UmolW
Ulmlcmiscff,
larpellinen

tutkifielemus/

losa
Rucouren sekä ulconaiftsta että sieli luonosta, ru^
sällisesta muodostatarpellisudefta,
iouxen cuusemisen
perustuxesta ja järjest^xestck,
Nijn myös

Sen witzeydcstä ja hyodpi^xtzssch
ja cuinga rucouxen cuulemisi»

armo oikein r<iytett<zmän pit<i.
Jumalan armon cautta, Rllcous,
Sunnuntaina/ puolipäiwä saarnasi,
Nousiaisten SeuracunnasM Wuonna 1759 edestuom, ja sitten pidtmmälda ulostoimitettu:
Vonga nyt on pränttijn andanu.^

TURUSA, Prändätty vlre^eus.

I'a CuningaAs. Kirjan-Präntäiäldä
Suuren-Ruhtinanm. Suomefa,

Esipuhe.
Aacasteitawa/ )a Jumalan ar-

mon cautta hartain rucouxijn myöndy
wainen ja ylössytytetty Lukia.

scn

minä

Jumalan JM

curituxen alla, sitt
menne jyryn, rastalla sai

raudella cauwaix aica o!:
etzitty; ia siinä

den tilasa en tainut, HERran armon caul
ta annetulla leiwiffällä julli saalumnisell
phden aian, m>tän ylösrasennurcri woi>
ta: sn HERran armollinen johdatus m
«un eanhani ollut, että minä sekä sairal
den alla, että sttte niyöden muutoin kiwu
loisudesani, olen sen minulle/ Jumalana,
lnollisen ylöspitämisen cautta,n)l'ellä suod»
wijpymiscni aja»/ muut»
tutkistelemurilla pyytänyt hyödyt,
täyttä: crinomattai» ensin jen suhten
«ijncuin ihmisille on monoa itze ot

«ulkemiseni >a

«niillä

zexi

«ttä

tllita esteitä ia louckauxia autuuden lie
lä/ joita ei he suruttomudesa, ja hcngel!
sesä penseydesa ole hawannet ja tund
Vet, eikä m»os ole tahtonetcan poispai
»a, ia HERran tietä sydämisans walm
syttyi minun sydämeni, näitä
fia :
sekä hecämättKmäir
sieita ia louckauria,
että heräwaisten tykönä ilmoitta, ja ni>
<«» tarpellism pyis pane«,is,n osotta l jo

SlstpuW

sta esteistä ja louckauxlsta, ml«ä nytalnoa» «
fians tasä tahdon ne yhteiftmmät mmit<
tä, jotca itze tutkistelemisesä lawialda u» 1
lostoimitctut owat: nimittäin namät suu»
ret estet, ja louckauret Christicunnasa, i
ja meidän stasam, owat: Monen taita- !
mattomus tomuden tunnosa: uscotw» z
mus Jumalan Sanaa rvastan wäarät, !
kuulot autuuden tiestä, hämmästys Iu»
'

'

:

malan waldacunnan lijcutusten ylitze:
wastahacoisien ja pilckaitten lc. wal>
bcnusco: hengellinen penseys eli laiscuu»
ja hitaus oirein yl<isn«st« sonnin unc«
sta, salacawalus ia lihallinen wieckan»
eli ulcocullaisu» hcratettyjZ cohtan: s)?»,

.

!
'

'

nin rackaus ia caickinaiset hallinewaiset
synnit: «?iha sa rvaino ynnä pil«n canst
jotca
nijta
ia H5, '

s»nen

rväc:

waldacundang

ruanhurscautca elzi,

totuuden cdesroastaitten puute f»
paicasa: marlman eli ih,
caipang
ia ma,
misten pelco mailman
pahendawai,
ilman rackans:
set esimerckit, :c. Welicllisen rackauoe»

moncsa
:

puuce herätellyin wälillä.' rvanhain tapain pitäminen, waicka ei ne ole 111malan sanan jälten ojecut, puhefa ja t6i,

sä: sowinnon wijrvyctänunen rijtawel,
jcn canfia yline auringon laffeman o»
man syyn» estcleminen ja peittäminen,
-.

'

ja muitten rvirhein päällecandaminen»
Tlaitamattomus eroiwren tekemisen »?el,
jelliscn ja yhteisen vackaudcn wälillä soAmisesa jocaisten canfia. Rauhan pitä,
misen laimin lyöminen caickein ihmisten
cansia, nijn paljo cuin heisH seiso ja mahdollinen olla taita. Jotca caicki.estet ja
louckmiret a«tunden tiellä sängen waaral»
Ilsct owat, ia näitten Raamatun Sanain
waiMsluxella/ pois pancmisttn, lnnen ni»
mitttpss
):(»

'

ÄflPlche.
mltctyst tulkistclemnxcsa, edespann«t ja e»
destnodut owat: Tchkät tietä, tehkät tie«s,
polcn, s)-sakäc louckauxet
minun canftni tieloi poiZ. Esai. 57: »5.
corwesa, walmistao
«snutaivaisenäZnl
c« H«H'Rran tietä, tehkit tasaiset potut
erimaaft meidän Jumalallemme lc. Es.
40: ; :c.
«,«

/

mlna «yt tämän

Costa
tutkistelemia
oliu liki päättänyt/ aiwoliuxes,,lttä
sen pränltijn
ulosanda, nijucnin

sen
listelemus, näinä

tämä tut»

«viimeisinä »Vaarallisina
«cuina nawyi minulle tarpcllifexi julki
tulla, että nämät suuret estct ja loucka»»
set Jumalan amwn waldaeunnan lijcutn»
xisa,

suuren

erhclyxen ,a wietellyxen tcke»

cohtais se este,
laweu»
tumstclcmuxen
deu ja Pituuden tähden, tainut scncaltai»
sen eustannuxen cantz.i nlss käydä: (eri»,
wät; nijn minua cuitengin

!

etten minä tämän

vmattain cui» paperikin tähän aiean on
calliri tullnt) ellen minä jollan muulla ta»
walla sen eusianmircn alcuhungln edellä»
woittain autctuxi tulis: souza tähden mi»

nulla nawyi soweljaxi, edellä woittain ta,
»nän lyhcmmän tntkistclcmuxcn, rncouxcsta sa stn cuulemiststa u!c>sanda,N!jncuin
wähcmällä custanurella mahdollisen »ränttijn toimitta, että Myös tämä tutkistele»
mns tarpellmcn on ylöskehoituren harlaihin rucouxijn että saada sekä hengellisiä
Mveila ensin enne» takkia,,« myös ruumillisiä tarpeita armon siunauxella nauti,
ta; nljneuin se hywä Jumala tänä
wiela)
na lambymän ja runsan ftten
nytkin osotta, että hän myös tällä hywy,
l»Mns, tahto wetä iHmisia parannnrecn.
Tätä HENran Jumalan hywyden kärsi»
«Mljydeu ja pitkämieliftdm u'ck<lutta> j«r

suree»

):(4

'

W

«sfip!,HK

ftn wetämlsiä parannuxeen, tl sinun pit>s,
ylöilcatzoman ja sydämen cowuden ja ca»
tumattuinnden iälten, itzclles wiha, HEr»
,

ran wihan päiwäua tartuttaman. 3lonl»
2:4, 5.

Jos nnt simm iy'3näs, racas Sicln,
taman tutbistclemisen luetes, rucouxen halu Jumalan armon cautta, tule ylöske»

hsitttlixi/ oitFln rucoiicman, i« myös
cuulnmsest: nijn tijtä ia
ylisiä sen edest ainonstans HERran pyhä
Nime, joca tHän työhön minulle armnns
t?:wo rurouren

andanut on, nimcuin sinullekin hywaän ha»
luhiin ia toiwoon tullarcs: ja tiedä, että
tämä saari» on Jumalan armollisen curi<
tuxen jälken pitkällisellä sairaudella, ja
myös muilla hengellisilla cocttclemunlla
ahdistuxilla (*) nijncuin myös wielä sairaloisudin alla, ja usein kyllä heicosa w?i»
masa, minulda kirjoitettu: jota minä sen
tähden tasa nimitän että sillä ylöskchoitta
jongun nstowaistn Sielu», ja hengellisen
ystäwän csirucouxecn minungin edestäni,
että HENra minua isällisen cnntuxcns jäl<
ken sällcns autais, wirwotais ja lohdutais
Ganen hywän ja pyhän tahtons jälkcn, sc<
ta Sielun että myös rumningm puolesta,
tttä wielä sen jalillä olcwaisen tämän a»
sallisen elämän alla, wireani työtä HER»
ran armon awun cautta sinnaurclla toi»
mitta, jysta minä tähän asti hcickoudeni
tähden ruumin puolesta, olen usein «liety»
xi tullut. Niincuin esirucous mnös aina
tarpeliincn on, j« Apostoli pyhä Pa.
Malikin
/

<-

t*>

(tllix

2dic

UU3,

lnc>l

2^c«,

,

'

"

Vsipnbe.
»palisln

ustmmln muitten uftowassien e»
sirucouria on pyytännt, sanoden: Aackae
weljet rucoilcat meidän edestämme.
35ess. 5: 25. Wielä rackat rveliee,
/

~

rncollc«t meidHn edessämme, cttä »HNr»

ran Sana menestyi», >» nisn cunmoieet»
<ett<u'<m, cuin teidängin täkänänne.
2. 3hess. ;: Col. 41 ;. Eph. 6: 19.
Tämä minun ruumin» kipu ia sairalloisus,
jonga minä mnrhesani ensin hawa tzin,
seiso w elä nijrcum almomaiscsa siwistele'
«nisesä minun rumnisani, ja on seneallaft
nen/ ettei
ulconuisil laf't!)xillä, ja wie»
lä tiedyillä lät'tyxen w.U'eappa!cilla, cli
ihmisten awnlla n>wy taitawan paratun
tulla. Jos nyt olisi N"e!ä ne ajat, cuin
ennen Apostolille» oieana/ että tällein

se

päällcpancmisella ihmellisrsti muutamilla
HERran sanoilla ainoastans paraturi tul<
la/ jotcaPyh-n!Hengc» waicntnrest Aposto»
leille sisälle annettin niincuinPetari sanoi,
Eneallc: iknea,
Christns sinun
:

paraecon, ic. Apost. Teco Kirj. 9: ;4>
purannu»
llijn ei olis m<hdoto-n
nyt
toiwoa:
mntia
on
se
lhmetekewäi,
sta
Wvpahtasa
nen usco rauwennut (*)
lEsustötenjä Sairasten päälle pitä hei,
paneman, ,a ne paranemat.
dän
,8.
16:
Multa cuitengin ei ole
M«rc
eaicki toiwo HERran armollisesta awusta
«adonnut, (ainoast.ms Sielu anda itzcns
Jumalan tähden alla, ja on tytnwämen
mitä Jumala tele) nimittäin sijni että
Sanas annctan wahwistus muutoingin ar<
viollisis lupauxis HERran armolliscst pa«
randamisest, waicka ei juuri ihmeitten
):( 4
lautta

sano:

i« «llänr, ett

««luu i

YU2M2K». AttW,

z»

nolil»

Nsspuhe.

cantta: l« myis siinäkin, että r«cous ft»
tsirucous (joissa nmös »äsä kiriasa pusin
tan) woi paljo wiclakin Jumalan ty?ona

matcansaatta, nijncuin myös tilloisali»
wiela sairasicn edcst rucoillan: jvnga t,'h«
dcn minä nyt erinomattaisin, mi!!>'« ystu»
wittcn, ja nijdcn iotca minua HERran ar»
mon eautla racastawat, fowcliari ylöske»
cdcstuodZ,
hoiturcri täftan osiaan, tahdon myös
sekä HEN,an lupauret, että
esiru»
coustcn moiman, lupautist seiso: Minä o,
len HHRra sinun parandajas. 2. Mos.
Kirj. 15 -:6
He huusit HHRra hei,
tän tuffisansa; ja bän «uni heitä hei»
dän häoissär.s,!. Hän lähetti sanansa j<«
paransi heitä, ettei he cuollee. Psalm.
107:19,20.

»HNXra

minun

luma»

lani, cosca minä huudan sinua, nijn»
teit minun terweri. Psalm. ;<2: ;. Au«
tuas on joca b'oyhä liolho: hindä
ra auna pahana päiwänä. -H!ZRra kät,
ke hänen ia pitä hänen elawinä, ett«
hän menesty maan päällä: ja ci hyljH
handa rvihollistensa tahtoon. >HERr«

rmrwotta bända tantiwuotesansa: sinH
autat Hanoi caikesta sairaudestansa, ic.
41 :l, 2, ;. Nijtetty olco»

Psalm.

HiLßra jocapäiwä ! Jumala pane cuo«
man meidän päällemme; mutta h<s»
myo« antc», meitä, Gela! Meille on II»mala, Jumala joca «utta, ja HiLXri»
»HGRra, joca cnolemasta »vapahti

68:

2c», 21.

rucous

Ps.
Esirucouxcft jaseiso: Usts»

parand» sairan,

-HtkXra

o«

jenda hänen: j» jos hän on syndiä teh/
nyt, nijn ne hänelle anderi annetan.

Kunnusiacat toinen toisellenne teida»
ricoxenna, ja rucoilcat toinen

desiä, että te

toisenne e»
tulisitta. Wan^

huA,

Osiptcht.

hnrscan rncous woi paljo cosca
ncn sn, :c. lac. 5: i;, 16, :c.
M''nä olen
Minun

sairaudeni

HENran armon

se

tock

cautta,

alla, jo ollut tympi-

nen tääldä cuoleman cautta eritä,, ia mi»
li«u hengeni HERran haldlmn anonut,
että clämäsä ja cuolcmasa olla HERran
oma. (Psalm. zi 6. Rom. 14: 8.)
Mutta mincuin HENra Jumala on mielä cowemman sairauden jälken s joja minä
«scmmin cuolema!, cdcs ollut okn ) sna
,

minulle, toiwsn jallnls

elämästä

cui«

danut
ia HENran :cndcn wiela lulistamiscst, tolwoon .ylöskchoittanut,
lilijucum se tähän asti, waicka heickondesa, tapahtunut on, jouga tähdcu Jumalan Nimi aina olcon Wettn ja ylistctt!,)
cuitengin nijn että ruumin terwcysminulda
lviclakin puuttu, niin on minun ajaturchini
johtunut, että tasa taidals muittengin lM«
,

Sallisten

wcljestcn

esirucous

tarpellinc» o!,

la: criliomattain että scucaltainen rac»
taus, cuin myös cssrucouxisa osotta täit»
tan, on Jumalalle otollinen: Laupeutta
>min« «Kdon, ,a en uhria. Matth y'i;.
Meidän s«iraudcm on synnin, ja synnin
walitcttawan (*) langemiscn cautta, mei<
dan päällemme tullut, josa Sielun sairaus/
«n
caickcin waarallffm, että sijnä on
HengclUucn cuolcma, joca <i muutoi» cuin
wapahtajan lEsuren haawmn
caut»
tH
):(5

se

tcrmc>

(*)

sc Lvx; i!lc ucinum

m»iu«,

6n<i2 vei iM

«fulu«2, vlllnti» GkiiNi,

cm»

s«ln««

n°Krz

lu^,

Msiplche.
<»

taib» tulla

paraturi: Nimcuin Propye»

Esaias sano Hänen
t» olemma me paramc. Esai. 53: 5 Ia
sentähden Sielun terwcpttä ennen cc> ckia
lEsuxes Christurcs ctz<uu...ä'' vttä h>>r»
tuin rucousicn cautta, whon Iniiu>lanSa»
n« meitä ueuwö, ,a myös wo-mans owt«,
ta, cosca se HCRran armon camt» ih«
wisten stasa mencstyxen löpta.
ta

:

Minun toiwoturen tasa on, ett.? myös
tämä lulwllan Sana, enin tasa wähäiscs
sä lirjasa nyt edes tnodan, f«is monc«
tykönä myös menesiyxcn, ettei tämä tvö»

huck«n raukeis, waan

euitcngin

halullisen Sielun tykönä, »natsan saalis
Jumalalle otollisen hedelmän: HENnin
Jumalan oman armollisen lupanxcn iälken.
Silla nijncum sade ja lumisulc taiwast»
«las sa ei mene sinne lällel:« waan tuoretta maan,
«ke si,i
sa anda sen caswa, s« «nda siemenen
;

>'»

ivctta, ja

lciruän s)?otä. Lläin

c>n

minun Sansni, joca, minun suustani
lähce, ei st pidä tMäna palaiaman minun
waan tekemän mitä minulle otollinen on, fa sen pitä menestymän, sota ivartcn min»
lähettänytkin olen.
Esai. 55: io, u Mutta täsH on cuitengin suuri eroitus peldomaan päälle,
maa joca satcn »asian otta, tule hedcl,
nlälliscri, toisencallaincn maa jällen hrdcl<
mättömäxi. (Ebr. 6: 7, 8.) Waicka

sen

Jumalan Sana itzesäns coica se oiteli: n»
losiactan saarnoisa, eli myös ymmarryxel»

lä ja hywällä halulla luetan ja tutkistele
lan, aina on hedelmällinen El>r. 4: 12.
S>'llä se on se catomatoinen Siemen, elä,
u?ä lum«lan Sana, soc« ijancftickiscsi

pz>s/. l. Ptt.

l:2j.

Mitä,

Nsipuhe.

Me

Mitä pldemmäldä tämän

saarna» ss«

pitoon <u!e; nijn on sijnä Jumalan
Sanast
lohdutus cdcs tuotu murhcllisille ja ahdistetuille Sieluille, jotca ru<
couxcn cuulcmisen puuttccs ja caipaulcs o<
wat: ioca lohdutus ei tosin sowi surutto»
mille, jotca itzens kyllä lohdutta taitamat

runsas

omalla röykiälla luullollans, ia humalan
Sanan hunaiata polkcwat. Sal Sana L.
27: 7. Mutta ahdistetut Sielut sen cui,

tengin tarwitzcwat, ,otca myös oman cve>
tuxcn cautta
asian parhain
wat, cuinga ftncaltaisille niul Hell sille sie<

sen

luille un suuri hätä turwasta., Esai;B!i7»
a nijlle ei lohdutus «Man taida lijaxi
«lia. Ia nijueuin HENra Jumala uu
lniuua mchdotomda tähän aican, sekä
nmrhcn pätzisa monella tawalla coetcllut,
ja wiclä hänen Isällisen curituxens alla
pitänyt, että myis siinä
usiasti loh.
duttanut ja wirwottanut nijn tahdon minä nyt mnillrckin jällensjaca ne lohdutu»
xet soilta HERra minun Sieluni lohdut»
tanut on/ yhden ajan toisen jalkeu. la,
R.ijtetty olcon Jumala, ja meidän -HEr,
uran IHsuxen Christuxcn Isä laupeuden
Isä ja caiken lohdutuxcy Jumala: loca meitä lohdutta caikejk meidän wai»

snvnsa

/

wasamme, euZ

me

taidaisimme

lohdut,

ta nijta, jotca
waiwasa o-wat, silla lobdutuxella jolla Jumala
meitä lohdutta, :c. 2 Cor. 1: Z, 4, 5.

caickinaiscs»

Äh että nyt muutkin ustowaisct Sielut
Minun cantzani HERra a kiittäisit, sekä
HERran armollisen curituren, että my!i,

lohdutuxen

edestä.(Esai. 12: 1.) MstZkät HNRraa minun canfiani; ja corottacam
U.

Z4:

)?nnä hänen nimeens'. Psalm.

cuinZs
suloinen: autugs en st jo«

tNaistacat, ja cayocat

en

Esipuhe.

häneen mrw». v. 9> Jumala as»
lsraelin ki,toxela. Psalm- 22: 4. Ri»,
zr.it HGRraa sillä bän on hywä, j<l
l

änen !au«?c»dens pysy ijancaickisclli. Joi,
e«ga lohdutusten cdrstuomincn rnnsamasti,
upauxcs rucourcn cuulcmisen armost, fengin
chdcn tarpelliscxi näky, että minä ja

saisimc jongun lohdullisen
littistclcmus kirjan, anda nijden sanan cuu»

mut

lain käteen, jotca

Jumalan

Sanaa raca»

Jumalan Sanan totuutta ha,
zjnwat, ja Jumalan micle» jäisen catu»
nicen murheseen tullet owat. 2.C0r.7:1ci.
slika myös muutoin alMsinrcs, ja epä»
MN pelwos olla taidaisit: että l»e tastH
awat, ja

millä

silmilläns näkisit.
että rucouxen

Cuinga

M ru,

tuuleminen on
arpellincn, ia cuinga Jumalan Ganasa
vielä suuremminkin kiusaurisa on neuvo
ruconxijn
~a auxbuutamisiin,
iijn myös lohdutus, että HERran armon
wun perään odstta ja toiwoa: nijncuin
dawid sano: Minä hartafii odotan
ous

hän cuule minun
Sillä ylimmäisen oikia
äsi u,o> caicki muutta. Psalm. 77: il.
humalan lasten lohdutus ja toiwo ulottu
i ainoastans ajalliseen elämään; mutt«l
lyis ijancaickisuteen; Mä he owat wast,
»desi syndpnet eläwäan toiwohon lE.
ja

Zsalm.

