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owal niinkuin pistimet

ja niin luin naulat.
«?.
loh.
Jos joku tahtoo tehdä Jumalan tahtoa, niin hänen pitä tietämän tästä opista,
?:

jo<

se on

Jumalasta»

Esipuhe.
"uka ikäni sinä olet, älä ylönkalso ts<
tä wähäistä Kirjaa ellet senkin kautta tu<
lis ilmoittamaan, kennengä hengen lapsi
sinä olet. Sillä jos olisit jo korkeimpaan,
kin pyhityksen ja Jumalan yhteyden mää,
raan ehtinyt, niin lesulsen Hengi olisi si<
tä enämmän opettanut sinun wähänkin hy«
wan lahjan talliksi arwamaan, eli nöyrällä kunnioittamisella suostumaan ja kuule,
maan Christuksen opin ensimäistäkin sanoja.
Kuitenkin on sekin yhteinen willitys heränneitten sieluin seasa näinä aikoina, että he
omasta rakkaudesta ja paisumisesta aina
pyytämät alkaa Christuksen Skoulun kor«
leimmasta latwasta, ja sowitlelemaan itsel»
lensä torkiata hengellistä tilaa ja toluudei,
ta eli salaisudeila, ennen luin oikialla har«
joituksella ja koettelemisella on opittu alkamaan ensimäistäkin Christuksen opinalkua.
Ia senkaltaisesa wääräsä mielesä niinkin
kauwas menewät, että he Ewangeliumin
perustus opetuksetkin parannuksesta, kieltä»
misestä, rukouksen harjoituksesta ja niin e»
despain, lukemat lasten läksyiksi ja niin»
kuin mitättömiksi asioiksi. Ia mikä on täsä wihollisen tarkoitus muu kuin saatla ih»
mistä itsiänsä kaunistelemaan ja luulen piek«
sämiselli pitämään puoliqnsa, että oma e,

6

nen kirja Christuksen seuramisesta *) jota yli
koko maan piirin ylistetän, on Christikunna»
sa saattanut niin paljon hyödytystä, kuin
ikänä jokukin muu kirja; ja »vieläkin sitä
rakastamat ne, joilla on oilia hengen wa«
10. Niin kuin siis Jumala kaikkina aikoina ja kaikisa paikoisa, johon se mainittu
Kempin Kirja Christuksen Seuramisesta
on ulottunut, on senkautta toimittanut e«
rinomaista siunausta; niin loimotan ja u«
siotan Hänen myöskin tämän »vähäisen
kirjan kautta tekemän, joka onkin yhtäläi«
nen
toisen eli Christuksen Seuramisen
kirjan kanssa, niin että juuri aiwan sa,
manlaisia makioita ja ruokliwaisia muruja
isowaiset sydämet tästäkin saamat.
Olisi tämä wöhäinen kirja laitlu isom»
maksikin tehdä, Kempin kirjoitetuista pu«
heistä ja kirjoista, joka myöskin olis ta«
pahtunul, jos ei yhdeltä puolella olisi
mieleheni muistunut se yhteinen kylmyys,
kuin heränneisäkin sieluisa on semminkin
siihen Sanaan, joka wastauudesta teroittaa
sitä wanhaa kästyä, ja sitä kuin jo alusta
on kuultu l loh. 2: 7.; mutta walitelta»
wasti ei ole tehty senjälkeen. Toiselta
puolella liedämmä myöstin sen, että ylön«

sen

»)

Nii» luin

Johan Arndin

Äirj» on hywalli nähty j»
tanut, niin °tv« mpskin

Totinen CyristiNisys
pallon hyödytystä saat,
Mmai Kempin Kiljat

)«

(

?

paltinen lukemuS niin wäsyttä ja waiwaa
ruumista ja hengeä, Ssarn. k. l>: «2,
kuin oilia ja kohtullinen tuleminen Jumalan siunauksen alla ruokkii ja wahwistaa
sielua: Sentähden on koettu lyhykäisesti ja
parhaimmalla lamalla kokoon kouta kaikki»
naisen opin pää summat. Jotka ynni
siellä ja täällä olewain Huokausten kautta,
woiwat andaa muistutuksen mielen malta»
miseen, hiljaiseen tutkimiseen ja sydämen
ylendämiseen Jumalan tygön, jos ne jär«
jestylsesä luetan; ja myöskin muistulta
meille, kuinka kaikkinainen Jumalan Sa«
nan opeluS ja käskyt pitä aiwan sulalla
rukouksella aljetlaman ja pöälettämän, jos
me oikein tahtomme autta sieluamme.
Wanha totuben todistaja Ebmundus
Rikerus yhden kirjansa lovusa sanoo, jon«
ka me tähän otamma, näin: Meidän su,

loisen Vapahtajamme lesulsen Christuksen
nimesä aljelan tämä »vähäinen kirja, joka

on kirjoitettu yksinkertaisilla sanoilla, elta
loimen wiisauS wältetäisin, ja sisällinen
pyhyys faawuleliaisin. Amen.

Ger

h. Terst«e««.

»«20»««l

Lhristuksen Skoulun wähäinen
A, b, c, Kirja.
Opetuslapsi.

osola minulle

Sinun tleS, ja
polkus.
Sinun
minulle
Minun Jumalani ! minä rukoilen Sinua, opeta
minua oikein Jumalisesti elämään, minun
sieluni autuudeksi. Opeta minulle Sinun
kasiyis tie, että minä sitä julistaisin. O<
petä minulle Sinun NeuwoS polut, että
Minä waellaisin sitä oikiata lietä myöden.
Ota pois minusta sokeus, että minä näki»
si» Sinun opetukseS: Wuodata minuhun
Sinun HengeS armo, joka johdataisi mi»
nua sitä tasaista lietä myöden.
!

«pela

Jumala, Opettaja.
Minä annan

sinulle

ymmärryksen, ja
osoion sinulle
sinun waeldaman
pitä, minä johdatan sinua minun silmillätien,

ni.

Ps.

22:

jota

».

~

läksy.

Ole mielelläS unhoitettuna, ylönkatsot.
luna j« lundemallomana; Mä jos sinä

o

)

(

tahdot autuaksi tulla, niin

ihmisten

parempi, kuin

>

se on

ylistys.

sinulle

läksy.
Ole leppiäS kaikille, sekä hywille että
pahoille; mutta ei kenmllelän rasitukseksi.
läksy.
Älä anna sybämes häilyä, eikä kieles
turhia puhella! maan ole sangen wakawa
3.

kaikesa menosaS.

4. läksy.
Rakasta ylsinäisyltä ja waili olemisia,
niins löydät hywän rauhan ja omantunnon,

sillä kusa

paljo pauhua

,

on paljo kansaa, siinä on
ja sydämen suuri riepoitus.

z.

läksy.

Suostu köyhyteen ja yksinkertaisuuteen,
ja tydy wähään, niin et sinä hopusa na«
pise etkä nurise.
6.

läksy.

Wältä mailman ja ihmisten pauhua
niin paljon kuin wöit, sillä et sinä ulotu,
molemille, selä Jumalalle että ihmisille
sekä ijanlaitkisM ellä kalowaisille.

l»

)

7.

»

i

läksy.

Kiitä aina Jumalala, sekä sydämellä
että suulla, waitta sullen paljokin waiwo«

murhetta tapahduisi; sillä Jumala
jakaa kaikkea toimellisesti mailmasa, oikeuja ja

della ja «vanhurskaudella, aina ja ijan»

kaikkisesti.

läksy.
Alenna sinuaS kaikesa ja kaikkein ala,
niinS kaikesa olet löytämä armon ja olet
otollinen setä Jumalalle että ihmisille.
8.

läksy.
Hywää tehdesäS, pidä puhdas aikomus
kelwatakseS Jumalalle, joka tutkii sydämet,
ja rakastaa puhtaita ja wanhurskaita.
y.

läksy.
lue ne parhaimmiksi ystäwikses ja hy«
wintekiöikseS, jotka sinua ahdistamat ja
pilkawat; sillä jos sen oikein ymmärät ja
tutkit, niin sinulla on siitä olema suuri
l°.

Jotka pahuudesansa sinua ma,
stan sotimat! ne owat sinulle hyödytykselsi
sielun puolesta.
hyödytys:

läksy.
Kitwoituksella, itkulla, huokauksilla ja
11.

waiwalla

saavan

Jumalan waldakundaz

)

muita

hekumatta

tuhlalan.

l».

«

(

ja kunnialla

ll

Parabifi

läksy.

Ve on suuri Jumalan lahja, kuin
mailmasa
täsä
Christuksen tähden mielellän-»

sä köyhänä ja alhaisna ollan. Suuri yl»
peys on se, kuin suurta kunniala halaitan.
Se yllyttää korkeutta etsimään ja kunnian
perän pyrkimään; ja wälttämään ylönkatsilta, että kuin korkialle on liwennyt,
puloisi alaS, wähän ajan hallittuansa köyylitse. lue suureksi roähimmätkin lah'
häin
jat, niin sinä tulet kelwolliseksi suurempia

se

saamaan»

läksy.
Älä ketäkän ylenkatso, älä tee wää.
ryttä, armahda ahdistettua, auta köyhää,
ja älä kostan ylpeile.
,3.

läksy.
Kuluta allas tarkoin Jumalan kans«
sa, sillä se aika on kallein, jona sinä woit
Jumalan ijankaikkisen waldakunnan
,4.

nutta.

lokaitselle osola itseS siwiäksi,

saa-y.

ja leppoiseksi, ilman härinätö;
laita niin että Jumala saa Kunnian kaiken hywän edestä, ja älä mitän tee ilman

stäwälliselsi

tutkimista

ajatusta.

")

«

(

iäesy.
K«ilisa töisäS kysy ensin: Jos on
Jumalalle otollinen, cli ei? Äli kostan
tee omaa lundoas wastan, eikä pelwosta,
eikä rakkaudesta. Epäildäwisa «sioisa etsi ojennusta pyhästä Raamatusta ja siitä
kuuliaisudesia, kuin niille tulee, jotka si«
nun ylitseS owat; ala itsiäs lijoin usto.
Totuta sinuas paremmin ääneti olemaan,
luin puhumaan, halaja paremmin oppia
kuin muita opetla, sillä wakawamvi on
olla salasa/ kuin näkywisä.
»5.

se

,s.

läksy.

Mikä asia ei sinuhun koste, siihen äälä myöstän siihen ilsiäS sekoita,
kajo,
lä

niin sinulla on aina rauha.
Joka nou«
datta oikein Jumalista waellusta, jawalttää kaikkia ulkonaisia kuwailemisia, sitä

rakastetan, ja se sitä pikemmin
sen enämpi
päämaaliin.
Joka oikialla ajalla teehtii
kee, sen kuin hänen tulee tehdä, se laitaa
iloisempi.

silte olla sitä

täksy.
Palaja jällen sinun sydämeS sisuun,
ja sulje sinun suus owi, ellet perkelen petoksen kautta joutuisi sopimattomiin mailman haluihin. Pahan kuuleminen wahin17.

zoitsee; ihanan

katseleminen saatta kiusa-
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ukseen ia yllyttää syndiin. Sentähden
wälda hempiätä, horjuwaista ja kiukkuista
ihmistä, ja ole yksinäisydesä Jumalan

kanssa.

18.

läksy.

Ole kohtullinen ruasa, siwiä waaiteisa,
toimellinen puheisas, kunniallinen lawoisas,
taitama neuwoisas, miehullinen wastoin,
käymisesä, nöyrä myöläkäymisesä, kiitollinen hywän edestä, lydywäinen ylönkat,
sesa, kärsiwäinen waiwoisa ja jumalinen

kaikesa menosaS.

läk y.
pienimmäsälin asiasa laimilyö19.

Pelkä

mistä

eli Jumalala wastan rikkomista.
Älä ole rohkia onnesa, eikä onnellomudesa
heikkomielinen. Jumalan pelko saattaa
luopumaan pois pahasia ja tekemään hy«
wää, et:ä kaikki hywin käwisi.
Anna it«

ses kokonansa

Jumalalle, niin sikin kuin
waiwaloinen on, pian kewiälsi tulee.
Suuresa kärsiwäisydesä on rauha. Kaikkinainen murhe tulee kewiäksi ijankaiklisen
elämän tähden.
läksy.
20.
Myy Jumalalle kaikki oman mieleS
noutamiset, niin Hän sillä hetkellä kuin
«rmo tulee, andaa sinulle paremman loh»
duluksen. Ei kukan ole niin rikas eikä

14

se

joka itsensä ja kaik«
kityyni Jumalalle andaa, ja rakkaudet,
la ostaa Christuksen, joka listin päällä on
mailman ostanut.
21. läksy.
Walitse Chtistue elämäkses ja lukemi.
sekses ja tutkistelemisekses ja puheS pidoksi.
Hän itse olkon sinulla halaittawana, toi»
wona, woiltona ja palkkana. Jos sinä
muuta etsit ja et Jumalala
niin sinä
kyllä
mutta
et löydä
paljon
tehdä,
saat

niin iloinen, kuin

/

lepoa.

läksy.
wirtten weisaminen
Kiitos
Jumalalle
on hengellisen ihmisen askare yksinäisydesä;
siitä on ilo Engelitten Kuorilla jotka taiwan waldakunnasa lumalata lakkamata
ylistäwät. lihan polweleminen on sielun
surma, toukkain ruoka, nautan elämä,
sairauden alku, ruumin turmellus, tapain
saastutus, kaiken hywän häwitys, kai»
ken vahan ja waiwan kartuttaminen. Iu«
malan palweleminen on sielun autuus,
22.

ruumin terweyS, hengen

wiisauS ja tai-

mallinen Howi elämä. Se oikein Jumalalle wriiaa, joka aina murhesakin lu,
malata kiittää. Oikein uskowaisen sielun
työn alku ja loppu on sydämen pohjasta
Jumalan rakastaminen, ja suulla hänen
ylistäminen, ja esimeMä lähimäiftn ke«

hoillaminen.

15
23.

läksy.

RakaS Weli Zakeus! astu alas sinun
maallisen taitos korkeudelda. Tule tänne
Jumalan Skouluun, oppimaan Hänen

nöyrydensä, hiljaisudensa ja lärsiwäisyden»
woit kaiketi ijankailkisen elämän kunniaan päästä, kuin Christuksen
OpellajanaS pidät. Amen.

sä teitä; niins

Päätös.

Sinä yksinäinen nuorukainen! kirjoita
Nyt tämä A/b,c sinun sydämees, niinkuin

elämän kirjaan, ja katsele joka päiwä oppi kirjahaS, ettäs tottuisit hywän tapaisek,
si. lyhykäinen on tämä opetus, multa
siinä on suuret salaisudet ja täydellisten
sieluin harjoitukset. Uttonaisesti on se sinun kaunistama ja sisällisesti on
sullen
andawa.
elämä
alkaa
Christityn
rauhan
ylönkalselja
mailman
itsensä kieltämisellä
la, ja siinä hän lifändyy, siihen asti luin
hän paiste Jumalan kaöwoja katselemaan.
Siunaus.
Opetuslapsi, joka ChriAutuas on
noudattaa,
siusia
sillä kaidalla ja orjantappuraisella tiellä/ ja andaa Hänen tahtonsa alle, sekä tahtomisensa että tahtomat»
tomudensa. Riin myöskin Christuksen tähden jola päiwä ristiä tandaa, että hän

se

se

Hänen kanssansa saisi sen suuren kunnian
l« ijankaittisen elämän. Amen.

Lyhykäiset Opetukset
ja

Rukoukset
Thomas KempinKirjasta.
i>

alutta

se

on minun iloni, elia miJumalan tygön pidän.
Ps. ?3: 28. O näitä Harmoja ja makeita
sanoja! joilla Jumalaan ryhdytän, ja
koko mailma hyljälän. Mitä on enampi
sanomista, ja mitä enämpi tarwitan halaita? Jo siinä on kyllä, kuin waan
niin
tapahtuu kuin sanottu on.
».
Ei sinun pidä oleman niiden rakastajille»! kaltainen, jotka sinne ja tänne
juoksemat, maan rippuman kiini siinä Phdesä, ja tätä Yhtä etsimän, joka ei

nä itseni

se

muita
3.

pois
nen

kärsi siivullensa.

ja kuin Hän
niin kuin yksinnäi-

Puhuttele sitä Yhtä,

menee,'niin istu

testi, ja kärsi kaikkea kärsiwällisesti;
tapansa on mennä pois ja tulla jällen, koetellaksensa niitä, jotka Hän»
dä rakastamat, j« sillä muoloa tehdä hei'
tä täydelliseksi rakkaudesa.

sillä Hänen

17

4. Kiusaus on niinkuin tuli., puhdas
Kulda jää jäljelle, mutta ruoste ja kuo-

nat palamat; O ihminen!
huomaitse mikäs olet:
taiwallinen Hopiaftppä tahtoo
hiutta ja puhdista lewin Poikia.

se

Mal.

2: 2.

se

5. Ei
kaikki ole kuldaa joka fiildää,
eilä kaikki akanoita ja tinaa, joka riiheen
wietän ja uuniin heitetän: Jumala katsoo
sydändä ja aikomusta.
6- Koko lämä nykyinen elämä on niin
kuin sangen lyhykäinen pö. Wähä ja paha on minun elämäni aika; pian se lop<
puu, ja sitte on niin kuin ei sitä ollutkan
olis.
7. Ah! josta koko mailma sydämestä,
ni lahoisi, ja Herra minun Jumalani,
luolemaloin Ylkäni, ylsin tulisi minulle rakastettawaksi!
8. Se ilo, joka tämän elämän kanskaloo, on kaiketi petollinen ja karwas
kalkki; jos siitä juo kuka hywänsä, niin
kyllä
«viimein katkerasti kajastelee.
9° Pois, pois, sinä petollinen mailman kunnia ja hullu lihan ilo. Kyllä sinä monda haukutlelet ja petät ja lopuksi
heidän hyljät ja hukutat. Woi niitä, jotka sinun helmaaS nukkumat! mutta tule
tänne ja lähesty sinä pyhä ylönkalse z j»

se

sa

se

(
a
i 8 )
tämän mailman kunnian kieltäminen; ja

se

suloinen muistamisen, että minä täsä
Mailmasa olen outo ja muukalainen, al-

ton kostan lähtekö minun mielestäni.
l°.
Joka on mailmalle kuollut, ei
sydämellänsä enää mailmasa ripu, waan
lumalasa, jolle hin elää; kaiken mitä
hän näkee, ajattelee ja puhuu, sen pitH
ja arwaa hän, niin kuin ei sitä oliskan.

se

Huokaus.
O! minun Jumalani! Sinä olet
minun ainoa Hywäni, Sinä yksin olet
hywä ja suloinen; Sinusta puhuminen on
sille makia, joka Sinua rakastaa! Sinusta ajatteleminen on sille suloinen, jonka
sydän ei ole mailmasa, waan Sinun kanssaö kätkettynäZtaiwaasa.
li.
Hempiä ihminen etsii ulkonaisia,
halajaa huwittawaisia, mielistyy nykyisiin
ja unhottaa tulewaiset; wawaa ja mur<
hän
hetta hän wälttää niin paljon kuinsangen
woi, waikka
hänen sielullensa
lepoa henterwellinen olisi. Ei hän
eikä tutkiylsinäisyteen
gellensä, ei suostu
kuwailemimisiin, waan hänellä on aina
sanoa;
sia ja turhutla, niin ettei taitta
joka
woima,
mutta Jumalan rackauden
sydändä
wahwistaa, on
jumalisen ihmisen
suurempi.

se

suo

)

s

(

,A

Se on hywä asia, kuin sydän lu«
kitan ja hallitan, niin ettei Plkä larwilss
luopua ja pois mennä; sillä Hän etsii ja
tulee puhtaaseen j« nöyrään sydämeen.
i 3. lumalata rakastawa sielu toiwos
ja rukoilee, että Jumala saattaisi kaikki
ihmiset itsiänsä lundemaan, kaikki kaändäl»
si ja tygönsä wetäisi, siksi että Hän kaikilta
t!l.

saisi kunnian ja ylistyksen. Silla hänen
Rakastajansa on rakkaus ja pohjatöin rak<
kauden

lähde.

O kuinka autuallista, iloista ja
on olla yksinäysydesä, puhutella
Jumalala ja siinä korkeimmasa HywäsH
itsiänsä hurvitella. O joska minä rippuistn
täsä wilpitlömäsä ja ainoasa Hywäsä niin
liini, ettei mitlän halut eikä »villitykset sai«
si minua horjumaa».
ls. Sieluni, älä horju sinne ja tänne,
waan aina riipu kiini Herrasa sinun lu<
malasas, sillä Hän on kaiken lohdutuksen
juuri.
16. Se on tyhmä, joka anoo Kerjäläi.
seltä, silloin kuin rikas andeliaS saapuilla
on. Kaikki muut owal huonot lohduttajat,
mutta Jumalalla on runsasti armoa, ja
54.

suloista

andaa

tiellä.
i?.

mielellänsä kaikille anowaisille, eikä

sydänieS

sieluni palaja, palaja
sisulla Christulsen tygön, sillH

O minun,

B

«

H»

)

0

(

wiipyH on waarallinen. HyljH ulkonainen
turwa, jos sisällista lohdutusta halajat.

Sillä sielulla joka paljon hyörii
on edesä paljo pauloja; mutta
pyörii,
ja
arkkiin alinomaa riendawallä kyhkyisellä on
,8.

aina turwa.

se

sielu, jonka omaAutuas on
puhdas
Jumalan edesä, ja ei
tundo on
ole liini turhudesa eikä saastuta itsiänsa
muulla rakkaudella.
sielu, joka ei pane
°c>.
Autuas on
turmansa minkän muun päälle, waan yksin ja ainoastanS Jumalan päälle.
19.

se

Huokaus.
Jumalani! kuinka

iloinen se
Minun
on, jola Sinun ralkaudesas harras on?
Mikä huwitus sillä on, joka ei huwittele
itsiänsä luotuin kappalden turhudesa. Se

weisaa niinkuin

Psalmisa sanoo: Kuin

Sinä ainoastansa minulla olet,
niin en minä ensinkän sitte taiwasta
eli maasta tottele. Ps. ?2: 25.
Autuas on
sielu, joka hyljää
21.
lewon ja lihansa
ja
ulkonaisen
maallisen
mielen nouten, ja Christuksen tähden mielellänsä ottaa päällensä waiwoja ja ahdi-

se

stuksia.

o

)

«2.

Autuas on

»l

(

se sielu,

joka andaa

itsensä Jumalalle, ja sallii Hänen tehdä
itsensä kansa mitä Hän tahtoo.

Autuas on se sielu, joka ei kostan
omaa
kunnialansa, eikä halaja oman
etsi
tapahtumista,
mutta etsii ja ha,
tahtonsa
lajaa, että Jumala saisi kunnian ja Ha,
23.

tahtonsa

tapahduisi.
sielu, joka on maal«
24. AuluaS on
wierandunut,
ja
kaikesa menojansa
lisistä
pitä itsensä puhdasna Jumalan edesä.
nen

25.

se

lesuS

sanoo:

Minä olen sinun ainoa ja paras P»
siäwäs, minä olen sinun sangen suuri pait»
kas; Mos. 15: l. Ole nöyrä myöläkäymi»

sesä

ja

michullinen

wastoinkäymisesä.
O joska minä saisin maista sitä
makeutta, jota pyhät sielut maistamat,
joiden mieli on maasta »vieroitettu, että
minä hengesä itsenikin, unhotaisin, isiuisin Rakastajani helmasa ja olisin lu>
malaan liitettynä rakkauden siteellä.
27.
Cilli sielulla on rauha, joka
ja ei
Christusta wilpittömasti rakastaa,
Hänestä loskan sydämensä silmiä pois kään,
nä; Maan alinomaa tiedustele mikä Hö"
nelle otollinen on; sillä hänellä on lepo,
ja waeldaa suoraan, niineltei yksikön outs

fa» osaa hänen ilostansa.

s>

o

)

(

se

Msi
«8. Minun Jumalani, on
noa, Jonka kaltaista ei ole, eikä mikön
ole Hänehen tverrattawa. Hän on korkein
ja rakkain Ystäwä, joka ei kostan hyljä

niitä, jotka Händä rakastamat, tvaan ai,
na on rakastajansa parisa. Kuin Hän
walistä kätkee itsensä, eli sallii ahdistettqwgn, niin ei Hän sitäkän tee hyljämisen
wuyksi, waan sen kautta Hän koettelee,
puhdistaa ja opettgg.
»y>

lesus

fanoo;

täsä minä olen, mitä sinulls
tapahtunut?
Oletkos, jo unhottaon
pui sen, että sinun minun tähteni tulee
Katso,

nyt

kärsiä

ja työtä

tehdä.

O sielu l kuinka kallis sinä olet,
ja mikä jhmellinen woimo sinusa on joka
et seisahda, rtkä hellitä, ennen kuin käsität
korkeimman Hywän ja pääset mää-

Z°.

,

sen

rään asti,

Huokaus.
Minun Jumalani! mikä

nulla mailmasa,

ilo olis mikuin minä tutkistelen

hukkumista
pä plet hywä
sinun laupiudeS pysyy ijnakaikkisesti niiden ylitse, jslkg Sinua

kaikkein

?

kappalhen katolvgisutta

Mutta

Mäwgt,

sen
ja

ja

Minä tiedän, että Si»

)

°

(
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Yhdestä on kyllaksi. lakkaa etsiryhdy siihen Yhteen,
moninaisia,
mästä
ripu kiini Yhdesä Yhdesä on kaikki.
22. Muut etsikot paljoa ja moninaisia,
waan sinä etsi sitä yhtä sisällistä hywää,
niin siinä on kyllä.
23. Yksi etsii yhtä, toinen toista; har31.

,

jotka puhtaasti ja Vilpittömästi etsiwät sitä Mä, jota pidäis etsittämän;
siitä sitte tulee, ettei he löydä pysyroaistä
ivat owat,

rauhaa.

Z4. Minun sieluni! mitä
tulee, jos muut moninaisia

sinun siihen
etsiwät? Ei
suinkan. Minä sitä kauhistun: sillä Yksi
on minun hywini, Yhtä minä rakastan,
Yhtä minä etsin, ja tästä Yhdestä on
minulle enämpi hyödytystä, kuin kaikesta
muusta hywästä.
25. Mikä estää sinua, minun sieluni!
kuin et sinä Christuksen tähden ylönanna

kaikkia?

36. Mene kuhunka ikänä sinä tahdot,
niin aina sinua murhet ja wastoinkäymiset
kohtawat, joS el sinä palaja luojas tygö»;
Mä Hän on sinun turwaS ja wahwa rau«

has.

3?.

lepoa

suloista lesuksen seuraa, ja
Hänen siipeinst warjosa! o suloista
O

liittoa'- täynnänsä Pyhän Hengen rakka»

5l

l

o

)

utta ja wlrwoilusta, jota on parempi tu«
sielu,'
ta, luin puhua; tämän tundee
joka on wieranbunut maallisista.

se

38,

lesuS

sanoo.

Jos sinä mielistyt ja minua kuulet,
niin saat kaikkinaista hywää nautita. Jos
misinä teet mitä minä läjien, niin sinä waolet.
minun
ystäwani
Jos sinä
nun
lilset ja minua ylitse kaikkia kappaleita ra»
kastat, niin minun Isäni andaa sinulle
kaikkia mitä sinä Häneltä anot.
39.

Kukin

saa

mennä

luhunka hän

ja suostua rakastamaan ja palwele,
maan mitä tahtonsa: mutta minä wahwasii tiedän minun puolestani, että lesus
on sielun oikia Plkä, sentähden en minä
luolemata pelkä, kuin, minä aina Hänen
ralkaudesansa ripun. Senwuoksipa minä
tahdon Hänehen ryhtyä, Hänehen mielistyä;
sillä Hän on kaikkein parhain.
40. O kuinka paljon tulee minun ylitkaikkia kappaleita rakasta ja palwella
Sitä, jonka ansion, ja armon kautta
Minä lunastettu ja ostettu olen. Sentähden tulee minun tätä ystäwätä pitä, niin

tahtoo

se

tuin Äiti

ainokaista poikaansa.
Huokaus.

En jaksa puhua minulla on kyllä j
ei nämiil nykyiset hu.wil» WMsz
:

M
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mutta sinä Herra! minun Jumalani, o«
let minun tawarani ja Hywäni, jota mi»
nä odotan, ja jonka päälle minä uston.
47. Minun rakastajani »vaikuttaa minuwähitellen. Wälistä en minä tiedä mi«
lä minun murhelliselsi saattaa; ja wälistä
ei minua huwita
ilo jota minä tunnen;
että
on niin
Waan
ehto tulee ja aamu
ja
lulee
sillä muotoa sille walkia päiwä.

sa

se

42.

se

lesuS

,

sanoo:

Minä olen kaikkein lähisin ja kaikkein
salaisin. Minä olen mielistä, sekä kau»
kana että sisällä.

sanoo:

43. lesus
Silmänräpäykseksi minä ylönannan
rakastaman sielun, nähdäkseni kuinka puh,
tasti ja »vilpittömästi hän rakastaa.
lasti rakastaminen on suuri asia, silloin ei
rakasteta itsensä lahden, ei ajallisen hyö«
dytyksen eikä huikendelewan hengellisen loh<
dutulsen tähden; mutta ainoastansa minua
minun itseni tähden.
44. Häpiä, ettäs aina niin heikko ja
horjuwainen olet, opi ja totu jo wahwaa
ruokaa syömään ja älä enä ole maitolap,
sinuS wäkewydellä,
sena. Pueta jo kertasang«rit.
Vla risti
niinkuin Dawedin

'6

o

)

päälleS, ja
«: 24.

seura

Ie su s

45-

Ei se minulle
niin pian wäsyt ja
Maikka et sinä näe
minä sinun näen,

däis sinun uftoman
:6.

(

minua.

Marc.

sanoo:

ensinlän

kelpa, ettäs

annat toiwos rauwela.
minua, niin kuitenkin
minulle wähinnäkin pi«

sinus ja sinun asias.
lesuS sanoo;

Oma rakkaudeS sinun pettää: ja kuins
andajan unhotat, niin lahjankin wäärin
käytät. Minä olen sinun juottanut, mutta sinä unhotat, että »viina rypäle on minun Wiinapuustani. Huomailse nyt, kukas olet ja mikä woima
sinulla itsestäsi on ?
Oliko oma woimaS, kuin sinulla
oli,
mikset siis sitä pitänyt? mutta jos et sinä
sirä woinut pitä, niin tunne ja tiedä, että se ylhäältä oli. Hawaitse kuinka suuresti sinä minun tarwitset, kuinka ulottuwainen ja »voimallinen minä olen, wahwistamaan sinua hywydesä. Koskas olet
sinä ilman minulg toimeen tullut?

se

4?.

lesuS sanoo;

Miksi on sinulla niin wäärät ajaluk«
set, kuin sinä olet poikennut pois ja men<
nyt

«

muukalaisten

wilpin olet

ylkämiesten tygön.

Min,

sinä minusa hawainnut?

)

°

(

»?

lesus sanoo:
siinä kyllä,
ettäs tähän asti olet sinne ja tänne karan»
nut.
Pet. 4: 3.
49. lesus sanoo;
Minä ylönannan sinun siinä tarkoituk.
sesa, ettäs huomailsisit, kuinka suuresti si43.

Palaja minun lygöni, jo
,

nä minun läsnä oloni tarwitset, ei ainoasian yhdesa ja loisesa asiasa, mutta juuri
kaikifa toimituksisas, kaikisa tiloisa ja kaik,
kina aikoina, hiljan ja warhain, kusaS
olet, istut eli astut. loh. 15: v. 5.
50.

lesus

sanoo:

Minä lupan sinulle «vapauden tullakses mi.
«un tygöni niin usein kuins tahdot ja tarwitset. En ole minä sydändäni sulkenut fillen

,

joka minua nöyrydesä ja totuudesa rukoilee.

Huokaus.

O josta minulla oliS jotakin jota mi«
pä sinulle, Herra! andaisin, ja joka
Sinulle otollinen olis! Mitäs, rakkain
Herra minulla tahdot? Ett kaiketi Sipä tarwitse minun lawaroitani. Sinä sanot kaikki minä sinulta tahdon, anna it.
:

seS kokonansa

minulle, niin

silloin sinä

minulle kaikki annat. O lesu, kaiken hywyden lähde, Sinä elämän lähde, Sinä
Armon lähde, Sinä siunauksen lähde,
Sinä ijankailkisen »viisauden lähde, wuo»
data minun sydämeeni Sinun taiwallinen

)

»«

o

(

armos lahja! opeta minua aina
kiittämään, ja itsiäni kaikesa Sinulle an»
bamaan: tämä on paras, jonka mini
Sinulle taidan anoa; sen minä tiedän, ja
sen minun tundonikin sanoo. Niin ota nyt
minua, katso Sinun minä kokonansa olen,
ja kaikki mitä minulla on se on Sinun.
lesuS sanoo:
Ett ole sinä minua etsinyt, mutta minun laupiudeni on sinun käsittänyt. Kuka
si.

rohkenee nurista

silä, ettäs itjeS minulle o<
let andanut? Ei kaiketi
napina ole sinua wastan, multa suoraan itsiäni minua
wastan, joka syndisiä wastan otan ja syön
heidän kanssansa. Niin miksi el siis ripu
kiini minusa jonka minä paljola parem»
min soisin, kuin pois kattamisen.

se

,

52.

Ie su s sanoo:
minä tarwitse fiinun omaisuttaS,

Enpä
multa sitä minä sinulta anon, ettäs minua
»vilpittömällä rakkaudella rakastaisit, siinä
olisi kyllä. Johon minä »vastaisin: woi
silä häpiätä, kuin ei minulla mitän ole,
jota minä Sinulle osolaisin rakkaudes ede-

stä !

mutta Hän sanoi: En minä sitä sinulla odota enkä ano, rakkaudesa on kyl«
11, ole waan siinä palama ja ripu kiini

minusa.

)

«

(

sanoo:

29

52. lesus
Minä olen niin hywä ja laupias, et«
tä minä pikemmin andetsi annan, kuin sinä teet parannuksen, ja olen haluisempi
andamaan, kuin sinä anomaan: mitäs
siis pelkät ? milsis epäilet lullesas niin
ren armon syliin? ja milsis pakenet minun
armoani, jota sinulle niin hywästa mielisuosiosta laritan.

suu»

54.

Ie su S

sanoo:

wiiwyttä minun tygöni tule<
niistaS, siihen asti luinS lelwolliseksi tulet?
Kostas siis sinä ilsestäs kelwolliselsi tulet?

Tahdolkos

Jos siis ainoastan hursiat

ja

kelwolliset,

hywät ja täydelliset rohkenewat minun ly«
göni tulla: Kennenkös tygön sitt> publikanit ja syndiset menewät? Sentähden tutkat minun tygöni te kelwottomat, että te
kelwolliselsi tulisilla, ja le pahat, ellä te

hywälsi tulisilla.
Mikä siiS uffowaisetle sielulle on
55.
parempi, kuin se, että hän hartasti tutkii
ja ajatuksia pitä parhaimmasta ystäwästänsä, Herrasta Jumalasta, siksi että, kuin
ci bän »vielä ole selkiällä ja autualla kat«
sel/misella Händä katselemasa, niin on hy«
wä että hän ahkeralla muistamisella Händä katselee ja hänen parisansa oleskelee ja
,

senkautta lekee, niinkuin Hin Hinen niliF.

