisturen Pelgost/ wälläwätwicoja;
Eiickä yancaicktsen Cnnnian lähden, Eli
ainuastans heidän Mielens lewollisuden
tähden ahkeroitzewat cunnialista Elämä-
kerta; heidän iulons ei ole tosin peräti
hyljättäwä/ sillä sencaldalnen Pelco ja
wapistus owat Suitzet ja Cannuret/ jot»
ca hillitzewät sencaldaiset Hewoiset ja
Muulit/ siihen asti että he Jumalan
Armolla/ ahkeramman Harjojturen laut-
ta oppiwat paremmin tundeman Juma-
lan/ sen corkeiman; Cuitengt» owat
sencaldaiset Ihmiset wtelä caucana hei-
dän Haluns puhtaudest jaPyhittämisesi;
longa perän meidän pitä pyrkimän/jog
tahdomme nyncutn meidän tule/ racasta
Jumalala enä cuin itziäm.

Mutta se on pyhä ja puhdas Aiwot»
<»s ja Halu/ cosca memcastam luma,
lato ainuastans hänenitze tähtens/ engci
pyda häncldä mltän meidän Hyöbytyx,?
fem ja Suosiorem/ wan ainuastans si«
ta harrastam/ tttä hänenpyhä Tahtons
metsä/ ja caikis cuin hän Mqanpälle
luonut on/ mpahduis nijncuin Taiwai»
s<l; että sen suuren Jumalan Cunni»
«rgotetaisin. loca tällä tawalla et o-
man Suosittelemurens ja Palcans täh,
>M/wan ainuastans Jumalan Cunnia.

Z« fiTyö,



);» MeidänHalum Pyhittämisesi.
xi Työtä tcke hänen Christilisydesiw/
se tosin el sen cauttaole cadottawa Armo,
Palcans/ «an enämtn paljo sen ensn>
däwä.

Meidän »Halum pyhittämiseen/ sew
rowaiset Apu^walicappalet.

i. Etten me tkänäus unhoda suure»
tNayestetillisen Jumalanlssnä olemi,
sta. Mutta hänelle vhramme ja ylin.
annamme caickt cuin me olemme eli woim,
me Ruumin/ Sielun/ Cuunlan/ Hywy-
den ja muun puolesta, täydellisesi tun<
nustaiu/ että me olemme walmit/ aiwon
mielelliim ne caickt jällms cadottamanjl
andaman mennä/ cuinga ja cuft» häne»
pyhä Tahtons ja Cunnians sitä melldi
waati/ taicka caicki yhtä hawa eli cun»
Zin erinäns i Ia tosin nijn/ ettäme jij,
nä siwusa pidämme senSyndtna/ ja k!<
romme caicki cuin meidän ltham ja We<
rem/ omaxi hywärens mastoin Juma-
lan Tahto stjtä tahteis eroitta ja pitä.
Jollen me.täydellä Tahdolla anna siti
Jumalalle jällen/ nijn mekärsimcahde»

kertaisen waiwan/ cosca se cummingin/
«hkä mc cuinga paljon pidäisimmewastan/
meildä pois oteta». Minun rackam/
ongo se paljon/ että me annamme wä>
hangin sille/ jolda me caicki saamme?
Ia ettaPalwelta Kerransnoudattaajo!»
lifen waiwan cautta pys>)wätseen l««
cauteen. .

2. Että me joca 2lmu/ sijtten cnin v
lemme eteme pannut Päiwä työt jacauet/
panemme tnydell« todella etcm/ ett»
me uxt tämKttzhykN pmn?ss« nijn ah»



Meldän Halun» Pyhittämisesi n»
kerast ja taitawast wletämme JumalanI Lunniaxi (jolle me caickt welcapäät o»
lemme) nljn ahkerasti «in me tähän asti
monoa Piiiwä/ Cuucaulta ja Ajastaica
»lempalwellet mailma/ liha ja Perke»
lettä. Costa me sijs olemme johongun
Christilliseen wircaan eli Cutzumiseen a»
sttetut/joca ei kärsi laiscutta/ paljowäh?«
mlnPlpeyttii laHembeyttä wan sepitäitze
Työsä yhte)sert parhaxl toimitettaman."
Ny» pitä meidän sen Jumalan Nimeen
ilolla toimittaman/a päättämän eikämil«
län muoto muuta pytämän / ehkä cuin<
ga halpa se näkyls oleman. Ruumin Ten>
weys ja hywä meno sijnäseiso/ että cHic-
li Jäsenet toimittamat työns jawircans.
Usein tapahtu että se caickein ylöncayo-
tuin palwellus cuin cuitengin toimiteta»
Chrisiilltses Toimclisudes ja Rackautes/
ivoitta euämmän Jumalista Simpusta/
jaon Jumalalleotollisembi/ cuin se cuin
coco Hnonen hallitze. Jumala cunnioit»
tn sitä enämmän joca uscollisest toimitta
hänen halwan Wircans / cuin sitä joc»
corliaan Cunnlaan on yletty/ ja laimin»
lyö welgollisudens.

;. Tama Täydellinen AiwoitusU'
distacamstina/ costy me
alamme. Etten me itze Xyösä jollacul»
la tawalla langcis pois Jumalasta/mei.iän oman Cunnlaam ja Hyödytyxeem:
«on meidän pitä sanoman ja ajattele-
miin itMm: En minä ole tätä alcanut
«marl Cunniaxeni eli Hywäreni/ nyn en
minä myös anna sen tacaperin olla/waici
ko MM itze sentätzdit» kärsisin Häplät»

jo



«2 Meidän Halum Pyhittämisesi.
jaWohingota. Minä palwelen mmm
Jumalalani sitä suurta HERra/ j°ng«
Cunnia caicki iuodut pttä edesauttaman,
Hänelle ainualle olconKntos ja Cunnia/
wan minun tapahtucon Häptä/ Wchin-
go/ Mielicarwaisus/ hänen TahtoneMken ja hänelle Cunniari.

qz.. Iye Toimitures usein ylend»,
käm meidän mielem Jumalan tygi:
näin itzellem ajatellen: Ah corkem Ju-
mala/ ongo se mahdollinen/ että min»
täsä halwasa Työsä/ sinun corkiataM.
jestetiäs otollisesi taidan palwella ? Mi-
kä olen minä/ minun Jumalani/ että si-
nulla on Suosio käsialas tygö? O Ju-
mala lekis / että minä sen Tuhannen j»
Tuhannen kerta täydellisemmin ja p<i°
rämmin tehdä taitaisin! Sinä HERro/
hallitze caicki sinun Pyhän Nimes «lun-
niaxi'. Seucaldaiset Ajaturet pitäwäl
meidän Mielem aisoisans/ ne estäwäl
Httauden/ ja herättämät meitä waeld!>>
man sitä tarcammast Jumalan Suureo
Majesietiu edes.

s>. Ettei jocu turha Cunnia hy-
wHnToimituxtfn iyens siMlepistais!
nijn pitä meidän cohta ja aina/ cuin me
jotakin JumalanKäskyn jäikin tchnet o-
lemme/ caicki laskeman Jumalanlal<
cain juuren. Ei meillä ole mirän/ jet»
«n me ole saanet. Ei meille HERra/
ei meille/ wan sinun Nimelles anna Cun>
nia , Mitä wielä wajawata ja puntti»
maista on itze työsä se o» meistä/ ja mei,
dön Turmellusta luonnostam.

K Ojt,
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6. Sitten pitä meidän usein tut-

kiman ja coettcleman iyiam: Mi-
hingä olen minä kändänyc nämät Ajaw»
ret/ Aiwoituxet/ Puhet ja Työt? Mitä
«jattelen eli etzin mmä nijden cautta?
Mingä perän Pyörin minä tällä Orju-
della l tällä watwallisclla Palwelluxeuä?
Mä Työllä? Etzingö minii sillä lurhss
Cunniata? EliHecumata? Eltßickaut-
to? Ay nijn o» se Watwa pahoin nähty:
Mm« Cappälet catowat ennein cuin me
monin nytä nautita: Ne menewät ricki
nijncuin Wesikello/ silloin cuin Ihminen
lule ne suruttomasi nautiyewans. An»
d«slngo minä sencaldalsen patenewaisen
Tyhmyden tähden/ minun Sydämment
Piä j»Päiwä olla lewottcmudesa/Su-,
m>a jq Ahdlstuxes/ ja minun Ruumini
lyösä? nijn olisin minä Tyhmä. Nyyin
lotisiju oikeihin tawaroihtn en tarwttze
mmä surembata waiwa. Mitä pyörin
minä Maan perän/ cosca minä taidan
3aiwaan saada? Mitä pidäts minun
waiwaman ttziäni / telwataxeni ymmör»
tmättömille Ihmisille/ cosca minä tai.
lon pitä Jumalan Ystäwänäni? Mitä
<em minä sillä cuin luotu on/ minä ha-lojon iye juojan perän? Mitä huolin
min» Ihmisien Suosiosta/ cosca minulla
»n Jumalan Armo ja Suosio?