40:

uren

uollmfia.

2.

ylösnousemisen

l.Pet.i:;.

,oda Toiwo

cautta

heille

npös on hengellinen »varustus ia sotaase
oiholliscn
riusauria wastan: Nijncuin A»
»ostoli Pyhä Pawali
Mutta me
otca päiwan lapset olemma, olcamme
aitit, puetetut u,con ,a rackauden rin<
'«raudalla, ia autuuden toiwon rauta,

sano:

akilla.
«/

i.

sulasta

Thess. s:

HERra luma.

armystans ja laupeudestans ar<

mons

Kftpnhe.

mons ia siunanrens lEsuren Chrkstnxe»
pyhän Hcngcn

cantta lainaccon,
lohdutu»
xcn woimasa, murhclllsilll: vlöskchoitlirc»
xi Jumalan Sanan luhdutnsta wastall!)t«
lamaan että heidän päällens aina todcxi
tnljs, lotca kaneleilla txlwäwät, ne
ilolla nijtfawät. Psalm. 156:5.
/

Noustaisist iB>

päiwanH

Kcsa'<cnuia

i?;?.

!

)3Nran

lEsuxen Nimeen.

ny» Jumal lorwamme
meidän
walnis
la
Ltt Sanas hareast cnulemme
Cans sfdämchen kä»tkem i°.

.

?en laittein corkeimmnn jss ai<
3 corkiamasti ylistetyn pyhän
Colmeyhtepden/

jän ja Pojan ja Pyhän Hengen
Amen.

juonelle, ja

Iseu-

salemin asuwaifiNe tah-

don minä «vuodatta ar»on ja rucouxen bengen. Zach.

i:io.

Näisa sanoisa tahdomme

aarin otta cahtalaista :
I:sist
.)CRran Jumalan erinomaisesta
«non lupanxesta armon ja rucou,
n hengestä, tl:xi Cmden y-itze
mä armon ja rueourm hengi «F

s

wuooatemn?

l:sist HHRran Jumalan eriw»
naisesta armon lupauxesta, ar-

on ja
hengestä, jos«
e Mens waarin otamme rchta-

>

sA

)

2

(

Az

laista, I:sist Cuinga
mon lupaus on erinomainel

sä edestuoduisa sanoisi»

!

:

Cuinga se myös on erinon a
nen muisa wertauxisa pyl'.<j
Raamatus ? Mitä nyt sijhen
seen tule; Cuinga tämä ar-lupaus on erinomainen näifä

destuoouisa sanoisa? Nij
erinomainen siinä/ että Hi

se

Jumala lupa pyhän Hengen, edc
duisa sanoisa, armon ja ruc

'

Hengen

nimen alla, iolla p
Hengen armon waiclnuxet! mer
Nimittäin (l:slst) armon hc>
hän cutzutan, että hän walmisic

diset catuwaisexi
uscowaiftxl
moo wastan ottamaan: muutt,
dän sydämens ja mielens
ia otta heilda pois

sen
ja anda heille sydäm
sen sydämen 36:26,27.
yhden -un
cautta,

lihasta Hes.
ja murhellisen hengen: nijl
tämä waicutus pidemaldä seura r
S>
fis sanois edes pannan
kaändymises lEsuxen puoleen,
muxen murhella: josta sanat
cuuluwat: Sillä heidän pit<i
tyn

minun puoleni, jong
läpitze pistänet owat: japitä
littaman, nijncuin jocu wa
ainocaista poicansa; ja he
pitä händä murehtiman,

tzoman

>

cuin jocu itkis esicoistansa. Pyh',u Hengen ulos wuodattami!en
c.iutta heidän päälläns, Niin sait pa-

canat
Apost.

.s

käändvmisen

T. K.

li:

elämähän

/

sencaltaisesa
et<
ja
nähdä iha-

15, 'B.

woimallisesa armon waicutuxela,

i

j ta muutkin taisit sen
stua. Apost. T. K. n: 23. II:xi
lucouxen hengen' hän cuhutan, et, 5
ta hän myös waicutta rucomeN//!
anda siihen armon lahjat ia woiman,
uscowMt Sielut sndämestans
huulawat?lbba racas Isä, hän
autla deidän deickouttans, cosca
tiedä mitan rucsilla, nijtft
cuin tulis, :c. Rom. 8 26. Ia
, tämä nyt on se erinomainen armoM
lupaus ruin HERra Jumala näisa
ftnoisa lupa: autuat sizs owat ne
jotca armon ja rucouxen hengen saa<
wat, Ma heille on sekä armo rucoilln, että myös rucouren woima, nijn
että he cuulturi tulemat. Mutta me

'

!

«osa

,

:

waarill otamme wiellci"
§.3.

Iwi Cuinga pyhän Hengen u.
los Vuodattaminen, on myös erinomainen muija wercauxiZ pvhäsä raamatusa. Pyhän Hengen
puhutan myös
uloswuodattamlsesta
muija ramatun sanois, wcrtausten
olla, ja werratan pyhän Hengen u,
A 2
los
1

los lvuodatns uscowaisten päässe, m
weteen ja wirtvin, nyt tuuleen j
suulcn tulispäähän, nyt tuleen ja K
lm castcseen, jotca caicki lvertauxel
nlosMalawat pyhän Hengen wo

maMet armon waicutnxct. Nift
ja teke sen hedelmälliscxi, «ijncum
»xi armollinen sade, ja aiida siihen sm
nauxen, nijn siuna myös HERr
tuin chcuwaxi, wesi cafta sen cuiwal
>^

Jumala, janowaisct lapsensa, pyhä,
hengen uloswnodattamlsella, nijn
enin seurawaisis ramatun sanois seiso
ja tahdon heidän, ja caicki mi

mm cuckulani siunata: ja annm
heille sata oikiaNa ajalla, jo
ca on armon sade «lewa. Hcs
34:26. Ps. 68:10. cutzutan au
tuaNistxi satexi, ja Es. 44:3. Se
nc HERra: minä tahdon wuodat
ta wedet janorvaistn päälle, jl
V?irrKt cuilvan päälle, minä tah
don rvuodatta minun hengen f
nun siemenes päälle, ja milm
Puna«xeni jälkenwlewaistes päH
jatei
le.Wefise wirwotta hengey,
costg
nijncmn
«läwäxi,
häl
Sitnfon
pi, Wpt hän B heugens tgca jl
wircois. Duom. K. !s: 19. Wapah

se

usco

Winu,
Ma
päälläni, nijncmn raamattu
no: hänen cohdustansa pitä wuo
tamsn elänen p?eden wirrat

taja

lEsus ftno:

sa

ssN

)

5

(

sen sanoi hän fijtähenM
siä, j«nZa nijHen piri saaman,
jotca ustowat hänen päällens/.
loh. 7: 38,3V. Mesi se wielä puhdista sen cuin saastainen on, nistt

!

mutta

myös pyhä Hengi; josta pyhaPawalD
kääudyneille Sieluille: te
pestyt, te oletta pyhitetyt,
ta wanhurscaxi tullet HSRranV
IKsuren, nimen ecutta, 1. Cor»
«. li.
H'cs. 36: 25. Saman caltai-«
nen woimMinen mmon waicutus
tttan ja tarcoiictan myös sillä/

sano

olettM
teoletD
osocosca

pyhä hengi werratan tuuleen. Tuuli
matcan laatta erinomaiset lijcutuxet
maan päällä, et ainoasians ulconaiftst,
mutta myös sisällisest yrteisä ja nnw
että se sisällinen mättys
sa hedelmisa,
lijckuman/ja
tule
wuotaman ui>n<
cuin Salom. corkias wcssus4: 16.
seijö : lTlouse pohja tuuli, ja tule
louna tuuli, ja puhalla Minunyrtitarhani läpitze, että sen

se

/

wuotaisit: näistä neljästä tuulesta sei,

so Zach. 6:
pohjaan

/, 8.
catzo ne jotca
menewät andawat mi<
nunhenZeni lewätä pohjanmaal:

la.

Ia uiMuin tmlli st cata maa«

han, alenda, ja uöyrytts sitä cum
corkia on, uijn myöspyhä Hmgi nöy,
ryttä syndisitä, wiheljäisydeus

man, HERran Zebaothin paiwänä/
että caicki ikisten corteus pits

?N

)

6'

(

M

notkistaman hänens, ja
itzens mitä ihmises cortiata on; ja HGRra yxinanZ on
silloin corkia olewa. Es. 2:12,17.
Tuuli ft cukista ja maahan lyö sen
tämän

cuin pahoin rakettu japahoin perustettu
on, ja sitä wastau coettele sitä cuin
lhywin perustettu on, r.ijn «ta nähdä
saadan ettei cukistctta. Match. 7:
Nijn myös pyhä
Hengi wäärat ja petolliset rakennuxet
hajotta ja maahan lyö, ja oikiat rakendamisct coettele ja wnhwista. Sillä
pyhä hengi tule, nijn hän
nuhtele maailma synnin tähden, ja
wanhurscauden tähden, ja huomion tähden. Joy. 16:8. luuli
culjetta aluret lainehisa, etzimänl)Y<
wa haminata, ja wie caucaisclda ja
tvieralda maalda, oikian isän maa<
han. Nijn myös johdatta pyhä Hengi sitä tasaista tietä myöden, niitä
joilla ei täällä ole pfst»wäistä <saupunZita, waan etziwättulewaista
Cbr. 13:14. caicki jotea humalan
hengellä waicutetan, ne owat
malan lapset. Rom. 8:14.

se

cosca

se

§>.4-

Samalla tawalla

werratan myös

pyhän hengen armon waicumxet
Tuleen l Sillä nijncuin tuli wa<
laift, lämmyttä, sulatta, pehmiäxi
ia myöndynexl teke, eli coconans mu-

renda

eN.) 7

c Bw

renda kiwet ja calliot, Nijn myös py-

hä Hengi. Hän ylöswalaise ihmisen
ymmärryxen, ylössytpttä Jumalan
lapset walaiseman ja paistaman pyhän elämäkerran walolla nijncuin kyntilät mailmasa. Phil. 2:15. pane

us-

opettajat mincuin kyntilat kyn-

kolliset
ca huonesa

walaiseman caickiajotowat; Nijn myös muut-

kin Jumalan lapset omisa

se

huoneisans'

caiMle sanotan,
walistacon teidän walkeudenne
ihmisten edesä, että he näkisit teidän hyrvät työnne, ja cunnioitaisit teidän Isänne, joca on taiwaisa. Match. 6: is, 16. Nijn myös
nijncuin

lammyttä pyhä hengi rackauden tulella kylmät sydämet, sulatta
waiset murhen pätzis nijncuin cutlan
ja hopian, heidän usconscoetuxisa;

usco-

sulatta cowatkin sydämet ratumuren
Jumalan Sanan woiman
cautta, ja nijn heitä pehmiäxi ja myöndyneixi teke: eli coconans nmrenda

kyynälihin

lain wasaralla cowat wuoret ja calliot. Nijncuin Prophetan Jeremia»
tykönä seiso eikö minun Sanani o
le nijncuin tuli, sano H,Krra, ja
nijncuin wasara jocawuoren murenda. ler. 23:29. Ia sillä latvalla taita wielä callion caltaisetkin
sydämet tulla

walmisteturi

maaxi. Luc. 8:6,8.
A4

hywaxi

Tulella o«
myös

M

)

8

(

855

«wös st woima että puhdista senraltaisita aineita, jotta tulen lärsiwät.

Nijn myös pyhä Hmgi, jolla tämän
Iltainen puhdistaminen erinomattaisin tygöluetan. SiltoinHKßra peAonin tytärten saastaisuden,
za wirutta Jerusalemin weren«viat hänestä pois, duomitzewan
»a polttawan hengen cautta. Es,
4:4.

se

za

F. 5ll:xi Cuiden yliye tämä armon

rucouxen

ckan?

henZi

uloswuodate-

,

edestuoduifa sanoisa seiso:
Dawidin huonelle ja Jerusalem in
«siimaifille zc. Dawidin huonelle

za Jerusalemin asuwaisille
Vaus ensin

myös lu-!
tapahdui ja tarjona oli,

WMta ei mnoastans heille, mutta!
Wyöscaitillenijllejstea taamdana
«owat, cutoa ltänäns HGrra meidän Jumalame cutzu: Apost.T-K.
2:39. Nijn että myöspyhä Hengi ulos,
wupdatettin pacanoittengin

eosca

he teit parannuxen ja ustoit E"
wangeliumi että he jo cantza saanet
vlittaänbymisen elämähän. Apost.
K. ii: is, 18. Ota sijs nyt, racas
Sielu, waari, että jtnun M hengel-

lisesti tuleman Dawidin huonexi,
asuwaisexf.
zalerusalemin
la tcnValla
wajtan otat

Sil-

sinä eläwäsa uscosa
lEsuxen smun sydäms,

että

hes,

M'9 ( M
hes/ joca on Darviöin huo«est<r.
Es. n: i, 2. Ia wlet siihen hengelliseen Jerusalemiin, eliZionin wuore»
tygö, losta seiso: Ebr. 12:22, 2 z, 24.

Te oletta täynet Pionin wuore»
tsgs, ja eläwän Jumalan
pungin,
min, :c.

taiValllsen

Ia uuden Testamendi««
ja

sen»

tygo,
wälimiehen
prijseotHs weren tvgö, joca pa<

rembita puhu cum Abelin we,
Nijn silloin ei ole enä eroimsia,
ei ole täsä Judalainen eli Geeki.
orja eli wapa, ei mie»
läinen:
«li waimo ; Sillä te oletta caickt
Gal.
xxi Lhristuxesa
z: 28. Vaan pyhän Taiwalline»
H'engen sitH
Isänne anda
«nowaifille. Luc. 11:13. häpyhän hengen on Jumala mjllean»
danut jotca hänoä cuulewat. Ap.
T. K. 5:32. Ia ftncaltaisiM seiso
Mijn etpä te siltrn ole wierat j«
muuealaistt, waan pyhäin
iniehet ja lumalan perhe. Apostolein ja prophetain perustuxen
päälle rakewt, josa I«sUs Christus paras culma-kiwisn. Eph.
2:19,20. Me tahdomma nyt tahätt

ri,

:

Dsahta/ ja Jumalan armon cautta
anda meitan» pldemmäldä meida»
"tutkistelemiseem: rucoillen edellä woitM<idän
tW.

A 5

Ep)M

M

>

«o

c

Oy

Ctvangeliumiloh. i<s:
Me tahdomme fijs nyt lumn<
lan awun cautta eteemm<
otta tutkistellarem.
Sencaltmsta ruosusta, cuin tapahtu armon ja rueouxen hengen
tvaleutuxen eautta, jamyöskin cuultuxi tule.
losa me waarin otamme
1. tNingi caltainen st rucoug on,
2. <t>«nga ie cuulmxi tule?
Z. sNikö hi?oyytyg rucouxen cunlemi»
scfi on, sa cninga st armo oikein k«Mt«
»ömän pika.

Ensimmäinen Osa.

se

tNinZä ealtamen rucous on,
evin armon ja rueouxen hengen
cautta tapahtu. Tä<
me tahdomma waarin otta cahtalaista, i. Tämän rueouxen ulconaiftst muodosta. 2. Sen ru->

sa

eourenfisälliststluonnost
dost.
«.

elimuo-

Sen ulconaisest muodosta.

Sen rucouxe»/ loca armon ja rucou<
I?<n hengen armon waimuxen caut«
la wpahtu, ulconainen muoto on/ et<
tei
ole M 2«ain waatimisen
cautta. paesitettu rucous, Nijn,
<uin

se

.

M

)

»

(

K55

cuin niitten on/ jotca rucoilewat. i.
Ainoastans paljantawan jälken,
jolla he tekemät nijncuin ulconaisen
uhrin Jumalalle totutusta tawasta, ja nijncuin heille olis lumalalle iotakinnnda, waicka heidän syndeins ja ulcocullaisudens tähden st

Jumalalle otollinen:
Jumalatta,
seiso:
siltä
on
cauhiHErralle
uhri
waan Jumalisten rueous

ei taida olla
nijncuin

main
stus;

on hänelle otollinen. Sal. San.
l. K. 15: 8. Mitä minulle on teidän uhreinne paljoudesta? sano
HLRra ic. Es. 1: n. Cämä can«msa lähesty minua suullansa; jamut?
-nioitta minua huulillansa:
ta heidän syoämens on caucana
minusta. Matth<is:B. Mutta oi,
kein wiheliaisydens tundvon saatetut
Sielut, ej rucoile enä ainoastans toi
tutusta ja lain muodon alla waadi:

tust tawasta:

sten Sielun

mutta heidän hengellitarwetten puutöxen tun-

demisesta, että he tarwitzewat Jumalan armoo ja armahtamista, ja heidan Sieluns läkityren ja parannuxen

heidän
lEsuren weren
cautta: losa rucoures he
uhrawat Jumalalle, ei paljas sunncuntiioittamista, waan coco sudamms Jumalalle, ja heidän ruumins pyhän he»l^
lEfuxen haawain

tundons puhdisturen

A s

cautta,

g«n

M)«

(

W

Zen templixi. i.Cer.si IZ. larueoft
lewat Jumalala hengesä ja totude.»
ft. loh. 4:24.
». Owatmyös ne waaditut rucouxet,
ihmiset myötätäymises,
ja
ei heille mitan pelco ole ulconaiftst waarast, laimin lyöwat rnco«xen, ja ylöncatzowat caicki luma«
«n räffyt rucoilemtsest ja rucoun»
ja sillä tawalla unhot»awat Jumalan pahemmin cuiichacajotca cuitengin ehtona ja annina cpäjumalitans palwelewat: tainraitaisista kylmäkissoisista ChristitVistä cuulu nämät Sanat. Iftael
unhotti luojallsa, ja ratenfi nijn
Kirckoja: Hos. 8:14. Mutta sitä
«vastan costa jocu ulconaine.n waara
hätä jatusca lähesty, niin he silloin
huutamat HERra, HERra: josta

cosca
cosca

Dartandesta:

HERra sano He käändäwät sel:

cashätä tule,
cosca
sanowat he, nouse ja auta meitzä.
ler. 2: 27. ja Sal. S. K. i: 27,28.
Cosca se tule jota te pelkätte, njjncuin raju ilma, ja tusca nijncuin
tuulispää cosca teidän päällenja «paiwa.

känsä min«n puoleni, ja ei
wojans mutta
:

:

Sil.ne tule ahdistus
loin he minua auxens huutamat,
za en mmä cuule heitä: »arhain
mihe etziwät. minua ja ei
W«an
ole
ei
nua. H» huutawat

«UttHs-

M

!3

)

(

mut-

albltajata:

heitä. Ps.

ta ei hän wasta

sen canfa käy/

'8:42. Catzo, cuinga
joca

M'

ainoastans tuscan aicana tahto

HERra etziä, tuscan waatimisest/

waan myötäkäymises unhotta.
3» On myös waadittu rucous,
ra tapahtu ainoastans
eli ihmisten tästyn jälken, cli ulco-«
naisen sacon eli rangaisiuxen tähden,
ja ei Mtlisest halusi ja henZen lvaicu:
sencaltaiset rucouxet
tomain ehto eli.amu rucouxet/ cosca
ne paljan ulconaisen curituxen cautta
ainoastans tapahtmvcit; nijn myös
caickein smuttomain ja jumalattMNMl
rucous pmwät, iotca ilman sydämellistä käändymistsja catumusta tapahtuwat: Mcl caicki nämät he tckewat
wMditut ainostans ihmisten pelwv^,.

5

3.

se rucous cuiu

Mutta sitä wnstan,

armon ja rucouren hengen waicuturest tapahtu, se tapahtu Jumalan la-

sten tykönä Christillisest wapaudest
za mielellänsä.

cusacmHEr-

ran hengi sijnä on wapaus 2.Cor.
3:17. Sinun woittoZ päiwänH
palwele

länsä

sinun

cauniftUMsa. n. Ps.
Jumalan lap-

wapaudes on

De Mcaltaine» etu,etta he ulconaisen
A7

r,ucou«

M

)

14

c

Oz

rucouxen muodon suhten, saawat coe,
tellacaicki, ja piiä st cuin hywct
on. i. Thcss. 5:,21. Täsä wapau-

,

des, nijn ei be ole

sidotut

l.

