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Hartaudesta rukouksessa.

Matth.

6: 7 Ia kaska te lukoilette, niin älkäät olko valjopuhuwaiset, niinkuin pakana; sillä he luuleewat itseänsä paljon puheensa tähden kuultaman

Sinä pyhä ja wanhurskas
Jumala, Sinä et kuule niitä, jotka Sinua
hartaudetta rukoilemat, walitettawasti olen
minäkin niitä, sillä minä olen myös usiasti rukoillut Sinua sydämmellisettä hartaudetta ja antanut rukoillessani kylmyyden
ja turhain ajatusten itsessäni mallita.
Anna siis, o laupias Jumala! tämä
kylmyyteni minulle anteeksi, Sinun
ta armostasi, ja sytytä tästälähin sydämmeheni sisällinen ja palama hartaus, että
minä pellolla ja wawistuksella astuisin Sinun pyhäin kaswoisi eteen, ja kuitenkin
ohessa ilolla rukoilisin Sinua. Anna minulle oikia rukouksen henki, joka minua opettaisi ei ainoastansa oikein rukoilemaan,
waan joka myös itsekin minussa rukoilla

Ah Herra,

suures-

sen
2

10

mahtaisi:
rukoukseni

'Abba, rakas Isä!" Ala anna
paljas suullinen hyminä olla,

waan anna

sen

lähtea hartaasta mielestä
sisimmästä pohjasta, että
rukoukseni oikiasj> Uskossa tapahtuisi ja
minaki tulisin Sinulta armollisesti kuulluksi, jonka Sinun rakas Poikas kaikille niille
ja sydammeni

luwannut on, jotka Hänen Nimessänsä Sinulta jotakin rukoileewat. Amen. kuule
minua Herra lesu. Amen.
11. Sunnuntaina.
1.

Ps.

Aamu-rukous.

Mtä minä Herralla anon, sitä minä pyydän
asuakseni Herran huoneessa, kaiken clinaikani, että mini
näkisin Herran kauniin lumalanpalwellukscn ja Hänen

27: 4

Tcmpliänsa

etsisin.

länkaikkincn, kaikkiwaltias Jumala!
me kiitämme sinua kaikesta sydämmestämme, ettäs meitä aina tähän päiwäan asti
suojellut ja ylöspitänyt olet. Herra meidän silmämme halajawat sinun pyhyyttäsi
ja

himoitsewat sinun wanhurskauutesi

sa-

11

Me riemuitsemme siitä, että tänäin
saamme astua Herran huoncesen, näkemään Hertan ihanaa lumalanpalwellusta ja rukoilemaan Herraa pyhyydessänsä.
LH, Herra auta ja anna kaikki bywin menestyä. Suo meidän riemulla rientää huoneejcsi, niitten joukossa, jotka myös Gabbathiasi wiettäwät. Suo mcidäu sinun hengelläsi täytetyiksi tulla ja puhua Psalmista,
kiitos-wirsiZtä ja hengellisistä weisuista,
ja Sinulle o Herra weisata ja soittaa meidän sydämmissämme ja kittaää sinua Jumalamme ja Isämme, Icsuksen nimessä.
Anna Itsellesi tanaftäiwana kelwata meidän
ncm.

suumme puhe

ja sydämmemme kanssapuhc sinun edessäsi. Herra, sinä joka asut pyhyydessä, käännä meistä pois kaikki syntiset ajatukset ja uudista meissä
ihminen. Huoneesi on paikka, jossa Sinun kunniasi
mutta auta meitä, että
mekin Sinun pyhäksi Temppeliksesi tulisimme, jossa Sinun pyhä Henkesi
Tee
meitä otollisiksi kaikkiin hywiin töihin, tehdäksemme Sinun tahtoasi, ja malmista mei-

asuu:

se

asuu.

hin, mikä Sinun

edessäsi kelpaa, lesukstn

12

Kristuksen tähden. Wuodata meidän ylit»
semme armon ja rukouksen henki, että me
ilolla Sinun armo-istuimesi eteen astuisimme, laupeuden saisimme ja armon löytäu
simme. Anna kaikille meille sama mieli ja
ajatus kuin lesuksella Kristuksella on, että

me kaikki yksimielisesti niinkuin yhdellä
suulla ylistämme Sinua, Jumala ja meidän
Herramme lesuksen Kristuksen Isa, jossa
Sinä meidän walinnut olet autuuteen en»
nen kuin maailman perustus laskettu oli.
Tee myös meitä otollisiksi Herramme lesuksen Kristuksen ihanaan omaisuuteen ja
pyhäin perimisen osallisuuteen walkeudessa.
Anna meidän aina enämmin ja enämmin
kaswaa ja lisääntyä kaikkinaisessa tiedossa
ja koettelemuksessa, että me koetella taitaiMmme, mikä paras olisi, että me puhtaina
ja nuhteettomina pysyisimme Kristuksen päiwaan asti, täytetty wanhurskauden hedel'
millä. Sinulle ylistykseksi ja kunniaksi. Ia
kautta tahdot
koska Sinä Sanasi
usautuaaksi tehdä kaikkia niitä, jotka
komat, niin anna Sanasi palwelialle armosi, ilolla julistamaan Gwankeliumin salai°

saarnan

sen

13

suutta, ja tekemään siinä ilolla tehläwänsa ja puhumaan, niinkuin tulee. Awaa
myös sydämmemme oikein kuulemaan ja
waarinottamaan siitä mitä puhutaan; awaa
meidän ymmärryksemme kirjoituksia ymmärtämään ja näkemään ihmeitä Sinun laissasi. Anna meille, o rakas Isä, wiisauden henki Sinun tuntemiseesi ja walistuneet silmät, tutaksemme, mikä meidän kutsumisemme toiwo on, ja mikä sinun ihanan
perintösi rikkaus Sinun pyhillesi on. Anna Sanasi siemenen löytää meissä hywa
maa, että me Luulenime Sanasi, kätkemme
sen hywiin Mämmiin ja kannamme hedelmiä kärsiwällisyydessä; ettemme wastaanota niinkuin ihmisen sanaa, waan niinkuin
Sinun Sanaasi; että me kuulemme sen ja
te'emme sen jälkeen. Pyhitä meitä totuO
oessasi, sillä Sinun Sanasi on totuus, ja
anna kaikkein wihdoin ilolla täältä entä
wiettämään sitä iäistä Sabbathia siinä
pyhässä kaupungissa, uudessa lerusalemiösaa
Sinulle olkoon ylistys, kiitos ja kunnia,
joka elät ja hallitset ijankaikkisesta ijankaiMseen. Amen.
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2. Sunnuntai-päiwän oikeasta wiet-

tämisesta.
2

Mos.

20: 8. Muista

Sabbathin päiwää, ettäs

sen

py-

hittäisit.
D! Sinä rakas Taiwaallinen M, minä rukoilen Sinua, herätä minussa hartaus, sekä tätä että kaikkia muitakin Sunnuntai-päiwiä pyhällä juhlallisuudella Si-

nun tahtosi mukaan wiettämään. Anna armosi, kaikista maallisista askareista lewa-

täkseni, itseni Sinulle kokonansa antaab
seni ja että sieluni olisi alallansa niinkuin
tyyni wesikkö, jossa kirkkaat armosi säteet
kuwaileiwat ja minua Uskossa, Toiwossa
ja Rakkaudessa Sinuun palamaksi tekemät,
että minä tainkaltaisen hiljaisuuden ja toi<bon kautta autettaisin wahwana olemaan
ja kaikessa jumalisuudessa pysymään.
3. Saarnan

hedelmällisestä kuulemisesta.

Luc. 8» 15. Jotka hywään maahan, owat ne, jotka Sa<
nan kuulemat ja kätkewät hywällä ja toimellisella sy»
dammella ja saattawat hedelmän kärsiwällisyydessa.
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D Sinä hywä ja armias Jumala, koska Sinulle kelpaa Ewangeliumin saarnan
kautta tehdä kaikkia niitä autuaiksi, jotka
sen uskowat, niin rukoilemme me Sinua

ja awaaWaan sydämmiamme, ettemme Sanaasi ainoastaan kuulisi ja ymmärtäisi, waan että
myös sydämmihimme kätkisimme ja
omistaisimme. Alä anna meidän unhottawaiset kuuliat, waan Sanasi tekiät olla.
Anna Oppisi tulla päällemme, niinkuin
de, ja Sanasi lewetä ylitsemme niinkuin
nöyryydessä wasaamu-kaste, että me
taanotamme ja Sinua siitä ylistämme.

«alistamaan ymmärrystämme

sen

sa-

sen

Karkota sielumme wihollinen, ett'ei hän sitä
hywäa siementä taas Mämmistämme tempoisi, eikä ristissä ja wainossa Sinusta
luowuttaisi, eli maallisen surun, rikkauden
ja hywän elämän ohdakkeilta Mämmiämme kuolettawaisesti haawoittaisi, waan anna, että me Sinun eläwän Sanasi, niinkuin katoomattoman siemenen kautta, uudesti syntyä ja ijankaikkisen elämän saada
sitaisimme. Amen.
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edestä, mannessään
Saarnastuolille

4. Saarnaajan

Mil. 2. 7. P,'pi„ huulet pitää opi», kätkcmän> että Laki

hänen suustansa knsntläisi.

Suloisin Herra lesu! Sinä joka mui-

non lupaisit Opetuslapsillesi antaa kielen
ja wiisauden, ja tahdoit johdattaa

heitä

kaikessa totuudessa Sinun Pyhällä Hengelläsi, tue siis tällä hetkellä tätä Sinun
palweliatasi, ja anna hänen ilolla awata
Sanaasi ja Gwangeliumin salaisuutta julistamaan, ja puhumaan niinkuin Sinulle otollinen on. Anna hänen
olla oikeat pistimet ja naulat, että he tunkewat lapitse ja eroittawat sielun ja hengen, ja jäsenet ja ytimet, että hän itsensä
sekä kaikkia, jotka häntä kuulewat, taitasi
autuaiksi saattaa, sinun katkeran piinasi tähden! Amen.

suunsa

sanansa

5.

Jumalan

Psalm.

palwelluksen päätettyä.

119: 78. Minä kiitän Sinua oikiasta sydämestä;

ettäs opetat minulle wanhurskautcs oikeudet. Sinun
fäätys minä pidän, älä minua lkanans hyljaa.
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Herra sinä kaikkiwaltias Jumala,

joka

niin aiwan suuri ja korkia olet, jota me
nyt myös korwillamme kuulleet olemme.
Sinä joka meitä Kansaksesi walmistanut
ja Itse meidän Jumalaksemme rumennut

Herra Jumala, Sinun
Sanasi. Jaa Herra, Herra! Sinä olet Jumala ja Sinun Sanasi owat myös totiset.
D! Sinä rauhan Jumala, kukista Saatana meidän jalkaimme alle. Sinun rauhaolet, wahwista, o

si, joka korkeampi kuin kaikki järkemme
on, warjelkoon meidän sydammemme ja mielemme Kristuksessa lesuksessa, Lmen. Ylistetty olkoon Jumala, joka ei rukoustamme
ylenkatso eikä hywyyttänsä meistä käännä
pois! Herra siunatkoon meitä ja warjelkoon
meitä: Herra Valistakoon kaswonsa mcidan päällemme ja olkoon meille armollinen;
Herra kääntäköön kaswonsa meidän puoleemme ja antakoon meille ijankaikkisen
rauhan. Amen.
S.

Ps.

119 55

Ilta-rukous.

Herra mmä

ajattele!!

»?ö>la Sinun Nimeas.

Rakas Taiwaallinen Isä, Sinä Israelin uskollinen warjelia ja suojella! tänä

18

iltana otamme me pakomme Sinun walppauteesi. Sinä et makaa etkä torku. Mutta meidän täytyy molempia tehdä, että
wäsyneet ruumiimme wirwsitettaisi. Mutta walista Sinä silmämme, ettemme kuoleman uneen nukkuisi. Me olemme tänäin
nähneet ihmeitä Sinun la'issas. Kuinka
selkiästi olet Sinä opettanut meitä, kuinka isällisesti kehoittanut, kuinka uskollilisesti waaroittanut, kuinka sydammellisesti lohduttanut! Mutta tosin täytyy meidän hämmästyä itsiämme katsellessamme.
Kuinka laiskat olemme me kuulossa, kuin'
ka penseät rakkaudessa, kuinka lewäperäiset
tottelewaisuudcssa, ja kuinka wapaehtoistt
olemme me armosi wetoa ylenkatsoneet! Ah
älä anna sen Sanan, jota tänäin kuulleet
olemme, tuomita mntä wiimeisenä päiwänä. Alä anna auringon laskeida meidän
pahuutemme ylitse. Me rukoilemme Sinulta armoa oikeuden siaan; laupeutta rangaistuksen siaan. Ole Sinä pimeydcssäki walkeutemme että me huomenna uuteen
walkeuteen ja waellukseen heräjämme. D
lesu, Sinä wanhurskauden aurinko, älä

19

Sinun walosi meiltä laskeida yön
pimeydessä. Sinä uskollinen paimen, karitsasi läskeiksi Sinun helmaasi, kyyhkyläisesi
Sinun siipeisi warjon alle, Opetuslapsesi
Sinun rinnoillesi. Warjele meitä niinkuin
silmäterääsi. Pane meitä niinkuin rannerenkaita käsiisi. Pidä meidä niinkuin
sormusta sormessasi. Anna rakkautesi olla
unemme, ja Sanasi sydämmemme kanssapuhe wuoteellamme. Laske
kätesi meiale,
päämme
ja oikea kätesi meidän
dän
linnoillamme. Riisu meiltä synnin kaapu
jnkaunista meitä ansiosi purppura-waatteel«Inna

wasen

Tässä makauswaatteessa lepään mina makiasti, siksi kuin paiwä walkence ja
la.

aamu-rusko koittaa meidän sydammihimme.
O Pyhä Henki, sinä meidän turmamme,
lukitse ja paina meihin, mitä me tänäpäiwänä kuullet olemme. Sinä olet meille
Taiwaan ja helwetin selittänyt, siunauksen
ja kirouksen julistanut, elämän ja kuoleman Malilaksemme antanut. Anna siis meidän walita, että me sen paraimman ja yhden tarpeellisen walitsisimme. Ole meissä
elawan weden lähde, joka kuohuu ijankaik-
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kiseen elämään. Sytytä meissä rakkautesi
tuli ja sammuta maailman rakkaus Mämmissämme. Anna meidän tänä tulewam
yönä sinun Rakkaudessasi nukkua, ja siinä
taas iloisesti herätä. Ilahuta sielumme

pyhillä liikutuksilla, tttä se alati Sinun
puoleesi walwoisi, waitka ruumis makaa.
Opeta meitä myös wuotcclta muistamaan
ruumis-arkkuamme, ja makuusta kuolemittamme, ettei wiimeinen uni kowin äkiltä päällemme tulisi, waan että
meidän walwoja rukoilemassa löytäisi. Lohduta murheellisia, rauhoita lewottomia, käännä katumattomia. Sinä minun isieni Jumala!
armahda omaisiani ja kaikkia ihmisia. Anna pyhän Lepopäiwäsi jokapaikassa rakkauden ja armon säteitä jälkeensä jättää.
Rlä anna yhdeäenkän niistä aurinkosi las»
keida, joka waan Sinua tunnustaa ja rakastaa. Ei kukaan ole hywä, paitsi ainoa
Jumala. D Sinä kaikkiwaltias Olento,
älä anna meidän luopua Sinusta, siksi
kuin me siihen ijankaikkiseen Sabbathiin tu«
lemme, ja sitä kolminaista pyhää lakkaa»
mata weisaamme. Amen.

massa

se
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11l Maanantaina.

1. Aamu-rukous.

>s.

Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon
meitä! hän »valistakoon kaswonsa aina meidän päällemme!

67: 2.

Tätä wiikkoa alkaissa rukoilemme Sima, o pyhä Isä, lesuksen Kristuksen Nimessä, ettäs meidän sydämmemme, mielemme ja ajatuksemme täyttäisit Pyhällä HenMäsi, ainoastaan sitä ajattelemaan, puhumaan ja tekemään, mitä Sinä meissä tahdot ja waikutat. Ah, yhdistä ajatuksemme ja halumme kanssasi Kristuksen rakkaudella, ja puhdista tuntomme werellänsä,
lttä me sinun pyhässä kuuliaisuudessasi

vaeltaisimme. Katso, me annamme itsemne Sinulle täksi wiikoksi, wieläpä kaikeksi elamäksemmekin. Wahwista meitä Voimallasi,

kelwollisiksi Sinua ja lähimmäistämme rakkaudessa palwelematm. Opeta
te'e meitä

meitä kaikkia turmellun sydämmemme Viettelyksiä ja pahoja ihmisiä wastaan sotimaan. Tee lihan huwitukset meille katkeraksi, että Sinä meille sitä makiampi
2
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olisit. Auta meitä tämän wiikon taakka
kantamaan. Johdata meitä niinkuin ram
ja hellä Isa, ja tee meitä kuuliaisiksi tapsiksesi. Siunaa Sinä itse meidän askareemme, ja ole wiisaudeUasi meidän neu-

wonanwjamme, että me päällesi luottain

ei ainoastaan ilolla askareemme toimittaisimme, mutta myös siinä tunnolliset ja,uskolliset olisimme. Ia ole Sinä itse meissä
ja kaikissa meidän toimitursissamme alkuna, waikuttajana, ja loppuna, Sinulle ylistykseksi ja meillen autuudeksi. Amen.
2.

Ilta-rukous.

1. Minä ylistän Sinua minun Jumalani, N>
Kuningas,
ja kiitän sinun Nimeäsi aina ja i«
nä

Ps. 145-

kaittiseöti

Rakas Jumalani ja Isäni, Sinä kaiken hywan antaja! mitä annan minä G
nulle kaikkein niitten lahjaisi edestä, joita
minä Sinulta tänä Maanantaina saanut
olen? waikka minä wihan lapsi olen, olel
Sinä kuitenkin lahjojasi runsaasti minM
lueskellut. Waikka en mitään ole ansain
nut, olet Sinä kuitenkin kaikki tarpeeni

23

antanut. Kaikki hywät työt, joi»
tas minulle osotit, owat armahtawaisen
Mautesi hedelmiä. Kaikkinainen risti,
iotas laitoit minulle, on isällisen uskollisuutesi waikutus. Ia nyt täytyy minun

sinulle

sanoa:

Tähän saakka on Herra auttanut
minua. Uh! miksi puuttuu minulta Enke-

lin kieli, oikeen ylistaakseni Sinun laupeuttasi ja uskollisuuttasi? Waan syntini saattaa minua niin hapeemaan Sinun kaswoisi
edessä, että pelkään kiitosuhrini ei olewanKn Sinulle otollisen. Tosi on, ettei syn»
tinen taida edessäsi pysywämen olla; mutta
mpa sekin tosi, ettet sinä katumaista syntistä tyköäsi pois syökse. Minä otan turvani pyhiin lupauMsi, että joka uskoo
zesuksen Kristuksen päälle, hänen ei pidä
Kukkuman.
Vanhurskauta minua tässä
Uskossa. Ole minulle Kristuksen tähden
armollinen ja laupias. Pimeys peittää
Ht maan! mutta peitä Sinä minua uskollisemmalla rakkaudellasi. Lähetä minulle
Yöwartiasi iloiseen aamu-hetkeen asti. O
Uu, Sinä minun kaikki kaikissa. Kukin ajattelee nyt lepoansa, mutta minä ajat-
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telen syntiäni. Ah tämänpäiwäiset aja
tukseni eiwät ole alati Sinun ajatuksiasi, ja minun tieni ei alati Sinun tiesi
olleet. Mutta minä tiedän, Sinulla ei
pahoittamisen waan rauhan ajatukset mi»
nusta olewan. D! niin muista minua laupeudessasi, niinkuins ristillä ryöwäri parkaa muistit. Heitä minun syntini meren
sywyyteen, ettei niitä koskaan enempätä
muistettaisi. O Herra, muista sitä kowaa
aikaa, jona ruumis pauloissa on. Anna,
o suloisin Heera lesu, sielulle, jonka lunas»
tanut olet, Sinun lohdutuksesi. Lohduta
minua tänä yönä Sinun haawaisi muistolla. Koskas niillä minun pimeyden wal<
lasta wapahdit, niin anna minun nyt
myös niissä saatanan woimalta rauhassa
lewätä. Sinun wiimeinen Sanasi olkoon
myös minun sanani: Isä! Sinun kafiis
annan minä Henkeni. Jos niin olisi, etti
pääni tänä yönä i aiseen uneen kallistuisi, niin anna
Sinun Meriselle rinnallesi laskeutua. Jos sydämmeni pa°
kahtuisi, niin pakahtukaan Sinun awoiminun tieni
kylessäsi. Olkoon

sen

messa

se
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paratiisiin.

Minä suutelen Sinun Wminais-Papillisia haawojafi ja sanon: Sinulle elän minä, sinulle kuolen minä, omasi
olen elämänä sekä kuolleena. Pyhä Henki,
Sinä minun lohduttajani ja wälimieheni!
päätä Sinä huokaukseni siunauksellasi. Pirskeitä ,ne sen wiattoman Karitsan werellä.
Lukitse ne kuoleman lesukseni wiimelsellä
hätä-huudolla. Kynttiläni sammutettua, walaiskoon sinun walosi sieluni. Waatteeni
riisuttua pu'eta minua woimalla korkeudesta, että minä kaikkia saatanan kamalia
päällekarkauksia wastaan seisoa mahtaisin.
Koska wäsyneen ruumiini panen lepäämään
»vuoteelle, niin anna sieluniki lesukseni haavoissa lewossa olla. Anna wuoteeni minulle myös hautani muistuttajana olla,etten
minä niinkuin Opetuslapset öljymäellä huolettomana makaisi, maan jM räpäys loppuani odottelisin. Aseta Wapahtajani risti woiton merkiksi wuoteeni eteen. Olkoon
ft rauhani sekä kunniani. Käännä myös
kaikki Kristuksen ristin wiholliset, että he
tämän luukarin ale kokoontuisiwat-ja kadotuksen wälttaisiwät. Merkitse tällä ar-
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mon-merkillä myös kaikki minun omaiseni;
eläka anna yhdenkään hukkaantua, jonW
sillä merkkinnyt olet. Pyhä Herra ja Jumala! Armosi olkoon walomme pimeydessä.
Woimasi olkoon wäkemme heikkoudessa.
Suojelluksesi olkoon kilpemme waarassa.
Näin ei mikään rasitus majojamme lähesty.
Ole meidän kanssamme, o Isä! Sinun Pojassasi, Pyhän Hengen kanssa. Anna seuraama kirjoitus meidän huoneessamme ja
sydammissämme kirjoitettu olla: Tässä asuu
Herra Jumala. Jos Jumala on kanssamme, kuka taitaa meitä wastaan olla.
Amen.
IV. Tiistaina.
I. Aamu-rukous.
Luc. 1- 74, 75. Että me wapahdetttt meidän wihollistemme kädestä, häntä pelkäämäca Mwelisimme pyhyydessä ja hurskaudessa hänen edessänsä kaikkena meidän
elin-aikanamme.

D Sinä armollinen ja laupias Jumala! me kiitämme Sinua, ettäs meitä tähänkin Tiistaipäiwään asti elää antanut
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olet. Mutta me rukoillemme sinua antamaan meille kaikki anteeksi joilla tähän
saakka Sinua wastaan syntiä tehneet olemme ja tunnustamme, että enämmin synnin
kuin Sinun palweliat olleet olemme. Me
olemme jäseniämme käyttäneet saastaisuuden palwelukseen, ja yhdestä wäärydestä
toiseen. Mutta warjele weitä, o rakkain
Isa! ett'emme edespäin saatanata palwelisi,
muutoin tulemme hänen kanssansa heitetyiksi iankaikkiseen tuleen. Äläkä myös
anna meidän enämmin maailmata pelwella,
ettemme maailman kanssa hukkuisi. Ula
myöskään suo meidän pelwella omaa li-

haamme, ettemme lihastamme iankaikkista
katetusta niittäisi. Sitä wastaan johdata meitä Sinun palwellukseesi, ja opeta
meitä, kuinka me koko elämämme ajan Sinua pel'otta palwclisimme oikeassa pyhyydessä ja hurskaudessa. Anna myös Itselles kelwata se wähäinenki palwellus, jonka
me täällä heikkouden tilassa maan päällä
toimitamme, siksi kuin mt wihdoin tulemme Taiwaan autuuteen wastaanotetuiksi,

siellä tahdomme istuimesi ympärillä Sinun
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temppelissäsi täydellisellä kuuliaisuudella
öin päiwin ja kaikessa ijankaikkisuudessa
palwella Sinua. D Herra lesu Kriste!
Sinä olet meitä sela kaikkia wiheljäisiä
syntisiä maan päällä alhaisuudessa valwellut, meitä myös pclwelukseesi kutsunut, ia
antanut meille nimen, että meitä pitää
Jumalan pelwelioiksi kutsuttaman: niin anna siis meille armosi, että me palwelukses'
sasi-alati ja kuolemaan asti uskollisina pysyisimme, että me ollen Sinun meidän Herramme palwelioina, Taiwaaseen tulisimme,
elämän kruunun Sinun kädestäsi saisimme,
ja Sinua ynnä Isän ja Pyhän Hengen
kanssa, kaikessa iäisyydessä ylistää ja
kiittää mahtaisimme. Amen.
2.
Ps.

100: 2

woinsa

Ilta-rukous.

Palwelkaat Herraa ilolla, tutkaat hänen k<H
eteen

riemulla.

Herra Jumala, Sinä meidän Luojam-

me ja ylläpitäjämme! tämä Tiistai-paiwä on kulunut niinkuin sitä ei koskaan
ollut olisi. Mutta Sinun armostasi me
wiela olemme jälellä ja elämme wielä, niin
,i
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kau'an kuin sinä sen suot. Me kiitämm<e
ja ylistämme siis Sinua, ettäs tänä edesmänneenä Tiistaina meitä, kelvottomia
palwelioitasi, olet ei ainoastaan isällisesti
suojellut, tarpeelliseni rawinnut ja waatet:

woimallisesti warjellut ja sielun ja
mumiin puolesta armollisesti ylöspitänyt,
Vaan olet myös meidän wartiaksemme pallvelewaiset henget, sinun pyhät enkelisi lätanut,

hettänyt. Me rukoilemme Sinua, armollinen ja rakas Isä, ettäs meistä heille
käskyn antaisit, että he tänäki yönä meitä
suojelluksellansa palwelisiwat, meitä warjoisiwat, ettei meille mitään pahaa tapahtuisi, eikä mikään waiwa meitä lähestyisi.
Ah minun suloisin Herrani Icfu Kriste!
Sinä joka meidän ihmisten
maan
päällä otet palwelian kaltainen ollut, ja
olet meidän edestämme palwellut Taiwaalliöta Isääsi täydellisellä kuuliaisuudella
ja rakkaudella, ja
kautta meille hänen
ja
Vanhurskautensa autuutensa ansainnut;
anna että me Sinun palwelluksessasi loppuumme asti pysyisimme, ja koska ero-hetkemme lähestyy, niin ota meitä tykösi

seassa

sen
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waltakuntaasi, ja anna meidän palwella
Sinua ijankaikkisessa wanhurskaudessa ja
autuudessa, jonka Sinä meille wereliäsi, ja
kuolemallasi ansainnut olet. Amen, suloisin
Herra lesu, Amen.
V. Keski-wiikkona.
1. Aamu-rukous.
Koska minä pel'ossa wacllan, niin Sini
wirwoitat minua ja ojennat' oikean kätesi minun wiholliiteni wihan ylitse, ja autat minua oikealla kädelläsi

Ps. 108:

7:

Koska minä pel'ossa waellan,
niin Sinä wirwoitat minua;" me näemme siis tämänkin Keskiwiikon, silla o
Sinä rakas Jumalamme! me olimme piiritetyt yön pimeydeltä: mutta Sinä olet
taas meitä siitä auttanut ja tuonut walkeuteen; me makasimme Vuoteellamme
mutta Sinä olet taas meitä herättänyt/
että me tänä paiwanä kukin askareitamme
toimittaa taidamme. Me olemma nyt ehtineet keski-wiikkoon; ah anna meille anteeksi, mitä me tämänkin wiikon altu-päiwina
"
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Sinua ja lähimmäistämme wasten syntiä

tehneet olemme;

mutta auta myös meitä,
että me tämän sekä muut päiwät Sinun
tahtosi jälkeen käyttäisimme. Me elämme
ajassa: warjele meitä, o Jumala! ettemme

aikaa wäärin käyttäisi, waan siinä oikein

Vaeltaisimme, waarinotolla eläisimme, ja
kaikkea hywyyttä ja jumallisuutta noudattaisimme. Me elämme onnen ja onnettomuuden waiheella: ah niin auta siis
mitä o armias Jumala, ett'emme onnettomuudessa Sinua kieltäisi emmekä onnen
aikana ylpeiksi tulisi.
O Herra lesu Kriste! sinun on itsesi waarassa ja pel'ossa ja
niinkuin kuollut maassa ma'ata täytynyt:
anna meidän muistaa Sinua, koska me
hädässä ja puutoksessa olemme, Sinä olet
pel'osta ja tuomiosta wapautettu: ah! pelasta Sinä meitäkin Sinun armollisen tahtosi jälkeen tämän maailman surkeudesta,
ja koska ero-hetkemme lähestyy, niin nouda ja wapahda meidän Mmnme kuolevaisen ruumiimme orjuudesta, mutta Viimeisenä paiwänä herätä meidän kuolleet
jäsenemme maan powesta, ja ota meitä ty-
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kosi Taiwaaseen, että
häin
ilossa

me siellä kaikkein pyparissa, Sinun tykönäsi ijankaiMfessa
ja autuudessa elää mahtaisimme. Amen.
2. Ilta-rukous.

