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Esipuhe.
MATtä Suomen Kielesa myös,

Almanachat eli Ajan «tiedot owat
wuosittaisin ulvötullet, setä luon»

«on juoxusta paiwisa ja Cuncansija, yn-
ya nijsä sijalla-olewaisten Hrkio-Päi-
wain. Pyhä >a Juhla»paiwöln cansia,
«tta myo» Auringon ja Cuun pimenemi-
sestä, ulconaisijta Ilmoista, mailmalll-
j»sta N!arckinolst«, ja myös Postein läh<
dennoist» ja tuloista, «. Nljn 0N ta»
Mn Wuoden lähestymifts minu»t,«jatuxij»
ui tullut, Ajallisen Ajantiedon muodolla,
hengellisen Ajan-tieöon nimellä,, tasa wa»
haifesö Kinasa, sinua racas iulia Hen»
gcilisijiä »isivista muistatta: toiwoden että
Sinä sen hywa>s täytät, ja aiasia, Ar-
mon otollisella ajasta, wisun waarin ott»
tahdoifft, «tei ijancaickisus Sinua wal,
«iiialuatoina täftttäis, eosca calckinaisel
Ajan «tiedot loppumat, ia ei sillen aica e-
nambi oleman pidä, Ilmest. Kiij. 10:
v. 6. H«ng>tcat tetranne siis ajallansa;
silla aica cn pah». Eph. st l?. Ni<
mittain että tällä pahalla «Ma (ioea Ih,
misten Mhoilla esinlerleillä pahetan) sittf'
tin weelä taita monda estettä tulla, cosca
joru jo «ieaisin hanginnut on, eli myss
wijwylysta «swanusesa fijnä hcngellises e»
lamäs, ivnga tähden sitä wircummin han»
«itzeman pila; tietein e«a nyt on aica u-
nejta nosta; Rom. i;: v. n. nimittäi»
<i «inoasians Christuxen ensimmäisen tule»
miscn suhten Evaugeliumin walon ja «r,
mon päiwän edestuottamisella: mutta
myi< että pian <o ehtokin tule ja lähesty,
jona työwacn palca maxetan, ja uscolliset

palwellat Metäywät heidän HER»«ns iloon.

luma-



Jumalan Lasten
Hengellinen

Wjan-Tlcto.
l-sist

Sunnuntai ja Sabbatyi-
palwistä ja mutsia Juhla»
ja myös Arcklo.paiwllta.

nstx. Uuden-Wus-
den - p<iiwänö on,

WH?jD cosca he owat Chri-
stuxes lEsuxes tullet

uuderi Luondocappaleri, ja saanet
lEsuxen Nimes uscon cautta uuden
hengellisen elämän, uuden sudäm-
men, uuden mielen ja uuden hen-
gen, ja sijna armon cauttn caswa-
wat ja wahwistuwat.

2.xi Heidän P<läsiäisens on,cosca he lEsuxen Christuxen Ptj-
nan, Cuolemau ja Vlösnouftmlstn
cautta cuolluista, owat ylösnosnet
hengellijestä cuolemasta, uteen armon
elämään, ja eläwään toiwoon ljan-
caickisesta autuudesta; nhn että he

A» taita,



taitawat sanoa, me olemme ylss,
nosnet Cdrisiuxen cantza, ja e,
himme nijt<l cuin ylhäll<l swat.
Col. Z: v. i.

3.xi Heidän Heluntai Juhlanaon, cojca he »wat Mmiellftst coosa
(Ap. T. M. 2: v. 1.) sa saamat
PyhZn .hengen Armon lijcutuxen ja
waicutuxen Jumalan sanan ja har<
tain rucousten cautta (Apost. T.
Kiri. i: v. 14.) Sillä caicsi jot<
<a Jumalan Hengeldä waicu-
telan, ne owat Jumalan s.ap<
set Rom. L: v. 14. ja, jolla ei
ole Christuxen Hengi, ei se ole
hänen omans, Rom. 8: 9.

4:xi Heidän RucouZ-päiyMjA
owat, cosca he jsca päiwaises pa<
rannures walltuideu lasten hengesä
humawat Abba racas Isil l Rom.
8: is. ja ermomattain myös heidän
hätä ja tusca ajallans etziwät HErs
raa. Psalm. 77: v. 3.

s:xi Heidän Sunnuntai ja Sab«
owat, cosca heiöy-»

täwät Slcluilcnsa lewon ja rauhan
lumaiasa, Jumalan Sanan
cantza Sielunsa rawitzewat, jaSie,
luunsa wzrwotuxen ja lohdutuxen
saawat, lEsuren haawoisa.

6:xi Heidän luhlans ja Sab-
bathi-päiwäus owat punaisilla

caunistetut: Se on



he löytämät heidän SielunS lewon
ja rauhallisuden lEsurc» Wercn
attsiosa. (Esai, 6z: v. 2, 3.) ja
lEsuxen haawoisa.

7-.N Heidän Marian päiwäns
ja Apostolitten päiwäns owat,

rosca he muistamat ja ajattelemat
Apostolltten, ja muitten Pyhäin us-
rvn, elämäkerran ja kärsimisen/ sei-
sowaisuden esicuwan, ja caickein
pyhäin Miesten, jumalisen ja py-
hän elämäkerran harjoturen itzeVens
hywäri esimerkin, ,a noudattamise-
xi. losa myös heidän Mickelin
päiwäns on, cofta ht caickinaisia
pahennuria wälttäwHt, ja Lasten
raitaisen nöorydesä käckndywät: Ju-
malan PylMn Engelitten suojeluren
heidän ja niitten wäbäisten Listen
ylitze naiuitzewat. IMa eaikista
he, sekä Sunnuntaina, että muina
Juhlina ja Pyhä-päiwina Jumalan
Sanan cmma cuulla saamat, nijn-
cuin myös Jumalan suurista hymi-
stä töistä, JEfuren Sikimisen il-
moitm-est ja Svndymisest NeitzyestH
Mariasta, Msiixen Piinasta ja
Cuolemasta, Msnousemisest cuollui-
sia ja Pyhän Hengen uloswuodatu-
xesta. , .

B:ri Heidän Isulu Juhlan»
on, cosca he iloitzemat lEsuren tu-
lemisen ylitze mailmaan/ yhteisexi

A 3 Kma»



lunastuxeri räikille syndisille, ja cos-
ca he lEsuxen sydämmens carsinai-sien ftawat uscosa käsitetyn, hen-
gellises waiwaisudes, uscon ja rac,
kauden capalo-waatteisa, ja Enge,
litten Weisun jalken nndawat lu,
malalle cunnian corkeudes, cosca heil-
lä on Maasa hengellinen rauha, ja
HERran waicuttawaisen armon
cautta hywa tahto, että eläjä cuol,
la lEsuxen omana ja lEsuxelte,
waan ei synnille eli itzellensä 2. Cor.
5: v. is. l. Petr. 2: 24. Rom. 14:v< 8.

Z:ri Heidän Arkio.päiwäns 0-
wat, cosca he owat tvön tekemises
HErran Wijnamäes heidän omi-sa sydämmisäns, ja ylösrepiwat sen
vhdackct ja orjantappurat Jumalan
Sanan cuuliaisudella, caiwawat sy-
wään, ja ei kylwä orjantappurainsecaan ler. 4: v. 3. kylwäwät lu-
malan Sanan callin siemenen hei-
dän jydammihins kyynelillä, ja i-
lo!la niittämät Psalm. 126: v.
s/ 6.

i<2:xi Heidän Työ,päiwäns 0-
wat mustilla Bokstaweilla merki-
tyt; silla sijnä on heidän sonnin tur,
meluxen, wiheljaisyden. ja oman
woimattomuden lundo, heidän Sie,
luins työtä tekemisesä, hengellisisä
lasituxisa, ja kmsaurisa: mutta ts-



<nän nykyisen ajan waiwat ei o,
le sen cunnian werta, cuin meil-
le ilmoitetan. Rom. 8: «8. mei-
dän waiwam joca ajallinen ja ke-
wia on, saatta meille ijancAickisen
ja määrättömän cunnian 2.Cor. 4:v. i?. jonga lyön tekemisen alla he
myös waattens pesewat, ehkä tämck
waiwa heille wielä sumerikin jou,
duis; sillä wihdoin se tuitengin cuulu:
Nämat owat ne jotca suuresta wai-
wasta tulit, ja he owat heidän
waattens ja ne Caritzan

Weresä walaisnet. Ilmest..
Kirj. 7: v. 14.

!I:stxi
Vliwoista <a Rcain-muuto-
xista/ Wuosista/ Cuucausista/
Paiwlsta/Heikistä jaSil-

män <räpck)xlstli.

Aiwolsta yhteisesti.
Wljna HengeNises Ajan-Ticdos

owat caicki Ajat yhteisesti jae-
tut Lalween ja Suween, ja wuo<
tawat tasä elämän
nijn hywin Talwella cuin resallä<
tm, cosca HERra on caiken maat

A 4 Cum»



Cuningas olewa, «. Zach. 14: v.
8, 9-

Talwi täsä on Jumalan lasten
seka sisalliset ahdiftuxen tilat ja kiu-
sawet, että myös ulconaiset waino,
miset mailman ylöncahesa/ wihasa
ja pilckamisesa jumalisutta wastan;.
joisa tiloift myös Jumalan lapset,
Jumalan Sanasta saamat elämän
lohducuren, nijncuin joisa heidän us-cons coetellan. i. Petr. i: v. 6, 7.
Jae. i: v. 2,3, »2. Match. 5: v.
!O, 11, !2. I. Petr. 4: v. 12, 13,
»4. Sillä heidän ammunda-
man wettä ilolla autuuden »äh-
teistä. Csai. 12: v. 3. Esai. 55: v.
i/ 2. loh. 4: v. 10,14. Ilmest.
Kirj. 22: v 17.

Suwi eli Kesä täsä on, ne erin-
emaiset armon wahwisturen, lohdu-
turen ja wirwoturen hetket: joina
he cucoistawat Jumalan ja Wa-
pahtajan lEsuren rackaudes, hen-
Zellises rauha s ja ilosa HERrasa,
jia Jumalan Nimen kijtoxesa ja yli-
styresä, ja, ei ninoastans itze Xvij-
napuunsa ja Fijcunapuunsa alla,
peltämättl asuwat, Mich. 4: 4.
mutta mvös cukin eutzu cumpa-
nitts, wijnapuunsa ja Fijcuna-
PUUNZ ala, Zach. 3: v. IQ.

Mutta ei heidän coco Suwens
ole täsä Mailmas, jonga tähden he

«hiwät



etziwZt tulewaista. Ebr. 13: »4. la
ottamat ajan merkeistä waarin, joi<
sta he hawachewat ja 'ymmärtämät
että Suwl on jo läsnä Luc. 21:
v. 30. Tasa Mailmas on heille
ainoastans mincuin Suwen alcu eli
edelläkäywäinen mercki armon suloi-
sudesta armon esimausa: joca Su-
lvi on heille toisinans aiwan cuiwa /

Psalm. 32: v. 4. jonga tähden myös
weisatan:

Calwi merkitht wmwa
Cnin c>F taäll Ibmlsill,

Bvaan Snwi iloo CaiwaN/
Cni» suoda» »scollisill.

Aicain-muutofista.
Mncuin ajat ulconaisisa muutta

wat: ei ainoastans luonnollisisa,
Suwen jaTalwen, Wnotten, Cuu-
cauttell/ Päiwan ja Pon muutoxi-
fa; mutta myös Mailmallisten hal«
lilusteugiu lijeuturisa ja sijrtäyM:
jotca caicki HERralda lumalalda
tapahtumat: Sillä Hän muutta
ajat jahettet: pane pois Cunin-
gat ja asetta Cuningat: Hän
anda N)Mille wijsauden jaRm-
märtäwälsille taidon ja ymmär-

'sän ilmoitta fhwät ja
salaiset asiat: Hän tietä mitä
pimiäsä on, sillä hänen tyts-
näns sn suls walteus. Dan. 2:

As v. 21, 2U



v. 21, 22. Nijn Myös on sen hen-
gellisen suhten ajan muutoxet: Sij-
nä on, HKRran otollinen N)uo,
fi, ja meidän Jumalan» costo-
päiwä, lohduttaman caickia
murhellisia. Esai. 6i: v. 2. Sij-
yä on HlLßran otollinen aica
Za autuuden Päiwä. 2. Cor. 6:
v. 2. Sijnä owat myös costo päi-
wät, että caicki täytetäisin cuin
kirjoitetut owat Luc. 21: 0.32.
Sijnä on Caritza Sionin wuorella
»valituidens
v. 1. :c. Sijnä on myös sen hen-
gellisen Babylonin langemuxen aica
Ilmest. Kirj. 18: v. 2. Sijnä on
HERra säätänyt costo päiwän,
ja wuofi on tullut hänen omian-sa pelasta Esai. 63: v. 4. Sij-
nä on myös HERralda tiettäwa
päiwä, joca ei ole päiwä eitä

sijnä on myös ehton wal-
teus. Zach. 14: 7. Siinä on
?xi päiwä HKRran edes nijn
cuin tuhannen ajastaica, ja tu<

5 tyannen ajastaica nijn cuin yxi
'päiwä, tosca HERra kärsiwälli-
sydes odotta synnisten parannusta.
». Petr. 3: v. Sijnä owat'HENran armon cutzumisen hetket;

' Sijnä on myös ehto, (osta työ-
wäen palcka maxetan. Matth. 20:l v.«. «. 8. Sijnä oy aica ylös-

nosta



nosta ja palamain Lampuin canffa
mennä Plkä wastan; Sijnä on
myös Puoli, yön aica, cosca huuto
cuulu: catzo Zlltä tule, mengät
händä wastan. Match. 25; v.
i, 6.

Wuofista.
Sijnä on myös jocaitzen elon eli ar<

mon ajan wuosicaudet luetut. Ih-
miselle on määrätty aica, hänen
cuucautensa lucu on sinun tyts,
näs: Sinä olet määrän asetta,
nut hänen eteensä, jota ei hän
taida täydä ylitze. Job. 14: v.
s. catZo minä olen colme wuottn
tullut ja etzinyt Hedelmätä tä-
stä Fijcunapuusta, ja en löydä:
lc. anna hänen wielä tämä rvuo»
si olla nijn cauroan cuin minä
caiwan hänen ymbärins ja son-i
nitan: jos hän sittekintekis: jollei, nijn hacta händä
fitte pois. Luc. 13: 6,7, z.

sarcaus WuoM.
Carcaue-wuosi on ollut ainoa<

stans yxi eli caxi kerta: NilncuinJosuan aicana sodasa Amorerein Cm
ningoita wastan: jona aicana Au.
rinZo seisoi keskellä Laiwasta il.
wan lastemata coco päiwän!
I<» ei ole yxitän pckiwä ollu

A 6 sencgll
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ftncaltainen eitä ennen eikä sit,
te, eos<-a HKRra yhden Miehen
änen cuuli; Sillä Hil3Rra sodei
Israelin puolesta. Jos. 10: v.
13, 14. Nijn tuli myös Emunaan
Histian elon aica pldäilnetyxi wijsi-
toistatymmendä Uluotta, josa
myös yhdexi merkixi HERralda ta-
pahdu!, että warjo tuli wtdetyxi ta-
caperiu Ahaxen Saijarista kymme-
nen juonda. Esiu. 38: v. s/ 7, 8.

Mutta sitä waftan izan lyhenda-
miftn Carcaus,wuodet tapahtumat
llilammasti Ihmisten syndcin tähden.
l3t Sinä ole se Jumala, jolle
jumalatoin meno telpa; joca
paha on ei se pysy edisäs. Dyc-
tärit ei pysy Sinun Silmäis e>
desä: caicria pahantetisitä Si-
nä wihaat; Sinä cadotat
l)etteliat: HSRra caubistu mur-
halta ja warcaita. Psalm. 5: v.
s, 6, 7. Murhamiehet ja pettä-
jät ei pidä tuleman puoli-ikäns

, Psalm. 55: v. 24. Nijn Hanamal-
,le sanottin, että hän käänsi Causan

. HERrasta pois: tänä N?uonna
,pitä sinun cuHleman «. ler. 28:

, v. !6, ,7.
Nijnmyös walituiden suhten ta-

pahtu Carcaus-wuodet, murhen ja
.waiwan ajan lyhendamisexi. Rijlt-
cuin lewsalemin häwitpres tapah-

dut,
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dui, ja wieln ivijmeisellä ajassaan
loimotan, eitä Hößra Walttuiden
tähden, lyhenda nän<ät wc> '.rupiset
suruttomuden aiut: N<u<imn Wa,
pahtaja ZEsus sano: enee ne päi-
w«U olift lyhetyt, mjn ei yxikän
liha tulisi autuaxl, mutta N?a-
littuin tähden pitä ne päiwäl
liettämän. Matth. 24: v. 3, 24.

Zuucauflfta.
HenHellisten lijcmusten suhten, nijn

on se ensimmäinen Cuu cuin Sielua
eohma Loca<CuU: joca sisälielan,
ge, cofta S«eiu tule hänen fyndins
ja sisällisen saastaisudene tundoon:
cuinga hän ennen surultomu-
desanS on ollut nijncuin vrl laineh<
tiwa Meri; joca ei ole woinut
tywendyä; waan hänen aldons
owat heittänet loan ja mudan
Esai. 57: v. 20. josta hän nyr oy
nijncuin saastainen ja raicki häÄ
nen wanhurscaudensa on nijn,
eui» saastainen waate. Esai.
64: v. 6.

Tämän päälle nyt (ellei erino,
maista kiusauxen Talwea wälin tule)
seura Touco«Cuu/ cosca hänen sy,
dämmens tule catumuxen murhcsa y<
löbl,, nntlyri hywän maan: sosta sei,so: Ryndätät teillennetyndK, että

A 7 "^
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nyt on aica siLßra eyiä fijhen-
asti cuin Hän tule ja saatta teille
«vanhurscauden Hos. iv: v. 12.
ja sijnä cuin ei sydän ole tullut hy-
win wilin - raudalla kynnetyxi ja
weltätyri, nijn että sydammen pohja
olls tullut lijckuman, ja oman wan-
hurscauden petollisen turwan ja yl-
peyden nijn myös synnin rackauden
orjantappuran caswaminen peräti cu-
kistuman, sijnä pitä kettaus tapahtu-
man. Ryndätät wastudesta ja
sltät kyltv<lks orjantappurain se-
can. ler. 4: v. 4. Tasa nyt
myös Ewangeliumin sanan callis
siemen kylmeten murhellisten ja sär-
jettyin sydämmihin uscon ylöshe-
rätyxexi Jumalan armoon ja lE-suxen Christuxen Meren ansioon.

Kesä-Cuu/ on sen ustowaisenSielun menestys ja cucoistaminmarmosa, hengellisiin Hedelmijn, joi<sa hän caftva ja lisändy, ja hänelleon kircas wanhurscauden Auringon
lEsuren walo ja autuus hänen sij-
,peins alda. Malach. 4: v. 2. josa,

, cosca HERran armo lämmittä hä-,nen sydämmens, nijn hän joutu tu-
, lendumas elon aican, jolla wälillä.myös uscon cottuxen tuulet lijckuwat
'ja ylitzekäywät. Esai 54: v. n.
,Matth. 7: 24, 25.