)

30
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56.
Herran kaswoin etsimisen halu,
ei pidä kylmenemän, mutta päiwä päiwäl»
tä syttymän!
57. Niinpä siis älä seiso, minun sielu«
ui! sillä ei täällä ole lewon aikaa eikä le<
won siaa, waan kipeä ylös ja riennä liirusii Sen tygön, joka sinun luonut on.
53lesuksella ja lesuksen kautta saat
sinä yldäkylli silä kuin sinua murhesas
lohdutta. Mitä cchkerammasti sinä Hänen
tygönsä riennät, sitä enämmän makeutta
ja sulckffutta sinä Häneltä saat.
§9.
Harras sielu wuodattaa rakkauden
kyyneleitä ; multa ajallisen »vahingon ja
maallisen tawaran jältä hän kiitollisubella
ja nöyrydellä Jumalan laitoksen ala.
60. Minä tiedän kenen päälle minä u<
skon, ja wahwasti tiedän, että huokiampi
on kieldä taiw«m ja maan olemista, kuin
Jumalan olemista. Ia minä tiedän lu,
malan oleman minun sieluni tawaran, ja
etten minä ilman Hänen täydellistä katse<
lemistansa taida oikein autuaksi tulla. *)
Autuudesa on askeleita- Autuus on st kuin lh,
misiil kutsutan Parannukseen j Autuus st kuin lesuk,
stu «erellä pahasta omasta tunnosta puhdisteta» autuus tui» k«swet»n Chtistulsesa z amuus, kuin 01l
tultu miehekst Christutstso j. n- e. Kaittinainen t«,
ma autuus Jumalalta yht» haawaa Christukstn uh»
tin tähden mailmolle lahjoilettin z mutt» uskoni»!,
sille ilmoiteta» j» lisatän pphit»lstn «l« hamaan Im»
Mlan katselemiseen »sii.

*)

'

)

«

(
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Huokaus.

Herra Jumala! lahjoita minulle tssH elämäsä enämpi armoa, eli ota minua

tästä

mailmasta, ettei wahingo
suuremmaksi tulisi: sillä elä ilman paran»
nusta, tuottaa sitä
rangaistua

pian pois

suuremman

sen.

61. Kusa on minun Jumalani? Jos
Minä Handä kerrankin oikein näkisin, niin
olisin kaikki oppinut.
6«. lesus on sinun ainoa ja paras y,
stäwäs, joka kaitsee kukkaisten keskellä, ja
sinun spdämesäs: Kuka on sitahtoo
nulle niin paljon hywäa tehnyt? Kuka on

asua

sinu»

kuin

niin

Hän.

«2.

ses

suurella rakkaudella rakastanut,

Palaja

lefuksen tygön, anna

il-

Hänelle, awa Hänelle sinun sydämes,
ja ilmoita Hänelle, miöö sinun mielesäS on
salasa ollut.
Sekä murhes» että ilosa riennH
64.

lesuksen

tygön.
Hänen tähtensä mielelläS wältät turhat huwitukset, Hänen
ja ratähtensä tulee karwaskin
jos
kewiäksi,
rakkaudesta
sinä
situkset
ristiä
kannat.
65. Kaikkea mitä mailmasa on, ytönkatso/ niin kuin raiskaa ja niin kuin myrkkyä.
66. Sukulaisten tykönä wieraina käymi-

nen

saatla

,

,

paljon sydämen lewottomutta.

3»

o

)

c

M"lm« laloo ja hänen himonsa; sinäkin
hukut ynnä sululaisies kanssa.

6?. Et sini taida täydellisesti luma.
lata rakasta, ellet sinä Jumalan tähden
kiellä itsiäs ja mailmata.
eg. Rakas matka weljeni! Kusa o,
wat sinun endiset ystäwäs, joiden kanssa
sinä ennen iloitsit ja leikitsit? En minä
tiedä, he owat kadonnet ja minun jättä,
mitäs eilän näit,?
net. Kusa on nyt
owat nyt ne
on
kadonnut.
Kusa
Eelin

se

herkut,

joilas olet

naulinnut? Poisa selin

sinulla ollut, waik»
kas et olisi herkullisesti elänyt? Ei ensin<
län. Senlahden on se toimellinen mieS,
joka Jumalala palwelee, ja juurta jaksain kieltää mailmata ja hänen himojansa.
Mikä wahingo on

on.

69. Ah! tuskalla täsä mailmasa on sitä ioka puhtasii ja wilpittömästi luma»
lata etsii, täydellisesti itsensä ylönandaa
Jumalalle ja juurta jaksain itsensä kieltää.
70.
Joka wältlää tumallisia, sillä on
kewiämpi
wältta tumattomia
sitä
,

«)

«>l,
3<>sa osotttan milö etu sillä on, jola niin «<
halio,lt»«,
pitöindz j» wisua itsensä tieltämistH
ole,
ta t>«n n>ilt!ä!> niitäkm j«lk« ei juuri t«lpeU>stt
„«itl« ne luwalliftt owat. Io« siis s,di»en y,
litse niin «alwot«n ettö «sltetin lu««UW»l«»
t«»pttt»mia. sitl enämmin ft pellä, s,»mlllft« »«
,

f««s«ist«. Katso

?l>lo 4"-

)

«

«2

(

H u o l a u S.
Kokonansa minä tahdon

Glnutle it<
ja
laupiu«
uhrata,
anda
Sinun
feni
itseni
dellcs ijankaikkisesti: Herra, minun luma»
lani! kaikki minun työni omat Sinun
laupiudesas ja oma ansioni ei mitan makjos ei Sinun aärelöin hymybes ja lau«

sa
piudeS

,

,

siinä ole; ja tämä on minun toi<
woni ja koko turmani.
71. Mielen hallitus on puhtauden alku,
saattaa rauhan ja on hartauden kammio»
72. Joka mielensä ja ruuniinsa puh»
tana pitää
se on Engelilten kaltainen.
Joka pahoin töihin suostuu, ja pahoisa
ajatukfisa itsiänsä huwittelee,
on petke«
len kaltainen.
?3. Rakkaus woitelan rakkaudella.
Kuin Jumalan rakkaus tulee sydämeen,

se

,

se

niin

'kalowaiset häwiäwäl.

?4 Kaikkltyyni omat tyhjät, Kunin»
gastenkin ja Pispain wallat. Kuolema
kaikki lopettaa tekee haisemaksi raadoksi ja
tuhaksi. WaittaS kuinka korkialle klpeisit,
niin sieldäkin kuolema sinun alaS pudottaa.
Autuas on
muukalainen, jonka asunbs
,

on

laiwasa.

se

75. Ei täysinäistä jumallsutta saawule.
la phtä haawaa, waan wöhiley«n aian

)«

(

päälle, paljolla huokauksella ja waiwalla /
takkamattomalla parannuksen aitomisella
niin että raittiutta harjoitetan, usein rukoilla» )a kernasti yksinänsä ollan.
Se ilo joka ei ole Jumalasta,
pian katos,
wahingoitsee ja saastuttaa.
Ole ahkera hywää tekemään ja
77.
kärsimään. AutuaS on
kärsiwäinen pahaa hywälsensä
käyttää, j<t
se, jola kaikki
paranee.
waiwoisa
Joka Jumalala raka»
staa, ottaa Jumalalta sekä karwan elia malian, ja liittää Jumalala.
?8. Se wahwana ja lujana pysyy jo-t
ka ei pane turmaansa itsensä eikä muitten
ihmisten päälle,. waan I«MKlan päälle.
79. SuUtt kiini pitäminen awittaa paljon sydämen rauhaa woillamaan. lac.
>

se

se

1:
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80.

Niin

Jos

hallitse

halajal Jumalalle kelwala,
sekä sydämeS että kielcs, ettet

tulisi hartaudes armoa kadottamaan, eli
ystawätäs murhelliseksi saattamaan.

Herra!

HuokauS.

kuinka pahasti minä olen

teh«

Nyt, kuin en minä ole kaikkia ylönandsx
nut ja ryhtynyt Sinuun! sillä minä olen
luotu Sinua rakastamaan ja Einusa rip<
pumaan:

Mutta minä olen kelwotlomasti
kappaleihin ja sinun un«

suostunut luotuin

)

(

«
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höttänut,

ja en ole niistä yhtäkän rauhaa
sydämeNeni saanut. Palauta minua, Herra! jälleen Sinun tygös, ja älä anna
minun enää maallisisa wiipyä.

Ei kaunil sanat säkkiä täytä, ei«
jalo
tä
puheliaisuus awiea, eikä pyhäksi
tee.
Joka hywää tekee, nautitselin hy»
wää.
82. Ei kukan ote niin hurskas ja ju«
Malinen, ettei hindä waiwat ja murhet
kuin sinä surusa ja
kohtaisi. Sen lähden
olet,
niin silloin sinä o»
sydämen murhesa
let niin kuin Christus ristin päällä; ja
kuinö kuulet l-öwia ja häpiällisiä sanoja itsestäs puhuttaman, niin silloin annetan sinulle juodakses Herran Kallistai, sinun sie«
lus terweydeksi. Ole ääneti ja juo elä»
män kallista ilman napisemata, niin Herra on sinun edeswastajaS olewa, sekä e«
lämäsä että kuolemasa.
83. Ei mikän ote parempi, kuin ää«
netlömydellä ja kärsiwälsydella suita tut«
kia, seuraten Christuksen esimerkkiä, joka
Pilatuksen edesa ääneti oli, silloin luin
81.

se

Händä «nastan «äärin lodistettin.
.Ei ihminen tiedä, kuinka hurstaS
8
ja Jumalinen hän on, ennen kuin händä
wastoin käymisillä waiwaian.
C

»

56

o

)

(

85. Joka ristinnaulittua Chrisiusia wil«
pittömäsii rakastaa, ei koe wälttää wai,
woja ja ahdistuksia, eikä h'ioli, waikka
pahat händä piltkawat
että hän olis
kandamisesa,
kaltainen
ristin
Chnstuksen
sillä jonka elämä Christus on, sille on
kärsiminen ja kuoleminen Christuksen täh,
ben suurin woitto.
sielu, joka sydämen
BH. Autuas on
pohjasta lesusta rakastaa.

se

,

se

Mielen hallitseminen on tarpellinen
joka aika ja joka paikasa; alinomaisesta
87.

rukoilemisesta
v. 4>. Kielen
han maja.

on

wahwa

turma

hillitseminen

Malth.

26:

on niinkuin rau«

BL.
Monikin kiiwasti alkaa, muita
päälle pitämisellä kunnian kruunu woitelan.
I lm. K. 2: i<2.

89.

Se makia

tekee.

9».

tänsä

sitä

lesus kaikki mallaksi
aina omaa mielhengellinen ihminen

lihallinen ihminen

noutaa,

multa

wälttää ja wihaa.

Huokaus.
0 minun Jumalani!
täs pahoitta, kuin mennen

se

Sinun mie!«

huonoilla
Sinä

tur-

kutsut

w«a etsimään. Senwuolsi
minua sydämeni sisuun, että minä tottui»

)

5?

(

°

sin Sinua rakastamaan; ja kasket minua
oleamaan wisuna ja walwowaisna.
91. Niin luin ylpiä iloitsee kunniasianja rikas rikkaudestansa aiwan niin hen»
gellinen nöyräkin iloitsee, kuin handä y»
lönka!so'an ja hengellinen waiwainen köy«
hydestansä.
Sielun nälkä» ci mikän muu
92.
muta kuin Itse Jumala, joka
luo-

sa

,

sen

,

nut on.

sam-

93. Siitä on sielulle suuri wapaus,
kuin ri hau enää maallisia halaja.
Se Jumalala oikein ylistää, jo»
94.
ka itsensä halwaksi näkee, ja lukee Jumahywän, mitä hän
lan työksi kaiken
ajattelee, puhuu ja tekee.

sen

Ihmisen ensimmäinen woitto on se,
hän woittaa halunsa, jättää sen, jota hänen lihansa halajaa, ja kärsiwäifestt
kandaa sitä kuin hända rasittaa.
96. Se tekee ihmisen jumaliseksi ja an«
daa hänelle iloisen mielen, kuin hän on
wiriä tottelemaan, ahkera rukoilemaan,
wälttää juoksuja ja rakastaa yksinäisyttä.
s?.
Jos tahdot suureksi lulla taiwsasa,
«iin ole halpa maan päällä. Älä etsi ih<
misten ylistystä, sillä se on lurha.
H3. Joka kärsii ja on ääneti, se woil<
taa «vainojansa, jos senUlM rakkaus on»
95.

kuin

Zy

o

)

(

Sillä on suuri woima, joka miehullisesii sotii pahoja tapojansa wastan: s«
on suuri Herra, joka jaksaa paha! halun9y.

sa Hallila; se on
mies
joka

urhollinen sota-

jalo ja

raittiuden aseitta lihaansa kujoka puhtgasti maan päällä elää,
rittaa
on kelwollinen Engelilten joukkoon tai,

,

se
waseen.

ioo.

Nöyrä ja puhdas »voittaa kaiken

kiusauksen,

*)

H

u o k a

»

s.

Niin wedä siis, Herra ! minua että
minä rupiaisin kiimaudella peräsäs juokse,

marsin wäkewän wetämisen kaiketi minä tarwitsen; Sillä ellef
maan.

Vetämisen

ja

seura

Sinä wedä, niin ci yksikan tule eikä
Sinua, sillä jokainen on itsehensä suostunut. Mutta jos Sinä wedät, niin minä
fahdcn, niin minä kiiruhdan, minä juokja riennän ja harrastan.
Sinä olet
sanonut: Koska minä maasta nostetan ylös,
niin minä wedän kaikki minun tygöni. loh.
12: 32.
Niin wedä siis, suloinen IcsuS
minua ja muita, niin me juoksemme Si>
nun woitees hajuun. Wedä ensin minua,
ja sitte muita minun jumalisen elämäni esimerkin kauttq. Multa ettem me langeisi
ylpeyteen, niin tulee meidän nöyrästi u-

sen

»)

Senlainen

»öMPi

j» puhttus

tulee Christulsests.

)

3Z

(

o

stoa, ettei meisä ilsesämme ole woimaa,

Sinun woilees haju meitä wetää,
SilotH Isä wetää, se lähtee ja
nua ja kieldää itsensä. Amen.
on, se on
ioi.
Joka synnistäjospuhdas
ulpaha
ihana ihminen; silla niin ihminen
kuitengin
hän
konaisesti kaunisteta»,
mutta

on musia

seuraa

sisällisesti.

sy«
Malmisia Jumalalle asuinsia
riepoidämehes, älä anna mikän mieltäs
tella, ettäs saisit Pyhän Hengen lohdutuk.
sen,
102.

Pysy wahwana totuudesa, niin
tekee
siitä walhesta ja
totuus
sinun wapaksipuhutan.
wäörydestä, jota sinusia
101.

Kuin oikein toimellisesti tuM omia
wikojas, niin et sinä Ujoin muitten wioista
jaarittele.
105. Sulje huones owet,. niin sinulla
on rauha.
i°6. Moni lakkaa rukoilemasta ja kiljuokse niin kewiwoittelemasta, kuin ei
niin
on, ettei wl«
asti, waikka kuitenkin
reyttä woiteta ilman rukousta ja kilwottusta, eikä jumalisena pysytä ilman walwo«
104.

se

mistä.

se

Ve on tyhmä ja waara palwelia, joka ylpeilee ja ylönkatsoo muita,
,07.

4«

)

i

°

niiden lahjain tähden, jotka

fa owat.

hänen Herran,

»°B. Kullakin on kyllä omasta kuorma,
siansa, mitä on silte sulien hywää siitä,
ettäs sekoitat itses wieraihin asioihin, jq
otat päälles enämman kuin jaksat kanda.
i«9. Wälistä ihminen langee kaikkein
liettäwästi eli horjuu, eli laiminlyö jota-!
kin, että hän tulisi häpiään ja sille sitä
enämmän itsiänsä nöyrytäisi, oppisi muita,
armahtamaan ja eksywäisia johdattamaan
lulisi omasta vahingostansa wiisaksi ja
jaltelisi: Tämä ihminen ei ol? Engeli,
niin kuin minulle on tapahtunut, niin tapahtuu nyt hänelle, hän on minun »veljeni,
110, Hyryä tahto joka aina hywää te»
kee ja aina Jumalala palwelee, se
bmaa uhraa sydämensä altanlla; sillä joka aina hywää tekee,
myöskin aina ru-«
koilee.
,

se

HuokauS.

Se on minun suuri tawarani, että
znlnä kunnioitan Sinua, minun Jumala,
ni, ilman palkata ja ilman maksota: en-

»vähenemisiä pelkä, enkä toiwo woittoa
Sinun tygös; sillä Sinä
xakkaudestani
mielistyt siihen sieluun joka Sinua puhtasii rakastaa. O! onnellinen st, joka sekH
elamäsä että kuolemasa on Sinun yhleyds-,
fä« ja liilosaS.
kä

41
pu,
joka
sielu,
«li. Autuas
kaikki
hensa ja työnsä sowittaa Jumalan kunnia
aksi, niin kuin autuuden korkeimmaksi pää,
maaliksi, että Jumala olisi kaikki kaikisa.
)

°

(

se

tl 2. Joka mielellänsä
lee ja tarpetoinda puhetta

sa

turhutta

pitää,

myypi halpaan
i,I.

hintaan.
Kaikisa murheisas

riennä rukoukseen, niin kuin
Haminaan, ja älä siekaile.
114.

kuulde-,

se sielun-

kiusauksisas
sielun oikiaan

ja

Jotka hartasii rukoilemat,

erinZn,

sä elämät ja ääneti owat, niille andaa Jumala usein suloisuttansa maista, jota ei
anna niille, jotka paljon puhuivat,
Hänhailywät.
ja
115. Joka tahtoo hywiä uusia sanomia
kuulla, se kuulkon Christuksen puhuman
Jumalan waldakunnasta.
116. Ei se monilla sanoilla kokoa paljoa hebelmälä, joka rukouksisansa ei hillit-

se

sydämestänsä pahoja,ajatuksia.
,17. Autuas se sielu, joka niin wisu«
sii walwoo sydämensä ylitse, ettei hän sal,
li minkän sydämensä sisusa siaa saada, joka Jumalan silwisä ei olis otollinen.
nB. O! kuinka hywä ja iloinen mieli sillä on, jolle on annettu se armo, että hän taitaa lumalasa rippua, ja Hä»

neft salaisesti itsiänsä huwitella.

4'

)

«

c

Ei rakkauden tuli tiedä määriä
nousee aiwan korkialle, että
löytäisi
parhan ystäwänsä, kaikkein
hän
kappalden iuojan joka kaikki hallitsee, et«
tä hän saisi Hänesä oikein iloita ja rauhasa lewätä.
,22.
Ei meidän pidä luottaman itseni?
me päälle, eikä paisuman, ei myöstän
youtaman oma mieltämme; waan kaikesa
nöyryttämän ilsiämme, ja andaman mettämme Jumalan ja kaiken ihmisellisen säädyn ala, Jumalan lähden, wilpiltömäsä
rakkaudesa: Rakkaudesta on Jumal.-: majlmaan tullut, rakkauden kautta johdattaa
Hän myöskin ihmisen jällen taiwaseen.
119.

pnä, waan

,

Huokaus,

sen lotisen

Auringon ääreainoalla sayhdellä
töin rakkauden liekki!
ja »viheliköyhän
leelläs woit sinä runsasii
O
Sinä
murhellisien läääisen lohdulta.
kitys ! Sinä kirkkasti loistama soittp eksywäisille ja niille, jotka Sinua etsiwät.
Paista minulle useimmin,rupeesiihen asti kuin
koittamaan.
se ,jankaikktnen päiwä
O kuinka makia ja suloinen on Sinun
läsnä olos olewa, kuin »vähäinen muistofin niin suuren lohdutuksen saattaa.
121. Ei rakkaus ole kostan jaulilafna,
hän waikulta jaloja ja suuria toimituksia.
Hän myösiin mielellänsä alendaa itsensä

O! Sinä

43
ylönkalsottawiin;
ja
ahkerasti hän
alhaisiin
tekee sitä kuin oikein on, ja iloitsee kuuli?
kuin
aisuden harjoituksen ylitse, Doinkinpahekei
halpa
käsky
annclan;
hän
hänelle
sairasten tygön tullejansa, hän pesee heidän jalkansa, sitoo heidän haawansa, lait-

su

heidän »vuoteensa

taa

puhdistaa

,

heidän

roaattensa, ja saastaisudensa.
122.
O kuinka autuas on puhdas sielu jolla Jumala kaikkena on; Jumalan
tygönä ollesansa ei hän tunne mitän turhaa
huwitusia; waan kaikki on hänelle katkeraksi ja rasitukseksi.
,

121.

Jumala etsii senkaltaista

ja

ra-

joka Hänen rakkaudensa läh.
Den kieltää ja ylönkatsoo kaikki ja itsen-

kastaa sitä,

säkin.
124.
wapa

Puhdas sielu on aina roina ja
joka
Jumalan tygön menemään, ja nou,

maan päällä ei halaja kunniata eikä
data omaa mieltänsä,
lentää niin kuin

se

siiroilla ylös korkeuteen.
125. Chrisiuksen rakkaus päästää irti
kaikista mailman pauloista, tekee kuorman
kewiäksi, ja ymmäryksen teräwäksi wilpil.
tömästt toimittamaan sila kuin Jumalalle
otollinen on.
126. Älä ole jouiilasna yksinäisydesäs
M paljon puhuwainen ihmisien joukosa,
piins woiial perlelen; sillä hän pakenee ah«

44
kerala ja wal olewaista, joka rukoilee ja
jumalisutla harjoittaa.
127. LoS meitä Jumala yhden mieliseksi on kutsunut, yhdellä hinnalla ostanut
ja yhdestä Hengestä osalliseksi tehnyt; niin
ahkeroitkamme rakasta ja palwella loinen
toistamme, jos Christukselle lahoomme kelwata.
123.

O rokas Weli! Kärsi cksywaisiä,
niin sinuakin kärsitän; anna andeksi, niin
sinullekin andeksi annetan; armahda, niin

sinuakin armahdeta».
119.

Usiasti tapahtuu, että

wöha asia

ihmisen sydändä. Sen sallii ja
tekee Jumala, ettäs huomaitsisit heikkoudes;
kuin niin heikko olet huonosa asiasa, kuin«
kas sitte käwisi kuin suurempi etehes tulisi.
i3v.
Ole leppiä kiusauksesi» olewata
weljeäs kohtaan, rukoile waiwatun edestä,
niin kuin itses edestä. Sinun onneS on
niin kuin minun, suomisen kautta, ja sinun ilkuS, niin kuin minun, «alituksen
kautta.
waiwaa

Huokaus.
O Jumala! Ei mikän
ole raskampi kuorma, kuin
puminen;

sa työtä

täsä mcnlmafa
Sinusta luo-

sentähden tahdon minä rakkaude-

tehdä, enkä

Sinun lohbulustas;

etsiä muuta, luin
Selkiästi olen Mns

)

K

c
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tullut huomailsemaan, ettei nömäl nykyiset
taida sielua rawila, eikä onnelliseksi tehdä,
ja ettei sielu tule autuaksi, ellei tule yhdistykseen Sinun kanssas.

se

Joka toistansa

i3>.

nuhtelee, mutta

ci rukoile hänen edestänsä / eikä surkuttele,
on armotoin »vihollinen ja rasittama lie»
lilakkari, mutta ei suloinen lääkäri.

se

132. Jumala joka kaikki hallitse, ja
tundee, ei salli lampansa kauwan eksyä ja

watilta, waan palauttaa Hänen lygönsä
kurituksen ruoskalla, eli wetää tygönsä kat-

sellaksensa händä rakkaudensa silmällä.

»32. Hartan rukouksen hedelmä on st,
että se Pyhän Hengen palawan rakkauden
kautta yhdistää sydämen Jumalan kanssa;
mutta
hartasti rukoilee, joka kaiken turhuden mielestänsä pois karkottaa.

se

134.

Joka

Jumalala

se

sywälti itsensä alendaa,
enimmästi ylistää ja kunnioittaa.

115. Wilpitöin sydämen waikeroitseminen joka nöyrän syndisen sydämestä lähtee,
,

on wäkewä huuto Inmalan korwisa.
i 26. Joka itsiänsä rakastaa ja iloitlele
itsesänsa, mutta ei lumalasa, siinä korkeim<
masa Hywäsä, st itseltänsä ijankaittisen
kunnian kqKottsa.

46

Joka lärsiwällisesti sitä kuormaä
hänellä on, se ristinnaulittua lesusia olillansa kandaa.
138. Joka närkästynen asettaa, se sen,
kautta lesukselle otollisen wuolen wali 3?.

kandaa, kuin

misiaa.

i39> Joka on Jumalinen ja kärsii toiwikoja,
lesukselta pian laupiuden

sensa
löytää.

140.

se

2.
Malth.
Joka toisensa häpiän
?:

nuksen peittää, se lesulsen
seniä peittää waalieella.

ja pahen-

alastomia

jä-

Huokaus.

Sinä kyllä tiedät, minun Jumalani!
kuinka mielelläni minä Sinun tylönäs oli-

sin

,

ja minä en taida niin

sanoa,

kuinka,

sydämellisesti minä sitä halajan. Ia sitä
minä rukoilenkin, ei ainoastan silloin kuin
minulle pahoin käy; mutta myöstin muina
aikoina halajan minä sitä yhtä, että minä

Sinusa olisin.
141.
Joka kammioscmsa hengellisesti
ja
«vaikenee, se lesuksen kanssa
walwoo
menee korpeen.

Joka murheisansa ja kiusauksisanalinomaa rukoilee, se lesuksa hartasii jakilwoittelee
kuoleman kampauksen kanssa
sesa perkelettä wastan.
142.

)

c.
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(

Joka omanlahtonsa kokonansa
lesuksen kanssa Isän
kandaa ristiä Golgalhaan.
tahtoa
144. Joka mielellänsä maalliset kieltää,
ja näkywäiset unhottaa, se kuolee tistinpäallä lesuksen kanssa.
i45. Joka sydämensä puhtana ja le«
Wosa pitää se lesuksen käärii puhtaaseen
Kääriliinaan ja hauta Hänen sydämehensä.
i 43.

tää

,

kiel-

setäyttä
mielellänsä
ja

,

146. Se on autuas sielu, jonka elämä on Christus, ja jonka »voitto on kuol,

la Christuksen kanssa.

Joka tahtoo elä Christukselle,
pitä kuoleman itsestänsä. Joka tahtoo Christuksen makeutta maista hänen pitä katowaiset kieltämän: Kyllä on työtä
kieltämisesä ja Apua kuolemisesa; mutta
siitä tulee ijankaikkinen elämä ja autuus,
ja saadan Christuksen kanssa iloisesti hallita
147.

hänen

,

Ah! kofta se tapahtuu, että Jutulisi minulle kaikeksi, ja minä koko»
nansa Hänen omaksensa ja Häneen ryh»
i4B.

mala

lyneksi.

14?.
Joka »veljellensä laitta paremman
ruan, kuin itsellensä, se lesusta ruokkii
rakkauden atrialla ja mesileiwällä.
152.

kHrsitän

Kuin ylönannetan oma tahto,

köphyttä ja puutosta, eikö «oude-

H3)
ta

o

omaa mielitekoa,

Christuksen

lygön

*)

se

c
on Kuningan lie

Huokaus.
Minun Jumalani! Sinä oikia lohduttaja, ja kaikkein kappalden Jumala,
ja minä halpa ihmisen lapsi. Sinä yksin
olet kaikkein korkein, ja minä köyhä kerjäläinen. Ei taiwas ole niin kaukana maasta kuin minä Sinusta. Kuka sille yhdistää minun Sinun kanssas? Sinä sen
teet, ei muut sitä taida tehdä. Multa
kuin Sinä tahdot, niin pian tapahtuu.
Sinä tiedät, etten minä itsestäni ole mihin,
kän sowelias, waan aina langen: Sinulta tulee se, että' minä taidan pysyä ja
riendä. Sentähden on minun sieluni wahwuuS Pyhän Hengen armosta ja lahjasta
ja Sinun suloisesta laupiudestas. Kuin
Sinä kasket, niin minun sieluni maasta
ylenee; mutta kuin Sinä kaswos pois käännät, niin hän kohta waipuu ja langee.
Kuitenkin Sinä rakkaudes ja hywydes täh,
den korjat minua, ja Sinun oikia kätes
minua ihmelliscsti johdattaa! Amen.
,

se

Tähän tulee mylskin »sto, josta nämät hywat tawat
syndywat, niin kuin Ailistansa. Tulla Chrijtilykli
ja usko, Marc. i: i5. Olla Chri.
talwitalNP»laliuus
stittyuä j» wahwistua Christukstsa, tarwitan edellH
mainitut uskon hedelmät. Match. '°'> 2» ja Luku
! »6l »4,
»Hl<

»)

o

)

<
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Älkön olko eripuraisutta -ylhäisen
eikä alhaisen wälillä, ei rikkan oikä köy,
hän wälillä, ei wäkewän eitä huonon wä,
lillä, ci wiisan eikä yksinkertaisen wälillä,
ei Isännän eikä palwelian wälillä; mutta
kaikki yksimielisesti kiittäkämm? Herraa,
mcidän Jumalalamme, joka ihmellistllä ecoituksella ja kauneudella on kaikki kappa»
let luonut, itsellensä ylistykseksi ja kunniaksi ja ihmisille hyödylylseksi.
552.
Hywäin tekoinsa edestä, joita
Jumala sullen osottaa, ei Hän sulda waa«
di eikä Hänelle kelpaa muu, kuin st, et»
täs Hända Hänen itsensä tähden puhtaasti ja sydämen pohjasta rakastat ja ylistät.
153. Pidä aina Jumala silmäis edesä;
karta elles Handu wastan tee. Tob. 4: 6.
15,.

154.

kuin

Sielulle on

hän itsensä

Jumalalle kaiken

siitä suuri hyödyiys,

halwaksi
hywän.

näkee, ja lukee

155. Se on suuri taito ja jumalisuS,
kuin ymmärretän, sekä paha että hywä
oikein käytlä. Kiitä minun sieluni sentähden Herra! Kiitä Zionr aina sinun lu,
malataS, sekä yöt että päiwät, niin sinun
palkkaS on olewa suuri Jumalalta, sekä
taiwasa että maan päällä, ja kaikki kään<
dywät sinun hpwäksis, sekä onnelliset että
D

sa

)

«

(

onnettomat, hywät ja pahat, ilahutlawaiset ja surulliset tapaukset ja asiat.
15b. Wilpitöin Jumalan rakastaja,
rakastaa Jumalala puhtaasti, eli sentähden cltä Hän on Jumala Ia scmähden
soiettä hän Hättdä nauliisee, ja ei
ton lähden kuin här.ella siitä on,-waan
Hänen äärettömän suloisuudcnsa ja

sen

sano»

armonsa

tähden.
joka kaikki
,5?. Autuas on ft sielu
toimituksensa Jumalan tähden toimittaa,
ja Hänelle mielen nouteksi, puhtaasta rakkaudesta ja aikomuksista; ja st joka kaikki ajaluksensakin sowittaa Jumalan ylistykseksi kiitokseksi ja kunniaksi. Autuas on
se, joka ei mitan itsellensä omista, waan
wapasti Jumalalle jällen andaa kaiken
Mitä hän Häneltä saanut on.
mattoman

,

158.

linen

,

Autuas on se, joka on jumalalniin luin Jobi, joka kuritus «vit-

san otkaatäydellisesti
Herran kädestä

itsensä

uhraa ja andaa
Jumalan tahdolle.
,

Autuas on, joka kaikkina aikoija
etsii katsoo sitä kum Jumalalle par-

159.

na
haitten

kelpaa, ja hetkuman siaan ottaa
huonon; niin myöskin kuin hänelle wäärin

tehlän iloitsee sitä cnämmän ja lukee senkaltaisen ruumillisen »vahingon sielunsa

woitoksi.

o

)

Isa.

kaikisa

Ole siwiä,

(
5t
nöyrä ja karsiwäinen

tapauksisa kuin sinulla Jumalan
tähden tapahtuu; kanna kärsimäisesti ristias
lesukstn kanssa ja kuole ristin päällä joka päiwä sielus autuudeksi. Silla lihan
rasitus kuin sitä
kannetan, on
sielun lääkitys.

Huokaus.
Herra! olkon lohdutukseksi minulls
Si,
nun Nimeäs, ja Sinun sangen suurta
ja että minä uskolla pidän
rakkauttas
Q

wacllukseni alla se, että minä muistan
,

läsnä minun tykönäni. Sangen
surkia olisi minun elämäni tasa maailma»
Sinua,

sa,

jos ei minulla olisi toiwoa Sinun
päälles, O Herra! sillä mailmcm kanssa
en minä tahdo iloita; mutta ettei minulta
puuttuisi iloa ja lohdutusta, olen minä

»valinnut Sinun kaikeksi minun ilokseni.
l6i. Se Jumalan kanssa walkeudesa
lvaeldaa, joka ei niitän halaja tästä mailmasia, waan sydämellänsä on Jumalahan
tarttunut.'

Ihmisellä saa olla mitä hywanjos ei hänellä ole Jumala ystäwäna,
niin hän ainakin on »viheliäinen ja onneloin. Mutta Jumala on sillä joka Händä rakastaa ja pita Hänen Sanansa.

sa,

!62.

,

D

»
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,63.
luowu pois niistä, kuin sinulle
llepoitukseksi ja esteksi owat; sillä et sinä
sisaa lepoa, ennen kuins menet sydames
ja ylikaiken etsit Jumalala ja Händä sydämen pohjasta rakastat.

suun

muitten sielun
paljolti
omastin
tilaa, kuin wielä niin

164.

Miksis liedusiclct

unhotat? Katso, se kuin parhaitten tietää
nöin-ytla itsensä ja kärsiä Jumalan tähden sillä on paras racha: hänen kuormansa tulee kewiäksi Jumalan tähden, jo,

ta

hän

16Z

sydämesänsä kandaa.

Autuas on

se,

joka rukouksesa puja waikenee niisiä,

huttelee lumalata,
tapahtuu.

kuin mailmasa
166. Ole alallas ja kärsi wähakin lu<
malan tähden, niin Hän wapautlaa sinun
kuormastas ja kaikesta waiwastas.
167. Siwiä ja kärsiwäinen tek?e »vihamiehensä ysiäwäksensä, ja Jumala on hänelle aina armollinen.
163. Jolla lesus on sydämesä, sillä
on aina apu ja turwa.
isy. AuluaS on se muukalainen, joka
ei sioitlele lisiänsä mailinaan.
170. O kuinka autuat owat ne pojat
ja loimelliset ne Piikaiset, jotka kaikki ylönandawat Chlisiuksen lähden, ja kow
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siihen i«

wat kaitaa tietä myöden roaeldaa
jankaikkiseen kotomaahan.