Ult0«

aicoin eli paickoihm/ dei,

naisin

huuta
he
Min rucouxiftns
päiwä,Luc.
MCRran tyZö
M:?. He saawat warhain HERra etziä, ja uautita caicki ajat

Maicat
lewat

ja

caicki

ainoastans he coettemikä HORralle otollinen
on. Eph. 5:12. Ia cuinga se ulco«
rucouxijn

tilan jälken rucoilla sopi, elickil
ja sydämellisellä' huo,
sydämcsä
is
myös
lla elikä
muitten cansta
etyillä rucouxilla ulconaiscstickin:
myös salaisilla rucouxilla taiwalIsän edes cammiosans, erino,
!

/

'

maililla rucouxen hetkillä, la

maisisa Sielun tarpeisa, ja muija
puutoxisa. Matth. 6: 6. Mattb. 18:
19,20. Mutta nijsa hattaihisa sydämellisisä huocauxisa rucous erinomaltain tule alinomaisexi, ulconaisten
töidengin alla, josta alinomaisesta

rucouxesta wapahtaja lEsus

sano:

että aina tule rucoilla ja ei wäsyä Luc.iB:i. ja Apost. P.Pawau:
rucoilcat lackamat: Riittäkät
caickein edestä: sillä se on Juma:

lan tahto

teistä

Christuxes
suxes. Hltät henge sammuttacc.
1.

THess. s: 17/18,

13.

Jota rucou,

M ) 15 ( O)
ei yxiksn taida
M" alinomaisutta
ja
matcan saatta,
tukönäns wirittcl,
ellei hän jo ole saanut armon )'a ru-

henge, joca sen hänesa waicutta. Nijnmin Apostoli P. Pawa,
li sano : Mutta nijn myös hengi
autta meidän heickouttam. Sil«
lä embä me tiedä mitän rucoillal
nijncuin tulis, waan hengirucoiV
le meidän edestäm sanomattomil,
la huocaurilla. Mutta joca sy,
dämeteaho, hän tietä mitä hengen mieles on: sillä hän rucoile
pyhäin edestä Zumalan tahdon
jälken. Rom, 8: 16/17. Ia paicoi,

couxen

sta erinomattaisill HERra

hsmast auringon coitosta

sano:

nijn la,
minun
pita
nimen
stemiseen asti,
suurexi tuleman pacanain seas,
ja joca paicas pitä minun nimelleni suitzutettaman, ja puhdas

ruocauhri uhrattaman: sillä mi,
nun nimen pitä suurexi tuleman
pacanain

seas, sano HiLßra Fe,

daoth. Mal. 1: ,1. Ia Apostoli P.
Pawali jano: Nijn minä tahdon
pjs, että miehet rucoilewat joca

paicas, ja nostaisit ylös pyhät
kädet illftan wihata ja epäilystä :
».Tim. 2:8.

Näistä caikista, erinomattaisin siitä
alinomaisesta rucouxesta, coettele nut
jtzes, racas Sielu, jos sinulla tä,
hän

W

)

!6

(

W

hän asti on ollutcan arlnon ja rnoou,
xcn hengi: jos sinä wielä olet sen suruttoman mailmau cantza synnin yöja
maanut, ja et Inmalau Sanaa usronm Jumalan lasten rucouxen ti,
loisia ja mwdosta: eli jos sinun tykö,,
jo

»ms olis tämä armon liicutus ja wai,

Mmus ylös käynyt, jasydames sijhen o»is ylös syttynyt, ni»'n sinä wiM omasta coetuxcha jo tiedät ja hawcntzet,
että tämä on armon jarucouxen Hell,
Zen waicutus, että armo sinxlle an,
nettu on-, rucouxen hartauteen; tie,
dat myös mistä ajasta tämä armon
tuli on rumennut sinun tyköuäs palamaan, ja cuinga HCRra on sinul,
le laupeuden osoltanut ICsuxen Chri,
stuxm cautta pyhäsä HenZesa: älä
sijsMa armosta ikänäns pojes luowu
jumalisuehkä cmnZa mailma
den tähden pilcka eli waino: sillä
caickein jstca jumalisest lEsuxes
Lhristuxes elatahtowat, pitäwaino kärsimän. ». TM 3>

suma

§.

4.

2. Mjn Jumalan lapset sijnä Chck
fiillises wapaudes, ei ole myös sido-

tut

sa,

MonaWt käptöxHn rucouxi-

nimittäin että ne aina yhdencalkäytörilla tapahtutaisilla ulconaisilia
man pidäis: jos istuen, eli stjsoin,
eli käyden, eli töisä ja toimituxisa, eli
polwillens

elicaswbllens: Mutta heil-

lä

M

)

'?

(

M

lä on wapaus emoilla, sekä istuen, että seisoin, että käyden, että myös töi,
sänsjatoimituxisans, elika myös lewätesäns ja wuotellans; nijn myös
polwillens ja

maahan langemisella.
HERran meidän Jumalamme tteenD
ainasm jalken cum armon ja rucou,
zen hengi heidän sydämisäns waicutM
ta, ja heitä armon mutta soweljaxi»
teke, ja sydämellisesti nöyryttä. Mut,
ta he cuitenM nöyrpttäwäl itzens
myös ulconaisestikin usein,
Mr mie<
lelläns, ja ei suingan ole ni,'n canZiat

jahijtat polwillens langemaan hartai?

sisä rucouxisa, cuin mailman lapset
eli suruttomat owat: sillä he tundewat aina wihehäisydens, josa he to»
muun jatuhcaan, nöyrytetyxi tukemat.
Nijncuin Job, joca sami. Sentähden pidän minä itzeni wiallisna,
ja cadun tomus ja tuhwas.
Job.
42: 6. Ia tasa wapaudcs he taitamat aina rucoilla sen ulconalsen tilan
jalken, yhdellä eli toisella lamalla, eu kavtörillä/ ia caickisa
tiloisa. Ib
man estettä ja ylöslyckamistä ruconM cantza, ulconaisten käytösten tah,
den nijncuin raamatus seiso rucoilemisest, ulconaisten käytösten suhttn,
usiammalla tumalla: nijncuin vlsZszetuilla täsiUck. P5.77:3. 1. Tim.
:

2:8.

Mlla,

ksvden, wuoteiilans, ru-

HERrasa iloita

ja ylistä.

M

M

l5

x^
Ps. 4!s. Ps.i49:s. Cunnioittami)

(

stl,polwillens langemisilja maahan lastemiftl. Ps. 95:6.1. Kun.
K. 18:33.2. Chron. K. 2c>: ,8.1.
Sam. 19: 24. Luom. :8: 2. Lucu.l7:
1?. Neh. 8:6. Ilm. K. 4: ic>, n.
17. Ia wapahtaja lE,
Mucuitze,11:16,
joca parhain Jumalan cor«
kauden ja Majestetellisyden tunsi, on
maahan langeten caswoillens isäns
rucoillut Match. 26: 39. jättain nleil,
te myös sinä esicuwa»/ että meidän
pita hänen asteleitans noudattaman. 1. Pct. 2:21. Nijncuin hän
: oppicat minusta,
että mi,
nä olen siwiä ja
sydämesi.
Match, ii: 29. Nijn owat myös pyhät rucoillet ja kiittänet ylösnostenwuo,
teldans puoliyöstäkin P57119:62. nijn
myös seisoin, josta wapahtajalEsus
Cosca te seisotta ja rucoiletta, nijn andexi andacat, jos
teille on jotakin jotacuta wastan :
että myös se teidän Isän, joca on
taiwais, annais teille andexi teidän ricoxen. Mutta jos et te andexi anna, ei myss teidän Isän
joca on taiwais anna andexi teidän ricoxitan. Marc.n: 25,26. Ota sijs myös tasa wari cuinga caiken
wihan pitämisen pois, paneminen on
lucouM cuulemiseen tarpellinen.

sus

sano

sano:

)

'9

(

S

5

M

k-5-

3.

Niin Jumalan lapset, sijnä

Chriftillises wapaudes, ei ole sidotut,
Pitkijn eli myös lyhykäisin rucollM eli wchm ,a lapsudesta to,

tluml rucouxeu

muotoon:

nimittailu

että coettekmat luke wM totutut ru«
couxet, jos ne sopiwm wielä svdame»
tilahan elika ei, nijsä astcleift cuilH
chimäs, eli
hän on parannuxenarmo
myös
p::uttes ja clUpauxes yän.-n Sieluns nyt olla taita. Mutta
tasa on wapaus rucoilla pidemmillä
rucourilla, cuin HERra sizheu armon ja woiman anda,eli myös ly-

nusa

hemmillä, erinomattain Isa meidän

rucouxella, ja muilla sopiwaisilla rutouxilla: nijucuin omilla sanoilla M
huocauxiila Jumalan Sanan jälken
pyhä henhengellisistä tarpeista,
gi nijn lljcutta sen uscowaisen sydämen, eli myös »viheillä muilla rucouxilla ja warsyilla: ainoastans että ne
rucouxet owat sydämen tilan jälken,
jonga tähden uloswalim tnle sencaltaiset rucouxet, cuin owat sydämen
hengellisen halun jälken, ja että myös
tottua nijncuin omilla sanoillakin pitämän sydämellistä cantzapuhetta rucouxes Jumalan cansta: crinomattain hartailla huocauxilla aina ja jo-

cosca

ta paicas: nijn myös

duwaisten kiusausten

sisällisesti

tun-

jällen; Nijn-

cuin

5A

)
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O)

esicuwaxi, sydämen saastaisuden
ctta HERra lois puhtaan sydämen,
että lEsus werellans puhdistais o,
emtt

lundemlsesa, on tarMinen wcoilla,

l

omantunnon ja sydämen: omantun,
I.«ou rauhattomuden tundemiftla, etM Jumala annais synnit andcxi, ja
annais lEsnxen meren
yoittamisen, annon myös waarin otta«
'wisen autuuden tiestä: että
ra ylöswalaisis, ja pyhä hengi joh,
datais sille tasaiselle tielle, ja mjn e,
despäin: Nijnettä ftdämcn tilan tun<
demisen jälken, nijn löyly aina uudet
eli erinomaiset rucbuxenmnet, hartain
sijn huocauxijn ja anomisijn. Cosca
ihminen ainoastans tunde puuttens,
NiW sano Apostoli Pyhä Jacob.:
jos joldam teisä wijsMtta puuttu?s, hän anocan sitä lumalalda, jssa jocaitzelle anda yxZtertaistst, ja ei soima, ja se häne!>
le annetan. Jae. i:s. losa on
tarpellinen tulla lapsillistn uscalluxeen

Jumalan

tygö

ICsuxen Christuxen
rucouxen woimast, ja rucouxen cuulemisesi, josa sydämellinen uftallus
ja enäne: Näistä raitista nyt
easwa
hawatan, cuin rucous se on luma-

cautta, ja hengellisen coettelemurcen

lan lapsille aina

ja joca paicas tatt

pellwen, nijncuin yri alinomainen M
mon ja rncouxeil henZm armon työ ja

>

M ) 2! ( Oz
waicutus: Silla rucous se ou Jumalan lasten nijncuin hengellinen hengen weto: ja nijncuin sinä nyt tarwitzet uscm hcnges weta, nijn Jumalan lapset myös sijuä henge!!ises elämäs
tarwitzewat usein rucoilla ja auxihuu-

nijncmn Apostoli Pyhä Pawali
sano: rucoilcat jajoca aica calkella
mcoilemiseNa anomisella henß
gesä, ja sijnä walwocat caikellH
ahterudella ja rucsuxella, caickein pyhäin tähden. Eph. 6: is.
ta

:

§.6.

Mntta cuinga nyt st surutoinen Chri-,
sticunda, on lurultomudesansrucouri-5a peräten pois erhettyWt, ja jumanttomaan uneljaisuteen peräten pois
cmgennut: Nijn että hcidan lapsens
>!öseaswatesans, kyllä saawat cuulla
)ahendawcusia pultita, kiroilemisia,
adatuxia, wannomisia, riettaita pu«
»eitä: Mutta rucvuxen ja siunauxen,
»«rjotturia, ei

he ole usein nähnet;

ikä sijhcn totutetuxi tullet hamasta
llpsudczwns, ettei wanhemmat ole i,e ollet lumalma palwelewasset: jola aina yri

surntoinen

ja jumalatoiylöscaswa, nijncuin
an wanhembansakin ollet owat: heljo-ta My, että Ne suruttomat Sielut
lallmaUisijn ja
myös tytypat, ja nilila nijn rawltttt
owat, et'l he etz» Junien, waldacunda ja
M

cansa

hänen

M

)
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f Kstz

hänen wanhurscauttans, eikä myöi
anna itzens neuwomisella ja nuhtele

l

mlsil!a,rucousten pitämiseen myöndya
nijncauwan cuin ei he Jumalan Sa<

nau tomutta usco, eikä seura. Mut<
ua wijmein saamat cuitengin nähdä
mikä suuri eroitus olla pitä HERra

Melkäwäisten

ja jumalattomain wäl!l<
pitä
jällens sitä walä: Teidän
sian näkemän mikä eroitus sn
wanhurscan ja jumalattoman
waihella: ja
wachella joca
palwele, ja ftn jocaei
händä palwele: Mal. 3:18.

sen

§.?.

Ach jos rucouxet tulisit harjoitetuxi
kyläcunisa ja talossa: Nijn HERran
mmon waldacunda meitä enammin ja
enämmin lähestyis, cuin monda oi,
kia rucoilia olis, jotca rucoilisit, lä<
hes tulcon sinun waldacundas:
Silloin ei oudot olis jocapäiwäiset

rucousten pitämiset lasten cantza,
ja lapset myös tottuisit itzellensäkin ru<

coileman. Silloin salaiset rucouxet cammioisa tapahtuisit taiwallise»

lEsus
Isan edes, josta wapahtasa
nijn
cosca sinä rucoilet,
sano:
sulje
simene sinun cammios, ja
nun owes, ja rucoile sinun Isääs joca on salaisudesa: ja
nun Isäs, joca salaisudesa nck<
te, mgxa sinulle julkisesti. Match.
s: 6.

KA

)

-Z

(

Oy

«K'
-s. Silloin tapahduisit cahden
eli
vstawän,
hengellisen
uscol<
>lmen
Sieluin Men sopiminen rusten
ouxijn, erinomaisisa tarpeihisa >a
»uutoxisa: josta wapahmja lEiM
ällens sano: Msä ikänäns asiasaV
:axi teistä sopiwat maan päällä»
ota he rucoilewat, sen heidän pi«
ä saaman minun Isäldäni, joca?a on Laiwaisa. Sillä
ci taicka colme tulewat cocon mi«

cusa

nunt7limeeni,sijnä minä ole» heidän kestellänsä. Match. 18:19, 2a.
Silloin tapahduisit esirucouxet opettaiten edestä, että Jumala heil,
le awais Sanan owen ja että HErran Sana menchyis, :c. Nijncuin
Apostoli Pyhä Pawali pyysi uscowaistenesirucouxia, usiammin, sanodcn:
rucoillen
meidängin edestämme, että Jumala meille saliansa owen awais, Christuxen
salaisutta puhuman, ic. Col. 4:
z, 4. Rucoilcat meidän edestämme, että HKRran Sana menestyis,:c. 2.Thess.3:i. Eph.6:i9.
Ia yyttlsestl wapahtajan lEsuxen

»alken, että Jumala lähetäis
:söwäke eloonsa. Luc. 10:2. Nijn
nyos silloin tapahtuisit
esirucouxet
ihmisten, ja Cuninna-

tengm edestä: Nijncuin Aposto-

lia Pawali sano:

-

-

-

Nijn minä

siis

M

)
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M
"uwon, ettck ennen eaickt.
Pldetckstn rucouxet, anomiset,
toiwotuxetiatijtoxet. taickeinih!
misten edestä; Cuningasien ja cai,
reneflwallan edestä, että me rau,
haZ ja lewose!<tisimme, caitesju
Vttalz stldes jacunniallisudeZ. Sill.
M on hywä ja otollinen

Jumala»

meidän wapahtajamme edesä
joca tahto eaickia ihmisiä autua
ri, ja että he totuuden tundoo^,
tulisit, i. Tim. 2:1, 2,3,4. Silloili,
olis esirucons nijtten edestä, joto<^<

rico^<

toinen toisellens syndiäns eli
xitans tunnustamat: Nijncuin 3ttz
postok Pyhä Jacob
:
toinen
stacat
toisellenne teidänri<t
coxenne, ja rucoilcat toinen toi.
stnne edestä että te terwexi tuliD
ta. wanhurscan rucous wot pal^
totinen on, lc. lac.^
jo,'
16,17, iK. Silloin olis myös eritit
omainen yhdistys rucouxijn awio^
parein wä!illä< Jumalan suojelw^,
xesta ja warjeluxesta heidän ylitzens,(^,<

sano TmmuH
-

cosca se

fans: M!'a,
Nri Jumalinen opettaja
nä okn" monen kertaisest hawainnut,
»c awwivnki, jotca yhdistywät rueoMe z,
rucotlewat) P«cr
(cli toinen toifeus cantza
(*)

ne Ma el tmn
itzens menettämät, cuin Mma
°!" m°" e
rmsile.
toistns cantza
waarm
ytw^
rijtaistn «monäen tMa?

YO

)
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(

HZ

jos sencaltaisia halullisia Sielurucouxijn
ja anomisijn, parannuja

Ah

xcn jarjestyxes, meidän seasamettämon-ne
sanoa,
da olisi,
nyt Jumalan tundisit: Silla rucouxen hartaudes HERra armon oweu
«awa colcuttawaisille, ja armons cansHsa heitä lahchy, cosca he Jumalala
lsparannuxen jarjestyxes lähestywöt:
i lac. 4:8,9. ja auxihuutawat HENII ran Nimee. Apost. T. K. 2:21. Runlcouxes HERra Jumala myös uscon maisia ylöswalaise, uscosa wahwi<hsta, ja uscon coettelemuxeen saatta.
Josta ei ne mitän tiedä, jotca ruUtouxen laimin lyömät, eli ainoastans
Wiullans
HERra lähestywät, ja heii< dän sydamens on caucana: Matth.is:B.
'

'"

,

B

§.

8.

sen ollen ensimmäisen lähten heidän mieleus

että he rucoufen phdistyxen 0lc«?ät laimin lyönet lc. v. ic>l»2l» rluiio. sreMcnii r«tto«i Samlungen 17. Theil, vl>»
geistlichen modcn p-e. ;66.
sama opettaja cailelle sshri»
lm,
on heidän wahwm
wclwollisudcllc
Harjoituxens rucollxesa. Usco, rackaus Iunalan ia lähimmäisen tygö hengellinen waiM raisus,
catumus synnin ylitze, isominen j»
"anominen wanhnrscauden perän, itzens,ja
m »män mailman pois lieldäminen, to».

Killiselle

sano:

<

««Mlncn mieli,

ylösuhraminen itzens

hiljais»s,nöylys:
«Jumalalle,
woima tule siinä,

?°

jacaicki hen,

nimenin lessiwelin,

htccn, ,a tulew«t meidän tpttnam, nij»
>nom, ytimex ia woimax muutetuxi, cojce,

°H°,scm b«rtast ruryilemm. Hiä.i>«s z;6.

z

eN
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Hz

§.B.

n. Sen rucouxen/

joen

ar

mon za rucouxen hengen wal
cutuxen lautta mpahtu/

sisälli
eli muodost. Sei
sest
luonnost
jliallinen

se

luondo ja muoto on
el
tä on l. nöyrä/ ei ainoasta»
ruumin käptöxen puolest, josta jo oi
ennen puhuttu: jonga ulconaisen nöl?
ryden myös ulcocullatutkin tawott
taitamat, nijncnin Achab. i. Cun. I
21:19. joca ei cuitengan sydamestän
itzens HERran tygö käändänyt
Mutta Jumalan lasten, jotca armo
ja rucouxen hengen saanet owat, rr
<ous on ensist ja ennen caickia jlsall
sesti ilöyrytetty, nijn että heille on »
xi nsyrytetty sydän ja hengi a
mon ala, ja
sillä tawalla, ett.
ja rucouxe
ilman
armon
vxikän
yenget taida tulla sencaltaiste
nsyryteen: Sillä tämä hengen nö!
ryttämmen ei seiso paljas taytöres,

se.

se

sanois, että suullans huuta

HERra: Mutta

HER'

sijnä, et
se seiso
ylpiä, pais,

ihmisen luonnollinen

nut, oowa, rohtia, ja suruto
sydän, joca on ollut ilman HE2
ran pelwot, ja wääras uscalluxe».
ja petollises rauhas, tule mustrri,
tuxi HKRran pelcoon, ja S'
särjetyn
sydämei
lu

saa

mu

!