Me menemme aiwan cauwas meidän
3oiwall,sesta Urwtostam ja Sugustam.
Cosca meidän Sielun,/ jotca taitamat
mli, osallisext Taiwallisesta Rauhasta/
illitengin tämän Mailman TurhudeS/
tzncuin tucahmamme, I,ca hänen le-

pons
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pons / Ilons ja Vstallnxens / eli myös
Pelcons nmalla taicka mualda pitä/ cuin
Jumalasta / Jumalan ja hänen pyhm
Tahtons tygö/ se itzens turhaan waim
culutta yhden Päiwän toisen perään/
taicka Turhudes/ joca ei ole mitan/ «id
ka hyödyttömäsi Murhefa ja Ahdisture»
sa/ ja nyn wymeiseldä liytä ttzens caikill»,
puolinaiwan pahoin wietellyxijapetetyfi.

Toisen Osan Rucous.
Caickiwaldlas hywä Jumal»/

anna että minä sinun calckein py°
himmän Tahtos caikisa Edesotiamlsistmtuta mahdaisin / ja anna Armos / ettii
minä täydellä Todella caikesta Sydäml»
fiäni sitä pydäisin min sinullekeloa/j»
sitä caikella Wolmalla sinun WäeW
läytälsin/ sinun P. Nimes Cunniarl:
HERra opeta minulle sinun Tahtos/jo
sinun hywa Hmges wiefön minua tasti>
sia Tietä/ etten minä polckeis/ leO
Qnnesa eikä Onnettomudcsa/ elkä oikigl>
le eikä wasemalle puolelle. Ettei suloi»
nen minua wtettells / eikä catkera sim<
sta poiS peljätäis. Anna mlnunßw
hasa sinua kyttä / jaAhdiftures fin»!!
Wysauttas ja Totuttas julista : MM
minun muusta niistän iloita/ «van sijli
cuin wie minun sinun tygös/ että mur-
sia mnrhelltsex tulla/ cutn sijtä/ cnln
wetä minun sinusta pois : Hls salli n!i<
nun ahkeroita kelpamaan kellengän nP
cuin sinulle; elipeljätäkellvotoin
cuin sinulle. Anna minun caicki tehi»
sinunRackaudesas/ ja olla nyncuincn«!<
len lOickist ntztä cohden/ jettst el tule el.

käM
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l« edesauta sinun Rackautees. Anna
minun asiani toimitta/ ei paljan Tawan
Mden/ »an Sydämen Hartaudesta si<
M cohden : Annacatcki Catowaiset tyh«
jär, tulla minun Sydämestäni/ että ai-
noastans sinun Rackaudes sijnäjuurtuts.
Sillä sinä olet enä «uin caickl muut. An-
na minun peräti kirota calckinaista Iloa/
mm ilman sinuta on. Hlä minun an»
na pytä sitä cuin et sinä ttze ole/ eli mi«
nua sinun tygös wie; Nyntult caickt työ
j« watwa cuin minä sinun' Cunniares
pälleni otan/ makiarijasuloisexi/ jasitäwastancaickt lewollisus ilman sinutatu-
le minulle kelw ottomaxi. .

Ahcaickein rockan Jumala/ ylönnä
minun Sydämeni usein sinun tygös. An-
na että minä minun wtcani lundisin ja
tästedes parannaisin. Tee minua minun
rackaimman lunastajaniEsimerckin jällen
jlwläri ja Sydämest nöyräxi ilman ulco«
mllatsucta: tlolsexi/ ilman köykäisyttä,
Hengellisesi murhelliseri/ ilman Hetcko-mielisyttä; yxltoliser/ ilman fenengäu
lasitusta i totisexl ilman Petosta, wa<
Mi ilman Sydämen Saastuttamusta.Hywäntahtoisexi parandaman lählmäi»
stsm / ilman hänen ylöncatzettans ja o«
ma Lorgottamistani: laupiari/ ilman
«lecastelemistaz Cnuliaisexi/ ilman wa«
fiansetsomista? Kärsiwaisexi/ ilman na<
finata.

Anna minulle/ H Jumala/ walwo<
«iäinen Sydän/ joca Hembein Ajatusten
Mtta ei tulisi sinusta luowuteturi. An,
n» minulle »llpitöin Sydän/ jotaeiy.



fikän WastoiMimys taida sinusta pois,
toeta. Anna minulle wahwa Sydan/j»
ta et yrikän Wnino taida sinusta eroilta,
Anna minulle wapa Sudan/ jota tämiin
Mailman Turhuus ei taida sisälle ou»
jssilahutta.

Rackain lEsu/ anna minulle Ymmi.
rys sinua tuta i suuri Wircys sinua etzH
Viisaus sinullekelwata.i Kärsimys odtt,
taman sinun Tahtoosja Aicans/ jawch
wa Vsco sinua pysywäisest racastaman.
Anna sinun Curituxes zohdatta minn»
Paran noreen/ ja sinun hywät työs <«««

minua sinun tygös : Että minä wihdoi»
Kirckaudesa sinun Kytostas oikein wets»!,
fin jasinua Cunnioltaisin! Amen.

Alinomaiset Huocauxet.
HERran minun lumalaniM

meen minä alan tämän työn- Ei
meille/ HERra/ wan sinun Nimej
les anna cunnia/ tt.

Cunnia olcon Jumalan corte».
des «.

Minä tahdon iijttä HERra/P
nen tijlorenspitä mna minun Suu-
sani oleman.

HErran Nimi olcon tijtetlp H
ja ijancaickisest.

Minun Sielun suuresi M
HERra/ ja minun Hengeni iW
lumalasa minun Wapahtajasani.

Isä meidän/ pyhitetty olcon ft
nun NimeS.

'

' Ah«»
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Ah cosca minä tulen Jumalan
«laswoja näkemän.

- m. Lucu.
Ihmisen tahdon yhdlstyxesi luma<

lan tahdon cansa.
seiso sijnä:
i. Että me «vilpittömäsi ja

'caikest Sydämestä ylonannam'iyem Jumalan Marstto-
maan Hywyteen / ja nyncnin wajotam
tzem hänen edesäns. Nijn ja sillä ta-
Ma/ että Jumala meidän cansam/ ja
Miken cuin meidän mitäkin tule/ Ruu«
min ja Sielun / Terweyoen eli Sairau-
den/ Cunnian eli Häpiän / Naaran eli
Puutoxen / Corgottamisen eli 2llendami-
sm/ nykyisten eli tulewaisten pudlest / ja
coiken meidän tekemisem ja jättamistm
«nsa/ mahca toimitta nijncuin hänelle
otollinen on: Hän on HERra/ hän
lehköu nijncuin hänelle onkelwollinm. Ia
ettet yrikän iuondocappale taida hänen
Uttäns wiilctä/ ntjn on se tyhmä, joca
tthw «tzens asetta händä wasian.

~ N?OstoinkKyn:istg pirZ mcid««
<Kwshtaman/ etten me napise: Wan
pikemmin sanome: H«Rra andot/HEr<
n otti/ HERran Nimi olcon ktjtetty.

;. N meidän pidä pytäntan tutt
k« Jumalan Hdescayomisen j»
Mannon Galaisutta. Mingä täh-
dm hän tämän eli toisen onncttomuden
pikemmin metlle cuin jolleculle muulle lä-
heltä? Sillä sencaldatses Etztcos on sa>

lainen
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lainen Plpeys kätketty/ että me pidiV,
me itzem enä wiatoinna cutn muu»/
taicka ettämepidäm sen corkeiminanl».
malan wäränä. Hän joca meidän c«n,sam nijn laitta/tietä parhain mtngätiih.
dm hän nijn teke. Tosin hän on tehnyl
sen meidän parhaxem/ jos me sen olke!»
ymmärtä taidaisim.