Huokaus.
Herra! kaikki mitä minä tien, luen
eli kirjoitan, ja kaikki mitä minä ajattelen
puhun eli ymmärän pitä sinulle palweluksefsi oleman. Anna minun työni Sinusa
alietta, Sinusa ja Sinun kauttas toimitetta ja päätettä: Mitä andanut olet,
ota jällen: Anna wirtain juosta jällen si«'
ne, josta ne owat lähtenet. Ei minulle
mikän ole iloisempi eikä makiampi, kuin
cltä minä
Sinulle lukea sen, mitä
minä teen, eli ajattelen.
Sanos, rakas Wcli! mitä pyi?i.
juostesas sinne ja tän,
hemmäksi sinä tulet
ne, kuulemaan ja katselemaan luchulia;
sillä tawalla ei lulla Jumalan waldakundaan? Autuas on se, joka hallitsee sydämensä ja ruuminsa, niin ettei hän ole
häilyväinen, ja huokauksella muistaa sydändänfä ja rukoilee armoa.
172. Sillä on suuri rauha, joka mie>
lellänsä pysyy kammiosansa, oleskelee Iu«
malan seurasa, usein rukoilee, ahkerasti
lukee Raamattua ja harlasti on pyhisä lut«
,

se

se

saan

kistelemuksisa.
i?3. Jos ei meidän sielumme larwitsisi,

niin ei Jumala panisi meitä täsi msilmasa
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ahdistukseen silla Hän, on
kaikisa teisänsä lorkeimmasti wanhursias ja
naimaan ja

;

totinen.

se

palwelia, joka tieAutuas on
ja on erillänsä
köyttä,
tää aikansa oikein
tarpetlomista
asioista, jotka ei
ulkonaisista
ja
tule,
häneen
Jumalan lähden on, niin
kuin mykkä ja niin kuin kuuro, siiwollisesti riendää tämän mailman pauhun lapitse, ja aina sieluansa kosijansa kandaa.
175. Waikeneminen ja erillänsä oleminen awittaa niin paljon, että lullan sydämen lepoon ja taittan sitä harlaammasti
rukoilla: siihen awittaa, luin ollan crinäisisä vaikasa, josa ei ole pauhua eikä härinätä.
775. Niin kuin kala, joka medestä o<
tetan pian kuolee niin myöskin tapahtuu
sillen joka huikendelewaiseen joukkoon itsensä andaa ja niiden pauhuun suostuu. Seutähden pidä kammio ja waioleminen rakkana jos tahdot hartauden ja sydämen
rauhan säilyttä.
177. Sen pitä oleman marsin wahwan
ja warusietun, joka taitaa ulkonaisesti
kansan joukosa olla ja sydämensä rauhan
warjella: Niinpä siis ole kotonas yk«
stnöisydesä hartauden lähden.
l?8. Se pila oleman S«ugen hywä
puhe, joka oliS waiolemista parempi,
174

,

,

,

sen«
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sillä suuri lauha, joka kielensä

tähden onpysyy
kolonansa
hillitsee,

ustin rukoilee.
179. Pcckem pauhua; rakasta yksinäisyttä; seuraa nöyriä ja hapaita; ja Chrisiuksen tähden, joka sinun tähdes ristin»
naulittu on, kärsi kärsiwällisesii niitä, jotka sinua ahdistamat.
lB°. Siinä on suuri nöyrys sydämesä,
kuin itsensä halwaksi arwatan ja muut paremmaksi.
ja

Huokaus.
Herra! Sinä totinen rauha, Sinä
korkein autuus Sinä täydellinen onnelliotat pois kaikki estct minun
sus!
sydämestäni? O koska taitan minä wapasti ja ilman esteitä seurata Sinua, kuhunka Sinä menet?
tBl. Puhdas ja raitis sielu »varjelee
sydämensä, kielensä ja koko mielensä, ettei
hän tulisi syndiä tekemään, ja »vihoittamaan Jumalala -ja lähimäistänsä.
/

,82.

Jos st ristinnaulitlu lesus olisi

sywälti sydämees painettu, Niin ei turhat
ja larpeltomat puhet niin nopiasti sinun

suustasi läksisi.

18 3. Koffa et sinä ole lesusta oikein
sydämehes kätkenyt; niin sinä wielä usein
elsit ulkonaista lohdutusta, joka kuitenkin

min huono on ja, ei

mihinkän

eiki
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auta sinua sisäNisisis suruista, jol?a sy»
händäs waiw.«wat.
134. Suuri wapaus on uskowaisella
sielulla, joka Humalan waldakunnan ja
Chrisiuksen rakkauden tähden ei mitän pidä omanansa täsä muilmasa; waan Chrrstuksen, )o?a meidän tähtemme on ollut
,

köyhydesä ja kiwusa.
185- Autuas on se, joka hädästänsä
ja heikkoudestansa tekee jumalisuden, ja
kackcsa, kuin hän kärsii, noudattaa luma»
lan lshtoa.
186. Jos sinä tahdot aina iloinen olla, niin etsi lohdutusta yksin Jumalasi
ja humalalta; sillä kaikkinainen muu lohdutus ei mitän maksa, «i ulotu eikä auta,

se minkälainen

olisi.
187. Walilse lesuS Christus Juma-

maikka

lan Poika, sinun erinomaiseksi ystäwäkseS
ja sukulaisekseS, anna kaikkein muitten
mennä Christuksen tähden.
IBB> Että monellakin on paljo epäilystä, siihen ei ole Pyhän Raamatun syy,
waan heidän oman sydämmensä sokeus.
Rukouksen alla ilmoitetan monet salaisudet hartaille rukoilioille, joita ei ilmoi.
tela paisuneille, eli röhkiville tutkiville.
183.
Ve oikein ja toimellisesti muita
neuwoo, joka ensin itsensä neuwoo, ja
«

-

se

)

o
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l

oikein muita nuhtelee ja parandaa, joka
ensin on itsensä parandanut.
Ei löydy oikiaa lepoa eikä pysy,
oi,
wäistä iloa mualla, kuin lumalasa,
körsiwöisydekiasa nöyrydesä ja mieluisesakaikki
waiwat:
sä, joitten kautta woilelan
Niinpä siis pane turwas ja loiwos luma»
lan päälle, ja ci minkän muun, oliko se
eli pieni; silla paitsi Jumalako 0.
suuri kaikki,
latomaiset, multa lumalasa
wat
iya.

on kaikki hywyys.

Huokaus.
Rakkain Herra! tee hywin

minulle
Sinun moi,

Sinun armoS tähden; sillä
ma« minun wiholliseni pian langettaa ja
häpiään saatta, yhdellä sanalla ja silmanräpäykstsä he Sinun edesäS pakenemat.
Kuitenkin pitä minun puoleltani aina pelkämän ja ei kostan luottaman itseni pääl,
le; sillä waikka minua usein ja monella
muotoa pauloista temmatan ja autelan,
rohkia olla,
niin en minä kmlenkan
eikä luotta tundemisten ja lohdutusten pääl.
le, waan ainoastansa Sinun laupiudes
päälle. O makia ja laupias Herra! ilman Sinuta olen minä ilselleni rasituksiksi
ja esteeksi, multa Sinusa ja Sinun kans,
fas minä wäkewaksi ja wapaksi tulen ja
,

saa

itsenllin «oittawaiseksi.
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lgi.

se on

Joka lahtos lumalata palwclla,
mielellänsä yksinänsä ja rukoukstsa,;

paljon ympäri juoksee, ja tah,
pian
ja
<oo siellä
täällä jotakin puhua,
ja
kolokamhaluttomana
itsensä saastuttaa
mutta joka

se

miohonsa

palajaa.
192. Ei oikein nöyrä etsi ylistystä hywillä töiuänsä, waan kaiken hywän lukee
hän Jumalan työksi, mutla pahan omaksi
työksensä
193. Se mies joka oikein loimettinen
ja oppinut on, on niin kuin liiwi astia,
kullalla silattu, täynnänsa hywän hajullipidclläwä.
sia balsamia, ja on
Ei se ole suuri taito eikä jumalisus, joS muita nuhdellan, ja neuwolan;
mutta se kuin oikein itsiansä neuwoo ja

arwosa

hallitsee ja mielellänsä nuhteet wasian ottaa,
ja todella itsensä parandaa, se on suuri
wiisauS, sekä Jumalan että ihmisten edesä.
'95. Halullinen ja nöyrä sielu wZltlää paljoa puhetta, ettei hän sisällisesti tu-

riepotteluksi.
196. Se on suuri kunnia, kuin kaikisa asioisa Man nöyrä, ja itsensä nählän
muita halwemmaksi, ja tahdolan kaikkia
palwella Christuksen tähden, joka on sanonut: Minä olen teidän keskellän"
ne, niin kuin se, joka palwelee.'

lisi
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taito, luin nuhdel»
on suuri wiisauö,
kuin oikialla ajalla toimellisesti puhutan
mutta kuin on lyöläs määrän jälkeen
puhua ja lehdä ja hallita ilsiänsä, Niin
sen wuolsi hartat sielut walitsewat yksinäisen elämän, owat ääncli ja Hiljaksensa ru«
kouksisa yöiä ja päiwää.
198. Autuas on se sielu, joka aikaly?.

Se on

suuri

laisa ääneti ollan; ja

se

-

-

nansa muistaa wiimcistä hetkeänsä, jona
kaikki nykyiset loppunsa saamat, sekä iloiset että muchcllisct päiwät, sekä kunnia että pilkka. Autuas on
sielu ja köyhä,
joka Jomalan lähden on outona mailmajora 'ylönkatsoo kaiken mailman kore;
uden maikka wieläkin jalompi olis.
199. Autuas on se, joka tätä mailmata roihaa ja kaikkea sitä luin syndiin
roctää: se joka
waaran lähden
kuin mailmasa on, Elian kanssa korpeen

se

sa

se

,

sen suuren

5

pakenee.
200.

petinä

Sangen pahoin eksyy ja ilsiänsä
jolla on niin tyhmä sydän, ethalajaa kauman täällä elä, ja ot-

se,

tä hän
taa päällensä paljon
ei hön tiedä, jos hän
päiwaän.

toimituksia maikka

saa

,

elä

huomiseen

Huokaus.
O makein ja suloisin lesu! ierwe
tulluaS; ylimmäinen ylistys olkon Sinul-

0o

le

)

»

(

siunattu lesu! Kaikilta luotuilia

nyt

ja ijankaiktisesti! Minkä kunnian minä
Sinullen annan? Sinulle, joka minulle
olet äärelöindä armoa osotlanut. Ia joS
minulla olisAn jotakin, niin sekin on Sinun omas, jo ennen kuin minä
sinulle annaisin? Mitä siis minä teen Sinun
pyhimmän nimes, muistoksi ja ylistyksi?
Minä olen Sinulle paljon welkaa, mutta
en taida rahtuakan toimitta. Kuitenkin tahdon minä makia lesu! Sinusta lukea ja
tutkistella, Sinusta kirjoitta, weisata ja
puhella, Sinua muista, Sinulle työlä tehdä ja Sinun tähleS kärsii. Sinusa tahdon
minä iloita, Sinua kiittä, ylistä ja kunnioitta, Sinua auksihuuta ja rukoilla; sil,
lä Sinä olet minun Jumalani, jonka minä olen uskonut, jota minä olen etsinyt ja
aina halainnul. Anna minulle hywä merkki sen päälle, että minun silmäni kerran
saamat laiwasa katsella Sinun kauneita kafwojas. Amen.
2Qi.
Wanhoista isistä, jotka owat kau<
wan elänet, on kirjoiteltu: Se oli elänyt ja se oli elänytjase oli elänyt,
ja monda muuta; multa loppu on tämä:
meidän kaikkein
Ia hän kuoli. Sillä
täytyy kuolla, ja niin kuin weden maahan
wajota, josta me olemma tullet.
202.
JoS sinulla on lesus aina sydä-

sen

mesä,

Händä oikein rakastat

jarukoilet, niin

)

o

6i

<

sen

sinulla elawä loiwo, j« waldakunda, joka
Isä! Minä tahdon, että kusa minä olen siellä, myöskin pilä minun palweliani oleman.
203. Ei mikän ahkeruus ole niin hywä, eikä mikän työ niin jalo, kuin ettäs
kaikesta sydämestäS, kaikesta sielusiaS, kai»

kaiketi on

sanoo:

kesta mielestäs ja kaikesta woimastas rakastat ja kiität Jumalala sinun iuojaaS ja
tunastajaas.
204.

Ripu aina puhtasti ja wilpitlökaiken woimas ja ymmärrykses jäl-

mäsii,
keen kiini lumalasa, että Hän olisi kaikki kaikisa, ja tulisi sinulta yli kaiken rakasteluksi, ylistetyksi ja kunnioitetuksi ijankaittisesti, ja että sinä myöftin tulisit Hänen tykönänsä ijankaikkisesti onnelliseksi.
205. Älä lakka Jumalala rukoilemalänsta ja kiiltämästä. Jos sinä useinkin epäiget ja syndiä teet; niin älä sittenkän
le, waan sitä enämmin rukoile ja nöyrytä sinuas. Rakasta, niin sinua rakasteta»; sillä rakkaus parandaa rikokset, joita ennen tehty on.
armon,
207. Kuka andaa minuNe
että minä kaikki taitaisin somilla Herran
minun Jumalani ylistyksiksi ja kunniaksi,
ja kaikkityyni tehdä, niin kuin minä laidan ja niinkuin minun tulee tehdä, niin
ellei pieni eikä suuri asia saisi minua lu<

sen
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malasta

lamaan,

luovumaan, eli minuani saastuteli lewotlomaksi tekemään, eli

jollakin muotoa estelemään. Kukallesi ei
ole mahdollista, että minä täsä elämäsä siihen määrään ennälän; mutta Jumalalle owat kaikki mahdolliset, joka armonkautta taitaa pian halullisen sielun rakkaudesa yhdistä Itsensä kanssa.

se

sa

Joka Christusta rakastaa, silla
rauha ja lepää Hänesä, ei hän mitän
halaja eikä etsi, pailsi Christusta. Usto«
rvaistn sielun rauha on se, että hän Jumalan rakkauden Ia lesuksen Nimen tähden monda waiwaa kärsii. Jolla on toi223.

on

se

toisin ajattelee, on pelokja ekfttykftsä.
jota Christus on saar209. Se rauha
nannut ja jonka Hän on toimittanut ja
luwannut, löytyy sywimmäsä nöyrydesH
ja oman tahdon kieltämisiä, kaikkein puhiin himoin kuolettamisesa, kaiken mailnian
ylistyksen ja ulkonaisen lohdutuksen risumisesa.
210.
Pidä waari siiun sydämestäs sinen mieli, ja

sesa

,

sällisesti

,

ja mieles

ettei huwitukset
goilla.

liikutuksista ulkonaisesti,

saisi sinun sieluas
Huokaus.

Auta minua, armas Jumala! ja ota minua Sinun lygös, ellen minä pää-

sisi

ympäri juoksemaan ja luopumaan

siitö
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Korkeimmasta Hywästä, Joka, Sinä Herra olet; sillä yksin Sinusa on kaikki mi:ni!. hywydeni; anna Itses minulle, niin
minun sielullani on kyllä, Herra! minun
Autuudeni Jumala! Amen.
,

Hullut ja tyhmät owat ne, jotmaallisia clsiwät ja niitä suuresa
arwosa pitämät, jolla ei taida sielua wir,woitta eikä rauhoitta.
212.
Maalliset owat huonot ja kato«
waiset, ja paitsi Jumalala ei ole milän
21!.

ka näitä

täydellistä, eikä, niitän huwiltawaiseksi eikä parhaksi lawaraksi luetlawaa.

213., Ala laske halujas ja ojatuksias
elämiin luondokappaleihin eikä kaunisten
muotoon eikä korkiaan säätyyn, jos et tahdo saasiulta ja pettä sinuas: sillä kaikki
owat katowaisia petollisia ja wahingollisia,
waan laita niin, että kaikki wetäisi "ja johdalaisi sinua Jumalan lygön, josta kaikkein alku ja elämä, on.
,

214. Kaikisa ajatuksisas, puheisas ja
töisäs, pidä Jumalan puoleen puhdas aikoimus ja tarkoitus; Hän pita oleman
kaikkein sinun toimitustes alku ja loppu,
ettei sinun työs hedelmä hukkuisi.
2i5. Mitäs nyt aiwot tehdä ja
mihinkä turwaat ? Ei itseheS eikä ihmisiin eikä
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tähteihin;
mihinkan mailmasa, eikä taiwan iuojaas,
yksin
Maan
Jumalaan sinun
joka sinun tehnyt on, Jonka kädcsä ja

wallasa sinä

ja kanki luodut omat.

rukoile kaikkein edestä, Ia anna
kaikki Jumalalle; ole halpa omisas filmisäs, ettäs Jumalan silmisä suuieksi
216

sit.

Ei ole se ilman kunniata ja ylistystä, joka kaiken kunnian ja ylistyksin Jumalan tähden ylönkatsoo. Ei se ole Jumalan lohdutusta paitsi, joka lämän ma«
ilman ilon halpana pitä ja Christuksen
217.

tähden mielellänsä

kärsii.
joka
se,
kärsimisesä
21F.
ja ristinkandamisesa noudattaa Icsuksen elämä kertaa, sillä lopulla on hänelle hywää lesuksesta, ja ei hän tarwitse pahaa
kuulla wiimeisna paiwänä.
ily.
Hullu on se sielu, jaon ainapaitwaiwoja

Autuas on

kin olewa köyhä ja Viheliäinen

joka
jojotakin,
si Jumalala elsii
rakastaa
kunka eroittaa hänen mielensä Jumalan
nian ja rakkauden etsimisestä.
Herra,
222.
Rakasta minua,
niin lakkaa sydimeS murhe. Ulkonaisen
löyhyden ahdistus latoo j« kuluu rakkau,

ja

sanoo

den liekijö. Rakastajilla on

suloista köyhi-

nä

)

l

«,

Zz

na olla Jumalan Pojan kanssa. Kaikkinainen kuorma on kewiä, jonka rakkaus kan»
nettawaksi panee; ja ei mikän työ ole wai«
roaloinen sille, jota rakkauden leimalla

ruokitan.

Huokaus.

suo

minun olla Sinun kanssas;
tytönäs
Sinun
sillä
Herra minä mielelläni
Sinun
olisin.
tähtes Herra! olen minä
alkanut, Sinun tähtes unhottanut ma«
ilman, Sinun tähtes kärsin minä kiusa»
uksia, Sinun tähteS olen minä tämän»
kin työn alkanut, Sinun tähtes minä kuolen koko päiwän, Sinun tähteS minä pi«
detän narrina ja kelwottomana ihmisenä.
palweliatas ja ota ar<
Herra korja Sinun
pelkä mitä liha eli
en
minä
mohin, niin
minulle
tekisit.
muut ihmiset
221.
Tästä hetkestä lähtein tahdon minä pitä köyhyden rikkaudenani, nöyryden
kunnianani, ja kärsiwäisyden leponani.
Siitä tahdon minä ahkeroitta, ja minulle
kelpawat ainoasian ne, joita Hengi etsii;

Herra!

sen

mihinkä» kelpa. Näisä tah«
don minä huwitella itsiäni, niin kuin ri,
kas rikkaudesansa.
Herrasa tahdon
minä iloinen olla, ja ilosta hypätä Iu«
sillä liha

ei

-

-

malalle minun lesukselleni, joka on mi»
nulle andanut löyhyden, nöyryden ja läzs
siwäisydest esimerkin.

E
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)

l,

(

Kuin nöyrää tirsillan ja soima»
tan, niin ci hän pyydä kaunistella itsiänsä, eikä tiusku wastan, waan hän osotlaa
nöyrydensa, tunnustaa wikansa lujaapa'
rata, ja miksi hän niin tekee? Senwuoksi, ettei hän tahdo kelwata ihmisille eikä
olla ihmisille mielen nouteksi, waan Jumalalle.
223. Monikin halajaa jumalinen olla,
Mutta ei he tahdo pilkkaa kärsiä: he halajamat nöyryttä, multa ei he nöyräin
kanssa ota ihmisten ylönkatsetta. Ia niin
muodoin tahtomat rakasta hywää, ilman
pahan wihamata.
222.

,

224.

lesus

sanoo:

Kuolettakat, rakkat lapseni! kuolettakat omatahtonne, oma näkemisenne, oma
neuwoiltelemisenne, oman mielenne ja linämät wihollisenhanne halu. Kuolettakat
Ne owat teilkuoletaisi,
ne, ettei ne teitä
tappurana
le orjan
silmäsänne ja ruoskakoljcsänne
na teidän
Jos. 23: ,3. Käärmenä ja karhuna tiellänne, jos ette niitä
kuoleta.
225. Muutamat «alittamat, ellei heillä ole oikiaa lepoa; mutla minä sanon,
eltä siihen on setin soynä, kuin ei teillä 0le kärsiwäisyttä ettekä sitä elsi. Sentähden
ei teillä ole lepoa, kuin te oletta ilsepine

)

s

(

daiset, pahan juoniset, lihalliset

s)
ja wael<

ihmisten loimen

jälkeen.
226. Se määrin menes, joka tekee o«
maa tundoansa wastan, ja ihmisten tähden
rikkoo Jumalala wastan.
227. Suurempi woilto on himoin alas
painaminen, kuin perkelitten ulos ajaminen.

latta

223.

Mika

hartaus on siinä,

jolla ei

halua rukoukseen, mutta on halu turhan puhen pitoon? Ei suinkan, sillä jos
hänellä olisi hartaus sisällisesti, niin kyllä
hän malttaisi turhaa jaaritusta ulkonaisesti.
229. Palaja jällen sinun sydämeeS,
riennä Jumalan tygön, joka sinun luonut
on; lurwaa Häneen, kyllä Hän auttaa sinua. LoS et taida Palmella Händä terwellä päällä, niin palwele Händä sairalla
ole

päällä, niin

Hän kruunaa sinun ihanilla

ruusuilla ja kukkaisilla, niin kuin Pyhät
Martyrit

taiwasa.

Aina tulee walwoa ja joka paikasa wisusti etehensä katsoa, ettei perkele
löytäisi meitä aseettomana ja laiskana.
23c».

Huokaus.
Herra lesu! ole minun apuni

ja ainoa
paras
ystäwäni;
turmani! Ole minun
sil<
la endiset ystäwäni omat minusta luopuntt.
E
»
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Ole minun turmani; sillä ihmisten apu on
turha! Ole sinä minun sydämeni ilo; Mä
mailman ilo on hullu. Ole minun opettajani ja ystäwäni ja minun johdattajani
tielläni/ jota minä waellan.
»31. , Huomaitkat mitkä kuwailemiset
leihin ilmanduwat, jos ne omat mailmalta eli lihalta, ja sulkckat sydämenne
owi, eltei perkele sisälle pääsisi. Ole pyJumalan ystäwät! aina huomaitkat
hät
pertelen päälle karkamiset ja myrkylliset
juonet, niin ettei ne saisi estellä «eitä;
waan niin pian kuin ne huomaitsetta koh»
ta niistä ero„ne otlaisitla ja murhetta nii«
tä kauhistuisitta niin myöskin riennaisilta
nopiasti Herran Nimeä auksihu»ttamaan.
232.
Ote Jumalan ystäwät!
kat lihan ja mailman kamalat ja myrkyt,
liset juonet, ettei ne saisi tcita estellä.
Waan niin pian kuin hawaitsetta sopimattomia liikutuksia tykönänne, niin nopiasti
luowuttakat mielenne niisiä, ja auksenne
huutakat Herran Nimeä niin myöskin
retat sitä pahaa kuin teihin oli jo am»
,

su-

muttu.

2 33.
Olkat wafalvat Herran pelwosa
ja wiriät huomaitsemaan kiusaukset heidän
alusansa; rukoilkaa sydämen huokauksella
nöyräsä hengesä; ällät luulko asianne hy»

win «lewan, waan tietäköt ja wndelst

)

i»

itsenne huonoiksi ihmisiksi

(

ja

6Z

kelwottomikfl

palwelioikfi; jos jotakin hywää teettä,
niin älkät sitä tukeko oman ahkerudenne
ja toimenne työksi ; roaan Jumalan armon
ja laupiuden työksi.
234. Ei kiusaus ketäkän niin pakene,
kuin sitä joka on nöyrä ja itsensä ylenkatylitse niin
soo. Eikä hänellä ole kennenkän
ylitse
joka
waltaa,
kuin stn
on yl»
suurta
piä ja itsestänsä paljon pitää.
Niin kauwan kuin sinä elät,
215.
löytyy sinun sotia lihan ja omia halujas
»vastan. Kyllä kiusaus wälistä myödyttä,
mutta se tapahtu saadaksensa sinun äkisia
ja huomamata maahan kaata, jos sinä
waarinottamattona ja laiskana olet.
236. Meidän, jotka itsemme Kristityt
si. kutsumme meidän pilä sydämellämme
luopuman pois maallisista ja nakywaisistä,
ja ylendämän sydämemme nakymöltömain
puoleen, tuojamme kaswoja katselemaan.
,

Uskollisen Jumalan palwelian,
wisusti etehensä katsoa, ettei hän ka-

227.

tulee

dolaisi Korkeinda Hywäänsä, joka ei kär«

si maallista rakkautta sentähden siis, niin
pian kuins huomaitset esien ja Jumalasta
luopumisen, niin riennä kiirusii rukoukset»
la jällen Jumalan tygön.
:

2 38.
Se on oikein kaänöynyt ja oitis
Kristityn nimen kandajo, joka kuolee ms»

o

)

?o

(

ilmalle ja halulla harrastaa elä Chrisiukse»
sa; ja kaikki tekonsa ja ajatuksensa ojendaa
Jumalan sen ainoan Hywän puooleen; eikä mitan halaja rakkaudesta ilsensä puoleen;
roaan uhraa kaiken Jumalalle, jota Hän
joka hetki kiittää ja ylistää.
239. Vilpittömän alammaisen tulee ilolla käskyä seurata, ja ei rahtuakan nou»
datta omaa tahtoansa, roaan Chrisiuksen
esimerkin jälkeen, andamaan suosiolla ilsen»

sä Jumalan

w«ltaan; sillä
jonka hän taitaa Jumalalle andaa. O kuinka hywä on senlainen alamaisten tapa! kuin rikosten suhteen joita heille soimatan, taitamat roa-

se

on

ja

esimiestens

otollisin lahja

,

,

pasii

tahto

Jumalan
on ja

sen

eleen

astua. Jolla tämä
se mielellänsä rien-

pitää,

dää taiwalliseen kotomaahan, jonka Adami ja Ewa tottelematlomudellansa lado,
tit z muttg Christus kuuliaisudellansa jällen
toimitti.
suureksi «viisaudeksi, kuin
240. lue
ei sinulla ole omaa wiisaulta, lvaan tunnet lapsellisen kuuliaisuden paremmaksi,
kuin järjen neuwot ja loimen, joka niin
tekee,
on Jumalalle aiwan otollinen.

se

se

Huokaus.
Sinun haawais muisto O lesu! ki««

joita minun sydämeeni, ja anna minulle

o

)

halu

se

mielelläni

kärsiä

c

?l

pilkkaa ja wääryttä,

jos
tulee mistä hywänsä; että minä Sinun kaltainen olisin seka elämäsi että kuo,

Ole Sinä minun elämäni, niin
kuolema on minun suuri rooittoni.

lemasa.

241.

Joka tahtonee pian wahwistua,
«visusti harjoitta kuuliaisulla.

se ahkeroilkon
Se> wilpitöin

ja yksinkertainen kuuliaisus.
joka ei taistele, waan kohta tekee mitä on
on suuri ja jalo tgpa.
käsketty
kuin
242. Jalo »voittaminen on jo
kielja
woitetan
täydellisesti
kuuliaisudesta
letä» itsensä.
243. ,Walwo aina sydämes ylitse, ja
,

se

se

,

palaja jällen sinun sisuhus.
ellei
Sillä
sinulla ole sisällistä rauhaa,
niin ei ole asias oikein, waikka sinä maalZ
lisesti wieläkin äweriämpi olisit.

kiirusti

-

«-

sn-

Se awittaa paljon rauhaa ja
warjelemista,
dämen
kuin ulkonaiset toimijärjestykseen; niin
hywään
tukset asetetun
ajalla
ja
toimella
toimiletan.
että ne oikialla
Näitä pitä sinun kärsiwällisesii
,45.
kärsimän, nimittäin: ruumillisia puutoksia,
ruumin sairautta huikendelewaisten roirhiä,
kowia sanoja, lohdutuksen puutosta; joilla
ihmistä koetellan ja niin kuin tulella puhdisteta». Ia jos hän näitä waiwoja oikein kärsii ja hywäksensä käyttää, niin ntt'
244.

,

siä tulee sielulle suuri hyödytyS»

72
»46. El milän wahingo ole niin paha,
ellei
tule paratuksi, kuin waan haawa
awatan, ja oletan hengellisen iäätarin
neuwo.
247. Monikin tietää, mitä pitäisi teh,
lamän ja mitä ei lehlämän, mutta eiwät
ahkeroitse sydämensä ja kielensä hillitsemisestä, sentähden ei tarwilse paljoa, joka
wie heitä jällen endiseen menoon ja tapoihin.
243. Täsa elämäsä, (joka onkin sula
kiusaus) täytyy ihmisen joka päiwä kilwoi«
tella, järkählamatöin aikomus otta ja Jumalan armoa huuta, siihen asti kuin tämä huikendelewainen elämä ja sisällinen
kilwoitus loppunsa saamat.
«4Y. Sydämes ylitse tulee sinun »visusti walwoa ja aina huomalla mitkä ajatukset ja halut sinusa sisällisesti nousemat, el»
täs pian taitaisit pahat pois panna ja hy«
wät siaan ottaa niin kuin Dawedi sanoo:
Minun sieluni on alati minun k sisäni ja en unhohda Sinun iakias

se

,

Ps.

119:

v.

109.

250. Pksinäisys ja maiti oleminen myöskin paljon sydämen puhtautta awiltawat
niin kuin myös lukeminen ja se kuin «i
huolit» tietä mitä mailmasa tapahtuu.

Huokaus.

Minun sieluni riippuu Sinusa ja ra«
kastaa Gin«a ylitse kaikkia kappaleita,

?3
waMa ne wieläkin paremmat olisit, joita
Sillä
Sinä rakaudesta minulle suot.
muut
owal
ja
Mä,
yksin
Sinä
olet
Näija
andimet.
lahjat
rakkaudes
morsian
tä en minä tahdo Sinun siasas rakastaa
eli usioa, että ne ulottumat paitsi Sinua
itsiäs, etten minä niiden kanssa Sinua kadotaisi. Sinä toisin sallit, että me Si)

6

(

tähles saamina paljon wiljellä ja pidellä mutta sitä et Sinä salli, että me
sydämmemme rakkaudella niihin ryhtyisimme. Sentähden siis minä, rakas Mani,

nun

,

olen jät-änyt kaikki ja koylitse
en
kaikkia Sinua rakasta. Niin siis
suo, minun olla Smusa ja Sinun yhteydesäs saada ijankaikkinen Autuus! Amen.

lesu Christe!
251.

Pidä wisusti

suus kiim,

sillä jopitä si,

kaisesta turhasta sanastas
nun luwun tekemän Matth. 12: 36,
Joka ei suista kieldänsä, sen Jumalan palwelus on turha lac. l: 25.
sillä kuin ei suutansa hallita, niin siitä

tulee paljon pahaa, jonka kaiken hiljainen
ihminen wälttää. Niin ole ääneti, ja
karta turhia puheita; sillä pitkät puhet sammuttamat hartauden, synnyttämät huikendelemisen, wiewät ajan, turmelemat omantunnon ja wahwgoilsewal lähimmäisen.
252. Jos sinä tahdot tottua waitwlemaan, niin wäldä julkisia paikkoja, ja
riennä erinäiseen paikkaan rukoilemaan.
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253. Monikin moninaisten asian haa«
räin kautta on temmattu ja suostunut ma»
ilman menoihin ja senkautta surkiasti hukkunut; siihen on syynä ollut se, ettei he
ole pysyneet kotonansa kammiosansa. Ah!
surkeutta! ettemme malda niin kauwan pitä päälle, että me jotenkin wahwistuisimme.
254. Ihmisen pitäisi joka päiwä itsiänsä
käyttämän, niinkuin
hän jo tänä pana
syösiäisin.
hautaan
255. Muista näin: Jumala ja sinä
oletta kahden kesken mailmasa, niin siitä
tulee fydämeheS suuri rauha.
Joka tahtoo laiwallisia ymmärtä,
pitä
erkaneman
syndisistä joukoista Ps.
sen
Sillä
niin
i:
Moseskin teki, hän erkani
mailman pauhusta, ja meni wuorelle

ran tygön, walmistumaan lakia
lamaan.

Her-

wasianot-

Jos sinä »voitat laiskudeS, ja
sydömes hempeydestä, niin sinä tulet hartaksi, ja lopulla saat iloa nautita.
258. Harlan weisajan ja rukoilian piti aina muistaman lumalalo ja itsiänsä.
25?.

suistat

259. Kuin rukouksen ja weisun lopetat, niin älä sitä päätä riennä ulkonaisiin,
ettet kadolaisi sitä armoa, jonkas rukouksait; »aan ulkonaisen rukouksen ja
weisamisen perästä aseta ja kokoa mieles

sessa

)

?s

l

°

ja ajatukses ja ole yksinäisydesäS. Sillä
hartaus pian kaloo jota ei wisusii war-

se

,

emme taida rukoilla lallakanssa pitä suurta
täydellisten
mala, ja
pitä
kuitengin meldan
kalselemusta, niin
jotka
me siihen m«amuutamina hellinä, wireydellä
ja hartaurämme ahleroitseman
10.
Ps. SZ: l3«
della rukoilla. Dan. 6:

Jos

-260.

Huokaus.

minä tulen Sinun tygös,
opeta minua tekemään Sinun tcchwas,
ja omaa tahtoani kieldämään. Se on kaikkein tarpellisin, että minä kaikkina mtoina
tapahtukon Sinun tahsanon: Isä,
tosi Ei mikän ole parempi ecka Minun

Herra!

terwellisempi. Sinä Herra! olet
iäakänm,
minun Hywäni; Sinä minun
Opettajani ja minun kirjani: Mä ilman
Sinuta en minä mitän ope, enkä ,nnhln-

sielulleni

k«n

kelpa.
261.

se ole maha
Engelitten

...

Ei

malan ja

..

syndi, kuin
.

.

kaswoin edesä

huikendelewaisella

Ju-

ollan

sydämellä; erinomattain

rukouksesa.

.

..

Ei Milkan usiowmsen sielun työt
ia toimitukset ole niin hyödylliset ja humalalle otolliset, kuin hartaasti ja usiastl
262.

ja

dämen

halutta.

Jumalan kiittäminen sy-

?s

)

o

l

Ei Jumala waadi sinulta ruu«
min turmelemista, waan pahain tapain
263.

pois

heittämistä.

264. Joka tänä pänä juoksee, ja huomena laiskana makaa, ei lijoin menesty
Jumalan teillä. Joka ei tänäpanä mitan huoli, mutta huomena ylönpaldisesti,
ei se rakasta köyhyttä, waan
wahwistaa

se

ahneudensa halua.
265.

Josefina

tunnet

erinomaisen Ju-

malan armon »vaikutuksen niin muista ettäs ihminen olet ja et Engeli, ja ettei armo ole sinuhun syndynyt, waan anneltu.
2t6. Kuin sinä ulkonaisia loimiluksiaS
toimitat, niin älä koko sydändäs lafte
näihin nakuwäisiin; waan kiiruulla hartaudella ylönnä sydämes Jumalan tygön.
Mitä ulkonaisesti tapahtuu
pitä paremmin kehoittaman Jumalan palweliata,
kuin esteksi oleman.
267. Jumala on sielun autuus. Ei
minkän luodun kappalen kautta tule sielu
«utuaksi, eikä oikein toimelliseksi; mutta
ainoastan senkautla, että hän rakastaa
Jumalala ylitse kaikkia kappaleita, ja
kaikkea mikä Jumalala huonompi on, Jumalan suhteen sydämen pohjasta ylönkal,

,

soo.,68.

se

Rakkaus on jalo tapa ja Jumajoka sen sielun, jojO hän
syndynyt,
lasta

)

<°

??