1 Nm. 2: 5, 6. Yksi on Jumala ja yksi wälimies Jumalan ja ihmisien wälillä, Ihminen lesus Kristus,

itsensä kaikkein edestä Lunastuksen hinnaksi

an-

tanut on.

Herra meidän Jumalamme! tosin olem-

me me tämänkin Keski-wiikon Sinun ai»
mostasi tässä elossa päättäneet, ja tänä
paiwanä kaiken surkeuden, waaran ja on»
nettomuuden wälttäneet, mutta me elämme
kuitenkin syntisessä maailmassa, ja olemme
kaikin puolin synneiltä piiritetyt. Ah Herra! sinä nä'et minkälaiset meidän syntinime Sinun edessäsi owat; ne owat kuin pakpilwi, joka estää meitä Sinua lähestymästä; ne kangistaawat meidän kieltämme,
Sinua oikein awuksi huutamasta; ne ottawat sydämemme Wangiksi, ett'emme Sinuun
oikeen luotta taida. D Sinä armollinen
Isä! ole siis armollisesti meidän apunamme tässä wiheljäisyydessä, hajota meidän

su
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Mrät tekomme niinkuin pilwi, ja meidän

syntimme niinkuin sumu, että me Sinun
Misiä kaswojasi turwallisesti katsella sai»
ilnme. O Herra lesu Kriste! sinä olet
linoa wälimies meidän ja Isasi walillä,
lseta itsesi meidän wihcljäisten syntimme
wanhurskaan Jumalan wälille sinun
>a
klukkein pyhimmälla esi-rukouksellasi niinkin Aaron sawustus-astiansa kanssa seisoi
minon eläwitten ja kuolleitten walillä;
Nnnä Msi wiha ja julmuus meistä pois,
M me tuntomme lewottomuudessa turwal'

sen

isesti häntä awnksemme huutaisimme, suNN ja murheen aikana häneltä lohdutukm saisimme, ja kaiken uskollisuuden täsi llossa osotettua, keskellä kuolon pelkoa
Anen armo-katsantonsa näkisimme, ja wii«
mn ajallisen kuoleman kautta hänen ja
inun ijankaikkiseen

Valtakuntaasi sisälle

Msisimme ja siellä ijankaikkisessa ilo-wiisinua, ynnä Isän ja Pyhän Hengen
ijankaikkisesti ylistäisimme ja kiitäisimme. Amen.

ossa

wssa

4
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Vl,

Toista in a.

1. Aamu-rukous.
!

W-cl. 4,i 1,0.» Huutataamin.e .Vajaaseen niin
mnös meitä armahtaa.

Hci«

Uh Herra Jumala Taiwaallinen Isä,
sinä suuri ja korkia Jumala, sinä joka
waikutat leimauksen ja sateen, joka jylinällä Taiwaasta ilmoitat olosi ja annat itsesi
kauheissa raju-ilmoissa ja myrskyissä kuulua! Me emme uskalla nostaa silmiämme

Sinun puoleesi, ja meidän sielumme on suuresti pel astynyt. Jos sinä kanssamme tekisit syntcimme jälkeen ja palkitsisit meille
määrät tekomme, niin me katoaisimme niinkuin waha tulessa. Mutta ettäs myös
laupias olet, ja wahwa turwa hädän aikana, ja armahdat niitä jotka Sinua pel°
kääwät, tiedät myös kuinka heikot m
olemme min, katso! me astumme kuitenkin!

sinun

pyhän

kaswoisi

eteen, ja

rohkencnme.

ehkä mc tomu ja
tuhka olemme. Me tahdomme weisata Sinun woimastas ja aamulla ylistää Sinun
hywyrMs. Me kiitämme Sinua suulla

puhua Sinun kanssasi,
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ja sydämmellä, että Sinä meitä, meidän
taloutemme ja kaikki kuin meillä on, niin
armollisesti warjellut olet, ett'ei saatana,
li pahat ihmiset eikä mikään onnettomuus
ole turmellut rauhaamme. Rakkain Jumalamme ja Harramme! anna meidän oikein
nrwata tämä arnwsi, ja tästä sanomatto-

masta hywyydcstä aina sinulle kiitolliset
olla. Ah, jos?a emme me lihalliset ja synnin ale' myödyt olisi, niin kuinka jumalallista elämäkertaa emmekö me wiettäisi, emmekä koskaan mitään pahaa tekisi! Me
lläisimme nuhteettomina, ja pitäisimme täydellä todella sinun oikeutesi! Mutta suloisin Isä, Sinulle ei ole salattu, kuinka meidän sydämemme ai'otus ja ajatus on paba

hamasta lapsuudesta, sentahden kiiruhda
micä auttamaan, Herra minun apuni! Anna wäkewyytesi meissä köyhissä woimallisen
o la, ja pidä rueidän jalkamme Sinun aslclcill'.si, ja meidän käyntimme harjahtamattomana. Jos syntiset himot, jotka sotimat sielua
»rastaan, tahtoisiwat meitä tänäin syntiin
kcdoittaa, ja saattaisiwat meitä unhottamaan kaikki, mitä hyw.m Sinä meille teh-
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nyt olet, o niin liikuta Itse meidän sy,
däntamme sanasi jylinällä, ja anna meilll
woimaa, että
olisi kuin taksi-teräinen
miekka, joka käy läpitse, ett'emme mihin-,
tään syntiin suostuisi. Warjele meitä häwyttömistä kaswoista, elakä anna meidän
mihinkään riettauteen joutua, ja warjele
meitä häpecmättömästä sydämestä. Istuta meihin kristillinen kärsiwällisyys, että
me kaikki, mitä meitä kohtaa, mielellämme
kärsimme ja löyttäisimme wahwoma kaikki-

se

naisessa koettelemuksessa.

Anna meidän

pukeutua rakkaudella, joka on täydclliM
den side', että me »vilpittömästi rakastaisimme sekä lähimmäistämme, jonka me A
emme, että myös Sinua meidän luM>
laamme, jota emme näe. Nouse o Hma
Jumala, korota kätesi, eläkä wihcliäistä unhota. Warjele meitä kaikkia kaikkinaisesta
kirousta, jota me synneillämme ansainneet
olemme, sitä wastaan awaa kätesi, ja täy-

tä kaikkia, kuin elämät, suosiolla. Päästä jumalalliset kiusauksesta; kuule heidän
huutonsa ja auta heitä, siksi kuin wiimein
kaikkia meitä saatat taiwaalliscen lerusa-
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Lemiin, jossa me iankaikkisesti weisaamne:
"Kiitos ja ylistys olkoon meidän Jumalallemme ja Karitsalle ijankaikkisesta ijankaikkisehen!" Amen.
2. Ilta-rukous.
Rom. 14: 8. Jos me elämme, niin me Herralle elämme;
jos me kuolemme, niin me Herralle' kuolemme. Tentähden joko me elämme, eli kuolemme, niin me Herran omat olemme.

D Herra lesu Kristc, Sinä meidän
Lunastajamme ja autuaaksi rekiämme! koska auringon ihana wa!o meiltä kulunut
on, tulee hänen siaanfa esiin niin monta
tuhatta kirkkaasti loistamaa tähteä, jotka
kaikki meille Sinun äärettömästä hywyy-

bestäsi saarnaamat. Sillä Taiwaat ilmoittamat Sinun kunniatasi ja wahwuus julistaa Sinun kättesi töitä. Sentähden yh-

distäimme mekin, Sinun luotusi, ylistykseen kiittäin ja' ylistain Sinua äärettömästä armostasi, joka tänäkin pcnwäna
meidän Taiwaamme, peitteemme ja suojel'luksemme ollut on. Sillä oikeutta myöten
emme olisi moninaisten synteimme ja ylit»
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sekäymistemme tähden muuta kuin sulaa
rangaistusta ansainneet. Anna siis syntimme anteeksi sinun pyhäin haawaisi, wuotaneen weresi ja kaiken kalliin ansiosi puolesta, ja
meidän tänä yönä rauhallisesti nukkua ja. lewätä. Suloisin Herra
lesu, me panemme ruumiimme wuoteelle,
mutta sielumme sinun armahtamalle sydammellesi. Olethan Sinä woimanesi ja armonesi tykönämme myös yön pimeydessä.
Mutta jos tahtosi olisi meitä tänä yönä
maailmasta kutsua, niinkuin emme salattua
tahtoasi, meidän parhaaksemme, tietää taida;
niin rutöllemma me Sinua, rakas Wapahtajamme, ettäs meitä werelläsi merkittyinä
ijankaiskiseen eiämaän jaattaisit. Mutta
jos me jumalallisesta suosiostasi
wielä kauemmin elää, niin anna meidä»
armostasi huomenna terweenä ja iloisena
taas ylösnousta, ja ylistää ja kiittää Sinua iloisella stMmmellä. Auta, että mc
ja kaikki muut uskowaiset Kristityt yhteisillä woimilla helwetin wihollisia wastaan
tänä yönä seisoisimme, jotka sinä jo kukistanut ja woitttanut olet. Niin siunaa

suo

saamme
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Isä Jumala, joka meille
wumiin ja sielun antanut olet ja tähän
asti armollisesti ylöspitänyt olet. Siunatkoon meitä Jumalan Poika lesus Kristus,
Ms meitä

nyt

joka ruumiimme

omaisuudeksensa

ja sielumme werellänsä
ostanut on. Siunatkoon

mitä Jumala Pyhä Henki, joka ruumiimme ja sielumme itse kauttansa iankaikkiseen elämään merkinnyt on! Tälle kolmeyhteisclle Jumalalle olkoon kiitos, ylistys
ja kunnia ijankakkisesti! Amen,

Vll. Perjantaina.

I. Aamu-rukous.
luc. 22: 66. Ia koska paiwa tuli, kokooniuiwa! Kansan
Plämiehet, Ylimmäiset Papit ja Kirjanoppineet ja w»it

uikcuccnsa

eteen.

D Jumala, sinä ääretöin täydellisyyden meri, sinä kaiken hywän antaja ja kaiken armon lähde! me tulemme tykösi tänä
aamuchetkenä, Sinua puhuttelemaan ja Sinua kaikesta hywyydestäsi kiittämään, jotas meille jo osottanut olet, ja Sinutta
sitä siunausta rukoilemaan, jota me wielä
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edeskinpäin tarwitsemme. Sinä olet, o suloisin lesu, tänäpäiwänä sen suuren lunastuksen työn täyttänyt. Jumalattomat owat
io warhain aamulla kokoontuneet sinun ym°
pärillesi ja tuominneet sinun kuolemaan, ja
sielusi on ollut murheellinen kuolemaan asti;
sinä olet helwetin tuskan kärsinyt, että
kaikkein ihmisten synnit sinun päälläsi oliwat. Ruumiisi on kärsinyt kipua, pyhä
pääsi rewitty orjantappura-kruunulla, wiatoin ja ihana muotosi haawoitettu ja saas'
taitu jumalattomilta, korwasi täytyi kuulla
kauheata Jumalan pilkkaa, kätesi ja jalkasi nauloilla läpitse-pistettiin: ja tämän
kaiken kärsit Sinä sulasta Rakkaudesta
meitä syntis-raukkoja kohtaan. Ah armas
Lunastajamme! anna meidän oikein tuta
tätä Sinun suurta Rakkauttasi, ja kawahtaa syntiä, josta sinulle niin paljon työtä
ja waiwaa oli ja jonka tähden sinä meresi
wuodatwnut olet. D sinä ristiinnaulittu
lesukstni, auta että me ristiinnaulitsisimme
lihamme himoir.ensa haluinensa. Sinä olet
meitä saatanan ja synnin orjuudesta wapahtanut

sillä kalliilla sowinto-hinnalla,
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jonka Sinä maksanut oletr ala anna meidän koskaan enaän tämän häpiällisen orjuuden ale' joutua, waan nauttia uuden
ton ihanata rauhaa, ja loppuun asti pitää
meidän kaikkein pyhimmän Uskomme kallista tawarata. Herra lefu, Sinä Uskomme
alkaja ja päättäjä! anna meidän askeleitasi
noudatta ja Sinua seurata, Sinun Oppisi olkoon ojennuksemme; elämäsi ja »vaelluksesi esimerkkimme; Sinun nöyryytesi, kärsiwällifyytesi esi-kmoamme. Sinun kärsiwä
ja täyttämä kuuliaisuutesi wanhurskautemme; Sinun pilkkasi kunniamme ja sinun
kuolemasi meidän elämämme. Anna meidän tamäki päiwä pyhästi käyttää, ja ollen

ahkerat askareissamme ei unhottaa pitää
huolta sielustamme. Anna ajatuksemme

olla puhtaat, puheemme ystawäiliset, työmme ja jättämisemme nuhteettomat. Ala
anna sydämemme ylpeytyä, koska meille
hywin käy, eikä olla lii'an huolellinen, kos-

ka onnctoin hetki kohtaa meitä. Köyhyyttä ja rikkautta älä meille anna, waan anna meidän saada määrätt.) osamme rawinnoöta. Mutta jos Sinä meille jotakin
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runsaammin

se

annat, niin anna myöskin ett'ei

meidän sieluillemme wahingoksi tulisi.
Wiha ja ajaton kuwaus anna olla meistä
kaukana. Anna meidän tänapäiwänä ja
aina olla wilpittömät Sinua sydänten tutkiata kohtaan, rakkaat lähimmäisillemme,
ett'ei tuntomme tuomitsisi meitä, koska
waellustamme tutkimme. Ia koska wihdoin, waellus-päiwäin päätettyä, me pääsemme autuuteemme, koska Sinä meitä
täydellisesti tästä kuoleman ruumiista wapautat: niin wastaanota lncitä siihen täydellisten Jumalan lasten wapauteen, josft
Sinua täydellisessä pyhyydessä ja Vanhurskaudessa pklwelcmme ja sinua aina ja iMkaikkiseöti kiitämme ja ylistämme. Anmi.
2. Iltarukous.
vclkäis,

antoi

Jumala lMclle

kitt

annon,

hän sahlm, ja, loiinilUiaksensa
tekc>nis'ä' oll^
l,li'!ki

mcla

hänellä

Ulistetty olkoon Zmnala ja meidän
Herramme Icsukscn Kristuksen Isä, lau-
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peuben Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala,
että haa tänäkin päiwänä armollansa ja
kaikella laupeudellansa meitä kohdellut on.
malNiinkuin hän meidät
lasta pelasti, ja osotti meidät rakkaan Poikansa Waltakuntaan, että me wihdoinkin
Zumalan lasten wapauteen tulisimme: näin
on hän siis tämänkin päiwän meille oikeaksi wapauden päiwäksi tehnyt, siinä että
hän on antanut meidän wapaudessa ja
rauhassa tänäpäiwänä elää ja waeltaa.
Sillä ett ei meillä tänäin ollut rasitusta eikä
mitään waaraa wahingMisesta ilmasta,
maantärinästH ja jylinästä, myrskystä, tuuliaispäista ja rajuilmasta; ett'ci isot wedenpaisumiset ole kohdanneet meitä, ja että paalli seksi olemme tulleet suojelluiksi niiltä nuolilta, jotka päiwällä lentelewat, ja ruttotaudilta, joka puoli-päiwänä turmelee, kaikesta tästä olemme wel'olliset kiittämään
nieidän Jumalamme ääretttöntä armoa, joka ulottuu niin korkialle kuin Taiwas on.
Ia ajatellessani, mitä Sinä, o hurskas
Isä, semmenkin minulle ja omaisilleni tä°
näpäiwam osottanut olet, täytyy minun
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tunnustaa, olewani mahdottoman kaikkeen
siihen armoon ja leupeuteen, kuin sinä palweliallesi tehnyt olet. Sillä Sinä olet
et ainoastaan sieluni armiaasti suojellut,
pahentuisi, waaN olet myös ruuett'ei
miistani huolen pitänyt, lähettain pyhät
Enkelisi, jotka minua warieliwat kaikilla teilläni, ja m'n a käsissänsä kanteliwat, etten olisi jalkaäni kiween loukannut. Olenko minä siis tätä ruumiin ja
sielun hywyyttä nauttiessani pysynyt wa°
paana kaikista synneistä? En suinkaan.
Sinulle, D Herra! ei ole salattu, kuinka minä synneiltäni kiedottu olen, ja
kuinka minä olen antanut jäseneni niil<
ta siotuksi tulla. Mutta kuitenkin, o
minun Herrani! elä lu« näitä wäärw
tekojani, elätä muistele pelweliasi tämänpäiwäisiä syntiä, sillä minä tunnustan,
että syntiä tehnyt olen. Katso rakas»
ta Poikaasi, joka tänäin itsensä minun
edestäni ulosantanut on, ja lahjoita mi-

se

nulle kaikki hänen kanssansa. Ia koska
nyt yö lähestyy ja minun täytyy »vuoteellani lewätä ja maata, niin wnlwo Sinä o!
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Herra Jumala minun

ylitseni. Suojele minua Sinun Gngeleittesi kautta, etten minä
saastutetuksi tulisi, ja yön ilman syntiä
wiettaisin. Warjele minun sieluani, ja pelasta minua, auta minun Jumalani Sinun
palweliatasi, joka Sinun päällesi uskaltaa.
Anna, että Henkesi alati sydämmessäni
huutaisi: Abba, rakas Isä! että minä M
ajattelen sinusta maata käydessäni, ja
myös puhun Sinusta herätessäni, ja taidan siis joka aika Sinun suojellukseesi ja
armoosi lnottaa. Ia niinkuin me emme
huomiseen asti huoneistamme lähde ulos,
niin anna o Herra Sinun pyhät wartiasi
Taiwaasta ales tulla, että he kaikki mitä
meillä on warjelewat, ja kaikkinaisen waamn pojes kaäntawät. Ia koska Sinä py<
hän tahtosi jälkeen wihdoin wapautat mi«
nua tämän katoowaisen olon palwelluksesta,
niin anna minun ilolla täältä eritä ja
ta minut Jumalan lasten ihanaan wapau»
teen. Ia tee tämä Sinun rakkaan Poikasi kautta, joka minun ja meidät kaikki
wapauttamut on Pyhän Hengen woimalla,

saa»

Amen.
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V!l. Lanan tama.

I. Aamu-rukous.
Ps'

143: 5.

Minä muistele» ennsia aikoja, minä ojattelm
kaikkia Sinun tckojas, ja lutkislelen sinun kaltts löilä,

D Herra, Sinä pyhä ja

wanhurskas
Jumala!- me kiitämme Sinua suulla ja
sydammellä, ettäs meitä tähän wmueiseen
päiroään wiikossa armostasi elää suonut
olet. Kuinka monet ihmiset owat tämän
lviikon kuluessa huoneensa ja taloutensa

kadottaneet, kuinka monet owat sairaantuneet ja kuolleetki, kuinka monet owat saaneet sielullensa wahmgon ja joutuneet moninaisen hapiän ja rikoksen alaisiksi; mutta
meitä ol?t Sinä armollisesti suojellut ja
laupeutesi on joka aamu ollut uusi meidän
ylitsemme. Ehtimiseen odotat Sinä kär-

siwäisesti, että wihdoinkin totisen katumuk-

tekisimme,
sen
kertaa alkaa

ja oikeen jumalista elämä-

tahtoisimme.

Ah Jumala!

anna meidän toki luopua kaikista meidän
synnistämme, ja totisen katomuksen kautta
alkaa Sinua uskollisesti ja juhlallisesti
palwella eikä ennen päättää sitä, kuin
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elämämme lopussa. Älä muistele meidän

wääryyttämme, äläkä käy tuomiolle palweliasi kanssa, silla edessäsi ei
taida yksikään elawä pysywäinen olla. Dsota meille tiesi, opeta meille polkusi, johda»
ta meitä totuudessasi ja pidä Mäntämme
kiini siinä yhdessä, että me Sinun Nimäs pelkäämme. Ala anna meidän mitään muuta haluta kuin Sinua, sillä Sinunkin suurin halusi on ihmisten, lasten
puoleen. Warjele meitä rakas Jumala,
hllpiastä ja rikoksesta ja kaikkinaisesta pahuudesta; walaise meidän silmämme, että me koettelisimme kaikki, wälttäisimme pahaa ja tekisimme sitä kuin hywä on. Herrat
Sinä joka kaikki kaikessa waikutat, ja hallitset kaikkia kappaleita woimallistlla Sanallasi, Sinun halttuus annamme ruumiimme ja sielumme, taitomme ja ymmärryksemme,
omaisuutemme ja weremme, sukulaisemme,
Ystäwamme, wielapä pahimmat wihollisemmki, kaiken Esiwallan ja alalnmaiset, kaikki lesket ja orpolapset, kaikki terweet ja
sairaat, kaikki rikkaat ja köyhät, ja erinomattain kristillisen kirkkosi ja. seuratun.

suurta
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tasi, ettäs sitä ja siinä meitä ja kaikkia
uskomaista Kristittyjä suojelisit, hallitsisit
ja ylöspiräisit, ettemme Sinun kulutta-

waista ja hirmuista wihaafi päällemme wel
täisin maan Sinun äärettömän armosi alla
tunvassa ja autuaallisesti eläisimme, anna

tämän ohessa myös kaikki tekemisemme me-,
nestyä Sinun pyhän Nimesi kunniaksi, lä'
himmaisemme pachaaksi« ja oman ajallisen
sekä ijankaikkisen elämämme hyödytykseni,
lesukfen Kristuksen kautta. Rmen.
2.
Ps.

Ilta-rukouö.

12>1: B'., Herra, kätkeköön

ses

hamaAa

nyt

sinun
i<! iankaikkiseen^

O Sinä hywä ja laupias Jumalaa
me kiitämme Sinua, ettäs meitä tähän
wiimeifeen wiikko-päiwään asti ylläpitänyt
olet ja ett'es> meitä synneissämme pois temmannut olet. Sillä meidän täytyy tunnustaa, että me oleinme paljon hywää laimiintyöneet, paljon pahaa tehneet, emmekä ok
palwelleet lähimmäistämme niinkuin olisi
pitänyt. Uh rakkain M, me olemme syn«
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tehneet ja paljon pahaa tehneet Sinun
edessäsi. Me näemme pahuutemme ja syntm

timme

kauheuden

ynnä

sen rangaistuksen,

nutta me emme taida itse itseämme siitä
pelastaa. Siitä olemma me pahoilla mielin ja murheelliset; emme ensinkään luota
itseemme ia woimaamme, emmekä taida,
mitään muuta kuin antaa itsemme kokonansa sinulle, rukoillen, ettäs lupauksesi
mukaan meitä wastaanottaisit ja hengelläsi

lohdutuksellasi wirwoittaifft. Suloisin
Herra lesu, me tiedämme sen, ettäs tahja

dot wastaanottaa wiheljäisiä, wapahtaa
hätääntyneitä ja armollasi purnttää awun
ja lohdutuksen puutteessa olcwaisia» Sentähden wahwista meidän uskoamme, että
me lupaukseesi luotamme ja armo-liitoosi uskallamme, jonkas kanssamme tehnyt olet,
ja jonka i'äifet hywyydet, ijankaikkinen wanlunastus ja autuus
hurskaus ja
neidän osaksemme, ja perinnöksemme tule>vat, mutta anna suloinen Isa ett'emme
lahjojasi wäärinkäyttäisi. D Herra lu-

>nala Pyhä Henki, herätä meihin
mellinen halajaminen Sunnuntai-päiwän

50

perään, että me Sanaasi ja niitä hengellisiä hywiä töitä, joilla meitä taas
ti siunaama olet,, sieluimme oikeana rauhana ja ilona pitäisimme, ja rukmA
stssa ja, hartaudessa, oikeen harjauntm-

runsaas-

simme.

Osota meille huoneesi kunniata,

meidän rakkainta Herraamme lesusta; anna meidän kuulla hänen suloista ääntänsä,

M

häntä nöyryydellä,
rakkaudella koydataksimme, sy«

Malmista, sydämemme

uskolla ja

Unlläkftmme ja kaiken ilomme ja halumme,
Hänessä löytääksemme, ja sillä tawoin tuletoanc
iWsa,

sulassa jumalallisessa

Sinulle kunniaksi

jumalisuudessa

ja

itsellemme

karttumiseksi alkaa

tää Sinun Pyhän tahtosi jälkeen.

ja, päät-

A.nen.,

GrittäisM AamwrnWnksia.
I. Luteruksen,

Aamu-ftunaus.

Nimeen Isan ia Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.

Minä kiitän Sinua, rakas taiwaalli'
nen Isäni
Kristuksen Sinun rak-

kaan Poikas kautta, ettäs minua tänä yönä kaikesta waarasta ja, wahingasta wav
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olet, ja rukoilen Sinua, ettäs tänäkinpäiwänä warjelisit minua kaikesta synnistä ja pahuudesta, että minun elämäni
ja kaikki minun työni mahtaifiwat Sinulle

Mut

Uwata. Sillä minä annan itseni, ruumiini ja sieluni ja kaikki mitä minulla on
Sinun halttuus ja käsiis. Sinun pyhät
Fnkelis olkoot minun kanssani, ettei paba
»vihollinen minusta mitäkäan woittaisi,
Umcn.
1.
Ps.

90- 14.

Herra

täytä meitä

warhain Sinun armollaZ.

Mkkam Herra lesu! Sinun armossasi Llemma lewänneet manneenä yönä, Sinun armosi on taas antanut meidän nähdä
tämän päiwan walkeuden. Kiitos olkoon
Sinulle tästä W muustaki seka ruumiilliettä hengellisesta Hwyydcsta, joilla
Sinä meitä, koko elämämme aikana siunannut olet. Mitä olisimme olleet Sinuta,
Sinä Luojamme, jm Lunastajamme, holhoojamme M johdattajamme,, auttajiamme,

ja

vapahtajamme, woimamme ja elämämme,
bhdutuksemme ja ilomme! Sama armosi^
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joka tähän asti meidän kanssamme ollut,
olkoon wastaki kanssamme! Ajatellessamme,
että Sinä oman w.'resi kautta meitä armollasi merkinnyt olet, niin emme siitä ensinkään epäile, waan astumme tänä aamuhetken» suurella luottamuksella Sinun arsuurella ilolmo-istuimesi eteen ja
la, Sinulle: "Täytä meitä warhain

sanomme

Sinun armollas!" Tule sisään, Herm
lesu! meidän majoihimme, ja wuodata armosi wirta kokonansa ylitsemme! Ala anna
keliäkään sitä puuttua, ja täytä warhain
Sinun armollasi kaikki sukulaisemme, ystäwamme ja tuttawamme; semminkin meidän
läsnä- ja pois-olewat lapsemme? Sinun
armosi holhotkoon ja warjelkoon heitä; Sinun armosi eroiltakoon heitä maailmasta
ja yhdistäköön heitä Sinun, meidän ja pyhäin Seurakmman kanssa ajassa ja ijan-

kaikkisuudessa!:. Tayta wielä armollasi
kaikki murheelliset ja puutosta kärsiwäiset,
kaikki kiusatut ja ahdistetut, kaiw sairaat
ja kuoleman

kanssa

kamppaawaiset. Lewet-

köön armosi tämän paikkakunnan ylitse,
kaiken maallisen, hengellisen ja koto- sää?
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dyn ylitse,

ja kaikkein niitten ylitse, jotka

Sinun armoasi tarwitsewat, nimittäin kaikkein ihmisten ylitse! D rakkain Herra lesut
Anä armollisin Lunastajat Sinä armoistuin! kaikille wiheljaisille, jotka eläen ilman lumalata tässä maailmassa wiela
makaamat suruttomina synneissänsä, rukoilemma me Sinun herättäwaista armoasi;
heränneille waliötnksen armoa, särjetyille
fydammille ohdutuksen armoa, heikko-uskoifille wahwiötawaiöta armoasi, uudestasyntyneille pyhityksen armoa ja kaikille pyhille woimassa pitäwaiöta ja kruunaawaista armoa. Anna meille, Sinun köyhille
lapsillesi, oikea hinw ja halu aina isomman armon perään; ja elä anna meidän
saatua armoasi määrin käyttää, niin että
armon päälle syntiä tekisimme; waan anna
meidän sitä uskollisesti käyttää; niinkuin
Jumalan moninaisen armon huoneen haltitt, ett'emme koskaan unhottaisi, kuinka
midän kerran huoneemme hallituksesta Sinulle, Sinä wanhurskas Tuomari, tilm
tekemän pitää. Sentähden anna kaikki
namme, kuin me puhumme, ja kaikki: työt

sa-
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mitä tänäin teemme, armoni kautta pyhitetyiksi tulla. Anna meidän kutsumisessamme uskolliset olla, eikä räpäyötäkään ka»
dottaa. Anna meidän rakkaudessa ja ft<
piwaisuudessa töitämme toimittaa, ja auta,
että me toinen toisemme kuormaa kantaisimme, ja toisiamme nöyryyden hengellä kohtelisimme. Päätökseksi rukoilemme me ww
la Sinulta, Sinä kärsiwäinen ylimmäinen
Pappi: "Saata kaikkia meitä Sinun armostasi osalliseksi, sillä me emme ole wieli
kaikki maistaneet sitä; ja kuka sen saapi
pidä häntä siitä osallisena, elämässä, ristissä ja kuolemassa!" Näin kul'emme m
yhdestä armosta toiseen, ja wastaanotamme
armoa armosta ja pääsemme wihdoin armon kautta Sinun armo-waltakuntaasi, josta me Sinua ilolla iankaikkisesti ylistää
tahdomme. Suojaa meitä, Herra lesu! kuule meitä Sinun pyhän piinasi ja kuolemasi kautta. Amcn.
3.