Catzocan jocatnen iye päällensjanft
«jNtelcan: Taicka olen minä tiiman. C»>
rlturen rastailla Synneilläni ansainnut/
taicka «n, Jos minä olen Syndiä «h,
nyt/ ny» minä olen autuas/ että Jim»,
la,minua täsä Mailmas curitta/ en««
minä tulewaisesa cadotctuxi tulis. Mui.
ta jollen minä ole sencaldaista Curituji»
Synneilläni ansainnut (jota ei cuittn»
gan yrlkän itzestäns taida sanoa) ch
minulla on armollinen Jumala/ M
Murhen Tulen cautta tahto minun i«<
raifta ja puhdista ja tehdä minua Pel,
«ans Cuwan caldaisexi/ että minä myii
Kirckaudes hänen caldaiserens tullft,
Sillä meibiin Waiwam./ joca ajallim»
ja kewiä on/ saatta yancaickisen ia nA
rättömän Cunnian/ meille jotca ewm
nätywnisiä catzo/ wan näkymättömii!
Stlls näkywäiset owat ajalliset/ mutt«
näkymättömät tzancaickiset.

Jumala tietä mingätähdenhäntaW!
Ristin lähettä: Taicka että hän sen ««!>

ta minua cowemmasta Onnettomudljll
warjelis/ taicka että hän sen cautta ck
nua sunrembaan önnelisuteen walO
siais. Olcon cnln st taita/ minulla °«
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5y sen cdest Jumalala fytta M itzentsij.

H ilahuna.
Silla w alilla ei olecnitenganlhmil-

isetApu'°Wälicappalet ylöncayottawat:
im ne mitan nautita/ cultengin Hiljat.
M mielellä/ ja ilman erinomaista pyr-
inistä ja murhettimista nyden cautta
»iistä pälle pannusta Cuormasta. Stlls
»s mieli yhdelle taicka toiselle puolelle y-
i» paljo fätän/ nyn ei taita nijn hywin
loiwo/ että sencaltainen Ihmillisen
lm Yhdistys ja Jumalan Tahdon all»
«»domus sitä seurata taita.

Meidän pltä fyllärucoileman: etts
Jumalan «Hywyys Tpcheliaisyden
meilda pois ottais/ m toiwottua
»»meille andais/ wan ei muutoin
cM ehdoM : Nimittäin/ josse toisin
min me Momme Jumaliselle Hywydelle
lelpols/ nyn tapahtucoon ei meidän/
»on Jumalan Tahto: et nyncuinminä
!ohd°n/wan nyncuinHEßra tahlo/NijNF
inlnme löydän, Esimerkin nysiä/ jotca
li cohdastans jotakin erinomaista ole In»
mlold anonet/ wan ainuastans heidän
!Mns Jumalan eten wetänet/ ja nyn
honen Halduns andanet ne Wälicappa-
let/ cuinga ja cosm hän tahto autta.
Hn teit iazaruxcn Sisaret i Heidän cor<
l«nToiwons oli/ että heidän Wcljens
»!is Terweydene saanut: Ci he cutten,
M mitan Christnxelda anonet; wan sa,

»°it ainuastans/ cayo/ se jotasraeastat/
«rasta.
Se tapahlu myös/ costa jocu towtta

lW nyn/ m«t en» M» luin tämän?
Ah
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Ah HERra catzo se jotas racastat/ kari
tätä Wääryttä / tätäKipua/tätäN«
no: Hän tarwttzetätä Apua/ tätähy,»»
Työtä/ tätä lohdutusta/ :c.
tönä me mahdam olla siitä wahwat/el!»
Jumala o» paljo wnsambi/ löytämä»
Wälicapp aletta j» Teitä meidän pach.
rem/ min me taidam kirjoitta hane»<,
tms. Hän toimitta caicki ihmcllisest/wancuitengin wihdoin cnnniallisest/M
fohdatta meitäNeuwollans/ jacorja mi-
tä lopulla Eunnialla.

6. Costa sinunMieles Män tyolssts.
siasi» eitahdo clitaida anda iyens H
malan Tahdon ala: Ntjn ajatteleenise suuri Jumala/ Taiwanja MaanHei,
ra nijncutn näillä Sanoilla sinua puhui,
telts : Racas lapsi/ oca se culn nyt jl,
nulle tapahtu minun Kädestäni; mini
olen sen ntjn päättänyt ja Mttänyt/ett,
sinun tämän pita tällä Ajalla/ ja H
canwan ja sillä, muoto tekemän eli käy-
män. Caickia jotta minä' Mcasian/cml<
tan minä/ ettei heitä jumalattom»
Mailman cansa cadotetais. Ei se ole s,.
nun Cadotuxeres/ wan Autudexes aiwol!»
tu; ole wchwa sijtä : ettei sinulle/ «i>
hmdäkän/ enämän <uin sinun hywäf«
tule/ pidä tapahtuman. Ia tosin»
pidä Hiuscarwan ilman minun TohooT
ni sinun Pastäs putomaan. Mnull<,<!<
wat sangen suuret Syyt sijhen/ mtng»>
tähden et yritän Ihminen llmanKärsi»
siä ja moninaista Waiwa minun Cunm
«ani taida tulla. Sencaldatset minm
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1 sseuwoni owat ylöncorkiat sinun käsittä--1 ies. Cuttengin sinä kyllä ajallans huo<z mltzet/ cuingahywln minäsen ajattelen,

), losca minä sinun iihas Ristillä waiwan:
zs„ silloin sinä kytät minua että minä si-

, «un hilltnyt ja nöyryttänyt olen. Ra»
,«!«lapsi/ et sinä ikänäns moi täydellä

,sest ajatella/ mingä Karsimisen Cuor-
f man minun racas Poican sinun pyhä

> Veljes lEsus sinun Autudes tähden v«
- lessetsonut on; Jota enämin sinä tulet

hänen caldaisexens hywänmtelises Karsi-
»,lses ja racaftamises / sitä enämänsins
tulet hänen caldaisexens Kirckaudesi» :

Mutta nyt minä tahdon nähdä / jos si-
nä tämän Vahingon / tämän Häpiän /

tämänKiwun / tämän Työn minunRac-
Kudeni tähdenkärsiwälltsest canda ja tär«
jiätchdot? sinä olet «sein puhunut sinutt
ölockaudestasminun cohtani/ annas cayo /
minga rackanas minun pidät ? Hlä cm,
tmgan tämän Cackeruden annatandä si-mos pois minusta.

Sencalvaises Tutkistelemuxesa tulem
»e paljo nöyremmäxl culn muutoin/
tundein Jumalan Tahdon/ ja sanom:H tosin/ racas Isä/ minä sinun toyhH

j» hetcko iapses/ olen tänäpän tämänKärsimisen sinun rackatmasta IsällisesiKädestäs wastan ottanut/ nynmtn calltnlahjan. Ah racas Isä/ jos minun pitH
laman Ristin-Maljan juoman/ nijncuintipiä Ihminen juo catteran luotawan
iersveyderens/ntjn tapahtucon sinun Tah-

<»«/ ja et minun: Pane O uscollinen I«
!«Minun pällmi/mitä sinullekelpa. Mut.

lasi;



« auta candama»; Tosin sinä myis se«
teet. Minun täyty tyhjäxi tulla/ nm.
ta sinun Nlmelles olcon Kytos ja Cnn-
n»/ Amen.

tNuutoin on myös meillä suuret
Vyt/ hywällaMielelläandaxem iyein
Jumalan Jumalisen Tahdon ala;
Cosca me ajanelem (i) Meidän om«
sokeutta»,/ cuinga me usein pakenisin,
meidän parafiam ja juoxisim meidän c».
»otustam wastan , jos ei Jumalan coil.
kitietäwä Hywys mettä wastolu meldi»
Tahtom ajällans pidätäis ; ja «sein w«>
sioin meidän mieltsuosiotam weis melli
toisia: (i) Jumalan sanomatoiMwtjstutta ja Caickiwald«,!>
sutta. longa mutta hän meidän M.ham ntzn hywin ymmärtä/ cuin hän«»
kyllä woimaAinen ja hywän tahtoim
meitä auttaman. Me o!cm ymmällä,
mättömiit lapset/ jotca kyllä audalsin,
coco Cuningan Waldacunnan pois yh<
den häyyu Omenan edestä/ cuin se ainno. i
fians wähäkin ihanaxnäkyis meidän Sil>
mätm edes. Multa Jumala joca mei-
tä sydamelisest racasta / säältä caicki cor»
leimalla Wysaudella / meidän palhaxo»
ja tjancatcklsexi Autudexem/ ja sen ihme.
lisellä ja meildä salatulla/ja/ ntzncuinliha dnomitze/ sopimattomalla/ cuitcng!»
aina caicketnhyöbylisimällä Tawalla.lc»
ca/ jos me sen tasa Elämasä taivalsi!»
käsittä/ nijn se ei ainuafians meisä HA
tzis caickinaista Plönmielisvttä/ m«t«
myös herätöis meidän sydämeliseen Ki><
toxcen Jumalat» wastan: Meidän lau.!