(

maasta ja tai»
Rakkaus
halajamaan.
wihaa pahaa
»vasta
tekee
pahutta,
wainoo
hetkuman,
duoinitsee
wäki waldaa turmellulle luonolle, woittak«
sitä, kuin sotii Jumalala ja jumaon

saattaa wierandumaan

,

sensa

lisutla ivastaan.
269. LoS sinä halajat Jumalan rakkautta ja sowinnolla elä Veljesten kanssa,
älä
niin taita ja murra oma tahtoo, ja
mitäkän tee röykkeydestä, waan nöyrytä

stnuas kaikesa menosaS.

27a. Mitä enämmän ihminen itsiänsä
woittaa ja wirhiänsä parandaa, sitä enämmän Jumalan rakkaus hänesä lisändyy ja

lihan halut wähenee.
Huokaus.
Herra! sinä tiedät minun heikkouden!

ja
ja minun suuren taitamattomudeni
kuinka huikendelewainen minä olen Sinua
alinomaa muistamaan, kuinka pian minä
Sinusta poikken ja häilyn sinne ja tänne.
Herra, ole minulle armollinen Sinun
suuren laupiudeS jälkeen ja wedä minua
jällen Sinun tygös. Ota minun sydämeni
ja pidä tiini hartan rukouksen ja' pyhän
tutkimisen kautta, yötä ja päiwää, niin
paljon kuin täsä kuolewaisesa ruumisa eläi,

sä mahdollista on.

271. Ajallisten tarwetten puutos opel«
las meidän löphyden rakkana pitämään.
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WäIMH nautitfemisella
jalo

kestellä,

oleminen

tapa.

on

herkkum

sielun pitä puhtasti ruuelämän;
millansa
sillä liha metää lihan
272.

Pyhän

Ihanan rakastaminen

lygönsä.

huwlttaminen

enämpi

lihaa

gi wirkoo.

ja

haluin

ei kelpa puhtaudelle. Mitä
kuritetan, sitä paremmin hen-

ruuniinsa sielunsa
2?3.
Joka tundeepyydä
paljon koreilwangi huoneksi, ei
la eikä prameilla, kosta hän tietää hänensä pian raadoksi ja mullaksi tuleman.

se

274.

Ei

se

ole

mahdollinen

saamaan

Jumalan lohdutusta, joka katowaisisa it-ne
siänsä huwittelee, ja murhetti, kuin
pois oletan.
275. Paljo on sitä, joka puhtauden
estää; mutta jotka oikein itsensä nöyrvttäwät ja hartasti lumalata auksensa etsiwäl
ja wisusii mieldänsä hallitsemat, ne Christuksen woimalla wiimen woitlawat.
276. Täydellisyteen, sielun «valistukseen
ja ijankaikkiseen elämään tulla, on paras
neuwo se, että ollan tawoisansa ja menosansa, niin kuin Jumalan Poika.
277. Opi laittamaan ja sowittamaan
kaikki toimitukses lesukselle rakkauden ja
kunnian osotukseksi, ja opi muistamaan,
että lesus on läsnä sinua joka paikasa ja
joka aika.

)

o

?9
ja rar«
kuin a»

(

«7 8. Silloin on Christus uskon
kauden kautta sydämesä asumasa,
jaluksen silmät Hända aina katselemat ja
aina koetan ja tarloitetan nouta Hänen
mieltänsä, ja ei mistäkän pidetä niin lu«
lua, kuin Hänen rakkaudestansa.
279. Muuta elämäs lesuksen Pyhän
elämän kaltaiseksi, ja noudata Hänen köy»
hyttänsa, nöyryttänsä ja kärsiwäisyttänsa
ja
ohesa ylönkatso mailmata.
Se wasta oikein elää ja elää
28c>.
elämälä, jolla ChristuS
onnellista
«varsin
ja Händä erinomattain
kaikki
kaikkena/
on
joka enämja ylitse kaikkia rakastaa;
Christulsesa, luin itsesänfä, ja
män
joka ei rakasta itsiänsä, waan naulitsemalla tawalla lepää Christuksesa.

sen

asuu

pese

se

Huokaus.
Herra lesu! tule ja puhdista

minua;

ja auta minua, että minä rihlalla
ja »vilpittömällä sydämellä ja hengellisellä
ruumilla Sinun wastan ottaisin; sillä en

minä woi hywin ilman Sinuta.
281. Sangen harwat owat ne, jotka
koko sydämensä ja halunsa panemat ijankaittisten perän, ja eiwät huoli mailman
tawarasta eikä kunniasta.
282. Jotka Christuksen rakkaudesta syttynenä, iloitsewal köphodensä ja ylönkal«

80

ylitse, ja itsensä sywälti nöyryteen
sensa
upottamat;
jotka tiiwisii ruumistan»
(ei kuitenkin ahneuden, maan
sa ruokkimat
pelwon/tähden) ja paremmin suo,
-

-

Herran
siuwat wähään, tuin

paljoon tawaraan,

ne omat oikiat tämän mailman yldn katsojat
jotka liirusti kotomaahansa rien,
däwät.
,

2Z3.

Sille

marsinkin andeksi

tunnusta Mikansa

joka

sä. LoS

muut

annetan,

ja nöoryttää

sinua

syyttömäksi

se paremmin

itsen-

huuta-

heidän hywänsuomiseksi, kuin sinun wiatlomudekseS.
284. Andalat, (sanoo kaiken Andaja) niin teillekin annetan iuc. 6: 23.

«val, niin lue

Jos sinulla on yksikin pslaineneli leipää,
Hänen
niin anna siitäkin Christukselle,
jäsenillensä; sillä kyllä se sinulle maksetan,
sekö tasä että tulewaisesa mailmasa Match»
,

25: 34,

4°.

235.

tuu

,

mutta

ahne on, siltä aina puutjoka usioo sillä on koko masiis,
,

ilma täynnä tawarata.

Huomaitse

puutoksen salli tehdä ilselleS
hengellista mahirgota ; maan jos sinulta
wuolsi anmaallisia puuttuu, niin älä
na uftos puuttua, mutta kaikesta sydäme-

ettet

maallisen

sen

murhenpitoon. Se
joka sinulle on luwannut laiwalliset ja i«
jankailliset, ei kaiketi kiellä sinulla ajal»26.
lisiakin larpeilas.

stä

turma

Jumalan

-

f
,BH. Sinä olet toimellinen, jos
aina sydändäs muistat.
)

«

8»,

sinä

Se on «viisauden tie, kuin ulko»
niin loimilelan, ellei mi»
toimitukset
naiset
den kanssa sisällisiä unhoteta; kuin oikialla
ajalla asiansa loimilelan, ja kartetan, el«
lei ne saa mieltä hämmendä ja riepoitella.
283. Pidä määrä si,un löilläS ja toi28?.

milukstllas, niin ettäs yhden osan paiwästK
rukoukseen ja Pyhän Raamatun lukemiseen ja tutkimisten. Jos taidat niin
panet
tee

sitä

aamuina,

ehtoina

ja puolipäiwinä.

Dan. «: la.
Ps. 55:
,89- Kyllä sinulla on alkaa jumalisu»
teen jos et turhudesa aikaas wiedä, nimil«
täin, kuin et salli ajan mennä turhisa a«
jatuksisa ja jaariluksisa.
2yo.
Huomaitse ja ota wisu waari si«
nun suuS puheista, ettet jälken päin tar«
witse puheilaS kalua.
18.

Huokaus.
tee minkä parhakAh rakkain lesu!
minä
tunne
näet:
en
itseäni juurta
si
sillä
jaksain. Sinä yksin tiedät, mikä minulle
tarpellisin on. Minä annan itseni Sinulle, tee minulle Sinun Pyhimmän tahtos

jälkeen.

3

)

8s
29,.
Me

"

(

Sitnä me paljon erehdymme, jos

Vikojamme muitten esi«
Merkeillä ja sanoilla, niin kuin Me saisimma määrin tehdä, sentähden eltä muut
niin tekewät.
puhetta
292. Jos sinun täytyy kuulla
ölä
ole
ja sanotan yhtä ja toista; niin
nopia
nopia uskomaan ja wielä wähemmin
sitä muille puhumaan; paljoo parempi
on, ettäs olet ääneti. Mitä sinun siihen
tulee? Seura sinä Ilsusta, ja anna kuol3: 22.
luilten kuoleitansa haudata.
293. Nuorille on hywä ja hyödyllinen,
että he alhaisiin rokkoihin menewät ja
kautta suostumat mailman Prameutta ylönkatsomaan ja olem/mn mailmaft ylönkätsottuna ja halpana ihmisten silmijä. Syr.

kaunistelemma

sen

2:

19, 22.

Se on marsin onnettoin ihminen,
294,
joka itsellensä toimilta suuren nimen maan
päällä, ja pila kunnian päamaalincinsa.
Mitä tulisi huorcn ja nuhaisen cnämpi
ylistämipeljätä, kuin sin'aista
ja iisensä palmeluttamista? Monikin

siä

on Hiljaksensa alhaiscsa sääd,)sä eläisönsä
pysynyt lumalasa ja Jumala on heihin
mielistynyt; sillä Hänellä on ollut silä parempi lila heisä maikutto, kuin heillä on
ollut wähempi ihmisien kanesa tekemistä.
Mulla kuin he owat ftkoittanel itsensä pal-

)

83

(

»

jon maillnan menoihin, niin

he

öwat sin,

ne ja tänne eksynet, ja joutunet, että

skin

owat

enää muistanet,

set he ennen
295.

sioihin
änsä.

lu,

kuinka ounelll,

olit.

Joka sekoittaa itsensä monihin

eli toimituksiin,

se

a«

wahingoitsee ilsi»

Mutta joka' yhtä etsii,

se

pitä o«

tundonsa rauhasa.
Hulluus ja lyhmys on se kuin
mielensä jälkeen.
tohdotan kaikki oman
oikie,
ja täydellinen Juolla
Jos sinä tahdot
Man

»y6.

malan palwelia, niin älä halaja omaa
tahtoas, maan kaikisa Jumalan tahdon

tapahtumisia.
297. Älä halaja yhdesakan asiasa, ei
pienesa eikä
sinun oman tahtos ja
on itse
tapahtumista;
walitsemiseS
silli

suuresa

se

waldaisuS ja wäärys, waan aina

sano:

Tapahtukon niin kuin Herra lah,
too! sillä se on kaikkein paras.
298. Siitä tutan oilia Jumalan pal«
welia, kuin hän kaiklt hywäksensä ottaa,
tieten, että korkein täyoellisys on oman

tahdon lieldämisesä.

ehtinyt niinsy»
wään lieldämiseen, ettei hän
eikä
pienesa, ei
eikä wastoinkäymisest
etsi omaa tahtoansa, se taitaa
299.

Jokainen kuin on

onnesa

itsestänsä: Ve

on täytetty.

8

'

suuresa

«4

)

°

c

oikein wah«
Juuri silloin olet sini
wäsymöttömälwisiumasa, kuin sinä sieluS
lä halulla et halaja mailmasa muula tawarata, luin ainoastan Jumalan.
Huokaus.
220.

Minun Jumalani, minun ylistyksen

ni ja minun lunniani! Sinua ylsin
jan minä ylisti niin suuresti ja niin

hala«
har<

talla sielulla, luin Sinua joku luondo«
kappale taiwasa ja maan päätti ylistää.
Minä halajan anda Sinulle senkaltaisen
kunnian, kuin joku Sinun pyhä palwelias
taiwan waldakunnasa on Sinulle andanut.
Minä toiwon palwella js rakasta Sinua
niin palamalla ja rakastamalla sydämellä,
kuin joku harras ja täydellinen ihminen on
Sinua rakastanut ja wielakin olis rakasta,
wa. TämH Sinun pyhä ja puhdas rak«
kaudes aina lisändykön minusa! se palu«
kon minun sydämesani ja munaftuisani,
niin kuin tatwasta syttynyt tuli. Se puh.
minun sisuni, nim
distalon ja sytpttäkönmitäkän,
joka Sinun
jäisi
ettei minuhun
näkyisi.
O mipahaksi
kirkkaille filmilles
sydimem
minun
nun Jumalani! Sinä
wisu tutkia, Sinun ebesäS on kaikki minun haluni. Amen.
3os. Tämä on minun welwoMsudeni,
nimittäin, että waelda Jumalan edesä kelwoMsesti, ja ej sallw sieluni ulkonaisten

)

(

°
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taiwallisisia;

toimitusten alla luopua pois
waan aina vudestan isota saadakseni maiKuinka onneliin
sta tätä salattua herkkua.
jos
sini mielcllas ja
nen siis sinä olisit,
alinomaa noudattaisit Jumalan siMistZ
kutsumusta ja herölysiä.
2°2.

Alinomaisen

usialluksen

st paljon,
miseksi Herran lygön awittaa
pitämään
totutan
kuin sisällisesti sydämesä
kanssa puhetta Hänen kanssansa. Mutta
joka tahtoo senlaisien sisalliseen hartauteen
tottua, sen pitä andaman lurhain puhrit»
ten ja

toimitusten

mennä;

sillä Christuk-

rakkaus ei tule huikendelewaisiin ja
maallisiin sydämmiin.
3°3. Ajattele lähimmäisestäs aina hy'
win, ja Jumalasta wielä sittenkin p«em<
min.
kerran
3°4.
Yksi Saarnamies scino, Greiwi
Meidän
Saarnasansa:
Herramme
-eli täällä wähin aikaa ja kuoli.
N
ja tawaranHänen wuosinaiset saatanansa
myöniitä
tainnut
ei
kadotti,
hän
hän
tänsä otla ; mutta jos hänellä nyt olisi
ollsi hänelle
pysywaista tawarata, niin
onnellinen,
on
Sentähden,
hywaksi.
mutta
tawaräsia,
köyhä
mailman
joka on
lopulla
joka
elämänsä
rikas jumalisudesa,
Herra
laitaa, niin kuin Dawtdi
ei
minuldc»
Paimeneni,
on minun
Mltön PU«IU, Ps» «sl l.

sen

...

-

sa

se
se

sanoo:

«

26

)

«

l.

lesuksen kärsiminen olkon sywäl»
sydämches painettuna. Pidä lesus tur2«5.

ti

wanas

ja warjelulsenaS kaikilla sinun teil«
läs, pidä Händä niin kuin rauta paitanas
ja asenas ja niin kuin miekkana ja sauwa,

na lädesäs

lumalasa olkon, sekä sinun

toikär»
halulla
Mailman ilo
simäön Jumalan tähden.
pian katoo ja hänen ylistyksensä ja ilonsa
on sula surkeus ja petos,
307. Viheliäinen ja wairoainen on se,
joka ei pelkä Jumalala. Joka ei luma»
kadottaa kaikki milä hälata rakasta,
on;
nellä
huikendelewainen ja hempiä on
se, joka luottaa näihin maallisiin,
208. Joka itsensä alendaa esimiestensä ja wertaistensa ala, ja wielä niitenkin
306.

wos että

ilos, ja ole walmiS

se

ala, jotka händä
woittqq peslelen.
Joy.

halwemmat. owat,

se

Sillä on aina ilo ja sauha, jy'

itsiänsä kieltää, itsensä woittaa, alenpaa ja halwendaa, ja sillä, joka mielel»

ka

fänsä kaikesta sydämestänsä aina andaa it»
sensä Jumalan ja ihmisten ala, olemaan
kuuliaisna Jumalan Sanan jälkeen.
3,0.
Ei kenenkan pidä itsiänsä hywäksi
luuleman, eikä heikkoja ylenkatsoman; sil«

lä «l kukan tiedä kuinka

hänelle

woi wielH
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käydä, eli jos hän taitaa loppuun
«oahwana pysyä.

asti

Huokaus.

minulle Si»
Ah! rakqs Herra! annaylönanna
mi'
pun armos, ja älä minua
pal.
on
minulla
nun hädäsäni; sillä roielä
jo woitlamista; en ole wielä juurta jaksain
jlsiäni kicldänyt; en ole wielä täydelttsesti
itselleni kuollut; cn ole wielä oirein irti ma-

ilmasta:

pa

,

tee

sinun

hywin minulle, rakkain Hep-

arinos

tähden.

Niin kuin sinä teet weljclles, elj
lähimäiselles, niin sinullekin tchdän ja koteet
sietan ansio-; jälken; Mä mitä sinä Helheikolle, murhclliselle ja haawoitetulle
jelleS, sen teet sinä Christukselle,
2i2. Kuin kiusaus päälles tulee, niin
tartu kohta rukoukseen. Älä epäile, älä
Myöstän hellitä, roaan pysy wahwancv ja
3ii.

turwa

Jumalaan.

O kuinka hywin ja toimellisesti se
tekee, joka ylönandaa mailman ja wälttäH
sonnin tilojakin, ja mailman pauhusta e3i3.

rinänsä oleskelee.

se

314. O kuinka Hywss harjoitusta
pitää, joka joka päiwä Chnsiutsen tärsinnstä ja elämäiä lukee ja tutkistelee; ja hyl«
jää kaiken tarpettoman toimen ja tudon.

es

)

«

(

j«ka saattaa unhottamaan Humalan ja sydämen sisun.
3i6. Hywä ja täydellinen tahto katsoo

aina Jumalan päälle, ja halajaa/ hywil«
lä töillänsä ja ajatuksiltansa olla Jumala!»
le mielen nouleksi.

sinä köyhä, heitto ja ylönkat.
sottu welM ! älä epäile sinun murhesaS z
kärsi toti kärsiwäiststi ja mielellas sitä wä«
3i6.

O

köisimistä, joS et taida fuurempatq
ilolla kärsiä, jota kuitengin owat monet

hää

pyhät ihmiset kärsinet.
«et lyömiset hywäkseS,

Ota kuitengin pie<
joS et wielä jalsa

suuria kärsiä.

3l?. Jos e< tahdo eks,H, hämmendyä
ja pettyä, niin älä luota ihmisten eikä
minkän päälle talwasa eli maan päällä.
Autuus on ainoastansa siinä elämäsi, to»
iisesa ja lockeimmasa lumalasa.

3iB. Kaikisa paikoisa ja kaikkina aikoi<
na, sekä lyösä että lewolla ollesas, pidä
lesuS sinun sydämesis; waella sinun tie«

»äs myöden ilman wilppiä ja napisemista,
niin kuin nöyrä Jumalan pnlwelia, joka
hywään.
on walmis
319. Kusa ikänä sinä olet, niin pidä
aina rukous sinun lumpamnaS ja turwa«

)

Z2o.

,

«9

(

Kalkki mitä lisä mailmasa

on,

kaikki mitä täällä on, se on turna»
huus maitta «vieläkin ihanammaksi
ja
i«
täydelliset
kyifi: yksin lumalasa on
jankaittiset iaroarat: loS sinä seurat lesusia, ja kiellät kaikki, nim Hanesä ja

se kotoo:

se

,

Hänen kanssansa saat kaikki.

Huokaus.
O lesu! sinä totinen ja kuolematoin
elämä! O josta armoS runsauden sydame'
stni tundisin! O josta rakkaudes lletlstä
jo ilänans kuin kiehuisin! Ah! aula »m<
ot«
nua walwomaan, Yöt päiwät waarlaMull
tamaan Ettei joukko julma salanan
,

sais warasta.
nöy'
22i> Riennä sinun sydimelläs sen löy<
niins
lygön,
r°n ja suloisen lesuksen
dät lohdutuksen sinun fielulleS, ja kalkN.
nainen katkeruS on muuttuwa sullen hywäkfi ijankaikkisekft iloksi.
tawaraa

322.

Kolota kaikella »aella

perän
sen tämän

kuin edest on, ja unhota ne luin
mailman owat ( Col: 2.) älä katso Mlta
lo<
jotka laistat ja heikot ovat
joka pälwa
pitä
««
tahto» wahwistua
lyo»
«asia uudesta alkaman! ei pettämän
tä ja waiwaa, eikä antzaman ajan turha,
-

sen

st; kulus.

«

)
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323. Moni tahtoo palwella lumalatg
llman waiwaa ja kärsimistä, läydesä hy»
wäsä elä mäsä mutta jolta sitä tahtomat,
Ne wielä mailmata rakastamat, eikä he «vielä ymmärrä hengellisten ihmisten kilwoituk:

sia.

Herran tiestä,
«varoitukseksi
huomaitle sitä
nyt sinulle sanon: loS tahdot wahwistua
ja wahwana Pysyä, niin wäldä maallisten
ihmisien seuroja, pakene kiusausten tiloja,
niin ettet saa nähdä ja kuulla mailman
turhaa menoa, ettet ruumilla heidän seurssansa ollesas, myöskin sieluas saastut3

niin

Jos

et

tahdo

eksyä

kuin minä

taisi.

225. Ole erilläs, ole ääneti ja yksi»
näs, pakene, yle lymysä ja tundematty?
mana.

Ei

se

lauman pysy wahwana,

joka rakastelee maallisten ihmisten seuroja.
327. iyhlysä olewasa kynliläsä pysyy
tuli ja walo, mutta jos se ulos otclan,
niin sen wähäkin puhallus sammutta ja
pimittä.
Sen pitä oleman sangen wahwan
323.
ja wakawan jumalisudesa, ja sangen toimeliinen töisänsi ja puheifansa, joka tahtoo löhimäisiänsä hyödyttä sielun puolesta
ja pitä hywan oman tunnon mailmasa.

)

3,9-

Heikkoin

«

(

ja wöeltömain pitä

9'
etsi.

MZn yksinäisyttä, eli senlaisia siaa, josa
sillä työläs on mailhän woi wahwistua;ja synnistä
ilsiänsä puhmasa elä raitlisti
hasna pitä
33°. Pakene sen pyhin Elian kanssa
pois sen pahan Icsabelin kaswoin -edestä,
l Kun.
ja riennä yksinäisyden K»rpcen ( raitl,ut«
aljetlua
K. 19.) ja harjoita siellä

siihen asti tuin sinä saat
mailman pauhusta tulisilla tvaunuilla men<
nä ylös laiwaften.
Huokaus,

tas ja rukousta,

Minun ysiäwäni tulkon Minun sydä,
että minä saisin syödä Hänen puun.
Hän rendäkön minun ty'

sa hedelmästä:
göni ja ilmoittakon Itsensä minulle,

ja mi«

nä ilmoitan minuni Hänelle, sillä Hän on
minun tawaram ja minun iloni.
32i. Se sydän, josa ei ole hartautta
kaieikä sifällisiä huokauksia almomati,
hämmenylsesä.
ja
sekannuksesa
keti on
332. Ei mikän opetus ole niirr hywä
kuin Pyhän Hengen sisällinen waitutus,
joka siwcille ja nöyrille suodan ja annelan.
wiimel323. Kukatiesi tämä on sinun
nen paiwäs ja jo aiwan wiimeinen hellcs;
kukallesi et sini ena ole huomena : senläh«

suuresa

se

,

92

wahwa aikömisesas, älä wiiwylle<
le, älä anna ajan turhasti kulua, tämä
nykyinen hetki ei tule jällen, kuin
ohit-

Den ole

se

se

menee.

se

Walitettawa ja hukattu on
lumalasa ja Jumalan kanssa wieletä.
335. Harjoita sinä rukousta alinomaa,
sillä on wahwa kilpi kaikkia vihollisen
nuolia wasian.
336. O josta päiwän, eli puolenkin
päiwää mieltäisit aiwan Jumalan kanssa!
Ah! kuinka hempiä ja horjuwainen ja wie,
railla ajatuksilla sinä wielä silloinkin olet,
kuin sinun pitäisi kaikkein hartain jumali»
sudesa oleman.
33?. Jos kotonaS eli ulkona olet,
niin aina sieluS käsisäs kanna.
33z.. Muista kammiolas ahkerasti, niin
siitä on sinulle warjeluS. Tässä mailmaei ole Jumalan palwelialle milän pa»
rempi kuin ylsinäifydesä Taiwallisen Isän
rukoileminen, eli kuin hän wapalla sielulla
324.

aika, jota ei

se

sa

kammiosansa Jumalan kanssa oleskelee.
Z3y. Kukin saa otta, mitä hän tahtoo:
Oikein yksinäisellä on

Jumalan waldakun»

da yksinäisydesänsä.
24c». Joka on uskoon tullut,
työ on tämä, nimittäin kaiken

sen

pää,

maallisen

)

«

v'

(

kieltäminen, ja sydämen puhtaudesa Iu«
malan ?alweleminen, ja kielensä hillitsemi.
nen.

HuokauS.

0 ijankaiklinen, korkein ja ääretöin

minä olen Sinun täsialaS,
minä olen tehty Sinua rakastamaan, mut«
ta en taida niin kuin tahtoisin; sillä minä
wielä olen turhan rakkauden siteisä. O
josta minä taitaisin oikein mielistyä jaryh.
tyä Sinuun, niin kyllä kaiketi kaikki muu
meno pian katoisi ja hajoisi.
341. Se on jalo, joka mattmata u«
lönkatsoo; multa wieläkin jalompi on se,
kieltää,
joka itsensä woittaa k«iken
ja Christukssn tähden on mielellänsä köy-

Jumala

!,

,

omansa

hänä.

142. Jos et tahdo hämmennykseen tul»
la, niin älä sekoita itsiäS wieraihin asioi,
hin; mitä ei sinull, ole lässelly, silhen H.
lä kajo.
343. Älä Ujoin juokse sinne ja tänne,
ja johon ei tarwis waadi, sinne älä me«
m; Mutta joS kuuliaisuus kästee, eli tar«
wis waatii, niin mene siinä järWoksefä
kuin kohtullinen on, ja tule pian yksinöi,
syleeS jällen.
244. Waella lesulsen kanssa, ja toi<

mitustes alla muista aina sinun rakasta

94

lesustas, joka nä?ee kaikki ja tulkit sy.
damet.
et tahdo kääritya, niin ali
ymparilles;
sillä silmät, jot»
katsele
ka owat mielen johdattajat, sytytläwäl pian hempiän sydämen. Kauneuden katseleminen saattaa nopiasti kiusauksien ja ylty«
maan. Ettäs woisit wältlä sekä ulkonai.
set että salaiset paulat, niin ole paremmin

LoS

145.

lijoin

sisällä kuin ulkona.
Z46. Muista toki itsiäS, waikkas saä«
stainen ja hempiä olet: koe salaisudesa
jälleen woitta sitä kuin julkisosti olet kadot«
tanut. Ah! mikä waara on ulkona, ja

Harmoin
tunnon

kotia

soimula

jällen lullan ilman oman
Muija kandeila.
-

-

aina lumalata.
34?. Maasta olet sinä tullut, ja maaktulee
si pitä sinun jällen tuleman: Pian
se aika, että sinua jalwoilla tallatan.
Muista wiimeistä hetkeä: katso, kaikki kalomat niin kuin marjo, ja loppuansa lä-

sta

henewät.
248.

Toimiluksisas, jos ne. omat ul-

konaiset
katso wisusti Jumaparemmin Häneltee
ja
lan mulisuosiota,
le kunniaksi, kuin omaksi edukses.

Hlä senwuolsi pikaisesti HHmmisiy
muchet ja wastoi» kaymistl Anua koh<

249.

jos

eli sisälllset,

95

<

«

)

tawat waan nöyrydesä pakene Herran lygön, jola ei hyljä niitä, jotka Handa
toiwowat.

asia»
sinä horjahdat josakin
sydämes ysen wuoksi anna
tulla, eli epäilheikkomieliseksi pikainen
liikutus

Zsc>. Jos
sa, niin älä

lön paljon
lä jos paha tapa, eli
roikas tunsinun haawoittaa; waan tunne
para«
nusta rikokses, ota wahwa aikomus
ta sinuas, ja sitte elää, niin kuin elettäMan pitä.
,

,

Huokaus.

kuinka suloinen on
kuinka
Sinun rakkaudes
ihana on korsydämesä?
se sitoo ja lujaWisa ja makia
minuakin sipitä.
j»fta
se palwelemaan,
Ah!
sti kiini
ijankailtisesii
toisi Sinua
pttaisi minunkin kokonansa Wangiksi, ja tekisi minun Sinun vmakses! Silloin wasia
minä olisin oikein wapa kuin minä olisin
Sinun rakkaudes kahleisa, ja irtt kaikesta
wäärydestä. Herra, Sinun minä olen ja
Sinun palweUaS; sillä Sinä olet minun
ostanut. Waoalla tahdolla minä olen Sinun enkä höpe olla Sinun omana. En
minä lahdo itseni omana olla; Auta Sinä minua, että minä itsestäni irti pääsipitäisi.
sin etten minä itsiäni omanani kipinä,
ja
wähä
Puhalla Sinä sytytä palamaksi,
ja
niin minun sydämeni tulee

O rakaS

lesu!

se

,

,

,

,

se
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loistamaksi;
se, tulet puhtaksi, kirkkaksiajaaja pois
pahat
Mä Sinun rakkauheS
synnit.
kaikki
polttaa
ja
kuluttaa
ja
juonet
rakkauden siteellä, niin
Pidä Sinä kiini
palwelukseni
on myöskin py«
minun huono
sywäine»! Amen.
351. Joka ei lunniata halaja eikä etilolla;
si omaa etuansa/ se aina waeldaa
on
aina tusia.
mutia joka maallisia etsii sillä
352. Mii, kauwan tarwitsee ihminen
kilwoilella, luin hänesä oma tahto pyytää
rauhan, joka pian
hallita. Se pianja taipuu
nöyryttaä itsensä
Jumalan lah»
jo
on
kuuliainen.
ala,
don
353. Ei kukan elä niin iloisesti eikä
joka (ustosa)
kuole niin rohkiasii, kuin
on oikein kuuliainen, ja kaikisa Jumalat»
le ja Jumalan tähden ihmisille alamainen.

saa

se

3,4.

waalii eli

Jumalan tähden lisiänsä
Joka
andaa
waiw«a,
sille Jumala

ja hän on pian
suuremman
lulewa täydeksi mieheksi.
855. Ei se ole joutilas joka hartastl
paras työ, kuin

sitä

armon,

.

rukoilee; sepä onkin

.

<,.

ihmi«

nen rienbää rukoukseen, silloinkin kuin ei
hänellä ole rukouksenpää halua.
toimituksemme plta
356. Meidän
ylistä
Jumalala, ja
oleman, että aina
tekemän «Mi, sekä sifälliset että ulkonai.'
ftt,

)

°

(

07

set, suoret
toimitukset Hänelle
kunniaksi, puhlalla ja Vilpittömällä sydämellä.
357. Koe ja ahkeroitse paremmin leh»
da toisen tahdon jälkeen, kuin omaS, ni«
mittain niisä asioisa, jotka ei synnilli»
set ole.
358. Puhu wähä ja anna nöyrä wa»
staus, kuin sinulta kysytän; parempi on
wai olla, kuin taidoltomasti puhua.- Ole
kammiosas, mutta jos et saa olla, niin
joulosa ole ääneti.
359. Niin usein kuin ulos menet ja
jällen kammiohos tulet, niin pidä lyhykäi-»
nen rukouS. Älä laske sydändäs ulkonaisiin, waan totuta sinuaS käsilläs lyötä te«
kemään ja sydämelläs rukoilemaan.
360. Ei pikaisesti lulla täydeksi mieheksi, eikä oiliata hartautta ja jumalisutta
saada yhtenä päiwänä, w«an joka päiwäi«
ja alinomaisen huolen ja
sen harjoituksen kautta
tulee ihminen har,
«aarinoltamisen
eli
oikein jumaliseksi.
taksi ja fiwiäksi,
ja pienet

Huokaus.
0 Herra! minä tahdon kohta taipua
Sinun tähteS, että minä myöstin Sinun
pian löytäisin, ja Eini olisit mlnufa j«
minä Vinusa rakkauden kautta, jonka Si«
G

9»

o

)

(

minuhun sytytät. Minä rukoilen Sinua, Herra, waikula wapasii ja runsasti
minusa, ja älä ylönanna minua, et?
ten minä näännyisi, niin kuin «vanki
wankihuonesa eli »aipuisi, niin kuin matnä

,

kustaa harhatiellä.

Kaikilla harjoituksilla pito tarkoiteltaman sila yhtä, nimitläin, että halut,
eli sopimattomat mielen liikutukset woisetaisin, oma tahto kuoletettaisin, mailma y<
361.

lönkatsoltaisin

ja

lumalata rakastettaisin.

Waha on sinulla työtä
waa, mutta paljon saat rauhaa
)6«.

ja waija lepoa.

lyhykäinen on meidän Vaellukaika, mutta sen päälle seuraa ijankaMinen ilo. Moni kärsii enämmän magman tähden, kuin me Jumalan tähden.
Z64. Jos meille tapahtuu jotakin wa«
sioiy ksymisiä eli surua/sisällisesti eli ulkoncusesti, niin meidän pitä kohta muista253.

semme

. Man

kärsimistä ja ajatteleman,
Christuksen
lärsinyr meidän kel«
"paljon

kuinka

,

Hän

on

se

wottomain
töhden, ja on myöjkin meille lohdnluksersi, että Hän meidän
andaa juoda kaltlstansa.
265. Pane pois orjuden pelko ja pueta sinuas wakewyden ja, rakkauden hengellä. Wahwista sinuas ja ole urhollinen,
sillä niitä °n usiammat / jotta meidän pue-

o

)

i
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lella owat, kuln niitä, jolka meitä wa>
Minä tahdon
sian omat. Herra
käydä sinun edelläS minä sod!n sinun ede»
siäs, ja olen sinun kanjsaS, kuhunka i<
känä sinä menet.
366. Pidä kamw.ios Paradisinai, waioleminen ystäwänäs, työnteko kumpaninas
ja rukous apumiehenäs.
26?. Ole töisäs eli seuroisa harwa
juokse ky,
heinen eli wahä puhelias, älä
niin
mennä,
täytyy
jos
lään, ja
sinun
pian
jällen.
tule
268. Älä ole ylön kiiwas, waan nuti
on tehtäwätä,
tee hiljaisella hengellä.

sanoo:

,

se

369. Karsiwaisydella ja nötMdellä lai<
hat sinä ivoitta kaikki wsimat.
3?a. Autuas st, jollan ole yhtän Hu»
joka
witusta mailmasia. Autuas on st,turwan
ja
kaiken maallisen, huwituksen
Autuas on
Christuksen tähden ylönkatsoo.
se", joka taitaa kärsiä, maikka hän on sekä Jumalalta että ihmisillä hyljätty. Autuas on se, joka Jumalan wuoroa eli jär<
jestystö obolta, ja kaikki olla niin kuin
,

Hänen kädestänsä.

Huokaus.

D Sinä kaiken rakkauden alku, ja
kaiken laupiuden lähde! Sinä Mel W
G 5

ö

)

l°e»

(

aina olet
Sinua läjosta kaikki runnaisit Si-

»Vuotamasta, waan
Stan lakka
andamaan niUe, jolta

runsas

hestyivät. Ah'.

nun lygös maistamaan ja naulitsemaan
Sinun pöytas herkkuja; sillä ne omat ma«
kiat ja terwelliset, n niisä ole kuolemala,
eikä muuta katkerutta.
371. Totuta sinuaS elämään ilman ihmisten lohdutusta, silloinkin kuin on monda awun andajata; sillä el sinä lauwan
täällä ole, eikä ihmiset kauroan ole sinua
autlamasa: Kaikki wähän ajan perästä
kalowat ; sentähden slä mailmata pidä
minkän arwon», älä myds mitän sydämelläs rakasta.
372. lesusta se tottelee, joka ylönkatsoo mailmata, alas painaa lihaansa, sotii
woittaa pahat tapansa
sydämestansä ja «voimastansa

kiusausta wastan,
kaikesta

ja

lesusta

seuraa

rakastaa.
3?3. O ihminen! ei sinulla ole syyti
«alita, eli wihoitella minkän muun ylitse kuin itses ylitse, ettäs Jumalala wa«
,

ja

nii» kowakorwainen olet.
3?4. Kailisa loimiluksisas koe hillitä fy«
dindäs ja kieldäs, koslas pahaan ylön
wiriä olet; yksinäisydesä 010, rukous, kir.
joittaminen ja muun työnkin teko siihen
paljon awiltawal.

stan

>

Z7s.
töisäs;

.