Sillä, sillä wälillä on euitengin
wiela
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lviela myös hengellinen Heinä-
Cuu/ cosca yxi uscowainen sielu
ajattele ja tutkistele tämän ajallisen
elämän lyhykäisyttä ja catowaisutta:
Sillä caicki liha on nijncuin ruo-
ho, ja caicki ihmisten cunnia
nijncuinruohon cuckainen. Ruo-
ho on poiscuiwanut, ja sen cuc-
kainen lacastunut. Mutta HGr-
ran Sana pysy ijancaickisest. l.
Pett. i: v. 24, 27. Esai. 40: v.6,
7/ 8. Ihminen on eläijänsä nijn-
cuin ruoho: hän cucoista nijn-
cuin cuckainen kedolla; cosca tuu-
li täy sen päällihe, nijn ei hän
enä kestä lc. Mutta HKRran
armo pysy ijaneaickiststa ijan-
caickiseen hänen pelkäwäistens
päälle; ja hänen wanhurscau-
dens lasten lapsijn. Psalm. 103:v. is, 16, 17. -

Se hengellinen Elo<Cuu seura
sitten tämän jätistä cosca Jumalan,
lapset coettelewat mjtä paras o-l
lis, ja owat wilpittsmät, ja ei
tellengän pahennuxexi Christu-
xen Päiwään asti: täytetyt wan-
hurscauden Hedelmillä, jotea
lEsuxcn Christuxen cautta hei-
si tapahtuwat Jumalan tijtoxe-j
xi ja eunniaxi. Phil. n: v. 10, n.
joca tapahtu jos he lEsuxesa pysv-
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wät, niincuin Wavahtaia Iffsussano: Minä olen wnnapuu, te
olette orat: joca Minusa pysy,
ja Minä hänesä, bän candapal,
jo Hedelmätä, fillä ilman Mi-
nuta et te wo, mitän te!?oä. loh.
is: s. Tämä e!on,aica on nyt cah-
talainen, ensist hengellinen elon-
aica, cuin HERra anda erinomai-
set lijcutuxen ajat, nijn tttä monda
Sielu rupea yhtä haawa ja yhteen
aicaan uscoman lEsuxm päälle: tä-
sä hengeliisesä elon-aiasa HERra
uijncuin ylösleicka Jumalan Sanan
wlucuturen cautta lijckuwaifia Sie-
luja, julki jumalaltomitten ja uscot-
tomitten suruttomudesta, jonga täh-
den myös työwäki eloon lähetetän.
Match. 9: 37/ 38. että HERra
lEsuS sitte percais ne hänen Rijhe-
säns, ennen cuin hän Nisut Aittaan
roco. Match. 3: v. 12. Tästä hen-
gellisestä elon-ajastaWapahtaja lE-sus puhu., loh. 4: v. 35. ilittets
te sano: wlelH on neljä Cuucaut-
ta, ja elon-aica tule? caho Mi-
nä sanon teille; nostacat plmsn-
ne ylös ja cahooat Mainioita,
.sillä ne owat jo walkiat elon-a-
-,jaxi, Täsä hengellisefä elon-ajasa
on nyt myös Jumalan lapsilla ilo,
,josta seiso: Sinä lisät Cansan, ia
lisät hänelle iloo: Sinun edesä,

Uoitan,
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lloitan nijncuin elon-alcana ilol-
tan. Esai. 9: v. 2. Täsä hengellises
<lon-ajasa, eli sen alla nijn HER-
ran Duomion cautta tulemat myös
jumalattomat jotca jumalattomude-sans cuiwettunet owat, usein Ju-
malan wihan sirpillä ylösleicatuxi
ja heitetyxi Jumalan wihan suureen
ruoppaan. Ilmest. Kirj. 14: v. 14,
is, !6, !?, iz, 19. Coisexi on
wyse ijancaickifen elämän elon-
aica cosca HERtan walitut tulewat
cootuxi Taiwalliseen Aittaan, ja oh-
dacket poldetan: josta Wapahtaja
lEsus puhu. Match, iz: v. za,
41, 42, 43. Sallicat casiva mo-
lemmat elon-aicaan asti;
ajalla sanon minä elomiehille»"
cootcat ensin ohdacket, ja fitocat
heitä lyhteisiin poldettaa: mutta

cootcat minun Aittaani:
josta seiso; Glon-aica on Mail,
man loppu; mutta Alomiehet
owat 65ngelit:c.

Amllisen suhten/ owat myös wie-
lä Talwl-Cuut/ Jumalan lasten
coetuxet kiusauxisa,ja murheifa, jo-
sta me jo cdelläwoiltain aimoista o-
lemme waarin ottmiet.

Näitten seasa on myös ajallise-
sti lämbnmällä ajalla, hengellinen
Mät6'Cuu/ st on cosca Juma-

lan
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lan armo ja hywys ymbärins pirit,
tä yhden suruttoman syndisen, ter-
veydellä, rauhalla, Maan run-
salla Hedelmällä, lumalan Sa-
nan walölla ja armon cuhumi-
sella parannuren; niin he sitä e-
nämmin sen määrin käyttämät; sillä
pahudesans ei he anna itzens Ju-
malan Sanalla määristä teistäns
nuhdella, eikä itzens suolatuxi tulla
Jumalan Sanan suolalla; Match.
5: v. iz. Marc. 9: v. 45. Vlösherä-
jämän synnin unesta, ja totisen pa-
rannuren hedelmiä tekemän: josta
tule ettei ainoastans heidän sydam-
misäns ja omisa tunnoisans, sMnin
himon madot cuohu, mutta myös
heidän puheisansakin, niincuin yl-
peydes ja röyckeydes, ktrouxis ja
wannomisis, riettais ja häpiällisis
puheis, pilcoisa jumalisutta wastan,
zc. Sillä heidän curckuns on
awoin hauta, heidän kielelläns
he pettäwät, mvrcky
«n heidän huuldens alla.
den suu on täynäns kirousta ja
haikeutta. Rom. 3: v. iz, 14, is.
cuin cuitengin Jumalan Sanan
jälken, puhe pidäis oleman paran-
nuren tarpexi että se kelwollinen
cuulla olis. Eph. s: v. 29. josta
myös seiso; Teidän puhen olcon
«ina otollinen, ja suolalla secoi-

tettu.
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tettu. että Te tietäisitte cuinga
teidän pitä jocaista wastaman
Col. 4:v.6. Jos sencaltaiset HER-
ran tygö sydammestäns kaännyisit,
nijn he itzt näkisit la tundisit, cuin-
ga mädännet heidän haawans o-
wat, cosca he hulludesans owat,sekä
sydammelläns että kielellans ja töil-
lans, elämäkermns wastoin Juma-
lan Sanaa wiettäl.et ja käyttänet,
sanoden Moln Dawidin cantza;
minun haawanl haistwat ja mä-
tänewät minun hulludeni täh-
den Psalm. 38; v 6. Silloin he
myös löydaisit, cuinga he owat ol-
let mädänneet puut, ja mädän-
neitä hedclmita candanet. Matth.
,2: v. 33. cuinga he owat canda-
net pahoja marjoja cosca
mala odotti heidän N?ijna-mar-
joja candawan. Esai. s: v: 4.
la, caicki suruttomat synnin oriat
macawat ja hlippanewat oman rah-cansa päällä, (Zeph. 1: v. 12.)
nijncuin Moabista seiso: Moab on
nuorudestans ollut surutöin, ja
on rahcansa päällä alallans ol-
lut, ja ei coscan wuodatetuxi
tul!ut yhdestä astiasta nijn toi-seen lc. lerem. 48: v. n. M su-
rutöin ei ole coscan lijcutures ollut,
catumuxcn murhes, Sielun ahtau-
des, armon owen päälle colcutta-

mises,



esx ) 2° c z^
mises, ia parannuren hedelmis,
waicka heillekin on Jumalan armo
tarittu: Sillä ehkä jumalattomil-
le armoja taritaisin, nijn ei he
«pi cuitenZan wanhurscautta:
waan tekewät ainoastans paha«
Oikeuden maalla, Sillä ei he
näe HGRran Cunniata. Esai.
26: v. ic>. waan he muuttelewat
oikeuden sapexi; ja wanhurscau/
den hedelmän coiruohoxi. Amos.
<6: v. 12. Tämä on nyt yri lawia
Mätä CuU/ siinä suruttomasa Chri,
siicunnasa, yxi tzapatus joca eai-
iken taikinan hapatta. i. Cor. 5:
d. 6. Näitten suruttomain paha
esimercki irstaises opis eli uscos, pa<
hendawaises elamäkerrasa ja ulco-
rullatus Christillisydcs, pitä sijs, cai,
kilda, jotca Sieluns autuutta ra-
castawat, cawahdettaman. Nijn-
cuin Wapahtaja lesus sano: catzo-
«at ja cawahtacat teitänne pha-
riseusten ja Sadduceusten (se on
lllcocullattuin la synnin suruttomudcs
uscomattomain) hapatuxesta.
Matth. 16: v. 6. Jos sijs heräte-
tyt myös ei ole oikein hcngellssesti
walwowaiset, nijn tämän Mailman
pahcnnuxeu hapatus ryhty myös
heihin: jonga tähden Apostoli Puhä
Pawali sano: Sentähden
cat st wanha taikina, nijncuin te

happn
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happamattomat oletta; :<?. i.
Cor. s: v. ?/ 8.

SyYS-EilU on ulconaisesti sen-
caltaulcn että se caicki Cuckaiset ma-
rista, ja myös Lehdet Puisiakin ru-
pewat maahan putomaan ja lange-
man. Nijn tapahtu se myös luon-
nollisesti ihmisen ijän can§a, että
nuoruden cuckaiset ja michuden wi-
heriäiset Lehdet poiswarisewat: mut-
ta hengellisesti nijn wanhurscan
pitä wiherjöitzemän nijncmn pal-
mupuun, ja caswaman nijncuin
Cedripuun 2.ibanomsa, jotca o-
u>at istutetut HiKßran huonesa,
pitä wiherjsihemän meidän Hu-
malamme Cartanoisa: heidän
pitä wesoiman wielä rvanhude-sansa: hedelmälliset ja roihsn-
net oleman. Ha julistaman ettH
HERra on nijn hurscas; mi-
nun turwani, ja ei ole HänesH

Psalm. 92. v. 13, 14,
ls/16. Silla se Mies on siunat-
tu joca luotta HiLßraan; ja
HERra on hänen turwanst».
Hän on nijncuin se puu joca»
Veden reunalla on istutettu, j»
Gjan wiereen juurtunut; SUIH
jos wielä palawa tule, nijn ei
hän cuitcngan pelkä, roaan senLehdet pvsywät wiherjäisnä, ei<
t<j murehdi cosca cujwa wuosi

tule.



tule, mutta canda Hedelmän il,
man lackamata. ler. 17: v. 7,
8. Sentähden toimi Ihmistenseasa owat oitiat Harmat Car-
wat: ja wirhitiin elämä on oi-
tia wanha itä. Wijs. Kirj. 4:v. y.

Naisä caikisa Cuurausisä Juma-
lan Lapset nyt kyllä tietämät, että
aica on lyhetty, ja että tämän
Mailman meno on menewä. i.
Cor. 7: v. 29,3c», zl. Ia ettei heil-
le täsä ole pysywäistä CaupunZi-
ta, waan tulewaista he etZiwät.
Ebr. iz: v. 14. ja sentähden odotta-
wat ja wiwowat, afallisten Wuot-
ten ja Cuucautten edesculumisen jäl-
len, Pitää Uutta Vuotta Taiwa<sa; jofa heille on paijat luhla<-päi-
wät, ilman Arkioita, paljat Häa-
paiwät walmistetulle Caritzan Emän-
nälle. Ilm. Kirj. 19 :v. 7,8, 3.
ja ijancaickinen lepo: Sillä Hu-
malan Cansalle on yxi lepo wie-
l<j tarjona,, ja joea hänen le-
poons jo tullut on, se lewäjck
töisiäns, nijncuin I"lN"lalin
Hänen tsistäns. lTlijn ahteroit-
cam sijs sijhen hepoon tulla :c.
Ebr. 4: v. 9, ic>, ». Ilmest. Kirj.
14: v. 13. longa tähden myös
Klrcko,wirlesa weisatan:
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Ktt >Hl3Rraa yximielisest,
Tääll pglwelemme sydZmmess,

Gin yöt' tytön Jumalan,
Sabbachi suurta pitH s«am.

Päiwistä/
Paltzi sitä cmn Pyhä.pälwistä

ja Arckw, pmwistä jo puhuttu on
edellä-kauwaistsä, nijn waarm

oletan nyt wiela.
Päiwäu pituus ja lyhyys.

sWljnä Hengellises Ajan-tiedos o-
wat myös pitkät ja lyhyet Pai-

nat, el luonnollisten Päiwäin suh-
ten, waan Ihmisten elickä tyhmy-
den, elickä myös Hengellisen toimen
ja ymmärryxen suhten. Ne pittät
päiwät täsa elämäs owat jumalat-
lomill ja suruttomill, jotca sanomat:
Mengämme sijhen Caupungijn,
ja sijnä yri U?uosi
ja tehtämme Cauppa ja woitta-
camme, ja ei he tiedä mitä Huo-
men» tapahtu. Jae. 4: v. IZ, 14.
Eli sanomat Sielullens: Sielu, si-nulle on pandu paljo Kyrvittä
monexi N?«odexi: lewä, syH, juo,
riemuihe. Mutta Jumala sano
heille: Sinä tyhmä, tänä 3snä
sinun Sielus finuloa poisotetan;
cuca ne sitte saa cuins walmista,
nut olet. Luc. 12:0.19,20.

Ne



Ne lyhyet päiwät owat M
mastan nljlle taitamille ja juma-
lisille sieluille u jotta catzowat Päi-
wäns ja ikäns päälle hengellises wij-
saudes: ja sanomat Dawidin cantza,
<s<3Rra opeta minua ajattele-
maan minun loppuani, ja mikä
mitta minun elämälläni on; tie-
tärent että minä ercanen tääl-
dä. (s«tzo minun p äimäni o-
wat Rämmcnen leweys tsksnäs,
ja minun elämäni on nijncum
ei mitän Sinun edesäs: cuinga
«iwan tyhmät owat caicki Ih-
miset jotca cuitengin nijn su-
ruttomasi eläwät, Kela. Maan
he menewät pois nijncuin warjo.
«. Psalm. 39: v. s, 6. Josta
myös Wirresä weisatan:
täinen on meidäm menom, z«
caick eloin, tääl surkias surun
alhos. Mutta armon lohdutuxes ja
Autuden teiwos owat cuitengin lu<
malan lasten päiwät ne kirckaimmat,
pisimmät ja aiwan wiherjöitzewät
eläwasä toiwosa, josta HER-
ra sano: Nijncuin Äiti poi-cansa lohdutta: nijn minä tah-
don teitä lohdutta, ja teidän
pitä Jerusalemisi, lohduturensaaman. leidän pitä sen näke-
män, ja teidän sydämmenne pi-
tä iloiyeman, ja teidän luunne

fits



pitä wlhoittaman nijncuin Ruoe
ho: Nijn tutan HKRran V<lfi
<6änen palweljoisans, ja
Hänen wihollisisansa. Esai. 66: o,
14. Sinun eläwät, j<z
minun cuolleet ruumiui nouse-
wat jällens cuolleista. Herätkäb
ja teyscatcat te jotc» «acaatt»
maan alla; sillä sinun on>
tviherjsisen kedon oaste, )« ma«U
on cuopeet hänestänH
Esai. 26: v« 19. Jumalan Lapsille
on sijs ijancaickinen elämä; nim et»
tä plmalcUtomam pitkät päiwat se»
suhteen owat amoastans nijncuin yxii

i silmän räpäys; silla heidän wchoib»
tamisens pysy cuitcngm, waicka ei he
sitä luule/ amoastans wähan m'ca«
ja heidän huckumisens tule pian ja
ökist heidän pääLens. Nijncuill
Dawid sano; Aäwihasiu pahai»
tähden; js älä eadehti
liHitä. SillH nijueuln heinä h«
pian hacatan pois; ja lacastu«
wat nijncuw wibolttap» ruoho.
Minä näin Jumalattoman sa»e
gen jalon ja waloiiw, jocH ls«
«vitti iyens ja «vihoitti nijncuin
wiherjäinen s.aurberin puu, Iahän powmem ja eaHo ei hän e«
nä ollut: Ia minä hän-
dä, ja «ei händä eusan lsytt^.



Assaph sano: Sinä asetit heitä
liuckalle, ja suorit heitä pohjaan.
Cuinga he nijn pian huckuwat;
<He huckuwat ja saawat cauhian
lopun. Psalm: 73: v. iz, 19.
lLi päiwä nijn pitkä ettei yo peräs,

Nijn elämät cuolema nouta,
Ntoni ennen ehtot on tuonen eräs

(luin huomcncld terwen nosta jouta»
<sctki cuoleman tietämätoin
Terwenek' nijn päiu?in cuin oin.
Autuas am oin päiwin muistane

Tygons ricndawän cuoleman hetken. :c.

Paiwän Tasaus.
päiwän Tasaus ulconaisis A-

jan-tiedois on st, cosca Paiwät ja
Döt caxi kerta Wuodes joumwat
yhden pitmsixi, nimittäin Kewällä
ja Soxyllä. Sijnä hengcllises A-
jan-tiedos on myös caxi erinomai-
sta päiwän Tasausta ettei kellan
tuks työllämbi ja rascambi Päiwä
pitkistyman, cuin sowelias olis, waan
sais huojcnnuxen.

Rewällä on tasa Päiwän Ta-saus sijnä että holhoa wähiä Lap-
sia, jotca ensist sen ajallisen elämän
suhten, rupewat nijncuin Kewällä
maasta ylösputcahtaman ja wesoi-
man, cosca he erinomattaisin nijn-
cuin orwot saawat pitkän Päiwän
«teens: Wapahtaja lEsus sano:
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Joca holho ftncaltaisen lapsen
Minun Mimeeni hän holho
Minun. Mutth.lB:v. 5. Ia A-
postoli Pyhä Jacob, Se on Isäl-
le ja lumalaUe puhdas ja saa?
ftatoin Jumalanpairrelus; ehiä
<l)rwoja ja hlidän mur<
heisans, ja iyeus saast aloina ma-
ilmasta pitck, lac. i: v. 27. Nijn-
tuin myös yhteisesti että stmtta Lap-
sia lEjnxen tygö, iosta Wavahta-
ja lEsus sano: Galiicat 2.asi«en
tulla minun tygoni, ja älkät te
kieloako he:tä: Sillä stncaltai-
sten on Jumalan Waidacunöa.
Matth. io: v. 14. loca saattami-
nen lEsuxcn tygö, ei ainoastans
tapahdu saaltamlseUa Castcn lijt-
toou/ mutta myös opctuxiua/ ncu-
womiM, ja heitä cafwattamisella
«urituxesa ja HENra n nuhcesa.
Eph. 6: v. 4. Psulm. 78: v. s.