plsslle»

542 lhmisen tahdo» yhdistyxest
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Me Isällem nijn ijancaickisen Kytoxer»
„l,aden sencaldaisen erinomaisen meille
fttetun Hywyden edestä: loca ktztolll»
iie cmtengin tulewaises Elämäs seura/
»sca me Jumaliset wtelä tundemaltomac

lyöl oikein ymmärrämme/ ja hän»
« nijden edestä nancaickisest kylämme/
««hiin meitä taman Sairauden/ tä»
»iin Köyhyden/ tämän Häpiän/ tämä»
lhchingon «rwelisillä wälicappaleilla /

!» nijn moninaisen Ristin cautta/ jocch
Uita uijncuin rastas Cuorma paina/ sen«
Alaiseen Kirckauteen on »valmistanut,
Won se (z) myös tarpellinen/ ette»
ne meitZm/ja sitn cuin me
inyum/ nyncatzelis cuin meidän omam/
»«n ntzncum sitä joca toisen/ nimittäin/
MRran.lumftlan omH on. Hän onsm ainuostans meille lainannut/ mutt»
Wns säästänyt mallan nmKanElämäm/
luolemam/ Terweydem/ Sairaudem/
lxnniam ja hapiam/ hywydem ja omat»
Dem cansa laitta ja toimitta nyncuinl
Anelle felpa. Nijn että me rascast ,Syn«
»ii teenime/ josme jotain Jumalan lah»i°!si/ olis se Terweys/ cnnnta/ aica eli
»M hywäns/ loisin cuin Jumalan hy»
»än tahdon jalken mielisim pita taick«
lwoitta: se on uscototn Palwelja/ jo»
>» Henans Calut/ jotca hänen Käsi.
Ms owat/ tahdois ntjncuin omans wäa«n» käyttä.

Tclmsnz. Osanßucsus.
, minunrac.

, DGDkain Jumalani jacorkein Hywy«
, MPdcnj, Anna st e«« lq«c«ma mi»
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nusta/ tttä minä olisin sitä »vastan cul>
sinä tahdot / eli pymisin sitä cuin sinä«
tahdo. Sinun Tahtos oleon minun tch
töni/ nijn ei se euä ole minun wan sin»
Tahtos. Tosin minä seuran sinun toh.
loos/ sillä se myös tule minun TahdM
nt. Minä tahdon ratki sitä cuin sinäkin
tahdot. Ia H«Rra/ minä tahdon nhn,
«uin sinä tahdot. Jos tahdot että ml,
nun pitä ktpiänä oleman ? minä tahl>»«
nijn olla; Tahdotcos että minun plti
»vaipuman? nyn en minä pydä yyM»
110. Tahdotcos minun jättä ilman lch
dutusta? nyn tapahtucon sinun Tahtos,,

5 Tahdotcos paljon wiheljäisyttä anda m!< >
nun pälleni tulla? minä tahdon caM,
Tahdotcos minun cuoletta? minä talM,
Mlelellam cuolla. Pitäkö minun pidemÄ! z«suman täsä Surun laros? HERraj!,,
nun tahtos jälken. Tahdotcos nouta w <
nua sinun Waldacnndaas ? Ah cuinz» j,
minun Sielun sinne ikäwöitze. Mut»,
tahdotcos minun sysätä pois tykös jahcil,,
tö belwcttyn? AhrackainlEsu: Mi«i,
»len hywin ansainnut/ ettäs sencaldoif,,
tahdoisit? Mutta sinun AnsiosjaArnck,z
vn nijn suuri/ cttes sitä tahdo.
tengln jos mahdollinen oiis (cuin st
tcnginalwanmfthdotoln on) ettäw
nä taicka sinnn Tahtos jälken tulisin c«
dvtetuxi taicka sinun Tahtos ivasta»
tuari, Nyn annan minä sinun Nime!!<i
Cunnian/ ja sanon: Pyhä
on parcmbi/ että minä tulisin cadotetl»
p/ ja sinun tahtos tapahtuis/ cuin
minä sinun TahMwasianautuaxi tu!!ft

M«M '



Jumalantahdon cansi». 545
Wtla minä tiedän cuitengin että sinun

olewainen Hyw»des ei tah<
minun cuolematani, Sillä sinä olel

«Mnul Poicas cuolcmaan minun edestä-
ni/ että minulla hänesä yancaickinen E«
lilmä ja täydellinen Autuus olis.

Nyn tapahtucon sijs sinun Tahtos nh»
Masa cutn Taiwas. O minun luma»
iml ja HERrani sinun caickein pyhin
chtos tapahtucon/ ja ei minun. Si.
»»n rackain tahtos on minulle rackambi/
»in caicki mitä minä mutoin toiwotta
Wdaisin/ sekä ajallisesi että yancaickisest.
Len huoman minä annan itzcni ja caic«
liHallitziat /a Alimmaiset/ sanat ja ter»
«et/ pahat ja hywat 5 Erinomaisesi si-
nun pyhän Seuracunoas ja jotca sijnä
tyitä tekemät: 0 lERra lisä heihin ja
»eihin caickyn sinun henges lahjat/ ja

> Mi meitä caickia sinun tnndemisellas/
> lnun pyhimmän Neuwos ja tahtos jäl«

> en/ sillä minä tiedän ettäs Murhen cai-
!l ista pidät. Sentähden ei pidä mingän
! »inna muuttaman cuin caickyn yhteisesi
' li minuun erinomasest sattua taita. Mi»
f H annan caicki sinun pyhimmän Tahtos

l«/ se pitä oleman minun iohdnturent/
' Varjellurent ja Turmani/ Amen.

Huocauxet.Isä/tapahtucon sinun tah<osntzn ma».
~ Nyncuin HERrasse kelpais/ nyn sen tapahtunut.
~! HERra mitäs tahdot/ että mwun Pi««,'tekemän.

I«m«l<» minun Sydämmen on wal-
A«» mis/
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mts/ minunTydämmen on walmis/wlt,
saman ja lyttämän,

HERra minä olen sinun Palwelioi
ja sinun Pijcas Poica/ tee minun canst.
nt nyn cuin sinulle telp».

Kfftetty olcon HERran Nimi nyt j«
yancaickisest/ Ame».

Tasa loppu halullisen Alcajan «knjl,!!.
mainen Teco / ja joca tätä Pälwä päi,
wäldä wiriäst seura/ se olcon sijtä lvch
wa/ että hän (wielä huomaitzematalin»
sen cautta ei wiihimbään selkiän Tot»d«
Cayelemuree» ja olewaiseen Tundoon »

lulewa/ nyn että hänelle paljo wähen,
män edemmaiftn neuwomisen cautta m.
teimmot Salaisudet Jumalasta ja »w
sta tundemisestans/ jota pidemmäldH D
kewiämmäxt tulemat/ ja tosin että hi»
wihdoin «verrattomaan Iloon epäilenck
tömään WWuteen jaHengen ltznityx,»
tulla tatta.

Ia että tämä Consii paremmin opitt»!
Harjoituxesia cuin Kirjoina, nyn ei <l<
nyn tarpelltnen/ että läsapaicas pldol l
bi Puhe sijtä tehdän. Mutta rucoilc»
hartast caiken Armon ja hywyden Ijl?
että hän armahdais exywäistä lauma»!
cnicli Cunnlaxens edesauttais ja M l
wähäiseen Istuttamiseen ja castelench
lahdois Caswon anda/ Amen. l

Christus sano lohannexm lytM
Cap. 7: l?.

.Joca tahto noma Jumalan mttl«k
hänen pitä tietämän/ jos tämä
tus on Inmalast/ eli )»s mlnä itzeji,
fuhnn.