Ps.

25: 7. Herra! muista minua, Sinun
jälkeen.

"D! lesu Wapahtajani

suuren laupcutes

5

Sä suuri armahtajani,

Ah! katso joka hetkellä
Puoleemme armos silmällä.
Tosin oletkin Sinä suloisin Herra
Zesu tainlaisilla armosi silmillä katsonut

sem-

puoleemme koko elämämme ajan, waan
minkin taas tänä tdcsmanneena yönä; Sinun armosi on meitä kaikesta onnettomuudesta warjellur, ja antanut taas meidän
nähdä tämänkin paiwan walkeuden. Siitä
olkoon siis sinulle ylistys ja kiitos. Mntta niinkuin emme armottasi ensinkään elää
taida ja apuasi joka silmänräpäys tarttui-

simme, niin rukoilemma sitä sinulta nöyrästi ja sydammelliscsti tällekiin uudelle
paiwälle. Sanassasi olemina lukeneet, että
muinon Syyrialaiset silla itseänsä lohouttiwat hädässänsä, että Israelin Kuninkaat
olisiwat armollisia Kuninkaita, ja sanoiwat:
me tahdomme heidän tykönsä mennä! Herra lesu! me olemma ei ainoasti lukeneet
ja kuulleet, waan myös tuhannesti itsekin
hawainneet, että Sinä armollinen Kuningas olet, sentahden tulemme Sinun tykösi,
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ja astumme uskalluksella oikean armo-istuimesi eteen, emmekä epäile, Sinulta ru.
toillun laupeuden
ja armon löytäwämme silloin, koska me apua tarwit-!
Tosin olemme lapsuudestaalkain tehneet paljon syntiä Sinua wastaan, tietysti
seka tietämattömasti; mutta elä muistele
nuoruutemme synteä, eikä wääarin tekojamme, Sinun hywyytesi tähden; mutta muista Sinun kalliisti wuodatettua wertasi,
joka wuosi täydelliseksi synteimme sowinnoksi. Olkoon laupeutesi meissä kunnioitettu kaikkena elämämme aikana, ja kaikissa sekä hengellisissä että ruumiillisissa
tarpeissamme, jotka Sinulle kyllä tielyt
owat. Armosi siunatkoon sisälle- ja uloskäymisemme; kohdatkoon
meitä kaikilla
johdattakoon
meitä Taiwaan
teillämme, za
portille. Sinun armosi, suloisin Hem
lesu! piirittököön tänäpäiwanä ja joka-ai>
ka koko huonet-kuntamme ja kaikki omaisemme, sisällä ja ulkona siitä Gcinomait<
tain olkoon armosi suuri meidän lastemme
ylitse; kanna, suojele ja käännä heitä, eIM
anna heidän hukkaantua, waan ota kiini

saamamme

semme.

se

:
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heitä puoleesi, jos he maailmalta
harha-teille wcdettäisiin. Ole myösknn
ja wedä

armollinen kaikille sukulaisillemme ja ystä-

lvillemme, kuin myös kaikille holhooillcmme ja hywäntekiöillemme, hengelliselle ja
maalliselle säädylle. Sinä tiedät ja näet

myös rakkain Herra lesu! kuinka täällä
ja jokapaikassa, min paljon wiheljäisiä,
köyhiä, murheellisia, puutosta karsimaista
ja wainottuja Kristittyjä löytyy, niin paljon leskiä ja orpo-lapsia, niin paljon sairaita ja kuolewaisia on, jotka kaikki niin

suuresti armoasi
Ah osota
sitä heille ja meille runsaasti, silla sitä

me Sinulta toiwomme. Kuule tämäkin
rukouksemme Sinun laupeutesi, rukouksesi
ja esi-rukouksesi tähden, niin me siitä Sinua ylistämme ja kiitämme kaikkena elinaikanamme, ja siellä ijankairkiscsti, Amen.
4.
Neh.

31: 31.

Muista minua, minun Jumalani, hy-'

wyydestäsi.

Herra lesu! Sinä olet kaikkena elinaikanamme, ja semminkin edesmänneenä yö«
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oikein armollisesti muiötanut meitä,
silla Sinun armollisessa suojassasi, olemma
vanhassa lewänneet, ja itse woimattomat
meitamme muistamaan, olet sinä meitä
köyhiä lapsiasi muistanut, ja meidän siis
taas suonut nähdä päiwän walkeutta, jos<
ta Sinua sydämmellisesti kiitämme. Mutta nyt rukoilemme myöskiin Sinua hartaasti, ettäs antaisit meidän tänäpäiwänä
muistaa Sinua, sillä sinun muistamisesi,
suloisin Herra lesu, ei ole mikään tyhjä
tuopi myötänsä woimaa
muisto, waan
ja wäkewyyttä, sen tiedämme me, sentah»
den rukoilemmeki mielellämme Sinua. Mut»
ta elä meitä nuhassasi muistele, meidän
synteimme wuoksi; elä muistele meidän nuoruutemme syntiä; eläkä hywyyden hyliäämistä; waan muista meitä Sinun armosi
jälkeen. Sinun sowinto-weresi, ristisi ja
kuolemasi, ja pyhät haawasi, owat meille,
rakkain Wapahtaja, ihanimmat todistukset
Sinun armollisesti meitä muistawan. Niin
muista siis meitä hywyydessäsi tänäpäiwänä kaikilla teillämme; muista köyhiä
sielujamme, anna meille oikea katumus, tull'
nä,

se
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to ja

suru

synnistämme, totinen ja oikea

Usko Sinun meidän »vapahtajamme ja uu-

den elämän päälle. Herra lesu, muista
mitä Sinun hywyydessäsi, meidän säädys, samme ja toimituksessamme; kaikessa, mitä
me alotamme ja te'emme, anna meidän ensin muistaa Sinua, Sinuu kanssasi kaikki
alottaa, toimittaa ja päättää, ja sitten kiittää Sinua. Näin tulemma me Sinulta
ja Sinä meiltä muistetuksi. D sitä ihanaa ja taiwaallista yhteyttä, koska lesuS
meitä ja me Häntä muistamme! Muista
meitä hywyydessäsi kaikkinaisessa ristissä
ja kärsimisessä. Koska mielestämme meille pahoin käy, eikä kukaan muista meitä,
niin warmaanki et Sinä jätä meitä etkä unhota. Muista myös, Herra lesu!
huonetkuntaamme, rakkaita lapsiamme ja
omaisiamme, ystäwiämme ja tuttujani
m. Muista heitä, koska he siMe ja
uloskäywät, koska he makaamat cli walwoowat, totona eli matkassa owat. Muista myös wihollisiammc ja panettelioitammeki, käännä heitä ja anna meille woimaa
ja sydämmellistä halua rakastaa heitä ja
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kostaa pahaa hywällä. Muista, Herra
lesu! hywyydessäsi meidän rakasta Vsiwaltaamme, siunaa heidän sotajoukkoa ja an»
na heidän snuresti huolta pitää alammaistensa ruumiillisesta ja hengellisestä hywästa. Muista armoissasi tämän paikkakunnan Opettajia, siunaa heidän st)dämmensä
pyhyydellä, heidän ymmärryksensä wiisau-

siunaa heitä opetuksessansa ja Sinun
pyhää Sanaasi julistaissa, siunaa heidän
huoneensa hywillä awuilla ja te'e heitä kunniasi oikeiksi siunatuiksi Välikappaleiksi ja
laumasi esi-kuwiksi. Muista armoissasi
della,

kaikkia perheen-isäntiä ja emäntiä, lapsia
ja palkollisia, nuoria ja wanhoja, semminkin niitä, jotka sairaina, murheellisina, hyljättyinä, lesken- ja orwon tilassa, eli muutoin kaikkinaisissa surullisissa tilaisuuksissa
owat. D Herra lesu! muista kaikkia
heitä, lohduta ja pelasta heitä, ja auta
kaikkia ijankaikkisten autuuteen. Jaa, muista erinomaittain meika, koska wiimeinen
hetkemme lähestyy eläkä anna meidän mMn muuta ajatella, eikä minkään muun
päälle toiwoamme ja luottamustamme pan-
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na,kuin ainoastaan Sinun kuolemasi ja pyhäin haawoisi päälle, ne saattaawat meitä
ijankaikkiseen elämään. Lmen.
4.
Ps. 9U- 12. Opeta meitä ajattelemaan, clta meidän
kuoleman pitää, että me ymmärtawärsiksi tulisimme.

Herra Jumala, taiwaallinen Isä,

tä-

nä aamu-ketkenä annamme ruumiimme ja
sielumme sinun woimalliseensuojellukseesi, Si<
nun isälliseen huostaasi, uskolliseen huolen»
pitoosi ja armolliseen hallitukseesi. Hlä anna meille tänäin mitään pahaa tapahtua,
eikä mitään rasitusta huonettamme lähestyä. Amm pyhäin Enkeleisi johdattaa
meitä kaikilla teillämme. Amna Pyhän
Henkesi meitä Voimallisesti hallita ja kääntää sydämmiämme lapselliseen kNMaisuuteen, ettemme totisen Jumalisuuden tieltä
poikkeaisi. Hlä anna saatanan ja pahan
maailman mitään woittaa meistä, eikawahingoittaa meitä ruumiin, Mun, tawaran
eli kunnian puolesta. Anna taiwaallisen
walssi loistaa meille kaikissa toimituksis»
samme ja askareissamme, woimast wchlNs-
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taa meitä, rakkautesi täyttää mettä, pelkoss
meissä, että hurskaudessa waellamme,.
kasteemme liiton alati silmissämme pidämme, lähimmäistämme Vilpittömällä rakkau-

asua

siweydellä, nöyryydellä,, ystäwällisyydellä, palwelewatsuudella ja totuudella kohtelemme ja ne sanat sydämmissämme pidämme, kuw sanot: "Mitä te tahdotte että ihmisten pitää teille tekemän, niin te
myös heille tehkäät." Pidä meitä myös, o
Herra! terweydessa rmnniin ja sielun puolesta, niin kauan kuin meidän MlLä olla
jai waMaa täytyyv Anna ettH me
jM meillä wielä elettäwänä on, oikein
M kristillisesti käytämme, Sinun ihanan
nkmft kunniaksi,, lähimmäisemme palwellukstksi ja- omaksi parannukftksemme. Anna
myös armosi/ että alati kuolewaisuuttamme
muistaisimme ja alati ajatuksemme ajallisesta, taiwaalliscen jji ijankaikkiscen korottaisimme. Ia koska wihdoin juoksumme päättäneet ja Sinulta
määrätyn, päämaalin käsittäneet olemme, niin lainaa meille suuresta laupeudestasi lesuksesjK Kristuksessa hiljainen, iloinen ja autuas

sen

armossa
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Tnna meidän, o Sinä meidän Jumalamme ja Isamme Hiljaan ja autuaasti
täältä nukkua makuutettuina rakkaudestasi
fa ijankaikkisesta Taiwaan perinnöstä, Uskon kautta yhdistettyinä Sinun kanssas, suloisiin .Aerra lesu ja Sinun lohdutuksessasi,
Zumala Pyhä Henki. Rakkain Herra lefu, sinä olet kaikkein meidän edestä kuoleman katkeruuden maistanut! N rukoilemma Sinua werisen hikesi ja raskaan kuo«
lman ahdistuksesi kautta, ole meidän puolellamme ja auta meiK wiimeisessä hädässämme. Huojenna waiwamme ja auta meiO kaiken pel'on jakiwun woittamaan. WarUe meitä saatanan komista kiusauksista,
äläkä salli rMen estellä ja murheelliseksi
saattaa sieluamme ero-hetkenä. Warjele mei«
ta kärsimättömyydestä ja tuMuntumisesta.
Unna meille armoasi, että me kaiken maallisen mielellämme ja ilolla jätämme, ja,
tullaksemme Sinun tykösi suloisin Herra
Icsu ilolla täNtä eritä mahtaisimme. Wytä silloin meissä kallis lupauksesi, ettäs tahdot ääntäsi kuulemille ja seuraamille karitsoille ijankaikkifen elämän antaa! heidän ei
loppu.
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pidä koskaan hukkaantuman, eikä kennenkäW
pidä heitä Sinun kädestäsi rewäiseman.
Ah älä anna siis Engelin eikä Esiwallait
eikä wäkewyyden, ei läsnäolewaisen eikä tu-

letraisen, ei korkeuden eikä sywyyden eli
jonkun muun luontokappaleen meitä Sinusta ja rakkaudestasi eroittaa. Amen, o Herra lesu! Amen.
5.
Ps.
Sinun

Warhain minä ennätän ja'huudan.
päälle minä toiwon.

119: 14?.

sanas

Armollinen, laupias Jumala, Sini
ijankaikkisen walkeuden ja lohdutuksen Isä,
jonka hywyys ja uskollisuus on joka aamu
uusi, Sinulle olkoon ylistys, kiitos ja kunnia, ettäs meitä tänäkin yönä armollisesti
warjellut, meille suloisen lewon lainannut
ja wielä kerran ihanan päiwän walkeuden
nähdä antanut olet. Anna meidän sitä
hyödyllisesti ja iloisesti käyttää; mutta kaikkein esinna walaise meitä ijankaikkiftlla
walkeudella, joka on meidän Herramme lesus Kristus. Werjele meidän sydämmissä Uskomme kipinä; lisää ja wchwista sitä.
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Herätä rakkautesi

meissä; wahwista toi-

woa. Anna meille oikea nöyryys ja siweyS,

että waellamme meidän Herramme lesukfen Kristuksen askeleita, ja anna jumalallisen pelkosi olla alati sitmäimme edessä kaikissa askareissamme. Aja pois meistä kaikkinkinen hengellinen pimeys ja sydämmm
sokeus. Warjele meitä tänäpäiwänä ja
joka aika epäuskosta ja
ylpeydestä, nimesi pilkkaamisesta, sanasi
ylenkatseesta, tottelemattomuudesta, wihasta ja eripuraisuudesta, äläkä anna tämänpäiwäisen auringon laskea meidän wihamme ylitse. Warjele meitä huoruudesta, waäryydestä ja walheesta, siitä Vahingollisesta
ahneudesta, kaikista pahoistä himoista ja
niitten täyttämisestä. Herätä meissä nälkä ja jano Sinun ja Vanhurskautesi perään. Opeta meitä tekemään Sinun mielisuosiosi jälkeen; Sinun hywä Henkesi wieköön meitä tasaista tietä. Anna, o Herra, meidän tänäin kohdata Sinun pyhäin
Enkelittesi joukko niinkuin Jaakopille an«
noit, käske heitä warjelemaan meitä- kaikilla teillämme,, kantamaan, meitä käsissäni
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sä, ettemme jalkaamme kiween toukkaasi.
Sinun halttuusi annamme suumme ja kaitki sanamme. Sinun halttuusi annamme
kaikki työmme ja toimituksemme, että ne

Nimesi kunniaksi ja lähimmäisemme paraaksi tulisiwat. Te'e meitä laupeutesi asti<
öiksi, armosi wälikappaleiksi. Siunaa kaikki tekomme. Anna toimituksellemme ja as»

kareillemme onnea ja menestystä ja estä
kaikkia niitä, jotka sitä wahingoittaa tahtowat. Pidä kätesi ylitsemme, joko käymme eli seisomme, istumme eli waellamme,
walwomme eli makaamme. Warjele meitä
niiltä nuolilta, jotka päiwällä lentäwät,
siltä rutolta, joka pimeessä liikkuu, silta
sairaudelta, joka puoliwaiwänä turmelee.
Siunaa meidän rawintomme, anna meille
tarpeemme Sinun hywan tahtosi jälkeen:
waan älä anna meidän kuitenkaan lahjojasi wäärin käyttää. Warjele meitä kaikkia sodasta, nälästä ja sairaudesta ja pahasta äkilliftstä kuolemasta. Warjele meidän sielujamme ja meidän sisälle- ja uloskäymistämme hamasta nyt ja ijankaikkisehen. Suo meille autuaallinen loppu ja
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anna meidän wiimeistä päiwää ja meidän

Herramme lesuksen Kristuksen kunnian ilmestystä ikawöimisellä ja ilolla odottaa.
Isä Jumala siunatkoon meitä ja warielkoon meitä: Jumala Poika walistakoon
kaswonsa meidän pällemme ja olkoon meille armollinen, Jumala Pyhä Henki kääntäköön kaswonsa meidän puoleemme ja antakoon meille

rauhansa! Amen.
6.

Pf. 5: 4. Herra, waihain tahdot Sinä m«i»
dän ääntämme kuulla.

D Herra, Taiwaallinen Isä, ijankaikkinen Jumala, ylistetty olkoon Sinun lu°
malallinen woimasi ja kaikkiwaltiaisuutesi,
aäretöin hywyytesi ja laupeutesi, Sinun
ijankaikkinen wiisautesi ja totuutesi, ettäs
meitä tänä yönä kädelläsi peittänyt ja siipeisi marjon alla murheetoinna lewatä ja nukkua antanut olet, myös pahalta wihollffelta meitä warjellut ja aiwan isällisesti
jellut olet. Sentähden kiitämme Sinua hywyytesi ja ihmeittesi edestä, joitas ihmisten
lapsille te'et, ja tahdomme Sinua Seura»

suo»
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kunnassa ylistää. Sinun ylistyksesi

pitää

suussamme oleman; emmekä
koskaan tahdo unhottaa sitä hywaä kuins
meille tehnyt olet. Niin anna siis itselles
telwata se kiitos-uhri, jonka sydämmemme
Yksinkertaisuudessa jo warhain aamulla Sinulle kannamme. Me huudamme tykösi
taikesta mielestämme, ettäs meitä tänä»
päiwanä kaikesta ruumiin ja sielun Marasta warjella tahtoisit. Piiritä meitä M»
welläsi, ja johdata meitä käskyis teitä, että Sinun palwelluksessasi nuhteettomasti
waeltaffimme, niinkuin päiwän lapset, Sinulle mielisuosioksi. Torju pois paha wi«
hollincn ja kaikki tämän maailman pahennukset, sitäwastaan hillitse lihamme ja weremme, ettemme heiltä woitettuina rikkoisi Sinua wastaan ja Sinua synnillämme
wihoittaisi. Hallitse meitä Pyhällä Hw
gelläsi, ettemme aikoisi, tekisi, puhuisi eli
ajattelisi muuta kuin, mitä Sinulle kalpaa
ja Majesteetillesi kunniaksi tulee. Katso,
alati meidän

Herra me annamme

ja

uhraamme itsemme

Sinulle kokonansa omaisuudeksi, ruumiin
ja sielumme, ymmärryksemme ja woimamme/
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sisällisesti ja ulkonaisesti. Te'e meitä Itsellesi senlaistksi uhriksi, joka elawa, pyhä ja
Sinulle otollinen on, että me Sinulle har-

suloisen Jumalan palweluksen tekisimme. Herra, warhain tahdot Sinä meidän
ääntämme kuulla; warhain tahdomma me
laittaa itsemme Sinun tykös ja siitä maalin ottaa; warhain tahdomma me ylistää,
emmekä ehdollakaan waicta, lesuksen Kristuksen kautta, Amen.

taan ja

7.

sus

Rom. 13: 14. Pukekaat päällenne
Kristus.

Herra

I«,

Herra meidän Jumalamme,

me kiifydammestä,
tämme Sinua kaikesta
että
yönä
meitä
ja
männeenä
tänä
waarasta wa>
hingosta warjellut ja suojellut olet, ja olet
taas antanut meidän terweenä ja raitisna
nousta tämänkiin päiwän walkeuteen. Me
mkoilemma Sinua nöyrimmästi, ettäs ar«
mostasi meille isällisesti anteeksi antaisit
syntimme, joita walweilla eli maatessa tehneet olemme, ja ettäs tanäpäiwänä Sinun
jumalalliseen suojellukseesi wastaanottaisit
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ruumiimme ja sielumme ja kaikki mitä meillä on. Ah watista tänapäiwanä Juma-

lalliset kaswofi meidän
naa meitä; lewita kätesi

päällemme ja siuylitsemme ja
jaa meitä siipeis marjon alla; piiritä meitä Pyhillä Enkeleilläsi; torju ja karkota
Saatana ja pahat ihmiset, etteiwät mi-,

suo-

tään meistä woittaa mahtaisi. Ia ettäs
ijankaikkisesti pysywäinen olet, niin rukoilemina Sinua, ettäs asuisit Mämmissämme, walaisisit mielemme ja ymmärryksemme,
että me jumalallisen tahtosi ja salaisuuttesi tuntemisessa päiwä päiwältä täsmäisimme ja lisääntyisimme, ja kunniallisesti
niinkuin päiwällä waeltaisimme: ei ylensyömisessä eikä juopumisessa, ei kammioissa eikä haureudessa, waan pakisimme päällemme lesuksen Kristuksen oikiassa uskossa ja jumalisen elämän kautta; anna myös
»valkeutemme loistaa ihmisten edessä, että
he näkisiwät hywät työmme ja kunnioittaisiwat Isää, joka on Taiwaassa. Ia kylliksi täällä elettyämme, saata meitä ijankaikkisen autuuden walkeuteen; te'e tämä
kaikki lesuksen Kristuksen meidän Vapahtajamme kalliin ansion tähden. Amen.
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8.

uskallan, älä anhäpiään
tulla, pelasta
na minun koskaan

Herra Sinuun minä

minua Sinun waanhurskautesi kautta. Kallista korwasi puoleeni, auta minua nopiasti.
linna,
Ole minulle wahwa kallio ja
ettäs autat minua. Sillä Sinä olet minun kallioni, ja minun linnani ja Sinun
nimesi tähden johdata ja saata minua. Sinun käsiisi annan minä Henkeni; sinä olet
minun pelastanut, Herra, Sinä uskollinen
Jumala. Minä riemuitsen ja olen iloinen
Sinun hywyytäsi, ettäs katsot wiheljäisyyteni, ja tunnet sieluni hädässä. Autuas
on se, jonka pahat teot owat anteeksi annetut, ja jonka synnit peitetyt owat. Autuas on se ihminen, jolle Herra ei soimaa
wääryttä, ja jonka Hengessä ei wilppiä
ole. Sillä koska minä tahdoin sitä waieta, musertuiwat minun luuni minun jokapaiwäsestä itkustani. Sillä Sinun kätesi
oli yöllä ja päiwällä raskas minun päälläni, niin että minun nesteeni kuiwui, niinkuin
kesällä kuiwaa. Sentähden tun-

se
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nustan minä syntini, enkä peitä pahoja
tekojani. Minä sanoin: Minä tunnustan

Herralle minun

Niin Sinä
wääryyden
anteeksi.
syntini
annoit minulle
Sentähden pitää Sinua kaikki Pyhät ru«
koileman oikealla ajalla. Niin ole ja pysy
siis Sinä minun sukelluksenani; Sinä tahdoit minua wastakin pel'osta suojella, että
minä,

pahat tekoni.

pelastettuna,

sangen riemullisesti

oso-

ylistäisin. Niin opeta minua nyt, ja
ta minulle tie, jota minun waeltaman pitää; Sinä tahdoit minua filmilläsi johdat'
taa. Minun aikani on sinun kädessäsi.
Pelasta minua wihollisteni käsistä, ja niista, jotka wainoowat minua. Anna kaswosi loistaa palweliasi ylitse; auta minua
hywyydelläsi. Katso! Herran silmät katniitä, jotka häntä pelkäawät, jotka hänen hywyyteensä uskaltamat, että hän heidän sieluansa kuolemasta pelastaisi, ja rawitsisi heitä kalliilla ajalla. Meidän sielumme toiwoo Herraan; Hän on meidän
apumme ja suojelluksemme; sillä meidän
sydämemme iloitsee Hänessä, ja me uskallamme Hänen pyhään Nimeensä. Sinun

soo
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hywyytesi olkoon tänäki yönä meidän ylit-

semme, niinkuin me toiwomme

Sinuun,

Amen.
9.
Ps.
Kätke minua Jumala, sillä mini
uskallan Sinuun.
16: l.

D Jumala meidän Isämme. Sinä jo«
ka meille elämän ja tämänkin päiwän taaS
antanut olet, walmistaaksesi meitä ijankaik»
kiseen autuuteen: me rukoilemme Sinua
nöyristä sydämmistä, anna meille pyhä apu»
si, että me tätä ihanaa toiw oa aina sydämmellisellä kiitollisuudella muistaisimme, siitä
iloitsisimme, mutta myös kaiken elämämme ja woimamme, niinkuin waltakuntasi
asujamet ja kunniasi perilliset, Sinun mie«
lisuosioksesi käyttäisimme. Auta, että wa«
elluksemme aina toimellinen ilomme pyhä,
ja toimituksemme armolliset olisiwat. An»
na, että joka hetki kaswaisimme ja lisääntyisimme rakkaudessa Sinua ja lähimmäis-

tämme kohtaan ja warjele armollisesti sieluamme mihinkään pahaan uudestaan lankeemusta, ett'ei yhden siaan seitsemän henkeä meihin pesäytysi. Warjele meitä ke-
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wytmielisyydestä ja häpeemättömyydestä,
Sanasi halpana pitämisestä, liikaisiin tämän elämän murheisin ja iloihin antaimasta, ja kaikesta tämän maailman ja oman
sydämemme häpiällisistä aiheista.
Ioh»
wiisaudellasi,
hywyydelläsi
data meitä
ja
jos
pyhä
kautta,
eli
Sinun
ilosi
tahtosi
hyödyllisten
on,
ja
niin
kärsimisten murijankaikkiseen
kautta
heitten
waltakuntaasi.
Siunaa Isä meitä kaikkia lapsiasi! Siunaa meitä Sinä meidän Herramme ja Wapahtajamme, hurskaalla elämällä ja wiimein iloisella ja autuuallisella kuolemalla,
Amen.
10.
2 Cor. 4t 6.

destä paistaa,
missämme.

se

Jumala, joka kaski »valkeuden pimeypaisti tunnon walkeuden meidän sydam-

O Sinä kaikkivaltias walkeuden lu<
mala ja Isä, joka asut siinä walkeudessa,
johon ei kukaan tulla taida; Sinä joka pimeydestä te'et aamun ja annat auringon
paiwän walkeudeksi: Sinulle kannan mim
warhain suuni kiitos-uhrin, ettäs olet minun suonut pimeuden perästä aurinkosi
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lvalon nähdä, antanut minun taas terweena
tätä päiwää alottaa. Ah Herra anna paiwän

walon kanssa armosikin uutena nousta: anna uutta waloa, uutta iloa, uutta elämata
ja autuutta. Anna walkeuteni, onneni ja
menestyksen! nousta ninkuin ihana aamurusko; ja, pimeydessä istuissani, ole Sinä
walkeuteni. O Herra lesu Kriste, Sinä
Vanhurskauden aurinko, nouse armoinesi minun sydämmessani. Walaise, ilahuta ja
lämmitä sitä. Warjele minua pimeyden
töiltä; anna minun waeltaa Sinun »valkeudessasi, sinua seurata, alati hurskaammaksi
tulla, za wiimein päästä Taiwaalliseen walkeutesi Sinun kalliin ansiosi tähden. Amen,
o Herra lesu, Amen.
11
Mutta me kaikki awomilla kaswoilla
kirkkautta katselemme niinkuin peilissä; ja me
muutetaan siihen kuwaan kilkkaudesta niin kirkkauteen, niin
kuin Herran Hengestä.
2 Cor. 3: 18.