,

M ) 2? ( 565
murhellism ja nöyrytetyn hengen,
häpemään syndins ylitzen: cosca hän
tunde itzens oleman wiheljaisen, radollisen, waiwaiscn, sokin» ja alastoman, jolla ei mitan ole: ja hengclItsen waiwmsen, joca nvt tarwitze
raicks kerjätä HERran sulasta armosta ja laupiudesta» Caikisa näisä,

!

ja

täsä

hengen nöyryttämisesä, nijn

Sielu nöyrytetän, ei amoasians endisett syndisen elämäkertans suhten,
syndeiy tundemisesa,
että hän on Jumalan Lain caikisa
sekä pahan tekemiM, että myös hywän jattämisesä rickonut; mutta hän
tule myös nöyrytetyri, nykyisen sydsmenö tilan ja turmelluxeng
suhten, ettei hänen lihasans asu mi»
tän hywä tuin caickinainen, saastaija sydämen riettaus, ja ettähäNelda caicki hengellinen
puuttu, ja että hän on itzesans kelwotoin
ja mahdotoin Jumalan armohon, el-

sus

HENra Jumala hända sulasta
armosta ja laupiudesta lEsuxenChri'sturen pinan ja cuoleman tähden,
armahda, ja hänen sydamesäns us<oo armon hangen cauttawaicuta, hänen ftdämens ja tundons Christu-

,

lei

rm werellä puhdista,

jda

ja uutta

ja uutta sydan-

mieldä hänelle laina.
k:uo minuun Humala
puhdas
ic. ja hän tunde myös syda-

B

2

mens

eA
§mens

cowaxi

)
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Vy

ja suljeturi, nijncui,

Publicani, joca löi rindoihins ja sa
noi: Jumala armahda minun syndi
ja ei

silmiäns taiwaisen

kehdanut nosta

'

sen päälleni,

päin: hän tunde
hänen mahdottomudens että olla Jumalan lapsi, nijncuin
poica,
joca sanoi: isä minä olen syndiä

tehnyt taiwasta wastan ja sinun
edesas, ja en ole mahdollinen

tästedes sinun pojaxes eutzutta.

Luc. is: 21. ja hän tunde itzens mitättömän tomuri ja tuhwaxi: nijncuin
Abraham sanoi: «aho minä olen
rumennut puhuman minun HlLr,
rani cantza ehkä minä tomu jaj
tuhca olen. Luom. K. 18:27. hän

notkista Manasien cantza sydämens
polwet, ja rucoilearmoo: ja Jobin'

canffa pitä itzens wiallisna, ja ca,
tu tomus ja tuhwas. Danielin
cansia julista Jumalan wanhurscau-

sano-

den ja omista itzellens hapiän,
den: Sinä HiLßra olet wanhurscas, mutta meidän täyty
häwetä. Dan. 9: ?. sanoden.wiela:
en me rucoile sinua meidän 0mas wanhurscaudesam, waan
sinun suuren laupeudes tähden
Ah HGRra cuule! ah HKRra ole
armollinen, lc. v. 18,19. ja sitä enämmin cuin
catuwainen Sielu,

se

tunde armon lijcuturen, sydämeF
ay?aM

29 ( W
arvamisen ja' hengen halun ja
' hartauden rucsuxeen; tunde hengen nuhien oman puuttens ja
.! hengellisen
waiwaisudens tunde"'nnsexi: tunde myös armon Zawun, lohdutuxen jaroirwotuxen,
)

,

SR

sitä mahdottomammaxi hän i,
tzens tunde. Ia anda Jumalalle

«

cunnian ylistäin ja kijttain

mens. Sencaltaisen
nyt

,

ryden/ ei

I

hänen Ni-

sydämellisen nöyyxikan taida matcan

saatta, ilman armon hengen waicutustn, ja sencaltaisilla nöyrillä luma-

sen

la anda armons: Minä catzon
joc« radollinen ja särjehengellä
on, jajocawapise
tyllä
minun Sanani edes. Esai. 64.: 2.
humala seiso ylpeitä wastan>
mutta nöyrille anda hän armon.

,

>

1ac.4:6.

§.

Täsä

gen nijncuin armon Hengen työn
ja waicuturen sencaltaises sydämellinöyryttamises catumiseen, ja nöyraan
haluhun, isomiseen jaja-

ses

,

Z.

näemme, pyhän hen-

uscon

nomiseen lEsuxen 'ja hänen wanhurscaudens perän josta nöyryttämisest syndy oikian sydämellisen käändymisen järjestys

ja myös harjoitus,
caikella rucoilemisella ja anomisella:
parannus ja ulco : tehrär
parannus
ja uscocat Kwangeliu'
B 3
mi

SA )
mi; Marc. n is.
näemme

?°

Nijn myös me'
pyhän hengen armon

samannijncuin

waicutuxen

c Htz

,

rucouxen hem

gen, sijnä: ettasencaltaiseonöyrydes,
mitattömydes ja mahdottomudes, se
uscowainen Sleln cuitengin, 'sencalx
täisen wiheljaisvden puutoxen ja wai<
waisuden tundcmistn aUa/ saavi
sydämellisin pakenemisen ja mrwami<
HERmn armohon, rucouxen
cansta, ja että tulja siinä hattahaxi,'
waicka sencaltaisesa tilasa, ettei hä<
nelle itzells ole nijtälcavpaleita, cuin
hän Sicluns pelastuxexi tarwitze, nijn<
cuin armo ja woima
usco, toiwo kärsiwällisytta :c«
myös ole woima rucoiUackan: waan
sydän tundu itzesäns cowaxi, suljetuxi, kylmaxi, köyhäxi ja wiheljäisexi.
Waicka nyt se luonnollinen turmele
lus nijn suurcri itzens näyttä, sen
tundemisesa: Nijn cuitengin waicutta
Jumalan hengi sencaltafsten radolli,
sten tykönä, ensin yhden hätäyns

sen

nen rucouxen ja auxihuutamistn
sencaltaisesa hädäs ja tuscas; ja cos,
ea' sydän hartain rucousten jälken,
enämmin ja enämmin sytty, ja s»<

damellises halusa

palawaisexi tule;

sitten yri sydämel.,
lisen uscalluxen rucous, ja tasa
uscallures,
Jumalan ja wcp
nijn sijnä syndy

pahtajan

lOsuxen rackauoes i<«i
haluft

eA

)

?»

c Hh

palawa rucous: sencaltai<
rucous, josa
sydämellinen
nen
Sielu
cowainen
caikisa ylösuhra
tahtons
itzeus Jumalalle hänen pyhäjoca
caiccuuljaisuteen ja tekemiseen:
jonga
on
arrucouxen,
ki
oikian
ja
hengi-waicutta,
mon rucouxen
sinijncuin
sällinen luondo, eli muoto:
me seurawaisisa sijtä pidemmalda

halusa

se us-

sen

cuulla

saamme.

§.

10.

Jota wastan, ne, joilla ei ole armon ja rucouxen henge, Nijn ei
heillä myös ole heidän rucourisans
sisällistä muoto waan että
heidän spdämens on surutöin, yl-

muuta

piä, röytitl, sykäri, ja ilman
HsOßran pelwota on tundematoin., ja nijncuin cuollut, ettei he
tunne wlheljäisyttäns ja syndeins duomiota,ja sillä tawalla eläwat Phariseusien wääräs turwas jaluottamises, patjan ulconaisen'Christityn nimen päälle,
patjan ulconaisen kirkon käymisen,
ripille ja HERran Ehtolliselle käymipäälle, nijn myös paljan ulconaisen cunmallisen elamakertans päälle ihmisten edesä, ehkä on moninaisilla synneillä tahrittu, ja heidän,
Hdamenswieläon nijncuin cuollnitten
hauta täynäns luita ia caickinaista
staisutta, jaheidän sydämens on omasa
hndisestrackauoes, oman cunnian
B4
PSSN-

sen

se

saa-

5O
,

'

)
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NZ

pyynnss,hecumallisis himois, ja

ayneudes, wäärydes, mailman
murhes, wihas ja wainos, cuin he
ainoastans sijhen tilaa saamat, ja
oman coston pyynnis, nijn sidottu, ja mailman rackaudes, lihan himos, silmäin himois, ja tämän elämän coreudesMjn kijnitetty, eft
tä he caikisa näisä owat. pois cuollet sijtä elämästä, 'cuin Jumalasta
on, ja ei ole heille enämbt hengcllisiä elamätä, cuin pacanoillacan, cosca ei he HERran pelcoon tule, ia
sydämellisesti armo etzi Christuxes lEsures. Heidän sydämens seiso wastahacoisudes ja tottelemattomudes Jusyndinen
malala wastan: Sillä
ja surutoinen Sielu, on lihallists
mielesäns wihasa Jumalala wastan,
/a hänen lakins ja teitäns wastan:
ja nijn on heidän sydämens aina caucana Jumalasta: ja heidän rucouxens ei ole muuta, cuin yri ulconainen HENra HERra huutaminen,
ilman Jumalan tahdon tekemistä:
Tckmck cansa lähesty minua suullans, ja cunniotta minua huulillans, mutta heidän sydämenä
on caucana minusta. Match, is: 8.
Nijn myös ei heille ole yhtäkän hartautta rucourem, sitä wähemmin että heidän rucourens taitais tulla a-,
linomaisexi;
ei he waicuteta

se

pyhäb

ew

n c K»
pyhaldä hengeldä, waan stisowal py«
ha henge wastan; ei he ole saanet wali,
tuioen lasten hengen, josa he huudaisit
Abba racas Isa: mutta caicki mitH
he taja tekewat, huocawat eli siunawat, sen he tekewat orjuden hengen
pelwosta, joca pelco wälittaisin, erinomattain waarallisisa tiloisa, taita tulla heidän päällens: ilman sit»
että he totutusta tawasta joscus rucouxia pitäwät, nijncuin että lumalalle jotakin uhrata, waicka ei he omia hengellisiä tarpeitans ja puutoxians tunne: eikä myös sillä uhramisella taida Jumalala sydämestans

<

)

lähesty. Sillä teidän pahuden;
eroitta teidän ja teidän
toisen toisestans, ja teidän ftndin

kätkewät

pois

hänen

caswon»

teildä, nijn ettei teitä cuulla.
59: 2. ja mitä uxi surutoinen rucoile ja ano, nijn ei hän sitä
sydämestäns pyydäckän eikä tahdo,

Esai.

mjncuin esicuwaxi, waicka hän suulla ns rucoile armo paranda hänen elämäkertans, nijn ei hän itze työsH
ja totudesa pyydäckän itzens paranda.
ei myös näe että hän erinomaista

käändymistä, parannusta tarwitze,
totisen jumalisuden ja pyhityren tielle
tulla ja waicka Jumala wielahänelarmon tarihe, nijn ej hän enitentasan sitä wastan ota, waan

V.l

sen

ri-

M ) ?4 ( Hy
ritungin armon jällens tucautta: el

hän

pyda ylöswalistusta/ nij» että

hän racastais Jumalan Sanan

ja

tutkistelis sitä, lukis sencaltaisia kirjoja, iotca autuden tien osottawat,
eli pyhä raamattua, waan wäärin
täyttä pyhä päiwättin mailman
huwituxijn,

lihallisten

ystawitten ja

mailman lasten cantzataymiseen: wael-

da jumalattomitten neuwosa, astu
pilckajat
ftnneisten tielle ja istu

istumat.

cusa

i.) sentähden ramaft
«u
Ghtä jumalattomillears
moja taritaisin, nijn ei he opi
euitenyan wanhurstautta: waan
tetewät ainoastans paha oikeus
den maalla ; sillä ei he näeHGr,
ran cunniata. Esai. 26:10. coetel-

sano:

i:

ean

itzens tämän jälken itzecukin, nijw
tosin jocainen wähängin ylösheräwäinen löytä, että hänen rucouxens suruttomudes on ollut tämän

caltainen/

tTlimittäin ilman HGRran pel«vota, wääräs usealluxes, synnin
rackaudes, ja tottelemattomuoes

6l2Rran tahtoa wastan.Nijncuin

«aickein suruttomain sydämet aina
wielä sencaltaiset owat, ellei he etzi sy,

idämestans armon ja rucouxen henge,
joca totisen parannuxen ja eläwän uft
«on heisä waicutais ja heitä HERran Jumalan tygö käännäis, lEsuM Christuxen weren ansion cautta.
«.

On

eA

)

c «K
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§.

n.

sen

rucouxen, jonga armon
2. On
ja rucouxen hengi waicutta, sisällinen
luondo ja muoto, että sijnä on yN

sydämellinen Ustallus Jumalan
sulan armon! ja laitpiuden päälle Chriettä rucoilla lEsu<
stuxes lEsuxes,Nijncuin
wapahtaja
xen Nimeen:
päiwäises
tämän
pyhas
lEsussano

Ewangeliumis: Mitä ikänänste a<
minun tTlimeeni,
notte
nijn hän anda teille. loh. 16:23.
on sydämellises uscalluxes ja tur<

se

wamises lEsuxen callin weren ansion
se uscowainen Sielu wastan
otta lEsuxen uscosa wanhurscaw
dexens, joca Jumalan edes keloa
nimittäin että lEsus Christus on ha<
nen edestans pijnan ja cuoleman kärsi<
nyt/ jonga lEsuxen cuoleman cant«
ta ja«lEsuxen Nimen cautta hän'ai<
noastans tule soweljaxi ja mahdollise<
xi INmalcm armohon: hän wastan
otta lEsuxen edeZwastajaxens I<
sän edes että hän nimittäin lEsus
Chriftus on ainoastaus wanhmscaH
ja hän on meidän sondimme edest So<
windo. loh. 2: i, 2. Hän wastan
otta lEsuxen armon istuimexen^
jonga cautta hänelle on tygö käymys
Jumalan armohon, nimittäin lEsw
xen weren cautta. Ebr. 4:16 Ebr<

päälle:

!

Bs

10:13

e«

)

;6

c zZz

l ia: ,9. Capo täsil jällens tarwi- l
tan armon hengen erinomainen!

«rmon waiöutus, sencaltaiseen sy-

dämelliseen uscoonjaturwamiseen lEjota usco ei iheli liha ja weri
misen
ansioon,
suxen weren
oma woima,

taida matcan saatta, jonga eläwän
omaisus on, ettei tule maalyödyxi
han
sillä että uscowainen

uscon

Sielu

se
se
tunde oman wiheljaisydens

mahdottomudens, oman

ja
puutteNe ja

löyhydens, oman syndisen luondons
ja turmeluxens: Sillä lEsuxen täydellinen lunastus on ainoa peruturwa,
stus johonsyndinen tasa
Silla se on totinen Sana, ja caiteti mahdollinen wast«notta, että Christus Iläsus on tullut mailman syndisiä rvapahtamaan,
joista minä suurin olen, i.Tiln.i:

se
uscosa

Tähän nyt se uscowainen Sierucouxesans uscosa turwa, nimittäin lEsuxen Nimeen, ja weren ansioon ja nijn hän rucoile lEsuxen lTlimeen. Tämän uscon, st us«owainen Sielu ei myös pidä anda«nan maahan lyödyxi tulla synnin
is.

lu

,

rackauden, ja wilpistelewäisen sydämen
Mutta hänen pitä synnin rackauden peräten hyljämän, syndiäw.iDi! sotiman, Jumalan tygö sydämestäns Mndymän, ja rucoileman lu»nalaida scnMmsta sydälldä, joca on
rcmtta;

ilman

'

'eA

)

;?
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ilman wilpttä, tehdäxens Jumalan
tahto: Sillä, lacatcan jocaincn
wäärydestä, joca Christuxen t7li«
memainihe.2. Tim.A 19. laDa,
minä jotakin wä<lwid sano:
nijn ej
sydämesäni;
pidäisin
ryttä
HLRra minua cuulifl. Ps. 66:18.
ja, jos ei meidän sydämemme
öuomitze meitä, nijn meille on
turwa humalaan. 1. loh. 3: 21.
Ia cuin Jumala meidän sondimme
armostans andexi anda, ja meidän 0/
ma.tundom Christuxen merellä puhdista-,, mjn ei meidänsudämem meitä
duomiye. Maan me taidam silloin

sano: Räkkämme edes uscalluxcl-

la armon istuimen tpgö, että me
laupeuden jäisimme, ja lsydäisimme. silloin armon, cosca me
apua tarwihemma. Ebr. 4:16. Ia
taincaltainen uscoja uscallus rucouxesa, se on nyt armon hengen waicutus,
josta rucous sytty Jumalan armoon
Christuxes lEsuxes turwamahan, ja

lEsuxen cautta, Isän rackauteen
armohon pakenemaan.,

ja

§.12

sen

rucouxen, jonga armon
3. On
ja rucouxen hengi waicutta, sisällinen
luondo ja muoto, että uscowainen

Mielu sijnä

tmalstn

'

m,

se

ylösstMNyt

lus

jg MapahtajlinlEsuren
rae,
B 7
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rackameen. Hän racasta Jumala,
ta, lujncuin taiwaUistH Isans, ja
wapahtaja lEsusta nijncuin ainoa
wälimiehens jl lunastajans, jonga
nimeen hän myös rucoilla taita, ja
pyhä henge nijncuin lohduttajans,
joca uscosa ja rackaudesa opetta ja
anda armon rucoilla ja huuta Abba
racas Isä. Ah cusa mndu Jumalan
rackaus enämmin ja halullisemmin

,

cuin rucouxesa, cuin sydän on sijhen
armon hengen cautta si)tytetty: sijnH
Dawid sano: Minä racastan sydämestäni sinua HLRra, minun
woimani. HlLßra minunz.callioni, minun linnani ja minun
wapahtajani: mii:un Jumalani
on minun wahani, johon minä
turwan: minun ti l peni, ja minun autuudeni sarwi, ja minun

warjeluxeni. P5.18:2,z. Ia jos
ei ennen ole sydän lijckunut hartaan
rucouxeen, nijn on wii)in silloin coft
ca nöyrydes, ja uscollises turwamises,

se

sydän sytty Jumalan ja wapahtajan
lEsuxen rackauteen, pyhäsä hengesä:
joca rackaus on yhdistetty Jumalan

tahdon tekemisen cantza: Nijncuin
wapahtaja lEsus sano: Joca minua racasta, sepitä minun sanani ; ja minun Isäni racasta händä, ja me tulemma hänen tyginsä, ja asumma hänen tytönäns.

M

)
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§.

sen

<

3Z5

13.

rucouxen, jonga armon
4. On
ja rucouxen hengi waicutta/ sisälline',
luondo ia muoto: että sijna on NUft

cuuliaisus tekemän HERran
Jumalan tahtoa: Jumalan tahto on nyt se, cultl Jumala pyhasa sanasans, Laisa ja Ewangeliumisa on
ulilmoittanut. 2.aisa

ej

ainostans

hywän tekemiscs ja pahan
jattämises, jocaitzen kaston Men;
mutta myös nijncuin Laki on hengellinen, nijn waati caikisa hengellista
ja sydämellistä cuulialsutta; nimittäin
että pahat himot pita ruumin jäsenisH
cuoletettaman, ja hywät halut wir<
coman/ ja elätettämän: ilman sitä,'
nijn Laki waati täydellistä cuuliaisut,
ta ja wanhurscautta, ja sen puuttes
synnin tähden ihmisen duomitze; ellei

conaisen

se

hän lEsuren weren ansion osallisudes
uscosa tästä Lain duomiosta tule wapahdetuxi. Sillä Christus onkain,

loppu,jocaihelleuscowaisellewanhurjcaudexi. Rom. 10:4. Mutta

cuitengin armon järjestyxesakin, nijn
on Jumalan tahto, että ihminen
e>ain cautta pitä tu!e»nan sonnin
tundoon jalumalan Sanan pelcosn ja wapistuxeen catumuxen

murhesa tundeman syndins suureni ja ylitzen nMrsn synnixi, jo-

sa

eN

4°

)
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sa laki curitta pakeneman lain täyt-

us-

täjän

Christuxen tygs ; että
con cautta Ewangeliumin walon jatken etzia lEsuxen weren wanhurscautta sulasta armosta, Gal. 3:
24, 22. Nijn cttä cusa syndi on suu<
rexi tuttu, sijnäon armoylönpaldisexi tuttu. Rom. s: 20. Roni.?:
Minä cahon
»3. Ia HERra
sen puoleen, joca radollinen ja
särjetyllä hengellä on, ja joca
wapise minun Sanani edes. Es.

sano:

Ia sitten armon tilasa,

66:2.

se sisällinen
«ijn

cosca

ihminen syndynyt on,
on Jumalan laki myös ojennus

nuora,

Jumalan tahdon tekemiseen,

pahan wälttämises, ja hywän tekemists; ei ainoastans ulconaisest, muft
ta myös sisällisest ja hengellisest, ei
orjan pelwost, waan Jumalan hywan
ja pyhän tahdon suostumises armon
rautta. Nijncuin Apostoli pyhä Patvali
Minulle on halu Jumalan latijn, sisällisen ihmisen
puolesta. Roni. 7:22. Nijn on
myös Jumalan tahto Gwangeliu-

sano:

misa ilmoitettu, että tehdä Jumalan armon cautta parannusta ja uscoa Ewangeliumi, josa Ewangeliumis lEsuxen weren ansio julistetan,
autuden perustuxexi uscosa, syndein
andexi saamisen cautta lEsuxen lu-

nastuM tähden.