(

'dl

Ali ole kärsimälöin maallisisakin
sillä Jumala on kaikkein töitten
andaa

katsoja, joka lullenkin taiwaasa
työnsä ja tapansa jälkeen.

sini makawa weli, niin
14.
waloisee,
Christus sinua laisia; Eph. b: kut.
ylös
sillä
Christus
sinä
Nouse
ja riennä liirusti;
suu sinua! Nouse pian
«viipyä.
»vaarallinen
on
sillä
377. Jos lakkal rukoilemasta ja wal«
womasta, niin kiusaus rupia «voittamaan.
3?8. Joka on hengellinen weli, se rayksinäisyttä, wältlöä
kastaa löyhyttä, etsiiääneti,
karttaa pitkiä
pauhua, oleskelee
halajaa
mailmata,
puheita, ylönkatsoo
376.

Heräjä

palwella Jumalala ja ikäwöitsee Christukstn
tykönä aina olla.
379. Joka tahtoo pahoja tapojansa
woitta, sen piti usein luonnollensa wäki»
maltaa tekemän, nöyrästi huutaman Christukstn armoa ja kärsiwöllisefti odottaman.
38°.

Ie su s

sanoo:

ja kiellä itsias, niin
Rakasta
pailasa
minun löydän
joka
ja
sinä aina
Minä olen se hywä tawara, jota sinun
sielus pitäisi aina halajaman.

-

minua,

Huokaus.

rakastettava ja suloisin Vlkäni! Wedä Sinä minua tpgbs,
O Sinä sydämestä

t>

)

108

kuinS näet, että minun

(

sieluni

taipumiset

rupiawat «vaipumaan ja estymään turhilta
toimituksilla, etten minä taas horjuisi pois
Sinusta ja joutuisi huikendelewiin ajatuksiin, ja sillä muotoa pian kadotaisin Sinun armoS, jota paitsi en minä taida Si«
nun suloiscsa ystäwydesäs olla. Sillä Si«
nä olet minun Herrani ja minun Juma-

lani

,

Sinä joka Sanallas kaikki paran»

nat ja aulat.
381.

sa

Ie

su s sanoo:

Katso minä seison sinun sydämes owe<
kolkutan; awa minulle, niin minä

ja

tulen sydämeeS; sillä minä olen
weydes ja'sinun elämäs.
Zsz.

Ie su s

sinun ter»

sanoo:

Minä olen kolonansa sinun ja aina
yli
ja
kaiken sinua läsnä: mutta sokia ei
näe minua kuuro ei kuule minua ja hul«
,

,

lu ez ymmärrä tätä»
Z8?.

sanoo:

lesus

Ole sinä kokonansa minun, ja älä
misMn asiasa, etsi ilsiäs niin sinun lumal«Z tule sinulle piikasten makiaksi jara«
,

lasiettawaksi.

Woi, woi, woi niitä, jotka
maan päällä asuwatj woi lihan mielisiä
384.

,o

(

»

3

)

ihmisiä, jotka «vielä halulla mailmasa

e-

lawät.

Woi loka, woi saastalsus! kuin,
ka kauwan wiela minusa riput? O pimeys ja uneliaisus! kuinka kauwan te minua
waiwettk.
386. Joka päiwZ me huomaitsemma,
että maallinen toiwo plttää, ja jos me
»vaelluksemme ajalla halajamma muuta,
kalkkitpyni
ja emme Jumalala, niin
tulee meille katkeraksi sapeksi.
38?. Kaikki minun ruumini jäsenetkin
sanomat minulle nain Älä huoli misiäkän,
sillä sinä hukut, ennen kuins saat maalli285.

se

:

sia kiMkfeS.

En mini lähde ulos waan tahdon kuolla minun majasani, ja haudata
minun hautahani '-) niin eitä minä saan
siinä lcwatä, ja en tarwitse nähdä sitä pahaa kuin mailmasa on.
389. Kaikkein muutosten alla kuin tamuistaman
sa ajaja tapahtuu, pita meidän
ylhäältä
kuin
eli
säändöä
sallimista,
sitä
on, ja tätä sänndöä lutkeisamme heittä388.

,

,

män itsemme maahan
nöyrästi rukoileman,
»)

KirjanteliH

Kemp!

Jumalan eteenyn-ja
että Hän aina

Puhuu tW

j°s« hän Chiisiulftn kmm» kuolee mllillUHlle, ja le.
-pzä Hänela, mi» tmu b»ud«ft!>l«, eli niin kum

haudattmi».

lv 4

)

«

<

naisi meille sitä kuin Hän parhaksi näkee,
autuudemme awitukseksi. Niin kuin sawl
on

lin

sawen

walajan kädesä,

niin meidän»

oleman Jumalan kädesä.
39°. Muista mikä armo sullen on vl»
pitä

häällä

ahkeroitse

elä senjälleen; sillä ei kaikilla »le niin hywää ti«
laisutta oleskella ylsinäisydesä Christutsen
kanssa, kuin sulla on, sekä aikaa eltH
lilaisutta. lesuksen Hengi, joka opettaa
ja »valaisee kaikkia ihmisiä, jotka mailmaan
tulewat, olkon ylsin sinun kanssa S,' silli
jos Hänen Hengensä on sinun kanSsaS,
niin et sinä larwilse lohduluksekseS ihmisten
anneltu,

ja

seuroja.

Huokaus.
Herra, rakkaudesta Sinun

palwelemi»
ja
suloisin
lohdullisin
työ kaikesa waiwasa; «i rakkaus etsi omaa
pelkä
etuansa, eikä ole laiskana, eikä
waiwoja, waan aina Sinun mieltäs noutaa.
39r. Ve ihminen mahlaa iloita, joka
niin lauwas on kilwoitellut, että hän paremmin halajaa yksinäisyttä, kuin ihmisten
seuroja; sillä mitä wähempi hänellä «n ulkonaista huwitusta, sitä enämmön hAn si«
sällistä lohdutusta saapi Pyhällä Hengeltä.
29». Älä ylön latso muita, jotka wie«

nen on

se

kaikkein

se

lä ulkonaisisa rippuwat; kulaliefi
Viawat näkemään iarpellisuden
-

Helin

»

»

ru«

Mut«
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ta riennä sinä wahän etemmilsi; surlutlele
muita, mutta älä seura heidän heikkouttansa.

ja kiittH.
Jumalan rakastaminen
mut.
lelvosa;
minen, ei ainoasta» hiljaisesa
kesiellä,
se
ta myöstin waiwain ja kiusausten
ijankaik.
totisesti on täydellisyben tie siihen
kiseen elämään.
394. tuojan luwalla saat sinä Hänen

393.

luotujansa rakasta; multa lihallisella taivalla niisa itsiäS huwitella on sinulta kielletty.
iha»
395. Katsele sen laiwallisen Yljän
rakkauden,
,

nata muotoa ja tutkistele

Hänen

jos sinä jotakin
<i se tule siniin
Händä rakastat,
nulle hywäksi, waan se sinun pettää.
396. Ei mailm» annahywää eikä ma«
liata öljyä; mutta lesus on sanomatoin
makeuS ja lutkimatoin herkku, joka myöskin wälistä erinomaisella lohdutuksella ja
sydämen suurella rauhalla «valituttansa hu«
wittelee.

sapaitsikorkista

arwoa;

sillä

Etsi wirwoitusta Christuksen salai'
Hänen puhuttelemiHän
pyrkiä
lumaluden sywyleen; sillä
sella
tygön,
tule
kengän
Ei
Isän
sanoo:
waan minun lauttani loh. 14: 6.
298. Yksinnäisys ilman lesusta on
niin luin pauhina; multa lesuksen kanssa on joka paikasa rauha ja HMisuS:
397.

sesta makeudesta; Koe
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Parempi on
päällä, kuin

lesuksen kanssa olla ristin
taiwaasa ilman Höndä.

Ei auringon paistetta aina ole:

899.

lesuS wälistä kätkee itsensä, ja sallii kaikki tulla rasittawaiseksi, siksi että niiden
usko, jotka Hända rakastamat, löyttaisin kallimmaksi, kuin kulda, joka tulesa koetelan; r Pet. i: 7. ja
kuitengin on Hän heidän tykönänsä, nii»
läsnä, että heille siitä on apu ja hyödytys,

se

sille, joka kärsii näyttää lyöläksi
»aikka
ja waiwaloiseksi.
on; joka
400. Kuinka onnellinen
hywin
onnettomude»
lesusta rakastaa niin
kuin onnesa; joka niin mielellänsä Hänen kanssansa ifoo ja janoo, kuin syö ja
juo. Niin rakasta siis Hänbä kuin Hän
sinulle hymyttänsä jakaa, ja rakasta, silpois ottaa, ja »ieloinkin kuin Hän
lä
lisäksi suopi murheita ja waiwoja.

se

,

,

sen

sen

Huokaus.
minä rukoilen Sinua, anna
minun palwelukseni, jonka minä olen wel«
wollinen Sinulle osottamaan, tarkoitta ja
tulla Sinun mieles nouteksi ja kunniaksi;
ölä minun sydämeni anna koj?an Sinun
rakkaudestas horjua, waan anna minun
sieluni ja ruumini olla ivalmisna ja wiriä«
nä Sinun pyhäst palweluksesas, niin k«u»

Herra!

l°?
wan kuin hengi rinnasani liikkuu ja aju
woi SinM m»isiel!a. Älkön Sinun kii«
tokses ?offan lähtekö minun suustani, eikä
Sinun ylönpaldisien hywäin telois muisto
Minun sydämestäni. Maikka minä, Sinun palwelias, eläisin kauwan aikaa, jos
sala eli tuhannenkin wuotta, niilr en mi»
nä senwuoksi wäsy enla peljästy Sinua
nöyrydellä ja alamaisudella palwelemasta
o

)

kaikesa menosani

ja

(

fenlaisella hartaudella

ja wireydellH, kuin minulla oli sinä pai'
wänä ja hetkenä, jona Sinä minun enminä tein
si kerran työhös kutsuit, ja jona
wilpittömällä
ja
puhtaalla
lupauksen, että
sydämellä Palmella Sinua, Herra. Tämän lupaukseni ei pidä muuttuman heikkouden» eikä waiwain tähden ; roaan niin kuin
minä nyt olen aikoinut, ja alkanut, jonka Sinä Herra kyllä näet ja huomaitset,
niin halajan myöskin Sinun awullas täyttä sen, mitä minä olen kerran suullani
puhunut. Amen.

Kusa ikänä sinä olet, niin pidä
aina Icsus sinun ainoana turwanas ja lohdutuksenas, ja waikka Hän mitäkin sallii
sinulle tapahtua, niin isoa kuilengin HänH,°i

dä tylönös
402.

Mlläkän

asumaan.

Ola

wisu waari

tulisi estämään lesulsen
oloa; sillä mikä rauh» on si.

muotoa

«rmsn läsnä

ja karta, ettet

5

Lo»

«

(

sinä Hänen Murhelliseksi
saatat.
4<?3. Joka suostuu ulkonaisiin ja lur<
huteen, ei silla ole halua eikä rakkautta
Christuksen tapoihin, eli laaluhun.
424. Marsin oikein teet sinä yksinäinen,
joka ylönkatsot mailman pauhun, ja pa«
kenet Christuksen warjon alle, josa faal
nulla olewa, jos

naulita Autuitten lepoa! Marsin toimet»
lisesti olet sinä tehnyt, kuins olet salatun
elämin walinnut! Et suikan sinä tee tyhjää työtä, joka ahkeroitset yksi Jumalalle
elä, ja ainoastansa Hänellä kelwata.
405. Rakenna sinulles lukittu kammio
sinun sydämeheS, niin että sinun yksinaisy»
des olisi sinun kanssas luhunka hywänst si»
nä menet.
426. Sinun wahwistumisekseS ei siinä
kyllä ole, ettäs rakastat yksinäisyttä, joS
et ynnä
kanssa rakasta myöskin wisua
wai olemista '^)

sen

»)

Wai olemista on kolme: ensimninen wai oleminen
sanoista; toinen woi oleminen haluisia, ja kolmas
ajatuksista, ensimmäinen >v»i oleminen awittao ju»
malisutecn, loinen sisällisen rauhan woittamista, j»
kolmas saattaa Wlliseen hartauteen. Kuin ihminen
ei liikoja puhu, ei halaja eikä ajattele, niin hän
tutee Mm oikiaa», totiseen, salaiseen, eli henael,
lisecn «'anettömoteen, josa Jumala puhuu sielulle
Ia andaa itsensä hänelle ja opettaa hänelle hänen
sydämensä Nsusa sen korkeimman j» täydellisen n»ii<
sauden. «Atso Molino» Hensellistst» tien osott«<
j«st» 1 Kirja,» »7 Lulu. j« 6 »äch.
,

,

o

)

»OZ
on

(

Paljon puhumisen estämiseksi
kuin ensimmälda wäldetän niilä<
hywi,
s«
puheita,
jotka itsesänsä luwalltset owat;
kin
407.

se

silli kuorma, joka oletan kannettawalfi
wapasta halusta ja Pyhän Hengen Mlis>
on sangen kewiä ja
stä muistutuksesta,
suloinen Matth.
408.

se

«,:

Jokainen

30.

larpeloin ja perin a«
pitä kaukana oleman

jallelemaloin sana
puhtaista sieluista.
409. Sen plön kowan parannuksen alkamisen kuin muutamat owat tehnet, on

lopulta saawutlanut,
ja muutamat owat peräti pois langennet
Hywa alkaminen tarwilan, mutta
pitä toimellisesti tapahtuman.
410. Muutamat luulemat aina «ai o«

enimmästi uneliaisuS
-

-

se

.

se

tosin onkin;
puhuminen
ja
oikein
ääneti
oleminen
mutta
parempi.
on wiela sittenkin
Joka elää e«
harjoitta
taitaa
pksinäisydesä,
rinänsä
täytyy
jonka
ääneltömyttä,
mutta
kowatin
ainoaolla
olla monen kestellä, ei
waan
muittenkin,
hywäksi,
sian itsellensä
toimellisen puhen kautta ")

lemisen hywäksi, niin kuin

se
se saa

»)

T3m»n toimellisuben, eli kohtuuden opett«« A«<
nj»n p««lle, halMukftn «li»- PaitN
tuleen: eli weteen; lmn h«n
Hnud» langee ihminenw««t«a,
tahto, w»ltlz M
niin hln t°ll«n:
longee,

mon Hengi,

Ll»

)

o

(

Huokaus.
Sinä korkein hywa, Sinö totinen ja
ijankaikkinen Jumala! katso, minä stan
wahwan oikomisen minun sydämeheni, niin
luin liiton merkiksi Gtnul: ja minun wä«
lillä, etten mini tahdo mitäkän luotua
rakasta Sinun jalon ja kallin raikal-dcs
suhteen; waan tahdon kaikki ja itsenikin
kaiken muun kansa kieltä.
4ll< Joka »vielä on ulkonaisisa ja taytyy monen kaltaisten ihmisien parisa olla,
ettusialla taitaa niin kielonsa hillitä,
tei hän sanallakan horjahdaisi, ja wielapä
olisi hywä, ettei hän kolonansa itsiänsa
on se, jolturmelisi! Gentähden onnellinenniinettä
hän
le Herra on lewon andanm,

se

saa

kotonansa olla, kosta ulkonaiset ja
maalliset taidan toimitta ilman sielun hawoittamctta.
412. Ihmisellä ei tule luswutuksi lu«
wattomisia, eli lukuisista asioista, jos ei
hän totuta ilsiänsä Zuwuttomasn,pVis monista luwallisista *) SM toimelliset ihmiset tulewai loimeen wöhälla tawaralla,
ja kuin he tytyVöl wähään. niin ei he
Myöstän huoli, jos siitä mitäkin sanotatsin.
Siitä sn huomaittawa, että meillä wlelä on wähä sisällistä lohdutusta, kos<
ka me olemma niin hempiäl ulkonaista et4i3.

»)

K«tso N-r

?<»<
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simäin. Senwuoksi emme myöskan ole
mahdolliset saamaan Jumalan lohdutusta,
kuin me niin halulla maallista otamma,

joka on katowainen.
ole ihmellisiä, jos harras
414. Ei
sydämellänsä
rippuu Christukstsa,
sielu toko
koska Christuskin niin alendaa itsensä,
että Hän, ei puolittain, waan kokonansa
lulee hänesa
4is. Kuinkas
olisi sowelias, joS
kockia wieras sinun lygös tulisi, ja sinä
juoksisit tiches ja jättäisit hänen yksinänsä,
waMa tusiatla sait händä terwettiä ja_kerran häädä puhutella? Waan se olisi pa»
rempi, ettäs menisit ulos händä wasian
ottamaan ja soisia hänen kauwan tykbnäs
Niipywan.
Niin pitä niidenkin tekejotka Chrisiusta palwelewat. Se
män
paras Pstäwa pitä porhalla kunnioittami-

se

asumaan.
se

-

-

-

,

sella wasian

otettaman.

Se sydän

joka on oikein

saanut
maista Christuksen salaista makeutta, ei e«
nää halaja maallista eikä lihallista lohdutusta ;' ja sille sanotan: Ei hän entä jano. Autuas ja onnellinen se si?!u, sonta
on ain» puhdas ja tyhjänä sy416.

,

PlMe ja suloiselle y«
siäwälle.
417. Kuin Christus suo minulle seuransa ja puhuu minulle
ystawäNisesti, niin mi«
nä? tulen kplläksi lohdutelukst.
dämeen tulemalle

112

murtMnen eli
ja
on
kaitli
rasittawaista;
halutoin, niin
ja
ympärillänsä
pauloja
paljon
kuin näkee
«viniin
sielun
tykönänsä,
wilvistelemistä
hu«
hollinen rupiaa yllyttämään maalliseen
wituksten, sanoden: senlautta pääset waiAntoniwoista ja ahtaudesta. Sentähden
paras
wä«
ilo
on
us on sanonut: Hengen
lilappale wihollista »voitta.
!
4i9. O Christuksen sotamies warusta
pelkä
sinuas miehudella, älä hopusa ja kapi«
sewala lehteä; ota uusi rohkeus
niitä moninaisia mailman juonia wastan/
älä usio hänen Valhettansa. Herra on
laikkiwaldiaS Hän itse on sinun warjelul.
ja sangen suuri pallkaS; Hän hallitsee
sinun mieles, niin että laitti kansat sinun
alas annelcm.
olisi sille, joka
4»°. Mikä häviä
Kuningan ja hänen palwelioiltensa läsnä
ollesa, rupiaisi h«isewaan raatoon, eli kähäpiätä, ettäs
sine»sä lokaan menisi? Q tehnyt
ja
samalla
ollut,
nii» tyhmä olet
ja HäMajesteetin
lamalla; sillä Jumalan
olet
sinä
rohnen Engelittensa läsnä ollesa
jennut syndiä tehdä.
4,8.

Ku!n mieli on

nouse

,

ses

se

s.
Herra: mini suuresti liitän
H

O

U 0

lisiin Sinua, ettäs

k

«

U

ja y«

»Kl minun armohos

o

,l

(

5

)

kutsuuni, andanul minulle hywän tahdon,
ja ottanut minulta pois synnin kuorman.
Sen siaan olet minulle suonut Sinun sowelian ikees, ja Henges »voiteella minun
sydämeni pehmittänyt, jota ei mailma taida nähdä, ei tuta eikä maista, laupias
Herra! warjete tämä hywä tahto, ja lisä
minuhun urMos lahjoja niin lauman luin
minun suot tasa näkywäsä walkeudesa olla.
Minä tunnen Sinun lutsumuksss suureksi
hywä teoksi, minuani kohtaan.
421. Slna sallit sydämes häilyn ym«
päri mailman ja sittenkin soisit itsiäs kutsuttaman hengelliseksi ihmiseksi waikkas nii»
kaukana olet Jumalasta ja omasta sydä,

,

,

niestäs.

Jos sinä uftot elämäs siksi, kuin
sanomat,
niin kyllä sitte pian otel
ihmiset
jotakin ja pian mitätöin; Mutta et kostan
wapa etkä iloinen. 'Wanhurskas mies el
kajo eikä järky liitospuheista, maan waarinolta siitä, mikä Jumalalle kelpaa.
421. Rakasta totuutta, ja älä sitä
kuin ihmiset sanomat
kuoleman hetkellä ilmei tulee mikä petos on mailman
ystäwydestä ollut, ja mikä hullu ilo, kuin
on etsitty ihmisten ylistystä.
424. Se on sinun ystäwäS, joka mur«
HM ja rMlee sinun pahudes tähden 3
-

H

-

-

114

joka iloitsee sinun watzwistumises ylitse, ,a
andaa si«ulle ystäwällisiä waroitulsia. El
kukan ole niin hywä ystäwä, kuin se, joka seisoo Jumalan ebesä, ja ei ole oman

edunsa

roalwoja.
42F. Mitä el woi parata, sitä karsi
jalolla nmlellä, ole ääneti ja riennä Iu«
malan tygön, ja siaan rukoile sillä wltlo
ertzedyt, ja et itsekän
sinä itsekin
aina tee sitä, kuin muille opetat.
4-6. talla halajamasta, niin ei sinulla ole rasitusta.
aurin427. Ei ole mitan pysyroäistä Ei
ole
owat
latomaiset.
gon alla, kaikki
kuin
mualla,
perustusta
Jumalawchwaa
la. Jumalan rakkaus on luja perustus
ja pohja.

monesa

Kuin mieli etsii lohdutusta maal<
aina lewottomus. lu,
lisistä niin sillä onsydämen
ilo, ilman Jumalasa on oilia
malala ei ole rauhaa eikä iloa.
parempi ja i«
429. Armon kanssa on
423.
,

loisempi olla marlyri" piinasa ja

nesa,

wankihuo-

kuin pahalla omalla tunnolla

jalofa kartanosa.

asua

4Za. Jos sinä tahdot pahasta päästä,
ja hywäsä wahwistua, niin nöyrydlä sinuas Jumalan ala ja Jumalan tähden kaikkein luetuinkin ala.
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Huokaus.
O minun Jumalani! minun

rallau»

beni, minun muukalaisuden erämaasani;

koska

tulen minä kaikilla sieluni woijokaS minulle andanut ja suo«
nut olet, Sinuhun rvhlyneksi? Minun
Jumalani! Sinun edesäs iraiketkon kaikki luondokappalet. Sinä yksin puhu mi«
nulle, ole minua läsnä ja «valaise minua,
Sinä joka olet kaikki kaikisa, ja ylitse
kaiken taiwan walon, kiitetty ijankaiklisesti.
malla,

4Zi. Nöyrys synnyttä rauhan ja wel«
jesten wälille sowinnon, ja jaksaa kandcl
kaikki kuormat. Parempi on ihmiselle ylönkatse, kuin puolenpito jcl turha ylistys
43». Ge toimittaa sangen jaloa toimi-

tusta, jola Jumalan tähden kaikisa asioi«
fa kieltää ja «voittaa itsensä; sillä joka it-

se

on mailman Herra j<l
sensä woittaa,
taiwan perillinen.
423. Joka ei jaksa itsiänsä wollta wähisä afiolsa, kuinka Hänjokasitle suuremmisa
täydellisesti it«
toimeen tulee? multa
sensä kieltää, sillen Jumala tekee hänen
loimotuksensa jälkeen.
434. Minä sanoin ilolle: mitä sinusta
on minulle ilman lesukseta, joka on mi,
nun autuuden»? En minä halaja sinus
'

H

«

9
)
»ls
t
jos
ei
tygönl t«lemaan,
lesuS sitä sakli.
on
minulle
tusta ja kipu
lesuksen tähden
takkampi, kuin ilo ja lohdutus.
435. Pidä Icsus sydämesas, niin kaikesta saasiaisudesias tulet puhtaksi.436. Joka maalliset halpana pitää, st
on kyttä
suurta rauhaa. Siitälijaksi,
jos
paljo puhuttu, mutta ei ole
wieläkin sanotan että siitä wiimenkin waa,

notetaisin.

Monda on niitä, jotka palM
halaamat, mutta Harmat owat ne, jotka
zvähään tytywät; maan ei kuitenkan kenq.37.

oikiaa lepoa, jos ei hän saa korhywää
tawarakstnsa.
keinda
43 8. Jos olet tlillul paljon puhumaan
ja sen kautta hämmennylsten min koe pitkouta ajatukkällisellä wai olemisella jällen
nurkyksinoisydes
siaS riennä sisällisesti
syr,deis
tehli)in
tähja haalle
kaan
kän

saa

,

,

,

näkemisestä

sydän
alinomainen
rupian hä'.u:uer,d'y;
kuwailewahingollistt
pois
kous karkottaa
nnset ja monet murhet.
, 43Y. Joka mailmasa ei halaja eikä etja luopuu pois mailsi laiskan elämätä,piankin
ja wapasti woi
M«n menoista,
lilvetä. ylös taiwaseen Christuksen lygön.
442. Älä minkän"hywän tähden ylpeile, eli ylennä sinuas muitten ylitse; M

Kuulcmistsia

ja

Multa

se

5

den.

5

sinussa

et

on monda

itse näe

mutta

«l

<

7

»

sisällisiä wirheä,

Jumala näkee.

joita

Huokaus.
Herra, minun wäkewydeni! «ilpittöo
«Näsi: ja täydellisesti tahdon minä Sinua
rakasta, Sinun ilseK lähden, ja Sinun
tähtes kaikkea muutakin kuin Sinä luonut
<olet. Ia ilsiänikin en minä rakasta, muu»
toin kuin Sinun tähtes, ja aina enämmän Sinua, kuin itsiäni; kaikkea muuta
wähemmän, kuin Sinua, ja Sinua ylitse kaiken hywän laiwaasa ja maan päällä.

Sinusta yksin on minulle yldäkylläisesii jg
täydellisesti; sentahden en halaja enkä tahdo muuta, kuin Sinua, josta minulle o»
kaikeksi, ylitse kaiken ja kaikesa Jumala,
kiitetty iankaikkisesti! Amen.

Joka

44?.

silmisänsä,

sele sinuas

usko

se seisoo
oikein

totuudesa.

sisällisesti,

muitten puhella.

442.

omisa

nöyrä on ja halpa

Jos jotakin hywäZ

«

ja

-

-

Kat-

älä hopusa

teet, puhut

eli
niin älä senwuolsi poikke nöyrydesiä ettet kadotaisi kaikaa mitä sinä olet
tehnyt. Sillä «i hywät työt. ole hyödytyt?
seksi, ellei niisä toimiltaisa ole nöyrys juu-

rena ralkMs woilena jg Jumala pää,

maalina.

o
)
(
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443. Ole wiatoin ja wilpltöin, niin
kuin lapsi, ja puhdas pahudesta, niin sinä olet iloinen itsesäs ja otollinen, sekä
Jumalalle että ihmisille.
444. Mikä «vapaus on puhtaalla sielulla, joka Herran lesuksen Christuksen
rakkauden'tähden, ei yhtäkän halaja tämän mailman korkeutta eikä hekkumata.
445. AutuaS on se, joka joka aika somitta asydämensä lumalanmielen nouteksi, jg
ei ensikän etsi omaa etuansa.
446, Joka wisusti «vartioitsee sydandänsä se myöskin suurella huolella ottaa waaowesta, ettei hän kadotaifi sirin
armoa, ulkonaisen liihartaudensa
sällisen
kautta.
puhen
faisen
447. Ei aika eikä paikka, ei työt eikä
toimitukset eikä waiwat pidä meitä estämän rukouksesta, kosta Jumalan silmät
,

suunsa

yäkewät

meidän

,

sekä tasa että kaikisa

muisa paikoisa. Jos et taida aina sanoitfa rukoilla, niin mahdat kuitenkin halullas
ja ikäwöitsemiselläs huuta Jumalan tygön,
448. Kuin kaikkia waiwoja kärsiwällilihan mieli,
ststi kärsitän, pannan pois
hyljätän,
täydellisesti
on
ja maalliset

»iankaikkiseen elämään
?i Kuin ensin on uskon kautta
nimen
lie

se

*)

saatu sunnit sindekfi

Aristuksen

;

kMt"

j»
Np'

c

«

(

"3

449. Kumarra sinus, mlnun sieluni!
Jumalan ala nöyrydellä ja mieluisesti;
kumarra sinus sywälti Jumalan tähden
luotuinkin ala. Sydämesäs pidä
sinuas kaikkein halwimpana.
45c>. Iloitse sini nöyrä ja öänetöin
weli, sinä, jolla ei ole wilppiä eikä soppea.
Ole nyt kuuliainen kuolemaan asti. Jos
siis kannat ristiäs Chnstuksen peräsä, niin

saat

myöskin iloita kaikkein Pyhäin

kanssa.

Huokaus,
Minun Jumalani! kuin Sinä ot<tt
gsumasiaksts sen sielmn, jota Sinä raka«
siat; niin kaiketi Sinä myöskin sitä ruokit sillä kaikkein lerwellisimmällä sielun rualla, ja wälistä suot armos makeuden kaik«
kein suloisimpia ja warsin taiwallisia tun«dennsiakin, ettei händä saisi milkän m«al«
liset kuwailemiset esieLä Sinuhun ryhty-

Mäsiä.

O ijankaikkinen Totuus! mitä Sinun
ääretöin rakkaudes woi toimitta, kuin Sinä sillä sielun lämmität, ja Sanastas o«
sotat sille, sekä uusia ettäwcmhoja? Hurminua köyhää,kerjäläiskas Isä muista
laupiudellas,
sydämellisellä
Sinun
siä
totinen leipä,
ja lähetä alas taiwasta
hywä ja suloinen sana, täynnänsä armoa
ja lohdutusta! Amen.
,

,

se

H2«l

)

»

(

455. Weisa ja ylistä Jumalala, sini
yksinkertainen weli, kuin olet lähtenyt kieldäm«än tämän mäilman wiisautta ja per»
kelen pelosta ja kaikkia hänen yllytyksiänft
ja hyljämään maallisia murheita. Kiits
yyl alinomati lumalata.

452.

Opi murtamaan

ja woittamaqn

omaa tahtoaS,

lihan hekkumata.

«

«

«

Mouse sotimaan urhollisesii; silla Herrq
sinun InmalaS ja Hänen Pyhät Engelinfä owat sinun puolellaS, auttamasa sinua.
4Z3. Kuule sinä huokailema kyhkyinen
ja ymmärrä tätä sinä, joka yksinäisyllä
halajat, joka rakastat alinomaista puhlautta; lo<?as ihmisten pauhinasta riennät
ylsinäisyteen rutoustas ja harrasta tutkimisiaS pitämään, niin sinä senkautla itses
Engelitten taiwalliseen Kuoriin saatat.
454. Ei kukan niin iloisesti ja rauhallisesti elä lähimmäisensä kanssa; eikä niin
iloisesti lähde tästä mailmasia, kuin joka on oikein kuuliainen '''-), siwiä ja nöyfä sydämestä, ja on oman tahtonsa täy«
helliststi ylönandanut.
455. Kuolettaminen on ynnulle suuresti
farpellinen, niin että minä kaikisa hyljin
ja woitan itseni Christuksen tähden, Joka

se

5)

ToWulfelst fen p«»lle, että h»„

lib^tz

tähteni

minun

lös nosnut.
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on kuollut ja kuolluista y»

45b. Kuin minä pääsen irti kaikista
ja riennän tutkistelemaan sisällistä ihmistä;
piin minä Christuksen kanssa pidän taiwafecn astumista; silloin ei mikän taida mi«
yua huwitta, eikä mikän lohdutus wirwoit?
tq, waan ainoastans Christuksen yhteys.

Sen werran kuin minä Chcistuk.
ylön annan ja kadotan,
kautta
fen
werran minä myöjkin rooitan ja niin paljon kuin minä itsestäni kuolen, niin
zon minä enänen: kuin minä ylönannan
stseni, niin minä senkauita itse«i löydän,
ja kuin minä itsiäni etsin, niin minä sen?
45?.

sen

:

kautta itseni hukutan.
45 8. Minä
rajamme, silte
ka hywänsä.
Mitä
459.

tahdon

Matth.

i6: 25.

rippua meidän

saa minulle

Her«

tapahtua kuin?

on, jos minä wlipy'
syyksi? Waikka st
miseni
niinkin olisi, niin kuitengin on parempi,
että minä »vaikenen ja kärsin; sillä paljo
walitus ei minua paranna; multa joS minusa on wääryS niin ss on minulle parempi että minä sen aikaisin, kuin hiljan
fgdun ja ylönannan.
460. Minun vitä kaikki hywäkseni ol«
lsman, ja. yhdeliö mielellä kärsimän <vää»

sanon

siitä

muiden

,

,
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Uryttä niin kuin oikeuttakin: Waikka
työläksi
nälyy
minä
hengin
sein
tahdon
sila kärsiwäisesii kärsiä; sillä pian tämän
nykyisin ajan ilo ja walilus loppunsa

se

,

saa»

wat.

Huokaus.

Ole siunattu Sinä, minun Herrani
pahan edestä,
ja Jumalani, myöskin
jola minua waiwaa ja ahdistaa. Minun
waiwani lulkon Sinulle ylistykseksi ja kunniaksi ! sillä minun tulee kerskata minun

sen

Herrani lesuksen Christuksen rististä,
nun, waiwani olkon niin

suuri

ja

Mi-

kestäkön

niin kauwan, tuin Cinä hywäksi

näet.
Täytä Sinun ylistykfts minusa; sillä minä tiedän, ettet Sinä wäärin tee. Minä
rukoilen, että Sinun tahtoS ja sinun täydellinen sussioS minusa aina ja loppuuni asti
täyteläisin.

Elsiin

H6i.

tapahtuu, että minulta

kaikkilyyni pois oletan, ennen kuin minä
eli wöin sitä luulla; multa siinäkin pitä minun usestäni kuoleman, ole>

man mielelläni sisätlisenkm lohdutuksen puuloksesa, ja andaman siinäkin asiasa tahtoni, minun Herrani tahtoon,

462. Minun tules odotta Jumalan arohesa-tytymän minun köyhymoa ja
jeep.i, muiststin, ellen minä rahtuakan ols
,

sen

mahdollinen

l»123

oi

)

saamaan

,

kaikken hywän alku ja

mutta
loppu.

Jumala on

463. Kaikkinaiset esiet ja hämmennykset tulemat siitä kuin jlsiänsä eli omaanfg
etsitän, luondo aina ja monella tawalla,
sisällisesti ja ulkonaisesti, enämmäsä jq
wähemmäsä, etsii omaansa, ja ei tahdo
mielellänsä kuolla eikä kieldä itsiänsä. Kuiniin, että hänen pitä kuoletengin on
«vaipuman,
muutoin ei hengi tule
ja
man
lepoon, eikä Christukseen ryhtyneksi.
464. Joka taitaa toimellisesti itsiänsä
käyttä löyhydesä ja taitaa parhaitten kärsiä Jumalan tähden, niin myöskin parem«
min tytyy wähään, kuin paljoon; senkat»
kerran Jumalan tykönä suurim»
täinen
Man rauhan ja korkeimman ilon.
465. Kaikkea pitä totuttaman katselemaan yksinkertaisella silmällä ja puhtaalla
sydämmellä, ja lorlettaman, ettei mieli
eli rakastua; silsaisi mihinkän mielistyä,
lä sillämuotoa pysyy ihminen haawoittamafa ja pitä puhlan oman tunnon.
,

se

,

saa

enämmän
maksaman, kuin koko mailma ja enämilo. Jonka tahtonsa
män
arwosa pitämisen meille Jumala suokon.