Hellan

Rakas Taiwaallinen Isä, olkoon Sinulle kiitos ja kunnia, ettäs minut tänä
menneenä yönä niin armollisesti warjellut

76

olet kaikesta pahasta ruumiin ja sielun
puolesta ja olet antanut minun terweenä
tulla tämän päiwän walkeuteen. Lähetä
walkeutesi sieluuni, että awoimin silmin Her«
ran kirkkautta katselisin ja siihen kuwaan
muutetuksi tulisin yhdestä kirkkaudesta toi'
seen. Jaa, kasta sieluani armosi kasteella, ja

walaise minua lesuksen Kristuksen wan»
hurskaudella, että Sinun hellän ihmis-rab
kautesi ihana aamu-rusko Poikasi kaswoisft

wirwoittaisi tanäpäiwäna minun ruumiini
ja sieluni. Ia rakkain Herra lesu, ole,
tule ja pysy minun kastajanani, aamu-rus<

konani, aurinkonani, minun kaikki kaikissa,
ajassa ja ijankaikkisuudesfa, Amen, Sinun
pyhän Henkesi kautta, Amen.
12.
Pf.

103: 21.
sotawäkensä, te

hänen tahtonsa.

Kiittäkää! Herraa kaikki Hänen

hänen

palweljansa, jotka te'ette

Herra, meidän Jumalamme, sinä joka yö-unen tarkoittanut ja meitä ko'onnut
olet, käsiämme puoleesi nostamaan ja Sinun oikiita tuomioitasi ylistämään, ota

7

meidän rukouksemme ja walituksemme ivas-

saa-

taan ja lahjoita meille Usko, joka ei
ta häpiään, luotettawa toiwo ja wilftitöin

rakkaus; siunaa sisälle-ja uloskäymistmme, ajatuksemme, puheemme ja työmme, ja anna
meidän alkaa tämä päiwä Sinun sanomattoman hywyytesi makeuden ylistämisellä ja
kiittämisellä. Pyhitetty olkoon Sinun Ni<
mes! Lähestyköön waltakuntas, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen waltakunta Amen.
13.
WaliluZ weisu 3: 24. Herra on minun osani, sa<
noo minun sieluni, scntähden tahdon minä häneen
toiwoa.

Herra lesu

Kriste, Sinä Jumalan ainoa Poika, Sinä jota joka aika ja
joka hetki Taiwaassa ja maan päällä rukoilD!

laan ja ylistetään, Sinä armollinen, wam
hurskas ja karsiwallinen, Sinä joka rakastat
»vanhurskaita ja armahdat syntisiä, Sinä
joka kaikkia kutsut autuuteen tulewaisten
tawarain lupauksella: Herra lesu, ota Itse
meidän rukouksemme wastaan tänä aamu-het»
kenä, ja aseta elämämme tie Sinun taskyi-
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Si jälkeen. Pyhitä sieluamme, puhdista meidän ruumiimme, käännä ajatuksemme, watista unellemme ja pelasta meitä kaikista
murheista, kärsimisistä ja kiwuista. Suojele meitä pyhillä Enkelilläsi, että me heidän wartioltansa suojeltuina, Uskon yhteyteen ja sinun katoomattoman kunniaasi tuntemiseen pääsisimme. Sinulle olkoon ylistys ja kiitos iankaikkisuudessa. Amen.
14.
Ps. 33: 13, 14 Herra katsoo Taiwaasta alas, ja Me
kaikki ihmisten lapset; wahwalta istuimellansa katsoo hän
kaikkia, jotka maan päällä asuwat.

Herra, sinä pyhä ja käslttämätöin Ju-

mala, Sinä joka annat pimeydestä walkeuden loistaa, Sinä joka yöllisellä unella
meitä wirwoittanut ja taas herättänyt olet
kunniatasi ylistämään ja armoasi kiittämään: ota nyt äärettömästä armostasi meiltä wastaan rukouksemme ja kiitollisuudemme uhri, ja anna meille mitä Sinulta rukoilemme. Te'e meitä walkeuden ja paiwän
lapsiksi, ja ijankaikkisten tawaraisi perilli-

siksi. Muista Herra laupeutesi suuruuden
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jälkeen Sinun koko Kansaasi, kaikkia jotka
meidän kanssamme rukoilemat, ja kaikkia
Veljiämme, jotka maalla eli merellä eli kustahansa
waltakunnassasi armoasi ja apuasi tarwitsewat, ja wuodata kaik-

awarassa

sa

kein heidän ylitsensä armosi rikkaat tawarat; että me wapahtetut sielun ja ruumiin
puolesta wahwassa uskossa Sinun pyhää
ja ihmeellistä Nimeäsi ylistää mahtaisimme. Amen.
X. Erinäisiä Ilta-rukouksia,
l.
Ps

94» 22.

Herra on minun

warjellutseni.

Herra lesu Kriste! tänä aamuna las-

tiimme me Sinun johdatuksesi ale, ja Si>
nä olet kaikkia meitä niin johdattanut, ett'ei
mitä mikään wahinko ole kohdata woinut.
Ne kiitämme Sinua sydämemme pohjasta

siitä armollisesta

tasi

ja rakkaasta johdatuksesja kaikesta hywyydestäsi, jota Sinä

Aille ja meidän omaisillemme tänäin
tanut olet, ja rukoilemme Sinua

sen

osotohes'
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sa nöyrimmästi,

anna meille armostasi kaikti ne synnit anteeksi, joita me Sinun py»
haa ja hywaa johdatustasi wastaan teh«
neet olemme, ja älä tänäkän yönä suojellustasi meiltä pois ota. Koskas meitä päiwällä johdatat ja yöllä suojelet, niin me
olemme oikein johdatetut ja suojellut. Tä<
hän Sinun kaikkiwaltiaan suojellukseesi annamme me myös kaikki meidän sukulaisemme, meidän talomme ja kaikki ne, jotka fii»
na lepäawät ja makaamat. Herra Icsu Si»
nun uskollinen suojelluksesi piirittäköön mei>
dän kotona-ja poissa-olewat lapsemme, warjele heitä kaikesta maarasta ja wahingosta;
warjele heitä itsellesi kokonansa saastuttamattomina, ja haawoihisi kätkettyinä, ettei
»vihollinen heitä wahingoittasi, eikä mihinkään syntiin wiettelisi. Suojele koko täti
paikkakuntaa; ja wartioitse kaikkia suuria
ja pieniä, wanhoja ja nuoria, ystäwiä, mhollisia ja kotolaisia. Sinun suojelewaiwn
wartiosi warjelkoon kaikkia murheellisia, sairaita ja kuolcwaisia kaikesta, kuin sielua ja
ruumista lewottomaksi saattaa taitaa. Tämän ihanan suojelluksesi ja lohdutukseesi al>
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K

menemme me wuoteellemme, ja sanomina

ilolla:

Emme pelkää saatanaa
Eikä pahaa mailmaa,
Koska lesus suojelee,

Waaroista myös warjelee!

Tosin, Rakkain Herra lesu! anna
midän aina Sinun tykönäsi etsiä ja löytää
suojellusta, sitten emme tarwitse pclntä
wumillisia eikä hengellisiä, ei näkywäisiä
eikä näkymättömiä wihollisia, ja taidamme
Taawetin kanssa sanoa: Me lepäämme ja
makaamme kokonansa rauhassa, sillä sinä,
Herra! autat meitä, että me murheettomina asumme. Niin anna siis meidän löytää tykönäsi suojellus paiwällä ja yöllä,
elämässä ja kuolemassa, wastoin syntiä,
kuolemata, saatanata ja helwettiä; suojellusta meidän heikolle ruumiillemme ja köyhälle sielullemme; suojellusta ajassa, kuolemassa ja haudassa, wiimeistllä tuomiolla,
ja niin kau'an, kuin me Sinun oikealle
puolellesi asetettuina kaikilta wihollisilta
»vapahdettuina, ja

wahwassa rauhassa

ja

ijankaikkisessa lcwossa, Sinun tykönäsi, Her^
»i
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ra

lesu! olemaan

ja

Amen.

asumaaan

tulemme,

Wihollisemme o lesu! woimallasi kaada
Ia anna meidän tänä yönä suosiossa maata.
Kuin Sinä lesu meitä wartioinet

Niin waltamme kaikk' pahan pirun juonet.
2.

Ps, 52: IN Minä uskallan Jumalan laupeuteen
aina ia ijankaikkisesci.

Suloisin Herra lesu! tässä on muu-

tamia köyhiä lapsiasi, jotka tahtomat sydammellisesti kiittää Sinua kaikesta siitä hywästä, jotas heille edesmänncenä päiwäm
tehnyt olet. D kuinka monta ihmistä wedät Sinä puoleesi sulalla armollasi ja hywyydelläsi; näitä mekin olemme, sillä me tiedämme ainoasti Sinun hywyydestäsi puhua.
Sinä olet tänä ja kaikkina elämämme paitoina warjellut meitä monista wa aroista
ja wahingoista. Sinä olet warjellut meitä
näl'ästä ja murheesta, köyhyydestä ja alastomuudesta, taudista ja kuolemasta, tules<
ta ja Wihurista, hapiästa ja suurista lankeemuksista, sieluimme kadotuksesta, ja kos-
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ka sinun joskus täytyi kurittaa meitä, niin
teit Sinä sitä kohtuudella. Sentähden
pitää sieluni ylistämän Sinua eikä unhottaman sitä hywää, jotas hänelle tehnyt olet.
Uh Herra! anna Itselles kelwata se kiitosuhri, jonka, me sydämmen nöyryydestä Sinun ctees kannamme, äläkä heitä pois meitä Sinun kaswoistasi. Anna o hywä Jumala ja Wapahtaja! meille armostasi anteeksi, mitä me tähän asti äärettömän hywyytesi tuntemattomuudessa Sinua wastaan syntiä tehneet olemma, äläkä tainlaism tuntemattomuuden kautta hywyyttäsi
meistä pois käännä. Die wastakin, rakkain Wapahtaja! niin armollinen, kuin tähän asti ollut olet, äläkä koskaan jätä meitä'. Grinomaittain piiritä meitä tänä tulemana yönä hywyydelläsi ja armollasi, sillä Sinun hywyydesi on parempi kuin itse
elämä. Anna se meille ja omaisillemme olla ilta-siunauksemme, rauhamme, unemme,
»valomme ja suojelluksemme waaroja wastaan. lesu! Sinun hywyydesi piirittäköön
lapsemme ja pyhittäköön heidän unensa,
heidän sielunsa, henkensä ja ruumiinsa. Sa-
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ma hywyytesi wetaköön heitä katumukseen
ja tehköön heitä laitumesi onnellisemmaksi
lampaiksi; että he Sinun armostasi nöyriksi ja siwiöirsi, ystäwällisiksi ja sanalla
Sinun muotoisiksi ja Sinulle mieluisiksi tulisiwar. Anna kaikkein uskowaisten lastesi ja seuraajasi aina enämmin maistaa, hywyyttäsi, ja niittenkin, jotka eiwat
sitä wiclä tähän asti maistaneet ole. Hywyytesi ja armosi lohduttakoon kaikkia murheellisia ja waiwattuja, kaikkia sairaita
ja kuolewaisia; ja anna rauhallinen, onnellinen yö tällekin paikkakunnallemme ja kaikille
asukkaille. Hywyytesi ilmaantutykömme
koon
kaikissa hädissä ja herättäköön meitä huomen aamuna terweinä unestamme, ja koska wiimein elämämme ehtoo
lähestyy, niin anna hywyytesi saattaa meitä tykösi Taiwaaseen; siellä pitää silloin
kaikki hywin ja ijankaikkisesti hywin olenähdä, kuinka
man; siellä wasta
hywal lesus, sinä olet. Kuulle siis armias
Wapahtajamme nyt tämä anomuksemme,
rukouksemme ja esi rukouksemme Sinun
tMMesi tähden. Amen.

sanoen

sen

saamme
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3.
Kork. W.

2: 4. Näkkaus on

hänen

lippunsa minun

päälläni

Herra lesu sinä ijankaikkinen Rakkaus! Ole ylistetty kaiken
hywyyden
edestä, jota Sinä tänä päiwänä ruumiille ja

sen

sielulle osottanut olet. Kaikesta täytyy mei-

dän kiittää rakkauuttasi! rakkaudesta olet
Sinä Vuodattanut weresi edestämme; rakkaudesta muistat Sinä wielä yhdäti meitä;
rakkaudesta lahjoitat Sinä itsesi meille koko
pyhän ansiosi kanssa; rakkaudesta otat Sinä meidät ylös Taiwaaseen. D Sinä werratoin rakkaus, anna meille anteeksi, että
me tähän asti Sinua niin wähän rakastaneet olemme; anna meille kaikki synnit anteeksi, joilla me rakkauttasi wastaan syntiä
tehneet olemme, ja älä anna kiittämättömyytemme ja penseän rakkaudemme tähden
armahtawaista rakkauttasi puuttua meiltä.
Me tiedämme kyllä, kuinka onnettomat ne
ihmiset owat, jotka eiwät sinua, rakkain WaPahtaja! rakasta niinkun korkeinta rakkautta/ ja joille Sinä et taida antaa maistaa rakkautesi suloisuutta, että he sitä pilkkaa-
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wat ja ylenkatsoowat. Mutta meidän tvel-

wollifuutemme pitää oleman armosi kautta
alati uskollisemmasti rakastaa Sinua kuolemaan asti, silla Sinä olet lunastanut
meitä werelläsi. Niin armahda siis, rakkain Herra lesu! meitä köyhiä syntisiä rab
kautesi kautta nyt ja joka aika, myös tä-

nä tulemana yönä ja niin ijankaiMsesti.
Armahda kaikkia lapsiasi, erinomaittain niitä, jotka tätä huonetkuntaa ja yötäwyyttä
owat. Katso, Herra lesu! tässä on tilaisuus, osottaaksesi armahtawaista rakkauttasi; ah, osota sitä woinmkkaasti kaikille
kadonneille lampaille, etsi ja saata heitä
oikealle tielle. Paranna ja sido kaikkia, jotka synneillä tuntonsa kuolettawaiststi haa
woittaneet owat; katso ja korjaa sairaita,
suojele ja warjele kaikkia armon teillä kulkewaisia, ettei yksikään päämaaliansa kadottaisi. D kallis rakkaus! jos sinä luowut meistä niin hukumme; jos sinä pakenet meistä, niin tulemma awuttomaksi ja
yksinnäisiksi. Herra lesu, rakkautesi pitää
meille antaman woimia hengelliseen elämän,
ilman Sinua emme taida mitään tehdä,
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rakkautesi pitää meitä wahwistaman uskossa, toiwossa ja kylmiä sydämmitäm-

me rakkauteen lämmittämän. Tänäkiin
yönä pitää Sinun rakkautesi Herra lesu
piirittämän meitä, jos meillä muutoin hywä yö lienee. Anna rakkautesi meille iltasiunauksena, wuoteena ja pää-aluksem, unena ja yöwartiana olla. Anna meidän rakkaudessasi maata ja walwoa, elää ja kuolla. Amen. öttzw

Sun lesu pyhiss haawoissa
Mä lewät' taidan lewossa
Mun ruumiin' sieluin, tawaran'
Alä
tulla waarahan.

suo

Sun rakkautes lesu Krist'
Dn ilman wilppiä wissist'
Se peittää wiat' totisesi'
Ia täyttää armoll' ijäisest'.
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4.
Ps.

Joka Korkeimman rvariellukseZsa istuu, jo
Kcukkiwaltiaan marjossa oleskelee, hään sanoo Hcrrallll
minun toiwoni ja linnani, minun Jumalani, johonka
minä uskallan.

9l: 1, 2.

Ylistetty olkoon Isä Jumala lesukKristuksen kautta Pyhässä Hengessä
yksi ainoa ijankaikkinen Jumala, joka moninaisella hywyydellänsä minua köyhää syntistä ja wiheljäistä ihmistä tänäpäiwanä
niin armollisesti warjellut on kaikista tulisista nuolista, jotka päiwällä lentääwät,
äkillisestä kuolemasta ja kaikesta wahingosta. Herra, sinun hywyytesi ulottuu niin
korkialle kuin Taiwas on, ja totuutesi niin
awaralta kuin pilwet käywät. Sinä olet
armollinen ja laupias, kaikki työsi owat
ylistettäwät. Minä rukoilen Sinua armias Isä, ettäs armoissasi anteeksi antaisit
kaikki, mitä tänäpäiwänä Sinua wastaan
tehnyt olen, ajatuksella, puheilla ja töillä.
Kaänä laupeutesi puoleeni, ja anna minun
tänä yönä niin nukkua ja lewätä, etten
Sinua, joka ijankaikkinen rauha olet, koskaan unhottaisi, waan pysyisin Sinussa uskon

sen
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kautta, ja asuisin Sinun suojelluksesi alla, ettei paha vihollinen tahtosi lähestyä minua.
Herra, Sinä olet walkeuteni ja pyhyteni, ketäs minä pelkääsi? Sinä olet elämäni woima, ketäs minä hämmästyisi? Sinuun sydämmeni uskaltaa, ja olen autettu. Sinä olet
lohdutukseni, ja woimallinen suojeliani. Sinun oikea kätesi wahwistaa ja lohduttaa
minua, ja Sinun kätesi suojelluksen alla
on minun pakoni. Katso, Jumalani, päi-

wallä minä Sinua huudan, niin Sinä wastaat minulle, enkä yölläkään waikene, ja
sinä kuulet minua. Koska wuoteelle käyn,
niin muistan Sinua; koska heräjän, niin
puhun sinusta, silla Sinä olet auttajani
ja Sinun siipesi warjon alla olen minä
rauhassa. Minun sieluni riippuu kiini Sinussa, Sinun oikea kätesi ylöspitää minua.
Koska minä pimeydessä istun, niin on kuitenkin Herra waloni ja auttajani. D armollisin Jumala? lainaa minulle armoasi,
että, koska erohetkeni lähestyy ja minun
täytyy kuolema wuoteelleni ijankaikkiseen
lauhaan laskeutua, minä Sinun awul-

lasi oikeassa wahwassa uskossa lohdutet-
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tuna autuasti ijankaikkiseen elämään nukkua mahtaisin. Siksi ylöspida minua, että
alati walwosin, siwiästi ja kohtuullisesti
eläisin, ja kristillisessä walmistukscssa löy-

Pojan edessä,
enkä sen tuomiolla häpiään tulisi, joka
Sinun kanssa elää ja hallitsee Amen.

dettäisiin seisomaan ihmisen
5.

12: 2. Katso, Jumala on minun autuuteni, minä
olen turwussa, ja en mitään pelkää, sillä Herra, Herra on minun wäkewyyteni, ja minun wirteni, ja hän

lesaia

on minun autuuteni.

Herra Jumala, Taiwaallinen Isä

ja
owat

minun elämäni Herra, Sinun tekosi
sula hywyys ja laupeus. Sinä olet tänäkin paiwäna minulle elämän antanut ja
minulle kaikkea hywää osottanut, sekä suuresta armostasi minua kaikesta waarasta
warjcllut. Wartiosi on huokumiseni warjellut; sentähden ylistää Sinua sieluni, ja
suuni on täynnänsa kiitostasi. Mutta tosin täytyy minun hawetä, että tänäkin paiwäna olen taas tehnyt syntiä Sinua was«
taan, enkä wakaasti Sinun tielläsi waeltanut. Mutta, ah Herra, erhetykset kuka
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ymmärtää, anna minulle anteek'l salaiset
rikokset. Auta minua Nimesi tähden, sinä
Israelin lohdutus, eroita pahat tekoni niinkuin pilwi, ja syntini niinkuin aamu-kaste.
Käännä Sinuas puoleeni ja pelasta minua. Puhdista tuntoni kuolleista töistä
Zesuksen Kristuksen merellä, äläkä wedä
kättäsi pois minusta. Katso, rakkain Isä,
nyt tulee jo yö, ja pimeys piirittää minut.
H Sinä, minun walkeudeni, älä minua
jätä. Minun anrinkoni, älä laske sydäminessäni, aseta pyhät Enkelisi wartioksi ympärilleni, että he minua, puolisotani ja lastani, taloani ja kartanoani, omaisuuttani
ja hywyyttäni, ja kaikkea mitä minulla
m, waaroista ja wahingoista armollisesti
varjelisiwat. Siunaa uneni ja karkota
rnan kauhistus kau'as pois minusta, ettei
iamä wihoUiseni minusta mitäkaän woitmsi. Anna minun, o armollisin Jumala!
öytäa Sinussa leponi, Pyhän sanasi ol!oon johdattajani ja walkeuteni. Sinun
)alttuus annan itseni, Sinuun uskallan,
Sinussa nukun. Ota wastakin waari sielustani, ja anna minun tahtosi jälkeen huomenna ilolla nousta sinua kiittämään ja

saa-
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ylistämään, Sinun rakkaan
kouksen tähden. Amen.

Poikasi esiru-

6.
16. Minä odotan Sinua Herra: sinä
ra minun Jumalani kuultelet minua.

M 38:

Her-

Jumalalle olkoon kiitos, ylistys ja

kunnia! Nyt on taas yksi paiwa elämätäni kulunnut, ja minä tullut askeletta lähemmäksi kuolemata. Ah Herra! anna armostasi anteeksi, mitä minä tänäkin pai»
wänä syntisillä ajatuksilla, puheilla ja töillä Sinua wastaan rikkonut olen. M
käy tuomiolle Sinun Palmellasi kanssa, sillä ei yksikään elawä ole yurskas edessäsi.
Jos Sinä, Herra, tahdot synteä lu'etella,
Herra, kuka taitaa pysywäinen olla? Sillä,
Herra, tuhannesta en taida minä mitään
wastata. Nyt tulee yö, jona minun täytyy
panna ruumiini lewolle, ja wirwoittaa wä°
syneitä jäseniäni unella. Uh Herra! Si'
nulle yksinäsi annan minä ruumiini ja sieluni, omaisuuteni ja hywyyteni ja kaikki,
mitä minä Sinulta armosta saanut olen.
Nukuttuani, walwo Sinä suuri paimen ja
Israelin suojella ylitseni, että wastusta-
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jamme, saatana, joka ympäri käy kuin kiljuiva jalopeura etsien kennen hän nielisi, mitään
pahaa minulle ja omaisilleni tehdä taitaisi.
Warjele minua armollisesti syntisistä raskaista unista, säikäyksistä ja sairaudesta,
ja kaikista muista ruumiin ja sielun maatoista, että lewossa ja rauhassa maata,
aamuna terweenä ja ilolla herätä, ja raittiina työhöni käydä woisin.
Aitä on suuni ja sydammeni sinua kiittawa ja ylistawa, Amen.

seuraamana

3.
Herra ala käännä laupeuttcsi minusta pois;
wakuutesi aina minua »varjelkoon.
O Sinä suloisin ja armollisin Herra

U. 46:

12.

laupeutesi ja

M Kriste! kuinka taidan minä kylliksi
nimeäsi korottaa, ja rakkauttasi täydellisesti ylistää; armollista suojellustasi tulee
minun kiittää, että minä kaiken kanssa mitä
minulla ja minun ympärilläni on, tanäpai-

lväna kaikesta maarasta warjeltu olen, ja
M työniki minulle menestynyt on. Ah
Fesu, muista wastakin armoissasi minua,
iläkä ota tulewanakaan yönä laupeuttasi
9
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pois minulta. Ole elämäni loppuun asti!
walkeuteni ja tukeni. Ala muistele pahoja
tekojani, joilla tänäin Sinua pahoittanut

olen. Anna minulle kaikki tietyt sekä tietämättömät syntini anteeksi. Upota ne
meren sywyyteen, ja anna tästälähin minulle armosi ja pyhä apusi, että minä rakkautesi tähden kaiken synnin halun itsessäni
tukahutan, sydämmeni ainoastaan Sinulle
awajan ja Sinun tuntemisessasi ja pelossasi alati pysywäinen olen. D rakkahin
Wapahtajani, tule toki tänä yönä minun
sydämmceni ja sano: Rauha olkoon sinulle!
Karkota woimallasi pimeyden ruhtinas, ettei hän minua wahingoittasi. Karkota minusta kaikki ruumiin seka sielun murhe.
Sinun omasihan minä olen, o Herra, ja
Sinä olet minun omani. Sinä, minun
pääni älä jätä jäsentäsi ruumiissasi! Sinun pyhään kärsimiseesi luotan minä, ah,
anna minun siinä lewätä! Siunaa uneni, ja
anna Pyhän Nimesi suloisuus ilahuttaa
sieluani. Mspidä elämäni pyhän tahtosi
jälkeen. Aseta pyhäin enkelisi tulinen wartia minun ja omaiseniAmpänlle, että M
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nä huomen-aamuna wahingotta taas herätä/ ja Sinua iloisella suulla ylistää mah-

taisin.

Kuule minua, o lesu, minun wal-

kmteni, Sinun
den. Tlmen.

iankaikkisen rakkautesi tah'
8.

Herra, meidän hallitsiamme, korkeim-

mn kunnian arwoinen on Sinun Nimesi
kaikessa maassa, koska Sinua Taiwaassa

kiitetään! Myös lasten ja imewaisten suusta olet Sinä walmistanut woiman wihollisiasi wastaan. Sydammestäni rakastan
niinä Sinua, Herra, minun woimani, Herra, minun kallioni, minun linnani, minun
Vapahtajani, minun Jumalani ja mahani,
johon minä turwaan, minun kilpeni ja autuuteni sarwi ja minun warjellukseni. Mi<
nä kiitän ja awukseni huudan Herraa, niin
>ninä wapahdetaan wihollisistani. Sillä
sinä sanot: Kiitosta uhraama, ylistää, miniä; ja tie on, että minä hänelle Jumalan
pyhyyden osotan. Niin ylistää siis minun
Auni Herraa, äläkä unhota, mitä hynM
)än sinullen tehnyt on; joka sinulle syntisi
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antaa, ja parantaa kaikki määrintekosi; joka elämäsi pelastaa kadotuksesta,
ja kruunaa Sinun armolla ja laupeudella.
Joka suusi iloiseksi tekee, ja sinä taas tulet nuoreksi niinkuin kotka. Herra saattaa
wanhurskauden ja tuomion kaikille niille,
jotka wääryyttä kärsiiwät. Herra on armollinen ja laupias, kärsiwäinen ja
ta hywyydestä. Ei hän tee meille synteimme jälkeen, eikä palkitse meille waärintekoimme jälkeen. Sillä niin korkealla
kuin Taiwas on maasta, asettaa Hän arkaikille niille, jotka Häntä pelkäawät. Riin kaukana kuin pohja on etelästä, antaa hän wäärintekomme olla meistä
pois. Niinkuin Ijä armahtaa lapsiansa,

anteeksi

suures-

monsa

niin armahtaa Herrakin pelkääwäisiänsä.
Hän tietää kuinka kunnottomat me olemme;
Hän muistaa että me tuhka ja tomu olemme. Herran armo pysyy ijankaikkiscsta
ijankaikkiseen niitten ylitse, jotka Häntä
pelkääwät; ja

wanhurskautensa

lasten-lap-

fille. Mstäkaat Herraa, te Hänen Enkelinsä, te woimalltset sankarit, jotka Hänen

käskyänsä tottelette, että

Hänen Sanansa
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liani kuultaisiin. Ylistakäät Herraa, kaikki
Hänen sotajoukkonsa, hänen Palmellansa,
jotka te'ette Hänen tahtoansa. Wstäkäät
Herraa kaikki hänen tekonsa, kaikessa hänen waltakunnassansa. Ylistä Herraani
imn

sieluni! Amen.