Syillä tcipahtu Päiwän Ta-saus: wanhain ja ijallisten, heickoin
ja woimattomam holhomises ja aut-
tamises, ermomaltain myös wanham
wcmhembain ja omaisten, ettei nijtä
pidä pandalnan Seur-icnnnalle m-
situxexi, cofca heillä Lapsia on, jot-
ca heitä holhoa tmcawcu, jonga
tähden Apostoli Pyhä Pawali sano:
Jos jollakinufcollisella Mie-
hellä eli vaimolla pestejä on,

B 2 se



ft heitä holhocan, ja ältsnSeu-
racunda rasittaco, että oikeille
pesteille taybyis. l. Tim. s: v.
l<s. Mutta jos ei socu omistane li,
joitengin perhestäns murhetta pi, l
dä, se on Uscon kieldeinxt ja on
pacanata pahemdi v. 3. Nijn
elätti Joseph Isäns Jacobin eallina
«icana Egyptin maalla Luom
45: v. 9, ia, ». Syrach sano
«iwlM merkillisesti? Joca HGR"
ra pelkä st cunmoitta -
sänss ja palwele
tane, ja pitä heitä Herranansa,
kunnioita Isäs ja HitiZ työllä,
puhella ja tärsiwällisydellä, että
heidä» siunauxenfa tnlis sinun
päälles :c. Racas 2.apfi corja

hänen wanhalla ijällän-
sä, ja älä saata hänoä murhel,
lisexi nijn eauwan cuin hän elä.
Rärst händä jos hän tule L.ap-
silliseri, ja älä catzo hänoä ylsn
rvaicka sinä olet jalombi. Silläse hywä cui» N?anhemmille teho
dän ei itänäns unhodetta: Ia
«vaickas olet syndinen, nijn sinul-
le cuitengin hxwintapahtu. Svr.
Z: v. s, 9, n, 14,15,16. Tällä
tawalla tarwitze Nlyös HERran tie
walmistusta: Nijncuin Prophetan
Malachian tantta ennustettu
Johan»es AaMasta, Hän on'

tFända-,



täändäwä Isäin sydämmek Tck-
sten tygö, za lasten sydämmet
Isäinsä tygö; etten minä tulisi
ja löisi maata kirouxslla. Mal.
4: v. s.

Ilman t3tä Tasausta Yhteisesä
elamäsa, nijn owat myös Jumalan
Lasten walillä erinomaisemmattin
päiwän Tasauxet sijnä/ ettei he
ainoastcms ruumimsesti mutta myös
hengellisestickin candawat toinentoi-sens cuormaa, nijncuin Apostoli
Mha Pawali sano: Rackat U?el«
zet, jos Ihminen osa johongun
wicaan tulla, nijn te jotca hen,
gelliset oletta, ojetcat sencaltai-
sta siweyden Hengellä, ja catzo
itziäs, ettes sinä myös kiusataisi:
Candacat toinentoisenne cusr-
maa; ja nijn Christuxen Laatia
täyttätät. Gab.6:v.i,2. Ruumia
lisesti he sen tekewät, iosca he jaca-
»vat omans Pyhäin tarpeexi, ot-
tawat mielelläns huoneseen Rom.
K2: v.13. Josta Apostoli P.Pawali
wiela myös sano: Gi nijn luullen
että muilla pitä oleman huojistus
ja teille ahdistus: waan että ss
tasan olis, nijn palwelcan tei-
dänrickauden heidän tsphyttäns
tällä ajalla :c. 2.Cor. 8: v. 13,14, is.
Hengellisesti he candawat toinen-
toistus cuormaa: ei nijn että joen

G -3 woeis
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woeis candaa toisen sundiä; Mä
Cdristus lEsus aiiioastans on cac,
kein synnit caudanut. Esai.s3: V.4, s.
Mmm hcldän pita toineutolsens
cnormaa candaman, niin että he
toinentoisens walimxet ja tnnnustll,
xet kärsiwällilvdesä euuldelewat, ia
rucoilewat heidän edestäns. lac. s:
v. is. Pnnä kärsiwäisct owat 1.

Petr. 3: v. 8. Toinentoisens loh-
duttavat ja holbowat 1. Thcjs. s:
v. 14. Ia rackcmdesa toinentoisens
kärsimät, ia andawat toinentoiselleiis
andecxi. Col. 3: v. 13. Ia nija
rackaus peittä paljo ricoxira 1.
Petr. 4: v. 8. Sentähden Apo-
stoli Pyhä Pawali myös sano: I-»
loitcat iloisten cantza, ja itketät
itkewäisten cantza. Rom. 12: v,
1?. Näin be toinentoisens cantzasen kylmän T''lwenZ!n Päiwät ta«
soittamat. Sillä, caicki jäsenet
pitä tsinentoisestans surun pitä-
män. jos yxi jäsen kärsi jo<
takin nijn caicki muut jäsenet
cantza kärsiwät: ja jos yxi jäsen
cunniasa piöetän, nijn caicti jä-
senet myös ricmuihewat. Mut,
ta te oletta Cbristuren ruumis
ja jäsenet joeainen osans jälkcn,
1. Cor. l?: v. 25, 26, 27.

HclM
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Hetkisiä ja Silmän-räpäyrlstä.

Jumalan armon waldacunnan
Hetket, meildä tosin owat salatut,
nljncuin Wapahtaja lEsus sano:
i3i teidän tule tietä aicaa eli
hettee, jotca Isa on Hänen woi-
maansa pannut. Apost. Tekokirf.
i: v. 6, 7. Cuitengin meidän tule
se tietä, että Perhen-Iscmdä lähte
warhain Huomeneldain palckaman
Toöwake Wijnamäkens, ja myös
Colmannella, Cuudennella, Rh-
dexännellä ja Rhdellätoistatpm-
mmellä Hetkellä, Matth. 20: v.
i/3/s/6. Jotca caicki owat Ar-
mon Hetket, sekä Mailman ijän pi<
tuuden suhten, Mailman alnusta,
nijn loppuun asti, että myös itze-
cungin Turulla joutilasna seisowai-sen suhten lapsudesta nijn wanhuten
asti, nijn cauwan cuin wielä Ar-
mon aica on ja Armoja taritan.
Erinomattain owat caicki, Christi-runnasa jo warhain aamulla Casten
lijton cautta tähän Hengelliseen
Työn tekemiseen HENran Wijna,
mäesa palcatut; ehkä monda nijstä,
jotca hamasta lapsudestans owat
tulleet itzens ollen Christittynä, ja ei
ole Urmon alla totisesa parannuxesa
nöyrytetyxi tullet, wijmein jääwät
amoastaus sijhen menestyreen cuin

B 4 heille
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ANle ajallisesti ollut on> nijncuin
paiwä-palckaans. Sillä monoa o-
wat cutzutut, mutta harwat wa-
litut. Match. 2c>: v. is.

Nijn owat myös HErranDuomioN Hetket Ihmsildä sala-
tut: Sillä sen pahan palweljan
HGRra tule sinä päiwänä jona
ei hän luuleckan, ja sill<i Hetkel-
lä jolla ei hän tiedä» ja Hän e-
roittaa hänen, ja anda hänelleosan ulcocullattuin cansta; Siel,
lH pitä oleman itcu ja hamma-
sten kiristys. Mattl). 24: 5O,
fi. i. Thess.s: v. 3. Nijn myössen suuren Babylonin langemifest
sanotan: Mdellä Hetkellä tuli si-
nun Duomios. Apoc. 18: v. ic>.
Ia Wijmeisen Duomion tulemisesiseiso: Mutta sijtä päiwäsiä ja
Hetkestä ei tiedä kengän, ei t3n-
Zelittän jotca owat Taiwasa, ei
Poicacan, waan M:tacat, walwocat ja rucoilcat,
sillä et te tiedä cosca se aica tu-le. Marc. 13: v, 32,33,

Jumalan Lasten kärsimisen suh-
ten, lEsuxen seuramisesa, .on Ca-
Pitoistakymmendä Hetke päiwH-
sä, joina Hetkinä taita usein muu,
los tapahtua, ettei karsimisen tarjon-
deleminen ole aina yhdencaltainen:
lbsta Wapahtaja lEsus sano: lSi-

ts
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ks CaxitoistakMmenoä ole p<ttK
n>Hn Hette? los jocu päiwäl-
HH waeloa ei yän loucka ihiän-?sä. :c. loh. n: v. 9, ia. Juma-
lan Lapsi.lt on walist Hmgellisew
murhen Hetki tullut, nijnculn Lap-
sen synnyttäjälle/ mutta heidän
dämmens saa jHtlens iloita loh. is:
v. 20, 21, 22. Heille on wälista
suuri waiwa synnyttä. Ilmeft. Kirj.
19: v. 7. Ia jos heidän lvälistH
täyty tuta HERran wihaa, nijn se
on cultengin heille yn Sllmätt<rä<
päys: Sillä HGRran Wih»
wijpy Silmän-rapäyxen, jaHän
ihastu Glämästä: Ghtona o»
stcu mutta Aamulla ilo. Psalm.
yo: v. 6. Esai. 54: v. ?/ 8. Nijn
oppcne nyt Racas Sielu Aiwoistch
ja Hetkistä waarinottaman. Jos
sinulle on lohdutuxen Hetki, nijn ä-
lä waella' suruttomudes, sillä taita
olla että murhen Hetki ei ole cau-
cana: jos sulle jällens on murhen
Hetki, nijn ikäwöitze ja odota sil-
loin lohdutuxen Hetke, ja rucoile
Dawidin cansia. Anna minun
cuulla iloa ja riemua; että ne

ihastuisit, jotcas särkenxt
olet. Psalm. 51: v. ic>. Sinä 0-
let minun warjelluxen, kätke mi-
nua murhesta; että minä pela-

B 5 ftettu-



siettuna sangen riemuisesi kerscal,
fin, Sela. Psalm. 32: v.7.

« « « !<!

liilnexi
Paaston-Ajasta/ Auringon
Mösnousemtsest ja Lafkemisest/
Auringon ja Cuun Pimene,ni«

sest/ ja Tahdein Juorusi ja
Walost/ erinomnttaln

myös Pyrstö-Tah-
deista.

Paaston-Ajasta.
NE Hengellinen paaston, Aica

slsällelange, co!ca Sielu caike-
sta svdämmestäns käändä itzens
HCRran Jumalan tygö, paastol-
la, itculla ja wurhella lc. Joel.
2: v. 12, IZ. loca Paasto pita o,
leman sencaltainen, että Ihminen
lacka pahasta ja teke hywä; Nijn,
cuin HERra sano: Tämä on
paasto jonZa Minä walitzen:l!.aste ne wallallens cuin wäck-
Edellä sidotut owat, päästä
rascautetut irralle, laske waiwa,
tut wapaaxi, ota pois cmckinai-
nen cuorma. Taita isowalle

wie raadolliset culkiat
Huone-
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Huonesies: Coscas näet alastSo
man nijn waateta händä, ja ä-
lä käännä iyiss pois lihas ty-
köä. Silloin sinun walteudes
puhte nijncuin Aamurusco, ja
sinun parannuxes on nopiasti
casivarva, ja sinun wan!?urscau<
des waelda sinun edelläs, ja
HKRran Lunnia on sinun cor«
jawa. Silwin sinä rucoilet, jz
HEHra on cuulewa sinun ru,
couxes. :c. Esai. Mv. 6,7, 8,
9. :c. Se cuin oikein »lösheräjä
syndins tundoon, josta sitte myös
cammuren murhekin tule sydämo
meliisexi, ei sille ole työläs rumnilli-
sestican Paastota, ilman kenengän
Ihnnsen paällepano: Sillä cosca
Sielu on murhesa, ei silloin maista
ruumlllinen ruoca, waan Sielu ja
se särjetty sydän, iso ja jano wan-
hurscautta, eli on sairas syndins
tundemisesa ja catumuxen murhesa:
ja nijncuin yhdelle sairalle on työl-
lämbi syödä cuin olla ilman ruma
«li Paastota, nijn on se myös sen
hengellisen sairauden ensist rascam>masa tundcmiscsa; jonga tähde»
Dawid sano: Minun spöämmen
on lvöty ja ruiwettunm nijncuin
Heinä: nijn että minä myös w
Nohdan minun leipäni spsdä.
Psalm. wZ: v. ?» Minun kxpnez

B s leni



Genl öwai minun ruocani päT-
«vällä ja yöllä. Psalm. 42: v. 4.
Ia nijn ei Lle tämä Paaston- aica
edellä woittain luettu ja määrätty,
maan se tule itzestans ratumuren
murhesa ja tuscasa, la Sielu sijhen
myös suostu, että han tietä HER-
ran tahdon. Sillä näin fano nyt
HENra: »äändätät teitänne
kaikesta Minun
tygsni, paastolla, itculla jamur-

2.eicatcat teidckn ftdäm-
menne, ja aMt teidän waattei-
»anne, ja palaitcat HHRran
teidän Humalanne tygs; sillä

on armollinen ja laupias,
pitkämielinen, js suuresta hywy-
destä ja cstu rangaistusta. Joel.
2: 'v. 12, lz. Harmat omat ne
jotca näin käändywat, ja tästä Ju-
malan Sanasta waarin ottamat,
«seoden että näin on Jumalan tah-
to, cuin Hän sen sanasaus kerran
ilmoittanut on, josta myös tule,
että Harmat tulemat elämän tielle
waelluxeen. Match. 7: v. 13. Cos-
<a< Niniwen Caupungi uscoit Ju-
malan Sanan Prophetan lonan
eautta, ja paastoisit, ja jocainen
palais pahasta tiestänsä, ja kättens
ivNwallasta, »ijn Jumala armahti
heitä. lon. 3: v. 5, 8,10.

Jumalan Lasten Paaston>aica ow
mpös.
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myss, eosta cowat ja tascat kiw
sauxet ja murhen päiwät pääl-
lelangewat, Wapahtam lEsus
no: Taitaso Hää-joucto nijn cau-
wan murhettia, cuin Mä on
heidän cantzans? Mutta päiwät
tulewat, että Hlkä otetan heild<3
pois, ja fitloin heidän pitä paa-
sioman, Match. 9: v. ls. Nijnse on myös tähängin aicaan ufco-
waisten canha; nyn cauwan cuin
heille on sula lohdutus lEsuren ar-
niollisesta lasnaolcmiststa, ja hengel-
lisestä kihlauxesta, Wanhurscaude-sa, Duomiofa, armosa, ja lau-
peudesa jaufcoja. Hos. 2: v. 19.20.
nijn cauwan ei he taida paastota
ja murhelliset olla. Mutta sitte cum
ylkä on pois mennyt, ja waeldanut
vhitzen, se on, itziäns lymyttänye
uscon coetuxexi; Sal. Cork. w. 5:v. 6. silloin tule jällens paaston
ja mmhen aica, sijhen asti cuin
Sielu jällens löytä sen, st on lE-suxen / jota hänen Sieluns racasta.
Sal. Cork. w. 3: v. 4. Sitä wao
stan myös se joca Mailman rackau-
teen lyly, ja Mailman huwiturijn,
ei se tiedä, eikä Jumalan Lasten i-
losta, eikä myös paastosta; waan
on caikisa cuollut ja ilman lijcutusta,
josta hän wielä ulcocullaisudes Pha-Nstuxelt cantza paastois carikerta

B 7 Wijko-
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Wijkosa: Luc. i8: v. 12. Nisn ei
hauen sydämmens cuiteygan sijtä
pnrannuxen murheseen Jumalan
mielen jalken lijcu, eikä myös lacka
synnistä / josta ulcocullaisesta paa-
stosta Prophemn Esaijan 58: Lug.
v. 3,4/ 5. seiso: Costa te paa-
siotte, nijn te teette teidän tahton,
ne, ja waaditte caickia teidän
welwollisianne. Caho te paastot-
te toraxi ja rijoaxi, piäxette tu-
sicalla jumalattomasti. :c.

Mutta Jumalan Lapset pitä
caikisa asioisa osottaman itziäng
nijncuin Jumalan palrvel-
jat, suuresa kärsiwällisvdesä,
waiwoisa, hädäsä, surusa, :e.
töisä, walwomistsa, paastoisa.
3c. 2. Cor. 6: v. 4,5, s. :c.
Nijn pitä myös Awio, mäellä jouto
oleman paastota ja rucoMa. 1.

Cor. 7: v. s. Cowijn kiusauxijn
sopi se cuin Wapahtaja lEsirs sa-
no: Tämä sucu ei mene muu-
toin ulos, cum rucouxella ja
paastolla. Match. 17: v.HI. Mutta
HERra taita muutta murhellisten
Sieluin paastomajat myös iloxi ja
riemuxi, ja ihanaisexi wuoden
juhlaxi. Racastacat ainoastans
totuutta ja rauhaa. Zach. 8: v»
19. Jumalan Lasten paasto ei pi-
dä tapahtuman Ihmisten nahtä/

llljn-
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«uncuin ulcocullatuin, waan salai-sudes heidän Taiwallisen Isäns «-

deb. Match. 6: v. 16, 17, 18.

Auringon Dlösnousemisest
ja Lastemistst.

Jumalan Lasten hengellises Ajan-
tiedos/ niin armon wcilon Auringo
myös Talwen se on ahdistuxen ai-
cana hujemmin nouse, ioista surun
ja sumun yö pitkisty: Niincuin yh-
den fanqin joca pimeydesä maata
läyty, josta Dawid walitta: Sinä
olet minun painanut alemmai-seen cairvoon pimeyteen ja
teen lc. Minä macaan sang na,
etten minä woi päästä uloZ. Ps.
88: v. 7, 9. Multa caikille hen-
gellisesti murhellisille coitta cuitengin
Men coitto ylhäldä; Valaiseman
nijlle jotca pimeis ja cuollon
warjos istuwat. Luc. i: h. 78, 73.
Ia wanl?u:ft«lle coitta waltmZ,
ja ilo hurscalle sydämmelle. Ps.
97: v. il. Hän teke Gtawan ia

ja muutta cuoie?
man warjon aamuri: Amos. s;
v. 8. W Jumalan Lapsi taita limr-
hen iälken jällens sanoa, ehkä cuin-
ga suuri eli pitkällinen hänen mur-
bens ollut olis: HGRran laupiu-
desta st on, etten me ratti huc,

tunet:
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tunet: ei Hänen laupiudens
lH loppunut; waanjoca huomense on uusi, ja Sinun uscollisu-
des on suuri :c. Hvwä on olla
kärsiwäinen ja apua
toiwoa. :c. ler. Walit. wirr. 3:v. 22, 23. :c. 26. :c. Mutta hei-
dän Suwisilla Päiwillans, se on
armon lohduturesa, nijn he näke-
wät warhain Auringon nousemisen:
Silla HERra sano: Mutta teille
jotca Minun tTllmeeni pelkätte
«n wanhurscauden Auringo coit,
tawa, ja autuus hänen sijpeins

:c. Mal. 4: v. 2. Ia sij-
autuallises ijancaickisudes ei si-

nun Auringos ens laste, eikä
Cuus cadota wqloansa: Sillä
«6<3Rra on sinun ijaneaickinen
walkeudes, ja sinun murhe-
päiwäs loppumat, Esaijan 60:
v. 2Q.

Nnringon ia Kuun Pl-
nttnemisest.

Siinä hengellises Ajan-tiedos on
tähdestä erinomaisesta Auringon ja
Cuun Pimenemisest waarin ottami-
nen: nimittäin ensist siitä suuresta
pimemmisest, cuin tapahtui lEsu-
xen rippmsa Ristin päällä: i'osa ajat,
tele: Maalliset Corkiat Herrat ja
CuninM, pnettawat mustaxi jon-



gun wahäisen paicalt ainoasiaNs
maan päällä, nimittäin yhden eli toi-sen huonen, heidän cuollens ylitze,
waicka he Waldim ja Cuniugnttin
omat, cuinga suuri Elämän HERi
ra ja Ruhtinas oli sijs täsa cuin
cuoli Ristin päälle, eosca coco Tai-
was ja maa muustiin puetettiin,
Auringon pimenemisellä josta Cuu
myös caiken walons mistais ja
cadotti.