Josa

Ewan-

sA

)

M
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Ewangeliumisa siis tämä kasto on
uscoon, ja sijhen rackauteen, cuin o»
Gal. 5:6,
uscon ja hengen hedelmä.
22. Joista Apostoli pyhä Johannes sano : Tämä on hänen t käskynsä että me hänen poicansa
ISfuren Christuxen rTiimen päälle uscoisimma, ja racastaisimma

toinen toistamme, nijncuin hän
tästyn meille andoi. i. loh. 3.23.
§.

Cusa

nyt

14.

HERran armon

ja ru-

touM hengeldäj on waicuteltu rucous,
sijnä myös on uusi cuuljaisus tekemän
HERran tahto rucouren cantza nijn
yhdistetty, ettei ainoastans rucous ole wälicappale Jumalan tahdon tekemiseen/ etziä ensist Jumalan waldarunda ja
wanhurscautta, ja wan,

sen

hurscauden hedelmiä uscosa candaman
pyhityxen armos: mutta myös itze
rucouskin ja harras rucous tule ulos uudesta cuuljaisudesta, että sijnäkin HERran tahto tapahduis : anocat nijn teille annetan zc. Ia mitä uscowainen rucoilia, rucouxen
cautta
walon ymmärtä, että nijn
HERran tahtoon,sen hän myös uus
des cuuliaisudes cohta teke ja toimit,
ta; ja hän on aina HERran tahdon
tekemisesä, nijncuin alinomaisis rucouxisakin ja hartaihis huocanxisa,

se

saa

johon Mss myös MMM

(autm

saa

ar-

eA

)
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armon ja woiman la sentähden on

aina cuuliainen lEsuxen änelle eikä
muulla tawalla rucoile cuin u<
des culjaisudes : olcon sinun tah«
cuin taiwaw.
tos nijn
Wapahtaja lEsus
Minun
lambani cuulewat minun äneni,
ja minä tunnen heidän, ja he
seurawat minua. loh. 12: 27. Na<
mat neljä erinomaista cappaletta ru<

coscan

maasa

sano:

couxen fisallisest lnonnost

ja

muodost,

sydämen nöyryttämiseZ, sydämelja
lises uscalluxes,
wapahtajan IGsuxen rackaudes
ja halug, udes cuuliaisudes teke<
män HGRran tahto, owat nyt
nijn tarpelliset, ja nijn eroittamatto,

humalan

mat, yhdest oikiast rucourest, cuin
armon ja rucouren hengen waicutw
z?en cautta tapahtu, ettei yritän muutoin taida hengesä ja lotuudesa rw

loh. 4:23,24. longa täh<
cosca
ihmiset wielä owat luonnos
listsa suruttomudesans, ylpiäs ja röy<
kiäs mieles, petollises uscalluxes, kyl,
mäkissoisudes, ja ilman Jumalan
rackamm, tottelemattomudesja lihalla
mielen wihas Jumalan tahsen
toa wastan, ja ainoastans oman
tahtons ja mailman syndisen tahdon
tekemises, nijn ei he taida Millan
tawalla rucoilla, että se Jumalalle
eoilla.
den

otollinen olis: ja ilman näitä nimit,
ttttpjä
.

M
tettM

(

rappalita,

Ry

rucouxen sisalli,

stst muodost, ston, Man nöyryttömistä/ ilman usco, ilman Jumalani ja wapahtajan lEsuxen rackautta, ilman uutta cuuliaisutta ; ei taif
da cucan yhtä kerta Isä meidän
rucoustacan rucoilla: joca mahdottomus,ja ettei tapahtua taida, caikille julki olla mahta.

se

Sillä, ilman sydämellistä n§ys
ryttä, et sinä taida cutzua lumas
lata Isarcs / sitä wähemmin taiia jos Jumala on
wallisex
pitä
nijn
sinun Isao,
sinun andaman
hänen curiturens, hänen hengenK
nuhtelemisen, itzes nöyryttä, cunnioittaman händä nijncuin taiwallista
Isä: pojan pitä cunnioittaman
isäänsä, ja palweljan
sä. Jos minä sijs
olen,
cusa on minun eunniani? Jos
'minä isändä olen, cusa on
minun pelconi? sano HiLßra
Zebaoth. Mal. i; s. Ilman uscos
ta et sinä Isä meidän
taida sydämellisellä ustalluxella cutzua

rucouxesa

lumalam Isäxes. Ilman racka,
uita, et sincl taida huuta Abba racas Isä. Ilman yuuliaifutta et
sinä ole hänen oikia lapsens;mitH autta sinun suus uhri sinua ilman cuuliaisutta. Catzo cuuliaisus on parembi

kW
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SH

rembi cuin uhri, jatotella paremdi cuin oinasten lihawuZ. Sillä
tottelemattomus on noituden syn<
di, ja wastahacoisus on taicaug
ja epäjumalan palwelus. i. Sam.
Is: 22, 2). Samalla tawalla ilman
sydämellistä nöyryttä ei Jumalan
Nimi taida sinun tykönas pyhitetyxi tulla i HERranpelwosta Im
malan Nimen pyhittäminen alia, ia
cusaHEßranpelco on, siinä on myös
sydämellinen nöyryttäminen
lan Nimen cunnioittamiseri ja pyhit-

tämisexi. Muutoin sinä enammm
etzit oma cunnias ja vlistystäs caikisa
sinun menoisas, ja et anna luma<
lalle cunnia; ja sinä olet sinun oma
epäjumalas, ja pidät itzes hyvänä
etkä tunne sinun wiheljäisyttäs
josa sinun täydyis ja pidäis häpeman.
Illman uscota, et sinä taida u!,co,
että Jumalan Nimi sinulda pitä pyhitetpxi tuleman, sitä »vähemmin että
sinä. taidaisit pyhittä HERraluma,
la sinun sydämesäs. i. Pet. 3:ls.
I>man rackautta, Jumalan tygö,
et sinä pyydä Jumalan Nime pyhittä';
,

ja ilman uutta cuuliaisutta, ei tai,
da Jumalan Nimi sinun tykönäs pu,
hitetyxi tulla, ja et myös waella py,
Hyden tiesä, josa lumalgn Nimi py,

hitMi tulis. CuinZa sinä

sijs tai.

eN
,at
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855

sitä rucoilla/ fobon et sinä tahdo
uscv/ et racasta,

löyrytetyxi tulla/ et
t ole cuuliainen.
§.

16.

Samalla tawalla myös caikisa
Muisa Isä meidän lugun rucourisa

Silla ilman näitä omaismia, ei taida

Jumalan waldacunda lähesty:
siliä nöyrille Jumala anda armon
usco armon käsittä ja wastan otta/

rackauden armo ylössytyttä, jauuden euuljsisuden Jumalan wal-

dacunnan lähestvckinen matcaan saat-

ta: jolM ealtainen

rucous

olla pitä, että Jumalan waldacunda taidais sinun tygös lähesty. Ilman yässä onVsuxia, > ei taida Ills
malan tahto tapahtu; ja M
(apaltvamen leipä ei taida nautituxl tulla Jumalan siunauxen cansa,
oikeudella ja ei määrin tekemisellä,
ja ilman pacanallista murhetta, ellei
taincaltainen HENran pelco tule sydämehcn, ja sydämellinen uscallus
Jumalan ylöspitämisehen. Ilman,
nöyryttck catumuxes/ ja ilman usi
co, et Mä taida saada syndläs
andkfi/ ja ilman rackautta et ra»

se

casta handä,

,'oca

sinulle sinun syn-

dis andexi anda, ilman uutta cuuli-

nisutta

teet sinä itzes mahdottomani tähän armohon. Ilman nöyryttä,
etsi-

)
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sinä taida anderi and a sinun.
welwollisilles, et myös ilman usco
et

ota waari sopimisen tarpellisudesta,

ilman rackautta et racasta welwol,
lisias, ilman cuuljaisutta et te täsä
HERran tahto. Ilman naita o,
maisuxia, et sinä pydä kmsauxista

waan

paasia,

annat itzes kiuzauxen
et myös pahasta pyydä
päästä,
et sinä itze hyljä pahaa

tiloihin,

cosca

l

waan synnin pahalla wedät päälles'

synnin rangaistuxen pahan.
siis cumga tämä rucouxen
sisällinen
muoto, on aiwan tarpellinen. Ia
ilman sitä on rucous ainoastans
cocullaisus ja Jumalan Nimen vilc, l
ka;
pahudesans pyrkiwäinen
syndinen, ei misäkän rucouxes
dä sitä todella, jota hänen
lausu: ettei hänelle ole sydämellistä
nöyryttä, usco, rackautta Jumalan!
tygö, ja uutta cuuliaisutta, rucouxe-l

cosca se

suuns

sans,

ja caikesa

elämäkerrasans. Hl-!

tät exykö: ei Jumala anna ihiänsä pilcata: sillä mitä ihminen!
tylwä,

sitä hän

Gal. 6: ?,8.

sen

nijtt<l,e.f

§.'7.

rucouxen, jonga armon
ja rucouxen hengi waicutta, sisälli,
f. On

>'

nen luondo ja muoto, että rutoilla
toiwosa/ kärstwälllsydesä/ tahdon ylönandamisesa Jumalan

M

)
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HEr<
ahdon alla/ odottamlsesa
perän:

armon awun
toiwo
iannahäpiään tulla : Rom. 5
toiwomma, jota e,
Jos me sitä
nijn
me odotamme, sine näe,
tärsiwällisydesä.
ä
Rom. 8: 25.
on teille tarpelli,en, tehdäxenne Jumalan tah
,oa, että te lupauxen satsitta. Ebr.
o:'z6. Catzo peldomies oootta
allista'maan hedelmätä, jaon
!ärsirvällinen sijhen asti cuin hän
aa Varhaisen ja hiljaisen saten.
Tlijn olcat te myss tärsiwälliset,
a wahwistacat sydämenne; siläHHßran tulemus lähesty. lac.
:?/ 8.
Ia ilman tahdon vlönan»amista Jumalan tahdon alla, et siolcon sinun
la taida oikein
ahtos nijn
cuin taiwais.
ddottamisest Dawid
Minä
»ootanHlLßra, minun Sieluni
>ootta, ja minä toiwon hänen
Päälle. Minun Sieluni
HKRraa, huomen w arjasta toisen huomen wartiaan
lsti. Ps. 132: ?, 6. Sillä ei yxiän tule häpiään joca sinua 0'otia: mutta irralliset pilckajat
aawat häviän. Ps. 2s: 3. Ia 0?an

sanoa:
maasa

sano:

nnansa

!>at myös

u

nämät omaisudet tarpelli,
rucouxeen, joita

yhteen oikiaan

rmon

ja rucouM hengi myös oi,

kioisa

ew
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kioisarucoilewaisisa
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walcutta fawaljj

wista: Sillä toiwoise toiwo sit<>l
jota rucoillan,

t<irsiwäll:sys

o<!

dotta humalan armollisen tat>i
don alla, nijtä saawans joita ru<,

coillan ja anotan: ja waiwoisa'
tule kärsiwämsydestä. coettelemus ja<
toiwo. Rom. s: 3/ 4/ s. Ia tärsi«
ja raamattuni lohdu"
tuxen cautta toiwo on. Nom. is','
4. longa tähden Jumala cutzman'

tärsiwällisydenja lohdutuxen I«<'
malari. v. s. Täsa toiwosa, ja«
kärsiwallis„desa, :c. tule myös ru.«
ja hartahari: että'
ja
rucoilia
ei »väsyä/ anoa/
ainal
etzig, ja colcutta, rucoilia lackamata, Luc. 11: 8, 9. Luc. 18:1. i. Thess.j
5:17. Tulla palawaxi hengesä. Nijw,
cuin Apostoli Pyhä Pawalisano:
Olcat palawat henZesä. palwel-

cous Uhkeraxi

HERcaa. Olcat toiwosa u
loiset. Rärsiwälliset murhesa.
Glcat alati 'rucouxisa. Nom. 12:
cat

u,12.

§.

'B.

Sencaltamen rucoilia', joca
hän Hengen armon ja waicuture»

rautta rueoile;

tä

hän tietä

hänen anoman

myös mi«

ja rucoileman pita;

ei tosin omasta ymmänyrestä ja taidosta
hän on aiwan heicko: mut<
ta ainoastans Pyhlln Hengm opetti
,

»osa

M

)
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misen, johdattamisen, ja esirucoujosta Apostoli PyhäPaxencautta: tTlijn
myös hengi autwali sano:
ta meidän heictouttam. SiNck
embä me tiedä mitän rucoilla,
nijncuin tulis, waan hengi ru<
«oilr Meidän cdestäm sanomattomilla huocauxiUa. Mutta joca sydämet catzo, hän tietä mitä
Hengen mieles on: sillä hän rukoile pyhäin edestä Humalan tahjälten. Rom.
la
,cosca he Jumalan tahdon jalken rukoilemat, nijnettähe nu)ös euultmi tukemat; nifn
he saawat caicki mitä
he Jumalan tahdon jalken rucoilewat.
,MitH itänänH te anotta Isäldä
minun Nimeni, nijn hän anda
teille. loh. 16? 23. Ia nijn ei tule
,!uscowaisilda mitän kicltyxi, Vijncuin
,mjlda, jvtea ei rucsile Jumalan tahdon jalken, ja Ma ei ole amwn ja
lucvuxen hengi. Sillä uftowaisi,
se,jö: Tämä on se turwa cum
:?ta
meille on häneep, että jos me
lotatm anomma hänen whtons
nijn hän meitä cuule.
me
,la. los
tiedämme, että hän
,fnettä cuule mitä itcknäns me anomme, nijn me tiedämme, eta meille owat ne anomiset cuin
~ne. häneldä anoimma. 1. loh. 5:
>,4, is. Nhn ei myös tule heille niitän
C
kiel-

!

don

,

eW

(
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kieltyxi rucoilla Jumalan tahdon säl<
ken; mutta rucouren cuulemises lus
mala cultcngin ojendn sen jälken
cuin hänelle on otollinen, ja Inma
lan lapsille hyödyllinen, eli myös hy»
dyllisembi. Nijncuin Pawalille sa
nottin: lsdy minun armooni:
lä minun woimani on heicoift!

Cor.i2:9.
Tämä tieto, mitä heidän ru
2.

,

wtlkewä.

eoileman pitä, on
nyt

Jumalan

lapsillj.
Sanasta, ei ainoa

Jumalan

mutta myo<
stans paljasa tiedosa;.
pyhän hengen joh

coettelemuxesa, ja
datuxes heidän rncouxens alla: j<<
jos he jotakin anoisit, cuin ei ole
malan hywnn ia otollisen tahdon jäl<
ken; nijn he sijnä rucouxes saawa

/us

sisällisen

ja
sijta
taM
rittamisen, että he,dän
lacata; eikä myös taida sitä ano >K
tuta jongun

rucoilla sydämellisellä

uscalluxella.

ja nijn! täytywat

lohdutuxella:
M
sen humalan armollismwoitahdon
cmckl

la: Mutta Jumala
lönpaldlsest tchdä, cmren senM
vlihe cuin me rucoilemma taM
sen «roiman M
ymmärrämme,
meijA
wmcutta. H<sl
ten. joca
sunnia
olcon
nelle
seuracunnas^
caickijn aicom

»ancmcklsest
»3"

ijancaickiseen, 2lmen.
20 ,

21.
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Toinen Osa.
Cuinga se rucous, cuiss armon ja ru<-<)uren Hengen waicuturen cautta tapadtu,

cuultuxi tu-

le.Tasa Osasa me tahdoma waarin ot-.

ta,colme erinomaista cappaletta. N>niittäin I:sist Rucouxen cuulemisen tarpellisudest. Il:xi Sen perustuxest, ja jclrjestyxest. lll:xi
Rucouxen cuulemiscn witzeydest.

cuulemiscn

l.tarpcUlsudrst.

,

.

Rucouxen cuuletarpellisuden näyttä. l:sin meidän suuret tarpem ja puutoxem.
Mckmmsis, /a ettemme mitan omalMlsen

npt

aiall.sts Jumala

pa-

Do.llengm anoa ruumin tarpet, iotca
rucoillq taida, M myös
f tm, wle.
W
Ni/n cuitengin
ckell,lls tarpeisa/a puutoM, HmM ,a rucouxen cliuleminen on mconiin

!Mmista,
on 7^'""'
sam/
st. e» elnwatn,e autuuttaandexellei
cuulwi tule
WR nGe,
rucouret ei ole tullet
>?"

e

po,s Mmun tyköni
caicki te

Luc.
C

2

6A
.<

)
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«<l teitä tunne, custa te olett»
v. 25. Mutta sitä wastan nijtt nij,

siä seiso, joiden rucouxet cuultuxi,
tullet owat. Minä olen otollisel' >a ajalla sinua cuullut, ja olen
8 «sinua autuuden päiwänä autta! nut. 2. Cor. 6: 2. Ikäinen cuin
>6»KRran tTlime

huuta

sul«, autuaxi, mutta euinga he
, sitä auxens huutawat, jongapäälle ei he usconet:c. Roni. 10:13,
, 14. Josta jällens hawaitan, cuinZa
Jumalan armon Hengetda waicutettu eläwä usco on, sencaltaiftm auxihuutamiseen, ioca usco
itzenseläwari näyttä uscon tyosä ja hy-,
wis hedelmis. Sillä nijncuin ruumis ilman Hengetä on cuollut,
nijn m?ss usco on ilman töitä
cuollut. lac. 2:26. Mn owat sijs.
caicki jotca autuaxi tullet owat, tul-'
let rucouxilans cuultuxi, otollisella a«.
ja autuuden päiwänä. Nijn'.
Ma myös
Ryöwäritin ristin pää!--;
että
le, wijmeisesä waarallisesa
piti cuitengin rucouxesans tulema
cuultuxi, lotisest sanon minä si«
nulle: tänäpän pitä sinun
man minun cantzani paradisis'
Luc. 23:43. Mutta sitä wastan
jsca
toinen Ryöwäri,
oli jgtakm pyytäwänäns
smwdsn. Jos sinä slcc ChriM^
nij.

M
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nijn «vapahda sinus, ja meitä'.
Ei hän ensingän yhden sanan wasiauxellacan cuultuxi tullut, v. 39.
Nijn se jumalattomitten cantza wijmein käy, cosca he wijmeises badäs
HENra HERra huutawat. Nijncuin kirjoitettu on. He huutawat,
waan ei ole auttajata :
tygo, mutta ei hän wasta heitä.
Psalm. 18:42.

!

'

'

'

,

§.

3.

Il:xi Nijn rucouxen cuulemisen
tarpellisus, hawatan monella muulla
tawalla, nijncuin, Kttä cacki pybät ja Jumalan lapset, owat aina rucouxen cuulemista halainet ja etzinet, ja sijtä murheisansakin ollet owat, cosca sen cantza on wijpynyt,

'sen

cul'n< heidän walituxistans

wijpymisen Me nähdan. Dawidin Psalmeisa niistä erinomattaisin
seiso: HHRra minun autuudeni
minä huudan yöllä ja

väiwällä sinun edesäs, anna mirucoureni sinun etees tulla,
. rallista corwas minun huutoni
'puoleen: Sillä'minun Sielun on
täynäns ja minun eläon juuri liri helwettiä. Ps.
'nun

2, 3. HKRra cuule minun
.rucouxeni, ja anna minun huu,
wni tygös tnlla. Älä casivos

peitä

'!

hädäsä, callista

C3

cor-

M
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cosca s

eorwas' minun puoleni,
minä sinua rucoilcn, n»jn cuule
pian minun rucouxen. Psalm. ic>2,:
1,2. Cosca minä huudan sinua
Hl3Rra minun usialluxeni, nijn
<jlä waikene minulle, etten
waikemsit minulle, minä tulis
nijtten caltaistxi, jotsq hautaan
menewät. Cuule minun rucow
minä huudan: tt..
xcni ääni
Psalm. 23: i, 2. Psalm. »6: 1, 2.
Psalln. 130: 1,2. ja Psalmisa 73:'
2,3,4. Dawid walitta: Cuinya
cauwans HORra peräti tabdot
minua unhotta: CuinZa cau<
peität casivos minusta?'
Cuinga cauwan minä neuwo
Pidän ksielusani! ja ahdistetan t
dämesäni joca päiwä? :c.
sijs ja cuule minua HORra mi<
nun Jumalan, wal:sta minun?
cuo,«
silmäni, etten minä
lemaan nuckuis. Wielä rucouxen
cuulemisen tarpellisus myös
Jumalan armon lupausten
dellispdest, Ei Jumalan tanvitzill.
sitä nijn runsasti meille
xi luwata, ellei meille olis
tarpellmen. Wapahtaja
Ewangeliumis: Mitä itänäns t«'
anotta Isäldä minun nimeeni v
nijn hän anda teille:c. Rucoil"
cat, nijn te simtte, että teidäl"'
Nol

coscas

c

cosca

l

coscan

se

55 W
lon'olis täydellinen. Joy. 16:
zz, 24. loh. 14: lz, 14. Matth.
7:7, 8. Caicki mitä te ruccilen «anotta, se uscocat saawan:
„ijn st tapahtu «teille. Marc. n:
34. Nijn myös rucouren cuulemicn armo wahwistetan muilla ylss-

!