9.
L»c. 24: 29.

Herra

ole meidän kanssamme,
ehtoo joutuu ja päiwä on laskeinut.

sillä

Armollisin Jumala, Sinä olet tänä

päiwanä suojelluksellasi ja wartiollasi, hy«
lvyydelläsi ja armollasi ollut alati minun
saapuwillani, josta en kylliksi Sinua kiit<
tää, ylistää ja kunnioittaa taida. Olet-

han Sinä tänä yönäkin ja aina suurella ar<
mollasi piirittämä minua. Tosin olisi Sinulla syy luopua minusta, että minä Sinua,

suures-

o Herra, synnilläni niin monasti ja
ti pahoittanut olen. Mutta nä'ethän Si«
na, rakas Isä, ettei minussa, on minun
lihassani, mitään hywää
Tahto minulla tosin on, mutta täyttää hywää, sitä

asu.

se
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minä en löydä. Noh, mitä minä en taida,
sen on lesukseni tehnyt edestäni. Mitä
minä pahasti ja wäärin tehnyt olen, sen
on lesukseni edestäni maksanut ja kärsinyt. Niin ota siis, Taiwaallinen Isä, minun ja itsesi wälille tämä wälimies ja sowittaja wastaan. Minä tahdon nyt ruweta lewolle, ja Sinun halttuus, o hurskain
Jumala ja Isä, antaa ruumiini ja sieluni, toiwoen, ettäs heitä armoillasi suojelet ja warjelet. Koska minä makaan,
niin walwo Sinä, Herra, ylitseni. Ole
Sinä warjoni ja suojellukseni kaikkia saatanan tulisia nuolia wastaan, ettei ne minua kohdata mahtaisi. Ah suojaa minua
toki niinkuin köyhää lastasi itse Sinun armolliseen Isän sylihisi, ettei minulle mitään wahinkota tapahtuisi. Anna minun
olla lewossa ja rauhassa siipeisi alla, että
Taawetin kanssa weisata ja sanoa woisin:
Minä nukun ja makaan kokonansa rauhassa; sillä sinä Herra ainoasti autat minua,
että minä wakaana
taidan. Amen.

asua
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10.
Rom. 7: 18. Minä tiedän, ettei minussa,
minun lihassani, mitään hywää asu.

se

on

D Herra, anna meille, käydessämme
lewolle, rauha ruumiille sekä sielulle, ja
warjele meitä siitä surkiasta synnin unesta
ja kaikista häpiällisistä himoista. Lukitse sydämemme kaikille himoille, sammuta
wiha-miehen tuliset nuolet, joita hän kamaluudella päällemme tarkoittaa. Hillitse
lihamme ja weremme halut, ja tukahuta
kaikki lihalliset ajatukset. Anna meille, o
Herra, walwowa henki ja raitis sydän; anna meidän rauhassa maata, ja karkota wihollinen pois tyköämme; ja herätä meissä
rukouksen alla, käskyesi ja tuomiosi ankaruuden muisto; niin tahdomme ylistää Sima Isä Poika ja Pyhä Henki ijankaikkisesti. Amen.
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N.
Ps. SZ: 2. Jumala, kuule minun rukoukseni, ja
älä peitä Sin uas minun rukoukseni edestä.

O Jumala, Sinä kaiMwaltias Hallitsia, ylistys olkoon Sinulle, Sinä joka
paiwän auringon walolla ja yön kiiltäwilla tähdillä walaiset, Sinä joka olet antanut meidän lopettaa päiwän waelluksen ja
johdattanut meitä yön hiljaisuuteen: kuule
meidän ja kaiken Kansan rukous, ja anna
meille kaikille tietyt seka tietämättömät

anteeksi.

Ota wastaan meidän
ja
ilta-rukouksemme,
wuodata ylitsemme,
perintösi, sekä armosi ja laupeutesi rikkau»

syntimme

det. Piiritä meitä pyhillä Enkelilläsi, lvv
rusta meitä wanhurskauden aseilla, pu'eta
meitä totuudellasi, warjele meitä woimallasi, pelasta meitä kaikista waaroista, ja
anna armosi, että tämän illan ja yön, niin
myös muut elämämme päiwät nuhteettomasti, pyhästi, rauhallisesti, wapaina syw
nistä ja kaikkinaisista kauhistuksista eläisimme. Sillä Sinulla meidän Herramme
ja Jumalamme lesu Kriste on armoa ja
pelastusta, ja Sinulle tuomme me kittob
ja ylistyksen: Amen.

sen

10

12.
1 Cor. 6: 10.

Meidän kaikkein pitää ilmestymän
Kristuksen Tuomio-istuimen eteen, että jotäinen sais sen jälkeen kuin hän ruumiissansa tehnyt on, olkoon se hywä eli paha.

D Herra, Herra, Sinä joka meitä
pelastanut olet kaikilta niiltä nuolilta, jotka päiwillä lentääwät, pelasta meitä myös
kaikesta maarasta, kuin pimeässä liikkuu,
ota wastaan ilta uhrimme, koska me nostamme kätemme Sinun puoleesi. Anna meil-

le armosi, että yönkin nuhteettomasti wiettaisimme; ja pelasta meitä kaikesta lewottomuudesta ja pel'osta, joita saatana wallvalmistaa meille. Rnna armostasi oikea
katumus sydämmihimme, ja saata ajatus
semme wakaasti muistamaan wiimeistä tilintekoa ankarana tuomio-päiwänä. Ristiinnaulitse pel'ollasi lihamme ja weremme,
ja kuoleta luonnolliset jäsenemme, että maatessammekin sinun ankarata tuomiotasi muistelisimme. Tukahuta meistä kaikki saastaiset himot, ja herätä meitä rukouksen hetkenä, wahwalla uskolla rientämään kaskyjesi
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tietä, Sinun rakkaan Poikasi rakkauden
ja laupeuden kautta, joille kuin myös Pyhälle Hengelle olkoon Ylistys ja kiitos ijankaikkisesti. Amen.
13.
P'".

34: 23 Herra lunastaa palweliainsa sielut, ja
kaikki jotka häneen toiwowat, ei pidä hukkuman.

O

Herra lesu Kriste,

Sinä kärsiwal-

linen Jumalan karitsa ja pyhä sowinto-uhri
kaikkein minun syntini edestä, eikä ainoastaan minun, waan myös kaiken maailman
syntein edestä! taas kiitän minä Sinua sydämmeni pohjasta, ettäs minua tänäin ruu<
miin ja sielun puolesta armollisella suojel»
luksellasi iMisesti suojellut olet. Ia minä ruloilen Sinua, ettäs minulle kaikki
syntini anteeksi antaisit, joita tänäin, turmellun luontoni heikkoudesta ja pahan hengen yllyttämisestä tehnyt olen, jotka sydäntäni ja luontoani koroin painamat ja
raskauttamat. Ia koska minä nyt ai'on
laskeida wuoteelleni lewolle, niin lewitä
armosi siiwet ylitseni, että niitten suojassa
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tänä yönä rauhassa ja lewossa ruumiincni
nukkuisin, waan sieluneni alati puoleesi wal«
woisin, kunniallista tulemistasi tuomiolle
muistaisin, sydammen hartaudella Sinua

lkawöisin, siksi kuin wiimein autuaana
täältä tykösi tulisin. Siihen minua auta,
o uskollinen Jumala, rakkaan Poikasi ja
Pyhän Hengen kautta, ylistetty iankaikkisesti. Amen.
14.

Herra on minun walkeuteni ja autuuteni; ketäs minä pelkäasin? Herra on mi»
mm elämäni woima; kerästä minä kauhis»

tuisin? Waikkapa kaikki sotajoukko olisi mi«
nua wastaan, ei kuitenkaan pelkää minun
sydämmeni. Sillä hän suojaa minua kotoonsa pahana aikana, hän salaa minua
tcltissänsa, korottaa minun kalliolle ja on
nostama minun pääni ylös.

Siitä tahdon
talossansa,
minä tahdon
uhrata Hänen
lveisara ja sanoa ylistystä Herralle. Sillä Herra, Sinun hywyytesi ulottuu niin korkjalle kuin Taiwas on, ja totuutesi, niin awaral»
kuin pilwet käymät. Wanhurskätesi seisoo

ininä
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kuin Jumalan wuori, ja oikeutesi kuin suuri sywyys. Herra Sinä autat molempia, ihmisia seka eläimiä. Kuinka kallis on hywyytesi, Jumala, että ihmisten lasiset uskaltawat siipeisi marjon alle. He juopuwat
talosi rikkaista tawaroista, ja Sinä juotat
heitä hetkumalla, niinkuin wirralla: sillä
Sinun tykönäsi on eläwä kaiwo, ja Si<
nun wal'ossassa nä'emme walkeuoen. Lewitä hywyytesi niitten ylitse, jotka Sinun
tuntemat, ja
ylitse. 3lmen.

wanhurskautesi hurskasten

XI. Nnkous Vdiventi-aikana.
9: 9. Iloitse sinä Zionin wtär suuresti, ja lie'
muille sinä Jerusalemin tylär: Katso sinun Kuninkaasi tulee sinulle, wanhurskas, ja auttaja, köyhä, jo
ajaa aasilla, ja aasin tamman warialla.

Zacharia

armollisin Herra lesu, joka
olet tullut etsimään ja wapahtamaan sitä,
D Sinä

kuin kadonnut on: me kiitämme sinua, ettäs olet armosi ja suosiosi alla taas suonut
meidän elää tähänkin pyhään aikaan asti.
Sinä ijankaiMnen Jumalan Poika, joka
olit/ ennen kuin maailman perustus laskettu
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oli, olet syntynyt lihassa, tullut totiseksi
ihmiseksi, ettäs lihassa syntyneitä kuole-

misia ihmisia iankaikkisesti Imimlan lapsiksi tekisit. Me emme taitaneet raskaan
synnin lankeemisen tähden Taiwaafeen tulla, sentähden tNlit sinä luoksemme maahan,
ettäs kaikkia meitä Taiwaalliseen kunniaan johdattaisit. Me olemme synteimme täh-

den oudoiksi, Wangeiksi wieläpä Jumalan
wihollisiksikin tulleet, mutta sinun kaikkein
pyhimmän tulosi taut'ta piti kaikki taas
hywäksi tehtämän. D suurta armoa, o

sanomatointa Rakkautta! Sinun kauttasi,

o lesu, tulemat oudot omaisiksi, muukalaiset sukulaisiksi, wangitut wapahetuiksi, Jumalan Viholliset rakastetuiksi, syntiset lapsiksi ja langenneet autetuiksi ylös. D py-

hä

tulemus, jonka kautta me kuolemaan
tuomitut elämän saamme, ja me, ennen
armosta langenneet, Sinun kauttasi kauneudella ja kunnialla pu'etaan. Sillä
on totinen
;a kaiketi mahdollinen ottaa wastaan, että Kristus lesus on tullut
maailmaan, syntisiä autuaaksi tekemään.

se

sana

Rakkain lesu! te'e minuakin autuaaksi. loh<
40

"V
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data minuakin

arnnfi waltakuntaan. An«

na meille tällä pyhään ajalla wakawa kuu»
tiainen sydän, että taitaisimma Pyhää Sa.
«aasi ahkeruudella ja hartaudella kuulla,
sydämmihimme kätkeä, Sinun totuudessasi,
uskossa ja rakkaudessa näitten pyhäin päi<
wäin kautta lisääntyä, ja elämässämme
odottaa uskon hedelmiä, jotka owat: nuhteettomuus, nöyryys, siweys, hywyys, kuuli»

aisuus; että tulosi meillenkin autuaallinen
slisi. Uh, warjele meitä, ettei meistä kuu<
luisi: "Hän tuli omillensa, mutta o»
mansa ei ottaneet häntä ivastaan."
Katso, me olemme armon kautta walmista»
neet sinulle sydämmemme. Tule sisälle, Sinä HerranH siunattu, miksi seisot ulko.
na? Tule meidän sydämmihimme, me
tahdomme Sinua niinkuin ainoata LunaZ»
tajaamme ja Wapahtajaamnle uskossa was«
taanottaa, ja omistaa Sinun ansiosi ja
wanhurskautesi. Tule sydämmihimme, rak<
kaudesta Sinuun tahdomme me wälttaä kai»
ken maallisen huwituksen, hetkuman, synnin
ja kaiken pahuuden, että Sinä meidän sielumme asuja ja sydämmemme hallitsia olisit.
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LH

asu meissä, pyhitä

meitä itsellesi, pios
D lesu, Sinä tulit Ku-

meitä armossasi.
ninkaana: ah, niin hallitse Sinä tästälähin

sydammisfämme, ettei synti enempätä hal<
litsisi. Sinä tulit Wanhurskaana: ah tee
meitä wanhurskaiksi, ja lahjoita meille wanhurskautesi waattcus. Sinä tulit köyhänä?
ettäs meitä rikkaiksi tekisit hengellisesti sis»
luimme suhteen rikkaaksi uskossa ja taiwaallisissa lahjoissa! Sinä tulit nöyränä!
ah te'e meitä nöyriksi että me Sinulta nöy.
ryyttä ja siweytta oppisimme ja sitä kaikissa elämän waiheissa harjoittaisimme. O
Sinä kunnian Kuningas, astu meidän sp°
dantemme portista sisään! Katso, armosi
kautta awaamma me
kokonansa Sinulle.
Hallitse meitä tästälähin pyhällä Hengellä»
si, että me Sinun asuntonasi ja temppelinäsi alati loppuumme asti olisimme, Amen.

sen
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XII. Nukons enflmmmsena
loulupäiwänä.
Luc. 2: 10, lt. , Katso mini ilmoitan teille suuren ilon
joka kaikelle Kansalle tulew» on. Teille on tänä päi.
wänä syntynyt Wapahtaja,, joka on Kristus, Herra,
Taawetm Kanpunftissa.

ja ole walkeuZ,
fillä Sinun walkeutes tulee ja Herran kunnia loistaa sinun ylitses! Katss> nyt Jumalan lupauksen mukaan liikutetaan Tai»

Nouse minun sieluni,

was, Herran Enkelin tulemisen kautta Tai-

suuren kaijota ei
Ilon,
kelle kansalle tuleman ilon.
ilon, joka meitä silkukaan ottaa taida,
loinkin lohduttaa taitaa kuin sydammemme
hädässä ont Tämä on se päiwa, jota mc
halawoineet olemme, nyt olemme
saamurtaneet, nyt siihen asti eläneet. Sillä
Sankari, jota kaikki kaipasiwat, on tullut maan päälle, ja Jumalan terweellinen
armo on kaikille ihmisille ilmestynyt. Jaa,
tänäin on Jumala etsiskellyt Kansaansa,
ja kaikkein wihollisten pitää siitä wapiSentähden iloitse minun sieluni HerMaasta, joka meille ilmoittaa

sen

sen

seman.
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rassa,

ja minä

sanon wiela kerran,

lesus, Jumalan kunnian kirkkaus,

juurikuwa, joka on
ylistetty ijankaikkisesti, on tullut

nen olemuksensansa

Jumala

lihaksi,

iloitse!
ja hä-

ja koska aika täytetty oli, synty,

nyt waimosta, että hän La'in alla olewaiset pelastais, ja me Jumalan lapsuuden
saisimme. O kuinka suuri ja tumallinen
ott, että Jumala on lihassa
salaisuus
ilmentynyt! D kuinka suuri kunnia on se,
ettei Kristus Enkelin, mutta Abrahamin
siemenen haahmun päällensä ottanut on, ja
niinkuin lapsemme liha ja weri owat, on
hän meidän hywaksemme samasta osalla
seksi tullut! D Sinä ihanin ihmisten lapsia, Taiwaan ja maan Herra ja Luoja,
miten Sinä itfes alensit ja orjan muodon

se

päällesi otit! Katso taiwasten taiwaat eiwät taida olla paitsi sinua ja.kuitenki»
olet Sinä kapaloihin kääritty ja makaat
seimessä. D suurta alaisuutta! Ah maista ja nä'e toki, rakaS sielu, kuinka ystäwällinen Herra on kaikille niille, jotka Häneen uskaltamat! D minkä rakkauden olet

Sinä meille osottanut, että me nyt luma.
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lan lapsiksi kutsutaan! Ennen ollmma me
oudot ja ulkona Israelin heimolaisuudesta,
eikä ollut toiwoa Jumalaan, emmekä hä»
nen kansaksensa kutsuttu, waan olimme wi<
han lapset, ja taiwas oli meille sul'ettu.
Mutta tänäin on Jumalan ystäwyys ja
armo ilmestynyt, että me Jumalan rak»
kaassa Pojassa Hänen rakastettawiksensa tu«
limme. Nyt taiwaat ylhäältä pisaroitsewat, ja pilwet satawat wanhurskautta,
että maa awajaa itsensä ja tuo autuuden,
ja kaswattaa wanhurskauden hedelmiä.
Kunnia olkoon siis Jumalalle korkeudessa,
maassa rauha ja ihmisille hywä tahto. Sil«
lä meille on Lapsi syntynyt ja Poika on
meille annettu, jonka nimi on Ihmeellinen,
Neuwonantaja, Wäkewä Jumala, ijankaikkinen Isä, Rauhan päämies/ Meillä on
totinen Immanueli ja Jumala meidän kanS»
samme, että minäkin uskalluksella sanoa taidan: "Jos Jumala on minun kanssani, kuka taitaa minua wastaan olla?" ketä tar<
witsee minun pel'ätä, koska Herra, minun
walkeuteni ja autuuteni minun tykönäni
on? Waikka kuinka suuri synnin paljous
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olisi minua

wastaan, niin ei kuitenkaan
sydämmeni
pelkää, ja waikka sota
minun
nousisi minua ja sieluani wastaan, niin luotan Sinuun. Niin iloitse siis sieluni Her»
raSsa, Sinun Jumalassasi, ja wielä kerien sanon, iloitse, ettäs tämän Herran pyhän
ajan näkisit Sanassa kaswoista kaswoihin,
ja wihdoln siitä iloitsisit sanomattomalla
ja kunniallisella ilolla. Jos Sinä waan
annat kaswosi loistaa päällemHerra lesu, paranemme.
Amen.
me, niin me

Tll. NuNmlS toisena lonlnpäKosus.
soh. Ilm.

32i 30.

Nu!e, Herra lesu!

Uh Mnä hywä Jumala

ja laupias

M Taiwaassa! kuinka ihanasti olet Sinä isällistä rakkauttasi meille osottanut,
ettäs annoit Poikasi ihmiseksi tulla, ja meitä suurimmalla lahjalla taiwaaSsa ja maassa
lahjoittanut, niin että meidän suuresti lh.

sanoa:

"Hatsokaat, minkä
Aattauden on M meille osottanut!" Sil-

metellen täytyy
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lä Sinä Herra et ole tahtonut meitä ih.
mlsiä tyköäsi pois syöstä, niinkuin langenneita Enkeliä, waan olet sentähden Poikasi lähettänyt maailmaan, että me uskon
kautta Hänen päällensä Hänen lapsiksensa
ja »valtakuntasi perillisiksi tulisimme. Herra! tämä armo on suurempi kuin taiwaK
ja maa,
siitä eiwät taida kuolewaiset
kielemme koskaan Sinua kylliksi ylistää ja
kiittää. Mutta Sinua, o Herra lesn,
Sinua korkeasti ylistetty Enkelien ruhti,
nas ja kunnian Kuningas, kiitämme ja ylis»
tämme me koko Kristikunnan kanssa Si«
nun autuaaksi saattaman syntymisesi jaih<
miseksi tulosi edestä, jonka kautta Sinä
meitä enkelien ja pää-enkelien ylitse kot»
ottanut olet. N kuinka suuri on kuitenAn Sinun hywyytesi, ettäs meidän lihaamme ja wereemme pu'etuit, ja meidän Wapch
taiaksemme tullut olet, sen kautta meitä
jumalallisesta luonnostasi osalliseksi tehnyt,
ijankaikkisesta kadotuksesta pelastanut ja
l'äiseen iloon tuonut olet. Ah minun lesukseni! tämä on päiwä, jota Patria?
kat tammasta halawoiwat, ja Profetat

sa

se
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mnustlwat, päiwä, jona taiwaan Enkelitkin
liikuttanut olet, Sinua oikeata autuuttankatselemaan. Liikuta nyt meidänkin sy«
dammiamme, että me Sinun autuuttasi ja

sa

ystäwyyttäsi, Sinä

oikeassa uskossa

ihanin ihmisten lapsia!

ja oikealla ilolla

katselem-

sanomatointa hywyyttäsi Mllisellä sielun kiitollisuudella tunnustamme.

me, ja tätä

Kiitos, loppumatoin kiitos olkoon Sinulle,
o Sinä ijankaikkinen Jumalan Poika! si-

nä ihana ihme, lapsukainen! Herra lesu!
minun lohdutukseni, toiwoni, taiwaani, auNuteni, kuinka taidan minä oikeen kiittää
Sinua! Minun autuudeksenihan Sinä synnyit, minun hywäkseni makasit kowassa
seimessä. Ah wajoa toki minun sydammelleni, ja anna sen pyhänä lepo-sicmasi
slla. Minä syleilen sinua uskon käsillä,
ja suutelen sinua palawimman rakkauden
suun-annolla, minä yhdistän ääneni ilolla

taiwaallisen sotawä'en kanssa

ja

weisaan:

"Kunnia olkoon Jumalalle korkeudessa, maas-

sa

rauha, ja ihmisille hywä tahto!" Ah
anna rakkain lesu! tänä pyhänä syntymaPäiwänäsi kelwata itsellesi sydämmemme har-
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taus ja kaikki aiheemme, ja anna, että me
sydämmissämme, ja koko elämässämme ja

Vaelluksessamme oikeata

joulu-juhlaa wie»
tämme, niin kuin Sinä rakas Jumala ja
Herra meiltä waadit, ja me kunniaksesi
welolliset olemme wiettämään. Sinun py.
hyytesi ja hurskautesi sowittakoon kaikki
syntimme ja pahuutemme, ja Sinun nöyryytesi meidän kopeutemme; puhdista M.
hällä Hengelläsi sydämmemme kaikista synti»
sistä töistä ja himoista. Nouse ylitsemme
Sinä ihanin Jaakopin tähti! ja watista
meitä kaikkeen hywyyteen, niin kau'an kuin
tässä maailmassa elämme. Anna pyhän
syntymisesi jokapäiwä, mutta semmenkin
Viimeisessä hädässämme, meitä sydämmelli<
sesti lohduttaa, siinä meidät autuaalttsesti
nukkua ja synnin, kuoleman, saatanan ja hll°
wetin onnellisesti woittaa. Sitä lainaa
meille, o suloisin Icsu, Sinä meidän ainoa
Wapahtajamme, Weljemme, weriystäwäm»
me j« uskollinen autuaaksi teliämme. Umen.
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XIV.
Ps.

Nukous WnodsN lopulla.
Herraa minun sieluni ft kaikki mi«
Hänen pyhää Nimeänsä. Kiitä Hw>

103: 1, 3.

Kilta

lä minussa

on,

raa minun sieluni, äläkä unhola, miiä hywää
le tehnyt on.

hän sinul-

"Kuinka maksanen minä Herralle kaiA
ki rakkautensa ja wakuutensa, kuin Hän
minulle tehnyt on! Herra on minulle suum töitä tehnyt, sentähden olen minä ilou
nen." Räin puhuu minun riemullinen sieluni, koska minä nyt taas sinun suojelluksesi ja armosi alla, o Sinä kolmiyhteinen
Znmala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, ta»
mänkin wuoden onnellisesti wiettanyt olen.
LH Jumala, kuinka kallis on Sinun hy«
wyytesi, että ihmisten lapset Sinun siipesi
warjossa turmassa owat! He juopuwat Sinun
huoneesi rikkaista lahjoista; Sinä juotat
heitä hetkumalla, niinkuin wirralla. Mi»
!>mn Jumalani, wuoden päiwiä on monta,
nmtta Sinun hywiä tekojasi wieläkin eneNv
min; tunnit ja rapaykset wuodessa taide»
taan lukea; mutta Sinun siunauksesi owat
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lukemattomat! Sinä olet tänäkin wuonno
meille Pyhän Sanasi antanut, ja siinä
meille i'äisen autuutemme tien osottanut.
Ah paina se sydämmihimme, ja anna meille Pyhä Henkesi, että me elämämme sen
jälkeen parantaa mahtaisimme. Sinä olet
pyhässä atriassasi meitä pyhällä ruumiillasi rawinnut ja werelläsi juottanut. Ah,
anna se meille pysywäiseksi uskon wahwistukseksi ja elämämme pyhitykseksi tapahtua.
Sinä olet monasti syntimme anteeksi antanut ja ansaitut rangaistukset pois kääntä»
nyt. Ah anna meille woimaa, tällä uudella wuodella niitä wälttämaän eikä tieten
syntiä tehdä. Sinä olet Mirkamme työt
siunannut, meille rawinnon ja werhon antanut ja meille terweyden lahjoittanut. Sinä olet meitä suojellut niin kuin silmäterääsi. Sinä olet kuullut meitä hädässä
ja rukouksemme on pilwien läpi istuimesi
eteen tungeinnut. Sinä olet tarpeen aikam
meille pyhyydestäsi awun lähettänyt, ja meitä woimalla Sionista wahwistanut. Sinä
olet siunauksesi ylitsemme wuodattanut.
Sinä rakkain Isä, olet meitän lapsiasi hä»
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dästä johdattanut; sinä woimallinen Ku-

ningas olet meitä alamaisiasi suojellut wihollistamme wastaan; sinä uskollinen paimen
olet meitä, karitsojasi, wiherjäisellä laitumella paimentanut. Sinun wiisautesi on meitä koko wuoden johdattanut, rakkautesi meitä
warjonnut, kaikkiwaltiaisuutesi meitä
jellut, hella isällinen kätesi meille kaikki
tarpeemme antanut, kaikkinäkewä silmäsi
meistä waarin Manut ja meidän sisattemeitä
ja uloskäymiscmme suojellut,
mikään paha kohdannut ole. Wälistä olet
Sinä tosin antanut meidän tuntea suurta
hätää, mutta sinä olet kuitenkin taas mei-

suo-

tä elawäksi tehnyt. Jos wälistä mo<
net huolet ja surut owat täyttäneet sydäntämme, niin owat kuitenkin Sinun lohdu-

tuksesi

sielujamme

ilahuttaneet. Jos

mo>

nasti olimme waaraan joutumassa, niin
oli Sinun apusi lähellä, ja enkelisi owat
warjelleet meitä kaikella teillämme. Ah,
minun Jumalani! anna armostasi meille
kaikki syntimme anteeksi, ah kaikki syntiin»
me, joita tänä wuonna tehneet olemme,
kaikki huolimattomuus ja Sanasi ylenkat»
»4
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se, kaikki Nimesi

ja päiwäsi wäärinkäyte',
kaikki tottelemattomuus ja pilkka, kaikki

ylpeys ja hekkumallisuus, kaikki saastaisuus
ja irstaisuus, kaikki uskottomuus ja kunnot»
tomuus, kaikki petos ja wääryys, kaikki wiha ja kiiwaus; ala anna wiimme wuoti»
auringon laskea wihanrme ylitse. Herra,
älä rankaise meitä kaikista näistä synnistä
uutena wuotena, anna ne meille lesuksen tähden anteeksi. Herra, älä muistele nuoruuteni synteä ja ylitstkäymistäni, mutta muista minua Sinun laupeutesi jälkeen sinun
hywyytesi tähden. Herra, Herra, niin päätämme me siis tämän nmodcn kiitoksella,
ylistyksellä ja rukouksella, ja rukoilemme
Sinua nöyrästi: pysy wastakin suojelw

sen

«amme ja armollisena Jumalanamme

m>

tana wuotena; älä kättäsi päältämme poliota, ja anna meidän aina Sinun suojassa

si,

rakkaudessasi

ja

armossasi pysyä. Ameil.
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XV.

Nukous Uuden wuoden paiwänä.

I Chron. 18: 27.

tä Sinä

kaikkiseZti.