«6(o)3«» 547
ikein kcindynen Christityn

Merkit.
MH hcknmahdelan eroitta wäristä

j« ultocullatuista Suulla Ehrt»
stityists.

Oilia Christitty.
ilMele aina loppua/Syr. C. 7:0.39.ftettä hän itze on ei mitsn/1. Mos. ,8.17.
»kamihingänhywän soweljas/ 2.C0r.z:5.
tunnusta hänen Syndms/ Dan. 9:5.
L«tu nytä Sydämestans/P<al.3l:«.
Knijtä: Matth. 16:75.
Nucoile lumalalda nyta anderi/luc 18:1?
ltleoikianParannuren/ Apost. Tez.z: 19.
Vsmlda si) JumalanArmoon/ Eph. 2:8.
1,3im.N9. (loca tahto catckla Ihmisiii
«utuaxi/ ja «tts he Totuden Tundoou
«»lisit/ l.Tim.l:H. 10h.;:i6.Ezech.33.il.)

st) Ia Christuxen calliseen Ansioon Rom.
5:9.2.C0r.5:i1.1c.

Muistuttele Castens lytto/l.Pet.;:«.Ep^.
,: 26. Gal. 3: 27. Col. 2:17.«.

Ai Christnres ainuasians Wanhurstaut<
tans ja aututtaus/ Rom.;: 24.

lundeltzens mahdottomaxi Jumalan hy<
whnTöihin/Mat.B:B. i.Mos.Kirzilio.

lliinda»tzens bEßrantygö/ Joel.2:12.
Puhdista itzenslumalatto mudest/loh.z:z.
Wapaha/ Rom. 12:9.
!ola warydeft/ 2. Tim. 5:19.Vittä paha/ i.Pet 3:11.kl jalli ena Synnin walltt» cuolewaisesRuumisans/ R0m.6:12.

wanhan Ihmisen Tecol»
nme/ Coll.S:9>

Aa; WäW



548 blkiankändyneii
Walttä lihan töitä / cnln on: HuorW

Salawuoteus/ Saastaisus/ Haulien
Epäjumaldcn Palwelus/ noituus/m
no/RM/Cateus/Wiha/Torat/Ekip,
raisus/Eriseura/pahansuomus/M
ha/ Juopumus/ Ylönsyömys ja mm
scncaldaiset/ Gal. 5:19.20.11. zc.

Ei mielisty mihingän Syndyn/Tob. 4: s.
Pakene Syndiänijncuin Körmettä. Ez,

Kir.ul 1.
Pytä ahtastaPortista mennä sisälle/ijo,

caickiseen Elämään/ inc. 13:24.
laitt» Pelolla ja wapistnxella/ että hi

autuari tnlis/ Phil. 2:17.
Ei jnoreMailman cansa endises sädylii

mäs Hecuman menos / 1. Pet. 4:4.
Wälttä Synnin Tila/i.Mos.Kir.M,

l Coetteleitzens usein/ jos hän on Uscos,
2. Cor. iz: 5.

Tunde/ että coco Mailma 0n pahM
I.IOH. 5:19.

Ei sowtta itzens tämän Mailman muO
jällen/ liom. 12:2.

Ei pidä cansataymistä Jumalatko»
cansa/ Psal. ,01:4.

Ei anna itzens Pllcaitten Parijn leu
17. ly.

Wiha pahain Seuracunda.Psal. 26:;,
Tietä että WailmanYstäwyssaattaD

malan wihatseri/ Inc. 4:4.
Eroitta itzens jocaitzestaweljestä/joc«st

jyst itzens täyttä/2. Thetz. z: 6.
Tietä/ ettet hänen sencaldalsen cansa s!

mängän pidä/ 1. Cor.;: 11.

Ei wedä Ijestä Epäuftoisten cansa/ l.C<
6:14»



Chrifiityn Merkit. 549
Meta/ että paha tapawiettele ia turmele

hywän/WMuoen Kir.4:«.
«tiracasta Mailma elimitan cuin Mail»

mason/ cuin ontihanHimo/Silmäin
, Pyyndö/ Elämän Coreus/ 1. Joy. 2:
, 15.16.

Vita JumalanSilmäins edes ja Sy dättK
mesans/ Tob. 4:6.

Cuule Jumalan Sana/ loh. 8: 47.
ytta sen mielellänswastan/Äpost.Teg.2:

41.
Hänellä on Halu Jumalan lakijn/ sisäl»

llsen Ihmisen puolesta/ Rom. ?: il.

Mcasta Jumalan Sana/Psal. 119:140.TM sitä/ Syr.Kir. 14: 2;.
Tutki jocapaiwäRamattuja/ Apost. 3eg.

17: ii.
Cunle CHrisiuxen Hncn ja seura hand»/

loh. IQI 27.
Li ole vnhottaja Cuulia/ wa» Sanan

Tekiä/ lac. i: 22.

Pitä JumalanKäskyt / l. loh. z:22.
Tunbe/ ettei meidän pidä ainuastanSlie»

tämän Jumalan Tahto mutta myös
tekemän/ Matth. 7: 21.

Toimitta caicki asians Jumalan Sanan
jälken/ Syr. y: 22.

2tta Jumalan Sanan wasia» ja cand«
paljon Hedelmltä/ Marc. 4.20.

Tele Jumalan Paltvelluxens wilpitlö»
mäst/ Syr. 18:2;.

Pyhittä Sabbathin/ joca on HERran
Päiwä/ 2.Mos. Kir. 2°: z. Ilmest.
K. n ic>.

Tunde/ että lEsuxesöntoimclttnen Me-
no/ «ph. 4:«>

Aa 4 laeti



elkein kaändynen550
Ia ettei yMn Pyhyttä paitzi st, HER«ra nähdä/ Ebr. 11:14.Pelt» Jumalala/ joea Sielun ja Ruu.

myn hucutta taita/ luc. i« 5.
Vscalda HERraan caickein ylitze/ Pstl.

I,B' 8.
Racosta lumalata/ i.10h.5:i.
Ähferoitze että hän Jumalalle kelvais/ z,

C0r.5?9.
Elä Jumalan Tahdon jällen/l.Pet.4».
iaittamattomast/ luc. i:6,
Waelda Pxifertaisudes ja Jumalan »K

luudes/ z.Cor. 1:,2.

Etzi ensist lumalanWaldacunda jahant»
Wanhurstauttans/ Match. 6;;;.

Cuule/ enämön Jumalala cuin Ihmisiä/Apofi. ieg. 4: iy.
TekenutäHEßralle on otollinen/ Sy<,

2: 19. »

3lu«ile HVRranNime/Apost.Teg ««,

Kyttä Jumalala caiken hywän edestä /

Col.;:7. Pstl.z4:i.
Dsotta itzens caikis asioisi,/ nyncuiu I«»

malan Palwclja / i. Cor. 6:4.
»lacasta Chnstusta/ i. 10H.4N9.
Pysy Christuxe» bpisa/ l. loh. v. 9>
Oppi Christuresta ja otta pällens häm

Ikeens/ Match, n: 19.
2eke mitäChristus käftcnyt on/Ioh.';:
btta caiken Ajaluren fnngixi ChrlstuMCuuliaisudm ala/ i. Cor. 12:5.
Seura Christusta/ 10h.>2:!6.
Noudatta Chrisiuxen Asieleita/i.Pet.l.u,
Rucoile Isä Chl istu,renNimeen/loh.i6li;
Rucoele Vston iisannsta/ luc. 17:5.
Vlucotle HenZesja Lotudes/ loh. 4N3- ,

Mi



Chrlstttyn Merkit 551
Sy§ ja jne ChristuxenRuumin jaWere»
WäS Ehtollises/ hänen Muistoxens/ i.

tor.ii. 24. luc. 21:19.
Muistoxi jahänenRackaudens noudatta-

misesi/ että hänonHengens meidäne-
Kestän» pannut/i.loh.;:i 6.

Annusta Christuxen «utkisest Ihmisten e,
testi Puhelllaja Töillä/ luc. «.8.

Waelda Christuxes lEsuxes/ C01.2: 6.
Rackaudesta ptls hänen Sanans/ loh.

14.23.
IssChnsttlltsit Säädyt/ 1.C0r.4.17.2.TH.
»:is.jaz:i6.

3«nde/ ettei Jumalan Käskyt ole ivasi»-
dest »yndynellle jaJumalala racasta»
maisille Ihmisillerastat/ 1.I0H.5:;. 1.
M05.K»r.26:5.