M

)

'

ehoiturilla: nijncuin Psalmisaic>2:
,18,21. Hän täändä itzens hyl-

heidän rut-oustans ylsn.
cuule fangein huocauxet',
ja tzrwotta cuoleman lapset.

'

ratto

N:ri Nucour«N! perusturest
a lärjestyxW. I:sist perustus/
>onga päaiiä rucous litzens perustaChristus,

,ncm pita, on

>

nijncuin myvs coco meidän autuu»leemmekm. Sillä muuta perustuei taida yritän panna, waan
mae cuin
pandu on, joca on
us
ei
1 Christus. l.Cor. 3: n.
toises, ole autuutta:
ei myssj ole muuta VAme
ihmisille annettu,
pltä
meidän
autuaxil tule/osa
nan. Apost. T. K. 4:12. loh. 225
l!i. Apost. T. K. 10:43. lEsuxen
«msion cautta, on Isan wiha lepytty, ja hän on tullut sowitetuxi'
lijn että ne jotca nyt lEsuxen Nirucoilewat,saawat hänchen tur-

,

meen

C 4

wa-

wata

M ) 56 ( )K)
ni/ncuin Tailvalliften Isäans.!

sano

pemstuxest rucouxeen
wa->'
pahtaja lEsus Ewangeliumis. Mi<
t<! itctnclns te anotta Isilldä!
minun nimeeni, nijn hän anda
teille. Beta andain sijnä ynnä Ifaus rackanden uscoivaisia cohtan, jot,!

Tästä

ra

ICsufta. racastawat.
että
<asta iye

ra,
IB
te minua
losa racka-

racastitta, :e. v. 27.
udesa han myös cuule nijden necou-

xet jvtea lEsuren Vlimeen
coilewat.

uscosa m-

II:xi Järjestys rueouxen

kuu-

lemiseen, on että tehdä parannu,
sta ja ulcea Kwangeliumi. Marc.
i: ls. Muutoin ei myös cucan taida
oikein rucoillalEsuxen Nimeen: s. a<
catcan jocainen

joca

«thnstuxen nlme mainHe. 2. Tim.
2: 19. Ia mm pitä wäarydesi lac-

kamaan, ja sencaltamen parannus

tchtaman, ettei Mamesanfäkän cucan waäryttä enä pidä, jos rucous
muutoin pitä tuleman cuultuxi, jonZa täyden Dawid sano : I<>ä minä jotakin wääryttck pidAisin sydämesäni, nijn ei HKRra minua cuulis. Psalm. 66: iz. la,
Jumala anda synnit andexi mjlle,!
I.oiden hengeftl ei wilpiä
Mlm. 32: 1, 2. Ia että nyt l>>dan

eN ) 5? ( Hv
nijn tarwitan
z. dän taincaltaisex tulis,parannuxeen
ja
murhe
Catumuxen
i. Lläwä usco, joca muutta ihmisen
ynnä nöyrytH jhdämen ja mielen: ja
ja
täwät
matcan saatalla,
armon
a
,
,

,
->

,

ta auxihuutamisen lEsuxen Nimeen;
joca auxhuutaminen uscosa, myös

tähän rucouxen cuulemisen järjestyreen
sisälle tule. !7le uhrit jorca I«malalle kelpawat swat murhellinen hengi, ahdistettua ja sär-

sjettyä sydändä et sinä humala
hyljä. Pfalm.sing. tTläin sano cor,
tia ja ylistetty, joca asu ijancaictisudesa, ja jonga tTlimi on py'hä Minä asun corteudesa ia
' pyhydesä, ja nijden tykönä, joil!a särjetty ja nsyrä hengi on:

>

:

että minä

wirwotaisin

'

'

'

l

tyn Hengen, ja saattaisin särjetyn sydämen eläwäxi. Esa. sy: is.
HGRra on juuri läsnä nijtä joilla
'on murhellinen sydän, ja autta
nijtä joilla on sureta mieli. Ps.
caicti mitä te anot34 : 19.
te.', rucouxes, uscsden,
te saatte. Matth. 21: 22. lac. i: 6. Ia
pitä tapahtuman, että jocainen
euin aurihuuta HKRran l7?ime,
se tule autuaxi. Apost. T. K.2:
21. Tämä nyt sijs on rucouxen cuulemisen järjestys, johon jocainen sydämellisesti tuKa pitä, armon ja ru-

'

sen

Cs

co«-

N

S
eouxen hengen waicutuxen cautta,fo<s.
ca pitä

saaman.
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rucouxen cuulemisen

ili fi

Wisieydcst.

Nucourcn

Rucouxen

armoni'^

cuulemlse/

cuulemiM,,
»n wabwistettu ja wacutettu caic< e
kein hataimnein, radollisten ja usco<j«
waisten esimerkillä, joiden rucouxel li
cuultuxi tullet owat; Costa radolli. 2
nen huusi, cuuli HGRra händä, c
ja autti hänen ca tista tustistansn

HGRrän silmät cayowat wan< t
ja hänen corwans hei,
dän huutoans. :c. Psalm. 34: 7

16, 18.
Mutta tasä tule waari o«<!<
.

cabtalaisest mcouxen cuulemisen wisi
seydest, nimittäin l:sist Rucouxex,
«uulemisen witzeydestä Jumalan,
puolelda, että Jumala cuule usco,
waisten rucouxet ja otta niistä woa,
rin: joista ei olla pidä »htäkan epäi«
lvsta, ainoastans rucous oikein

pahtu Jumalan Sanan ja armoi
lupausten jälken. Sillä HGRra„
Sana on totinen, ja mitä hck
lupa, sen hän wahwana pitä
Psalm. 33: 4. Ia että lumM
armon lupauxis, rucouxen cuuleminen on wissc ja wahwa Jumalan
puolelda, sijhen caicki uscowaiset tur<
wawat lEsuxen Nimeen uscosa, jo-

)
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turwamiftsa heidän uscons myös
wahwistetuxi tule, rucouxen
sta toiwosa odottamaan ja halaja-

sa

maan.

11-ri Rucouxen

eli

sen

cuulemilen
ihmisten puolelda,
uscowaisen Sielun puolelda.

ja yhden rucoilian sydamesä: ssta
wisseydestä myös Raamattu todista.
Röyhäin halauxet sinä HGRra
cuulet, heidän sydämens onwahs
wa, että sinun corwas sijtä stta waarin. Psalm. ia: 17.
§. 6.
Not kysytän l:sist Mistä ypl
Jumalan lapsi taita jydämesäns
olla witzi rucsnxen cuulemisen

armsst?Wastaus: (iM)Uscos
stans/ silla sijnä usco seiso, etta y-

xi catuwainen syndinen, joca syndins
hylfä ja ylön anda, ia Jumalan ar-

mohon lEsuxes Ehristuxes

turwa,

taita sydämellisesti usco rucouxen cuulemisen Jumalan tykönä armosta ia
syndein andexi jäämisestä, ja caickinaisista hengellisista tarpeista. Sillä
uscs on »ahwa jausoallus nijhin
joita toiwstan,
ei näkymättä
mistä epäile. Ebr. n: 1. Abraham uscoi Jumalan, ja se, luettin hänelle wanhurstaudexi. Noin.
4: 3. wanhurscas elä uscosta:
Ebr. io: 38. (U:xi) Heidän sOamens
C6

ew
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mens' on wisfi rucolyen' kuulemisen <
armost, Pyhän Hengen sisälli-'
stst todistuxesi/silla uscowaisilleCie, j
luille! on walittuiden! lasten hengi, <
josa he huutamat Abba racas).
ja se hengi todista heidän hengens cantza, että he orvat

<

sä

malan lapset. (Nom. B:is, '6)
humalan pojan
le, hanalle on todistus itzefäns:<
I. loh. 5:12. longa todistuxen cautta ne uscowaiset Sielut myös saa-!
wat wastauxcn: nijncuin Dawid sa-'
uo: Cosca minä HERra eyein,
cuuli hän minun rucouxeni, ja
pelasti minua calckista wapistuxistani. Ps.Z4:s. ja sijnä 28. Ps.
v. 1.
hän: Costa minä huudan sinua HKRra, minun
ealluxeni, nijn älä waitene minulle
Ia nijn sai Dawid wastmtsydämesäns
Pyhän Hengen to>cn
eli waicutuxen ja
cautta,
distuxen
wisseydcn rucouxen cuulemisest, aiwau nijn, että hän! taisi sijhen tytyä, ja sijtä iloita: nijneuin hän i>
no Psalm. 13:6. Minä turwan sinl>n armoos: Minun svdämen
riemuifte ettäs nijn mielelläs autat. Niin sai myös Pawali wastau>>cu. johon hän myöstydyi: Hän
minun armoonoi minulle:
ni sillä minun woimani en hei-

sano

>

usco

us-

sa-

coi-

,

M
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O
coisa wätewä. 2. Cor. 12: 8, 9<
Tasa hän colmasti rucoUi HENra,
ja sen rucouxen panlla hän tämän
(

5

)

wastauxen sai. §.
7'
Tästä sydämellisesi wacuuturest,
eli wastauxest rucouxen cuulemtsesta,
Gt>
on nytwaarinottamincn, l-.sist

te: st costan tapahdu niflle, jotca wielä ou?at ulcona humalan

armon järjesiyxestä, eikä ole kaändymiften ia uscon tilaan tullet; waan
sunittomudcscms ja synncisäns eläwäs,
SAä nijllä ei ole walittlliden lastcll
henge: Mutta caicki toilvo ja caicki
ajamxet cmn heille on rucouxen luulemisesta, owat heidän omansydämens
wietcllyxct ja turha lliulv, joihin myös

wihollinen heitä, synnin suruttomudes
sitäcmvemmin macamaan, alati wahwista pyytä, ettei, heille mitän pelc»
vlis, mutta Jumalan puolesta ei
ole heille yhtäkän wastcmsta: aiwan
nijn,että cosca he wiimein hädäsänMin huutamat, injn ci he cuitengcm
saa »Mstallsta: he huutawat, waan
ei ole auttajata HHRran tygö,
mutta ei hän wasta heitä. Psalm.
18:42. Tämä, eli taincaltainen oma
Mnien wictellys, ja wihollisen kiu-

saus

maxi,

ja »vetäminen, tule sitä suuremjota mämmin cuin yxi känn-

dylnätvin Sielu itzens

C?

rucouxcn

cuule-

5

M' ) 62 ( O
lemlsest wnhwista, ja sydämellisen
HERran veswon ainFia alati hyljä

ia ylön anda ; lTNjmuin ei mitän
hätä oliZ eikä idästä eikä länne<
stä, taicka wnorilda corwesa.

Psalm.

7.

Mutta

näistä

wie,

tcllyxisiä me tahdomme edespäin pi<
demmaldä waroitta. 2:xi On
rinottaminen, Gttä se rucouxen.
cuulemisen wastaus ja wacsttus
cuin Jumalan lapsille,
Hengen todisiuxen cautta
tu; Se tapahtu Keille Jumalan
Sanan wciman osotuxella heidän
sydämisiins, cofta Pyhä Hengi heille seka Jumalan Sanan srmon lupauret muistucta, että myös heidän
sydameliens tygö omista wacutureri
rucouxen cuulcmisesta: >a nijncujn tä<
mä waeutus, cuin Pyhän Hengen

ttdiftuxen

heille

on
Zi rucoile heidän ebestansackin sano,
cautta

tapahcu

usein ulossanomatoin, nimcuin

Hens

mattomilla huocauxilla. Nom. 8: 26.
Nijn
itzeclckln uscowainen Sielu,
tämän, omas sydämesäns ia hengen
sans, parhain tuta ja hawata, jos

saa

hänelle on Pyhän Hengen todistus Jumalan lasten oikeudesta armosa ia woi,
masa,ia etzi sijnä armosa caikein coettelemusten larilwoitusten alla kijnitetyxi
tulla lunaftuxen pälwaan asti; haitta,
et,
cat pelwolla ja wapisiuxella,

tä

M

)

tä te «utuari
<l)le

nijn

6z

(

Oh

tulisitta. Phil. 2N2<

uscollinen cuslcmaan asti,
minä sinulle elämän cruu«

nun annan.

Ilmest. K.
§.

2:10.

8.

(Ill:xi) On Jumalan lasiensydän wissl, rucouvm cuulrmisen ar<
most; Di, Että he saamat mitä

iTlijn-um ensin
he rucoilcwat»
tarpeilta,Ustosa

lEsu»
liisistä
xen Nimeen: Josta wapahtaja lEsus sano: Mitck ikälwns te anotta
Iftldil minun loimeeni, nijn
hän anda teille. Ia Match. ?:
7. Anocat, nijn teille annetan:
Otzikät, nijn te löydätte: colruttacat, ni.M teille awatan. Cosca nyt jocu saa, ja jo nautitze, mitä
hän sn etzinyt ja pyytänyt, eikö hän

sijs olis wissi siitä, että hän oncuultuxi tullut. Nijn myös Jumalan
lapset, heille on jo syndein andexi

'

>

'

>

saaminen lEsuxen werefä uscon cailtta, heille on Pyhä Hengi» ja owat
Pyhän Hengen Templi ja asumasta, heille on tygökäymys sijhen armohon, josa he seisomat, heille on
walittuiden lasten hengi, josa he huutawat Abba racas Isä, heille on sydämellinen usco ja turwa Jumalaan

>

caikisa hädisans ja tustisans, heille
, on Jumalan ja Wapchtaian IE- suxen rackaus, he nautitzewat hengcl-

i

listä

M ) 44 c Hb
iistä rauha, he sawat lohdutnxen Ket,
lilla erinomattaisin iloita

HENrasa!

<

hengellisellä ilolla, he maistamat Jumalan bywyttä ja kilwoitustens woitoisa sitä salattua Manna, josta ei
«rikan muu tiedä cuin joca sen saa:,
Nijncuin Wapahtaja lEsus sano:
Sen joca woitta, annan minä.
syödä sijtä salatusta N7annasta,,
ja tahdon hänelle hywän todiMren anda, ja sillä todastuxella'
udm kirjoitetun tTlimen, jota ei'
yxikän tiedä, waan se joca sen
saa. Ilmest. K. 2: 17. Nijn he.
Myös ajallisisa ruumin tarpeisa,
rucouxms cuulemiscn, HERran ar-,

mollisesta awusta haawaitzewat, nijno
cuin myis HERran suojclluxesta ja,
warjetluxesta: ja mitä on, nyt wisi,,

sembiwacutus rucouxen cuulemisest, cuin että saada ja nautita
sitä cuin rucoildu ja anottu on:
joca aNijncuin yxi
pua ano, ja ufiamman kerran sijta <
rucourens kerto: cosca hän jo on

saanut

jotakin waatettaxens
jo päällensä puke ei,
mudens, ja
kv hän silloin ole kyllä wissi että ha-'
nen anomisens on tullut cuultuxi:'
Nijn myös Jumalan lapset owat!
wissit rucouxen luulemisesi, erinomatt
tain sijta, että he jo owat armon"

saanet

sen

ja löytänyt, ja ynnä armon

canft
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canffa armvn lahjoja,

c
hengellises wa-

los, ja wiisaudes, toinen loiscns y-

lösrakennuves, Jumalan lasten rackaudes:c. Apostoli Pyhä Johannes
sano: Me tiedämme, ettämemeille
l)äowai ne anomiset, cuin

loh. 5: is.
Niin Elias sai wastauxen rucvuxens
päälle, että HENra hänen rucouxcns
jälken, sulki saten: ja jällens, että
HERra andoi saten nijncuin han rucoilikin. Ia GliaZ oli ihminen
-ncldä anoimma.

i.

nijsck haluisa wicapää cuin mekin :c. Alanhurscan rucous wot
paljo, cosca se totinen on. Jolla
tzsicuwalla Apostoli Pyhä Jacob rucouxeen, ja myös esirucouxengin ulös kehoitta. Jae. s: 16,17,13. Nijn

waftais Jumala, Elian rucouxen
päälle, tulen cautta taiwasta, hänen
uhrins polttaman; ja sijnä oli Elialla kyllä rucouxen cuulemisen witzeyttä, että hän sai mitä hän rucvilli.
Cuning. K. i 8: 24., 38. Cuin nyt

Jumalan lapsella on rucoucuulemisen hedelmä, nijn cuin
ennen nimitetty on armosta ja armon lahjoista, nijn hän nijsä on wacutettu rucouxen kuulemisesta: ja wieK sijnä, että Jumala hänelle cmda
armon ja woimcm parannuxeen, wahyhdellä

xen,'

wista hengelliseenzsotaan,

seisomanper-

kelettä

SA
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Atz

kelettä wasian, ylltzewoittaman mailma!l,riftitkaulitzeman lihanssen himoin
jahaluin eanha; kilwoitteleman hywan
uscon kilwoituven, käsittärens ijancaickista elämätä: calckia naita, ei
suingan omasta woimasta, waan
Jumalan armosta ja rucouxcn cuulemifesta, cosca hän rucoile
hasti, ja hengellises walwomises seiso, ja tule armoja cuultuxi»'
>

§.9.

(Vl:xi) On

Jumalan lasten

sydän wissi rucouren cinilemisen armust, sistä, Elä he owatci ai.

noastans Jumalan Sanan cuu«

Uat; mutta myös «kiät/ ja
mielellans tekemät HERran tahhon,
ja mitä Jumalalle otollinen on: tästä
Auoftoii Pyhä Johannes puhll
den: Mitä me anoinme, nijn
me saamme häneldä, että Zme
ja teemhänen kästynsä pidämme,
telpa.
i. loh. 3:
me mitä hänelle
22. Ia Wapahtafa lEsus sano:
Jos te minusa pysytte, ja minun sanan pysywät teisä, mitä
itänäns te tahdotta nijn anocat,
ja te saatte; jos te minun tästyni, pidätte, nijn te Pysytte minun rackaudesani: :c. lot).is:7,
10. Sillä ei Jumala cuule syndisitä; waan joc» on Jumalan
pelwosa

sano-

'

!

'

SN > 6? ( O)
elwosa ja teke hänen tahtons,
l it<l hän cuule. loh. 9:31. TämH
cheys rucomen cuulemisest, e ole
mtengan millän tawalla sencaltaiien, että Jumalan lapset tämän cauta lukisit itzellens jongun mahdollisu»en rucouxen cuulemiseen sijtä että he
tahdon jälken tekemät: S>l-ja
HERran
a he caikisa n aisa owat aina armon
mouxen hengen nuyryttamisen alle,
undemaan ja tunnustamaan itziänsa
palwelioixi: että
;e sen teit cuin heidän Piti tekemän. Luc. 17: 10. Mutta cuitenFin on tämä uusi cuuljaisus, ja Jumalan tahdon tekeminen, ja heidän
sydämellinen haluns Jumalan tahtoon.