Niin Nouse siis siunaamaan,

Herra

siunaat,

se

sillä mi«

pysyy siunattuna

ijan-

O Sinä kaikkiwaltias, ijankaikkinen
Fumala, armollinen ja rakas Isä, taas
olemma me yhden wuoden waellustamme

tässä maailmassa elossa

päättäneet, ja ar-

amme Sinun NimessM uuden. Kuinka
«tekojasi lutaidamme kaikkia suuria
etella, joitas m'ille
osottanut olet. Tosin olet sinä rangaissut meitä moninaisten syntiemme tähden, mutta ar«
moasi et ole meiltä pois kääntänyt. Kiitos ja ylistys olkoon Sinulle tällaisestä
»rmostasi, ja me rukoilemme Sinua nöyrästi, älä muistele entisiä synteämme> joilla nin uffiu Sinun unhoittaneet olemme,
«lnna ne meille Hercamme lesuksen tähden
mteeksi. Hallitse meitä, ettemme mitään
entistä saastaisuutta ja pahuutta uuteen
Vuoteen luottasi, waan että me wanhan
ihmisen pois- ja uuden päällemme pukisimnu, joka Jumalan jälkeen luotu on. Al'a
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rakas Isa uudestaan siunaamaan meitä.
Niinkuin emme tulemana wuotena, kuin
myös kaikkena elinaikanamme, taida hetken
eikä räpäystäkään Sinun armottasi ja
ilwjelluksettasi olla: niin pidä isällinen kätesi isällisesti ylitseni. Laupias Jumala
ja Isa, kuule rukouksemme! armahda kaikkia ihmisiä; älä pyhää Sanaasi meiltä pois
ota, ja pyhitä kakkia Opettajia ja Saarnaajoita; warjele meitä wäärävtä opista;
kaikkia uskollisia Hallitsioita, ja anna
menestys kaikille hywille neuwoille ja aiheille; siunaa isiä ja äitiä, hallitse lapsia
ja Istolaisia; warjele meitä sodasta ja werenwuodatuksesta; karkota rutto ja kallisajka; hillitse saatanan wiha, lähetä meille
pyhät enkelisi; kruunaa wuosi hywyydelläsi,
anna rauhaa maakuntaan, ilo sydämmihin,
terweys ruumiille; siunaa rawintomme, siunaa tättemme te'ot, elätä uskolliset työmiehet; käännä syntiset, wahwista hurskaat,

saata harha-teille

joutuneet oikealle tielle;
ole leskein ja orpoin turwa, köyhäin suojaaja, nälkäisten rawitsia, janowaisten juotw
ja, wainottujen wirwoittaja, wangittuin lu<
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nastaja, Viheliäisten lohduttaja, murheel'
listen ilahuttaja, sairasten hoitaja, awuttomain auttaja, heikkoin wahwistaja, ahdisttettuin pelastaja, matkustajain, suojella,
ole kuolewaisten tykönä, ja johdata wiimein kaikkia, meitä hiljaisen eron jälkeen
Sinun ijaiseen taiwaalliseen waltakuntaasi,

rakkaan poikasi lesuksen Kristuksen meidän
Herramme ja Wapahtajamme kautta. Amen.
XVI.

Nukvlttfia Paasto-aikana.
1^

Ia hän otti 7ykönsa ne kaksitoistakymmentä ja
sanoi heille- katso/ me menemme Jerusalemiin, kaikki pi«
tää täytettämän, kuin Profeetailta ihmisen Pojasta kir-

luc. 18: 31.

joitetut omat.

Herra lesu Kriste, Smö pyhä >
Jumalan karitsa, joka'MMitlnan
synnit pois otat! Me kiitämme' Sinua sydammestamme pyhän kärsimisesi ja kuolemasi edestä, koska sielusi oli murheessansa
O

>.

kuolemaan asti, koska M ken maailman
murhe päälläsi oli, kaikkein inhimillisten j>
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dänten hätä, pelko, hämmästys, wawistus
ja tuska. Kuka taitaa käsittää sisällistä
kärsimistäsi! Kuka kuoleman tamppauksestasi kylliksi kiittää Sinua! Sinä olet edestämme kaiken kuoleman katkeruuden maistanut, Sinua on edestämme kuoleman ota,
synti, waiwannut, ja synnin, lvoima, laki,

uhkauksellansa

ja

kirouksellansa ahdistanut.

Siitä kiitämme Sinua uskollinen WapchM kiitämme myös Sinua woimakrukouksesi edestä ja nöyrän polwuilemisesi edestä Gethstmanen yrttitarhassa,
jossa Sinä itsesi kokonansa taiwaallisen
Isäsi tahtoon uhraisit. Me kiitämme Sinua niitten haawain ja ruoskimisten edestä,
jortas meidän edestämme kärsinyt olet,
ren karsiwällisyytesi, siweytesi ja nöyryy»
tesi edestä, jolla meidän tottelemattomuutemme, kopeutemme, wihamme ja kostonpyytömme sowittanut olet. Me kiitämme
Sinua, ettäs olet meidän edestämme M
tanut itsesi tuomita häpMiseen ristinkuolemaan, ja ettäs
kantta meitä Jumalan tuomiosta ja ijanksikkisesta kuolemas
ta pelastanut olet. Me kiitämme Sinua

taja.
kaan

suu-

sen

123

wapatahtoisesta ristinnaulinnoSta, ettäs
puulla kiroukseksi tulit, ettäs meitä ijankaik-

kisesta kirouksesta wapahtaisit. Sinä pyhä Uhri, Sinä puhdas siwiä sydän, kuinka

owat syntimme rasittaneet Sinua! Sinä wirheetöin ruumis, kuinka owat syntimme lyöneet
Sinua! Sinä armollinen pää, kuinka olit sinä
ohdakkeilta rewitty! Sinä ihana muoto, kuinka olit Sinä rikki rewitty! Te kirkkaat silmät,
kuinka tummat te olitte! Te puhtaat nuhteettomat korwat, mitä pilkkaa on teidän täytynyt kuulla! Te awulliset siunatut kädet,
kuinka- olette te rikki rewitty! Te rauhan
jsl'at, kuinka olette te läpipistetyt! Sinä
ihana ruumis, Jumalan pyhä Temppeli,
kuinka olet Sinä paljastettu ja täynnä
werisiähaawsja! Ia Sinä pyhä, Wanhurs»
kas Isä, Sinä et ole wahimmästikään ainokaista Poikasi säästänyt, että hän täydellisesti maksaisi meidän metkamme. D
Jumala kuinka suuri on wihasi syntiä wastaan! D Kriste, kuinka suuri on rakkautesi,
ettäs meidän edestämme ruumiilla ja sie«
lulla maistoit kuoleman ja helwetin kat»
keruuden. Siitä kiitämme Sinua sydam-
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memme pohjasta. Sydämmellisesti kiitäW
me myös Sinua rakkaasta esirukouksestasi
niittenkin edestä, jotka Sinua ristinnaulinneet owat.' Ah, me hän sinuMsynneilläM
me ristiinnaulitsimme/ kuitenkin rukoilit
Sinä edestämme. Me kiitämme Sinua
lohdullisesta sanoistasi: "Tanapäna pi»
taa sinun oleman minun kanssani
Paratiisissa!" Me rukoilemma Sinua,
muista meitäkin ijankaikkisessa Waltakunnassasi, awaa ja osota meille Paratiisi wiimeiftssä hadässammez Me kiitämme
sinua sanastasi Johannekselle: "Katso, sinun äitisi!" Olethan Sinä meitäkin ristissämme lohduttama. Ota wastMn sydämmellinen kiitollisuutemme siitä yöstä
jonahuusit:" Jumalani! Jumalani, miksis minun ylenannoit!" Ah, älä M
meitä wiimeisessä hädässämme, waan anna meidän hawaita, ettäs suurimmissakin
hädissä meidän Jumalamme olet. Me
kiitämme Sinua pyhästä'janoamisestasi,
sillä sinua on meidän autuutemme janottanut. Hillitse janomme elämän medellä,
ja ole meille raiwo, joka kuohuu ijanMk-
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fisccn elämään. Me kiitämme Sinua lohduttawaiststa Sanastasi: "Se on täy-

tetty!" jolla kaikki täytettiin, mitä autuuteemme tarpeellinen oli. Me kiitämme

Sinua wiimeisestä Sanastasi ristillä: "Isä,
Sinun käsiisi annan minä henkeni!"
O anna meidänkin henkemme ijankaiMsesti
Hänen käsiinsä! Me kiitämme Sinua kylkihaawastasi, sosta wuosi pyhä ja kallis meresi, joka on lunastushinta M täydellinen
maksu synnistämme. Tämän täydellisen
maksun on taiwaallinen Isäsi kerran »vastaanottanut synnistämme; tämä sowintouhri on niin pyhä ja wichetöin> ettei hän
enää meihin suutu, waan on paljasta armoa ijankaikkisesti osottawa. Niin anna
siis meidän, rakas korkeasti ylistetty Kuningas, anoa pyhää ruumistasi Josefin
kanssa Urimathiasta, syleillä sitä wilpittömässa Uskossa, sydämmcllisellä' katumuksella ja synnin surulla, hartaudella wastaanottaa za uuteen hautaan laökea, että hän
ainoastaan siellä levääsi. Lukitse Sinä tämä hauta Pyhällä Hengelläsi, ettei kukaan,
ei maailma eikä saatana, sitä sydämmis-
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tämme röywäjäsi, ettemme Sinua kadottaisi,
waan Sinun kanssasi,kuolisimme, ylösnousisimme, eläisimme, Slnun tykös Taiwaaseen
joutuisimme, ja tykönäsi iankaikkisesti
ja asua mahtaisimme. 3lmen.
«>''

loh.

1- 29. Katso, Jumalan karitsa, joka polottaa maailman synnit.

D Sinä wiatoin Jumalan Karitsch

joka kaikkein meidän synnit ristin puulla
kantanut olet, armahda meitä nyt ja ijan-

kaittisesti.
Me waiwaiset Viheliäiset syntiset tah-

domme sywässä nyörWdessä
Sinun pyhäin ja armollisten kaswoisi edessä.
Me tahdomme katsella Sinua, kuinka Si»
nä, syntiemme sowittajana riipuit ristin
puulla, ja tahdomme tuoda tunnustuksemme jalkoisi eteen.. Ah, sinä wiatoin karitsa,
ethän Sinä kärsi omista synnistäsi: me, me
olemme synnillämme piinani syynä. Me olemme o Herra, tehneet syntiä, unhottaen sinun
pyhät ja waanhurskaat tiesi. Me olemme
tehneet syntiä, syntisen maailman ja itsemme
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rakastamisella, sillä me olemme luontokappalekin enemmin kiintyneet kuin Sinuun.
Me olemme tehneet syntiä pahan tahtomme puolesta, sillä me olemme wastustaneet
pyhäin kaswoisi wiittausta ja waeltaneet
pahan sydämemme taipumuksen jälkeen. Me
olemme syntiä tehneet, wastustaissamme
Pyhän Henkesi waikutuksia, ja armosi kalt
listen wälikappalten laiminlyömisellä ja lu'unp itämättömyydellä. We, olemme Herra,
syntiä tehneet, jumalattomilla töillämme,
tarpeettomilla ja syntisillä puheillamme,
saastaisilla himoillamme, jotka meidän Si«
imsta eroittaneet owat. Kaikki nämät ja
lukemattomat muut tietyt ja tietämättömät synnit olet Sinä kantanut. Jaa,
minun sekä kaiken maailman synnit olet
Sinä, o Jumalan karitsa, kantanut! niin
että sydämmesi suuressa hädässä sinun täytyi
huutaa: "Jumalani! minun Jumalani! mik<
fis minun ylenanwit!" että Jumala taas meidä kanssamme olisi, koöks Hän wääryytemme
tähden jo oli meistä luopunut. D lesu,
Sinä Korkeimman Jumalan poika, itse ijan«

.kalkkinen Jumala ijankaikkisesta ijankaikki-
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sehen! kuka taitaa käsittää piinasi ihmc-falaisuutta ja tutkia käsittamätöintä ihmisrakkauttasi, että sinä, itse Jumalan ijan°
kalkkinen Poika, Zlet meidän tähtemme
niin kauhian ja katkeran karsimisen päällesi
ottanut, saattaaksesi meille ijankaikkisen stwinnon ja lunastuksen! O anna tämän

tulla uudestaan sydämemme pch
jin painetuksi, oikein rakkauttasi kunnioit»
taaksemme, eikä ainoastaan huulilla ja ulkonaisesti Sinua siitä kiittaäksemme, ja

kärsimisesi

ettei sydämemme, eikä mitään kuin meillä
on tästälähin enempäta itsellemme rita yhdellenkään luontokappaleelle, waau ainoas»
Herra, an>
taan Sinulle oma olisi. Jaa,
na piinasi uudestaan sydämmitämme pch
mittää sywimpään katomukseen kaikista
synnistämme! Saata meitä, piinaasi muis»
tellessa, kauhistumaan kaikkia wahimpiäkin syntiä. O ettemme toki tästälähin
Sinua raskauttaisi eikä uudestaan synml°
lämme mstinnaulitsisi! Täytä meitä PY-

hälla

pel'olla

jumalallista Majesteettiasi

kohtaan, että siinä edessäsi waeltaisimme
sywässä wieraisuudessa; ja wiimein pel'otta
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Jumala niinkuin meidän Jumalamme eteen

ilmestyä saisimme. Saata meitä oikeaan
listisi yhteyteen, tullaksemme kuolemasi kaltaisiksi, kuollessamme maailmalle, kaikille
maallisille himoille, synnille ja kaikelle irstaisuudelle, ja että rakkahunmankin uhraamisen kautta, Sinulle, äärettömälle hywän-

heikoimmankin kiitollisuutemme
osottaa mahtaisimme. D Herra, anna pytekiallemme,

sywäisyytefi ristissä, meitäkin kaikissa sisällisissa ja ulkonaisissa kärsimisissä pysywäisiksi tehdä, että mekin wiimein kanssasi
kaikki waiwat Voittaisimme ja taiwaallistn
Waltakuntasi perillisiksi tulisimme. Jaa
anna suloisin Herra lesu meidän seurata
Sinua, kuhunkas menet. Dllen wälimics
tahdot Sinä meitä taas Jumalamme tykö
johdattaa. Niin ota siis Nyt minua ja
kaikkia wiheljäisiä lapsiasi kädestä tämän
pahan maailman pimeydessä, ettemme eksyifi, waan
oikean itsensä kieltämisen polun Valitsisimme ja sillä pysyisimme, että
me Sinun meidän ainoan tiemme ja joh»
dattajamme kautta, elämässä uskossa, Jumalamme tykö johdatettaffim, ja Sinun si-

sen

2

t
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saßistn ja ijankaikkisen tzhteyt?si kaikkein

fty.

Himpäan pääsisimme. D lesu, kaikkein Hyljättyä, ala Sinä hyljää meitä. Koska meil«
la ei mitään ole, niin anna meidän Sinuas sydämmissamme omistaa, että me Sinun, Waftahtajamme, kanssa astumme ijankaikkiseen waltakuntaasi. Siunaa, o Herre
lesu! kaikki omasi. Ah, ala toki anna kenenkään kadotukseen tulla. Pidä kiini werelläsi ostetutta, ja anna sielumme olla kal>
liit silmäsi edessä. Auta kaikkia mncheelllsta -raskautettuja sydämmiä. Jaa, Herra,
siunaa koko Sioniasi, laitumesi laumaa. Dlkoon rakkautesi, o Herra, alati tökönamme,
että me kermn ijankaikkiseen iloon tulla
mahtaisimme. Kuule o Herra, kuule meidän
rukouksemme, ei suinkaan ansiosta waan armosta pyhän Nimesi kunniaksi ajassa jg
ijankaikkisuudessa. Amcn.
3.
les. 53i

5,

Ic> hänen haawainsa kautta

olemma

me paratut.

HerralesuKriste,Sinunpyhät haawast
pakoowat paikkani kaikissa kiusauksissani.
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Sillä niin pi'an kuin pahat ajatukset nousemat sydämmessani, muistelen haawojasi, siksi

kuin pahat ajatukset

tukahtuwat. Niin pi'an

kuin lihani ja wereni pel'oitta minua, niin
tutkin pyhää kärsimistäsi, siksi kuin lihani jn
wereni heikkenee. Niin usein kuin Saatam
kiusailee minua, muistan meidän Imnalam»
me sydämmcllistä laupeutta, siksi kuinkinsaaja pakenee minusta. Niin usein kuin
maailma tahtoo syntiseen menoonsa wietella minua, niin puhun katkerasta piinastasi, siksi kuin woitan maailman Viettelyksen.
Jaa, Wapahtajani, olkoon hätänikmnka suu»
ri tahansa, niin ei minulla mitään parempaa' lääkitystä ole,, kuin sinun pyhät, haH»
wasi. Kuin waan ne faawutan ja niihin
menen, olen minä autettu. Herra lesu
tc, Sinä joka edestäni kuollut ja kuoleman
pelon kärsinyt olet, ole tykönäni wiimeisel»
la hetkelläni, ja karkota kuoleman katkeruus lohdutuksesi' makeudella. Tiedäthän
Sinä, että minä kuolemasi ansioon ainoastaan luotan, ;a etten minä mistään muusta autuudesta tiedä. Mutta kuin Sinä o
Httra suuresta armosta ja laupeudesta mi-
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nulla olet, niin olen minä ansiostakin rikas;
minulle lahjoitsillä armosta olet Sinä
tanut. Herra lesu Kriste, Sinä joka olet

sen

ja

autuaaksi teke-

mään: auta, että' minä aina Sinussa lewon löytäisin ja pyhäin haawaisi suloisessa
lohdntuisessa loppuuni asti pusyisin. Amen.
IV.

Piu»a'wiikon alnssss.

Vl- 6ä».-2. Jumala, sinua kiitetään Sionissa hiljaisuudessa ; ja sirulle maksetaan !wp,<ms.

Herra lesu Kriste, Sinä Jumalan ka-

ritsa joka maailman synnin pois otit, armahda meita> ja anna meille rauhasi.
Jumala, sinua ylistetään Sionissa hil-

jaisuudessa: ah, niin te'e minunkin sydammeni siwiällä Pyhällä Hengellasi hiljaisek-

ylistyksehesi. Minun sieluni weisaa sinulle, ja huuleni ylistäwät Sinun pyhää Nimeäsi, että minua ijankaikkisen armahtamisesi jälkeen, tähän piina-wiikon ensimäiseen päiwään asti olet elää antanut,
jona Sinä olet ainoan Poikasi antanut
kärsiä niin kauheata, piinaa ja kipua ja it-

si
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st kuoleman katkeruuden kaiken maailman
ja minunkin syntini edestä.

arwosasa

Niin täytyy

wiikolla ijankaikkinen
siis tällä
pelastuksenikin uudistua, joka minulle ai»
noalta pojaltasi lesukselta Kristukselta an.

saittu on. Ole ylistetty Sinä Herra Issn, joka pyhässä Temppelissäsi istut Isäsi
oikealla kädellä, ja lähetä rauhasi jokapaiZ«
kaan, waan ftmmenkiir hillitse o lefit! Mp»
nun Mämmeni edessäsi. Pidä häälywäis»
ta sydäntäni ko'ossa Pyhän Henkesi kautta,
jossa Sinä itsesi Isällesi uhrasit, että ääntäsi kuulewilla korwilla kuulisin, semminkin
hnutaisfasi: "Sinä sait minun työtä
tekemään synnissäsi ja olet tehnyt
minulle waiwaa sinun pahoissa teois«
sasi, mutta minä pyhin sinun ylitsekäymises pois, enkä muista sinun
syntiäsi!" Jaa, että tmwaMselle äa<
nellesir "Muista sitä Jaakoppi; Israel, älä minua unhota" uuden sydämmeni pohjasta kuuluisi: minä muistan
sm, rakkain Herra lesu, ja tahdon siitä
tästälähin uudestaan kiitollinen olla. Mi.

na en tahdo wäärinkäyttää

kärsimistäsi

ja
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kuolematasil

Minähalajän, oMn alammairistillesi,
tulla sinun kalttaiseksesi, siksi
mn
kuin totuudella sanoa taidan: minä olen
Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja hänen
kanssansa kuollut, että minä Jumalalle eläisin; minä elän, mutta en fillen minä, »vaan
Kristus elää minussa. Tähän welwoittaa
kylliksi ensimmäinen tulosi maailmaan ja Vaelluksesi kuuliaisuudessa, köyhyy»
dessä ja alhaisuudessa. Mutta niinkuin
lukemattomat piinat owat sinua ristillä
kuolemaan asti ahdistaneet, eikä Jumalallinen tuomis ole pyhää ihmisyyttäsi, wähim.
mastikään säästänyt, olet Sinä minun wiheljäisen niin itsehesi yhdistänyt, että, jos
minäSinun unhottaisin, olisit Sinä oikeuudella minua taas unhottawa, ja minua Isäsi ja Hänen Gnkeleinsä edessä kieltämä. Niin
siunaa siis armias Lunastaja, kärsimisesi alku ja loppu minulle wiheljäiselle parhaaksi.
Siunaa sen alku totisen, ja eläwän Uskon
perustukseksi minun sydämmessäni. Siuna
piinasi minulle ristisi salaisuuden tuntemista rakkautesi perustukseksi, ja totiseksi
yhdistykseksi kuolemasi ksnsfa. Siunaa kai-
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simisesi loppu minussa karsiwallisyydeksi toi-

wossä, että minä hiljaisena pysyn kaikissa

wastuksissa, olen tahdollesi kuuliainen kaikkinaisissa tilaisuuksissa ja niin Sinussa loppuuni asti pysyisin, että ijankaikaikkisesti
kunniastasi iloita taitaisin, Sinun kalliin
ansiosi tähden. Amen.
V. Kiiras-Torstaina.
ehtoo tuli, istui Hän pöydän tykökaydentoistokymmmen
Opetuslapsensa kanssa.
nä

Wtty, 26:>21>. Ko3ka

D rakkahin Herra lesu, kuinka taidamme toki kylliksi ylistää ja kiittää Sinua sanomattomasta rakkaudestasi ia hylvyydestäsi, joitas tällä pöyällä meille osottanut olet. Tänään al'at Sinä sitä tiedä
käydä, jolla Sinä katkeralla kärsimiselläsi ja kuolemallasi kaiken maailman synnit
fswittaa tahdoit. la. katso, ennen kuin menet, te'et Sinä wielä kanssamme liiton,
on uuden Testamentin, jsssa Sinä kalliin
ruumiisi ja meresi meille käyhille syntisille
rakkautesi makuutukseksi annat, että se, joka tätä ruumistasi syöpi, ja wertasi juopi,

se

hän on olewa Sinussa

ja Sinä

hänessä.
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lupaat sille iankaikkisen elämän
ja ettäs olet hänen herättämä impäiwänä. O anna rakkain lesu!

Ia Sinä

antaa,

meisenä

ettemme niin kallista rakkauden atriata, jota Opetuslapsesi tänäin ensikerran nautitsiwat, halpana pidä, waan aina totisella har-

taudella sitä sydämmissämme kannamme. Anna, että me aina sitä totisessa Uskossa
ja sydämmelliftllä hartaudella mahdollisesti
naulitsemme; ja auta että näin kallis rakkauden side Sanasi ja ensimmaise K asetuksesi mukaan sikeen ja'etaan, että mekin A
postolisi neuwosta, tästä leiwästä syötyä
ja tästä kalkista juotua, kuolemittasi julis<
tamme, siksi kuins meidän tästä murheen
laaksosta Sinun kunniahasi saattawa olet,
jossa me istuen pöydän tykönä Valtakunnassasi juowumme huoneesi rikkaista tawaroista ijankaikkisesti. Umen,
-
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VI. Pitkätt» Perjantaina.
Zoh.

19: 17. Ia hän kantoi ristiänsä ia meni siihen paikkaa n,, joka kutsutaan pääkallon pai-

kaksi.

Uh Herra, Sinä ijankaikkinen Jumala

ja Isa, katso toki rakasta Poikaasi, kuinka suurta kipua hänen on täytynyt kärsiä

minun tähteni! Uh, Isä, katso tn,i, kuka
mitä kärsii, ja muista armollisesti sitä kennen edestä hän kärsii. Ah uskollisin Isä,
eikös Poikasi ole sama wiatoin Jumalan
karitsa, jonka palweliaisi edestä antanut olet?
Eikö se ole elämän ja kunnian Herra, jota
min kuin lammasta teurastus-paikalle kulotetaan ja syntisten edestä kauhiasti kuoletetaan? Ah, muista tori, olumala, joka
maailman elämätä halajat, että Sinun rakas ja ainoa Poikasihan soon, jonka omasta sydämmestäsi synnyttänyt ja minun heikkoudestani osalliseksi tehnyt olet. Uh tosin, Sinun Jumaluutesi pukeutui minun
luontooni ja antoi ripustaa itsensä ristille,
ja on kantanut synteimme kauhean rangaistuksen. Uh Herra, käännä silmäsi tämän
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arwosi ja hywyytesi te'sn

puoleen.

Katso

rakasta Poikaasi, kuinka hänen ruumiinsa
wenytetty ja ripustettu on. Katso käsiänsä,
kuinka niistä weri juoksee, ja anna armol-

lisesti
tehneet

waaryyteni
joita kätemme
owat. Katso Herra kuinka kylkensä
pistetty on, ja wirwoita meitä siitä wuotaneella wereNa. Katso hänen jalkojansa,
jotta ei ole käyneet synnin teitä, kuitenkin
«auloilla rewityt owat, ja anna minulle armosi, että jalkani Sinun teitäsi katoisi; erolta minua pahuuden tieltä, ja anna minun
alati polullasi waeltaa. Amen.
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Vll. PlNa-wWml lopulla.
zoh.

19: 41. Mutta siinä paiknssa, kuin hän listinnaM»
tlin, oli yrnitarha, ja yrttitarhassa uu» yauta, johon?
ka »i wielä kukaan ollut pantu, siihen Hb paniwat Ie«

suksen.

Rakkain Herra Zesu, minä olen tämän
piinawiikon al'ussa rukoillut Sinulta sitveatä 'ja hiljaista sydäntä. Nyt hautasi reunalla rukoilen minä myös Sinua: anna ar«
mosi, että sieluani hiljaisena pitää taitai?
sm.
Kuolemasi ristillä on kaikki ystäwäsi
ja wihollisesi hillinnyt, mikä ennen täynnä
lewottomuutta oli. Kaikki, siinä saapuwilla olewaiset, tunsiwat maltasi kuolemas»
sasi, ja ylimmäisen woiman. Wihollisesi
olvat hämmästyksissä, telmawä kansa kääntyy takaisin; äitisi, jonka sielun läpitse teräwä miekka käwi, opetuslapsesi ja muut

pyhät

sielut

owat

alallansa Sabdathina

Lain mukaan. Riin pyhitä minullenkin
kuolemana hautaus-päiwäsi pyhäksi hiljap
suudeksi. Koska Sana rististä, jota tämän Viikkoa kuullut olen, sieluni läpi käynyt, mieleni liikuttanut ja wikani tunte-
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minen mlnun lewottomaksi tehnyt on; niin
anna armosi, että minä tänä hetkenä lewon löytäisin siinä armossa, jonka Sinä miMlllenkin pyhällä piinallasi ansainnut olet.
Mutta anna o Herra Pyhyytesi kalleus, jo»
ka ristissäsi salattuna on, ei uudestaan tm»
haan minulle osotettu olla, waan anna minun ottaa ja nautita sitä uskon hiljaisella
hengellä, jonka kautta fydämmeni palamalla
rakkaudella kohtaasi sytytetään ja minua
pyhään noudatuksesi Vaellukseen kehoitetaan,
että tämä uudistettu punasi muisto minul«
le runsaasti ajassa ja ijankaikkijuudessa siu«
nattu olisi. Amen.
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XVII.

Nukons

ensimäisenä Pääsiäis-

päiwmm.

Pf.

Il 6: 15, 16. Ilon ja autuuden ääni on
kasien majoissa. Herran oikea käsi saa woilon! Herran oikea käsi on korotettu- Herran oikea käsi
woiton.

saa

Herra Isa

lopeura

luutaan

Kriste,

su

usta,

sinä wäkewä Jasinä woittamatoin

sankari, Sinä woimallinen rauhan ruhtinas,
Sinä syntein sowittaja, kuoleman kukistaja ja helwetin häwittäjä! Minä kiitän Sinua sydammestani woitollisesta ja ilahuttawasta ylösnousemisestasi, jolla Sinä kuolemalta wallan ottanut ja ijankaikkisen, katoomattoman menon taas walkeuteen tuottanut olet. Sinä olet itsesi osottanut kaikkiwaltiaana Herrana, jolla helwetin ja kuoleman awaimet owat, joka awaa eikä kelienkään sul'e. Sinä olit kuollut, ja kat-

so,

nyt elät Sinä ijankaikkisesti.

Sinä

olet Kansasi kuolemasta ja helwetistä pelastanut. Kuolema, kussa on sinun otas?