Jumalan tahto

pitä

,

467. PlpeyS parhaitten woitelan, kuin
itsensä alenneta», tekemään halpoja, toimi'

,2<l

0

)

(

tuksia, kärsitän
länsi suodan asetettawan itsensä alimaiseen
paljo wääryttä, ja Wielel,

siaan. Jolle wielä

langee työläksi alimaiwielä onkin kaukana siitä oikiasta nöyrydestä.
468.
Harras ja hengellinen ihminen
yksinäisyltä,
rakastaa
siksi että hän sitä wa<
pammasti saisi pilä Sabbalhia Zumalasa»
469. Joka vlön paljon lisiänsä uskoo,

sena

se

olla,

se itsensä

panee

nähtäwään

waargan.

S?

tekee paljoa toimellisemmasii, joka uskoo
harjanlunen ihmisen neuwoa. Muildn reu»
won kysyminen ja esirukouksen anominen,
on nöyryden merkki, Usiasii ilmoittaa Jumala toisen kautta sen, jota ei Hän ilmoita ihmiselle itsellensä walikappalemattomasti.
Ap. T. 9: b.
Sangen hywä asia on ftkin,
4?c?.
kuin lailtan wai olla, waikka wääryttä

kärsitän,

,

Huokaus.
Ö lefu! Sinä makia ja suloinen
Nimi, jonka kaltaista ei ole taiwasa, eikä maan päällä, eikä maan alla, ei Pyhillä ihmisillä, eikä EngelMä, eikä kelläkäi. Sinä wanhurjlasten tie, autuain
kunnia, löyhäin toiwo, heiikoin terweys,
harrasten rakastaja ja waiwaa kärsiwäisten

lohduttaja.
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tähden, joka olkon siunattu ijankaittisesti,

minunkin auttajana ja turwana, minun

hibäsäni! köyhydesäni minä kiitän

Sinua,
Surujani minä kiitän Sinua, ja ilosani
minä kiitän Sinua: Aina ja joka paikatahdon minä Sinua kiittää Amsn.

sa

4?r. Opi kaikisa asioisa itsiäs woittamaan, niin sinä saat lewon sydämeheS.
Kuin minä tahdon sitä, kuin minun tulee
tahtoa niin minulla on taiwas.
Kärsiwäisyden ,ja waiolemisen
4?2.
kautta rauha lisändyy. Toimellinen on se,
joka oikein taitaa kärsiä.
473. Jos minulla olisi yhtä ja olisi
loista, niin ei kuitengan kylläksi olisi. Se
minun mielestäni on hywä, mutta
ja
ei ole. Heitä poi< suustas senlainen puhe,
niin ei sinua sitte mikän ahdista.
474. Waitta me paljonkin tietäisimmä,
ja meillä paljokin hywylta olisi, niin ei
ftkän mitän olisi, jos ei Jumala ole meidän kanbsamme.
/

se

se

Miksi sinä

paljon walital ja
Mene kuhungas
menet, riennä kuhungas riennät, niin et
siltenkän löydä kaikkia mieles jälkeen: sillä
joka paikasa kohtaa sinua kärsimiset. Waik->
ka
on sinulle ylöumielista, niin sinun
475.

juokset

se

sinne

ja tänne?

täylpy kuitenkin kärsiä, ja wiimenkin

suo.
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siua, ja niinmuodoin täytyy sinun kir<
siwäisydellä, laitti »voitta. Ei milän au-

sinä lakka omaas etsimästä sekä suuremmisa että wähemmisä osioisa.
4?6. Muisiakat Egyptistä lähtöänne
Kusa on nyt hengi, se ensimäinen kuta mitän

,

joS et

,

-

-

-

alinomainen ahleroitscminen, järkähtämätöin ailoimus, kusa ralkauS wäkewä, kuin kuolema?
ivaus

,

47?.

Moni sanos, että he tahtoisiwat

olla, mielellänsä olla
jumaliset ja woitta halunsa ja himonsa
Sananl. K. i3i 4. luk. 2ii 25, 26.
multa ei siinä kyllä ote, että hywäa tahtoa pidetän, ja ei työhön käsin ruweta.
Teidän vita ruweta luonnollenne tekemään,
Taiwan
niin kuin Vapahtaja
wakiwaldaa,
ja
waldakunda kärsii
repiwät
Malth.
heillensä
wäkewäl
11: 12.
Wäkiwaldaa pitä tehlämän, ja
tietäkät, ettei PyhZt ihmiset ole laiffuudella eikä uneliaisudella taiwasta woitta-

Mielellänsä hartat

sanoo:
sen

net.

478. Mitä kauwemmän sinä laimilyöl,
sitä pahemmaksi asias tulee, ilman työtä
5) Et sinä Mllhda pyhiä ihmisiä teko pyhiksi soimata z

ei ollut kunnian pyynno»
heidän hywänlelemistnsä
st
stz eit» muista luwattomist» tarkoituksista, w«anwe,
«li heidän uskonsa hedelmä, nimittäin lesuksen
«ailutus heidän sydamisanft, st «li wakewastl
P»law« rakkauden kuumuut.
««

)

ja waiwaa et
lepoon.

sinä

o

pääse

"7

siihen toiwotlunn

Joka rupla kärsimistä »välttämään,

473.

sitä se takaa ajaa; sillä tämä elämä on
«viheliäinen ja täynnänsä ahdistusta.
480. Kärsi kärsiwäisesti, jos tahdot
lelwala Jumalalle, ja lunduwasti hywäsä
wahwistua; M kaikki sinulle parhaksi kään,
dywit. Rom. 8. jos sinä wasioinkäymisen otat wastan, niin luin saalin sielulles.
Jumalan tähden karsiminen on suora lts
iaiwaaseen. Ap. T. 14: 22.

Huokaus.
Herra! tyhjennä minun sydämeni tyhjäjäksi kaikista maallisista, jotka minun
sieluni waloa pimittäwät. Anna minun
yksinkertaisesti, puhtasti ja täydellisesti Sinun ryhtyä ja Sinusa tippua. Anna
minun sielulleni se oikia, sisällinen ja ju«
malalleen rauha, ja wahwa lepo. Amen.
l. Ei sinua wahingoitse soisen pahuus; ei sinua taida pilkka sanatkin «vahingoitta jos
ja olet ääneti.
,

sällisesti, niin

sinä sinun puoleldas kärsit
Niin kuin ihminen on sihänelle on ulkonainen wa-

sioin käyminen.
48 2. Ei sillä ole paljoa lärsiwäisyttä,
joka wähistä asioista nostaa menon. Opi
toki olem«an ääneti, silloin kuin sinulle

)

l«8

o

<

wäaryltä lehtän; silla toimellinen mieS pa«

kätensä suunsa eteen.
483. Sinä mahdat häwelä, jos et sinä wielä ole tottunut kärsimään wtljeS
mielclläs sen
wähiä wirhiä. Kylläpä sinä
pcitetäisin;
erhetykses
että
miksi
näet
sinun
laupiuttci.
muille
samaa
et siis tee

hana aikana

na

4F4. Se

käsisänsä

panee

on wiisas,

joka

kandaa.

sielunsa

ai-

joka luowacirin
itsen siaan
hl)«
ja
laittaa
sestänsä itsensä tuomitsee
wään järjestykseen. Mitä enämmän ihminen katselee multa, sitä »vähemmän hän
taitaa muista itsiänsä. Joka taktoo raupilä tuleman Sionin asujameksi.
haa
486. Maikka useinkin erhehbyt ja horjut, niin ota kuitengin wiela ustallus ja

485. Se toimellisesti
puu kaikista, ja ottaa

tekee,

,

sen

,

lähde liikkelle.

ka

lepo,

jo-

48?. Kuinka silla olisi sielun
paljoa halajaa ja monia asioita l)uolii?

Se riepolttelce itsensä jokaitseen neljään tuleen ja käärii itsensä maallisten haluin
pauloihin.
kajo sii488. Sillä on rauha, joka ei
tartu
eikä
asioikoske,
hen kuin ei häneen
ilolla,
erillänsä
hin, joista hän taitaa
Yman Christillisydensa ja welwolliftdensa
sse.
litMymista.
,>

)

«

l,^

(

483. Joka tahtoo olla mestari muitten
asioisa, ei ole ihmellistä, jos ei hän wielä
ole oppilapsi omisa asioisansa.
49a.
Se yksin on sinun welwollisudeS,
ettäs muistat itsiäs eli omaa parannustaS,
ja annat kaiken muun mennä, johon ei sinua wirkas waadi»
,

O
tawalla

Huokaus.
synbiselli
Herra? älä salli minun
eikä
maallisiin suostua:
halaita

turhaa ihmisten ystäwyttä ja rakkautta:silla jokainen kuin jotakin paitsi lumalatc»

halajaa ja rakastaa sopimattomalla tawalla,
pettää muita ja pettää itsensäkin. Hl»
anna minun ketaran tygöni roetä, waan

se

heidän sielunsa autuudeksi heitä neuwoa
Sinun lygöS tulemaan; ja etten minä ih«
misiä enkä mitän muuta rakastaisi, muu-

toin kuin niin ellä
ja tahtos jälkeen.
,

se on

Sinun mieleS

49t. Ristin tie on meidän elämämme:
«alittui» lie ei ole monen miehen; se on
raskas tie, mutta myöskin on elämän
ja autuuden lie; se on waiwaloinsn lie,
mutta
ja
on myöskin lyhykäinen,
oilia tie.
49«. Kuin Christuksen elämä on ollut
sula ristin elämä, niin pnä Kristitynkin

se

se

suora

i

elämä oleman

ristin elämi.
I

(
n
)
HZ°
493. Oman tahdon murtaminen, on
on melkein suurin risti.
oikia risti, ja
Mailma pitä arwosa nykyisiä,
494.
unhottaa tulcwaiset ja ne, joista kuoleman

se

se

hädäsä

turma

autuampi

olisi.

seurata

Sentahden

tätä petollista mailmata.
495. Monet ulkonaiset

on

siis

ja ylörFalsoa

totuutta

toimitukset

owat
ja kyl-

sisalliselle ihmiselle suureksi esteesi,
mendäwät sydämen taiwallisista.

495. Sen werran tulee ihminen Jumalaan ryhiynelsi ja walistuneksi, minkä
werran hän saattaa sieluansa lepoon ja ir-

ti

maallisista suruista.

asioista, joista ei ole muuta, kuin mailman «viisautta
ja ihmisten ylistystä; mutta riennä sen pe«
rän, jonka mailma halpana «itä, niin
kuin lesus teki.

<97. Eroita

sinus niistä
-

498.

Ei kauneilla sanoilla harjoiteta
roaan itsensä ja kai-

Jumalan rakkautta:

kieldämisellä.
499. Jos et sinä wielä ole tullut oikein nöyräksi ja itsestäs oikein sisällisesti
kuollelsi: niin ei ole sinulle hywäksi korkiMikä
ain asiain perän sanominen.
ja
nöyremmäksi
tee
ei sinua
Jumalalle o-,

ken

-

-

°

Kllisemmaksi, sila älä etsi, älä halaja.

)

52a.

Katso

»
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(

Jumalan

lahjaa

ja rakasta sitä niin kuin Jumalan Muisa
lahjaa.
Multa se tulee myöskin sinun omakses, jos
sinä sitä rakastat, niin kuin se olisi siniln
omas, joka suurella »öyrydellä pitä Iu«
mallalle jällen annettaman.

Jumalan

Päätös.
Pyhät miehet

/

omat

kirjoita

on.

Sen-

sen

tänet suuria ja monia asioita,
armon
Mitan jälkeen, josa he owat ollet, ja kirjoittanet sitä, kuin he omat nähnet otewaN
ihmisille hywäksi ja hyödytylselst, kuitengin ei he ole woinet niin woimällisesti

noa

/

tähden

kuin Sana

itsestänsä

ei Meidän pidä

sten koriaan puhen

sa«

seisaltaman ulkonai-

sitä ikänäns
kuin ihmettelemään, waan aina «ajoltaMan meitämM sifälliseen ja etsimän
sitä i.
jankaikista, joka on yli kaiken, nimittäin
se ainoa Korkein ijänkaikkinen HywpyS.
parteen/

Sanatta Sanoin:
Öle yksinäs, minun sieluni, ja luS.
wu turhasta menosta; älä ulkonaisten
na sinuas estellä, eikä minkän sinuas
lisesti riepoitella. Ralkaubesta korkeimman
Hywän puoleen, ylönkatso kaikki
Ota kaikkein suurin waari fisällisesia ihmiftstäs, ja kipeä sillä ylöskorkeuteen j ylsn^
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nä sinus ylitse itseftin ja ylitse kaiken
turhuden, ja kaikkein luotuin; ettäs löytai,
oikian elämän Sanan, joka kaisil
ken tiedon ylitse käy. Siihen olet sinä
saapa niin paljon woimaa, kuin sinua
werran sinä näet, kuin
Sana owittaa;
werran sinä pa«
sinua walaisee, ja
lat ja rakastat, kuin
sinua sytyttää.
Amen.

sen

sen

se

sen
se

Ensimainenßukous.
losa sielu luopuu kaikista niistä, jotka o«

esteksi lesusia kaikeksi etseisä.
Herra lesu Christe! minun toiwoni,
wat

ja minun koko turmani. Sinä minun e«
lämäni wirwoitus ja jumalisuleen johdatus!
Tänä päiwänä minä lupan luopua kaikista
niistä, jotka täsä mailmasa owat Sinun
ralkauttas wasian, ja halajan ja toiwon
sitä täyttäwäni Sinun Nimelles kun-

niaksi.

Senwuoksi, kuin ei ne yhteen sowi
Sinun rakkaudes kanssa lupan minä luo,

kaikista

ystäwistä, kaikista wihamiehistä, kaikista naapureista, kaikista minun
rakkaistani, kaikista tuttawisiani ja kumpaneistani/
pua

Minä lupan ylönanda kaupungit,
linnat ja kylät, wuoret, laksot, wirrat ja
kaiwot, pellot, metsät ja niilul. «

;

s

»zz

l

Minä ylönannan kaikkinaisen koreuden
ja koriat kartanot, soittamiset, turhat wei«
sut ja makiat hajut.
Minä lupan ylönanda kaiken maalli,
riemun, kokoukset, wieras pibst, Vieraina käymiset, puhen pidot ja ihmisten
terwetykset, kunnian, Vsiäwyden ja hekku»

sen

man.

Minä lupan ylönanda leikitsemiset,
leikkipuhe!, naurut ja jaaritukset, juoksut,

ja tarpetlomal astaret.
Minä lupan ylönanda maallisen rik«
kauden, tawaran, surun, korkeuden, Hukuin on
witukfen ja turwan; ja kaiken
lihalle yllytykseksi, haukulukseksi ja huwitukfeksi, multa hengelle esteksi sortamiseksi ja

mässämiset

sen

saastuttamiseksi.

Mutta Sinun walilsen mlnä tänäpä»
ni minun Jumalakseni ja Herrakseni, minun elämäni halbiaksi, murhen pitäjäkseni
kaikisa minun puutoksisani, lohduttajaksi
minun waiwoisani, tuskisani, kiusauksisani
ja kaikisa löisäni, joita minun Sinun rak-»
kaudes lähden, ja minun sieluni hywäksi
elämäni päiwinä tekemän pitä.
Sinun minä otan turmakseni, huonek<
seni, kaupungikseni ja kodokseni; otan «u-akseni, juomakseni,

sekseni^

leivokseni

ja wirwsiluk,
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Sjnun minä olan rakkalsi kumpapik.
ftni, ustolliseksi ystawähseni, sukulaisekseni
ja lähimäisekseni, weljekseni ja sisarekseni
)a minun aultajabseni.
Sinun olan minä paimenekseni ja
koko elämäni tuleksi, jolle minä itseni an«
nan ja kaikki mitä minulla on; sillä ilman
Sinuta ei ole yhtäkan autuutta eikä oikigj« tietä autuuteen.
Herra Z anna Sinun laupiudes olla
minun päälläni, ja Sinun ArmoS johdat»
ta minua; Sinun silmäs olkon minun
päälläni yötä ja pöiwää ja Vinun kätes
aina peiltäkön minun, sekä oikialla eltä
»vasemmalla puolella, ja johdattako» minua
Sinun kunman karialioihiS, joisq
minä
Sinua lakkamala tiiltä ja ylisiä! Amen,
/

suoraan
saan

Toinen MukouS.
Hilein sowitetustq Pyhästä Vaelluksesta
ja gutuallifestg lopusta.
Minä rukoilen Sinua, Herra! Py«
jokg kaikki kappalei olet tehnyt,
Isäni,
Hluwun,
2
mitan ja painon jälkeen; Sinä
jokq waadit ja rakastat mieluista palwelu«

sta

Sinun palwelioildqS, Sowita kaikki
minun työni Sinulles mielen nouleksi,
pane kaikki minun lihani Vastahakoiset tai»

pumufstt Sinun ijankaikkiseH

HWauhcs

135
waKan alle;
kaikisa o«
man tahtoni täydellisesti murta taitaisin.
ja anna eitä minä

laita minun taipumukseni senlaiseen
järjestykseen, että minä kohta alusa hyljäi,
sin pahat ajatukset ja ottaisin hywät, rakastaisin puhtaita, ja tottuisin Sinua katselemaan ilman iuotuin kappalden kuwauk»

sia.

Pidä niin minun woimani ja ulkonai«vaikutukseni suitsisa ja ohjaisä, etten
minä saisi tarttua näihin alhaisiin, waan
että minulla olisi woimaa aina waaria olla
minun sydämeni sisusta.
nen

Halaitesani

ijankaikkisia, rakasiaisani
ja nautittsani laiwallisia
kaitse-, O Herra Jumala, minua niin,
että Sinä saisit
kunnian, ja
minä wahwisiuisin rakkaudesa. ?luta, etten minä Sinun armos waikuluksisia slpiöksi tulisi, cli ellei joku turhan ylistyksen
halu saisi waiwata ja estellä minua., Hlä
anna minun lihani minua petta eli wäsrät
liikutukset eksyitä minua, älä myöskin
anna minun itse tehtyillä jumalisuden harjoituksilla luopua pois Jumalan lasten yhteydestä eikä liikaisella ruumini kurituksella »vahingoitta ilsiäni. Mutta auta, minua kaikkia toimella tekemään, etten
mitäkän alkaisi toimettomasi!: waan wael»
tapoja

,

suuremman

,

laisin Sinu»

Pyhäin

kaswoiS edest, Si»
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nun Majesteetlis kunnioittamisella,

puh-

taalla ja Vilpittömällä sydämellä, paitsi
yhtökän rakkautta katowaisten kappalden
puoleen.

Auta minua, O Jumala? että mi,
nöyrä ja iloinen hengi eli mieli,
ja etten minä sinä ikänä enää olisi hempiä
( huikendelewainen ) enkä sopimattomalla tawassa rippuisi luoduisa kappaleisa, waan
wilpiltömällä sydämellä ja iloisella mielellä Sinuhun ryhtyisin ja Sinua rakastaisin että minun haluni aina slisi taiwaseen
päin salaisella lainalla Sinua katselcmasa,
ja ettei milän nakywäinen saisi kääriä minua waan olisin tämän mailman oikia y»
lönkatsoja!
?lula minua, toimellisesti, ajan ja
tilan järjestyksen jälkeen, myöstin maallisia töitäni tekemään, niin ettei minun sisällinen Sinun kanisas oleskeleminen
kautta hämmennyisi ja estyisi; waan että
kaikki työt ja toimitukset, joita minun Sinun tähtes täytyy tehdä ja toimilta, olisit
minulle sitä suuremmaksi kiiruhtamiseksi,
la että minä töistä päästyäni sitä wapammasti Sinua palweleisin!
Opeta minua myöskin kärsiwällisesti
tämän mailman walwoja kärsimään siihen
osti kuinS minun taäldä pois kutsut; ja
ujkomaan aina sieluni ja ruumini Sinulle,
minun luojani.

nuva olisi

,

,

sen

,

)

»

(

»^

O Herra! muista minua wiimeisesä
hädäsäni, ja tee minulle Sinun pollvelialleS armon jälkeen; sillä en minä luola o»
man ansioni, waan Sinnn
ja hywpydes päälle! Amen.

Kolmas Rukous.
rakkalosa hengellinen waiwainen jarukoilee
sydämen
utta ristin kandamiseen
nöyryteen.
Rakkain Herra ja Jumala! minun
Pyhä Isäni, en ole minä mahdollinen
aina
Sinulta lohdutusta, waan
pikemmin kuritusta ja hosumisia Minä olen ansainnut saada paljon waiwoja ja
murheita; sillä minä olen raffasti syndiä
tehnyt, ja ollut ylönkiittämätöin Sinun
hywäin lekois edestä, jotka lukemattomat
omat. En ole minä mahdollinen, niin
kuin muut halulliset weljeni, saamaan wir«
woitusia Jumalan lohdutuksesta enkä mahdollinen luelta laiwan rolerasten joukkoon.

saamaan

Mutta minä rukoilen Sinua Pyhä
Isä, makia ja sulsinen Herra, tee minua
Sinun halwimmaksi toukakseS, että minä
saisin olla huono käskyläinen niille, joiden
poluille minä en ole mahdollinen suutakin
andamaan. Ne, joita Sinä erinomaiset'
la rakkaudella rakastat ja kunnioitat, ne
saaton paljon lohdutusta; multa minulle,

,33
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o

(

joka halwin ja wiheliäisin olen, on se san,
gen hywä ja rakastellawa asia ettet säästä
minua monista waiwoista ja kärsimisistä.
Anna waan minulle kärsimystä, lau«
,

pias

Herra! niin kaikkinaiset waiwat ja
ahdistukset owat toiwolut wierat tullesansa

lohdutukset; ja se
semminkin Sinun kunnias ja minun oman
hyödytykseni tähden, eli suuremman armo
palkan tähden; ei mikän onni ole minun
mielestäni niin suuri, kuin halullinen kär»
siminen Sinun kunnias tähden ja joutua
sywimpään ylönkatsesecn ja pilkkaan, niin
ja roielä paremmat, kuin

myöskin wajota nöyryden sywyleen, niin

kuin kaikkein ihmisten jalka portoksi.
Minun Jumalani, Sinä korkein to»
tuus, Sinä ijankaikkinen WalkeuS! kir«
joit« se minun sydämeeni, niin että minä
ensisiäkin tulisin halwaksi omisa silmisäni,
jtsiäni ylönkatsoisin ja

lukisin itseni oudok-

si hylkyläjseksi, tundemattomaksi kerjäläiset
si,

halwaksi

hyypiöksi (eli korpelaiseksi) ja
joka
on
kaikilta hyljätty, ja mahdosikst
loin ihmisten lohdutukseen, joka ei elsi toi»
woa eikä turmaa paitsi Sinuloa; että minä lukisin i seni niin kuin
maan
päällä, ja haudatuksi tästä mailmasta,
jonka muisto on jo aikoja ennen kadonnut,
ja joista ei ole jäljellä muuta kuin huono

hauta, ja sekin salasa maan alla.

Sinä

)

"

»3Z

(

Zsän ijankaikkinen wiisauS! auta että mi,
nä tätä usein hartaalla sydämellä muistat»
sin!

O hurffas ja laupias Jumala! ole
minulle kelwottomalle ja suurimmalle syndiselle armollinen! Sinä, joka tähän mailmaan olet tullut syndisten ja kelwotlomain lähden; ja heidän sowinnoksensa et
ole tahtonut wälttä risiinnaulilsemista ja
häpiällisimpäan kuolemaan duomilsemista»

Amen.

Neljäs RukouS.
Elämän tien tundemisesta ja

misesia.
Herra lesu Chrisie!

sen seura»

Sinä ijankaikki>-

nen ja muuttumatoin Walkeus; Sinä jo»
ka olet niin armollinen meille ollut, ettäs

tulit tänne tämän mailman wankihuoneseen,
Valaisemaan ihmisten pimeyttä ja laidamattomulta, osoltamaan meille lietä ijan-kalkkisen kirkkauden kotomaahan, josa
Sinä aina läsnä olet ja lalkamata walai-set. Kuule minun nöyrä huokaukseni
wuodata, Sinun suuresta armostas ja hyWydestäS minun sydämcheni se jumaludcn
Sinä mailmalle ilmoitit ja
walo,
käskit saarnata kaikille mailman kansoille,
että minä lundisin Sinun ties täsä muu»imitläin, kuinka mi«
talaisuden
N«st, kuin minä ensin ylönannan mailman
,

maasa:
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lurhuden, ja lihan surun, tulee seurata
Sinua, minun luojani ja lunastajani,
rakkauden askelilla köyhydesä ja nöyrydesä,
kärsiwäisydesä ja pitkämielisydesä, uskosa,
toiwosa ja rakkaudesa, kohtuudesa eli raitiiudesa, puhtaudesa ja täydellisesä kuulial'
suudesa elämäni loppuun asti.
Sillä Sinä olet elämän spcili, ja
Pyhyden. lyhty; Sinä joka minun edellä
olet jumalisuden tiellä käynyt, johdattaisasi
minua totuuden tundoon, minua joka olin
moninaisisa eksylyksisä ja synneisä. Sinä
itse olet tullut minulle elämän esimerkkiä
näyttämään, siksi että, jos minä olisin
Pyhäin
laiska ja huolimatoin
miesten esimerkkiä, en kuitenkan rohkenis
ylönkatsoa Sinun esimerkkiäS, Minun Jumalani, ja laimilyöbä
noudattamisia.
Ia etten minä katsoisi sitä mahdottomaksi
asiaksi, niin olet Sinä suonut monen tuhannen Pyhäin ihmisten esimerkin, jotks
palamalla halulla ja hartaudella owat St<
nun askeleitas noudattanet.

seuramaan
sen

Rakkain lesu! anna siis minulle
Sinun Henges sytytys, sytytä minusa se
tuli, jota Sinä olet tullut mailmaan sytyttämään niin etten minä huolisi näistä
alhaisista, waan pyytäisin ainoastan Sinulle kelwala, enkä yhläkän pelkäisi Sinun töhles ihmisten pilkkaa ja ylönkatsetla»
:

lil
Ole Sinä minun sieluni ilo ja ma»
keuS, asu Sinä minusa ja minä Sinusa,
ja olla koko mailmasia eroilettuna. Ole
Sinä minun Opettajani ja minun Mesta»
rini, minun oppini ja minun wiisaudeni.
Kuin minä Sinua seuran, niin en minä
eksy: jos minä katson Sinun puolees,
niin en minä lijoin huoli niiden nuhtelemista, jotka tahtomat minua estellä.
Näkykön minulle Sinun tähtes työt
wahäksi, waiwat kewiäksi ja murhet helpoksi. Näiden suhteen anna minulle rakkaus,
jolla kaikki woilelan: ja anna Sinun ndyrydes seurata perästä, joka tekee, niin et<
tä kuin kaikki on tehty, ei kuitenkan sano
)

o

(

mitän tehdyksi.
Sinä olet minun odotukseni ja ml»
nun halaukseni läyttämys. Sinä olet mi-

»valistus.
ihastukseni ja minun sydämeniniitä,
jot»
kostan ylönanna
ka Sinua toiwowat, waikkas sallit heitä
kiusalla, että he sitä parem»
wähän ajan tundisit,
ja muistaisit, ettei he
min itsensä
ilman Sinuta taida mitän tehdä.
nun

Sinä joka et

O Rakkain lesu, älä jätä minua
turwallomaksi tämän mailman wiheliäisyden
waan niin kuins puhunut ja lu«
wannul olei, niin myöskin tee minulle,
nimittäin, ettäs menet pois ja tulet jällen
villalla ajolla; siihen asti kuin Vinä pää»

maasa:
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lilwoituksen perästä, otat minun ty.
göS Sinun ijaickaikkisien kunniaat!; josa
Sinä elät ja hallitset Jumala ijankaikkisesta ijankaikkiseen. Amen.
telyn

Wii de S RukouS.
Rakastaja sielu iloitsee ralkaasa

lesuksesansa

kiittää, ylistää ja kunnioittaa Händä,

Yhtä ainoatansa
Kaikeansa.
O Herra! minun rukoukseni
kelwatkon Sinun edesäS, uiinkuin
sawuuhri! Pf. 141: 2. Herra minun
niin kuin

ja

Jumalani! mi»ä

halajan ynnä kaikkein
Sinun Pyhäis ja kaikkein luotuin kanssa,
joka aika ja joka paikasa hartasti kiittä,
ylistä ja puhtaalla sydämellä aina Sinua
ja yli kaiken ijankaikkisesti kun«
Nioitta ja korgotta Sinun Pyhää Nimeäs.
Silla Sinä olet minun Jumalani, ja

Minä Sinun huono palweliaS.
Sinä olet minun walkeudeni ja

loiwoni minun Jumalani. Sinä
olet minun wikewydeni ja minun karsimäisydenr, minun ylistykseni ja miuun kunniani,

»UN

,

minun

saudeni

Jumalani! Sinä olet minun wii-

ja minun taitoni, minun kguneudeni ja minun makeudeni, minun lumas

lani

j

)

«

t4Z

(

ja mi-

Sinä olet minun soittamiseni
nun harppuni
minun urkuni ja minun
symbaleni, minun Jumalani! Sinä olet
minun wirteni ja minun weisuni, minun
kiitos lauluni ja minun jubiler«miseni, minun Jumalani! Sinä olet minun kilpeni
ja minun rautapaitani. minun joutseni
ja minun miekkani, minun Jumalani!
Sinä olet minun lawarani, minun kulda»
m, minun höpläni/ minun leiwiskäni,
jolla minä »velkani maksan, minun Jumalani ! Sinä olet minun huoneni, minun iinnani ja minun kartanoni, minun
Jumalani! Sinä olet minun rauta lakkini ja minun rinda rautani, wahwa muurini ja minun lnrwani, minun Jumalani!
,

Sinä olet minun Paradisini, ja miPlkäni, minun »viheriöinen niittuni
ja minun wirwoilukseni, minun Jumalani ! Sinä olet minnn Howini ja minun
herkku pöytäni, minun ruokani ja minun
juomani, minun Jumalani! Silla
ruo«
ka, jota et Sinä ole »valmistanut ei ole
makia, minun Jumalani!
Sinä olet minun hywan hajuinen batsamini, minun naidukseni ja minun walitiu mirrhamini, minun kallis woileni,
minun Jumalani! Sinä olet minun ruusuni ja minun kukkaiseni, Sinä olet minun Krununi ja kaunistukseni, minun Iu«
tiun

se

,n

)

«

(

malani! Sinä olet minun morstan-«uote«
ni ja minun Icposiani, minun hikiliinani
ja minun kääriliinani, minun Jumalani!
Sinä olet minun kynttiläni ja minun lam»
puni, minun lyhtyni ja minun kointähleni,
minun Jumalani! Sinä olet minun kirjani kirjoiteltu ulkoa ja sisältä, minun
Bibliani, josa on koko Pyhä Raamattu,
minun Mestarini, minun Jumalani! Si'
nä- olet minun opettajani ja minun neuwon andajani, minun lääkärini ja lää«
,

kitysten andaja, minun Jumalani!
Sinulta saan minä kaikkia mitä mi,
nä tarwitsen, kuin Sinä annat ja armah«
dat, ja mitä minä paitsi Sinua etsin ja
halaja», sen minä tiedän ettei
ensinkän
auta minua.
Awa sentähden minun sydämeni Si«
nun lakias ymmärtämään, anna minulle
Sinun terwellinen lohdutukses; päästä irti
minun sydämeni juoksemaan Sinun leilläS;
wahwista minua Sinun Sanallas, koska
paitsi Sinua ei ketäkän ole, joka auttaa,
joka autuuden toimittaa ja johdattaa ijan<
kalkkiseen elämään.

se

Kuule minua, minun Jumalani! rukoillesani, eli jos minä olen tustasa taikka iloisena, terwennä eli sairasna. Kaiki<
minä annan itseni Sinulle ja kiitän
KuuSinua ijankaikkisesti! Amen.

sa

o

)

Kuudes

(
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Rukous

Uudistuksesta Jumalan kurvaksi, ja puh«
taasta sydämestä, joka laitaa Jumalata katsella.

Herra rninun Jumalani! Sinua ru>
koilen minä sywimmästä sydämeni pohjasta,
auta minua, ja päästä minun huikendelewa
jakäriltynyt mieleni maallisista haluista ja
ruumillisista kuwista, että minä «valaistulla ymmärryksellä löytäisin Sinun minusa
ilsesäni,'Sinun, joka minun olet luonut
Sinun kunnialliseksi ja kalomattomalsi k««
wakseS.

Mennä siis minun mieleni maallisista,
ja puhdista sydämeni halut. Uudista mi«
nun sisällinen ihmiseni, ja Sinun Pyhän
Henges moninaisen armon kautta rakenna
minusa Sinun kuwaS.
Muista mikä korkla neuwon pito on
Sinulla alusa minun sielustani ollut; mui«

sia kuinka suurella ja Pyhällä hinnalla
Sinä hänen olet synnin pauloista ostanut:
sentähden siis älä suinkan salli, että niin
korkiasti kallis luondokappale olisi rietasten
wallasa, waan wyrjele sitä kaikesta
pahasta, ja pueta Sinun armollas.
K.
tapain
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)

Ss

(

O minun Totuuden! ja minun laupi»
udeni! Anna minun uskosa katsella Sinua, ja ei mielen juoksut eikä laiskuus
eikä hitaus olla esteenä! anna minun katsella Sinua puhtaalla mielen järjellä,
Sinä, joka olet sanonut, että ne luin
omat puhtaat sydämestä, saamat Sinun näh«
on suuri ja korlia lupaus, joka
dä;
sopii ainoasians puhtaille ja «valaistuille
sydämille, jotka senwuoksi että he ylönandawat kaikki maalliset, ja kiipewät ylitse
kaikkein latomaisten, nähdään soweliaksi
oikialla eroituksella, katselemaan ijankaikkiTotuuden walkeutta. Ia mitä enämman he erkanemat luonnon walosta ja luoluin kappalden tutkimisesta, sitä jalommasti wedetän he Jumalaan ryhtymään ja
lumaluden kirkkauteen.

se

,

sen

sitä

näkyä! ja puhdasta katsele»
kuinka
autuas on se silmä, joka
musta!
Sinua, Totuus, oikein katselee! mutta siihen pitä sydän tyhjettämän ja puhdistetta,
man kaikista sopimattomista haluista. Mielt pitä oleman wapa kaikista maallisten
muistamisesta ja ajatuksesta. O Herra!
anna minun walkeudesas nähdä walkeuden;
että minä oppisin ylönkatsomaan kaikkia
näitä alhaisia kappaleita; ja puhtasti etsimään ainoastansa Sinua, Sinä ijankaikkinen, luomatoin hywyys, ja ylitsekoilkia
Q

)

kappaleita

«

todella

täydellä

Sinua, Sinun

»4?

(

rakastamaan

itseS tähden! Amen.

Seitsemäs Rulous.
Joja Herra lesus Christus kutsutan ty<
gönsä tulemaan.