Toinen Auringon' ja Cuun pi-
meneminen »vielä tapahw tulewaisi-sa Duonnon merkiri, joca myös
on suuri ja ylönluonnollinen, ja se il-
moittaa, että näistä catowaisista
eaicki walo poisotetan, ia Auringo
ja Cuu silloin todistamat, että he
owat juoxuus lopulle» jota
wastan he luodut olit mailmaa wa-
laiseman: Mutta Jumalan Lapsille
on se toiwo, että he silloin saamat
«aho ja nosta päänsä rlss:
Sillä heidän' lunastuxens silloin
lähesty. Luc. 21: v. 28. Ia siinä
Uudesa Jerusalemisi, on Caritza hei-
dän walkeudensa olema. (Ilmest.
Kirj. 21: v. 23.) longa tähden hemyös odottamat näitä tapahtuman;
nijncuin heidän Suwens lahestystä.
Luc. 21 :v. 30. Jota myös ne luon-
nollisetkin Auringon ja Cuun pime-
nemiset heille muistuttamat.

Muutoin:



Muutoin: nifn hengellises ymmar-
ryres, Auringon pimeneminen ta-
pahtu näinä wijmeisinä määrällisinä
aicoiua siinä/ että aiwan monda
ruin Christittyin nimee canddwat,
Christuxest.: nijncuin wanhurscaudcn
Auringosta sydammilläns ja elämä-
kerrallans poisluopuwat, »a mail-
man rackaudcs kijnnirippuwat: jo-
sta Wapahtaja lEsus sano: Cos-
ea "Zbmiftn poica on tulewa,
loytäncko Hän usco maan pää!,
dä. Luc. 13: v.Z. lotca nyt Chri-
sturen owat cadottanet, ne wcelda-
wat hengellises sokeudes ja pimey-
des/ eikä tiedä cuhunga he mene-
wät. loh. 12: v. Zs. Ellei he v-
lssberäjä ja nouse cuolluista, et-
tä Christus heitä walaisis. Eph.
s: v. 14.

Luun pimeneminen täsä hengelli-scs ymmärryxcs on se; cosca se pal-
jas ulconainen Seuracunda, niin
silla tawalla poiecadotta sen armon
walon cuin hänellä on ollut Chris
sturelda, että hänen jäsenens nijn
aiwan suruttomat ja synnin orjat o-
wat, nimittäin caicki ne cuin ei Ju-
malan sanaa usco eli seura: ehkä
HERra aina mnde owans. 2.
<3,!m. 2: v. 19. lotca suruttomat
ei myös hiuvälla esimerkillä taida
wuilieckan Ihmisille watista. Että

he
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bc stze owat Christuxen armon wa,
lusta poieluopunct/ jonga tähdenmyös wiimeisct ajat owut waaralli,
set. 2. Tim. 3: v. 1. :c. Aina
oppiwaistt, ja ei coscan totuden
tundoon tulewaiset, v.7. luma,
lcm sanan walo heille on ulconaisest,
mutta sisallisest hcidäll sydammisins
ja heidän elämäkerrasaLs he wa.lda-
wat lujucuin sokiat. 2. Dctr. 3: v.
9. Ia se on eitä päiwä eikä Vö.
Zach. 14: v. 7. Mutta jos he pa,
läjäisit HERrau puoleen; nijn m,
mä heidän s»dämmens peite poisote,
taisin. 2. Tim. 3: v.is, 16.

TOdein luozust ia Waloft.
Nijncuin Auringon walon cmcha

hengAUisesti vmmarretän wanhursta,
uden AurinZo lEsiis Mal.
4: v. 2. loca calcki nijncuin Au,
riligo walista pyotä. loh. i: v. 9.
Pjtneitälin paickoja jotca ci hauen
walons wajmr.ita, v. s, n. Ia
nijncuin Luun lvalcm ca.i§a nm,
niärretän eriuomat.ain uscowa«sten
Scuracunda, josa itzccukin uscowai-
ncn Sielu iaawat heidän walons
lEsurelda, Cun saapi wa,
lous Auringylda, nimltcäin cosca he
lEsuxcn pääile nscowat/,ja Hätida
ftumwat loh. i?: v. 36, loh. 8:v. i2. HonM iähd:n mpos sniä
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hengellisesta Morsiamesta sanotan i<
hana cuin Cuu. Sal. Cork. w.
K: v. 10. Ia pitä itzecungin usco,
waisen Sielun mybs sen Christuxel-
da saadun walon cmdaman watista
wuidengin Ihmisten edesa. Match.
5: v. 16. Phil. 2: v. is. Nijnmyös
Tähdein cansia ymmärretän Opet-
tajat; nijncuin ne Asian Seura-
cunnisa vlcwaisct seitzemän Opettaja
eutzutan, seitzemäxi Tähdexi Chri-
siuxen Oitiasa Rädefä. Ilmest.
Kich 1: v. is, 22. Joja sijs tar-
pelllnen on, että uämät Tähdet pi-
Häwät sen oitian juoxuns ja wa-

cuin myös hekin Christurelda
saanet owat, ja Hänen Seuracun-
dans parhaxi namitzcwat. Silla,
ilman Christusta ei He woi«mi-
tän tchdH. loh. is: v. s.

Ei Heidän pidä sijs andaman i-
tzens mailman haucutuxis eli myös
wainomisls lohikärmen pyrstön
rautta sijtä oikiasta juoxustans Ju-
malan armon waldacunnan lijcku-
waistsia ja loistawailesta Taiwasta
Maan päälle temmatun' tulla. Ib»
mest. Kirj. 12: v. 4. Eikä myös
muutoingan Tuli-soiton tawalla
poislangeman, ettei he muuttuis
Coiruohoxi; ja caicki Medet Coi-
ruohon tekis cuin heihin sattuwat.
Ilm. K. 8: v.io, n. Lucu 9: v.i.

Eikä



Cika Myös olisi Vedettömät pil-
wet, jotca Luulelda
«jetan, paljot hedelmättömät
Puut, cahdesti cuolleet, (nimit-
täin sekä oman Sieluns Christilli-sen tilan suhten, että myös Wir-
<ans elon ja lijcuttlxen suhten cuol-
leet. Ilm. Kirj. 3: v. 1.) Juuri-
nens Meren jul-
mat Allot, jotca Heidän om<r
häpiäns wahtowat,
Tähdet, joille pimeiden cauhius
on ijancaickistst tähdelle pandu<,
Zud. Epist. v. 12, 13. Sillä joca
zuurinens on, ei se
ikänäns enä hedelmata canna, nijn-
myös yxij Opettaja ellei Hän pysy
lEsuxesa, sijna totisesa Wijnapuu-
sil/ Joi), is: v. 4, 6. Ia nljncuitt
Meren julmat Allot wastan Cal-,
liota pauhftwat, «ijumyös ne Chri-
stuxesta poisluopunet wastan Chri-
stuxen jäsenitä, wainomisen myrstyn
canha pauhawat, eIM Christus on
nijtten uscowaisten Eallio. Apostol.
Teco K. 9: v. 4. losa pauhillasa
he oma häpiääns wahtuwat, et-
tei he Christuxen Waldacunuan lij-
cutuxia ymmärrä, waan oman cun-
nians etzimises sotimat ja ajattomasti
kijwastelewat; caicki taincaltaisten e-,
xywäisten Tähtein wäärä juoxn
pila cartettaman ja wäldtttämän.
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Vxi oikia ja uscollinen Opettaja pi-
tä sijs juoxusans pysywäinen ole-
man; nijn että hän wihdoin taita
Pawalin cansta sanoa: Minä olen
hywän tilwoiuxen kilwotellut,
juoxun päättänyt, uscon pitä-
nyt. Tästedes on minulle tal-
lclle-pandu wanhurscauden cruu-
nu. :c. 2. Tim. 4: v. 7, 8.
Silloin ne uscoliiset Opettajat eli
Airjanoppenet jotca owat Tai-
waan waldacundaan oppenet,
ja owat perhemiftinnän wcrtai-
set, joca hänen tuo
edes uusi ja wanhoja (Match.
iZ: v. 52. Nimittäin Laki ja E-
wangelillmita, Jumalan enoista hy-
wiä töitä ja wie!ä tähän aicaisiakin
armon herätyxiä; Jotca etziwät
Jumalan sanan cautta kihlata sie-
luja ChristuxeNc nijncuin puhtan
neitzyen. (2. CZr. ir: v. 2.) Nij-
dcn pitä wtjmeitl paistaman nijn-
cuin Taiwan kirckaus; ja jotca
monda opcttawat wanhurscau-
teen nijncuin Tähdet alati ja i-
jancaickisesti Dan. 12: v. 3. Niin-
MDös caicki muutkin uscoliiset sie-
lut , jotca HERran armon awun
cautta woittawat, pjtä saaman
Cointähden. Ilm. Kirj. 2: v- 26,
28. Se on Wapahtajan lEsuxc.l
armon walvN/ jo täsä ajasa, erin-

vmalscsa



omaisesa mitasa. loh. 8: v. 12.
Sillä Christus itze on se kircas
Cointähti Ilmestys Kirjan 22: v.
,6.2. Petr. 1: v. 19. Ia sitte
tämän elämän peräst, se kircastetan
Christuxen tircaan Ruumijn cal-
taiscxi. Phil. z: v. 2,. losa hei,
dän walkcudens sijnä Uudesa leru-
salemisa on Caritza. Ilmest. Kirj.
21: v. 2). Ia sijuä Taiwalliscs
cunniasa, mjncuin Tähdet, woit-
tawat toiilcntoiscns tirctaudesa.
(i. Cor. is: v. 41.)

Pyrstö-Tahscista.
Pyrstö-Tähdet sima luonnollisesaTaiwasa tulemat wälittmsin, ja o-

wat ihmeteldäwät, ehkä ei cucan
nijtten juoxu mihin tiedä, ennen cuin
he itzens näyttämät, elickä !uurem-
maftl, elickä myös wähemmäsä mi-
tasa: Ni>n owat myös sijnä hen-
gellises Ajamtiedos/ Pyrstö-Tähdet
eli ihmet Taiwasa tietämättömätcosca he tulemat lijcutuxeen ennen
cuin ne nahdan ja hawaimn, ja
omat cuitengin ihmeteldäwät: Nijn-
cuin Ilmestys Kirjasa seiso: Iasuuri ihme ilmestyi Laiwasa.Näitä Pyrstö-Tähtejä eli Tai,
wan Ihmeitä on nyt colme; Se
ensimmäinen on se elämän Juma-lan Seuracunda, erinomaisesti ar-

mon



mon walosa, ja latomaisten
den ylöncatzesa / ja Apostolitten o-
pm cantza cruunattuna; joca erino-
maisesi tuscan tilasa werratan, yh-
teen suurella waiwalla synnyltäwäi-
seen waimoon, joca myös ehkä häncowm waiwatun tule, ei cuitengan
tule ylösnieltyxi ja upotetuxi. Ilm.Kirj. 12: v. i, 2. :c. losa sanat
nain euuluwat: Ia suuri ihme
ilmestyi Caiwasa, N?aimo «li
puetettu Auringolla, ja Cuu hä-
nen jalcains alla, ja hänen
säns Cruunu Cahdestatoistakym-
menestä Tähdestä, ja hän olirascas, ja huufi
ja hänelle oli suuri n>auva syn-
npttäck:c. Että nyt Jumalan Lap-
sille on tämän caltainen waiwa,
waicka armon Masakin uscon coette-
lcmuxisa ja hengellisisä ahdistuxisa i-
käwöitzemises lEsuxen perä», nijn
että he yötä ja päiwä Jumalan ty-
gö huutamat Luc. 18: v. 7. Nijnse on tosin ihmeteldäwä, että Duo-
mio nain pitä Jumalan Huonesta
alcaman; mutta jos se ensin mei-
stä alca, mingästä lopun ne saa-
«vat, jotca ei Jumalan Gwan-
yeliumita usco. Ia jos hurstastuscalla wapaaxi tule, cusai
sitte jumalatoin ja näty,^
i,Pm.4: ?

Villet,
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Toinen Pyrstö-Tähti on solMr«
men wainlMillen wälicappalittens
cautta, tätä eläwäta Jumalan Seu-
racunda, ja hänen Siemenens eli
Lapsians wPan, jstca Jumala»
Nästyt tätkewät, ja
Christuxen todisiuxen pitäwckt»
Ilmest. Kirj. 12: v. 13, 17. Talla>
wainomisellans matcaansaatta ha»
monen langemisen Taiwasta eli ar-
nwn lijcuturista Maan päälle, v. 4.
Erinomaltaisin cvsca nämät waino-
wiset suuret ollet owat. Tästä Pyr-.
stö-Tähdesiä nyt Men seiso: H»
teinen ihme nckwyi Taiwasa, <a<»
ho suu?i Rustia 2.ohikäxme. :c»
Ilmestys Kirjan 12: v. 3. Tämä»
Pyrjtv - Tähden nähteisä humala»Lapset coetevaan hengellffesä fodasa,
ja lEsnxen Chrijwxen woiton osal-
lisudesa; He owat hänen woitta«»
net CaritM Veren eautta, j»
HHnen todistuxens janan cautta
ja ei he heidän henZeensä cuole<
maan asti racastaneet. Ilm, K.
12: v. n. Nawat cmleivaiset nyt
täsä sodastl myös owat, ehkä cUHIe«
mattomain suopluxen f»
roavleluren alla.

ColmaZ Pyrstöi-Tähti on, Iu«
malan wchKn nmljat, jotta tämä»
Jumalan LM.i wainomiftn päälle
seuWvat; jol«a wihdom wamoitte»

> C stasa
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stasa suuren hucuttamisen matcaan-,
saattamat. Ilm. K. 16: Tästä P»r-!
stö-Tähdestä nyt jällen seiso: Ia
minä näin toisen merkin Caiwa-sa suuren ja ihmellisen: Seitze-
män Lngelitä, joilla ne seitze,
män wijmeistä witzausta' olit;
Sillä nijsä «n humalan wiha
täytetty. Ilm. K. is: v. i. Tämän
lvitzauxen alla, cuitengin HERran
Walitut Weisawat Mosexen Ju-
malan palwelian wirttä, jaCa-
rihan Mixttä sanoden: Suuret ja
ihmelliset owat sinun tecos, HKR-
ra Jumala Caickiwaldias -. Oitiat
ja totiset owat sinun ties, Sinä
pyhäin CuninZas, cuca ei pelkä
SinuaHHRra, jaSinun tTlimeäs
ylistä? sillä Sinä yxinäns pyhä
olet; Silla caicki pacanat tule-
wat, jaSinun Caswos edesä eu<
martawat jarucoilewat, että Si-

nun Duomios julistetut owat.
Ilmest. Kirj. is: v. 3/4.

lvmexi
HengeWcnllmaintiedossa:
HengeUisistä Marckinolsta; Hcn-
MM Posteista / janijtten la>

denuöstä ja tulosta: Rahan
lugusta ja woitosta.

HengeNi-,
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Hengellisten Ilmain tiedosta.
HALconaisis Ajan-tiedois usiasti en-«H nustuxet Ilmain tiedosta huc,
kaan kaywat; silla ne owat inhim-
millisellä tawalla arwion jalkcn ylöso-
tetut: ja ei Ihminen tiedä edellä-
woittain mitä tapahtuman pitä, jo-
sta se Sananlascu tvdcxi tule: Ih-miset tetewät Ajan-tiedot, mut,
ta Jumala teke Ilmat, cuitcn-
gin ne luonnollisetkin Ilmat itzens u-
siasti wähä edelläwoittain wissim-
man ilmoittamat, cosca ne jo tule-
mallans owat, josta ne cuin Ilmoi-sta waarinottawat, usiasti toden ar-
wawat: Nijncuin Wapahtaia lE-sus sano: cosca iLhto tule, nijn
te sanatta säijes tule: sillä Tai-
rras ruscotta. Ia Huomcnel,
tain: Tänäpänä tule cowa
Ilma; sillä Taiwas ruscotta
ja on walju. Te ulcocullatut,
Ie taidatte Taiwan muodon
duomita, mutta aicain merckejH
et Te taida duomita. Match.
'6: v. 2, z. Ia jällens: cosca te
näette pilwen lännestä nouse-wan, nijn te cohta sanotte: sa-de tule: nijn myös tuletin. Iatosca te näette Ktelän tuulcwan,
nijn te sanotte: helle tule, nijn
myös tulekin. Te ulcocullatut

C 2 Maan
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Maan ja Taiwaan muodon <?«

taidatte coetella, mixette sijs tä-
tä aica cOettele. Mingä tähden
sijs et te itzestänne duomi-
j e mikä oikia on. Luc. 12: v.
54, ss, 56, 57. Joilla Sanoula
W a pahta ja lEsus crmomailelti
nuhiele, ettei Ihmiset h ngelli,
sten aisoin merkeistä ota waari. !
Siliä ne myöZ, chtö ci ne cauca !
näy, uijn ne cuilcnZin costa ne jo
lähemmät, jollakin erinomaisella
liereillä itzcns ilmoittamat; waan ei
cniteiigaan ne caickina aicoina SHF
teiset ajat, mutta ne erinomaiset
mat cni encin ja' lijolengin, nijncuin

Christuxen Tuleminen Lihan
Pmwtzn/ itzens moninaisilla mer- >)

kc:l!ä illnoitti, sekä Huutawaisen
Äänellä Lorwesa Esai. 40: v. 3.
loh. 1: v. 23. Että myös Chri-smxcn woima Lisillä ihme-töillä. >
Match, ii: v. 4, 5. Nijnmyös,
Wijmeiset Ajat ja Chrisiuxen!
Tuleminen DuomloUe/ monella
cdclläkäywäiftlla merkillä ulosmerki-
tyt owat, nijncuin nijstä on luma- i
lan Sauasa, tarckaan waarinotta, s
miscen ja hengcllisteil walwomisten!
ilmoittltu. Luc. 21: v. 36. .'

Silla waicka yhden Christityn ai- >°

na tule umutoinZin walwoa/ ja Chri- »
stiiiisest
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Misest elä Mattb. 26: v. 41. Tit.
2: v, 11, 12. Sttä HHRran
Duomio ja Ijancaickisuus cuole-
mangin cautta cuitengin edcssei-so, /a Sielu tule sitlom Duomion
eteen wedetyjli; Niju cmtcnZin wij-
nieisen ajan »a Chrisiuxen tulemi-sen päiwän suhten wielä tarc-
tambi walwomincn tarwitan;
lonya tabden myös tästä walwo-
mistst, Uudesa Testamennsä, ja
wijmeisen ajan suhteen, on aiwan
usiasti kerrostu. Matth. v. 42.
Lugusa 25: v. »z. Luc. 21: v. 36.
l,!Thess. 5: v. 6. i. Pctr. 4: v. 7.
Ilmest. Kiri. 16: v. is. Ai myös
taida cucan wijmeisen ajan waa-
raUisutta ja suruttomutta wält-
tää, ei ncihdä päiwän lähesty-
wän, että sitä enämmin toinen,
toisrens ncuwoa. i3br. 10: v.
25. i3llei hän hurscasti yisshc-
räjä. ja hengellisesti walwo: ja
ei sencaltaiftt macaawaiset ja uneliat
taida myös wälttää sitä pahennu-
sta, cum Mailmalle wijmeisillä
mwoilla on, jumalisuden woimaa
wajtan, josta mo«da pahenemat,
Matth. 24: v. 9,10. Sillä heil-
lä on jumalinen meno olemanan-
sa, (waicka kestellä furuttonmttans,
sillq palsalla ulconaisella Jumalan,
palwellyella) mutta sen woiman

C 3 he
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he polstieldäwät. 3: V.
5. Sitä wähemmil!/ että ne su-
ruttomat tairaisit sytytettiin lam-
puin cantza mennä Plka wastan/
cli racasta, odotta, ja itäwöitä
lEsuxen tulemista. 2. Tim. 4:v. 8.2. Petr. 3: v. 12. longa
caltainen ylössytytctty usco ja pala-
ma rackaus wijmeisella ajalla Chri-
stuxen tulemisen suhten erinomaisesti
waaditan. Ia nijn on se että olla
surutöin ja waarinottamatom ajan
merkeistä/ monella tawalla määräl-
linen, ja se päiwä tule wihdoin ä-
tistä heidän päällens. Luc. 21:
v. 34. Ia se tule nijncuin paula
v. 35. waras. Ilmest.
Kirj. 16: v. is. Mutta nijtä cuin
ajan merkeistä waarinottawat, hen-
gellisesti walwowat, ja walkeuden
lapset nijtä ei se päiwä tä-
sitä nijncuin waras. 1. Thess. ?:

v. 4/ s/ 6. Ia ne owat HER-
ran walitut, jotca wijmeistna airoi-
na Jumalan tugö huutamat Vötä
ja Paiwää. Luc. 18: v. 7. Silla
nijNe on sencaltainen armon lijcutus
ja waicutus walmistaman itzens
Caritzan Gmännäxi. Ilm. Kirj.
19, v. 7. Sentahden he suunsa
waiwoisans lEsuxen Nimen auri-
huutamisella, Vaattens pesewät
ja ne Caritzan weresä walail>

«pat.
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wat. Apost. T. Kirjan 2: d. tl.
Ilmest. Kirj. ?: v. 14.