Mn että hänen Ikeenson soweljas jahä°
nen Cuormans onfewiä/ Matth.n: zc,.
Phil. 4:15

Hiln on wastudest Jumalasta syndynyt?
Ioh.1.1;.

On usi iuondocappale/ 2.Cor.fli/.
sillä jocamen cuin usco Christuxen pälle/

jatek«otkeutta sn Jumalasta syndynyt/
i,loh.2:2y.ja;:i.
C«ttele Henget/ josnelumalasta owat/
i,loh>4.i.

Lowahta itzens wääristä Prophetaista/
jotca tntan Hedelmtstäns/ Match. 7N5.
luc. <!:44.

Hkeroltze täydellsyttä/ Phil. 3:12.
luotta edes hywä Sydämens hywäst Ta»

warast/luc. 6:45.
Xtznnirtppn hywäsä/Rom. 12: y.
LMss paljon Hedelmätä/10h.>5:5>

Aa 5 Coette.



bifeinkäänoynen552
Coettele caicki japitä sen cuin hytuä on l.

Thetz.s-.ii.
Waelda «des «lämäsä/ Ron». 6: 4.
Anoa walteudens waltsta Ihmisten edes/Matth.;:i6.
Pitä hywii meno Pacanalu seas/iPet.l:,!
Bscosa/ jocaßackauoen cautta Työtä te>

ke/Gal. 5:6. (Sillä Rackaus on Chli.
WaeldaRackauoes / Eph. 5:2.
lliacasta iähmimäistans/ nyncuin Chrisilli

handä onracastanut/ loh. 15:»1.

Puhtasia Sydämestä/ i,Tim.i:s.
EiSanalla eliKielellä/ mutta Työllä j»

Totudella/i.loh.znz.
Ksott» Hengen Hedelmät/ cuinon: Rack«.

ns/110/Rauha/ Pitkämielisys/M
wye/ Hywys/ Usto/ Hiljaisus/ Puhta.
us/ ic.Gal.s:«. Eph 5.9. Col.z:i2.

AnoaRuumins eläwäxi/pyhäri,a luw«-
lalleotolllsexiUhrlxl/Rom. un.

Seura hywäiatekehywtn/z.loh.v.il.
Anda muille hywän Christillisen Esimerki»,

seuramistri/ Phil.z: 17.
Et tee lähimmäisellens mitanpaha/ Rem,

iz: 10.
Etzi monen parasta/ i.Cor. io,z;.
Palwele iähimmäistäns sillä ialMa cui»

hän saanut on/ l.Pet. 4:»c>.
Andacaicki Työns tapahtua Rackandes.i,

Cor. 16:14.
Roudatta Rauha caickein
l>» aina nyden puolella jotca Jumalat»

pelkä»ät/!otca häntietä hänenKäsiy»
jänspitäwän/Ps. »y:6;.

lolca sillä (Chnsiillisellä) Mielellä owal
«in



ChlistttynMerkit. 55;
winhängin/Syr. Kir.z7:i6.

Vi duomltze eitä sadattele tetan/ 1uc.6:;7.
Sillä caikisa Cansoisa/jocahänoö pelkäj»

tele wanhurscauna / st on hänelle ololli-
nen/Apost,Teg.io:zf.

Henoanmaan tulleen WeljensSiweyden
Hengesä/Ga1.6.1.

Iloitzenydencantza/jotta Inmalas iloiset
owat/R0m.12:15.

Murhettt nyden cansia/ jotca Jumala»
Mielen jälken murhellisec owat/Syr.
K. 7:37.

Eowitta iyens nffn/ että hän selpals l».
hlmmäisellens Parannurcri sijnä/ cuin
Hywäon/Rom.is:l.

Neuwo ja rakenoa lähimmöisiäns/ i.TI).

Kcholttain hända Rackautem ja hywyn
3öilM/Hebr.ic>.i4.

bnn iloitze Toludesta/1. Cor. 13:6.
2<ke iähimmäisellens hywä/ cuin

hän tahdois ltzclleustehtäwän/ Match.
7:1:.

!>n Wanhemmillensmuliainen/Eph. 6:7.
KnMatlmaliselle Esiwallalle alamainen/

Rom.iz:i.
«lunioitta Isä ja Äitiä/ 2,Mos. K. 22:21.
Cnswatta.lapsens Rangaistuxes ja HEr<

ran Nuhtesa/ Eph. d: 4.Ei hän letän »vastan l ieo/ ei kellengän lt/«
ca tee/ eikä ketan wiettele/1.C0r.7.2.

kltee wäkiwalda/Sanalas, K. 14:31.
liuostapaha pahalla/ eikä Kirouxella Ki->

Andexi anda Ihmisille heidän Ricoxens/
M«tch.6:l4.

An 6 Mft



bisein ssäudynen.554
Kärsi heidänHeickouttans/ Rom. ifz,.
Tufiye hywillä Töillä hulluin jatyhmäin

Ihmifien Suut i.Pet «15.Siuna nytä jotca händii sadattelelvWMatch.;: 44.
Teke hywä ncjlle/ jotta händii lvihalval/luc. 6:27.
Ru/oile nhden edestä/ jotca hänelle pch

t«tewät/Apost.Teg.7:6o.
Noitta pahan hywällä/ lXom.i2»i.
Sn laupias/Match, ;:<7<
Armahta waiwa lärsiwöistä/Ps.4«i.
Ei sorra/ eilii petä Wchens josacus>'.Asi

.as/i.Thes.4:s.
Ei annaRahaans Corgolle/ Psal. 15:5.L

zech. 18:17.
Cawahta Ahneutta/ inc. 11:15. 2.Cor.K

10.Eph.515.
Ei luota itzensRickauteen/«yr.s:i.
Ano ainoastans lumalaldajocapäiwM

leipä/Matth. 6:11.
Anda jocaltzelle mitä hän welgollinen «^

Rom. 15:7.
E!a<tä itzensKättens Työllä/ Ps. «8:l.
Tietä/ ettii josel jocutahdo työtä tehei/li

hcmen pidä syömängän/ 2.Theh.z:w,ii
«. catzo wielä/i.sor.4!il. i.3hetz.r.;,
ja 4:n, 1. THH.z-.z.

Murhctti omans jocapäiwäistlläielw»!'
la/ :.Tim,5.3.

XyWjocaMwäiseenElatureenjaWaß
sihu,/i.Ttm.6:6.

On hmgelliucn Waiwainen/ Match. 5,;,
3t käy otkiudclle uscomattvman Dnoin»

rin edes/ mAta mnein kslsi wälytlli
S.Cor,h;s,



ChristilynMeM 555
Ei pvdä rickaxi tnlla/Ganal.Kir.zO:B.
Tietä/ että nejotcaricostua tohtowai/ lan»

gewatKiusauxeen jaPaulaan/ja m»,
nihin tyhmijn ja wohingMsijn Himoi»
hin/jotca Ihmiset Wahingoon ja Ca«
dotuxeen upottawat/i.Tim.6:y.Sanol.
K>rj.!B:io.

Tele työtähengenspitexl Sanal.K.w:l6.
Loimitta Käsittäne hywä/ että hänelläo»

lis jocomist/Eph.^z.
Coco itzellensTawarata Toiwaos /cnsa tl

Ruoste eikä Coi roisia/ Matth,6:2o.
, luina lähimmslseuens iaupiudesta/ Sys.

Kirj.iy».
Eila sijtä mitan toiwo/ lue.6:55.
Et anna köyhän lähte tylöns tyhjänä hä»
uen Hädäsäns/Gyr.K.i9:i2.
Isowaiset hän ruocki/ janowalstt juotta/

alastomat watetta/ Matth, 25:35. Tob.
1: 20.