Tule, tule Herra lesu Christel Si,
nä Pohäin Engelillen Kuningas, jota
kaikki taiwasten
kuulemat: jota
palwelewat,
ja
kiillä»
Seraphim
Cherubim
wät ja ylistäwäl ijankaikkisesii. Tule, tule Herra lesu Ehrisie ! Sinä totinen
Messias ja Pyhäin Pyhä: joka Isin
lisiä läheteltin tähän mailinaan, jota Pyhät Isät owat hamasta alusta asti odotta»

su»

net,

Patriarkat suuresti halainnet nähdä,

moninaisilla kiitos wirfillä wei,
sannet, niin kuin sille joka tulewa oli.
Prophetgt

Tule, tule, Herra lesu Christe, Ei»
nä ihmisen suku kunnan luoja ja lunasta»

ja: jota Apostolit ja Ewangelistat owat
opettanet ja saarnannet, että
totinen Jumalan Poika on meidän tähtemme ihmiseksi tullut, jotka myöskin jaloilla

se

mailmalle

ihmeillä

tähdeillä Pyhän seura»
walaisnet ja istuttanet mail»

ja tunnus

kunnan owal
maan.

Tule, tule, Herra lesu Christe! Gi<
nä Pyhäin wnmallinen »varjelus ja Wa«
K

2
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pahtaja: jonka tähden Pyhäl Martyrit o»
wat tämän mailman ilon ylönkalsonet,
mailman rangaistukset päällensä ottanet ja

autuallisen kärsimisen kilwoittckfen kautta
ja uston Testamentin
lähden alinomaa itsensä kuolemaan andanet.

Hända seurannet:-

Tule, tule, Herra lesu Chrisie! Sinä totinen ja korkein Pappi ja ijankaikkinen Paimen, jota Papit ja lewitat, O,
pettäjät ja tunnustajat owat elämällänsä
tunnustuksellansa ja jumalisudellansa kunnioittanet: jota oikial ustowaisel, jotka owat kaitaa ja ahdasta lietä waeldanet, owat sydämen pohjasta rakastanet.
Tule, llzle, Herra

lesu Christel

Binä Neitsykälsien Ylkä, lestein turma,
Isättömäin loiwo, ylönannettmn 2lutlaja

murhellisten lohdutus, ustowaisien ijankai?-

kinen autuus ja awara Hamina niille jol,
ka Sinun tygös tulemat, jota lukematoin
Neitsykäisten joukko owat seurannet, erinomaisella puhtauden Kaunistuksella, ja
,

saastuttamattomalla usiollisudcn Kruunulla!

Tule, tule, Herra lesu Christel
Sinä mailman walkeus, elämän lähde,
sieluin Paradisi, sydänden ihastus, armon
andaja

,

wiatlomuden toimittaja

ki Viisauden tawarat

ja

,

josa kaik,

Jumalan tunde.

'<Z
minen kätketyt owat; jonka lundemisesa on
vlimä, jonka palweleminen on kallis asia,
jonka näkeminen kaikki opettaa: jota En,
gelit halajamat nähdä, ja jonka näkemisestä he rawitukfi tulemat. Sinulle olkon
ylistys, kiitos ja kunnia, ynnä Isän ja
Pyhän Hengen kanssa ijankaittisesta ijan,
kalkkiseen! Amen.
o

)

(

wäh isä asioisa.
awuin ja>-wilpiltömyden har.

Wilpiliomys

Suurten
joilus wöhisälin asioisa, owat niin kuin
sokeri ja suola. Sokeri on makia; mut.
la ei sitä tarwita eikä pidellä niin usein
kuin suola joka larwilsn kaikkinaisiin ruo«
tiin. Suurten awuin, eli hywäin töitten
harjoitus ei usein eteen tule. Ia jos tuleekin niin siihen jo edellä päin walmistelan ilsiänsä»
Nimittäin: asiain jalouden
tähden siihen hywin suostutan ja kaikesta
woimasia ruwetan toimittamaan, kuin se
niin jaloksi asiaksi näyttää, setä
et«
tä muiden mielesä.
,

,

omasa

Pienet tilaisudet tulemat huomamata
eli tietämätä, ja joka silmän räpäys; ne
tekemät niin, että meillä lakkamata on
Nimista ylpeyttämme, hitauttamme, ilse«
päisytlämme, huikendelewaisuttamme ja ha»
luttomuttamme wastan; ne kohtaamat meitä
alinomaa ja o»at meidän omaa talMin-

so«

zSo

>

«>

(

me wasian kaikisa. niin ettei ne jätä meitä hetkeksikän itsellemme olemaan
Jos
siis siinä ollan wilpitöin ja uskollisesti kil.
»oitellan, niin se turmeldu luondo ei ko»
skan pääse omaan maltaansa, waan aina
täytyy kuolla omista pahoista haluistansa
eli yrityksistänsä. Jonka tähden myöskin
ihminen tuhatta kertaa ennemmin toimitai«
fi suuria hywiä toimituksia, eli awuja, kuin
hän waan pienisi asioisa saisi seurata omaa
laatuansa ja elää oman tahtonsa jälkeen.
Siitä siis on ymmärrettäwä, että ainoa>

stansa se

joka on uskollinen eli wilpitöin
pienisä asioisa, se tulee nopiasii rakkauden
armoon ja se pysvykin täsä armosa,ja senlautta myöjNn ymmärretä» mitkä luonnon
ja mitkä armon «vaikutukset owat.
lumalisudesta waarinollaminen on
niin kuin maallisenkin talon, eli tawaran
hallitus: jos ei taloa toimellisesti hallita,
pienisäkin asioisa olla «vaarin otlawainen,
niin talo pian häwiää ja kylmille tulee;
Mutta joka pienisäkin asioisa on wisu ja
loimellinen,
kokoo suuren tawaran, ja
juuri
Maalliset ahneet rikkakfi
senkaulta
tulematkin; aiwan niin on laita myöskin
hengellisesti rikastumisen kanssa: että Prophetat, Apostolit ja muut usiowaisel owat
ollet niin jumaliset, siihen on heitä sekin
omittanut, että he wöhisäkin asioisa owat

se

sangen wisul

ja

loimelliset ollet.

)

c»

15l

(

Meidän pitää myösiin tietämän se, ettei Jumala meiltä waadi min erinomaisia
jaloja töitä, waan pikemmin rakkautta;
mutta rakkauden pitää

meitä maaliman

ja

pie«

sen-

nisäkin asioisa olemaan ustolliset;
aikomus
tähden pitää meillä oleman puhdaspienisakin
ja wiriä tahw, joka on walmis

asioisa ilsiänsä kieldämään ja Jumalan
tahtoa noudattaman.
Pienet asiat omatkin meillä enimmä,
sii loimiteltawana ja kuin me niisä olem-

ma aina »vilpittömät, niin me aina tulema
ma jumalisulta harjoittamaan, eikä niistä
ylpeys kastva ja ne usiasti paljota kowemmin koettelemat meidän kärsiwöisyttömme,
kuin suuremmat toimitukset. Wälistä wä,
HH asian rahtu ottaa kiini kowemmasti ja
kiusaa, tuin suurempi asia.
,

Paljota pikemmin pettäakin ihminen itsensä
siinä kuin hän ne lukee
»viattomiksi, eli mitättömiksi, ja luulee,
ettei
mitön haitta, jos ne niin eli näin
toimiteta». Wailka kyllä haittaa joka on
siitäkin hawaittawa, koska meille tulee
ri murhe aiwan juuri pienen asian tähden,
jos se loisin tapahtuu kuin me loiwoimme
että meidän
ja luulimme joka osottaa
sydämemme oli siinä kiini, ehkä sen mitätpienisi asioisa,

se

,

,

sen

sen

pidimme. Ilman sitä, niin
pahennus annelan sukulaisille,

tömänä asiana
kautta

suu-

»S'

huone

o

)

)

kumpaneitle ja muille, jotka ni?c»

wät meidän menomme, siliä ei ihmiset'kernasti usko meidän jumalisuttamme oikiqksi,
kuin he näljewat meidän huolimattomaksi ja
laiskaksi piemsa asioisa. Ia kuinka taidamme itsekin luulla jumalisudcmme wilpittö»
«näksi, kuin emme pieniäkin* asioita ,>«"kol»
lisesti ja Sanan ojennuksen jatkeen toimita, ja kuinka sille suuremmisa asioisa käyt<
läisimme meilämme, kuin jo pienisä niin
harhailemina. lesus sanoo: joka wähemmäsä on uskollinen, se on myös
paljosa uskollinen: ja joka wähemmösä on Väärä, myös paljosa on
Petollinen,

kiittä

sitä

se

luc.

palweliata,

16

10.

joka

Ia IcsuS

wähasä

oli
luc. 19: 17.
Mutta kaikkein »vaarallisin on täsä se,
«tlä sielu huolimattomudensa kautta pienisä
Hsioisa tottuu wilpistelemiseen myöskin
remmisa asioisa: joka wö hemmäsä. on
myös paljosa on petolwäärä,
linen. H2n saattaa aina muchclliseksi
Pyhän Hengen, ja »vähittäin jättää itsensä
omaan maltaansa, eikä hän usko
mitän haitlawan, jos hän Jumalan mieltä
«outaa, eli ei; waikka toiselta puolelta
olkia rakkaus ei sitä pidä wähänä asiana,
näkyy hänelle sangen korkiaksi ai>
«aan
aksi. Ei kuilenlan niin, että oikia rakkaus saattaisi sielun ahdistukseen ja epäily!-

uskollinen

suu-

se

sen

se

se
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waan niin ettei se pidä määriä eikä
rajoja ustollisuden, eli wilpitldmyden har«

seen,

joituksesa.

Hän

käyttää

ilsiänsä

yksinker-

taiftsii Jumalala kohtaan:
ei hän kajo niihin asioihin,

ja niin kuin
joita ti Iu«

silmän
hänellä waatii, oliko

eli pieni

mala

niin ei hän myöskan
wiiwytä sit.H kuin Hän

waM,
hänellä
räpiystökän

se

suuri

asia.

Niin muodoin ei rakkaudella ole waiwaa,
waikka hän on wisu ja uskollinen roöhisäkin asioisi,! sillä sen keree rakkauden weto,
joka ei neuwoiltele edellä päin eikä pelkää,
niin kuin horjuwaiset ja huolimattomat
sielut: rakkaus roelää Jumalan puoleen
niin ettei rakastama sielu tahdolkan tehdä
muuta kuin sitä jota hän tekee, eikä tah»
do tehdä sitä kuin ei pidätkän tekemän.
Neuwoksi tätä roastan niille, jotka
,

owat »aarinottamattomaksi
tottunet, on tarpcllinen, että he uskollisu,
dcn el, wilpittömyden suhteen wähisa asi«

luonnostansa

oisa lekcwät itsellensä wahtvan lain; sillä
muutoin ei he pidä lukua; waan kaiiki armadat mitättömäksi: eikä muista mikä sii«
tä seuraa, nla tutki, kuinka se kasroattaa
ja mielen
suuremman roilpittelemisen
myöskin

misen; he unhotlaroat

horju-

mitä rvahin»

heille siitä on jo tullut; luullan kui«
tenkin olewansa oilialla tiellä ja wälttöwänsä langemuksen suurempiin syudeihin, (roaik?
gota

ka

se heidän pettää)

ja ei

lähde he pysy-
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)

wäiseen

(

«

wilpiltömyteen

ja uskollisuleen.
mitän haitta, jos

Waan sanotaan:
se
teen eli jätän tekemälä, jos miminä
nä siinä eli siinä asiasa kiellän ilsiäni ja
mailmata, eli en; se on warsin mitätöin
asia; mutta on senlainen mitältömys,
joka tekee
asian; senlainen mitältömys, jota sinä niin lujasti rakastat, ettet
sinä anna Jumalan maltaa, etkä Hänen
tahtonsa tapahtumista, waan ryöwäät ne
ilselleS, kostas teet, niin kuin olet tottu,
nut tekemään ja et niin kuin Jumala tahtoo ; se on senlainen mitättömys, jolla sinä waan kaunistelet huolimatlomuttaS ja
laiskuttas; mutta itse työst ja toluudesa
on
senkaltainen asia, joka aina sotii
Jumalan tahtoa wastan ja syöksee sielus
eipä

sen

se
suuren

se

lurmellukseen.

Ei »alistunut sielu sano sitä oikiaksi
menoksi, että ollan waarinoltamaloin vie»
nisä asioisa, waan se jolta puuttuu oikia
walo, kosta hän halwaksi arwaa sen, jo«

sta

on niin

ja joka niin la,
Sentähden mitä lyöläm»

suuri wahingo

wialla ulottuu.

mäksi meille näyttää waarinoltaminen pie«
nisiä asioista, sitä enämmän pilä meidän
karttaman niiden laimilyömistä, sitä enämmän pellämän itsiämme, ja sitä enämmän nouseman huolimatlomulta wastan,
sitä pois heittämään. Syralli sanoo: jo.

)

ka

wähän asian haimaksi

se

lukee,

wähiltäin vois itsestänsä.

Hawaitse

!Z5
tulee

(

°

'

ilsestäs, jos sinä woisit

ty-

joka tosin olis
lyä siihen
welwollinen sinua kaikcsa kuulemaan mutta ei sitä teliskän muulloin, kuin suuremmisa asioisa jotka ainoastans Harmoin tulemat toimitettawaksi, ja niin muodoin joka päiwaisisä ja alinomaisisa aftareisa ei
oliftan sinulle awullinen, maikka enimmäpalweliaan,

,

,

sii

niiden

ottanut

kan.

ja

tähden

hänelle

olet hänen palmeliakseS
annat ylöspidon ja pal-

Hlä kauhistu, älä myös pelkää senkaltaista alinomaisia waarinoltamista pienisä asiojsa, alusa siihen tosin tarwitan

se

maksakin, waiwan ja
miehutta, mutta
työn, kosia siitä tulee oikia lepo ja rauha ; ilman sitä ei ole muuta, kuin alinomainen lewottomus ja langemus. Jumala on tämän tien wähittäin tekemä sov. 30.
weliaksi ja kemiaksi. Matth.
Oikialla rakkaudella ei ole wanvaa, eikä
on mi'
lewotoin ahkeroitseminen maikka
su, eli waarinottawainen.
-

se

,

Augustinus

,:

sanoo:

Wähät asiat omat wahät,
skollisus wähisä asioisa, saattaa
sian.

multa u-

suuren

a«
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Johan U.rndin
Totisen

MisMjsyden
Kirjasta.

Rukouksen woimasta
fa jumalisisa

toisesta

ja larpellisudesta näi-

tutkistelemisisa.

Minä etsin sitä, joia minun sieluni rakasiaa. Kork. Weis. Z: 2.

Kosia Jumalan ja sen risiinnaulitun
Christuksen eläwään lundemiseen ei tulla,
jos ei joka päiwä ja alinomaa lueta ja
tutkistella meidän Herran Icsuksen Christuk-

sen

Pyhää ja wiatoinda elämänkerran Kirjaa; mutta senkaltainen tutkistelemus ja
sydämen ylendäminen ei tapahdu, paitsi
harrasta, wilpitöindä, nöyrää ja cch?erata
rukousta, joka on ei ainoastan
puhe, multa myöstin wilpitöin sydämen ja
mielen ja kaikkein sielun woimain ylendäminen: niin on siis tarpellinen oppia oi<
kein ymmärtämään rukouksen muoto ja awu. Sillä ilman rukousta emme löydä
Jumalala; mutta
on wälikappale, jol»
la me Händä etsimme ja Hänen löydämme.

suun

se

o

)

c

'»2?

Rukous on siis kolminainen *): nimittäin:
Suu-rukous, sisällinen rukous ja ylon
luonnollinen rukous; ""'") Niin kuin PyJos minä kielelhä Paawali
lä rukoilen, niin minun hengeni
rukoilee, minä rukoilen hengesä,
ja rukoilen myös mielesäni i Cor.
l4. 15.

sanoo:

Suu eli kieli rukous on nöyrä ja
kaunis ulkonainen harjoitus, joka johdattaa ja awittaa sisälliseen rukoukseen, ja
roielä johdattaa ihmisen omaan sydämehensä, erinomatlain kuin hartasti tutkitaan
niitä sanoja, joilla rukoillan; silla ne lii-

se

*)

Ei VMMnrrell, kolmea erinäistä rukouksen muotoa,
maan kolme askelta, jotka lippuwat tiini toinen

toisensa.
*5) Ei täs«

sanota, niin luin ne kaksi ensimmäistä ru»
louks« «skeida, nimittäin ulkonainen ia sisällinen
rukous/ olisit palj«n luonnon toimitukset/ waan
tam» kolmas rukouksen askel kutsutan sen «uoksi
ylön luonnolliseksi, kuin se niin korkias» mitasa woic»
taa ne toiset rukouksen askelet. Tömä ylin luon<
nollinen rukous on siis erinomainen Jumalan labja,
joka »lille lahjoitetan, jotka ahkerasti harjoittamat
niitä kahta enssmWn rukouksen oskelda, nimittäin
alinomaa isowar ia janowat, «nowar, etsiwät ja
kolkuttamat, sekä kielellä että Hennillänsä. Tiimätl
ylon luonnollisen rukouksen armo on sangen harw«il<
l«. Ei kuitenkan tarwitse, selän epäillä, jolla ei

t»t 3 kolmatta
rukouksen «skelba
wilpitoin
loin on

s«.

Varen.

ole, jo<

hän muu,

i« ahkera rnkoulstsa i« paiannukse-
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kultawat ja ylendawöt sielun ja hengen Jumalan tygön, niin että lapscNisella turmalla pidetän harrasta puhetta Hänen kans-

sansa.

Sisällinen rukous tapahtuu lakkamata ustosa, hengesä ja mielesä, niin kuin

meidän rakaS Herramme sanoo: Totiset
rukoiliat rukoilemat Isää hengesä
ja totuudesa loh. 4: 23- Ia Dawedi
Kelwatkon minun sydämeni
ajatukset Sinun edesäs. Minä puhun minun sydämelleni, ja minun
hengeni tutkii Ps iy: i5. 7?: ?HengeIa Pawali sanoo: Jumalan
rakas
Abba,
Isä me huudamme:

sanoo:

sä! Rom, 8: 15. Senkaltaisen sisällisen
rukouksen kautta lullan siihen ylön luonnolliseen rukoukseen, joka, niin kuin
Taulerus sanoo, tapahtuu, likisen yhdi«
styksen kautta Jumalan kanssa; kuin meidän luotu hengemm? sulaa ja wajoo Jumalan luomattomaan hengeen '") jolloin sil»)

«i se ol« i°ku «lennon sulaminen eli wlnommen,
waan nousema hartaus Imualuden sis» sisuun, suu»elia ilolla. Rukouksen yetelma ia päamaali onkin

Jumalaan lyhtumuien

ja

se»

susemvuorrak,

vuhtan ralkauden

Hänen
lattawisen kautta tuleminen yhdeksi s)en,qeksi
ja

luondo onNn se
kanssansa. Rakkauden
palamaksi
si se> werlatankin tuleen, ja kutsutan
laudeksi ja leimaukseksi, kosla se niin kuin >««ksi tu.
left Kilnnhtelee, niin lak«fi«w« sielukin lumai«i»

)

»

t

'5«

Man ropäyksesä tapahtuu kaikki se, mitä
kaikki Pyhit ihmiset hamasta mailmcin alusta sanoilla ja töillä owat tchnet: Ia
niin wähä kuin puoli äyriä on tuhannen
kulda rahan suhteen, niin suuresa möäräsä
parempi on tämäkin ylönluonnollinen rukous ulkonaista rukousta. Silla siinä tulee mieli ja sydän usVon kautta niin Jumalan rakkaudessa täytetyksi, ettei se taida
ajatella eikä muista muuta, luin Junia,
lata, ja, jos joku muu ajatus tulee sydämeen ja mieleen, niin se kowasti koskee
sieluun. Senlainen ihminen ei awaja
suutansa, eli puhuu sangen wähän, mut<
ta hän aina huokailee Jumalan tygön,
aina harrastaa ja janoo lumalata, ja ai-

noastansa hurvittelee itsiänsä lumalasa ja
Hänen rakkaudesansa, ja uloS sulkee koko
mailman mielestänsä ja kaikki mitä mailmasa on ja sen siaan tulee hän enämmän

ja enämmän täytetyksi Jumalan tunnolla,
rakkaudella ja riemutta, niin ettei kielikän
taida sitä puhua, Sillä sanomaloin on
mitä sielu silloin tundee; ja, jos häneltä
kysytäisin: mitäs tunnet? niin hän »vastaisi: Plönpaldista Hywää: mitäs näet? Ylönpaldista ihanaisutta: Mitäs
huomaitset? Ylönpaldisen ilon. Mitäs
maistat? Vlönpaldista makeutta ja

se

l«lk«udes«, eli itsesans, lumalasa joka on sul«
lakkaus, ittnäns kuin sula, kuin hsn oikein sisnlli»
sesti itsiönsz lumalasa buwitttlee. Voren.
,
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ystäwyttö.
joilla minä

sen

warjo,
ni tunnen;
minä taida

sen

o

)

sanoisi:

kaiketi

Hän

sitä

(

sanon

Sanat

owat, niin kuin

suhteen, kuin minä sydämesäsillä ft on niin korkiata, etten
sitä sanoa. Se on ijankaikki-

Sanan ääni ja puhe rakastajalle sie«
lulle, niin kuin kirjoitettu on: Joka mi'
nua rakastaa, hänelle minä itseni

ilmoitan loh. iH: »l. Ia mitä silloin
luonnon ; silloin
nähdän ja tutaan, on yli
sanoja
kuullan sanomattomia
ia ääniä,
mielen
ymmärryksen
ja
jotka kutsutan
noiksi, eli ääniksi.
Silloin oppii sielu oikein tundemaan
ja maistamaan Jumalala; ja siinä kuin
niin hän myöftin HänhänHändä tundee,
da rakastaa; ja kuin han Händä rakastaa,
niin hän myöskin halajaa, silloin saada
Ia rakkauHänen kokonansase,omaksensa.
että
on
kokonansa
tahden luondo

se

sa-

too

hen

omaksensa sen,

se

ryhtyy, ja

muuttua.
lu

sa

se

jota

siksi

se

se

rakastaa, sii-

tahtoo kokonansa

sieTämä huomaiicm wälistä ihmisen joka
niinkuin silmän rapäyksesä,
,

Silte rupee sielu etsi.
ohitse menee. jällen
senlaisen näkemimäan, saavaksensa
ja maistamisen ja tullaksensa laaS ryhsen
tyneksi Häneen, M hänen sielunsa rakasiaa;

pian

'

)

«

«6,

(

staa; ja rupee

taos rukoilemaan, stkä ul»
että
sisällisesti,
konaisesti
koska hän hywin
pila
taiwallinen
ttclää, että rukouksella
hekkuma ja wirwoitus jällen etsittämän.
Sillä niin on Jomalan wiisaus sen määrännyt
joka ei mitän tee ilman wisua
jär,estystä joka myöskin kaikki kappalei
panee jöcjestykschensä.
Sen wuoksi on Hän
nnn säätä»
nyt, ettei yksikön paitsi ulkonaista rukou,
sta taida tulla sisälliseen rukoukseen, eik«
paitsi tätä taida yksikän lulla siihen ylön«
luonnolliseen rukoukseen ja yhdistykseen sen
korkeimman ja suloisimman Hywän kanssa,
zoka tosin tutan; mutta ei laitta
Sentahdsn on Jumala niin wakawa-»
sti, niin usein ja niin lujasti kästenyl ru«
on niin luin pantti ja
kouksen; kojka
nuora, jolla Hän meitä tygönsa wetää,
jonka kautta Hän sitä kauwemman ja sitH
useimmin meitä tykönänsä' pitelee ja mii«
wyttelee, ja jonka kautta mekin sitä enömmän taitaisimma ryhtyä Häneen ja yhbisiyä Hänen kanssansa, joka on kaiken hywy,
den alku ja etten me ensinkän enää Hän«
dä unhotaisi; sillä paitsi rukousta me har«
woin Händä muistaifimma, emme myöMn
saisi Hänen lahjojansa.

se

,

sen

sanoa.

se

Jos siis tahdot oikein rukoilla,
niin ei sinun pidä pu»lella, waan koko sy»

<s«

)

«

t

bämelläs lukoilemanj mutta ennen kuln
siihen lullan, niin larwitan paljoa har,

suurta ahkerulla ja -»vireyttä,
sinä ikänä saawuia rukouksen
Sitä
wsstatt kuin sinä muita
hedelmätä.
jottusia ja

jota paitsi et

ulkonaisia

loimiluksias

toimitat, niin «i si-

nun pidä niitä niin toimittaman, ettäs ko>
ko sydämes niihin lastisi!: niin kuin esimerkiksi jos sinä syöt cli juot, eli muita
maallisia toi mi mi tMa s toimitat, niin ei
sinun pidä niihin ryhtymän koko sydämel,

lös, waan se piiä kokonansa oleman Jumalala', niin ettäs sisäliisellä rukouksella
aina ja alinomati Hänihen ryhdyt ja pirtut. Ia mitä rnömmän sinä niin rukoilet,
.

sitä enämmän sinä tulet walistuneksi. Mitä selliämmostl sinä tunnet Jumalan, sitä
suloisemmaksi sinä hawaitset Häne>r olcwa,t
ja sitä enämmän sytyt sinä Ha iM rakasia«
maan ja sila soweliammaksi sinä tulet Hän<
da roasian ottauiaan, ja saat Handa mal>
tamalla siclus^.Z.'
sia ylön luonnollisella kallnnda,
jota ci
niin kliin silä kaikkein
laitta

sanoa.

sen esikuwa

Tämän kolminailen rukouk-

ja muoto, on meillä meidän

me
Hcrrasa lesuksesa Ehristurstsa, kuin
oikein tutkimme Häncn rukouksen harjcilusiansa; sillä Hän usein oli kokonaiset yöt

ja paiwät rukouksesi, luc. 6: 12. Hän rukoili kaikesta woimasiansa, ja iloitsi rukoukfesa j« hengesä. Senlähden Hän esimers
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t
fa sa«
kiklänsälin opelN meitä rukoitemaanOpetuS.
ja
sanoi
töillänsä;
Hän
noillansa
)

o

lapsillensa: Walwokal ja rukoillat,

kiusaukseen langeisi. Jakuin,
rukoukka usein eikö Hän waroita
ettei
ilmoitti,
kautta
?
seen Ia sen otollinen ja rakas,Hänelluin
le ole mikä n niin
ja
että
Meitä
rukouksemme,
Hän
meidän
lotuudesa niin rakastaa,. että me rukont.
lalettet le

sella laidamma saada meidän sielumme
lin ia parhan tawaran.

me taitaisi estellä meltimme ja
rukouk,
sanoa: kuka jataitaa niin korkiacm
armoon hedelmään lulla, niin Hän
sen
on, ei ainoasti sanonut: Nukoilkat,
niin te saatte, että teidän ilonne
tulisi täydelliseksi )oh. l 6: 24. mutta
myöstin on meitä kokenut esimerkillänsä ruettä Hän karsti»
koukseen laiwutta, siinä rukoili,
nii» kuitt
meidän
edestämme
sänsä
Ewangeliumisa sanod: Kuin Hän sangen
ahdistukscsa oli, ru»
koili Hän harlammin. Ia oli Hä«
nen hikensä niin kuin weren pisa«
rat, jotka maan päälle putoisil.

Ia

etten

suuresa

tue.

22: 44.

Pane silmäis

speili, ja opi

eteen tämä

Vilämään; ja
nii» latso Herras

seen,

rukoukse»

rukouksella päälle
Hänestä olet
jos sinä
heikko rukouk.

lesulsen

pttlle z
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sillä ei Hän rukoillut itsensä, waan sinun
edestäs, ja

sen

rukoilemista

ja

kautta siunäis, pyhitti ja
Siiä
wahNisti sinun huonon
näet,
Wapahtajas,
että
waikka
siis
sinun
Hänellä niin kuin totisella Jumalalla oli
kaikkityyni omana, kuitenkin ihmisenä ollesansa otti kaikkia rukouksella caiwalliselta
Isältänsä, ja rukoili sinunkin cdcstäs.
Ia koko Hänen elämänsä oli alinomaisia

huokausta Jumalan tahdon

tekemiseen; jonka tähden Hän rukoukset
la elämansäkin lopetti ristin päällä tuc. 22: 46.

Kosta siis Herra Christus sinun tähhartasti rukoili, ja tuli kuuldukAh, niin ei siis Hän salli sinunkin

les niin

si,

turhaan rukoilla. Ia kuin sinun HerraS
ja Wapahtajas rukouksella toimitti ja sai
sinulle kaikkea hywää, niin luulelkoS sinä
jsiakin saawas ilman rukousta? Tiedölpä
sinä ettei yksikän ilman Jumalan armota,

<u«demista, walota eikä ilman uskota,
taida autuaksi tulla; muita jos sinä tah»
dot saada Jumalan armon, walon ja tundemisen, .niin sinun pitä rukoileman; sillä
ilman rukousta et sinä saa niitä. Rukoile
uskoa, rukoile rakkautta, rukoile toiwoa,
rukoile nöyryttä, käcsiwaisytlä ja Pyhää
Hengeä ja kaikkinaisia hywiä awuja ja tapoja; niin ne sinulle annetan ja lisätä»
Häneltä, Ma ne owat; sillä jolla ei nii«

)

o

(
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se

taida andalin niitä; sentähden
pitä sinun niitä rukoileman Häneltä, joka
ne laitaa ja tahtoo sinulle andaa.
Multa kaikkein hartaimmin ja par«
pahailien taidat sinä rukoilla, kuin sinäspeilin
net Christuksen nöyrän kärimisen
silmäis eteen, Hänen löyhydensä, ylönkat<
sensa, tuskansa ja häpiällffen kuolemansa.
Jos sinä katselet tätä rukous kirjaa, niin
sinun mieles ja sydämes syttyy hartasii ja
palawasti huokailemaan; ja waikka perkelen ja oman lihas kiusaukset paljonkin wai«
waisit sinua, niin kuitenkin taidat ne rukouksella woitta.
Sen ristin naulitun Christuksen tutki-

tä ole, ei

steleminen herättää

se

ja

wahwistaa rukouksen,

myöftin puhdistaa sydämen, paitsi jota
sydämen puhdistusta uskon kautta, ei taida oikia rukous tapahtua.
Senkaltaisen
rukouksen kautta saat sinä Pyhän Hengen,
niin kuin Apostolitkin Hellundai päiwänä,
kuin he rukoilit.
Mutta kiusausten aikana tee rukouksen
asiasa, niin kuin itsekin Herra lesus teki:
Mitä suuremmasa ahdistuksesa Hän
oli, sitä hartammin Hän rukoili,
niin sinunkin pitä rukouksella woiitaman.
Rukouksen kautta Jumala itsensä ilmoittaa
ihmisille; rukouksella nöyrytläkin oikein har«
Melan: siinä korkein ja halwin yhteen tu-
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,Ss

)

(

.

lewal nimittäin ft korkein Jumala ja nöy«
rä sydän. Ia senkaltaisen nöyryden kautta wuodatelan paljo armoa ihmisen sieluun.
Sillä mitä enämmän Jumalan armo ih«
mistä nöyryttää, sitä enämmän senlaltaiseniyrydlsä Jumalan armo kaswoa ja lisändyy; ja mitä enämmän Jumalan armo ihmisesi lisändyy, sitä enämmän sielu
itsensä nöyryttää.

sa

ja e«
pois
kuin Jumala
ottaa harlasie on
vden ja kiiwauden halun eli armon; ja
silloin pilä sinun sitä enämmän rukoileman.
Sillä waikka kiiwaS rukous on Jumalalle
sangen otollinen, niin kuitenkin wielälin
rukous, jonka siotollisempi on Hänelle

Mutta rukouksen suurin kiusaus

se,

se

senkaltaisesa si?lus hadäsä kiu«
sauksesa, murhesa ja tuskosa Niin kuin
nä toimitat

,

luonnollinenkin Isä enämmän taipuu,
kuin sairas lapsi surlialla äänMä parkuu,
kuin silloin kosta lerwe ja raitis handä jalolla äänellä huutaa, niin myöskin häläi,

sen heikkouskoisen

ja hengellisesti waiwaisen
watwa ja huosalainen
ihmisen sisällinen
kaus, on Jumalalle paljola otollisempi,

sen

rukous, jolla on wahwa usio ja
kuin
iloinen mieli. Jumala on myöskin ajalandawa, ja ei
lansa sinullenkin

armonsa

sitä finulda kadehdi

eikä kiellä.
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Rukous.

sano»

laupias ja uskollinen Jumala!
waloin suuri armo on se, kuins meille sowälti 'langenneille 2ldamin lapsille suot,
meille luwan Sisiinä ettäs olet andanul
ja
kuulla rukouksemme,
nun tygös tulla
ja wielä käftznyt meidän lewillämaän suum«
käyttäisit, 0 Herra! nyt
me, ettäs
siis on minun huolimatiomudeni sitä pahempi, kuin minulla on niin wähä halua
rukoukseen ja olen siinä niin kylmäkiskoipalwelusia parempi,
nen; sillä ei ole
kuin Sinä, minun Jumalani, minulta

sen

se suu

saat. Armahda

minua, o minun

sieluni

Parandaja! ja parann» tämäkin wikani!
Vuodata minuhun armon ja rukouksen
Hengi, joka minusa lakkamala huutaa:
Abba, rakas Isä! anna Hänen auttaa
minun heikkouttani, luin minä en tiedä,
kvinka minun rukoileman pitä: Suo miHenges huuto lohdullisella
nuhun Sinun
!
minun sielulleni: mia
Sano
wast uksella
nä olen sinun apus; niin en minä pellä,
jos wklä mailma hukkuis ja wuoret kesielle merta wajoisit. l) Herra anna minun tuulla milä Sinä puhut, ettäs rauhan lupat kansalles, «iin en minä, pelkä,
waikla sotawäki saartais minua: yksi «i»
noa Sinun armollinen katsandos enämmän
ilahuttaa minua, kuin koko mailma woipi

minua

murhellistksi saalla; e»ämmäuVah«
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»istaa, kuin helwetin portit peljältöwöf.
Hinua minun sieluni jsnoo, minun lihani
halaa sinua, karliasa ja kuiwasa maasa,
joka wedetöin on. Sinun hywydes on parempi kuin elämä. Anna minun
nähdä
Sinun kasmojas, anna minun kuulla Sinun äändäs, sillä Sinun äänes on suloinen ja kaswos ihanainen! Päästä minua
illi maasta, ja »vajota minua kokonansa
Sinuhun ilsehes, Sinä kaiken rakkauden
ja ilon sywyys! Minun harras osallisudeni
olkon Sinun sanssas, o Isäni ja Sinun
MoikaS lesuksen Christuksen kanssa, että
minä sydämesäni saisin maista Sinun maleultaS, ja aina Sinua janota! Amen.

Johan Arndin
Totisesta Lhristillisydestä, toisesta Kirjasta ja Luwusta
34,
2

otettu.
Luku.

Miks suuri lvahingo siilä tulee

ja

seuraa,

luin rukouS laimilyötän.
lac. 4: 2. Ei teillä «itän ole, ettet te
mitan anokkan.
Jos rukouS laimilyötön, niin
kautta enfilMn Jumalan ja Herran Ie»

sen-
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suksen käsky rikotan, joka käskee meitä ai,
na rukoilemaan, ei itsensä tähden, sillä
Hän tietää mitä me tarwitstmme; mutta
meidän tähtemme, että me saisimme Ju-

malalta lawaran ja perinnyksen. Rukoilemattomus on suuri syndi ensimäistä ja
toisia käskyä wastan, se on niin kuin lu->
malan pilkkaminen, kiroileminen ja epä
jumalisus j. n. e.
on niin suuri syndi,
kuin itsensä murhaminen ja »vieläkin

se

suu-

rempi.