Jumalan lapsille yxi todistus heidän
vmisa tunnoisans sijtä, että he Jumalan armon jariestyxes wielä seisoivat, ja siinä saawat odotta taiwalliselda Isäldäns rucouxen cuulemisen
armon, nijncuin lapset/ jotca sanet 0wat walituiden lasten hengen huutamaan Abba racas Isa, ja ainatoiwoa rucouxen cuulemista täsä pysi)wäises uudesa cuuliaisudesa. pangat

teidän täydellinen toiwon sijhen
armshon, cuin teille INsuxen
Cbristuren ilmestyxen cautta tantan tTlijncuin cuuliaiset lapset, x. Sano Apostoli Pyhä Pe-

tari.

i.Pet. 1:13,14.

lä.,Apostoli
Pp-

)
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malaan, :c. I.IOH. 3:21,22.

c

>

<

Pyhä Johannes Te rackahimmal
jos ei meidän sydämen meitä buo
mihe, nijn meillä on turwa

Mutta nyt me pidewmäldä waa«?
rm ottacam, että eaickitäma rucowl
Mi cuulemisen wiheys, on
duturen suhten, cuin sijtä on
malan lapsille) ymmärrutäwä, usco-,,
wai»len Sieluin LohdUtUM tila-,
Aa HENran armosi», ja Sieluina
lewon /a rauhan namitzemisesa:

wahimmista murhen ja ahdi-r
stuxen tiloista, joisa tämä rucouxenc
myös

cuulemisen

wiffeys ja wacutus wieläb
taita olla lohdutuxeri, odottaman,,
HERran otollisia aicaa. Mutta tasa)
tule myös tietä se, että usein
kahimmat Jumalan lapset, nijncuin,
Job, ja Dawid «. Taltawat wie-,

lä loutu erinomaisijn Nusauxijn/j
ahdifturijn ja murheisiin/ uscon'
pähisä/'
murhenMinä
HERrasano:nijncuin tah-?
ei

(oettelemuxes

Nijncuin
don coetella sinua
hopiata, waan minä teen sinun'
walituxi murhen pähisä. «. Esa.'

48:

ia, n.

losa ahdistuxen

tämä wisteys taita tulla
mari, Nijn ettei sijnä enä tunnu °

lohdutusta, waan hämmästystä, cum>

SA ) 69 (
myotäkaymifes tatoisin cuitmgin yxi
nijn
Jumalan lapsi
ahtu,
olla
HERran
wahwistu»lioin taita
Mutusmlluxes:
en cautta wahnns
.<

'

>

murhesa hammastyxes.Nlinuin Dawid sano i,cosca hän Sie'm tiloista puhu, simoden itzesians:
'Ainä sanoin myotä^vmisesäni:
n minä idänäns cuMeta. Sil"ä sinäHGßra olet hywäsä tat>

'»osas minun

wuoreni waywistapeitit,
nnjn minä hämmästyin. Psalm.
n c>: 7,8. Cuitengin pitä sijna häm<nastyxen tilasakinHEßrantygö huuti aman: Sinua HHRra minä huudan, ja HKRraa minä rucoilen.
«,ut: mutta

coscas casivos

Täsa Jumalan lasten ahl)ijiuren nlasa/ nijn sille radolllSielulle caicki näky toisin olehan; Silla silloin heidän uscons
1,.y.

»undu

heicoxi

ja ilman witzeyttä,
pelwosa ja wapistuHENra myös peittä ja lym,nytta caswons, nijncuin hänen wi-

wljpymists silmän räpäyPftlm. zc>: 6. loca wiha
uttengin un Isällinen tämän curiuxen
ja uloskäy rackaudesta,
a Isällisestä laupiudesta hänen armo-lcipsens parhaxi. Sillä jota
racasta, sitä l än myös
«ngaise. Mutta Maisia poiea

!

,

,)ans

hän

)

?o

c

bän piexe, cmn hän
,2:6.

O)
corja. Ebli

Tasa HENran caswon lyn,

myttämises ia peittämises, siis my»!
puuttu Pyhän Hengen todistuxen lop

dullinen tundeminen, /a caicki

I«i

malan annetut armon lcchjat, tul«
wat nijncuin salatuxi ia kätketyri'
iiijn että
murhellisen Sielun täyl
peräten
tma
tyhjäxi, ja nijn'
»tzens
cuin aiwan tt)hjännetyxi, liijncui,!
se jolla ei ena mitan ole, että hä>
sima coettelemw'es tundis oman mi>
tattömydens ja woimattomudens, j<
wielä enämmin oppeM
sulan ai
mon callina pitämän lEsuxes' Chric
stuxcs ja hänen pijnans ia cuoleman«
ansiosa, ja ei"hän myös tunne täs<>

sen

l

l

sen

>

l l

ahdiftuxesans mitän saawans, waic
ka hän rucoile: ja hän on wiheljai
nen ja mdollinen täsä surkeudesa
niin ettei hän myös jaa wastausta
Nijncuin, Job sano: Zos mm<!
hudan sinun tygös, nim et sin<
rvasta minua, jos minä täyn edes
nijn et sinä minusta tietäwänäm
ole. Sinä olet muuttunut mi!
nulle hirmuisen; :c. 10b.z0:2Q,2l
Nijn cato myös tasa ahdistuxen tilast
poisendinen oman tunnon todistus «M
dest cuuljaisudest, että Sielu mielelle
läns on tehnyt HERrantahdon: Sillä)
hän nyt tykönäns tunde caickinaise"?!
wiheljäisyden, nijncuin ei hänelle o<

M

)

?l

c

A,

blis armo ollutcan. Nijncuin Esaias
n raiitta: Me olemma juuri nijncuin ennengin, cosca et sinä meihallinnut, ja en me olletcan
«mun tTlimees nimitetyt. Esa.63:
119- Ia Job sano: GIM minä
jvielti waca olisin, nijn en minä
<uitengan tunne ihiäni; waan

M'nä suutun

elämääni.

Job.9:

Nain hyivaan coettelemuxen

i,!i.

uscolvainen ja jo ars
inosa lohdutettu Sielu wielä joutua
aita josta sentahden on tarpcllmen
yxi

z

nurhesten,
:

s

paarin otta, eitä nekin cuin ei wietulia ole
let, tasta hawaitM, ettei, silioingan
',M cuitengan yhden Jumalan lapttn HENran armon awusta epäile
nijncuin kyllä lähes enan ehkä
äilysta kawis,
tusca on

se

cosca

suusano:

immallans Hijncuin Dawid
Ninä olen.radollinen ja wiatoin,
itä minä nijn hyljätty olen, mil«l kärsin sinun hirmuifuttas, et<i minä lähes epäilen. Psalm.

z:

16.

§.

Mitä nyt

li.

senkaltaisten ahdi-

tettuin ja murhellisten lohdutueen, tule: Nijn on tiettawä, ettei
)ERra Jumala armons uscollisunijn lapsians paraten pojes hyl,cuin ahdistuxesa Sielulle näky;

sa

se

Ni)N,

M
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Nijncuin he itzekin lätistä pain, eyj
ca he HCNran armoa ja apua odol
tawat, hcngellisesä ilosci la lohdut»

xesa

hawaeta saamat: lujn
sano: Minä ihaft«,
ja riewuihen sinun
täh
jallens

cllin Dawid

den, ettäs catzot minun radolli
suttani, ja tunnet minun Sielu
ni tuscasa. Psalm. zi: 8. Se s,
mlnulle
ettäs minun nsy
rytit, että minä sinun oikeutta!
oppisin. Psalm. 119: ?l. Ia nijn
cuin Dawid myvs pelwostans jalift
päin, cosea han hanmtti hanm ru
courens cuulturi, sano: Minä ft
noin picaisudestni: minä ole,
sinun silmäis edestä sysätty pois
cuitengin cuulit sinä minun ru
couxen änen, cosea minä sinui
tygos huudin. Psalm. 31: 23. M
na sanon mela, ettei HONra usco!
cu«
lisudesans nijn omians HM, näky
ja
kinsauxisa
sei ahdistuxcsa
Mutta hän suojele ja warjele M
heitä omalla wäellans useon raut
ta autuuteen. 1. Pct. 1: s. Wtz
pahtaja lEsus sano: Minun lan,
bani cuulewat minun äneni, j
minä tunnen heidän, ja he seu
rawat minua: jaminä annan heil!
ijancaickisen elämän, ei heidä
pidä huckuman ijancaickisest, e,
la pidä yhdennän rewäifemä

hi

M

)
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tt.
M minun kädestäni,
Apostoli
27,28, 29. Ia
P»«
>ä Pawali sano humala on uskollinen, joca ei salli teitä kiusateidän rvoiman waan
a
)än tete tiusauxest lopun, että
e sen woisitta kärsiä. 1. Cor. io:
z. Ora waari racas Sielu Itts
y:

:

nalan uscollisudesia/ st on uhuscowaiscn Sielun erlnomÄuen
urwa: Minä tunnen yhden ihmi>
?en, joca caxikymmenda ajastaica
,en

pelwoscr
sitten, wastudest HERran pelwosa,

'lösbcrattyäns oli

.»damcstans

suures
cosca

armosa,

hän j»
oli ruwennut armo»

zEsuxen Christuren weren ansion
mtta hartaihilla rucouxilla etzimän;
hän tunsi tyköuäns nijtten en-

„

.,

isten halliHewaisten sondein waeliism

'elämisen, erinomattaisin äkilliseen
chastnmiseen: että hän usein sijnä.
ja langeis aiwan tunwastan wihastuman, josta ha-

>

elle kyllä suuri murhe ja catumus
ylistä päin oli; Mutta Mä siwumyös
->

paljon epäilystä,

cuinZa hän

mrmelluxesans, jos hän

armon wiZcydm ja wacutulöytänytkin viisi, sijnä laidais
vlla: kerran sitten ta«

,ä>hdm> että hänen

Myurens

aZ«

74 c Rs
tuli johdatetuxi, Jumalan arm<
cautta kijni saaman sitä lohdutust,

M

että

)

Jumala on uscollmel

jonga Raamattu näyttä; sijtä wi
cois ja wahwistui sitten hänen u

cons

pysywäisydest

HENran

sa eruiomattain cosca hän
ajan, yhden
;

arm,
jo yhd<

wuoden eli enämm
»li armon, ja armon woimallise
waicutuxen tundenut. Jonga HE
ran uscollisuden hän sitten aina o
saanut maista lohduturcxens, myö
kin murhein ja ahdistusten peräs
ja nyt wielä on. Jumalan cnm
cautta pysywäinen armon tilasa <
HEran johdatuxen alla. Tästä I>
malan uscollisudest,
Apost,
li Pyhä Pawali pidemmäldä: Si
lä saarna Christuxcsta on tei<
lvabwisiettu: tTlijn ettei teille j<
lahjasa mitän puutu, jo
ca odotatte meidän

sano

sacusa

Chrisiuxen ilmoitujl
joca myös teitä loppuun asti wal
rvisia, että te olisitta nuhtettowl
meidän HSRran I<HsuxenChl

pnxen päiwänä. Sillä lUM«
ou UscoUiNen/ jonga caut
te cutzutut oletta hänen poica,,
Chnsiuxen
i:<

HORran yhteyteen. i Cor. jo<
?,8/9. Hän on uscollinen
teitä cutzunut on, joca sen my<
tA

M
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i. Thess. s: 24. HGRra
PM.
<»n uscollinen zoca teitä wahwi-

lla ja pahasta warjele.

2.Thch.Z:z.

HErran uscollisudesm nyt nähi Zostaettei
nijn

li >än HCNra Jumala onlianb
keräten pois hylja, cuiu murhcn
<a ahdistunen tilasa Sielulle näly,
Nutta hän wielä wi§in cuule myös
'«eidän rucouxens, cosca ei he itzens
tykö pois käännä; Maan
armou apu aina odottc>l>at ja HERmn tygö huutamat,
Dawid sano Minä liartast
odotin HiLßra ja hän callisti
<>änens minun tyZoni, ja hän cu-

se

li minun huutoni.
l>

§.

Psalm.

12

42:

2.

.

cnu'lmisen wisseydest. U:xi Mutta jos
cuulemisen witzevs wie' ä eli murhen tilasa nijncuin wast-

-

Nyt kysytän sijs

ruconxen

puuttu, sera uscon heicouettä Mngen todisiuxesa,
'ttä myös
etzityn armon avun loytämiscsä:c. mitä yhden
lyurhellisen Sielun silloin pitä
? criuomattain, että tuma
0humalan lasten murhe ei

sen

sumaan

«!

wähin murhe: Sillä rncouxen

puutos ja caipaus niitKuul
e
mi
s
en
än saatta heidän lykönaus nijncnn

!mren hengeliiscn
'

näljän cli lwmuja janon, niwan Sielun tuzca,

D 2

»,
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M

xi, murheri, ja cowimmisa ahdistu?
liki epäilyxexi. Psalm. 88: i, z
is, 16. Ia ilmall rucouxen cuu!,
Mistu armo ei heidän SielunZ sa
di itZens lohdutta. Psaim 77:2,
Senrähdcn ennen cuin tämän kys>

myxcn päälle wastitan, nijn ma>
damma edellä woittain waarin ott
cuinZa suuri tämä Jumalan l<
stcn ahdistus olla taita; ja
tähden myös joca wiela
al>
disruxcn tunde, ei mahda ouduxua e
ajatella cuin hän yxinäns sencaltaise
mmhentilasn ollut olis. Nimittäin täs
täyty Sielun peljätä että olis HEI
rau wihan mercki että hän
pcitta, niincuin Dawid
Min
huudan sinua; ja minunrucouxen
tule warahin sinun etees. Mixi
HKrra heität pois minun Sieluni
ja peität
minulda? »mm
olenradollinen jawäetsin, että mi
nä nijn hyljätty olen: minä kärsii
sinun hirmuisuttas, että minä lä
hes epäilen. Sinun wihas tule mi
nun päälleni: sinun pelcos likist,
minun. Ps 88.14,
Ia Jere
wias
sinä wcrhotitiyespilwel
!ä, ettei rucous pääsnyt sen lapiye
Walirus wir. 3: 44. »a Esaias
Sinun suuri sydämellinen laupiu
des cswetan minua wastan. E
65: is Ia wielä Jeremias, Sim

sen

se
caswomn
sano:

sano:

sano

ole!

M

77
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(

R5

Israelin

turwa, ja auttaja
mixis olet nijncuin muuja nijncuin wiemaasa,
alainen
joca
sijhen
as,
ainoastans yo,
nijncuin
olet
mies jo17: mixis
ja
nijncuin
wäkepelcuri,
l:a on
<»ä, joca ci autta taida: sinä

»lct

'

:

l,let cuitenZm meidän seasamme
ja me nimitetän sinun
>,imelläs, älä meitä hyljä, ler.
'4:8,9. Se näky nijncuin Jumala
?uutuis armahtamasta. ler. is-. 6.
Job sano: Jos minä huudan
!mun tMss, nijn et sinä wasta
lninua: jos minä läyn edes nijn
!t sinä minusta tietäwänäns ole.
Zinä olet muuttunut minulle hir'nuisexi zc. Job. zc>: 20, 21. Ca«>
!w tämä on Jumalan lapsille jo loh«

'mllinen heidän hädäsans

ja

tusca-

!ans, että ennengin Jumalan omat
a walitut sencaltaisis murhen ja ah,
»istuxen tilois ollet owat: »otca cui,
cngin sitten owat armon awun löy,
änet, ehkä! heille heidän ahdistuxi<
ans suuri pelco ollut on, ja lohdu,
uren suuri puutos ja caipaus: Daivid sano: heittäneco Jumala pois
ljancaickisesti, ja eiyhtän armoa

sillen osottane,

puuttuneco

cuhun?

Jumala

hänen

laupiudens ijancaictisesti, ja olleco lupaurella loppu sugusia
onZ§

D

3

su-

unyotta-

nut

M
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nut olla armollinen ja sulkenu >
laupiudensa wihans tähden? Se '<
la.
ei hän cuitengan täsä'
kän pelwos caickia toiwoans poi <
heittänne waan toiwoi wielä sam'
den: Minä sanoin: se on minu, <
beickoudeni; waan ylimmäisen oi'
tia käsi woi caicki muutta. Psalm'
77: 8/ y, iQ, n. Nain Jumala!'
lapset ajasa kärsimät tusca,
sitten pelastetM: Sillä aica on l
että duomion pitä
huonesta alcaman, mutta jos jl>
ensin meistä alca, mingästä lo'
pun ne saawat, jotca ei
lan Gwansseliumita usco ? ja jol
hurstas tustalla wapaxi tule, cu
sa sitte jumalatoin ja spndine»'
näky. 1. Pet. 4: ,?, 18.
,

Mutta

sitä wastan suruttoma

ja jumalattomat, ei he

näistä

henqel

l

lisist ahdisturist mitan tiedä, sillä e
he ole humalan isällisen curitu
xen alla, waan saawat heidän osani!
eläisäns azallisis menestyxis, eli mur,l

hettomudes Psalm. 17: 14.
cuin Raamattu heidän nlaftans jällen!
todista: Mixi jumalattomat elä
wät: tulewat wanhaxi ja lisän'
dywät tawarasa? :c. heidän huol'
nens owat wapat pelwosta, j<
Humalan witza ei ole heidän
pääll

)
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heidän nuoret lapsennijncuin lauma: ja
käywätulos
-3« a
lapsensa
hyppäwät zc. he
!eidän
lsi
hywisä
päiwisä: ja
»i, vanhenemat
nenewät silmän räpäyxesä helu,vettijn. Job. 21: 7,1;. asti. Mioi,ä närkästyin öykäreistä; että min,iä näin jumalattomat menesty<ii vän. Sillä ei he ole misiln cuott, emän hädäsä; waan heidän woinans pysy wahwana: ei he 0a, e wastoinräymises nijncuin muut
s hmiset; ja ei waiwata nijncuin
Hvuita ihmisiä. Catzo ne jumaa attomat:
onnelliset ma<Mmasa, ja ricastuwat, minä au attelin sitä tutkia ; Mutta se oli
ylonrasras, sijhenasticuin
nina menin humalan pyhään;
a ymmärsin heidän loppunsa,
sinä asetit heitä liuckalle ja
loosin
a
heitä pohjaan: cuinga he
>l
,u )äällensä:

pian

huckuwat: hehuckuwat,

saawatcauhian lopun. Psalm.

„7Z: 2,3, 4, s, 16, 17, 18,19.
itze murheista ja ahdisturista
,on Jumalan lapsille jo lohdutus,

,lijnä että heidän tilans »a waikeroiraamatun cansta, Juma-

lan lasten tiloista, yhten sopi: lu.malan Isallisest cumuxest hengellisiMin asioisa lastens canffa seiso: Jos
,te curituxen kärsitte, nijnDumaD 4 la

M ) 8o ( U)
Ia taritze tc-lle itzensä, nijncu!,
lapsillensa; sillä suca on se poi,?'

ra, jota ei IsU curita?
zcs te oletta ilman curitusta, jo."'
st a caicki owat osalliset ollet, nij„'"
te oletta äpärät ja ette
Ebr. 12,7, 8. :c. Niin coettele
tzias jijs sijia myös, jos sinä ole
o'i'ic murhes ja ahdistuxes rucouxe,,'
cuulcmiscsm; en minä luule keneuga»
lapsen joca ainoastans oi»?
kc:n
ja Jumalan Isälli'j,
cur>.tti,reu alla vilut on
oikia Jumalan lapsi, joca ei

scn

tätä Jumalan lasten kärsimisiä

rottellut. Nijncum Raamattu sen,
caickmajsifa rucouxm ylöskeboituxisa'"
kin näyttä, että jumi lentähden
le rucouxes myös ahkera olla, jo,
huma HERran tygö yötä ia pmwä'.,
ellei hän nouse ja anna hänelle,
et<s
tä hän on hänen ystäwäns: nijn!
hän cuitengin hänen Merudens'
tähden nouse, ja anda hänelle nijn,
monda cuin hän tarwiye. Luc.«:B.
§.

Ia

14.

wasta edellä käywaisen,
kysymyxen päällä wastatan nimittäin,
Mitä yhden murhellisen Sielun,
nyt

rucouxen cuulemisen,

jäsen wis<
seyden caipamises tekemän pitä?
nimittäin, että täsä täyty itzecungin

!:sist ZZelcoon tulla, mitä syyhän
nen

M

"nen

)

8l

(

M

puolellans lsyttä taittan sij-

'hm, että Jumala näin caswons
heittä, ja Mllisest curitta: en
'me ole ilman syytä, HTRran hengen
nuhtelemisen cautta löyta vxi
. herätetty ia walniowainen Sielu ty'lönäns monda syytä, ei ainoMns
he ckouden syuneis, mutta myös itze o-

monesa

lieli
tottemailmallisesmieles,
hallises
hengellises penseydes
'ja hitaudes :c. cosca hän tämän mmi
"hen alla oikein sydämens ja endisen
.elämäkertana coettele, eli ettei hän
°ole ollut hywin nöyrytetty armon al<
"la, mutta salaisesti paljo itzellenstypitänyt itzestäns enämmin
.cuin hänen olis tullut pitä, pitänyt
lujembana cuin
on tainut
'olla, pitänyt itzensenämbänämuitten
su hte n, cuin muut cantzaweljens.
,Rom: 12: 3. longa tähden HERpeittä, ja
.m usiammasti
curiturens
hänen Isällisen
alla tul'la anda. Tutkistelcame ja ehitäm meidän menoamme, ja palaiteamme HHRran tygs nostacam meidän sydämemme ja kätemme taiwaseen päin, me olem'ma syndiä tehnet, ja cowacor-"
waiset ollet; (sentähden) et sinH
säästänytkän waan sinä olet wihalla meitä peittänyt: zc. Sin<l
tclus lias wapaudes, ja

.uscons

se

'

>

l

caswons

D s

wer<

5

eN ) 82 ( O
werhotit itzes pilwellä, ettei ru. M
rous paäsnyt sen läpitze, ler. wa< ft'
litus

wirr..z:

Da vib-

sano:

st<

40, 41, 42, 43, 44.