Sitä wastan sijtä yhteisestä surut-
tomudesta, owat mailman lapset nijn
wimmatut, ettei heidän tykönäns
usto löydy, ei he usco Jumalan ar-
mon waicutuxia, armon säändöö ja
järjestystä, varannuxen tarpellisuutta,
ja mahdollisutta cuinpitäwatsenmah-
dotoina cnin ei he itze woi matcan-
saattaa, eikä Jumalan armon woi-
masta mitään tiedä; sitä »vähem-
min että he uscoisit ikawöitzemisella
lEsuxen tulemista, että he owat
sokiat, ja ei usco, eikä näe sitä päi-
wää lähestymän, waicka jo sekä
hengelliset että myös luonnolliset, ni-
mittäin itze luonnosa eli ylönluonnol-
lisct ajan merkit tapahtumat, jonga
tähden Apostoli P. Pawali sano:
Cosca he sanowat nyt on rauha
ja ei mitään hätää, silloin ca-
dotus lange äkistä heidän pääl-
lens, nijncuin rascan waimon
tipu, ja ei he suingan saa paeta
1. Thess s: v. 3. Ia Wapahtaja
lEsus sano: cuitengin cosca ih<»
misen poica on tulewa, lsvtä-
nets H<ln uscoa maan päällä.
Luc. 18: v. 8.

Tämä hengellisten ilmain tietova-
ra itzens sijs aicain suhten cahden-
esltaiseen tietoon, nimittäin enfist

C 4 aicain



aicain suhten yhteisesti, sijnä henZel,
lises elämäs: Toisexi aicain suhten
erinomaisesti/ näinä wijmeisinä ai-
soina, ja Christmen tulemisen odo-
tuxes ja ikäwöitzemises, josta sitte
hawatan, mitä ei Ihminen tiedä,
ja mistä hän cuitengin erinomaisen
»vaarin ottaman vita, että hän c-
delläwoittain jongun caltaisen tiedon
loiwoxens sais ja käsittäis, nijncuin
Jumalan sanasta jo nahtäwaisistä
aicain merkeistä.

Mitä nyt i:fist hengellisten il-
main tietoon aicain suhten yh-
teisesti tule? nijn ei tasä ole kellä-
kän wistia ilmain tieto: jonga tähdenyhden uscowaisen sielun vita otta-
man ne hengelliset ilmat wastan
nijncuin ne tulcwat. Gt te tiedck
mitä Huomena tapahtu. lac.
4: V. 14. Ole iloinen hywinä
Päiwinä ja ota myös pahakin
päiwä Sillä sen on
Jumala luonut toisen cansta,
ettei Ihminen tiedäis mitä tu-
lema Salom. Sam. Kirj.
7: v. is. Hyminä Päiwinä pitä
heidän caicki Jumalan Sota-a,
set päällens ottaman, että he
«voisit pahana päiwänä wastan
seisoa, ja caikisa asioisa pyss-
«Väiset olisit. (Eph. s: v. iz.)

Maalisist Ilmoist Ihmiset tah,
doisit
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doisit edellawoittain aina cacki tietä,
cuin ci cuitengan ole heille annettu,
nmillla tawalla, cuin elicka
elickä myös toiwosa, jotca sitten
ilman ilmestyxes hawatan, jos se olr
ollut turha pelco, ja myös turha
töiwo, jocainen täyty cuitengin sii-
hen ilman tyw cuiu on, eikä taida
sitä millän tawalla muutta, waan
pitä itzens paälleseisowaisen ilman
jalkcn wechoman ja »varustaman.
Nijn pitä myös hengellisesti yhden
ustowaiftn sielun ciiickinaisim hen,
gellisijn ilmoihin itzens warustaman,
ja itzens Jumalan tahdon alla an-
daman, ja sijnä tytywäineu oleman,
sydämmellises uscallures ainoastans
HERran armon päälle, ehkä mikä
ilma päälle tulisi. Sillä Jumala
VN meidän turwam, ja wäke-
«vydemme; joca on sangen is-
welias apu tustisa. Sentähoen.
en me pelkä jos wielä mailm<r
l)uckuls, ja wuoret keskelle mer-
ta wajoisit; waick« wielck merr
pauhais ja lainehdis, nijn että
sijtä pauhinasta mäet rutistuisit.
Sela. Cuitengin on lumalan
Caupungi ihana wirtoinens lc.
Psalm. 46: 0. 2, z, 4, 5. le.
Jumalan lasten pitä tietämän ctta
HERran tykönä on turwa, war-
jö, suojelluZ ja warjellus, cowi-

E s sakilt



sakin ilmoisa hellettä ja raju, ilma
wastan: Sillä suojellus pitä ole-
man cairen cunnian ylihe, ja
maja pitä oleman päiwän war-
joxi hellettä wastan ja turwa ja
warjelws raju-ilmaa ja sadettawastan. Esai. 4: v. 5, 6. Va-pahtaja lEsus sano: lacaihencuin minulda nämät puhet cuu-
le, ja ne teke, wertan minä toi-
melliseen Mieheen, jocaHuonen-sa Calliolle rakensi. Ia Sade
langeis, jaWirrat tulit, jaTuu-
let puhalsit, ja sitä Huonetta sy-
säisit, joca ei suitengan cutistu-nut, sillä se oli Calliolle ratettu.
Match. 7: v. 24, 25.

Näisa yhteisisa hengellisis ilmois,
Nyt on Jumalan lapsille wälistä hen-gellinen cuiwus Psalm. 63: v. 2.
Wälistä märkys, jayxi armon sade.Hes. 34: H.Z26. Esai. 41: v. 18.Wälistä on heille päiwäpaiste ja
kirckat Päiwät HERran armon wa-
losa. Psalm. 89: v. 15. Psalm. 97:v. n. Wälistä jällens Sumuinenja pilwinen ilma, sisällisisä kiu-saurisa ja lohduturen caipauresa.
lerem. Walit. Wirren 3: v. 44.Wälistä heille on Rylmä ja par-
tanen, ja aiwan myrsty ja raju, il-
ma, mailman wihasta ja wainomi-

festa että wäärys saa wallan,
za
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jarackaus monesa kplmene. Mach.
24: v. ,2. Wälistä jällen Suoja
ja Rauha cosca heidän wihollisen-sakin täyty taipua. Salam. Sas
nanlascu Kirj. ,6: v. 7. Eli myös
käändymiseen tulla. Apostolit. Teco
Kirian?: v.20, 21, 32. Eli myös
hucku. Lug. 12: v. i, 23, 24. Tä<
man wijmeisen ajan kylmys tahto i<
tzens wielä sisällentungeta heidän sy-
dämminsäkin cammioihin/ jota wa-
stan Apostoli Pyhä Petari waroit-
taa sanoden: Mutta nyt caickeiltz
loppu lähesty; nijn olcat sijs raitit,
ja walpaat rucoilemaan, mutta
ennen caickia pitäkät resten<ln
palawa rackaus lc. i. Petr. 4:v. 7/8. Tämän rackauden puut-
teen tnndemises, on myös rucous
tarpellinen/ että sydän ylöslämmite»
tyxi mlis hartailla huocauxilla:

<v kirca» Tuli ,a Leimaus
Sytytä meihin palawa rackaus

pitämän Sinun Sanasia wpecuxes,
Sijna myss kifnni rippuman caikes kiu<sauxes.

Mitä 2:xi hengellisten Ilmalntietoon, näitten wijmeisten ai«
oain ja Cbristuren tulemisen o<
dotureen ja itäwöitzemisen suh«
ten erinomaisesti tule? Nijn sijs
nä on edellä käywäisisä merkeisä/ u-
siammalla tawalla likembi tieto: ei

C t tosin



M ) 60 (

tosin niin, että Ml tiedäis aica eli
hecke (Apost. Tccv Kirjan i: v. ?.)
lnutta cuitcngin min, että Jumalan
Laplct nakewät sen pckwan lähc-
ftywän Ebr. !o: v. 25. Nijncuin
cjiculvaxi tasa he päaldäiffein tietä-
vät ia näkemät sen, ctta nyt tänä
njmeicuä aicana, on samancawi-
H,cil Ilma Mailmasa, mitä parem-
mili, cuin pari Satoja wail, neljä
Dn attg Ajasiaica sitten, nimit»
läiu cuin Wuouna jälken Mailman
Luomisen i6ss. ja 2048. se on mjlw
cuin t77oan ja Bothin päiwimi:
,'osta Wapa hta ja lEsus 'sano:
tNijncuin tapahdu! <7loan pck'-
winä, nijnmos tapahtu
sen pojan päiwinä, he Söit,

tTZait ja huolit, hamaan
fljhen PÄwään asti/ cuin lTloa
Nrckijn Wllemeni; ja N)edcn-
pcisumuZ tuli ja hucutti caicti.
tTnjn myös tapahdui 3>othin
päiwinä: he Söit, Joit: ostit,
NlVit, Istutit, Rakensit: Mut-
ta sinä päiwänä cuin L.oth So-
doniast läxi, ftltoi Tulda ja Tu-
li kiwe Taiwaasta, ja hucutti caic-
ti. lTlijn pitck myöZ sinä pai-
wcknä oleman, jona Ihmisen
poica ilmoitetaan Luc. 17: v.
«6-sa. Se on, niin cuin ne sil-
loin olit suruttomat Noau ja Lothin

aicvi-



mcoina, ettei he muusta huolinet
cuin mailman hecumast, ajallisift j«

catowaisist, waicka waara nijn läs-
nä oli; niju on suruttomus ji jl-
»ualattomus myös ny: mijmcisiuä ai-
roina mallan saanut, ja ci ole HE N-
tan tulewaistn wihau pelcoa: jost-l
caickinaisien pahennusten myrkyt
listt ja waarallistt Ilmat ylös,
nousemat.

Jumalan lapset tietämät myös sen,
että Jumala on walimiden täydennä
mat suruttomuden Paiwät
nyt Math. 24: v. 22. Ia että Haiun
walittluns'huutawat HHndä Rotck
ja päiwä. Luc. 18: v. 7. Ia et-
tä Caritzan Morsian malmista
I!m. K. 19: v.,?. Että Jumalan
Maldacunmm GwanVeliumi
Saarnatan todisturexi, Mailmcn
loppuun asti. Match. 24: v. '4. Et-
tei Jumala tahdo, että jongu;
pidäis huckuman, waan ettft jo-
cainen itzens parannuxen kään-
näis. 2. Petr. 3: v. 9. Ia heil-
le on toiwo Christureu hengellisest
tulemisesi caxiteräistn Miecan
lijcuttama» sieluin sydammita. Ebr.
4: v. 12. Ilm. K. 19: v. is. Ia
eitä Taiwan Waldacunda on me-
la Nuotan eli Wcrcon wertaineil,
joca ccnkenlaisia Caloja coco. Math.

C? !Z:v.47,
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lz: o. 47, 48. Ia että lvieläkin
Maanteillä ja Aidoilla waaditan
tuleman sisälle sijhen suureen Eh-tollisten. Luc. 14: v. 23. Joista
caMsta heille on jällens hywältt
Ilmain tmwo/ erinomattain cuin
he myös näkemät, lijckuwäisia ja
hcräwaisiä sieluja, jotca jo walmj-
stawat B»ampuns menemän Rl-
tä wastan, Mach. 2s: v. i. Toi-
wode» että puoli<yön huudon jällen,
catzo Nltä tule, menZät ulos
Handä wastan, ne tmtawat Neitzetwielä enämmin Lampuns palaman
sytyttäwät. Math. 25: v.6, 7. Jo,
sta ustolliset Opettajat sitä enämmin
walwowat, että anda HERran Per-
helle Ruoca ajallans. Mach. 24:v. 42, 45. Ia usiollistt Sanan-
cuuliat sanawcuullon ja uscon caut-
ta cocowat öljy heidän Astioihins,
ctta he olisit walmit lEsuxen tule-
miseen, cosca he odottamat autu-
allista toiwo, ja suuren luma,
lan ja meidän lunastajamme
lEsuxen Christuxen Ilmestystä
Tit. 2: v. 13. Tieten että silloin
on se wtjmeinen sangen cowa ja
hirmuittawa Ilma/ josaeimuut
pysywäiset ole, cuin ne jotca owat
werhotut lEsuxen Meren wanhur-
ftauden Waatteilla, eläwäsä uscosa,

nimit-



nimittäin ne jotca owat heidän
p)aattens pesnet ja ne Caritzan
Nlerestl walaisnet. Ilm. Kirj. 7:v. 14. Autuas on siis se joca wal,
wo, /a kätke Waattens, ettei 'hän
alasti käwis, ja ettei hänen häpiä-
täns nähdäis. Ilm. K. 16: v. is.
Mingä calminen cowa ja hirmutta-wa ilma silloin olewa on, seu Wa-
pahtaja lEsus näyttä cosea Hänsano: Merkit pitä oleman Aurina
gog ja Cuus ja Tähdeis. Ia
Maasa Cansalla ahdistus epäil-
lyxen tähden. Ia Meri ja Al,
lot pitä pauhaman. Ia Ihmi-set Maasa pitä näändymän pel,
won ja odottamisen tähden, mj,
tä cuin Maan pijrin päälle tu-
lemat, sillä laiwan woimat pi-
tä lijcutettaman. le. Luc. 2i:v.
25, 26. «. Cuitengin tämä on
Jumalan lasten Smven lähesty,
minen v. zc>. sillä heidän odottami-sens ja toiwons täsä täotetön: jon,
ga tähden, Hengi ja Morsian sa,
nowat, tule: ja joca cuule hänsanocan tule. Joca jano, setulcan, ja joca tahto se ottacan
Glämän Wettä lahjari. Ilm. K.
22: v. 1?.
Hengellisistä Marckinoista.

Nijncuin Pyhäsa Raamatusa ne
hengelli-
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hengelliset ja callit Sielun tarpet e-
dcspannan myös Ostamisen muo<
don alla, ja caicki mitä lijaxi ja e-sen on Myymisen muodon alla:
»im taitmn nämät hengelliset asiat
myös Mailmallisijn Marckinoihin
werwtuxi tulla, joisa caiken enäm-
miu Wyydäll ja osteta»; sitä enam-
min cuin Ihmis parat, Jumalanenmon tarjondelemiscs armon aienna,
ja julkisina armon Paiwiyä, myös
usein edestacaisin itzens käyttämät:
nimittäin oftawat itzellens turhia ja
pctollisi, cappaleita/ ja sitä wasten
poismyywät ne caiken callimmat cap,
palet turhan hinnan cdest, nijncuin
seurawaisisu cnnlla saadan; josa me
sijs selkiämmän pmmärryren tähden,
roaarinotammc colme erinomaista ky»
fhmystä, nijncuin:

nsin Mikä st «Mia ja MäärH
Ostaminen ja Myyminen on,
näillä hengellisillä Marckinoilla?
Se henZcllmen OikiaOstaminen/
ei se tapahdu RahM/waan ilman
Vahata Esai. ss: v. 1. ja L.ahjaxi
Gal. 3: v.lB. Ilm. Kiri.22: v.17.
Cuitengin se ostamisexi cutzutan, et-
tä sijnH Sielu pitä tuleman sii-
hen järjesiyrcn sisälle, cuin lu-
niala on asettanut, niMtäin: e-
tzimäll/ rucoileman/ Jumalan tygö

. käändy-
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käändumän ja lEsuxen Chrisiuxenuscon tuleman (Rom. 3: v. 22.)
Nijn myös itzens pois kieldämw,
ristins paallens ottaman, ja lEsu-
sta seuraman. (Luc. 9: v. 23.) Ju-
malattoman menon hpljamckn,
ja mailmalliset himot, ja täsck
Mailmas siwi<ist ja hurscast, ja
Jumalisesi elämän Tit. 2:v. ii/
12. Nijncuin Gstamists on jär-
jestys ja witzi Caupan-teco: ja jo-
ta sen anda se seit saa, ja se cuin
ainoastans wahemmän ell ei mitan
tauhe, ia ei tahdo nijn paljo wuo-
wata, se mistä sen ja jää ilman.
Sitä wastan hengellinen s)ikia
Myyminen/ ei se seiso aina sijna,
<tta caicki catowaisit ja ajalliset tar-
pet pitäis cohta jättämän ja ylön-
andaman, nijncuin st to»m Aposto-
litten cutzumises oli. Math.i9:v.27.
Mutta se Oikia hengellinen My::-
minen, se seiso myös sijna ettei mi-
tän ajallista oteta autuuden esteen
eli myös wijwytyxexi. Luc. 14: v.
18/ iy, 20. Waan että ne aialli-
set ja catowmset myös oikein käyte-
tän, että nijtä hywin tehdä tarwi-
hcwaitzewaisille, ja erinomattain lE-suxen hengellisille jäsenille ia welijlle,
että sillä tawalla coota itzcllcns ta-
warata Taiwas (Mach. 6: v. 20.)
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ja tehdä itzellens hengellisiä ystänM
wäärästä Mammonasta. (Luc. ,6:
v. 9.) Ia oleman nijn ilman este-
tä cuin ei nijtä olisickan: Wjncuin
Apostoli Pyhä Pawali sano: Aics
on lyhetty. Mitä en<i? joilla
waimot owat, olcan nijncuin ei
heillä olisickan; ja jotca ittewät,
nijncuin ei he itkisickän: ja jotca
iloitzewat, nijncuin ei iloltzistckan:
ja jotca ostawat, nijncuin ei nau-
titzisickan: ja jotca tätä Mailma
wiljelewät, ettei sitä wäärin täyt,
täis, sillä tämän Mailman me,
no on menewä. 1. Cor. 7: v.
23, 30/ 31.