Toiseksi, on se Jumalan kollin lupa»
uksen vlönkalse, joka on käskyn myötä:
Aukseshuuda minua, niin minä
tahdon autta sinua; rukoilkat, niin
te

saatte. Ps.

50:

15.

loh.

,6:

24.

Sillä muotoa pidetän Jumala petollisena
miehenä, joka lupaa, mutta ei
jonka lahjat ei mitän maksa-

Kolmanneksi, Jos ei rukousta a»
linomati harjoiteta; niin uskokin lakkaa ja
latoo, joka kuitengin olisi ihmisen woima
ja wäkewys. Sillä aseilla ja ruumillisella wäella emme taida woitta syndiä, kuolemata ja perkelettä, maan Christuksen uskolla. Rukous on uskon elätys, kautta pitä meidän harjoittaman uston woimaa.
Se on
wiisaus ja ijankaikkinen elä»
mä, jota meidän pitä etsimän.

sen

se

se

o

)

«?»

(

m eliH n ntksi, Jotka ei rukoile, niistä
itsekin Herra lesus Christ»s luopuu pois;
jonka päälle he tulemat sokiakfi ja waeldamaan pimeybesä, niin ettei he tunne itfiänsä, ei Jumalala eikä Hänen tcchtoan»
sa. Itse he itsensä eroittawat pois Iu«
malasta ja hänen waldakunnastansa, ja
luin ei heillä ole waloa tuta Jumalan
tahtoa; niin heidän kiusauksen hetkellä täytyy kärsiä kowia kohtauksia ja wälista peräti epäillä, mutta Kusa on usko ja Pyhä Hengi, siinä myöskin mailma woilelan.
Viidenneksi., R»koukscn laimilyöseuraa surutöin ja irstainen elämä

misesta

kaikkinaifisa

synnisi ja
ja ihminen joutuu synnistä syndiin ja wäärydesia
wääryteen. Sillä joka ci rukoile, ci
eikä huomaitse, kuinka sywäili hän on syndn:!

HZ!i'su:-!ne

wajonnut; hän aivaa owei ja akkunat perkelelle. Hän luulee nämät maalliset lahjat, terweoden ja or,n?.'., zo«ra Jumala
hänelle andaa, tuleman lapaturniasta, eli
ilman Jumalan «ndamata, om.in

densa ja toimensa ka>.''?a.
elää kiillämslöinnä

ja

sillä muoioc,
tuhlaan.

Kuudenneksi, Kui-. »dninsn langemisen jälkeen on wacrasa sielun ja
min puolesta; niin

lyömisellä syöksee

ja pahain

hän rukouksen laimi"
itsensä kaikin kiusauksiin

ihmisten

jotka owat

)

perkelen kaltaiset,
salaisesti wäjywät

«

ja,

(

sekö

'?'

julkisesti että

turmelluksensa jumalisia
ilman rukousta e«
ihmisiä. Joka siis nyt onneltomudet
«isto»
läi, handä senkaltaiset
wat slnne ja tänne, niin kuin meren aal«
lot laiwaa, eikä hänellä senkaltaisia «afroja wasian ole turmaa, ei apua eikä

lohdutusta.

Seitsemänneksi, On

ihminen
se onneloin,

kaikkein
waellukseansa ja elemäönsä
pelko

ja ahdistus,
on alinomaa
hänellä
epäilyksesi,
milä loppu
epoliedosa
ja
on
työllä ja
on
tulema;
hänen menollensa ja
löytää;
mut»
osittain
waiwalla hän etsii,
ta lopulla ei hän kuitengan menesty. Kyllä tosin Raamattu sanoo, jumalattomain
menesiywän, wiheriöitsewän ja kukoistaman

yhden ajan; multa ennen kuin lielänkän,
ei heitä enää ole Ps. 3?. Niin lui»
latoo, niin kuin lindu luulesa le»dää, eji
«iin kuin nuoli, joka jotakuta kohtaan la»
sketan, hajottaa tuulen, joka kohta kolonduu jällen, nii« ettei tuta lailta, kusia se
mennyt on, eli niin kuin akanat, jotka
luuli hajottelee, aiwan niin jumalattomilleMut'
kin tapahtuu, WUs. k. 5: tl.
niin
rukoilemat,
jotka
ne
wiheriditsewat
ta
tykönä.
wesiojain
vuu
kuin istuteltu Palmu
Ps. i: 3. Wanhursialle tapahtuu paljo
pahaa. Ps. 24: 22. Multa jumalaltomal.
kertaa, ja wlela satojakin Kr,
le

sa«u

~.

seitsemän

'?»

)

o

toja enämpi, pyrkeisänsä

(

helwetliin, kuin

jumaliselle taiwaseei, mennesänsä.
O hurskas ja armollinen Isä! Sinä
kyllä tiedät, että ihminen laiftudellansa
ja huolimattomudellansa waiwaa ja kiusaa
itstansä; siinä kuin hän hyljää Sinun kästys ja laimilnö rukouksen, niin hän sen
kautta kieldää ja halpana pila Sinun u-

skolliset waroitukses ja lupaukses: Sentähden Sinä händä niin kiiwasii ajat Sinun
Nimcs auksihuutamisecn; sillä Sinä rakastat kaikkia luotujas, erinomatlain ihmisiä,
ja et soisi hänen hukkuman. Auta /a opeta minua sitä muistamaan, että minä Sinun Pojasas lesuksesa Chrisiuksesa olisin

oikia ja ahkera rukoilia; niin minä edellä
mainitun waaran ja o.ineltomuden malttaisin. Amen.

3 Luku.
Kuinka iämiselle alinomaisesta rukouksen
harjoituksesta on suuri hyödytys
ja autuus.

loh.

>6: 24. Rukoilkat, niin ie saatte,
että teidän ilonne olis täydellinen.

Syndiin langemisen kaulia tuli ihminen laisiaksi, to-telemattomalsi ja huolimattomaksi kaikkinaisten jumalisilleen. Ettei
hän siis siihen seisahdaisi ja siinä hukkuisi,
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hänen rukoukseen heräjämän ja taipuman ja siihen moninaisilla tutlistelemisilla
ilsiänsa kehoittaman, jonka wuoksi ensistäkin pitä hänen muistaman ja ymmärtämän,
mikä suuri hyödytyt autuus ja lohdutus
rukouksesta on, nimittäin sen kautta ihminen tunnustaa, kunnioittaa ja auksi huutaa sttä ijankaikisia, totista ja eläwälä
pitä

I«malata,, ja ei

palwele

wieraita juma-

lita,.waan sitä lotista Jumalala: Hänen
käskyänsä noudattaa hän, niin luin kuuliainen lapsi, hän anoo, etsii, kolkuttaa,
huutaa ja kiittää luojaansa, Isäänsä ja
Autuccksi tckiätänsä, j. n. e.

Toiseksi, Ei hän tule ylönkatsomaan Jumalan lupausta, waan rukouksellansa julistaa, että se pitä pidettämän
korkiasa arwosa, ja ettei se totinen Jumala tahdo eikä taidakkan walhetella.

Kolmanneksi, Ahkerasa rukouksen

harjoituksesa joka paiwa usko llsändyy
ja kaswaa, niin kuin puu: mutta uskosta
on meidän »voimamme, lohdutuksemme ja
wäkemme kaikkia wlhollisia ja waiwoja
wastan, se on woitto joka woittaa
mail ma n ja uskottomat ihmiset, jotka
meille pahaa loiwottawat.
Neljänneksi, Rukouksella me saamme Pyhän Hengen, eli annamme Hänelle
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ja Vallan sydilmesamme, Hin tulee
ja meitä hallitsemaan,
meift
meille s»od«n Jumalan totinen »valo ja
lundb, niin että me ymmärrämme Hänen
kaikki taiwan lahtahtonsa, ja
jat Jumalan waldakunnasa.

sian

asumaan

saamma

Viidenneksi, Rukouksen kautta me
myöskin reiltämme suruttomuden, sodimme syndiä, lihaa ja werta wastan, waellamme iloisella omalla tunnolla, olemma niin kuin jalot sotamiehet, pitsin uskon ja hywän oman tunnon

Tim. i: ig/ ly.
Kuudenneksi, Rukous tekee meitä
n?ahw»lsi kiusauksia, waaroja ja onnetlo»

mutta wastan, perkelettä ja pahoja ihmisiä wastan. Sillä rukous on wahw«

muuri kaillia wihollisia wastan, se on
Jumalanjaluja linna, johon me pakejuoksemme Sananl. 13: 10.
nemme
Ia wailka perkele ja pahat ihmiset waiwai,

niin selin

Rom.

«:

jumalisille hywäksi

käändyp.

»«.

Viimein, Aina rukoilewa ihminen
taitaa alinomaa kinoksella iloita Pyhäsa
Hengesä, niin kuin Pyhä Paawali
Olkal aina iloiset, rukoilkat laklamata, kiittäkät kaikkein edestH
Thess. 5: «s, ,?, lg. Ei rukouksesi»
«le »ai«aa, ei murhetta eikä surua; wsan

sanoo:

»
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sen

suloisen puhen
ija»kailkisen
Kunin»
wuokfi Jumalan
gan kanssa; ja rukous todistaa meille/
että meidän asiamme saawal onnellisen lopun. Kailli teidän murhenne panils

/

riemu

ja huwitus,

sen

Herran päälle: Hän on läsni;
älkät mistäu murhettilo: andakot
lien»e Herran halduun. l Pel. 5: 7.
Phil. 4: 5, 6. Ps. 2?: 5. Kaikkinainen
tulee epaturwasta Jumalan puoleen;
suru
epölurroan
gat

alku on rukouksen laimilyömiftsiä; multa usko ja rukous saattamat lurwamaan Jumalaan, ja ajamat pois kaiken surun, j. n. e.
I Herra Jumala! aula mi»ua huomailsemaan, kuinka Sinä kiiruhdat ja ka.
hywään, rukouksen oi»
sket minua
kiaan harjoitukseen, jonka kautta kaikkea
hywää saadan. Herätä minua, niin mi°
nä, heräjän; kehoita minua
niin minä

suureen

i c>ii>,n,

ja

seuran

,

Christusta. Amen.

4 Luku.
Oikia Kristitty tahtoo enuemmin waeldaa
kaidalla licllä Christulsen kanssa,
kuin lawialla tiellä Adamin kanssa.

3tom. 5: 3. Me kerskamme waiwoisalin.
Raamuttu
ellä Adamilpan,
dnn Paradisii», ja Jumala osotti hänelle

sanoo:

176

puun ja kuoleman puun,
waroituksella, ettei suostua kuoleman puuhun ; senkautla hän pandin ajan ja ijankaikkisuden Malille, lawoittamaan itsellensä
kaidan tien kautta ijankaikista elämätä.
Gillä muotoa pandin hänen etehensä elä-

elämin

mä ja kuolema, walkeus ja pimeys
5 Mos. 3a: 15. Niin kuin siis Adamille tehtin, niin wieläkin tapahtuu. Sillä
langemiftn jälken tulee Christus ja neuwoo
meitä luopumaan pois Adamista ja sildä
lawialda tieldä, tulemaan Itsensä lygön
kaidalle tielle, ilman pakotusta, sillä ei
Hän tahdo ketäkan wäkiwallalla waalia,
ei kadotukseen eikä autuuteen. Hän osottaa sinulle tien ennättämällä armollansa,
joka ei jätä muistuttamata yhtäkän ihminuori eli »vanha. Christus
stä oliko
Mengät ahtasta por«
näin:
siis
tista sisälle; sillä portti on awara ja lawia tie, jola wie kadotukseen, ja niitä on monda, jotka siiportti on
tä sisälle menewät. Ia
wie elälaita,
joka
ahdas, ja tie
jotka
omat,
ja
mähän,
Harmat
löytämät. Matth. ?: i 2, 14.
Täsä siis selkiästi on kaksi tietä:
yksi maailman tie, jota monda noudattamat syy on se, että he pysywät Adamisa, ja eiwät pidä lukua Herrasta Chri,

sanoo

se

se

se

sen

,

siuksesta;

)

stuksesta;
la

o

I??

(

Jumalan

Toinen on

tie, jo«

sillä enin osa rakaHarmat waeldawat:
Adamisa, eli Adamin,

staa lawiata tietä

kanssa.

sinä kumpaa tietä
täytyy jotakin kärsiä,

Mutta riennä

riennät; niin sinun
ja se on olewa sinulle waiwaloinen. Jos
sinä elät mailman jälkeen; niin si.
nun pitä paljo kärsimän., et sinä tule totuuden tundoon, ja lopuksi saat ijankaik-

kisen kadotuksen.

Jos sinäChrist uksen

kautta waellat Jumalan tietä ja
harjoitat rukousta; niin sinun tosin Chri«
siuksen kanssa löytyy siltä pahaltatuletmail<
lo«
malta paljo kärsiä; mutta sinä
tuuden tundoon, ja lopuksi saat ijankaik»
kisen elämän.
Joka siis rukoilee, sotii itsiänfä ja
myöskin woitlaa itperkelettä wastan,
ja kaikki wi«
Adamin,
eli
«vanhan
sensä
ja
Sota
tulee
wiimen
Herranhollisensa,
ijankaikkisten lepoon.
Christuksen kanssa
myöftän
Mutta joka ei rukoile, ei
waan
on
wastan,
heidän
sodi »vihollisiansa
wallasansa; kuitenkin täytyy hänenkin ma«
ilmasa paljo kärsiä, ja wiimen menee pi«
meyden ruhlinan kanssa ijankaikkisten ka-

se

se

,

sa

se

dotukseen,
On siis paljola parempi kilwoitella ja
sotia, ja sitte, niin kuin woilon sangari«

na, mennä Uankailkiseen
M

ilyon /

kuin olla

z?s
sotimata

)

(

«

ja kmtenlln paljo järsiä, ja sille
tulla heitetyksi, niin kuin wanki helwelin
ijankaikkiseen wankihuoneseen.
Ah! josfa ihmiset tätä oikein muistaisit, niin kaiketi he suuttuisit mailinaan,
wihcnsit ja kieltäisit usiänsä, ja mielellänsä seuroigt Chnsiusta kaidalla tiellä l
Tätä oikei» tutkimaan,
Adamista luopumaan, uutta.
Cl>ri«-

siusta

päällemme pukemaan ja

ahtasta por«

lista ijankaikkiseen elämään sisälle

sen wailutlakon
malan

Amen.

meisä

suokon Iu«
lesus Chrisius.

ja meille

totinen Poika,

7 Luku.

Jumala kchoitlaa, kiiruhtaa, kästee
jaa
kaikkia

paa

Joel.
meä

ihmisiä rukoukseen,
rukouksen kuulla.

ja aja lu-

32. Jokainen kuin Herran Ni«
auksensa huutaa, se tulee autuaksi.
Tämä pila hnwin ajaleldaman. Sil,:

lä waikka me liedämmä Jumalan kaikki
tietämän, niin ei wielä siinä kyllä ole;
Meidän pjlä myöstin eittämän, että Jumala rakastaa rukousta ja lupaa rukouksen kuulla. Mitä ikänä te anotta I«
sälöä minun Nimeni, niin Hän
gndaa teille
loh. 16: 23. Jokainen
joka anoo, hän saa, ja joka etsii,

j

'?9
ja
awa»
löytää,
kolkuttamalle
hän
tan. Malth. 7: 8. Aina tulee rul«il«
la, ja ei wäsyä. luc. lg: l. Jos jol.
bain teistä wiisautta puutluis, hän
anokan sitä lumalalda, joka jokaitsette andaa yksin kertaisesti, ja
ei soima, ja se hänelle annetan.
lac. 1: 5. Jos me jotakin anomma
Hänen tahtonsa jälkeen, niin Hän
meitä kuulee l. loh. 5: t4> Kaikki mi.
lä te anotte rukouksesa, uskoden, sen te

saatte. Matth.

(

«

21:22.

Tasa on seka kä-

si y että lupaus; jola ei suostu ja taiwu, sillä on liwinen sydän, joka ei tätä
usto, sillä on paatunut sydän, ja ei ansaitse ihmiseksi kutsulta. Ei tämä ole tietamätöin asia; mutta miksi emme sitä visio? Eli, miksi emme rukoile? Miksi ei
meidän rukouksemme tule luulduksi? MikPyhää Hengeä? Sentöhden,
si emme
emme
rukoile
kuin
oikiasa uskosa, emme
Jumalan tehdä niin luin Hän tahtoo,
oitia liemmekä Händä iläwöilse; sillä
sko andaa itsensä kokonansa Jumalalle»
Mutta joka epäilee, hän on usiotoin j<»
senkautta tekee rukouksensa tyhjäksi; sillH
Jumala ei taida hänelle mitan anda; toi-ja
seksi tekee hän Jumalan walehteliaksi
noimatlomaksi Jumalaksi, joka, taikka ei
iahdo taikka ei taida andss meille mils

saa

suo

se

,

M

»

'so

o

)

me tarwilsemme.
pahat asial.

<

Nämäe molemm«t owat

Multa usko saattaa sydämen hiljaiseksi, ja tekee sen soweliakst Jumalan armoa wastanoltamaan. Jumala waatii meil<
ta Sabballia, lewätälsensä, ja että ihminen lepäisi laisista töistänsä, erinomallain
itsestä.nsä. Meidän hengemme ja mielemme
on, niin kuin wefi, jonka päällä Jumalan Hengi lakkamata liikkuu
i
Mos. i: 2. jos se on alallansa, ja ei
:

sallita maallisten

sila wistellä sinJumala siihen seisaltaa,
woiman sanansa siihen seisomaan
ajatusten

ne ja tänne, niin

sanoo

ja
meteen, joka on parempi, kuin koko mailina. Seisoman weden Auringo pian lämmittää,' mutta ei ikänä pauhawata roirran
wettä. -Epä usio kieldää lumalalda kunnian ja uskollisuden ja »vanhurskauden Nimen jonka kautta Christitty muuttuu peräti pakanaksi ja Jumalan lieldäjäksi. Jos
hän senkaltaisena pysyy, niin hän kaiketi
saattaa itsensä ijanlailkiseen kadotukseen.
,

O Sinä ijankaikkinen, uskollinen ja
totinen Jumala! joka et taida walhelella;
minä Sinun armostas tunnen, ettäs herätät lasket ja ajat rukoukseen kaikkia
ihmisiä, heidän omaksi hywäksensä ja autuudeksensa, ja kaikille Kirjot Sinun hywyt,

täs.

Aula, rattain Isa l että minä sitii

)

o

(

16l

oikein tutkisin, ja seukaulta tulisin siihen
oiliaan, toliseen ja wahwaan uskoon; ettei Sinun suuri hywydes olisi turhaan minua kohtaan; waan että minä uskolla itSinulle annaisin ja kärsilväisydella odotaisin mihuhuni Sinun waloas. Amen.

seni kokonansa

Aamu-Rukous.
laupias armollinen Jumala, Sinä

ijankailkinen walkeuben ja

sa,

lohdutuksen I«

jonka hywyyS ja uftollisus on uusi
aamu,
Sinulle olkon ylistyS, tiitoS
joka
j« kunnia tämän suloisen päiwän walkeuben ja sen edestä, ettäs minua tänä mennenä pimiänä yönä niin armollisesti warjelit. 2lnna minun myöskin Sinun ar«
mos, suojelukses ja warjellukses alle ilolla
nosta tätä suloista päiwän «valoa oikein
käyttämään: mutta erinomattain walaise
minua sillä ijankaikkisella walkeudella, joka on minun Herrani lesus Christus, että Hän armollansa ja tunnollansa Valaisisi minua. Varjele minun sydämesänisitä,
heikko uskon kipinä, lisä ja wahwista
wahwista loiwoherätä Sinun rakkaudes, nöyrys
ja simeys,
a»i, anna minulle oikia
minun
minä
elta
waellaisin
Herrani lesuk«
ja
anna Sinun
offelisa,
Christuksen
olla
pelko
aina
minun
jumaludes
silmäini
«hest. Ota pois miu usta ja minun spdi«

se

sen

l

«««

o

z

mesiäni hengeMnen pimeys

ja sokeus. War<
jele minua tänäpänä ja aina määrästä u«
skosta ja epäjumalan palwelukscsta, yl.
peydestä, Sinun NimeS turhaan lausomi-

sesta, SanaS ylönkalsesta, kowakorwaisudesta ja siitä ilkiästH »vihasta, ettei auringo tänäpänä lastesi minun »vihani ylitse:
»varjele minua wihasta, kiukusta, pikaisudesta, haureudesta, wäärydestä, wiekkaudesta ja walhesta, siitä wahingollisesta ah.
neudesta, kaikista pahoista haluisto ja nii»
den täyttämisestä: waikuta minuhun isomi»
nen ja janominen Sinun ja Sinun wan«
hurstaudls perän: anna minun nouta Sinun mieldäv, sillä Sinä olet minun Jumalani Sinun hywä HengeS johdatlakon
zninua tasaista tietä myöden. Anna Sinun Pyhäin Engelittes joukon kohdata
minua, niin kuin Jakobia, anna
lästy että he warjelisit minua kaikilla heille
mi,
nun teilläni, ja kasisänsa kannajsil minua,
etten minä jalkaani kirveen loukkaisi,
että
Minä wäkewäksi tulisin käymään jalopeu»
räin ja kyykäärmetten päällitse ja talla»
ma«n nuoria jalopeuroja ja lohikäärmeitä.
Minä annan Sinulle tänäpänä ajatukseni,
sydämeni ja kaikki aikomiseni: syinä, annan
Sinulle mi«un suuni eli kieleni ja kaikki
puheni: mini annan Sinulle kaikki minun
työni, että ne tulisit Sinun Nimelles kun.
niaksi ja minun lähimäiseni hywäkfi. Tee
,
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minua Sinun laupiubeS astiaksi, Sinun
armoö aseksi, siuna kaikki minun aikoimi»
seni. Anna minun wiikani hywin menestyä, ja poista pois kaikki estet. Wariele
minua panetuksesta ja walehtelian murha
nuolista. Sinulle annan minä ruumini
ja sieluni, minun kunniani ja lawaram'
anna Sinun armoS ja hywydes aina joh-

datta minua. Sinun kädes o!?on aing
minun päälläni, jos miyä istun eli astun,
seison eli waellan waswon eli mcnan.
Warjele minua niiltä nuolilta, jotka päiwällä lendäwät, siitä rutosta, joka pimeisä liikkuu ja siitä sairaudesta, joka puoli'
päiwänä turmelee. Siuna minun elatukseni anna minulle eimksi Sinun suosios
jälkeen; älä anna minun Sinun lahjojas
wäärin täyttä. Warjele meitä Sodista,
näljästä, ruttotaudista ja äkillisestä kuole,
masta. Warjele minun sieluni, minun si»
sille ja ulos täyndöni nyt ja ijankaikkiseja anna
sii. Suo minulle auiua.s loppu
paiwää,
mi«
minun sitä suloista »viimeistä
kunnian
nun Herrani lesuksen Christuksen
ilmestystä ikäwöitsemisellä ja ilolla odottaa
ja huaita. Isä Jumala siunatkon ja
warjelkon minua! Jumalan Poika waliolkon
sialon kaswonsa minun pälleniPyhäja Hengi
minulle armollinen! Jumala
kaändäkön kaswonsa minun puole«ni ja «tft
,

,

,

dalon rauhansa minulle! Amen.
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Ehto-Siunaus.
laupias, armollinen I»,mala! minä
kiitän ja ylistän Sinua, ettäs olet luo.
nut vön ja päiwän, eroittanut walkeuden
ja pimeyden, päiwän työtä tehdä. ja yön
lewolsi, ihmisille ja eläimille wirwoitulseksi. Minä kiitän ja ylistän Sinua kaikkein hywäin tdilles ja tetois edestä, ettäs
jumaludes armon ja w-arjelluksen kautta
soit minun taas tämänkin päiwän lopetla,
ja että minä päiwän kuorman ja waiwan
olen saanut pois panna ja woitlanut. Onpa siinä kyllä, rakas Isä, että kullakin
päiwällä on suru
autalpa Sinä aina toista kuormaa loisen perästä landamaan ja jättämään, siihen asti kuin me
lulemma lepoon ja ijankaikkinen päiwä
walkenee, jona kaikki surut ja waiwat lak«
kawat. Minä kiitän Sinua sydämen pohjasta kaiken sen hyroän edestä, kuins minulle tauäli» paiwänä suonut olet. Ah
Her-a! minä olen ylön kelwotoin siihen
laupiuteen, kuin Sinä minulle joka päiwä osolal. Minä liitän myöskin Sinua
ftn edestä, ettäs kaiken sen pahan kuin
minulle olis tänä pöiwänä tapahtunut,
ole 7 pois estänyt ja minua Sinun korkeimman warjellukses ja kaifkiwaldian warjoS
alla peittänyt ja warjellut kaikesta snnettvmudesta ja s««risia synneistä: Minä

min kuin Sinun lavses, rukoilen Oinua,
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anna minulle kaikki minun syudinl andeksi, joita minä olen tehnyt tönapbnä ajatuksilla, puheilla ja töillä. Minä olen paljon pahaa tehnyt ja paljon hywäa laimilyönyt; Ah armahda minua, minun Jumalani
armahda minua! Anna minun
paiwän
tämän
kanssa synnille kuolla, ja
minun aina jumalisempana, hurskansuo
pana ja pyhenpänä herätä ettei minun uneni olisi synnin uni, waan Pyhä uni,
ja että minun sieluni ja hengeni Sinusa
walwoisi, Sinusta puhuisi ja sinun kanssas olestkeleisi. Siuna minun uneni, niin
luin Patriarkan Jakobin silloin kuin hän
tika puut, sai'sinnaukunesaja näki taiwan Engelit:
että minä Sisen näki pyhät
:

,

,

nusta puhuisin, maata pannesani ja herä'»
tesäni Sinua muistaisin, niin että Sinun
Nimes muisto aina olis minun sydämesäni, joko minä walwon eli makan.

Auta,

etten minä pelkäisi yön hirmuisutta, enkä
hämmästyisi pikaista kauhistusta, eli juma-

lattomain pauhua, waan lepäisin rauhasa.
Warjele minua pahoista unista, yön kauwihollisen
histuksesta hirmuisista näyistä,
päälle karkamisista, tulen ja weden maarasta. Kaiso joka meitä suojelee, ei Hän
maka, katso, joka Israelia Warjelee, ei
torku eilä uneksu! O Jumala! ole Sinä minun »varjellukseni oikialla puolellani,
ellei auringo polttaisi minua paiwällä ei«
,

,

se
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kä kuu yössä lvahlngoitsisi minua. Ann»
Sinun pyhät marlias «varjella minua ja
Sinun Pyhät Engelis ympäri piirittä ja
autla minua: Sinun hy«vä Engelis herätläkön minua oikialla ajalla, niin kuin
Prophetan Elian, kuin hän katawan alla
makaiS: ja niin kuin Pietarin wankihnonesa maatesanfa. Anna Pyhäin Engelitten minulle unesa ilmestyä, niin kuin Josephille, >'a Itäisen maan »viisaille miehille;
että minä »voisin lietä olewani Pyhäin En»
gelitten
Ia kuin minun »viimenen hctktni joutuu, niin
minulle mäkiä uni ja autuallinen lepo lesuksesa Chrl»
siuksesa, minun Herrasani! Amen.

seurasa.

suo

Ruotsin Kieleksi

Kaandäjän

Esipuhe.

Tämä

»vähäinen Kempin

Kirja ei

so»

aftöin heränneille sieluille, jotka wasta
tundewat syndinsä, mutta ci wielä ole u«
stolla tullet synneistänsä puhtalsi ; kuitengin woiwat he tästä tulla enämpään synnin tundoon cli näkemään, kuinka kaukg»
na h? owat Christuksen elämästä ja uston
yhteydestä Hänen kanssansa, josta senkaltainen elämä tulee, kuin täsä kirjasc, pu,
hutan, ja niin muodoin saatetuksi Ewanwi

geliumin uskomiseen, tullaksensa
myöstin sisälliseen yhteyteen ja

Christuksen kanssa.

senkautta

seuraan

l

o

,B^7

(

Wielä «vähemmin on lamä
welias peräti kuolleille ja käändymältömil»
le ihmisille, eli senkaltaiselle mailma» kan»
salle, jotka ei yksinpidä lukua lainkan jäl<
keen roanhurstasia elämästä, sitä wähem»
min elämisestä Chnstuksesa; mutta synnin
tundoon läma kirja woisi heitäkin saattaa.
Erinomaltain on tämä sowelias niil-

le, jotka owat jo tullet Kristityiksi ja Chriowat jo tulsiuksen Opetus lapsiksi jotka
tundenet,
j«
syndinsä
niin
let heränneiksi
myöskin jo ustolla ryhtynet Chnstukseen
ja omistanet heillensä Hänen wanhurskau,

sen kautta tullet wanhurskaksi
ja Christulsehen liitetyksi, saanet lasten oi»
keuden ja armon ja rukouksen hengen, jo«
ka ou lesuksen Hengi, ja niin muodoin
owat jo lesuksen yhleydesä, ja händä jo
seurawat uudesa syndymisesä. Niille owat
soweliat tämänlaiset kirjat, ei he niitä
ää»väärinkäytä, sillä he tundewat
nen ja Hengen joka näisa puhuu sitä Hz
noudattamat, ja heillä onkin woimaa Päästänsä Christulsesta kelwollisesti waelda Ewangeliumin jälkeen, niin kuin Hengi heil«
le sitä opettaa ja muistuttaa.
densa, ja

sen

,

,

Multa niin kuin ne tämän oikein käytläwät, niin sitä wastan loiset käyttämät
wäärin, joS he lähestywät tähän pesemätlömillä käsillä; nimittäin, joS he rupia»
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wat lätä harjoittamaan omilla «oimillansa,
kelwataksensa sillä Jumalalle ja tullaksen.
sa autuaksi; jos he ilman wanhurskaksi te«
kemistä, ilman lesulsen elämätä, woimata, hengetä ja yhteyttä samowat pyhyden
perän, joka ei ole muuta, kuin oman

»vanhurskauden rakendamista.

Sentöhden koetelkon itsiänsa se, joka
tätä kirjaa lukee misä tarkoiluksesa hän sitä tekee, jos hän luulee tulemansa lepoon
ja rauhaan seu kautta, että hän näitä ja
muita Kristittisyden harjoituksia elämäsän»
sä harjoittaa, ilman että hän ensin notki,

staisi

sensa

polmensa

lesuksen

Nimeen,

saavak-

Hänen Nimesänsä wapauden roelasiansa ja wakutuksen lasten oikeudesta.
seksi,
meen

muistutus on nähty tarpellikoska
hawaittu sieluin tähän kiloukkawan,
ja kauwan turitsensä

Tämä

on

haan wanhurskauden

perän

kilwoilellewan.

Oikiat Kristityt ei paheksu näitä muistutuksia, waikka ftkia kansa heitä tuomitsemat
ja syyttömät tekopyhiksi, juuri
rouoksi
kuin lesuksen Hengi ajaa ja kiiruhtaa hei-

sen

la

Hända

seuramaan

uudesa

syridymisesä

ja kuuliaisudesa, ja täyttämään pyhyttä
Jumalan pelwosa; ei he senkautta juokse
nii« kuin tietämättömän puoleen eikä
o»
Ie niin kuin luulen pieksämine»
Csr. 9:

se

»

)

»39

(

°

se

»6. sillä niin tosi kuin
on ettei yksilygön,
tän tule Isän
waan Pojan kautta, niin tosi on siis sekin että paitsi pyhyt«
nyhdä Jumalala.
lä ei yksikän
/

saa

Waikka muutamat tämän kaltaisia
Kirjoja »väärin käyttämät niin ei kuitenkan
pidä kirjain syyksi sitä lt>ettaman, niin
kuin taidottomat ihmiset tekemät. Niin
kuin Paawalin lähetys kirjain syytä ei ollut siihen, että muutamat taitamattomat
ja huikendelewaisel turmelit niitä, niin
kuin muitakin Raamatulla, omaksi kadotuksiksensa niin ei siis ole näidenkin syy«
tä. 2 Pet. 3: 16.
,

Kuin siis lietän minkälaisille lukioille
tämä Kirja on sowelias, niin älkön yksi»
kän paheksuko eikä suuttuko tähän kirjaan,
ajatellen ja sanoin: Ei
osota Christuk.
tygön, waan kyllä siinä ou elämän
kerran läksyjä sangen paljo, j. n. e. sillä,
niin kuin jo sanottu on, ei tämä kirja ole
soweliaS niille, jotka wiela omat ulkona
Christuksesta, waan »iille jolla jo Chri«

sen

siuksesa owat.
Jos joku

se

paikka tasa wähäisesa kir«
jäteoudoksi näkyisi, niin
tän Kristillisen lukian tutkitlawaksi ja ar<
päälweldawaksi, eikä peljätä selitystä
le andaisa, jos siilä kysymys tulisi.
jasa jotain

se
sen
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Päätökseksi, jätelan, seka kirja että

lulia meidän Mapahlajamme lesuksen
huomaan, joka woi tehdä, että siitä hyö<
dytyS tulee. Hänelle olkon kunnia ja ylistys kaiken
hywän edestä, jota Hän
ja toimittaa! Amen.
meille

suo

sen

Ah! kosk' nahnen

Sinua, rakkain
lesu, Kost'sylcilet minua, rakkain lesu!
Sytyt' sielun halucr, rakkain lesu, Ie«

su rakkain

lesu!

v. Sielu janso suuresi' taall', kau«
min lesu, Mielell' ompi suruisell', kaunein lesu, Ah! kost' löydän Sinun
M', kaunein lesu! lesu kaunein lesu!
2.

v. Sula tuska joka ties, kallis
lesu, Mil' ei tule rististäs, kallis lesu,
Ia Sun weri hiestäs, kallis lesu, lesu,
kallis lesu!
2.

v. En

saa rauhaa

Herra
lesu! Sixus usto waan ft« saa, Herra
4»

Sinuta,

)

o

lgl

(

lesu Siuus' aikaans' kuluttaa Herra
lesu lesu, Herra lesu!
/

/

v.

Sinun suloisudesias, makia
lesu, Sielu rohwaistuupi taas, makia
lesu, Pääsee ahdistuksesta, makia lesu,
lesu, makia lesu!
5.

v. O! hywyttack suur' on se, Hy«
wä lesu, Rakkaudes we«llä, Hywä le<
su, wirwoilust tuot mielellen, Hywä Ie«
6.

su, lesu

hywä

lesu!

t

v.

lesuS huwituksen ain', Hurskas
lesu. Ei muu mikän iloo lain HurffaS
lesu, Himoitsen nyt Sinua «ain, Hurskas lesu, lesu, hurskas lesu!
?.

,

v. Tule armas wieraS länn', waka
lesu, MorsiameS luokse rienn' waka
lesu, ParaS ilo sielullen, Waka lesu,
lesu, waka lesu!
8.

v. Toluudes mua walaistann', Armas
lesu, Hartast' Sinua rakastan, Armas
9.

>)

»82

o

(

lesu, Odotan Sua armastan, Armas
lesu, lesu, armas lesu!
i

c>.

v. Tule wie mua taäldä jo, Tule

lesu! Taiwan ilo minull' suo, Tule lesu Pelastus jo sielull' luo, Tule lesu,
lesu tule lesu. Sion. Wirs. N:o 103.
,
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