Ei puhu netoistaPuheita/ kph.4:2y.
Pane psls catken Petoxen/ Ulcocullaisu»

den jaPanetuxen/1. Pet. 2:1.
Pane pois Walhcn/ Eph. q:»5. ,

Noitta M<Ulman/i.10h.5:4.
Mailma on hZnellcnstinnaulittn/ ja»hä'n

Mailmalle/Gal 6u4.
Ei hänen Sydämens olecoria/ eikähänenSltmäns yiplär/ psal.izi.i.
Ei etzi kytöstä Ihmisten tykönä/ Syr.nz6.
Ei huoll uironalststa calllsten Watetteu

caunistuxesi/wanpitä sen salaisen Ih,
m<sen ilman wtata Syoamesäns/ lakl>
alla ja hiliaisclla Hengellä/ i,Pet.z.z.<»

Eif«lpnj»zelle»s/MM,l);l.
Pits



556 Kilein ksändynenl
Pttä itzenskindisst Nöyryteen/ l.Pel. 5,,

Ia Cuunialisutecn/ Rom. 11:17.
E» waella lihan jalken/ R0m.8:4.
Wälttä lihallisia Himoja/ jotta sotiwot

Sielua wastan/ i.Pet.2:«.
Wihä sitä sastuttttua lihan Hametta/

luo.v.iz:
Hyljä mailmallisetHimot/Tit,i:«.
Ristinnaulitze iihans Himoins jaHaluins

eansia/Gal, 5:44.
Cuoletta lchan Työt/Rom. 8:1;.
Eläraitistjawalpast/i,Pet.4:B.
Käanda pois pahan tahtons/Syr.iB.zo.
j)n puhdas Sydämesi/ Match.;:«.
tuopu caikista cutn hänellä on/ luc. 8:zz:
Kieldä itzens/luc. '

Wiha
Ei ole Mallmast/ loh. 17:14.
Wan ajattele Hengellisiä/R0m.8:5.
Etzi nytä culn ylhällä owat/C°ll,z:i.
Ei waella lihan/ wan Hengen jälken/Ron!

8:1. Gal. 5:16.Eicatzonäkywaisiä/ wan nykymättömiä/
i.Cor.4UB.

Ktta pällensRlstins/ Matth.lc,:;B.
On kärsiwäinen
Wedättä jakärsicaicki/ i.Cor.iz:?.
Tunde/ että caicktjotca Jumalisesi lEsu»

xes Christuxee elä tahtomat/ nyden tul!
wainokätslä/2,Tim.z:il.

Tietä/ että jota Jumala racasia/sitä hm
curitta/Ilmest.Kir. 3:9.

Ia «tähän piexäiocaista poim/lulnha»
«osja/H«br.l«6.



ChrisiilynMerkjt. 557
Tletä/ettasc racas Risti on hyödyllinen

ja Hywa/Hiob.s:i7.
Ia että hänelle caicki Cappalet parhaxi

kanoywä't/Rom.8:!8,
Mene monen waiwan canttN Jumalan

Waldacundaan/ Apost.Teg.!4:l2.
Anoa Tahtons lumaian Tahdon ala/

Matth.6:ic».
Ktitcä )umalataMurhesa/Tob.i:i4.
Ptlcatan jawatnotan Mailmald/ Match.

5:«.
Wihatanjawaiwatan/ loh.i;:iy.
Kn nijlicuin Mailman kirous ja jocaitzen

Ihmisen Hylky/ i.C0r.4'.1;.
Vastan otta caicki/ cnln Ihmiset hänelle
l tekemät/ nyncuin lumolalda lähetetyt/

:.Sam. 16:10.
Iloitzekärsicsäns pilcka Christuren lähdet,

Apost,Teg. 5:41. lac.i:i>
Ei omistaitzellens mitänhy wä/i.Cor.i;:ia
Eikersca mistän muusta/ cmnHeickoude<stans/l.Cor.ilNs.
Ia että hiin Christuxen tuude jatietä/ l.

Cor. ttji.
tmista Jumalalleainualle caiken hytvan/

cuin hänesa on <a hän ikänans on tehnyt
Phil.2:iz. s.Moskir,B:iB.

Tunde/ että mikä hyws on/ ei se ole hänesli
ja hänen camtans/ wan Christus sen te-
lehänesä/Phil.im. I°h.i;:s.

Lunde hänens ttze puolestans olewankel»
wottomanPalwelian/luc.i7:io.

Tunnusta caiken hywän ftanens luma,
lalda/ i.Cor.4-:7.

Ia että hän ainuastanssulasta Jumalan
Armosta/ tule pyhitetyliAstlaxi/ Cun»

ni»fi/



bilein käändyuen558
niaxl/perhenisilnälletarpelltsexija coic<
tyllhywynTöihin walmistetnxi/ 2.Tim,
2.2i.Ph11.,:6.

Ia sentähden caikis Jumalalle CunniA
anda/Psnl.iis:l.Etkä unhoda mitä hywä hän hänelle tehnyt

on/Psal.ioz:l.
Kyttä aina Jumalala hänen Armons j«

laupludens edest/2,C0r.9:i5.
Ylisiä ja cunntoitta sitä cut« elä tzancaicki.,

sest/ Dan. 4:31.
Waelda wysast/ hangitze itzens ajallans/

sillä aica on paha/ eph/SNs.iö.
lpitähywän oman Tunnon/ Hebr.izuz.
Toiwo HErraloa catckla Hywä/Ps.i,s'.i.
Tietä-sen/ ettäHErra tunde «mans/:,

TIM. 2.1Y.
Tietä Jumalancnulewan nyta zotca tele.

wät hänenTahtons/
Hänellä onChristuxen Mieti/ ~Cor.« 16,

Tundc Christuxen/, 10h.i7-3.
vn Christuxen pällens pukenut/ Gal. zu?,

Kn Chrtstuxesi osallisexi tullut/
lEsus Chrlstus on hänesä/ 2.Cor.iz:s-
- yhdistetty Christuxen cansa/1ch.17:"
Chrtstus elä hänesä/Gal. 2:20.
Hän pysy Christuxes/ jaChristus hänesi/
Vtyhty Chrisiuxeen/ jaouyxi Hengihi'

nen cantzans/1.C0r.6:17>
Ia sentähden on hän Christuxes ja Chr!>

Hän waelda bkrran Walkeudes. Esa. »!s
0n lumalalda opetettu/loh. 6:45.
Kn saanut woiten/ jocahänelle catckl opei>
'

lst ilman Erhetystä/i.loh. 2:27. HM/
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xletä/ että Christuren Rackaus caikentuu«

demisenwottta/Eph.z:,y.
Cointähtt coitta hänen Sydämesänö / 2.
Pct.uiy.

Cotzele HErranKirckautta nyncuiuSpci»
lisä/ awoimtlla Silmillä/ 2.Corz:iB.

xunoe Jumalan/1.10h.4:7.
Pyhä Hengi asu hänesä/2.Tim.i:i4.
Hän on elawan Jumalan Templt j« A«
suinsia/ 1.C0r.6:i6.

Hänellä onP.Hengen todistus/että hän on
Jumalan lapsi/Rom. B:i6.

Kn osallinen Jumalan luonnosta/ 2.P«t.
, 1:4.
bnwahwasijtä/ ettel Cuolema «MElä«

mä/ ete. «li jocu luondocappale taida
händä Jumalan.Rackanoesia eroitta/
Rom.B:zB.

Hänellä on lewollinenElämä/ Syr.4«i?.
on Marian cansta hywänOsän walinut/

jota ethäneldä otetapois/luc.»o:41.
Jumalan Sana on hänelle 110 jaSydi»

men lohoutus/ler.i;:i6.
Cevn hänelle maktambi cuin Hunaja/ Pf.

119:10;.
Juo Vscolla Elämän Wettä/ joca tule

hänesä lähtenWedexi/ jocacuohu yau°
caickiseenElämään/10h.4:14.

Lyö Vscosa sitä Elämän leipä/ jocaTab
wast tuli alas/«. loh. 6551.

läytetän pyhän Hengen lohdutuxella/A<
post.Teg>9:;i.

Hänellä onRauha Jumalan canVa/Rom.
lil.Christuxes/Ioh.is:;;.

Hänen menons onTalwais/Phil.z:^'.Me»«



56c, OileinMnd Christie. Merkit
Mene sisälle ja ulos ja löyt» laitnm»»/

loh.io:9>
Kn.loinen Jumalasi,/Ps 4:8. ett.
Muista Sielusans/ cuinga HErra ons«<

loinen/Ps.)4:y.
Ilvitze Jumalasi»hänen Wapahtajaftni

luc.i:47.
löytä Jumalan Waloacunnan sisälläni/

lue. 17:21.
loca on wanhnrscaus/ rauha jailopy-
häs Hcnges/ROM.I4N?.

Huoca ja ikäwöitze TaimallisenCodonfl,
rän/2.C0r.5:2>

Halaja eritä tälda ja nähdä Jumal»»
Easwo/Phi,l.Hn;.Ps.4«j.