Se Wäära Ostaminen/ stta-
pahtu monella tawalla, sekä maalli-
sis että hengellisis: Maallisis se ta-
pahtu seka sisallisest Ihmisten pa-
hoilla himoilla ja haluilla, Mail-
man rackaudella ja Mailman mur-
hella/ että myös ulconaisest paljo
hyörimisellä ja pyrkimisellä Mailman
»voiton, Mailman hecuman ja Ma-
ilman cunnian perän, joilla syndi ja
turha meno ostetan, ja se tarpellisin
Cauppa laiminlyödä» ja unhotetan.
Martha, Martha paljo Sinä
suret ja pyrit, waan yxion tar,
pellinen :c. Luc. ii: v. 41, 42.
Mitä se autta Ihmistä jos hän

caiten
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caiken Mailman woittais, ja
Sielullensa sais wahingon. lail-
ta mitä anda Ihminen Sielun,
sa lunastuxeri. Math. 16: v. 26.
Hengellisis se wäärä ostaminen ta,
pahtu ei ainoastans silla, jos jocu
hcngellisis asiois aldixi pa-
ne, että nijllä woilta jongun edun
muitten köyhembain suhten, nijncuin
Simon ioca taritzi Apostoleille
Raha, sanoden, andacat minul,
lengin se woima, että tenengä
päälle minä käteni panen, se sais
pyhän Hengen: waan petari
sanoi hänelle: Sinun Rahas
olcon sinun cantzas cadstuxes,
ettäs Jumalan lahjan luuletRa,
hoilla oftettawan :c. Apostolilten
Teco Kitj. 8: v. 18-20. :c. Mut,
ta se wäärä Ostaminen hcngellisis
asiois tapahtu myös sillä, cosca caic-
ki suruttomat ja synnin orjat, c<n>
ken heidän armon aicans, Kircon-
käymlsenfi, rucouxens, ja HERra
HERra h-uifamijens, nijnmyös Ri-
pllla ja HERmn Ehtollisella käy-
misens, ainoastans si»heu käyttämät,
että heidän cuollut uscons ja turha
luullons, synnin wapauteen wahwi,
stetuxi tulis, ilman oikia ylösherätl),
sta Jumalan Sanan uscoon ja
HERran pelcoon, sitä oikia ja elä-
wäta uscon lahja kaändymisen jar,

jestyxes



jesiyrcs etzimän. Gamalla tawalla
mnös tapahtu ft Wäärä Myy-
minen: moni myy Maalisis Ra,
Hans ja Tawarans pois; tuhlami-
sella. Käräjä-juorulla turhisa asioi-sa, custannuxilln edeswastaille, eli
myös peraten sacoilla, ainoastans o-
man cunuian eli omin coston pyy-
tämises, eli myös että waärydellä
eli muutoin waatimisclla saada Las
himmäiscn tilat allms, ja monella
muulla tawalla/ niincuin juopumi-
sella ja Mallman hemmalla. Hen-
gellisis waära Myyminen tapahtu,
armon otollisen ajan »väärinkäyttä-
misellä/ ja niitten callein hengellisten
cappalden vlöncatzella ja hyljämisellä,
että he sitä enämmin a-attifta tar-
wetta sonnisä nautitzisit: Nijn lu-
das myei pois itze Vapahtajan
lEsurcn Colmenkymmenen Hopia
Penninqiin/ ja Mailma wiela myy
pois ni/tä cuin lumalisutta harjoit-
tamat, ja Jumalan lapset, pilckami-
sellans ja walhellans mailman wai-
nomisen alla nijn paljo cuin he tai-
tamat, ainoastans heille siitä on se
woitto, että he saamat sitä enäm-
min nautita mailman cunnia, ma-
ilman ilo ia naurua, nijnmyös ma-
ilman rackautta ja pstäwpttä. Me
waarinotamme nyt

2:ri Cuin,



2:xi Cuinga Jumalan lapset
itzens näillä hengellisiila Marcki-
noilla täyttämät? He ottamat
kahdesta asiasta täsä enn omaisen »vaa-
rin, nimittäin: nijncuin he kyllä tie-
tämät, että nämat Marckinat.pide-
tan täsä syudiscs Mailmas, ja sen,
tähden ei caicki ole heugellisiä.asioja
ja cappaleita, cuin juna nähdan ja
cuullan, nijn he myös tasa waelda-
wat wisusti, ei nijncuin tuhmat
waan nijncuin wijsaat. Eph. 5:
v. is. Col. 4: v. s. Sima'he sijs
Ensist sen waarinottawat, että he
wälttäwät caicki cuin pahaxi'nä-
ky. 1. Thess. s: v. 22. Ei he sijs
wedä ijesia epauscoisten cnntza :s.
eikä saastaisilleen rupee 2. Cor. 6: v.
14, is, 16, 17, 18. Että he pilai-
sit itzens saajtatoina V)ailmast. Jae.
1: v. 27. Ia cuin he sen tähden
Mailmalda »löneatzotan ja pilcatan,
nijn he sen karsiwaNisesti kärsiwat,
ja walitzewat paljo paremman
kärsiä waiwa Jumalan joucon
cantza, cuin ajallisia tarwetta
synnisä nautita, ja lukewat suu-
remman rickauderi Christuren
pilcan cuin tawarat;
sillch, he catzoruat palcan maxo,
Ebr. n: v. 2s, 26. Toism' nijn he
myös coettekwat sonOin cuin hyn-än

muodot;
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muodon alla heille mritan: ei he us-
<o jocaista henge, cuin heille Marc-
kinoilla huuta, ostacat meildä; Sil-
lä ihe, Satanas muutto
walkeuden Gngelixi; Hi siis se
ole suuri jos mpös hänen pal-
weljans heitäns asettelemat, nijn
cuinhe olisit wanhurscauden saar-
najat, joiden loppu pitä oleman
heidän toidens perän 2. Cor. n:
v. 14, 15. Te Rackaimmat älkät
jocaista henge usioco, waan coe--
telcat henget jos he humalasta
owat, silla monda wäärä pro-
phetata owat tullet Mailmaan.
n. 1. loh. 4: v. 1,2/ 3. He coet-
telewat mitä otollinen
on. Eph.s: V. ic>. He coettele-
wat caicki ja pitäwät sen cuin
oikia on. 1. Thess. s.: v. il. Nijn-
cuin jocu Mailmalllsisa Marckinoisa
caicki wisufti coettele/ ennen cuin hän
osta, ja ei usco sitä että hän mnoa-
sians caucaa sen päälle catzo, sitäwähemmin että hän ummes filmin
jotakin wastanottais. Eikö sijs Ju-
malan lapset pidäis sen tulewalstn i-
jancaickisuden suhten oleman whsaat
ja ei taitamattomat waan
märtäwäiset mitä HKHran tah-
to on. Eph. s: v. is, 16,17.

Jumalan lapset he ottamat stjs a,
jasta waarin, ja ei wijwyttele tur-

hia
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hisa menoisa ja wahingollisisa
caupoisa: waan he osiawat itzel-
lens senkaltaisia callcita cappaleita
armon ajasa cuin tulewaisijn ulotcu-
wat; tieten että waicka se armon
aica on, nijn ei heille cuitengan tä-
sä ole pysywäistä Caupuygita
waan hectziwät tulcwaista Ebr.iz:
v. i4. He ostamat sijs itzellens Öljy hei-
dän astioihins ettei hcildä puuttuis.
Mach. 25: v. 4. He ostawat totuut-
ta ja wijsautta, joista Salam)
sano: osta totuutta ja älä sitä
m??; nijnmyös wijsautta, op-
pia ja ymmärrystä. San. Lastu
Kirj 23: v. 23. Syr. 51: v. 33. Ia
sitä wasten, mitä tyhmä teke kä-
desäns Rahalla, ettei hänellä 0-
le sydändä osta wijsautta. Sal-
San. Lascu Kirj. 17: v. 16. .Ju-
malan Lapset he ostawat Culba
Tulella selitettyä, se on hengellises
murhes coeteldua uscoo, walkiat
Waattet, joilla he itzens pulisit,
ettei heidän alastomude>,s häpy nä-
kyis st on lEsuxen weren ansion
wanhurscauden, ja wo telewat sil,
»näns silmäin woitella, että he
näkisit, se on Pyhän Hengen armon
ylöswalistuxella. Ilmest. Kirj. 3: v.
»8. He ostawat ilman rahata ja
ilman hinnata, (se on Jumalan
sulasta armosta ja laupeudesta Chri-

stures
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sinxes lEsuxes), wijnaa ja Rie<
scaa, se on Ewangeliumin armon
wirwotusta ja wahwistusta. Esai.
s>: v. i, 2. Ia cosca he löytämät
tawaran joca peldoon kätketty on,
nijn he kätkewät sen, ja ilon tähden
cuin heille sijtä on, nijn he mene,
wät pois, ja myymät caicki mitä
heillä on, jaostamat sen pellon. Math.
iZ:v.44. He omat Jumalan wal-
dacunnan lijcutuxis Cauppamieheen
werratut, jsca ehi hvwiä pärly-
jä, jacosca hän löysi yhden cal-
lm pärlyn meni pois, myi caic-
ki mitä hänellä 01. ja osti stn.
Math 13: v. 45, 46. Ia nijn he
sitä mäsien Taiwan wald.)cunnan
tähden myymät caicki mitä heillä
on, ettei mitan olis heille estcxi ja
»vijwytyxexi, nijncuin me jo ennen
sitä oikiast myymisesi cuullet olem-
ma. Josta myymisest Wapahtaja
lEsus puhu. Lucan 12: v. 32,
33, 34-

Cuinga Mailman lapset
itzens näillä hengellisillä Marc-
tinoilla kävttäwät? He käyttämät
itzens nijn aiwan taitamattomasti ja
tyhmästi, ettei he osta mitän hen-
gellisiä tawaroita, eikä anna itzeus
todella kysymän nijtten perän, ja
jos he wielä muodoxi kyselchtkin,
«ijtt he sijnä amoaftatis tingaile-

u?at,



zvat, wastan-sanowat,
telewät, ulconaisest ainoastans paal-
lecatzowat, ja tasilläns nijtck saa-
stuttamat, ja cohta panemat ne pois
jällen/ unhottawat ne, ja ei niitä es
nä. pyydäckän, ettei he saa nijsä sil-
lä caupalla, cuin heidän oma lihal-
linen mielens olis, nimittäin synnisa
nautita, nijncnin armost osalliset ol-
la, ja cuitengin syndiä tehdä, jota
wastan näillä hengellisilla Marcki-
noilla julkisesti ja myös erinomaisesti
todistetan: he menewät nijn pois, ja
yhden ajan toisen jälkeu jättämät tä-
män hengellisen caupan-teon tekemä-
tä, sijhen asti että wijmein tule ai-
wan mvöhäxi, ja että ehto joutu ja
puoli ys käsin tule; DM he wa-
sta olisit oMmisen haugitzemisesa;
mutta ennen cuin he sen käfittawat,
nijn 3?lt<Z on jo tullut, ja he u-
los suljetan; joja he sitten huckan
vwen päälle coleuttawat. Match. 25;
v. 9, »o. :c. Ia waicka ei he nvt
näitä hengellisiä tawaroita osta, nijn
He cuitengin omalla tyhmällä tawal-
lcms Marckinoita pitämät, he osta-
wat itzellens tuthaa luu-
lo ja petosta, sanoden: Gi teiöckn
pid<l catzoman Meille oikeutta,

saarnatcat meille suloise-
sti, eahocar petos. Esai. Zv:v.
V» Za HmM mailmg b<ille pe/



tosta tarjo, nijn he sen itzellens lu-
jasti omistamat: Sillä he owat hen-
gellisesti sokiat, ja ei taida mitan
coetella eikä eroitta; waan pitämät
eaicki Culdana cuin kijldä; caickt
Öljynä cuin wuota; caicki wanhur-
scauden waatteua cuin cahise; caicki
totuudena cuin mailma racasta: caicki
walhena cuin mailina wiha< (Ke
on, he pitämät caiken petollisen o-
man luulon elämänä uscona: caiken
patjan ulconaisen o-
man wanhurscauden, totisen n.m-
hurscauden edestä: caickinaisen tiedon
Pyhän Hengen l.chjana, ja ylöswa-
listuxen armona; nijnmyös mailman
turhat luulot joita mailma racasta
totuudena: ja sitä wastan Jumalan
Sanan totuuden, jota mailma wi-
ha ylöncatzena ja pilckana, ja Ju-
malan Sanan rackauden exyttämäi-
senä ja petollisna: Silla he anda-
wat Marcklna Nyöwärin se on Per-
kele», otta sanan heidän sydäm-
»nisiänsä ettei he uscois ja wa-
paaxi tulis. Luc. 8: v. 12. Mut-
ta/ woi nijtä jotca pahan hywä-
xi ja hywän s>ah«xl sanowat;
jotca pimeydestä walkeuden, jw
walkeudesta pimeyden tekewät,
jotca carwaasta makian, ja Ma-
tiasta carwaan terewät! Esai.s:
b.20. He owat Christuxen Ri-

stin
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stin «viholliset joidenga loppu on
«adotus, ja heidän »vahansa hei-
dän Jumalansa, ja heidän cun-
niansa joutu heille häpiäxi, jotca
maallisia racastawat. Phil. 3: v.
'B/ 19.

S«tä wastan jallens namat ma-
ilman lapset, näillä hengellisilla Marc-
kinoilla/ ft on urmon waldckcunna-sa, ja armon ajasa s josta jo myös
ennen puhuttu on) poiZmyywät ne
eaiken callimmat cappalct, cuin on
heidän oma Sicllins, armon ajan,
elämän ja autuuden, ja sen jumi
turhan hinnan edcft, mmittäin ai-
noastans ajallisen hecum.m ja hv-
wäin päiwäin tähden syrnisä, eli
tasä aialllsts elämäs maatan synnin
turmeluresa, ja myös usein ainoa-
stans yhdcn synnin himoll täbden,
nijncuin i3<au joca yhdcn Rusilan
Herne Hercun tähden, nu-i pois
esicoisudens oike,:dcn. Kiri. 25:
v. 30.-34» Josta Apostoli Pyhä
Pawali sano: Gttacat rvaari, et,
tei joeu Jumalan armosta pois
tulisi lc. Gttei jocu olis hl»orin<
tekiä, eli jumalaloinnijncuin <3<
sau, joca yhden Atrian tähden,
»nyi pois esicoisudensa oikeuden.
Sillä te tiedätte että, cosca
sitte tahdoi periä siunausta, tuli
hän Hyljätyxi. :c. Wr. 12: v. :6,

D'2 17.
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»7. ludas joca myös melkiäisen a-
jan näillä hengeliisilla Marckinoilla
oli, aina siihen asti että hän lE-suxen canM soi wijmeisen PääsiäisLamban, hän myi cuiteugin pois sen
caikeu callimman Pärlyn (Match. iZ:
v.46.) nimittäin WupahtajM lE-suxen itze, ainoastans colmenkymme-
neenHopiaPenningijn, joita ei hän,
cuitengan nautita saanut, sijhengän
nsti cuin hän itzens hirtti. Aposi.
Teco Kirj. 1: v. 28. Catzo niin sur-
kiast synnin himo pctta ja paadut-
ta Ihmisen, että hän ilman yhde-
täkän hyödytystä pois myy elämän
ja autuuden, ja ludan cansta oman
Sieluns: Silla ei ludas yhtäkän
Puoli Äyriä taitanut sijtä Rahasta
niihingän muuhun himoon käyttää,;
cuin ainoastans ahneuden tawaraxi,
nijncuin yhden W -sydäminen yli-
tzen, siinä oli caicki hänen huwitu-xens: ja jos yxi synnin orja wielH
enämman aica sais itzens synneisän-
sä huwitella cuin ludas, eli se ricas !
Iywämies Luc. 12: v. 19, 20. nijn
ei coco hänen elämä n s eniten->
gan ijancaickisuden suhten muuta 0-
le, cuin yxi Silmän-räpäys, eli!
nijncuin yxi warjo: Nijncuin hei,
dän itze walitta täyty: Caicki owat >
mennet ohitzen nijncuin warjo, ja,
«iMuin Sanansaattaja joca juo-<
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fien mene :c. Wijsauden Kirj. 5!
v. 8, 9. :c.

HengeNisistä Posteista/ja
nijtten Lähdennösia ja

Tulosta.
Muutamat hengelliset asiat taita-

ivat myös Postijn wcrratuxi tulla,
sekä Postin Lähdennön ja Tulemi-sen suhte» Caupungeisa, että myös
Postein tarpellifuden, ja muutosten
suhten, cuin Postin sanomitten caut-
ta ilmei tulew.it, monella tawalla:
joisa wälist murhen Postit, wälistä
iion Postit ulconaisiftkin tulemat,
ja myös monihin paickoihijn lah-
tewät.

Ne ainoat erinomaiset paicat joi-
hin ne hengelliset Postit culkewat ja
culkemcm pidäistt. owat caxi, ni,
lnittäin elickä Taiwasten, Postin
Lähdcnnösä, clicka »nyös tacaisinIhmisen tyZs, Postin tulosa: ja
owat sekä ustollisill että nscottomill
heidän Postins: cuitengin suurella
eroituxella, aiwan nijn ettei nämät
Postit yhtä tietä culjeckaan: Usco,
waisten Postit culkewat lahdennö-sans uscon tietä, ja palntesa eli
Postin tulosa armon tietä: Mut-
ta ustottomain Postit menewät lah-
dennösäns eps«scon tietä, ja pa-

D Z lajawat
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laiawat tullesans HHRran Duo>
mion tietä: Joista sijs parem-
man ymmarryxen tähden, seurawai,
selia eroituxella tule waarin btM/
nijncuin:

i:sin Uscowaisten Sieluitt
Postein Lähdennöstä ja
Tulosta.

Ustowaisten Sieluin Postein Läh-
dennöftä on waarm otta: että ne
hengelliset Postit, iotcc, yhden usco-
wZjsen Sielun tykö lähtcwät, owal
colmcllMt; nijncuin i:sin ne alin-
omaiset polAt. 2:ri Hätä po-
stit. ?:ri koiton postit.