Helwetti, kussa on sinun woittos? Kiitos
<5
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lesu, joka meille
woiton antanut olet. Sinä olet kuoleman
ijankaikkisesti niellyt, ja kaikki kyynelemkäykäämme
me pyyhkinyt pois.
Herran tykö, hän on meitä lyönyt, hän
on myös haawamme sitowa. Hän on meitä taas kor'ottawa kolmen päiwän perästä; hän on meitä elämäksi tekewä, että me elämme hänen edessänsä. Sentähden iloitsee mi»un sydammcni ja sieluni ole
riemullinen; Sillä Jumala ei ole sieluansa
Helmerissä hylännyt, eikä sallinut pyhänsä näkemän turmellusta. Sinä olet wähän
aikaa ollut Jumalasta croilettu, mutta nyt
olet Sinä kruunattu kunnialla ja kaunistuksella. Sinä olet pel'osta ja tuomiosta
temmattu, ken taitaa elämäsi pituutta lukea? Rakentajilta hyl'ätty kiwi, on nurkkakiweksi tullut! ja on Herralta tapahtunut, ja on ihme meidän silmaimme edessä. Wanhurskaitten majoissa weisaraan ilolla: Herran oikea käsi on kohotettu; Herran oikea käsi
woiton! Minä en kuole,
maan elän, ja olen julistama Herran töitä. Sinä olet totisesti ylösnousemus ja elämä.

olkoon Sinulle

Herra

se

saa
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Ken Sinuun uskoo, hän elää, ehkä hän kuollut olisi. Sinä olet uskowaisille elämä, sentähden ei he koskaan kuole. Sillä Sinä,
heidän elämänsä, et kuole, sentähden ci he taida elämätänsä kadottaa. D lesu! Sinä
olet noussut kuin ihana aamurusko. Nyt
annat Sinä Uskowaisillesiijankaikkisen rauhasi, jolla tarkoitetaan kaikkia taiwaallisia
hywyyksiä, lemmettä ja armoa, syntein an«
teeksi saamista, wanhurskautta, woittoa,
lohdutusta, iloa ja elämätä. D Sinä eläwä, lohduttawainen, suloinen, ijankaikkinen
rauha, sinä ihana lesuksen ylösnousemisen
hedelmä! tule minun sydämmeheni, ilauta
sieluani. Sillä sinun rauhastasi iloitaan,
niinkuin elon aikana iloitaan; niinkuin saaliin jaossa iloitaan. Anna, Herra, meidänkin totisessa katumuksessa ylösnousta. Anna meidän saada osa ensimmäisessä ylösnousemisessa, ettei toisella kuolemalla mitään waltaa ylitsemme olisi. Nouse sinä
ylös meissä, elä meissä, woita Sinä meissä maailma, synti, kuolema, saatana ja hel-

Lohduta sielujamme murheessa ja ahdistuksessa Sanallasi ja rauhasi hengellä.
wetti.
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myös wiimeisenä päiwänä ruumiini ylösnoususi woimalla ijankaikkiseen elämään. Jaa, Herra, silloin olet Sinä
noma: "Nouskaat ylös ja riemuitkaa:, te
maan alla makaawcnset! Sillä minun kylwöni on wcherjäisen niityn kylwö". Silloin
on mätänewa, kuolema ruumiini, pukema
päällensä katoomattomuuden, woiman ja
kunnian, ja on kirkastetun ruumiisi kalttainen olema; silla elämämme on Sinussa
lattu. Mutta koskas elämämme ilmi saattama olet; niin olemme mekin kanssasi
kunniassa ilmestyivät. Amen.

Herätä

sa-

sa-

XVIII. Nukous Toisena Paäsimspciiwmm.
Luc. 24: 16. Mutta heidän silmänsä pidettiin, ettei he
teneet

tun-

handä.

D Sinä autuaallinen ja ystäwällincn
Pääsiäis-Kuningas, joka tänäin molemmat
suruiset ja harhailemat Opetuslapsesi ojentanut olet: mekin tunnustamme ja mailtamme, että meidänkin ymmärryksemme, ennustajain opetuksessa,

luonnostansa

pimetetty
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on, ja ettemme itsestämme hengellisyydessä
mitään hywää tehdä taida, sentahden rukoilemina me, ettäs sokeuttamme auttaisit,
Uskossa tulisiksi ja rakkaudessa palawiksi
tekisit, että sydammissämme oikea tuntemisesi walkcus nousta mahtaisi. Ia koska
wiimeinen hetki lähestyy, ilta joutuu ja
päiwä
pimeyntyy, jona rakas kristillinen Seurakuntasi uskottomilta ja eksytyiltä, wäärilta weljilta, maailmalta ja
Voimalliselta kowasti kiusataan; ah niin ole
Herra meidän tykönämme! kiiruhda meitä
auttamaan, Herra meidän apumme! Jakosia elämämme ehtoo joutuu, niin ole meissä
ja meidän tykönämme, että me ilolla sinne
tulisimme, jossa me iankaikkisesti tykönäsi
tulemme. Amen.

maassa

sen

asumaan
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XIX. Rukous
1

Pet.

3: 22.

mennyt,

Hela-Torstmna.

Joka »n lumilan oikialle kädelle
hänelle owat Enkelit ja wallat

ja woimn!

alammaiset.

Kriste, Sinä kaikkiwaltias woiton ruhtinas, joka woitollisen ja
iloisen Taiwaaseen mänösi kautta olet isD

Herra lesu

tuinnut Jumalan Majesteetin ja woiman
oikealle kädelle, ja pannut kaikki wihollisefi jalkaisi astuinlaudaksi, nimittäin, synnin, kuoleman, saatanan, Helmerin ja maailman: kuinka pitää minun tätä woittaa,
tätä kunniata, tätä korkeata Nimeä kylliksi ja ansiollisesti ylistää! Sillä sitten
kuins synteimme puhdistuksen itsesi kautta
tehnyt olet, olet Sinä istuinnut Jumalan
Majesteetin oikealle kädelle. Sinä wäkewä

Jumala menet ylös riemulla, ja Herrapa-

pasuunalla.

Mstäkäät meidän

weisatkaat Hänelle ylistystä toimella! Sinä

olet mennyt ylös korkeuteen ja olet wankeuden sidottuna myötäsi wienyt. Sinä olet

saanut lahjoia ihmisille. Sinä olet korotettu kaikkein Enkelien ja ruhtinas-kuntain y-
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litse, kaiken wallan ja woiman, kaiken

sen

ylitse, kuin tässä eli toisessa maailmassa
mmitettäa taitaan. Jumala on Sinun
Seurakuntasi pääksi tehnyt, joka on kaikki kaikissa täyttämä Ruumiisi. Sinä olet
meidän ijankaikkinen, ainoa päämme, joka

Ruumiinsa ja jäsenensä wal'olla, lohdutuk-

sella, woimalla, woitolla, rauhalla, ilolla ja
elämällä täytät. Sinä olet meidän ijankaikkinen kuninkaamme, woitelet meitä pyhällä
Hengellasi, annat meille Ewangelistat, Apossolit, Profeetat, Paimenet ja Opettajat,
pahan ruumiisi Varmistukseksi. Sinulla on
ijankaikkinen Wmmäinen Pappeus; sentahden taidat Sinä joka aika autuaaksi tehdä, ja Sinua awuksi huutawaisten rukouk-

set kuulla. Sinä olet Taiwaaseen astumisellasi meille osottanut tien, kadotetun Paratiisin awannut ja sian Taiwaassa walmis-

Ettäs nyt niin kuin päämme Taiwaassa olet, niin eiwätkan jäsenesikään sieltä ulossul'etuksi tule. Sinä olet iankaikkisen pelastuksen ansainnut ja olet werelläsi kaikkein pyhimpään astunut, ja rukoilet
edestämme JM, että mekin kerran Isäsi
tanut.
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huoneeseen tulisimme, asuaksemme kanssasi
siellä suuressa ilossa ja rauhassa. Sentähden olet Sinä kor'otettu Isäsi olkialle kädelle, ettäs meitä perässäsi

wetaisit ja että
sinäkin,
me siellä, kussa
olisimme ja Sinun
kunniasi näkisimme. Wedä jo nyt meitä tyköösi, että me mielellämme tykönäsi Taiwaallisessa olossa za elämässä waeltaa ja
asua taitaisimme; että sydämmemmeki siellä kussa tawaramme olisi; ja etsisimme
niitä kuin ylhäällä, eikä mitä alhaalla owat; että kuluneen unhottaisimme ja tukivara tarkoittaisimme. Wedä meitä perässäsi, niin me juoksemme. Anna meille Taiwaallisen aamuruskon siiwet ja pyhä perääsi halawoiminen, että me tykösi lentäisimme.
O koska tullen minä sinne, että kaswosi näkisin, ja kanssasi Sinun Isäsi ja minun Isäni,
Sinun Jumalasi ja minun Jumalani tykö
tulisin? Tule, Herra lesu, ja ota minua
tykösi. Amen.
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XX

Rukous

ensimmäisenä Helluntaipmwäna.

les.

44: 3. Minä tahdon wuadattaa wedet ianowaisten
päälle, ja wiirat kuiwien päälle; minä tahdon wuo«
dattaa Henkeni sinun siemenesi päälle, >a siunaukseni
jälkeentulewaistesi päälle.

uskowaistesi sydämmet niin armollisesti ja runsaasti pyhät»
lä Hengelläsi pyhänä Helluntaina lahjoittanut olet: ah wuodata sama Henkesi ja armosaateesi meidän kuiwiin ja nääntyneihin syO Jumala, Sinä joka

dämmihimme, wirwoita toki perintösi ja
wiheljäisyydessä olewaiset. Tule, o PyhH
Henki, ja kaunista meitä moninaisilla lahjoillasi, että me niitä suuria, lesukselta ta-

pahtuneita Jumalan töitä, totisesti tunnustaisimme ja ylistäisimme, että me uusilla
kielillä Sanastasi puhuisimme, sitä ylistää
ja lewittää mahtaisimme. Sytytä meitä Pyhän Henkesi paalawuudella; polta kaikki sisällinen pahuus, ja kaikki muut lihalliset
himot ja halut; sytytä totuutesi walkeus, että
me Hengessä ja Uskossa sisällisellä hartau»
della lumalatamme palwella mahtaisimme.
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O Sinä rauhan Jumala, yhdistä sydämmemme rauhan siteellä, että me siweydessä janöyryydessä, jarauhassa ja yksimielisyydessä keskenämme pysyä ja elää mahlaisiin,
me. D Sinä kärsiwällisyyden Jumala, anna meille kärsiwällisyyttä kärsimisen aikana
ja loppuun asti pysywäisyyttä. D Sinä
rukouksen Henki, herätä meidän sydämmemme, että me pyhät kädet Jumalan tykö
korottaisimme ja Sinua kaikessa hädässä
awuksi huutaisimme: ja niinkuin emme tiedä mitä ja millä tawalla meidän pitää rukoilemankaan, niin rukoile Sinä uskollinen

esirukoiliamme sanomattomilla huokauksilla.

D Sinä hiljainen tuuli, wirwoita sydäntämme kaikessa kuumudeösa ja pel'ossa. Ole
meidän suojamme ja marjomme tarpeessa,
meidän apumme hädässä, lohdutuksemme
wastukstssa. Tule Sinä wäkewä Jumala,
ja wahwista heikkoja, opeta wiheljäisille tiesi,
auta langenneita, saata eksyneet oikialle tielle ja pidä heitä oikealla kädelläsi. Sinä
kaikkein hengellisten lahjain pohjatöin lähde,

Sinä kaikkein Taiwaallisten hywyytten ääretöin meri, täytä siis meitä lahjaisi ja hy«
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lvyyttesi rikkaudella, että me Sinua, pyhä Jumala meidän rakas Taiwaallinen Isämme ja
Sinun rakasta Poikaasi, meidän ainoata
Lunastajaamme uusilla kielillä täällä ja
sitten oikeana Helluntaina tulewaisuudessa
ijankaikkisesti ylistää ja kiittää mahtaisimme. Amen.
XXI. Rukous toisena Helluntm-pmwänä.
Luc. Ll- 13. Koska siis te, pahat, taidatte hywiä lahjo,a
lapsillenne antaa; paljota enemmin antaa Taiwaalli,
nen

I>'ä Pyhän Henkensä, sitä anmvaisille.

Ah Sinä pyhä,

taiwaallinen, rakas

tunnustan sinulle, että minä
luonnostani jumalaloin ja paha olen, ja että
minä tähän asti enämmin lihani ja wcreni ja pahan hengen wakkutuksia olen noudatellut, kuin pyhän henkesi johdatusta.
Ah anna minulle tämä syntini anteeksi, ja
käännä minusta pois
kowa rangaistus,
,jotas uhkaat kaikille niille, jotka seisomat
lPyhää Henkeäsi wastaan. Minua pahoittaa

Isä! minä

se

sydämmeni pohjasta, että niin kau'an olen
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Pyhän

Henkesi armo-waikutuksia wastaan

seisonut; mutta nyt tulen minä tykösi, ja
rukoilen: anna minulle uudestaan sama henkesi. Olethan Sinä kuulewa minua, rakas
Taiwaallinen Isä, sillä poikasi on sanonut: "Jos te pahat, taidatte lapsillenne hywiä antimia antaa, paljota enammin on Taiwaallinen Isä
antama Pyhän Henkensä kaikille niille, jotka häneltä sitä rukoilemat."
Anna siis tämä Henkesi minun henkeni, siesieluni ja ruumiini pyhittää, anna hänen
pyhitetyssä sydämmeni Temppelissä sytyttää JumalallisenRakkautesi tuli ja sisällinen
hartaus, joka on Jumalallisen tuntemisesi
ja Taiwaallisen wiisautesi walkeus, että
minä kaikki wahingollisena pitäisin kunniasi
rikkautta wastaan; anna sen herättää pyhän pelkosi minussa, että waan tarkottaisin
oikein Sinulle kelwata; jumalallisen woimasi, että karsiwällisyydella ristiäni kantaisin;
pyhän urhollisuutesi, että rohkiasti Mwoittelisin ja woitollisesti Saatanan, maailman
ja kaiken ihmisten pelon woittaisin. O Sinä totuuden Henki, opeta minua! Sinä
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lohdutuksen Henki lohduta minua! Sinä

Uudesta syntymisen Henki, uudista minua!
Sinä lapsuuden Henki, todista minulle olemani Jumalan lapsi! Sinä Jumalan sinetti, lukitse minua! Sinä pyhä pantti, makuuta minua ijankaikkistn elämän toiwosta! Kirjoita jumalallisella sormellasi Lakisi
sydämmeni tauluun, ja te'e minua kunnol-

liseksi, käskyjäsi tekemään. Wuodata Rakkaudesi sydämmchmi, ja sytytä siinä pyhä
into, tahtoasi täyttämään. D Jumala Py-

hä Henki,

joka pakenet jumalattomia, mutta antaudut pyhiin sieluihin, ja te'et Profeetaida ja Jumalan ystäwiä: te'e sydämmeni elämäksi uhriksi, joka palwellukstssasi
jokapäiwa Sinulle uhratuksi tulee, kuluta

kaikki lihan himot pyhällä tulellasi. Te'e
minua Jumalan asumasiaksi ja pyhyydeksi.
O sitä autuata sielua, Ma Sinä sieluni
suloinen Henki asut! sillä Sinä walaiset
sielun pimeyden, Sinä parannat haawoitettuja, lohdutat murheellisia, wahwistat
heikkoja, tu'et harhailemia, opetat nöyriä,
wirwoitat wäsynyttä sieluani; Sinä annat
woimaa kuolewaisille, ruumiin ja sielun
l4
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erotessa; Sinä pysyt iankaikkisesti uskowai-

sissa sieluissa.

Amen.

XXII. Rukous yhteisenä katumuspäiwänä.

ler. Wal.

3: 41. Nostakaamme sydämmemme ja katcmmi Taiwaaseen päin, Jumalan tykö: "Me, me olemma syntiä tehneet ja kowakorwaiset ollee:".
w,

Laupias, ijankaikkinen Jumala ja Herramme lesuksen Kristuksen Isa, Taiwaan
ja maan Herra! me waiwaset wiheljäiset
syntiset tunnustamme kaikkein pyhnnpain
pakaswoisi edessä, että me olemma
hempi tehneet syntiä meidän Isäimme kanssa, olemma wäärin tehneet ja olleet jumalattomat, näillä 'moninaisilla ja raskailla
synneillä olemma me tosin wanhmskaan nuhasi ja monet rangaistukset ansainneet.
Mutta me ladomme synteämmc sydämmes-

sen

tämme; ja ettäs meidän yhteinen Isä ja
rakas Jumala olet, joka sanot: "Niin totta kuin minä elän, en minä tahdo synti-
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sen

kuolemata! niin otamme me pakomme
sisalliseen ja sydämmelliseen laupeudeesi nöyrästi rukoillen: ettet muistasi nuoruudemme synteä, eikä mitään pahuutta, waan
ettäs muistasit meitä äärettömällä hywyydelläsi, armollasi ja laupeudellasi. Ah Jumala ja Isä! älä rankaise meitä nuhassasi,
äläkä meitä julmuudessasi kurita. Ah Herra, ole meille armollmen! älä sysää meitä
kaswoisi edestä, äläkä anna meidän peräti
hukkaantua. Dsota meille ihmeellistä hywyyttäsi, sinä niitten Lunastaja, jotka Sinuun luottawat, äläkä anna kaswomme
häpiään tulla. Ah Herra Jumala Sebaotti, ole meidän kanssamme; ah Jumala,
ole meidän Jumalamme! Nouse auttamaan,
ja auta kaikkia wiheljäisiä ja ahdistettuja
maan päällä. Uskollisin Jumala ja Isä,
älä suo, keskellemme istutettua wiinamakeäsi, hawitettäa. Nouse, Herra, ja auta
meitä wäkewällä kädelläsi ja kaikkiwaltiaalla käsiwarrellasi, tee hywää talle ja kaikille muille maille, jossa Sinulla Sanasi
jälkeen asuntasi on. Wahwista ja lewitä
Waltakuntasi, jonkas asettanut olet, sillä
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se

on Sinun tekosi. Mspidä mettä ja
rakkaita jalkeentulewaisiamme puhtaassa,
terweellisessä Opissa ja toiwotetussa rauhassa. Suojele meitä, o uskollinen Jumala ja Isä, sodalta, kapinalta ja tamppaukselta, rutolta ja muilta waarallisilta
taudeilta. Käännä pois kallis aika, katowuodet, wahinkollinen myrsky ja muut rasitukset. Walaise sydämemme, että oikean, totisen katumuksen te'emme, kaikkia
tiettyjä ja tietämättömiä syndejä maltamme, sitä wastaan Sinua ja pyhää Sanaasi silmäimme edessä pidämme, ja niin ansaitun ajallisen sekä ijankaikkisen kadotukmaltamme. Tämän kaiken tahdot Sinä tehdä, o uskollinen laupias Jumala ja
Isä, rakkaan Poikasi lesuksen Kristuksen,
meidän Herramme ja Lunastajamme kalliin
ansion ja esirukouksen tähden. Amen.

sen
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XXIII Rukous elo-iuhlana.
Ps, 65: 12. Sinä Kruunaat maan hywyydelläsi, ja
askeleesi tiukkua lihawuudesta.

annat

ja Pyhä
Henki, sinä olet kaikkiwaltias Taiwaan ja
maan Luoja, ja Sinussa elämme, liikumme ja olemme. Mutta Sinä tahdot, ih-

Herra Jumala, Isa, Poika

mistä elämään leimasta, ja olet sentäyden
jo maailman alusta tehnyt maan hedelmälliseksi kaikkiwaltiaalla Sanallasi ja wedenpaisumisen jälkeen luwannut, että niin
kauan kuin maailma seisoo, ei pidä wiljaa
ja eloa puuttuman. Siksi on, o Herra, tämä asetuksesi alati pysynyt. Alati wiela
siunaat Sinä wuoden hywyydelläsi. Sinä
annat ruohon kaswaa eläimille, ja wiljan
ihmisten hywäksi. Sinä tuotat siis leiwän
maasta ja täytät sydämemme ruo'alla ja
ilolla. O Herra, kuinka toimellisesti olet
Sinä kaikki asettanut! Kuinka suuri on
hywyydesi meitäkin kohtaan, jotka emme
ansaitsisi leipääsi, kuinka ihmeellinen kaikkiwaltiaisuudesi, tehdessäsi mahasta paljon,
koskas runsaan hedelmän tuotat siemenes-
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maahan kylmetään! Sanomatoin
hywyydesi, armosi ja Kalkkiwaltiaisuudesi

tä, joka

on se, o Sinä. uskollinen Jumala, jollas
tänäkin wuonna maatamme etsiskellyt olet.

Ihmiset kylwiwät siemenensä toiwossa, ja
Sinä olet täyttänyt sen, ja siunannut maan

hedelmällä, että tänään riemuiten tulemme
kaswoisi eteen. Ah, Herra, Sinunhan omasi kaikki on, emmehän me taida mitään
tuottaa maasta.

Sentähden rlkoon sitä

paljon eli wahän, kuitenkin äärettömästi
enemmin kuin ansainneet olemme. Sentähden kiitos olkoon Sinulle ja Pyhälle Nimellesi kaikesta, mitäs meille tänä wuotena pelloistamme antanut olet. Mutta me
rukoilemina myös Sinua, o rakas Isa!
älä ota sitä meiltä wihassasi, mitäs armossasi antanut olet. Anna jokapäiwänen
leipämme, jotas nyt runsaasti ja'at. Varjele kaikki kaikesta waarasta ja wahmkosta, mitä hywyydesi on meidän antanut ko'ota, ja anna meidän sitä elämällä ja terweydellä, lewossa jarauhassa nauttia. Mutta kaikkein esinna anna meille kiitollinen
sydän, joka ei lahjojasi waärin, waan kun-
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niaksesi käyttäsi, ettei ne ainoasti antasi
woimaa ruumiille, waan myös sieluimme
hywaksi olisiwat. Ala suo meidän niitä
tuhlata waan paremmin muillekin niistä
jakaa. Gtsiskele wastakin maatamme armollasi. Wiljele se meille, ja te rikkaaksi.

sen

neste, anna aurinkon paistetta
ja sadetta ajallansa, ja anna oikein arwata,
mitä uudestaan kylmetään, että tulemanakin wuotena maa kaswunsa antasi ja runelon tulo olisi, että riemuttaisiin ja
weisattaisiin, ja kunniatasi aina julistettaisiin. Armahda myös, o Herra, kaikkia
meidän weljiamme, erinomattain tänä aikana. Olethan sinä Jumala, joka alati
awaat armiaan kädesi ja rawitset kaikki,
kuin eläwat, suosiolla. Muista köyhiä,
jotka ei mitään ko'onneet, ole ja anna runsaasti saaneitten, heitäkin wasten ko'ota.
Kussa wähä on, siinä siunaa wahä tulo,
että sitä ylettyisi, ja kussa paljon on, siinä
estä, ettei
pahuuteen käytetyksi tulisi.
Anna, Herra, rauha ja lepo maahan, ettei
wieraat eloomme tulisi ja sitä nauttisi.

Kostuta

sas

se
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Estä jokapaikassa katowuosi, kallis aika
ja nälkä. Mutta kaikkein esinnä lahjoita
kullekin tyytywäisyys sillä, mitäs antanut
olet, että rikkaat ja köyhät tunnustaisiwat
woimasi, ja ylistäisiwät Sinua ijankaikkisesti. Mutta wihdoin, o Herra, opeta
meitä ajattelemaan, että me itse hengellinen peltosi olemme, ja Sinä olet Elon
Herra, joka kaswaa Seurakunnassasi. Sen»
tähden rukoilemina me Sinua: lähetä työn»
tekijöitä eloosi. Auta, että jokapaikassa
Kristikunnassasi hywä siementäsi kylwettäi.
siin japuhdasta Oppia saarnattaisiin. Warjele maailmaa ohdakkeista, jota wihollinen
on alati kylwämässä. Käännä niitä, jotka
wieläi kylwäwät Lihassa, ettei he siitä
turmellusta niittäsi. Sitäwastaan pyhitä
kaikkia meitä, että me Kristillistä mieltä
kantaa, hengessä kylwaä ja siitä kerran
ijankaikkisen elämän niittää mahdaisimme.
Jaa koska wihdoin koko maailma tulentuu wiimeiseen kylwöön, niin auta myös,
että me kaikki kuin puhtaat nisut Sinun
aittaasi ko'ottaan ja korjataan ijankaikkiiloon. Siellä me niitämme alati,

seen
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sanonut olet,

knins

ja

iloitsemme sanomat-

tomalla ilolla. Kuule meitä, o Herra, rak-

kaan

Poikasi lesuksen Kristuksen tähden.

Dnen.

XXIV.
Phil.

Rukous

1: 23. Minä halaja,,

kuollo-iuhlana.

tääldä eritä

ja olla Kristuksen

kanssa.

D Sinä suloisin, rakkain ja armollisin Herra lesu! mitä taitaa olla ihanampi ja suloisempi, kuin tämän elämän pimeydessä ja moninaisissa waikeuksissa halawoida jumalallista makeutta, ja sydämmesta ikawöida ijankaikkista autuutta, ja
olla mielessänsä siellä, kussa ne oikeat ja
totiset ilot owat. Ah, koska
nähdä Sinua? Koska tainnen ilmestyä Sinun
kaswoisi eteen? Koska kyllästynen kauneudestasi? Koska saattanet Sinä minun ulos
tästä pinnasta wankeudesta, että ylistäi-

saanen

sin Nimeäsi, enkä koskaan mitään haikeutta eikä pahaa kärsisi? Koska tullen minä
niihin ihmeteltäwiin ja ihaniin asuntoihin,
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kussa ilon

ja riemun ääni kaikuu wanhurskasten majoissa? Autuaat ne, o Herra,
jotka huoneessasi asumat! he ylistäwat Sinua ijankaikkisesti. Ia tosin omat ne autuaat, jotkas walinnut ja taiwaalliseen perintöön wastaanottanut olet. Katso, Herra! täydelliset hurskaat kukoistamat edes-

säsi, silla heitä rawitaan huoneesi hedelmällisyydestä, ja Sinä juotat heitä riemun
lähteestä; sillä Sinä olet elämän lähde, ja
Sinun wal'assasi nä'emme me walkeuden.
Jaa, he rawitaan niin siitä, että hekin
loistamat kuin aurinko Sinun kaswoisi edessä, maikka he tosin Sinulta, o Jumala, wal'on

saaneet

omat, joka

heitä

mätk-

äiset. Kuinka ihmeelliset, kuinka kauniit
ja suloiset owat Sinun asuntosi, o Sinä
sotajoukon Herra! minun synnillinen sieluni
halajaa sinne sisälle astua. Herra! minä
rakastan huoneesi kauneutta ja kunniasi
kaupunkia. Mtä minä anon Herralta, sitä
minä mielelläni soisin, että minä Herran
huoneessa asusin kaikkena elinaikanani. Mutta mitä te'en minä wiheljäinen, joka kuo-

lewaisuudeni raskailla kahleilla wielä niin
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kowin kiinitetty olen? Mitä teen minä?
Niin kau'an kuin tässä elossa olemme,
waellamme me kuin muukalaiset Herran
edessä! meillä ei ole täällä yhtään pysywäistä asuinsiaa, waan tulewaista me haemme; mutta meidän takauksemme on Tai-

waassa.

D jos minulla kyyhkysen

siiwet

olisi, että sinne lentää ja lepoa etsiä tohtisin! Ei mitään ole suloisempata, kuin
Herrani tykönä olla. Lainaa minulle, Herra, että Sinussa riippusin, niin kauan kuin
näissä kuolcwaisissa jäsenissä wielä edessäsi olen, niinkuin kirjoitettu on: "Joka
Herrassa pysyy, hän on yksi henki Hänen
kanssansa". Uh, Herra! kuinka suuri on
suloisuudesi makeus, jota Sinä niitten sydammiin ihmeellisesti wuödatat, jotka ei
rakasta, eiwat etsi, eiwätkä halaja muuta
kuin ainoasti Sinua. Autuaat owat ne,
joitten toiwo Sinä ainoasti olet, ja jotka
owat alati rukouksissa. Autuas se, joka
yksinänsä istuu ja waiti on, ja ottaa waarin päiwällä ja yöllä, että hän, ollessansa
wielä tässä katoowaisessa ruumiissa, mahlasi ensin maistaa Sinun makeuttasi. Mi-
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na rukoilen Sinua pyhäin haawaist kautta,
jotkas ristillä meidän autuudeksemme kärsinyt olet, josta pyhä ja kallis meresi wuosi, jolla me lunastetut olemme, haawoita
minun synnillistä sieluani, jonka edestä
Sinä myös tahdoit kuolla; haawoita sitä
palaman rakkaudesi tulisella ja »voimallisella nuolella; haawoita sitä, o Herra, Sanallasi, joka on eläwä ja woimallinen, ja
teräwämpi kuin kaksiteräinen miekka. Sytytä minuun sisällinen halajaminen fauneudcsi perään, etten tässä elossa mihinkään lohdutukseen tyytysi, siksi kuin Sinua
totisesti kauneudessasi katselen niinkuin rakkainta ja uskollisinta ystäwätäni, sinua,
o minun Jumalani ja Herrani! että minä
siellä sinun ihmeteltäwintä, kauneinta ja
lempeintä kaswoasi katselisin, niitten kanssa, jotkas walinnut olet Majesteettiasi
nöyrimmästi rukoilemaan, että minä Taiwaallisella, sanomattomalla ja iankaikkisella riemulla suurella äänellä
mahtajin: "Katso, mitä halawoinut olen, sitä
nyt näenki; mitä toiwonut olen,
sainki; mitä niin hartaasti rukoillut olen,

sanoa
sen

sen
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saawutin: sillä minä olen Taiwaassa

sen

kanssa yhdistetty, jota minä wielä maaileläissäni kaikesta woimastani rakastin; Hänen, jossa uskollisella Rakkaudella
kiiniriipuin kyynelitten laaksossa, sitä ylistän ja kunnioitan minä nyt iankaikkiselta
ilolla, ja rukoilen Häntä kaikkein walittuin
kanssa, joka elää ja hallitsee, Jumala iankaikkisesti!" Amen.

massa

Lisäys.
I. Rukouksia kristillisten Seurakuntain edestä.