Jolle meidän Jumalalleni 4
conCunnia ja VllstYs

tzMcaickisest/
M EN.

unhol<
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Unhottamaeoin Mui-

siuttamus.
DMAcas Sielu/ clla sijhen lpdy,
DVDettäs tämän terran luet l<l-

pilze nijncuin yhden Hiftori»
an/eli jongunmuun tirjoituren/ jo-
hon sinun ei paljon tule/ wan coelle<
le HEmran pclgos usein sinun elä»
mätäs näillä merkeillä/ ja otawaari
Mä «en pannusta muwofia/ japyy-
läojeea sinun menosmolembainjäl<
len> Hlämrhan luule/«les tavwi»
>ze hywä Neuwo. Mutta jos itzes oi-
tein coellelel ja todella löydät itzesäs
oikeinaljttunLhristillisyden/nijn
<a nijneltä muutkin sen cau«a neu»
wotuxi mlifil ja sinun esimckrkisäs
nätisit hyödytyxen ja hedelmän M
luin neuwoean.

Se cuin Christillises Aiwoituxes
nijn lyhykäisesi tämän on cocon pan-
nut/ on menosans jaElämäterrafans
oikein HengellinenMies/ waicta ei
hän nijn Wircans ja ulconaisen
Säälyns puolesta ole. Se on hy»
wä että Jumalalla muutamia sen-
caldaisia on; Costa monda (lu<
mala armaheacon) on juuriwastoin.
Se openul Theologus joca 1674 on
lycoon pannut tarpelliset waarlnol-

< tanM



tamiste Johan Arendt waiuan Mel<
jäftäKirjasia M vitjasta ChrlsiiU.
sydestä, hän on sillä paicalla merkil<
lisin hänen Sädysäns / /a uscolliste
yxikerlaisien Sieluin caiyemiseson
harwalda hänen wertaisians: cmten»
gin on cuulmhänen sanoman sama<
fia Miehestä: Jumala tetis että
muue minulda nijn ratetaisin/ cuin
minä Christillisydefäni haneldä ra»
tenu olen.Hänracasta suurestTau»
leruxen Kirjoiwria/ jolcamyös iu>
cheruxeld suuresi ylistetä»; Onfijs
tämä cuin seuraBladeja täyttämän
tähän tygö pandu hänen Kirjastani
joca cutzutan/ lvleäull, «nim«, eli
Awuin täydellisydest meidän Sielu»sam.

vi. Lucu.
Cuinga Synnit toinen toijö

sans/ nijnmyösAwuttestenäns,
nijncuin yhdesä Käädysä tijnni-
rippuwat.

HERra Jumala meil>»u
HM, S tykönäm jameisä/ sn paljo l«<

«s hembanö cuin me ttziäm/ mi<
xengä me tunne händä meidän

tykönäm? Sentähden «ltei hänen Al<
mons meisä »«icuta. Mutta mixeikä ha°
wn Armons melsä walcuta l Sillä««
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«e sitä nöyrällä Sydämellä harlasi ano.
Miren me sitä nöyrällä Sydämellä ano?
Mä en me racasta Jumalala caifestasydämestä /a caikesta Sielusta. Mixe»
«e «casta Jumala catkesta Sydämestä
j» woimasta? Sillä en me tunne Juma-
la. Mixen me tunne Jumalala? Sil«>z en me tunne itziäm. Mtxcn metunne i«
M? Sillä en me ota «vaaria meidän
Wmakerrafiam. Mixen me ota waari»
Lliimäkerrastam? Gillä meidän Ymmä-
MM Silmät owat pimennet. Min-
gatähdeu owat meidän Ymmäryrem Sil-
mät pimennet? Sillä ne owat täynnä
«tölväisten Cappaloen Tomua ja loca.
Tämä Tomu on säädytöin Rackaus ja
holu ttze tygöm/ luondocaPpalden/Ma-
ilmn ja meidän liham tygö. Minga-
liihben owat meidän Pmmarryxem Sil-
niiit nijn täynnä Tomua ja loca? Ette»
m cuoleta meidänMielem pyyndö/ engä
tthdo täydelläHalulla tääti mettämlu-
«lan tygi / sentähden et taida Armon
«Olkeus metsä walcutla

Sitä wastan pitä otettaman »vaari
M Anmin käädystä/ joca halaja Ar-
mon walkeudella walaistuxi tulla luma,

ja hänen woimalians eroittaitzens
muista/ se ylöncotzo ja wälttä Mailma»
lXackautta/ Himo ja wijsautta. Sillä
nijn paljon cnin minä Jumalan «voimal-
li! olen wieroiteltu nijn paljo eroitan mi-
li minun itzesiäni jällen jumalallenöy-
li ja cuuliainen : Nijn paljo cuin mt>
n» cuule» Jumalala/ nijn paljo on mi-
ilun Vydiimcm ilosi»; Nijn paljo wtn

minun
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Sydämeni jumalasi» iloi.

m minun mielent Valaistu
' Nyn paljo min minun mielen n
fiu/ ntjn paljo on minun y

sy:: ~i lisäyndynyt: Ntzn paljo li,

Mmärryxeni on lisayndynyt
n tunnen minä Jumalan: Jo
, minä tunnen Jumalan/ sitcarastan minä händä l Jota

;nä Jumalat» racastan/ si
n pidän minä hänen läslyt
>: jota enämin minä pidäl

Wyns ja oppinsa sit» eni
win,i wsltän Syndiä: jota enämi

.»altän Syndiä/ sitä enämi
unä itze tykönäni: jota enä n ä
ykönanl/ sitä enä minä tnn«.n
ota enä mlnä tunnen iyeni/ siii
iä itzentylöncatzvn: jotaenän"

u ylöucatzon/sitä wähemmäu pyy'
mä CuNniata ja calua : jotawa«

än minä näitä pydän/ sitäparem»
llinä olen mielelläni köyhä: jot»

, in minä olen mielelläni köyhä/
chimmän «alitan mlnä jotacuto

: Nyn roähän cuin minä wali<
sta/ ntjn paljo minä olenkär»

bi: jota kärsiwällisembi/ sits
minä olen: jota nöyremlf

>».' sitä «vähemmän minä ylön<
~ suin minun ylöncatzo: jota
'n minä ''/itä ylöncatzon/ sitä

engesä: jomrickam»
Mwähemän mi,

M Muusi" pydän? jolss wähem»
M«.i
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ws > wlnäcaikesta muussa pydan: sitä e,
nämän tahdon minä sitä cmn Jumala
tahto/ ja Jumala tahto sitä min minä
tahdon/ ja walistetanjaklrcasietan jatu»
len yhderi Hengexi Jumalan cansa. Tä-
hän tarwttan täydellinen meidän Sydäm»
mem wieroittamus pois iuondocappalet»
fia : Siliä Ihminen on tehty aica ja
yancaickisntta warten / sentähden jota e»
nämmin Ihminen suostu ajallls«n/ sitä
enämmän wetä hän itzens pois ijancatcki»
sesta/ joca hänelle näky wähäxi/ nyncuiu.
yxlcappale/ joca caucana on/ wahäxt
näyttä. Mutta sencaldainen ei taida i«
lanäns oikiaan Rauhaan tulla/ wanpy»
sy JumalanRackauoesa sokiana/ kylmä-
nä/ lelwetoiima/ huikendelewaisna pysiz-
nältömis cappaleisa / joihin hän itzens

ländiinyt on. «Sentähden joca mielet,
löns tahto Synnin sastaisudesia wapa
olla/ hänen pitii itzens caickein luotuin
cappalden rackaudest ja sastuttamiseften-
M wapaNttoman. Sillä lumalcn
rackaus jaajallinen rickaus ei taida hy«
Win yhdes olla yhbes sydämesä. Oikia
Jumala» rackaus on tuli/ ,oca hywäs
Sydämes culutta caickl ajalliset/ wa,
pahtain Sydämen tztzstä : Ulos kaymyS
ajallisista cappaleista on
mys yancatcklsihin ja lumalisil, n.

Ttt.l



Tit'2:v.li.n.l).
Sillä caitille Ihmisille en

lan Armo ilmestynyt. loca mel
dclnopetla caiten Jumalattoman
Menon hyljämän.ja Mailmalli.
set Himot: ja tAä Mailmasrai-
tist/hurscast ja'lumalisest elämän/
ja odottaman ««mallista Toiwo/
ja suuren Jumalan ja meidän iu-
naM»m lEsuxen Christuren
IlmestM

LOPPU- !