Ne 'alinomaiset Postit lähte-
tvät.Teuwasccu zoca aica, ilman
eroitusta, Päiwän ,a Vöu wälillä/
Jumalan Lastan alinomaisisa rucou-
xi!a ja hartaisa huocauxisa , nijn myös
kijtoxisa: Vlcat aina iloiset, rucoil-
cit lackamata; tijttätät eaickein
fd?<7ä: sillä se on humalan tah-
to teistä Chsistuxcs lOsuxeZ.
Älkäthengesammuttaco. i.Thess.
s: v. r6'lZ. Rucoilcat joca aica
caikella rucoiiemiftlla ja anomi-
sella bsngestZ, ja siinä walwocat.
:c. Evb. v, 18. Luc. iz: v. i, 7.
Hattl-Postit/ ftkä ruumillisis et,
lä myös eklnoinattaisi» hengellisia

hädisä,
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hadisa. lähtewät myöskin nisn l)y,
win Mllä cuin Päiwälläkin, ja
surnn ja murhen öinä wielä
min. XValwocat ja rucoilcat et-
tet te tiusauxeen lanZeis. Match.
26: v.41. Silloin sehatäynnyt me/
ne puoli Rostä IMwäns tygs.
Luc. 11: v. 5. Auxes huuda Mi-
nua hädäsäs, nijn Minä tahdon
autta sinua, ja sinun pitä cun-
nisittaman Minua. Psalm. sc>:
d. is. Minun hätä ajallani etziw
minä HiLßraa; Minun käteni
«n Mllä ojettu ja ei lacka zo.
Woiton' Postit/ jotca lijckuwat
HERran erinomaisen awun, wir»
womxen ja lohdutuxen jälken, ne
culkcwat myös uscowaisten sieluin
tykö usiammasti, nimittäin Jumalan
Nimen Kijtoxella ja ylijiyxellä. Rii-
tetty olcon HERra jocapäiwä;
humala pane cuorman meidän
päällemme; mutta Hän myös
suttaa meitä :c. Psalmisa6B:
v. 20, 21. Rijtetty olcon Juma-
la joca aina anoa meille woiton
Christnxes. 2.C0r.2: v.14. i.Cor.
15: v. s?. Psalm. 84: v. z. Caic,
ki nämät hengeliiset Postit culkewat
nyt humalan Lasten tykö Uscon
Tttla: eqicki mitä te anotte ru-
couxisa uscoden. sen te mxös saat-

D 4 te.



te. Match. 21: v. 22. Ilma» us-
cota on mabdotom kelwata lu<
malalle. Ebr. n: v. 6. Ia caicki
«uin ei ustosta ole, se <zn syndi.
Rom<s4: v. 23. Ne culkewat myös
läpltze Nöyryden saxon/ losa ne
hyMin edeZmlewat. lumala seiso
ylpeitä wastan, mutta nöyrille
«nda armon. lac. 4: v. 6. IaSyrach sano: wiheljäisen rucous
tunge ihens pilweln läpitze, ja
ei seisahda sijhen asti cuin häntule eteen, eikä lacka ennen cuinse Corkein caho sitä- Syr. 35: v.
21. aina siihen asti nämät hengelli-
set Postit culkewat, että ne uskolli-set sielut tulemat Taiwaseen, josa ei
ena Posti tarwita: Silla Jumala
yn silloin caicki caikisa. 1. Cor. 15:v. 28. ja silloin ei ole enä, ei lhy-
nelitck, ei cuolemata', ei itcua,
ei parcua, ei kipua pidF silloin
«leman (Ilmestys Kirj. 21: v.4.)
fa he kijttäwät ja ylistäwät
lata alati >a ijancaickisesti.

Uscowaisien Sieluin postein
Tulosta, clicka niistä Posteista cuin
heidän tygöns tulemat: Nämät Po-stit owat nyt monelaiset: mjncuin,
»:i?n Omantunnon berätpxen ja«awmuxen Posti; st taita myös
lulla DM Jumalan Sanan moi-

maila
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MM ja rangaistusten curituressai
loca on sangen autuallinen Posti,
ehkä se murhen cansia ensist tule.
Nijn ne cuin cuulit Petarin Saar-
nan sait piston sydämmijns. Apost.
Teco Kirj. 2: v. z?. Ia ainoa-
stans rangaistus opetta ottaman
Sanasta waari. Esai. 28: v. 13.
Luom. Kirj. 42: v. 21. nijn taitamat
myös sittekin armon tilasa murhen
posteja tulla, hengellisis kiusauxis,
ja uscon coetuxis:c. ennen cuin Ih-
minen luulecan, nijncuin
tuli monda murhen Posti yhtenä
Päiwänä. Job. 1: v. 14-19. josta
Job sano: lsngo mins ollut on-
nellinen? Gngs minä ollut rau-
hasa? Oiks minulle ollut hywck
lepo? ja nyt sencaltainen lewot-
tomus tule. Job. Z: v. 26. Näisä
murhen Posteisa wälistä tule ajalli-
sen murhen Posti nijncuin yxinäns,
mutta stncaltmsesa mitasa, että se
Sielunginrauhan ahdista/ cosca Ih-
minen sen cautta tule ajatteleman
euinga hänen rauhans on Jumalan
canffa, että Jumala sencaltaisen ras-
tan mmhen mitan hänen päällens
pannut on. Wälistä ajallisen ja hen-
gellisen murhen Postit tulemat yhtä
haawa, eli! yhdellä erällä; Nijncuin
se Cuningan Histian eanffa kawi,
cuin hänelle sairaudens alla cuole-

D s ma»
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»an julistamiscsa Efaijalda, oli
suuri hätä turwasta. Csai. z8:
d. 17.

2:,sexi Tule Uscowaistett Sieluin
Wgö Taiwahista, HGRran armon
awun lol)dutuxen ja wirwotuxen
postit, sekä ensimmäiscs heräwxes
ja catumuxcn murhes, euin Sielu
armon löytä, »a syudein andeexisaa,
mifen lEsuxeu Wercft, uscosa Rom.
3: v. 25. losa todexi tule; 3«inä,
pän on tälle Huonelle Autuus
tapahtunut. Luc. 19: v. 9. Että
myös sltttn aina joca päiwäises
parannuxeZ, HERra armons
uudista, lohdutuxen ja wirwotuxenmurheisa ja kiusauxisa anda, ja su,
lan armons awun sydammelliseft ar,
mahtamiscst olotta. lotca lohdmu,
M Postit tulemat, cosca sen ufto-waistn Sielun hartat rucouxet tule-
wat cuultmi, jonga rucouren cuulc-
misen myötä on HENran armon
apu ja lohdutus. Minä olen o,
tollisella ajalla sinua cuullut, ja
Ole» sinua autuuden päimänä
auttanut zc. 2. Cor <,: v. 2. IaDawid sano: Minulla oli paljosurua sydämmesäni; mutta Si,
nun lohdutuxcs ilahutti minun
Sieluni. Mlmisa 94: v. 13. Ia
jatlens: Ellei Sinun 3>akig olig
«lwt minun lohdutuxeni; nijn

minä



Minä Olisin raadollisudesani httO
funut. Psalm. Il9: v. 92.

s'.nexi Tule UscowaisteN Sieluilf
tygö Jumalan stnan cautta myös,
Omantunnon Curituren
tecemään HORran tahdon, seka
hywillä ylöskehoittawaisilla ajatuxilla;
että myös HERran sanan pelwolln
ja curituxella ottaman ajasta waari,
ja ei laiminluöman mikä bpwä on,ja mitä HORra Ihmisildä waa«
ti; nimittäin että tätte Junia,
lan sanan, ja harjotta rackautta,
ja olla nöyrä Hänen Jumalan»
edes. (Mich.6: v.8.) Sillä kä.
sty on nijncum Räntilä, ja s.a-
ti nijncuin Maikeus, jaopin cu-
ritus on Hlämän tie. Sal. Sa-
nanlascu Kirj. 6: v. 23. Ia caickt
jotca Jumalan Hengeldä waicui,
tetan, ne owat Jumalan lapset.
Rom, 8: v. 14.

4:nexi Owat m»ös stn wijmei»
sen tääldä S.ähdennön postit,
cuoleman ajatu).isa terwenäkin ollesa.
Psalm. 39: v. 5. ja jocainen sairaus
on mjncuiu yxi Posti ijancaickisude!»
sta, josa ei yxikän tiedä jos hän sen
Postin cantza pila ijaneaickisutet»
culkeman, ja sentähden tarwitan oll«
walmisim, cosca HERran tahto on
tääldä pois cutzua: Wihdoin tuls
mvös Cuoleman posti; Nijncmll

D « HistiM



M ) 84 c W
Hissialle sanottin; toimita Talos;
sillä sinun pitä cuoleman ja ei elä-
män. Esai. 38: v. i.

Ilman näitä Posteja on myös Il-
jan Merckein posti, jotca näillä
wijmeisillä aimoilla ilmoittamat lE-suxen tulemisen joutuman: että henäkisit sen päiwän lähestywän,
Ebr.io: v.2s. Ia wihdoin HKR-
ran Duomiolle Tulemisen posti,
Auringon ja Cuun Pimenemisellä,
josa Maasa Canftlle on ahdistus e-
pailyxen tähden. Luc. 21: v. 25. :c.
Näitä Posteja muistele oi Ihminen/
sillä ne mijmeiset Postit sinuhun cui-
tengin sattumat, elletz nijstä edellä-
käywäisistä tahdo oikein waarinot-
taa'. Ne Uscowaiset Sielut owat
HERran armon cautta walpat sekä
Pojieiu lahdennösa, että myös tu-
loja, joille se sentähden sanotan:
tTlijn älkäm sijs lnaatco nijncuin
muut, waan walwocam ja ol-
cam raitit. i.Thess. 5: v. 6.

Caicki tulewaiset Postit, tulemat
nyt uscowaisten tygö, HiLßran ar-
mon tietä; ei ainoastans ne iloiset
mutta myös mnrhen Postit; Sillä
jota Hi3Rra racasta, sitä Hän
myös rangaise Ebr. 12: v. 6.
Teille on lahjaxi annetta Chri-
stuxen puolesta, ei ainoastans et-

tä
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tä te hänen päällens
mutta myös kärsitte -hänen täh-
tens. Phil. i: v.29, Sillä se sn
armo, jos jocu omatundons täh-
den Jumalan waiwa kär-
si. :c. 1. Peer. 2: v. 19. Costa Da-
niel waiwoisans rucoili, lensi Enge-
li Gabriel hänen tygöns ja sanoi:
Sinun rucoustes alusa ulostärvi
tästy, ja minä tulin sinulle il-
moittaman; Sillä sinä olet o-
tollinen. Dan. y: v. 21, 22, 2Z.
losa esicuwasa nahdan, että ahdi-
stetuille Sieluille tapahtu armollinen
rucouxen cuuleminen. Niin sano
myös Dawid: Ahdistuxesani mi-
nä auxenihuudan HGRraa, ja
minun Jumalani tpgs minä
huudan; nijn hän cuule minun
ääneni Templistänsä, ja minun
huutoni Hänen edesäns tule Hä-
nen Corwijnsa. Psalm. 18: v. 7.
Ia itze ajallinen cuolema, on Ju-
malan lapsille, yri armollinen pela-
stus, tästä pahasta mailmasta: nijn--
cuin Pawali sano: HORra pela-
sta minun cairesta pahasta teo-
sta, ja autta hänen Taiwalliseen
tvaldacundaansa; Jolle olcon
Lunnia ijaneaickisesta ijancaicti-seen. Amen. 2.Tim. 4: v. 18.

2:DDA



2:stxi Uscottomain ja surut-
tomatn Sieluin Posleln
Lahdennöstä ja Tulosta.

Uscottomain Sieluin postein
lähdennösta on waarinotta: ettei
heidän cyköäns usein joen hengellinen
Posti lahdeckän, etla he h.tttat ru,
couxet laiminlyöwät; ja jos wiclä
lähte, nijn se on sencaltainen, ettäse on HERralle cauhistus: , Sillä,
jumalattoman uhri on H33R-
ralle cauhistus, waan jumali-
sten rucous on Hänelle otollim-n:
ja jumalattoman tie on HER,
ralle cauhistus; waan joca wan»
hurstautta noudattaa on.Hänel<
le racas. Sal. San.Uilascu Kirj.
is: v. 8, ?. Ettei heillä sijs ole oi,
kia tie Taiwasem, mutta ainoa-
stans epäliscon tie, ylpeyden ja wää-
rän turwan callioilla nijn he sin-
ne edespaäse: ja sijnä on croitus
Jumalan ja heidän waihellans: Tei-
dän paduden eroitta teidän ja
teidän jumalanne, toinentoise-
siansa; ja teidän sondinne tätte-
wckt pois hänen Caswons ettei
teitä cuulla. Esai. 53: v. 2. Efti.
l: v. 14,, 15. Ei sijs heille oleckan
Mjtä alinsmaisia Posteja; ei myös
he Hätä postista paljo tiedä. Ps.

v.4, s. Ia jos h< wiclä ulco-
naisis



naisis wmwois jostan tietäwät, nijn
ei he cuitengan tunne HERran cu-
rituxen kättä parannnxeen. ler. s:
b< 3. Eikä myös nöyrytä ihcns ar,
mon alla; josta HERm sinw: He
täändäwät minun puole-
eni, ja ei caswojans; mutta cos-
ca hätä tule sanowat he: noust
ja auta meitä. Ia HKRra wa-
sta; cusasta owat sinun lu-malas, swäärät ja petolliset tur»
was ja lohdutuxes) jotcaZ Wel-
les tchnyt olet; noscan ne, ca-
ho, jos he taitamat sinua aut-
ta sinun hätäs aicana. ler. 2:
V.7, 8. Cofta sinä huudat, n'jn
auttaccn <mun joucios sinua;
mutta Tuulen pitä heidän calcki
«viemän pois ;c. Eim- 57: v. iz-
Ia cosca se wijmeincn hätä cuolcmassa heiiie tule, niin he silloingin huc<
kaan colcuttmvat ja usiasti el w!tlä
silloingim hengellistä hätä ja tusca
heidän syndins ylitze tunne; waan
cuolewat tawallisesis suruttomudestms,
nijncuin Ricas Mies; ioe>' wasta
silmäns ylösnosti helwetisa. Luc. is:
V.23. Niin ei heille m»ös ole Voi,
tongan posti, sillä nijn culn ei he
hengeNM ahdistuxist mitän tiedä,
eikä myös sodi stndiä wastan, waan
owat wtlMsen Perkelen fangit. 2.
Tim. 2: v. 26. Nijn ei he myös

toftan



coscan woita/ ja nijn eimvös oikein
tmda Jumalala kijttää woiton edest
Christuxes lEsuxes.

Se ainoa Posti cuin suruttomit-
ten lyköä lähte, on ainoastansHGß-
ra, HiLßra huutamisen posti,
Match. 7: v. 21. joca tatttan wer-
ratta Posti Torween cuin Posti a-
jais ja puhallais, ja ei cuitengan o,
lis hänellä yhtäkän myötä,
»vaan olis sen tiellä poiscadottcmut;
tämän heidän Postins päälle ei sijs
tule yhtäkän wastausta, ja ei ennen
cuin se täysi wastaus heille annetan
HERran DuomionPäiwänä; joca
wastaus näin cuulu: Gn Minä
teitä tunne custa te oletta; men-
Zät pois Minun tyköäni caicki
te wäärintekiät. Luc. 13: v. 25,
26, 27. Sillä wälillä nijn tule hei-
dän tyqöns usiasti, walhen ja pe-
toxen posti, eiTaiwaasta, waan
»vihollisen leiristä, jonga wgllan alla
he itzens andanet owat, ja joca, hei,
dän taitons on sowaisnut. 2.C0r.4:v. 4. nijn ettei he Taiwaan Posteja
tunne, ja sentähden omasa wääräsaluulosans luulewat, ne walhen ja
pewxen Postit Taiwaasta tullen,
nijn että he walheen itzens luotta-
wat ler. 7: v. 4. ja sulaan peto-
xeen, ler. 4: v. 23. Sitä wastanjällcns caicki ue Pogit, cuin cuicen-



M ) 89 ( W
Zin Taiwaasta heidän tygöns tule-
wat, Jumalan yhteisestä armosta,
nijn he ylöncatzowat ja wastansclso,
wat, ,'a usiasti luulemat ne tullen
wihollisen leiristä, erinomattain hei,
dän tundons lijcutuxisa, jonga
tähden ei he anna niille sia, waan
tucauttawat heidän tykönäns HER,
ran siman saattajan äänen, sauodcn:
Sen Sanan jälken jongas meille
HGRran tTlimeen'sanot, en me
tahdo sinua cuulla; waan me
tahdomme caiketi tehdä, caikensen sanan perän-, joca meidän
suustamme ler. 44: v. 16,17.
Josta me pidemmmäldä wielä waa,
rin otamme.

Uscottomain Sieluin postein
tulosta; me hawaitzemme, että cui,
tengin Jumalan yhteisesi armost,
heidänZin tygöns tule Tai maastamouda Posti, jhilla Jumalan armo
on heille tarjona; ja wiydom myös
HENran wanhursccmden Duomiou
Postit; Tasa tule yhden ajan toi,sen jälkeenheidän tygöns, HSRranparannuxeen cutzumisen postit.
Mutta heillä on cowembi caswo cuin
kiwi, jaei tahdo käatä heimus ler.
5: v. 3. Tasa tule myös heidäntygöns HBRran salatun awun
posti, heidän ulconaisisa hädisäns,
jolla Jumalan hywyys tahty wetä

heitä



heitä parannureen. Niin myös <V-
Mantunnon curituxen ja rasitu,
xen posti, että he kääiilmsit lE,
suxell tygö etzimän wir-
lromfta: ja uijn myös ne muut en-
nen nimitetyt wijmcisen täaldä läh-dcnnöu Postit, ui>ncuiu ftirauden
postit, ja myös cuoleman posti,
aiwan myös ajan merckein ja Chr:>
stuxen Duomiolle tulemisen po-
pit: wcmn cuin he caickia näitä y,
löncatzvwat >a laiminlyöwät, ja suu-
ren epäujcons posteihin turwa-
wat, nijn mihdyin HENran wan-
hurscan Duoniion tielä myöden ari-
sta heidän tygöns culke ijancaicki-
nen turmelus sekä sielun että ruu-
min puolesta. Match. iQ: v. 28. 1,
Thess s: v. 3.

Rayan Lugust ja Woitosia.
Ulconaises Aiamtiedos myös o-

ivat mincmu ivijmetsexi Rahan Lu-
gun Taulat, jotca tietä andawat,
nnngä wolton ne ennen tätä corgo-
tctut Nahat nyt itzestäns yhten läs-
kein andawat, eli Rohan Summa
myös «uandälvat. Tästä meille on
tila muistutta henacllisen Lugunlascun
emwmaisen corotuxcn ja woiton hy-
wlsä töisä: köyhä 2.esti pani
caxi Ropoja, se on Cuusnaisen,

Uhri



Mi Arckuun, ja hän annoi lEsu-
>en caicki tietawäisisä silmisä enäm,
Man, cuin ne Ricraat cuin palw
panit; sillä ne Rickaat panit sijtä
ruin heille lijaxi oli, mutta Lesti hä-
nen köyhvdestäns pani caikcn milä
hänellä oli/ caiken tawarans. Marc.
,2: v. 41-44. MavalMja lEsiissanc>: Cuca ikänäns juotta yh-
den näistä wähimmist kylmällä
Vestpicarilla, ainoasians <ope-
tus lapsen nimellä, totisesti sa,
non Minä teille ei hän pidä pal-
tain oleman. Ma,ti). ic>: v. 42. jo-
sta harvaitan cuinga HENran ar-
mo luke hywat työt wäi'!n.mlsäkin,
cuin ne lackaudesa ICltycn tygö ta-
pahtumat, ja milä woitto nijfta on,
ja cuinga ne cormcruxi tulewat.
lä cootan tawarata T.aiwms Mmtb.
6: v. 20. Ne ystäwat cuin nijlla
tehdän, corjawat hc!tä ijai cmckisiin
majoihin. Luc.:6: v. 9. Silla »loi-
sta andajata humala raeafw.
2. Cor.9:v. 7. jacacat si:s oman
pyhäin tarpeexi; ottae«»t nuelel,
län huoneseen. Rom. 12: v.
Wapahtaja lEsus sano nwös ihens
poiskieldämisest: Totisesi sanon Mi,
nä teille: ilsi ole tenuan joca jcit-
ti Huoncn, taicka Weljet eli Si-
saret, taicka Isän eli Äiti n,
taicka Vaimo» taicka

pellot
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Pelfot Minun ja Gwangellumin
tähden, ellei hän saa jällens sa-
takertaisest, nyt tällä ajalla hus-
neita, ja Welijtä, ja Sisarita, ja
Äitiä, ja lapsia, ja Pelddja,
wasioinkäymisillä, ja tulewaisesMailmas ijancaickisen elämän,
:c. Mavc. io: v. 29, Zo, 31.