1. Alkurukous.
20. Kussa kaksi eli kolme kokoontumat miNimessäni,
nun
siinä tahdon minä heidän keskellänsä

Matth. 13<
olla.

lesu! Sinä joka luwannut olet:
"Kussa kaksi eli kolme kokoontumat
minun Nimessäni, siinä tahdon miD

nä heidän keskellänsä olla!" täytä
meilenkin Sanasi! Katso! me olemme tässä Sinun Rimeesi kokoontuneet, warmis«5
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tuaksemme Ewansttliumisl kalliista San«sta, että me kaswaisimme kaikissa Tinun

tuntemisessasi kappaleissa, lisääntyisimme
Uskossa, rikkaaksi tulisimme Rakkaudessa
ja wahwistua Taiwaassa mahtaisimme.

Ilman Sinua emme taida mitään tehdä,
Sinä ainoaasti laitat meissä tahdon ja

toimituksen mielisuosiosi

jälkeen, jotka olem-

me kunnottomat jotain tekemään eli tahtomaan niinkuin Ue meistämme. Sentähden tule niitten tykö, jotka hamasta äitin
kohdusta omasi owat, ja te'e asuntosi meidän keskellämme, jotka Sinua rakastamme
ja halajamme niinkuin peura raikasta mettä. Anna meidän »voimallisesti tuta läsnäoloasia, ja liikuta Mäntämme sormellasi.
Anna walkeudesi loistaa meidän keskellämme, ja anna Hengen wirrat wuotaa. Ilmoita kunniasi meidän keskellämme, että
me nä'emme Sinua ja huudamme: "Herra,
ole meidän kanssamme!" Siunaa kutakin
meistä! Sinä sydänten tutkia! Sinä tunnet heidän/ niinkuin heille tuttu olet; Sinä tiedät, mitä kultakin wielä puuttuu, ja
missä wajaus on. Dsota meille, Herra,
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wirheet, ja awaa aina enämmin ja
mämmin meille sydämemme aiheet täällä armon ajassa, ettei ne nasta tuomiolla ilmi tulisi, waan että meillä wiela täällä

salaiset

aikaa olisi kiiruhtaa armoistuimesi eteen
saamaan anteeksi Sinun weressäsi. Äläkä
anna meidän lanketa cpäilykseen,koska wääryydemme meille ilme tulee, elä suo meidän
turhaan walittaa, koska syntimme raskauttamat meitä, maan anna meitä turwallisesti tarttua ennustus ja lupaus Sanaan:
'Teidän pitää minun kaswoiani etsimän! 'ja

kaswosi löydettyä tulla kaswoilwsi siunatuksi. Warzcle mettä Herra kaikkinaisilta

erhctyksiltä, kcwiämiclisclta ja bäyräyiseltä
pimeältä ja lahjoita meille woimia pyhään
elämään ja waellukscen, että me antaisimme,

walkeudemme loistaa ihmisten edessä, että
he näkisiwät dywät työmme ja kunnioittasimat Isaa joka on Taiwaassa. Anna,
että me ristiäsi kärsiwällisesti kannamme,
ja pidämme
kunniana, olla Nimesi kautta pilkattu. Mutta älä anna
meidän mitään pilkkaa tuottaa Nimellesi,

sen suurena

waan anna että me hywllla töillä tukit-
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ftmme hulluin ihmisten suun, ja kokoomme
hiiliä wihollistemme päälle. Kaikkeen tähän totiseen hywäan siunaa meidän kokouksemme, anna sen jokaitselle armossa wah.
»istumiseksi olla. Karkota kaikki hajalliset ja syntiset ajatukset, ja pidä meitä walwowaifina ja ahkeraina rukoukseen ja Sanasi tutkimiseen. Läsnäoloasi herättäköön
meitä kunnioittamiseen ja hartauteen, kos-

ka me läsnäollessasi kokoontuneet olemme
Niin kuule siis ja siunaa meitä! Amen.
2.
loh.

Päätös rukous.

Pyhä

Isa kätke niitä kuin Sinä minulle
annoit, Sinun Nimes tähden, että he olisit yksi niinkuin mekin.
17: li.

Ylistys ja kiitos olkoon Sinulle, ettes rukoustamme hylännyt ole, waan olet
antanut itsiäsi tuta meidän sydämmissamme. Ia! Sinä olet nälkäisiä rawinnut elämän leiwallä, ja »vuodattanut wedet jano
waisille, ja wirrat kulmille. Jäykät kädet
olet Sinä taas notkiaksi tehnyt ja wäsyneet polwet norjiksi, ja heikkoja uudella
woimalla wahwistanut, että me ylösme»

169

nemme siiwillä niinkuin kotka, että me juok-

semme

emmekä wäsy, että me mäellämme
emmekä näänny. Ia jos joku meistä ei
liene tuntenut tätä armoa sydämmessänsä,
niin me tiedämme, ettei se Sinun wikasi
ole, silla sinä olet alati pohjatöin kaikkein
hywäin ja täydellisten lahjoin lähte. Ah,
Herra, älä käy tuomiolle meidän kanssamme! Anna meille sydämemme uneljaifuus ja
lcwäperäisyys anteeksi, ja herätä meitä, ettemme toki kiusaukseen lankeisi! Dta meiltä pois paha ja uskoisin sydän, ettei siellä joku harwas juuri kaswaisi ja lewotto»

matkaansaattasi, ja siltä saastutetuksi tulisi! Anna sen Sanan, lonka äsköt-

muuta

täin kuulimme, warjella meitä puhtaassa
ja hywässä sydämmessä ja kantaman hedelmiä kärsiwällisyydessä. Alä anna surun,
rikkauden ja tämän maailman hekkuman
ohdakkein tukahuttaa sitä, mutta anna sen
sywästi juurtua meihin, ettei murhetten
kuumuus sitä kuiwuttasi. Anna meidän,
kautta tMa aina enämmin ja
o lesu,
mämmin Sinun kunniasi tuntemiseen, että
me alati enammin opimme, kaikki wahin-

sen
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sen suuren

kona pidämme
woiton suhteen,
jonka me Sinussa löydämme, ja ettemme
kyshisi Taiwasta eikä maata, kuin waan
Sinä meißä olet. Anna että me maailmata ja
himoa aina enämmin sydämmistämme luowutamme ja löydämme ilom-

sen

me ainoasti siinä, että kantaa ristiäsi pe»
rassasi ja kärsiä Sinun kanssasi. Anna
jokapaiwä ristinnaulitsemme lihamme sen
haluin ja himoin kanssa, ja kuoleta Sinä
itse, o Herra, meissä
wanha ihmi»en,
suurten murheitten kautta, jos niin tarwitaan, sillä me tahdomme paremmin täällä ajallisesti, kuin siellä iankaikkisesti kärsiä. Ala anna meidän takasi katsoa, koska
kädemme atraan panneet olemme, älä anna .yhdenkän meistä ei maailman wiettelysten eikä surun, eikä pahain ihmisten
uhkausten kautta Sinusta luopua, ettei
mokomalle käwisi niinkuin Sananlaskussa
notaan: "Koira syö oksennoksensa, ja pesty sika rypee jälleen ropakossa!" ja yhden
siaan seitsemän pahaa Henkeä hänessä
maan tulisi; mutta lankenneita saata Si<
nä, o Herra, taas oikealle tielle loppumat-

se

sa-

asu-
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toman kärsiwällisyydesi ja pitkämielisyydesi
ylistykseksi. Anna, ettemme luowu kokouk-

sestamme,

waan kehoittamme toisiamme rak-

kaudella ja hywilla töillä, semmenkin, nähdessämme, että päiwä lähestyy. Anna
meidän toisillemme uskolliset olla, ettei kukaan toisilleen syntiä jalaasi, jota hän
lähimmäisessänsä näkee; mutta anna ran«
kaistoille wiisas sydän ja siwiä henki, ettei
hän sitä wahin eikä lii'aksi tekisi, waan katsoisi itsiänsä, ettei myös hän kiusatuksi tulisi.
Mutta anna, o Hcrra, rankaistawalle sydämmellinen nöyryys ja itsensä kieltäminen,
ettci hän nousisi Herran kuritusta wastaan,
eikä närkästyisi sydänunessänsä, waan etsisi ja löytösi Sinun tykösi syntein anteeksi antamisen. Ah, Herra, anna, että me

pysymme Hengen yhteydessä rauhan siteen
kautta! Anna meidän alati muistaa Wimmäis.Papillista rukoustasi ja wiimeistä

tahtoasi, että miten täytyy yksi olla, jotka
Isä Sinulle antanut on, että he yksi olisiwat niinkuin Isä Sinussa, ja Sinä Isäs-

sä. Estä Sinä, Herra, kaikki wihollisen
aiheet woimallisella kädelläsi, ettei hanel-
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le onnistuisi rauhattomuutta matkaansaattaa ja sydämmiä croittaa, että me koko
elämämme ajan palwelemme Sinua oikeassa
yksimielisyydessä, ja Sinun Nimesi ylistetyksi tulisi jokapaikassa ei ainoasti rebellisyydemme, waan myös rakkaudemme kautta. Mutta me rukoilemme ei ainoasti itsemme, waan myös kaikkein ihmisten edestä. Dta pois peite Israelin silmistä, ja
käännä pakanat. Siunaa Seurakuntasi
perintö ja lapset. Anna jokapaikkaan ja
erinomattain meille uskollisia paimenia ja
Opettajia, jotka Jumalan Sanaa selkiästi
saarnaamat ja sieluin ylitse walwowat. Anna armosi olla suuri Keisarimme ja kaiken
hänen huoneensa ylitse, anna, että hän
ja rakas Gsiwaltamme täyttäsi miekkaa
hurskaitten ylistykseksi ja pahantekiäin
kostoksi, ja anna meille ja kaikille alamaisille kuuliainen sydän. Estä kaikki kapinat
ja wäärät wainot. Suojele niitä, jotka
lesuksen tähden wainotaan. Lohduta murheellisia, holho sairaita, mutta kuolewaisille
awaa Taiwaan portit. Anna waltakun»
tasi tulla woimalla meidän tykömme ja an-
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sen

na
lewätä maailman ääriin asti. Anua, että me kaikki armosi kautta woimasi
waltakunnasta riemulla kunnian waltakuntaan tulemme ja wiimein sielläi, niinkuin
täällä, seisomme istuimesi ympärillä, ja
Sinulle kaikesta uskollisuudesta ijankaikis»
ta ylistystä weisaamme lesuksen Kristukhautta. Amen.

sen

11. Rukous
1.

Pakanain kääntymisestä.
Alku rukous.

Ps. 82: 8. Noule Jumala, ja tuomitse maa, sillä kaikki
kanat owal Sinun omas.

pa-

D Sinä korkia Taiwaan Jumala, kennenkäs tykö me huutamme, jos ei Sinun
tykösi, muistellessamme niitä «veljiämme,
joille ei wielä Ewangeliumisi kirkas walo
koittanut ole, ja jotka wielä nytkin kääntymättömässä tilassa olewat, tehden sitä,
kuin ei kelwollinen ole, siitä, että he totuuttasi wastan owat walheen Hengen kautta! Sillä sinä, joka kaikki kappaleet Ylös-
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Sanallasi, ja olet itkautta tehnyt syntimme puhdistuksen,

pidät

sesi

woimallifella

Sinä olet pantu perilliseksi kaiken ylitse,
ja maailman ääret owat Sinulle tehty

tuomitse
miekka kupeellesi, Sinä sankari!

omaisuudeksi.
maa! pane

saata oikeus

Nouse,

Herra

ja

totuudelle, ja rutista jalkaisi
alle se, joka maailman pimeydessä pallit»
see, ja jonka teot owat uskottomain lap«
siissa! Kukista hänen waltakuntansa, ja
wapauta ne, jotka wielä pimeyden kahleilla sidotut owat; johdata kalliisti ostetut
lapsesi, walkeutecfi, että pakanat Sinun
walkeudessasi waeltaifiwat ja walheen en»
nuötajan lapset äänesi kuulisiwat, ja Israeli kääntyisi Sinun puoleesi. Ota pe-

rintäsi hallitukseesi, ja ainoasti olisit Kuninkas maailmassa. Älä anna meitä un-

hottaa, että me olemme armosta autuaaksi
tulleet, ettemme lakkaasi Sinua kiittämästä totuuden Sanan edestä, jolla Sinä meitä tuhansista siunannut olet, ja että me
niinkuin lunastettu omaisuudesi kansa ahkeraat olisimme hywissä töissä. Anna
rakkaus sydammissämme alati woimalli-
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tulla, meidän wictä pimeydessä
waeltawia weljiämme kohtaan, että me alati
uuttcrammasti waikuttaisimme rukouksella
ja awulla heidän autuudeksensa, alati har°

semmakfi

taammin Sinulta rukoilemme työmiehiä
eloosi, että se suuri päiwa pikemmin tulisi,
jona Sinulle, elon Herralle, tuotaan ylistys
ja kiitos kaikilta Kansoilta kalkkista sukukunnista ja kielistä. Kuule ja siunaa siis
tämä rukouksemme lesuksen Nimessä! Nmen.
I.
les.

Päätös rukous.

5: 26. Hän nostaa lipun ylös kaukana Pakanoitten
seaisa, ja wihelläa niille maan ääristä.

Herra lesu Kriste! Sinä niinkuin
ihmisen poika kunniaan korotettu Lunas-

taja ja kaiken maailman sowittaja, myös

meidän ijankaikkinen uskollinen

Mmäinen

Isan edessä ja puollustat meitä wihollisen kanteista! Eimm
eteesi notkistamme me sywässä nöyryydes»
sä, ja kiitämme Sinua, ettäs sielustamme
Niin aiwan sydämmellisen murheen pitänyt,
Pappimme, joka seisot

ja sydämmihimme elämän walon paistaa
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antanut olet. Mutta katso, pimeys peittää maan, synkeys Kansat;
anna ajan
jo tulla jona walkeudesi tulee, ja kunniasi
nousee niitten ylitse, jotka wielä tähänkope-as.
ti pimeydessä ja kuoleman marjossa
roiden Sinua odottamat. Aamuruskon äk>
käämme me tosin silmillämme, mutta päiwä ei ole wielä tullut, wielä wallitsee yö

nouse

monen miljoonan ylitse: senrähden
jo Sinä »vanhurskauden aurinko! Sinä, joka tahdot kaikkia ihmisiä autuaaksi ja että
he totuuden tuntoon tulisiwat, Sinä uskollinen ihmisten suojella, Sinä olet tosin wieläi enämmin huolellinen sydämmessäsi ihmisten autuuden ylitse, kuin me, ja wal»
takuntasi lähestyy heitä myös ilman meidän rukoustamme: mutta koskas käskenyt
olet, että meidän täytyy Nimeäsi awuksi
huutaa, ja tarpeemme Sinulle ilmoittaa, niin
rukoilemma me tällä hetkellä meidän wel<
jeimme edestä, että walosi heillekin loistasi,
ja meidän ja heidän täydelliseksi tulisi. D
mikä ilo! koska armo waltakuntasi kauniis'
ti lewiää ja suuret pakanain joukot waeltawat walkeudessa ja heidän Kuninkaansa
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kirkkaudessa, joka hMz« ylitsensä nousee!

jospa Sinä pi'an huwituksesi näkisit,
koska joka haaralla piinapalkkasi lisääntyy, ja kaikki pakanat ristisi lipun ympä«
ri kokoontumat, ja kiitoksella ja ylistyksel-

Uh

lä tykösi tulewat, etW

heidän siteensä

katkaisnut, owen awannut, kahleet särkenyt ja heidät kansaksesi ja lampaiksesi tehnyt olet. Lainaa meille silloin, uiinkuin

Johannes Kastajalle, ilo, että me niinkuin
ystäwäsi katselemme ja ihmettelemme, lukeissamme ja tuulessamme, kuinka paljous
meren tyionä puoleesi kääntyy, Ha paka.

nain woima tulee Sinun tykösi. Wuodata kaikkein uskowaisten ylitse armon ja
Wwuksen henki, että heidän yhdistetty

huutonsa pian tämän ilon luottasi,

rukoile, Sinä pyhä

Henki

ja
edestä,
kaikkein

sanomattomilla huokauksilla! Täytä kaikkein sydammet Jumalallisen rakkautesi tu-

lella, jolla Sinä meitä kuolemaan asti rakastanut olet, että he kaikki syttysiwat
pyhällä innolla waikuttamsan Taiwaallisen
Valtakuntasi lewittämiseksi. Anna, että

kaikki wapachtoisesti ja ilolla lahjansa uh!

6
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huoli tämän maailman
tawarasta, pelastaissa ja woittaissa sieluja Sinulle. Lähetä työmiehiä eloosi, ja
anna rauhan Sanansaattajain ilolla mennä autuuttasi julistamaan erämaihin. Anna heitä löyttää uskollisina kaikissa kappaleissa, ja anna heidän osottaa itsensä

raawat, eiwätkä

niinkuin Jumalan palwelijaat suuressa kärsiwällisyydessä, »vastuksissa, hädissä, pel'«
ossa, haawoissa, wankeuksissa, työssä, wal>
womisessa, Totuuden Sanassa, Jumalan
woimassa, wanhurskauden aseilla oikealla
ja wasemmalla puolella. Anna heidän Sanansa olla kuin tuli, ja niinkuin wasara,
joka wuoret halkaisee, ja anna jokapaikkaan, kuhun he tulemat, uusi Pääsiäis juhla tulla! D! Sinä Pakanain Kuninkas! joka heille to kahdeksantoista wuosisataa sitten kirkkaana aamutähtenä koitit, ja he
seurasiwat waloasi ja rukoiliwat Sinua
Betlehemissä; koita nyt heille kaikille tänä meidän aikanamme, kuin kirkas armontähti heidän sydämmissänsä, raiwaa ulos
kaikki pimeys, ja anna heidän alati kaswoisi walkeudessa waeltaa. Ota pois Juu-
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talaisten peite; walaise kaikki pimitetyt
Nimikristityt; anna myös Ismaelin edessäsi
elää! Sillä Sinä olet kuollut, ei ainoasti
meidän, waan myös kaiken maailman syntein edestä. Sentähden olkoon Sinulle ylis»
jospa
tys täällä ja ijankaikkisuudesja
pi'an kaikki kansakunnat tähän ylistykseen
Sinulle, ftlla on walta
yhdistyisiwät
ja woima ijankairkisesta ijankaikkisehen!
Sillä Sinä olet tapettu, ja olet sen kautta meitä Jumalalle ostanut ja otollisiksi
tehnyt, eikä ainoasti meitä, mutta myös
kaikkia pakanoita, sukukuntia ja kieliä. Ia
kaikki luontokappaleet Taiwaassa jamaan
päällä sanokaan: Amen, Amen!
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Ll l.

Gsiwallatt i«r

N«Vons
kaikkein

chmiste» edestä.

Niin neuwon mmä siis teitä, että enesirukoukset ja kiitoa
edestä,
kaikkein
set
ihmisten
Kuninkasten ja kaiken
edestä.
Esiwallan

1 Tim. 2.- l, 2.

nen kaikkia pidettäisiin rukoukset,

Sinä, joka »aatteellesi ja kupeellesi
kirjoittanut olet Nimen: "Kuningasten Kuningas, ja kaikkein Herrain Herra!" Sinun
edessäsi pitää kaikkein polwet kumartaman,
jotka Taiwaassa,
ja maan alla
owat. Silla Sinulta owat kaikki luodut,
kuin Taiwaassa ja
on, näkywäiset
ja näkymättömät, molemmat, kunniaistuimet, herraudet, ruhtinakunnat ja Esiwallat; kaikki owat Sinulta ja Sinun kauttasi luodut. la, Sinulle on annettu kaikki
woima Taiwaassa ja maassa; kaikkein Kuningasten pitää kruununsa laskeman Sinun eteesi, ja kaikkein kielten pitää tunnustaman, että Sinä olet Herra Isän Jumalan kunniaksi. Sentahden käännymme
me ensin Sinun puoleesi, Sinä kaikkein
luontokappaleen esikoinen, maailman ruhti»

maassa
maassa
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nas ja Herra, koska
si jälkeen Keisarin

me käskysi ja neuwoja kaiken Esimallan
edestä rukoilla ja kiittää tahdomme. Sillä Sinä katsot Taiwaastasi kaikkia niitä,
jotka maan päällä asumat; ja Sinulla on
Kuningasten ja woimallisten sydammet kädessäsi, ja Sinä käännät ja johdatat niitä kuin wesilähteitä. Ia niin ei auta
siis Keisarille suuri maltansa; eikä jättiläinen tnle autetuksi woimallansa. D niin anna siis kaikkein woimallisten maan päällä tunnustaa, että Sinä ainoasti olet
Herra, ja ettei yhtään muuta lumalata
ja Wapahtajaa ole paitsi Sinua, ettei enää
kukaan ylpiallä Faraonin mielellä kysyisi:
"Kuka on Herra, jonka ääntä minun pitää
kuuleman?" Mutta anna meidän myös oikeudella tunnustaa, ettei yhtään Esimaltaa ole, muilta kuin Sinulta, ja että Sinä heidän asettanut olet. Wahwista meissä, jemmenkin näinä eksyttäwaisina aikona,
se Usko, että ken Esiwaltaa wastaan seisonee,
sotii Sinua wastaan eikä jää rankaisemata. Käännä pois kaikki määrä Oppi, joka Sanaasi wastaan sotii, äläkä

se

suo
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meidän mitään yhteyttä pitää kapinan
«ostajain ja riitaisten kanssa; mutta jotka
harhatielle ja petokseen joutuneet owat, m
saata taas oikialle tielle. Anna meidän olla Vsiwallallemme alammaiset kaikessa, kuin
ci Sanaasi wastaan ole, äläkä suo osot-

taaksemme heille kuuliaisuutta rangais-

Älä suo
meidän ainoasti hywille kuuliaiset olla,
waan myös pahoille, uskoten/ ettäs heidän
meille lohdutukseksi eli rangaistukseksi säättänyt olet. Anna meidän antaa Keisarille, kuin Keisarin on, arwo sille, jolle avwo
tulee; pelko sille, jolle pelko tulee; kunnia
sille, jolle kunnia tulee. Anna Kuninkasten ja ruhtinasten aina enämmin ja enämmin tulla Seurakuntasi suojaajiksi ja holhojiksi; anna, ettei he estä, waan myönnyttatuksen, waan tunnon puolesta.

Sanasi juoksua, ja käyttämät miekkansa hurskaille kiitokseksi ja pahantekiöille
wat

rangaistukseksi, että pahuus wähentyisi,
mutta hywyys alati lisääntyä mahtuisi.
Anna scmmenkin armosi suuri olla meidän
korkialle Keisarillemme ja koko Hänen huo<

netkunnallensa. Anna hänelle wiisas sy«
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dän, hywät ajatukset, terweelliset neuwot,
oikiat työt, urhollinen mieli, wäkcwa kasi,

wiisaat ja toimelliset neuwonantajat, uskolliset palweljaat ja kuuliaiset alamaiset.
Perusta sydämmihimme aina suurempi rakkaus häneen ja anna luottamuksemme häneen jokapäiwä lisääntyä. Anna Esiwaltamme oikeutta ja wanhurskautta woimassa pitää Sinun tahtosi jälkeen, ja siunaa kaikki heidän työnsä, että me heidän
suojelluksessansa rauhallista elämäta kaikessa jumalisuudessa wiettäsimme, ja että wanhurskaus ja totuus toisillensa suuta antaisiwat maassamme. Siunaa, Herra, meidän Kansamme kaikissa Kaupunkeissa ja maakunnissa. Anna kunkin muistaa,
että »vanhurskaus kor'ottaa Kansan, ja että
synti on ihmisten turmellus, että kukin
säädyssänsä ja kutsumisessansa nuhteettomana löyttäsiin. Warjele kaikkia palweljoitafi ja Opettajia puhtaassa opissa ja pyhässä elämässä, ja kaikki Seurakunnat pel-

ossasi ja kuuliaisuudessasi Sanaasi kohtaan.
Jotka miekkaa maan suojellukseksi kantawat/ anna heidän myös Kristuksen

sota-
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miehinä

olla, pu'ettuna Jumalan

haarnis-

kalla ja wanhurskauden aseilla oikealla ja
wasemmalla puolella. Anna kaikkein perheen Isäntein ja emäntein olla Jumalan

saarnamiehinä huonekunnissansa.

Isille

anna wiisautta ja karsiwallisyyttä kasvattamisen asiassa, lapsille taas pel'on ja kuuliaisuuden henki. Ula wallassäatyen anna
koskaan unhottaa, että heillä Herra Taion, mutta palweljoille anna alammainen ja nöyrä sydän. Ole Lestein tuomari ja orpolasten Isä. Ole kaikkein wi»
heliäisten auttaja; päästä kaikki wiattomasti wankitut; pelasta niitä joita Gwangeliumin tähden wainotaan. Holho köyhiä, wirwota sairaita, mutta kuolewaisille
awaa Taiwaasi. Johdata matkalaisia,
erinomattain rauhan Sanansaattajoita, jotka saattawat Ewangeuumia kaukasiin maihin. Käännä Pakanat, anna Israelin löytää armo Sinun edessäsi ja ota pois peite
Israelin silmäin edestä. Joka haaralla
awaa sokiain silmät; etsi kadonneet; Ylöspidä uskowaiset tielläsi ja johdata poispoikenneet takasi oikialle polulle. Anng

waassa
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Vihollisillemme anteeksi za anna kaikkein
ihmisten jokapaikassa autuaaksi tulla, että
me kaikkein kanssa Sinun pyhää Nimeäsi
kiittää ja ylistää mahtaisimme meidän
Herramme lesuksen Kristuksen kautta. Amen.

IV.

Herran rukous.

Herra meidän Jumalamme, koska me

ai'omme rukoilla, niin käännä Sinä itse
nmdan maalliset sydämemme ylös Taiwaaseen. Anna meille Uskon kautta Poikasi
päälle woimaa, totuu>essa tapsiksesi kutsuttaa, ja lainaa meille Pyhä Henkesi,
jonka kautta me huudamme: Abba, rakas
Isä! Pyhä Nimesi olkoon ylistetty kaikissa maissa; ah, auta, että se meiltäkin
pyhitettäisiin kaikella tawalla, sekä opilla että pyhällä elämällä Sinun Sanasi
jälkeen. Kukista pimeyden waltakunta;
mutta Sinun pyhä waltakuntasi lähestyköön kaikilla Taiwaallisilla woimilla ja lahjoilla, »vanhurskaudella, rauhalla
ja ilolla Pyhässä Hengessä, sekä meille
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että kaikille ihmisille totisen Uskon kautta
Sinun woimassasi. Eikä meidän, waan
Sinun tahtosi tapahtukoon; kaikissa
paikoissa ja maan äärissä tapahtukoon
Sinun hywä ja armollinen tahtosi, että
Sinun Herrautesi suurenisi, niin Taiwaassa kuin maassa. Ruumiillemme
rukoilemina me tänäpäiwänä jokapäiwäistä leipäämme, ja sen ohessa tyytywäistä ja uskomaista sydäntä, ettemme
suuria hywyyksiä tarkoittaisi, emmekä huo»
menesta smisi. Mutta, rakas Isä, että
sielumme edessäsi elää maytaisi, niin anna meille syntimme anteeksi, Sinun
rakkaan Poikasi kautta; kuitenkin opeta
meitä muistamaan, ettet Sinä anna anteeksi, jos emme sydämmistämme anteeksi
anna meidän wel'ollistemme. Ia suuren heikkoudemme tähden älä johdata
meitä kiusaukseen, mutta jos neuwostasi ja tahdostasi joutusimme suuriin kiusauksiin, niin tu'e meitä, että woiton saisimme, emmekä uutta welkaa päällemme
warjele meitä kaikesta
wetasi. Jaa
pahasta ruumiin ja sielun puolesta, pelas-
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ta meitä läsnäolewasta ja tulemasta hädästä, ja wiimein, koska erohetkemme lähestyy, anna meille autuaallinen loppu, ja
ota armoissasi meitä tästä murheen laaksosta tykösi Taiwaaseen. Sillä Sinä, Herra, taidat kaikki tehdä ja kuulla, Sinun
on waltakunta, ja woima ja kunnia
iankaikkisesti. Amen.