Päätöxexi.
Nyt olet Sinä, racas Lukia, ta-sa Hengellises Ajan-tiedos cuullut

monmaisism asioista, lumalZn wal-
dacunnan fubtm, opi nyt caikistanäistä, ottaman ajasta waari, cos-
ra sijs meillä aica on, nijn tel)-
täm jocaiye!!e hywä, mutta e-
nimmitten nijlle, jstca meidän
Cantza-weljcm uscosa owat Gal. 6:v. 10. Ajan waarin ottamattomudett
ylitze HERra Prophetan Jeremian
tantta walitta. Haicara Taiwan
a!!a tietä aicansa, Mettinen,
Nurki ja päästäinen husmaitze-
«?at aicansa, cosca heidän pitä
tuleman jällen; waan Minun
Cansani ei tiedä HjTßran.Oike-
utta. ler. 8:v.7. Caho sijs et-
tet sinä olis, eli myös pusyis nijtten
aiattomitten joucosa, jotca ei hei-
dänetzicdöns aicaa tundenet. Luc.
19: v. 44. Sillä nyt owat ne waa,

ralliftt
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raNiset wijmeiset ajat, HENran lE-suxen tulemisen merckein ajat (Match.
24: 0.7). että HERrcm Cansa pi-
ta itzens walmistaman loistawaisillaLampuilla Vlkä wasian. Matth. 25:
V. i. Catzo sijs ettei sinun L.amp-

pus sammu, cofca Hlkck tu-
le suuresi» Cunniasansa.

Match. 24: v.30.

Helck



HeralZxcn Mm/
Hengelliselle Morsia-

melle/ wKlmisiuxcen/
HERran lEsu.

xc n Christunn,
Cuunmn Kirckauden tulemiseen;
Sitä Hengellistä

Sielun Wa/
Armon Hengen ja palnwnn

Rackaudcn öljyllä, walmisietulla
Ustou Lanlpuila

U)ijmein rrastan-ottamaan:
(Matlh. 25: v. 4.)

longa/

Adwentm-aicana 1746.
on prantijn andssnm,

Hc«KSNwS.

Prändätty wastudest,
Wuvnna »7^».



Ilmestys Kirjan ,6: v. is.

<lat;o, niinä tulen nijncuin waras: an.
tua» on ft joc« walwo, ja kätke w«t,

«ens/ ettei bän alajn' läwi», j« ettei
hänen häpiätäns nähoäis.

W. i!:tk6s ole Ihmis parca :c.

Morsian hengcllincn, raadolli»
nen; Nouse, itzes «valmista! M,
käs tulon ihanaiicn, hohlawaisen,
Cunnian sirckoiidrsta.

, 2. Jos sun ylkäs firckast hohta, niin
etz cohta Taida juosta z,!)!)!y!!»s, Cunnla»
Cuninyasta wastan; Mnls rastan Olet si«
«un rapclcs.

r?oust, pääldäs pojes risu, pssha
sisu: Pnet,'ines IMuxeen, Hänen we/
ren-hirens rvoimal tule toimcl: Tule «el-
le autuuden.

4. rvirut ines weren wirral,
irrat, lLndisistä
pu rijni, sillä sijnä, wmbi sinun elä,
mäs.

;. Jos mailma synnis elä, ftnnin «el»
lä Cuollcs uscos waelda; Älä noudat cuol»
lein töttä/ synnin öitä: Walor etzi lEtlusta.

6. Uch jos «voisit cohta nosta ylläs
wastan, Surtia Sielu synncistas, Eunen,
euu, Vasuna ciiulu, HERra tule/ HEZI»r«i« HERra wätlnens.

7. Duomion aica älist alca, synninpai,
can, Saat sä syndis surmasa, Jos etz he,
rä, nouse, risu synnin Uu, Puet paällcS
shristnstg.

T. Nouse,



F. Nouse, Nouse, synnist kääully, wat«
par wäänny, Surutoincn Suomen Maa:
Ennen cuin suu walos puuttu, puniäx
mnuttu: Et sit uutta saa.

3. Jos wiel HERra illal walon andc»
jalon; Pyri Sielu tijruttain Käandymi»
ftn, wiiM warman HERran armon / lE<suxcsa haawoin ain.

ia. Joudu Sielu, uloslähde ajan täi)»
del, Ylläs wastan Lampun cans» Waan
ei tyhmäin Neitzein rinnal, öljyn hinnal,
Ilman öljyt Lampusans.

n. Coe, sytyt Lampus cohta, jos ft
hohta Rackaudcs ICsuxen; Zvs sä lE.
ftist etzit huocat Sielun ruoca: Että lydp
itzcsei.

12. Jos s« tunnet itzes paljar, koyhäx,
caljux, Kärjä armo armosta: Sydänd' ar»
most anna sytty, loista, lytty; lEsvxesa
racasta.

«;. Niin sä hänen ilmoiturens, kirwyi»
tuxcns, Yöt ja päiwät odotat, Odotat la
ikäwöitzet, uijn cuin neitzee, Joitten Lam»
put loistawat.

14. lEsn racas pian joudu, armos
nouda Tngös Sinun morsiames: Joudu
lEsu tule alas! Sinu hnla Uscowaiset ly,
«Uas.

15. Jo? ei enä itke »voine, eikä laine,
Cuiteng Sinu etzine, locaiuen cuin Si,

nus pysy/ Slnu kysy, Tul' M IAsu «Mmme.

WWi-



I MOäisten Taflen,
!Ia myös muitten/ Lasten
'

luNistei Sieluin

Mirsi:
longa

Volmen Uscon-Zappalden
ylltze

ssatechismmcsa/ KyshmisteiZ
,ja Mustausten caGa/f

Wuonna 176a.

Catechismuxen CulustelemOnß
aicana cocoon-pannut

CURUSA,



MWae cMN: ttyt Sielun caikcl
mielet, le.

,„ v. l.
minun ombi luo-

nut? I'ä Jumal caicki
lm("): Mitä luomiscs
MUU' suonut?- Sielun

ruumin hän sull' toi:- Mltä war-
ten. aynoi
tiedä se, Sentä'n ne mws
t<l, Sijs sä mahdat HERra Wtä.

2. MtM owat Mm lahjat?
ja tahto myös, Sitt

myus omantunnon osiiat. Muisto
autta mones työs. Mltk 0N run-
MM säsentt? SUmclt, corwat,
pienimmät, Callit lahjat cuiteng lie-ne, ZUiv oikein kayttä tienne. '

3. Näitten seas kieli callis, Rckdet,
jalat, suuremmist, Caick ne »äsenetsull aldis Owat HERmn luomiftst:
VmmärryxeZ walista Tahtos an-

na
(5) Luominen tygöluctan Isälle luma!al«

le, nijncuin ft ensimmäinen Jumalan hy«
wäteco; curtengin on coco Pyhä Co!mi<
naisus, Isä, Poica in Pyhä Hengin Luo-
lyise» työn »imittaWt.



na taiwutta, OmalundoZ anna he-
rat Muista cowan cuollon erät.

4. Sitt sä ruumis jäsenillä Et myös
ena syndi tee, Silmil näet, ja cor-
waisilla Cuulet, mik' on oikia tie:
Ricles käändy, Jumalat Viistämän
lackamat, Kelwottomist puhcist kään-
Mt, lumalisijn jällens wäännyt.

5. Rätes wäärist caluist caikist
Kijrun perast puhdistat: Hywin tehdä
eaikis paicois Woimas jalken kij-
rutat; Jalcas juonet haikiall Ca<
dut mielell waikiall; Että juosta
taiwan tietä Näin sä mahdat ihes
rietä.

6. Cuca näitä lMpitä? Sen
myös teke Jumala, Hcn cuin ensin
annoi nijta Ne myös aina wcchwi-
sta. MW wälicappalell? Ru-
wall, juomat, waattehell, Suojcl-
luxe! aiwan jaloll: Handa rucoi!uscon halull.

7. Mingätähden HErra näi-
tä Teke Mlnul syndiscll? Alwös
turwas misän heitä Oman turhan
ansion paall: Sulasi armost lu<
mala Smu nijsä armahm, Sen,
tan pyydä HERm palwell Kewäl,
suwel, syxyl, talwel.

8. Cuc'on minun lunastanut?
IE sus, Jumala ja mies: Mlst'

):(2 hän



hän mun on wapahtanut? Cal-
kest synnist, cuollon tiest. Mil hän
minun lunasti/ Synnist/ cuol"
lost pelasti? Puhall callilla werel-
läns Wiattomall' cnolemallms.

9. MsälEsusomdicuollut?
Cowas cuollos ristin päal, Ei hän
omast waiwast hilollut Limasta sua
pyysi wicl: Duomion ali' on an-
danut Itzens, ja myös candanut
Ristin-puun, caick sinun tahtes.
Rucoil' myös ain Hengen lahteis.

io. Ensist 3?,rtitarhas muunnui
Weren-hies wihan all: Grjantap-
purazsel cruunull Crunatan sitt sur-
kiall, RuostlNa myös ruostittin;
Wihdoin wäckrin du omit ti n,
Mijsi haawa ristin päällä Annet-
kin mel wihdoin siellä.

n. Eikö naita ajatella Sowis sinut
syndisell. Ia sun mieles muistutella;
Syndis saatti ne hänell. Kädet,
jalat IGsuxen, A.ckpitze !«wiste-
tän, Reibäll tylki arvettihin:
Sielu raucka turwa nijhin.

12. Mitä warten hän mun
osti CMI pyhall werellans? Sill
hän sinun ylösnosti Omax ijat itzel-
lms: Culnga omar lEsuren
Tulla tnldais sydämen? Armon
waldacunnas aiwan Omax taidat
tulla taiwan;

iZ. Jossa elät hsnenallans Hen-
2-llises



gellises elamäs; Nijn hän synnin
woiman talla; Jos etz elä itzelles:
Anna sinun sydämes lEsuxelle e-
läisäs Palwel händä Pyhydesii Ia
wanhurscas elämäsä.

14. Sill fä Christuxesa cuollut
Smmil, castes olet jo, los et sijtä
ole huollut; Nijn se sulle wian tuo:
Se cuin synnil cuole täs A/allises
elämäs, Se wanhurscaudes elä,
Taiwan iloon joutu siellä;

15. Cuca mun on pyhittänyt?
Pyhä Hcngi pyhittä: Muutoin olsit
syndljs »äänsit, Nijncuin jocainen
wiel jää, Cuin ei pyhäs hengesä,
Alca uscon elämä, Rucoillsäld Py-
hä Heiige Muutoin syndi sun pois
ange.

16. Millä walicappalella Py-
hä Hengi pyhittä? Casten lntol
selkiälla hapset udcst synnyttä Mlls
lasit wiel armon saan? Cal-
lil sanal Jumalan, HiLßran SH-
toliisell wiela. Ei hän pyhitystä
kiellä.

i7.MisahänmunpyhlttM?
Gmastunnos, sydämes, Wiel
hän synnist sinun repi Parannuxen
oikias ties: Vmmärryxen walista
Tahdon muutta, taiwutttl, Oman-
tunnon caicki haawat Lakityxen
parhan saawat.

):( 3 »8. Mui-



,8. Muiston udista ia mielen. Sil-
mät corwat silittä, PyhijN puhei-
sin myös kielen Samas armus
saalytta: Rädet warjele pahast
Jalat syndi seuramast: loc' ei
näin ol' pyhitetty Se on synnis
upotettu.

19. Millä tawal pyhityxen
HERran hengi wmcutta? En-
sist armon lijcutuxen Anda HER-
ra Jumala, Cutzu surkian syndi-
sen, Paralinuxeen kaandyman. E-
lawäisen ustoon saatta, Synnin
duomion, wallan laatta.

20. Synnitcaickiandex anda Edes
Armon, istuimen, Walittuiden jouc-
koon canda Coco tl),gö lEsnxen:
Synnin wallan murenda, Sydä-
men myös ud°'sta: Hengelliset lah-
jat laina, lotca synnin alaspaina.

21. Mitkä owat hengen lah-
jat? Armo, yloswalistus Armon
woima, tunnon ohfat. Hengelli-
nen cnritus: tTlöyrvs, ja myös
siweys, lumalisus,yi!jaisus, Ul-
co HHRran Sanaa halaa,
Rucouxis pala.

22. Rauha, ilo liTsuresa,
Rackauskin palawa Uden chmi-sen myös wesa, Hengen annos cast
wawa, Usi s.uondo
Hengellises elamäs, Halus hartas
näitten jällen. Ei täs Sielu euole
nälkan.

«3» Mlsä



23. Mlsä tämä armo löyty?
Suloisesa Mikä tämän
armon näyttä? HERran sana
uicon ties. MiU tai armo tem-
matan Sydännllehen pala-
man? Uscon halul, rucouxill,
HERran Armon waicutuxill.

«4. Millä kijru tule Sielu!
Täla armozchlMän? Costa nake
synnin njelul Cuoiloon itzens pyrki-
wan; Nljncuin cvrkian costen pääl,
Wlrta niele pahal Ml Sen cuin
M-uttomast culke, Sijn sitt pelcs
tule julki.

25 Silloin Sielut tule kijru Costen
pääld pois pyrkiman Ectei hänen
wenhens sijrry Helwettihin uppo-
man; Herä unest cauhiast. Elä-
mäst suruttomast, Tarttu kijni
HERran kooten, loca elon raiv.
nan näyttä.

26. HenZellisill curituril Kijru
Sicluil tarjotan, Woimallisil herä-
tyxil Costa armo awetan; Ruumin
rangaistuxer mvös Kijrun andasamas työs; Costa ijäisydcn cohdenTämän ajan loppu nähdän.

27. Suruttomil eiol'hätä Sairaus
den huminas, Synnin rosti heitä
wetä He on aina paatumas; Sai-
raudes sairasta. Sielu coco cuollu--
na: Joilla ei ol HERran pelco
Nhl myös ei ol' synnist selco:

):(4 28. Paa-



28. Paatunut ei hätä tunne, Ennen
cuin juur helwetis, Cosca liecki lyö-
pi umben' Silloin wirrois ijäisis
Huuta Isa Zibraham; Pisarcua
wetta waan Caikel ahkerudel ker-
/an, Muun caick toiwon ijät särjen.

29. Mutta HERra
Sairauden kipinäst Ijäisyden caic-
kinaiset Näkemähän rupeläst; Cliol-
lon hetki läsnä on, loca päiwa
cuolemaan Cuolewainen ennattapi.
Sairaus wiel tygö repi.

ZO. Cuollon hetken Sielu muista
Callix ja myös camalax, loca y-
timengin luista Sarke cowax
camax: Sielu sijs kyll tarrvitze
Wirwoitust, joll' riemuche Tästä
surkeudest päästä, G tätz luonnon
wuima kestä.

31. HGRran duomion angarim-
mau Etens otta tntkita, Jos on
syndi Sielun wimman, Ehi et sais
somitta Tilin tekeinistns, täs Wie-<
la surkias eiämäs Ettei duomios
Sielu näändyis Ia caick itcux ijät
käändyis.

32. Hurscat elämähän culke Alös-
nosies cuolluista, Määrät dnomio
ulossulke: Raamattu sen todista.
Etzi usco itzelles, Uscon udes elämäs
Nijn sä lnnaftuxen löydät lEsu-xes, ja armon täyden.

N. loca syfilis andex saaimt Ar-
most vttlbi lEsuxes,, Se myös fyn-

i- Nlst



nisi owbi laannut, Waeldaxensuscon ties: Ruumin ylösnouse-
mus, Sill on jallens elo uus,
ilox ijancaickisesti. Pyhä Hengi sill
on pesti.

34. Tasa elamäsa culke 3!hdist7res
pyhäin cans Walon elämastans
ulki Anda muille cohdastans: py-
häin seuracunnasa, Se myös ai<

na emoista; Rackaudes owat wel-
jet, Walttäwat ain synnin jäljet.

3s. Tämä Wirsi opettapi Sinul
Ustoucappalet Hywän pahasi eroit-
tapi, Neuwo oikian uscon tiet.
lEsus sinu walaifcon Cmmia hä-

net soittacon Sydämesans joca
Sielu, Cmn täs cartta

siMin nielu.



WcihWen Rastm

Mtrst,
Samana Wlwnna jalimbllns

kirjoitettu.

Weis. tuin: Rirjoitta sn minul miel, ic.
i.

armost auttacon Mi-
m: köyhä lasia, Taiwan

lamasta; Nmmärryren
waläiscon, Tahton taiwmtacon,
Tundoni puhdistacon, Muiston wi-
ritiäkön!

2. Nvvrax te mun sydammen Rai
cas Wapahtaia, Aina armo etzi,
män, olen waja, Luondoni
tmmeluxes; Syndi sydand' kiusa,
Nuorna jo täs elämäs/ Sydamcs,
ja suusa.

3. Silmis, corwis, jäsenis Cai-
kis himo sytty, Isommis ja pienemF
mis Turmellus se kyttu. HERran
Hengi ballitcon Sydämen ja mie«
len, Jäsenen caick wallitcou, Lijoi-
tengin kielen!

4. Ar-



4. Armon aiea kasis on, lEsu
armo laina; Sinun haawas bauto-
ron Sydämeni aina, ja
Catuwaisex; Synnit andex anna;
lEsu te Uscowaistr, Armo tygön
cauna.

5. Hengellinen lijcutus Sytyt sy-
dämmehen, Armon hengenO-waicu-
ms Parannuxen tiehen: Pahennu-
M »varjele. Ilki möM estä,
luu, ruumin suojele, Caikest pchast
päästä.

6. Hdwat hilut hengesä Srtyt
svdämmeeni, Oikial tielle käydesä;

ääni Anna cuulu.cor-
wis,n HCRran lanajl aina: Auta
cuillst waiwoistam Wijsaut mciu'
lyi,ua.

7.. Isän armo sydämmes Aina
läsnä olcon: Puhdist ISsu werel-
las, Waldacundas tulcon, Hen-
gen halliluxesa Minun sydämmes
hen, EläwN uscosa, B)göu ITsn
lahen'.

3. Hartat alinomaiset Huo<
cauxet laina//Turhalle catowaisct
Mielesäni aina: Taiwa>!isi
lEsu racas auta, Armon perän
palmnan Siuuu Pijnas c^utta.

9. 3,hdistyxen Rucous Lasten
wälil laina, loc' on Hengen wai,
cutus Armon ajas aina: 36xi
mi lOsuxen Suusam aina soi-

con,



eon, Svdämmes ja mielesäm- Hys
wän halun woicon!

io. Callis Wapahtajamme, Jo,
ca L.asna M, Joudu, tul' jo au,
remme! Ilman syytä cuolit Ristin
Puusa edestäm: Wiamsi auta, Ta«
lut meitä kadestäm Sinun ruollos
cautta^

u. Rackaudes, lEsu Ehrisf, Ty-
könäm a"/ loista/ Ufto'N sytytä wis-
sift Luulot pojes poista: Luuliai-
sutta lEsu lain' HER.an tahto
tehdä, Hengen hywäl mi.lcl ain'
Waldacu«das nähdä.

12. Siuna S eluin sodämmet
WuoacMtas walcs! Smna maat
ja mandem. Munauxes jilos! Siu«
«a, siuna w nhcmmit! Orwo'lirsij
auta! Isommat ia pienimmät, Siu«
na Pijnas cautta!

iZ. Ylimmäinen ylistys lumalall
ain olcon! HERrnn cunnian juli,
M Lisätyxi tuleon! Kijtos cunnia
Isälle Olcon alat aina! psjall',

Pyh<jll Hengelle! lEsu a<- '
mos lama!