Kn«,en cuin minä m

exyin minä; mutta ta
pidän
minä
as. N
sinun
Se on, minulle hywä ettäs mi/ to
nun noyrytit että minä sinun
siichjas pidäisin. Psalm. rl): 67, N
71, mv, 75' 76. HERra

san

duolmos w«l>n-t'
n 5 md«w stnun
ja
olet m nun totusinä
hurstafl:
no^r^ttänvt;

,

olcon sijs sinun
desa
armos minun lohdutuxeni nijn-

tuin palweljalles luwannut olet:
anna minulla sinun laupiudeZ

»

.

,

,

,

<

tapahtua että minä eläisin: sillä ,
sinun lakis on minun iloni. Wi>
ccms tundemisesa ja nöyryttämisesa on
h»wä rucoilla ja lohdutusta sulasta
armosta ja laupeudesta etzia. Sillä
Jumalalle cuitengin oikeus on, mut,
m meille wäärys ja syitä kyllä wan<

hurscaillekin: Job

sano:

Sentäh-

den pidän minä itzeni wiallisna,
ja cadun tomusa ja tuhwasa:
Job 42: 6. Ihmisen luonnon turmellus on suuri sijnäkin, että hän
tahto nijn mielellllns aina lykätä syy<
tä tyköäns pois uijncuin Adam ia
Evi teki Paradisis, ja nijn myös
al)distu>is taitawat pian luulla lu<
malan

M
,

8;

,
.

(

W

malan ainoastans cowaxi ja hirmui,
sexi, mutta ilman hengen erinomai-

sia nuhdetta ja yloewalistusta, ei o,
ma syytäns tunne eikä omista :
tähden on iocaitzella syy itzcns r.öy-

sen-

z

.

,

)

ryttä

ja

häwetä: sillä HERran

,

,

,

.totuus ja oikeus cuitengin woitta.
Sinä olet wanhurscas. mutta
meidän täyty häwetä. Dan.Z:?.
Rom. 3:4» HERran pelco tasa on
ensin sijs tarpellincn, cosca Mcaltainen
puutos rucouxen cuulemises tundu:
Jos te rucoiletta sitä Il«, joca duomitze cungin tsider.G jällen, ilman ihmisten muodon ca,
tzomista: nijn catzocat, että
teidän wijpymisenne ajan pelwosa
waellaisitta i. Pet. n 17. Autuas
on se ihminen joca aina peltä;
waan joca sydämensä paaoutta
onnettomuteen. Sal.
se lange kirj.
Sana lasc.
28:14.
§.

15.

sll:ri Nijn pitä rucouxen cuulemisin estet oi kias catumuxen
murhes pois pandaman ilman
wilpita ja pctollisutta, jo cohta en-

simmäises herälyxesäkin sydämelliseen

sillä HERra anda
synnit andexi nijlle joiden hengesä
ei wilpiä ole Psalm 32: i, 2. Caic,
ki synnin rackaus pitä hyljätyxi tuleman, caicki wiha ja waaros pois
panDs
käändymiscen;

'M

)
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(

ja

se»

sen
pahan

se

pulwcljan

ftma

i

.

pandaman,ei HERra enen rucouch
cnule ennen cuin sydän tule wllplt»,
lömaxi, ja ilman ulcocullaisutta, joi<,
den kyllä hirmuinen palcka on (m
nttttäin ulcocullaisten ) ft<
pahan palweljangin,
ma cuin
cuin

ul(ocu!la!stengin;nijncuin myös pelcuritten ja uscottomitten palca
on cuin murhaittengin :c. nimittäin

se

jäcwi joca tulesta ja lulitiivestä pala, joca on toinen cuolema.
Match. 24:48, 43/ so, sl. Ilmest.
kirj. 2?: 8. Luc. 22: is. DawidO
no: joa minä jotakin wääryttä
pidäisinsydämefttni, nijn ei H Krra minua cuulisi, Psalm. 66: 18.
Sentähden myös HERra lumala cchta parannuxen cutzumises ja
wetämises rucouxen luulemisen caii
pauxen' cautta

curitta/ caickia syn<

deia »löuandamaan, hyljämäan, ja
sijnä cuin wielä parata taittan parandamaan sitä cuin ennen pahoin
ja wäärtn tehty on, nimittäin synnin

tunnustamisc! ja catumur-l, andexi
tämisc!, mitä Jumalala jaihmisia wasian wäärin tehly on, wäärin saadun

calun tacaism andannsel, miellä millä
tawalla se wäärin tehty olis, wäärin
saatu, wäärin otettu, waicka aiwan
lahioixi wääry te en. Sentähden

täändMt iyenne,

ja palajat-

eat

)
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cat eaitesta wäärydcstänne, et-

tet te lanneis pahan teconne tähden, heittäkät pois tytoänne caicti yliyetäymiscnne, jolla te rictonet olctta ja tehtät teillenne
uusi sydikn ja uusi hengi: Sillä
mix: pidäis teidän cuoleman,
huone? silla ei mesinä
iloa hänen cuonulle ole
lemabalisa, joca cuole, sano HKr,
ra HKrra: sentähdcn käändärät
itzenne, nijn te saatte elä. Hes.iB:zo,
31,32. Cosca minä jumalattomalle
sinun pitä tolistst cuoleman,
sanon
ja hän paranda itzens synnistäns,
za teke oitein ja hpwin: nijn että juma'atoinpantin anda jällens,
ja maxa mitä hän on warasianut
ja elämän sanan jällen elä, ettei hän paha tee, nijn hän
saa totisesi elä, ja ei pidä cuole-

man,:c. Hes.zz-.14,,i5.:c. Mmuoin ni,ll
HErm nuhtele jci uhca duonuon tu,

lemisella wiiärin loddutetlna ciinsaa
wlijtau.Minun cansani, sinun lohduttajas häiritzewal sinun, ja turmelemat tien jota sinun käymän
pidäis. Mutta HKRra seiso siellä oikeudella, ja on seisahtanut
tuomiheman cansoja. HGRra
tule duomiolle cansans wanhemMitten cantza, japääruhtinastense,
cantza, sillä te oletta turmellet
wijD?

M

)
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wijnamäen, ja köyhäin ryssts oy
teidän huonesanne- E5a.3:12,13,14.
HERra Jumala on nijn armolli,
nen, että hau tahdois autta st)l,di<

sitä parannuren'

cosco
saa

tielle, Mutta
pitämät,
njn ei hän
he esteitä
lykönäns
mitän waicutta,
heidän
sillä estein pitämisellä he wastan sei<
somat, ja armon cutzumisen tucauttawat. Costa minä Israelin pa<
rata tahdon, ästen nähdän 13phraimin wäärys, ja Samarian
pahuus, siltä he tekew.ät petslli,
sutta, waras mene sisälle ja ryöwärit ulcona rysstäwät ja ei he
cuitenZan ajattele sydämesäns,
että minä muistan caiken heidän
pahudensa: nyt owat heidän
työnsä heidän ymbärilläus, ja
owat julki minun caswoni edesä.

Hos.

7:1,2.

Caikisa muisa

so-

pimisisä, joista hcräwäistcn waarin
vtta tule, on myös se, jos he ennen käälidymistäns, on heräteltyjä eli
Jumalan lapsia ermomattaisin yhtä

za loisittiin

paherunet, wastan seisoel! opettaism, eli
muista Sieluista, joca sowindo lu<
malan lasten tykönä eli puolelda liijn
miclclläns tapahtu, että he sencaltai"
jcn
armon ylitze aiwan iloitzistt, cltä syndinen nijn käännms
ltzcne ja parannais; ja, LnZelittin
net, pllcannet,

tai,

)
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taiwaisa-yhden syndisenparannuxen ylihe iloitzewat. sLuc.is'.7,lo.)
§.

16.

lll:ri Gi pidä yxi catuwai-

nen Sielu cuitengan, rucouren
cuulemisen puuttes epäilemän,
jos hän caikesta sydämestäns ja
täydellä todella HGRran armo
eyi, waan Jumalan Isälliseen ars
moon ja laupeuteen Christuxes

sures aina turwaman,,lEsuren

we«

ren ansios uscosa syndein anderi saamista ja lEsuren weren puhdistusta

ctziman, rucoileman lumalalda py/
ha Henge lEsuxen Nimeen. Silla
wielä on armon aica,
suloisen

armon ajan.

suhten

sen

pita aina wielä

toiwoman, ja HENran armon apu
odottaman. LSilla catzo nyt on
otollinen aica, nyt on autuuden

päiwä.

2.

Cor.

<,:

2.

Cosca

sa-

notan, tänäpän, jos te cuuletta
hänen ääncns, nijn alkät paadut-

taco sydämitän, :c. Cbr.
Z: is. t7?yt on aica unesta no,
fta, lc. Ho on culunut, ja pcki,
wä on tullut. Sentähden hyl-»
jätkäm pimeyden työt, ja pukecam meitäm walkeuden sotaastilla,:c. Rom. iZ:», 12,13, 14. la,
nyt on wielä sencaltainen otolli<
nen armon aica, että heicomieliset<

lin lohdutetan: wahwistacat wä-

-55-
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<

<

fynet kädet; ja tuetcat nä^ndy,!
net polwet. Sanocat heicomieli,
sille: olcat turwas ja tilkat pel«
Ms, le. Esai. 35: 3,
tä: sillä et sinä tule häpiään: H
lä ole cains: sillä ei sinun pidä
häpiään tuleman, :c. Esai. 54:4.
Ia jos Sielulle pelco on, niin pita
cuitengin toiwo myös oleman, nim<
cuin Daivid itzestans ftno: cosca
minä pelkän, nijn minä toiwon
sinuun, Psalm. 56: 4. Ia waic,
ka ei lvielä toiwo näwyis, että tila on
niin rascas ja rasitettu, ahdistuxilla:
N,/n tule cuitengin toiwoa, että ?limmäisen oitia käsi woi caicki
muutta. Psalm. 77: n. HERra
woi ja taita caicki muutta, seka sydämen cowuden, suljeDn tilan, ja
caicken muun pelwon ja lähes
lyxen muodon, sulasta armosta ja
laupeudesta: HERra woi caicki
muutta wihollisengin ahdistamiset,
pllytyxct, ja wktellyxct rucouren luulemista wastan; ettei ne ena, HErran armon ajalla ja awun hetkenä
sia peljästoxexi ja hämmästyrexi;
waan uscon walo ja turwa ylöskäy
yhdes peljästynncs ia ahdistetus sydänus. Caickinaisesa rasituren tilapita Sielun cuitengin HErran Jumalan tygö huutaman ja hänen armons etzlman sydameliises käandymi-

saa
sa.

ses,

89 ( V
, ses/ ja Jumalan curituren päälle ainoastans catzoman että on HGRran
armo käsicuin paina. P5.38.3. Eor.
)

5

cN

.

se

,

.'

17:7. HKrra cosca

tule nijn
tusca
heitä curitat

sinua etzitän;coscas
he parcuwat surkiasti,Gsa.26:
16. Jos nyt st murhellinen Siclu, ajattele että se on Jumalan wihan
mercki, ettei hän rucouren cuulcmi-

!

'

,

!

nijn

sella lohduta;

nijn aiatelcon cuitengin myös sijnä siwusa; että nyt
wiela armon ajalla H<3Rran rviha wijpy silmän: räpäyxen, ja

ihastu elämMA: ehtona on
itcu mutta awulla ilo. Psalm.
ZQ-.6. Ah cuinga ustoliinen on HErran armo omians wastan, ei hän lap,
sians ahdistuxesacan hyljä ja ylönanna; maan ahdistuxen lalken heitä
jällens armahta, wirwotta, ja lohdutta; waicka apu murhen ajalla
näky wijpywän, cuitengin
on ainoastans wähä silmän rapäys,
lohdutuxen suhten cuin heille
tapahtu, sekä ajallisesti että ijancaichän

se

suuren

sen

kisesti.

IV:ri pitä yhden murhell:<en
ja peljästynnen Sielun
Jumalan
Sanan armon lupauxesta, ja lohdutuxesta wisu waari ottaman
ftdämehens täiremän ja nijtten
jaMen

HiLßran armoo

halaja-

man

M

)
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Ay

j

man. Niin cuule sijs nyt racai
Sielu näitä lohdullisia HERran ar-,
mon sanoja: Minä olen wähäxi!
silmän räpäyxexi sinun hyljckn-l
nyt, mutta minä tahdon sinua
suuretta laupiudella coota. Minä olen wihasani (catzo lumcv
lan wiha pita tosin uscottaman myös,
ei se haita: mutta cuitengin armon
päälle loimottaman) wähäxi silmän
räpäyren minun caswoni kätkenyt sinulda mutta minä tahdon
:

armahta sinua »ijancaickises ar,
mosa, sano HKRra sinun luna-

stajas, :c< Sillä wuoret pitä
wälttämän, jacuctulat langeman;
mutta minun armon ei pidä sinusta poickeman, ja minun rauhani lijtto ei pidä langeman pois

sano Hi3Rra sinun

armahtajas.

Esa>s4'.7/B,io. l3itö Ephraim ole minun racas poicani, ja minun ihana lapseni? siUä minä kyllä hywin muistan, mitä minä
hänelle puhunut olen: sentähden
minun sydämeni halke laupeudesta hänen cohtansa, että minä
raiketi armahdan händä. ler.zi:
cuinga myös HERran
wanhurscaus ja armo nijncuin ka20.

Catzo

sienäns neuwottele,wanhurscgus uhca,
eli ihmisen oman ansion osotta;
mutta cuitenM anda armon woitta,

sano-

M ) 9l ( Bw
sinuzsanoden: Mitä minun pitäwarjeGphraim?
tekemän
ksia
flensto minä sinua Israel? pi-

<däists minun sinulle tekemän

<

lnijncuin Adamalle: ja asettanian sinun nijncuin Feboimin?
»Mutta minun sydämelleni on
toinen mieli, minun laupeuteni

on ylsn palawa. Hos. li: 8. Sillä minä kyllä tiedän mitkä teistä
minun ajatuxeni owat, sano
HlDßra; rauhan ja ei murhen
ajatuxet että minä olen andawa
teille sen lopun cuin te toiwotta,
ja teidän pitä minua rucoileman,
käymän ja anoman minulda,
ja minä cuulen teitä, teidän pitä etzimän minua, ja löytämän
minun; sillä jos te ehitte minua caikesta sydämestänne; nijn
minä tahdon anda, iyeni Isytä
teildä, sano HKRra: zc. ler.
23: il, '2/ iZ. M ajattele/ emi

HERra catzois jo sinun puolees,
sinun madolliludesas, ja sinun pel-

wosas

: Minä
catzon sen puoleen,
joca raadollinen ja särjetyllä
hengellä on ja joca wapise minun sanani edesä. Esa 66: 2.
Jos sinä nyt olet raadollinen ja
turwutoin; nijn HERra
Sinä raadollinen, cowalda tuulelhg HMytetty, ja sinä turwa-

sano:

toin:

M
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toin; calZo, minä panen sinmL
tiwes nijncuin caunistuxen, j«,r
tahdon sinun perustuxes
reillä laste. :c. Esa. 54:11. Si!.2
lä Hl3Rra on sangen laupias j« e
armollinen. lac. s: n. Jos sini l
elet pimeydes/ ja halajat wal. <
keutta: Nijn ota waari näistä ft<
noista: cuca on teidän seasan,jo- <
ca pelkä HGRraa, joca hänen 1
palweljans ändä cuuldele? joca!
waelda,za ei näe wal-«
teutta,
toiwocan HiLßran!
nimen päälle, ja luottacan i,
hens Jumalansa päälle, Esa.
50: io. uscocat walkeuden päälle, nijncauwancuin teille walkellZ
on, että te tulisitte
5ixi.10h.12:36. lossinä olet ntzncmn
hyljätty': nijn muista että wnlähyljätyillekin on armon lupaus armon a<
jasa. Hän
ihens
rucouxen puoleen, ja ei catzo heidän rucoustans
Ps. 102:18.
Job sinä olet nijncuin sidottu eli
hengellinen stnglV Nijn huora
HERran tygö: 'Sillä hän cuule
sangein huocauxet; ja tirwotta
cuolemay lapset Psalm. 102: 21.
Jumalan iudämellinen laupeus, ja
coitto ylhalda walaise nijlle jotca
pimeis ja cuollonwarjosa istumat

1

)

se
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Luc l: 78, 79. Icncs huusi HErran tygö
wlU;asia, ja
cuuli
hänen
änens. Im?.
Hläßra
pelco
2:2, z, 8. Jolle
edes seiso hengclitstsäkitt tuscas, cosca ei mitan armon witzeyttä ole, ja
jairaudesakin cuolcnum ldcs maca
peljasiynnelia Sielulla, se on nijn*
cuin fangi ja cuvleman lapsi wielä
pelwosans. Mutta ermomattain myös
fangittiu mahdaisit naista sanoista
anda itzeus lijcuteluxi tulla hc.rtaill
huocaurijn käandynusesa pahasia
ticstans ja monista sunneistäns, ca-

murhcsa. Jos sinä
olet wäsynyt: murhcsta ja huocauxista. ( Psalm. 6: 7. ) Hengeltumuxen

lisestä murhesta,

woimattomudcsta,

kiusausten paljoudesta, ja raskautettu, nijn ufto nämät sanat: Minä
tahdon wäsynet Sielut wirwot4a, ja murhelliset Slelut rawita. ler. 31: s. Hän and a w<i.
woiman, za wäettsmil«esaneille
kyllä wäkeä. tTZuorucaiset wäsywät ja näändywät, ja nuoret
miehet lanZewat: (nlmittäin omasa lßoimasans) Mutta jotca Herraa odottamat, ne saawat uden
woiman, nijn että hc menewät
sijwillä ylös cuin cotcat: GttH
l-e juorewat ja ei näänny, he
Vaeldawat ja ei wäjy. Esa. 40:

M

c M
Catzo, jos sinä
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tväsyt'
29/ 30, Zl.
ja wysywans itzcs tunnet, eiHER,!
ra cuitengan wäsy, sinua auttamasi ja armahtamasi. Etkös tie,
dä: etkös ole cuullut: HGRra i<
jancaickinen
joca maan
äret on luonut, ei wäsy eitänään,
ny: hänen ymmärryxens on tuttimatoin. v. 28. »syndein andexi
saamisen armosusi woima annetan
ja heikoudcst pelastctan: HERran
armon waldacunnan majoifa: Silla
ei yhdennän asuwaisen pid<i< sanoman minä olen heicko: että
cansalla joca siellä asu, pitä oleman syndein päästö. E5a.35:24:
:

Zach. 12:

8.

§.

«8.

la, sanot smä, jos HKRra
olis tahtonut minua wirwotta, nijn minä jo olisin minun sydämellisen haluni jcMen
rvirwotetuxi tullut. Wastaus:
anna se otollinen aica ja h.etki HEr<
ran halduun: lEsus sanoi kyllä ensin äitillens: ei minun aieani ole
wielä tullut. Mutta cuitengin hän
sitten autti ja woimans osotti. HErra lEsus sanoi opetuslapsillens,

he aiajw

kysyit,

cosca

Israelin w.ildaeun,

nan rakennureen. l3i teidän tule
tietä aica eli hetke, jotca Isä on
woimaans pannut. Apost. T. 1:7.

M ) 95 ( W
>f)Eßran armon lupaus on yhtä
!>
chwa waicka se wähän ajan pää>

HENran tiedosajo

iin wijpyis ;

>

rmahtamisesa, on cuitengin
lolliney aica ulos catzottu ja

<
'

Itty

'

i l t i

'

Sillä hän

.

sano:

st
ma<v

Minä o-

otolllftlla ajalla sinua cuulja olen sinua autuuden päi,
?änä auttanut. 2. Cor. 6: 2. Gotta saa, irawöitä, halata, ja
scollisest humalan armon luauxijn turrvata, ja toiwoa:
um/ön io kyliä lawia owi sinulle
nun tckemiscrcs, nijn myös, anoa,
IM, ja colcutta armon owen
aälle, ei HERra Jumala sitä cosan armon ' ajaila pahaxu; mutta
lma aica HERran halduun: cuimgin jos sinä wott ia taidat usco,
11, nijn rcwäise Jumalan waldaunda tygös nijn pian cuins taidat,
m

-

ja

li sitä pikemmin
parannuin :
illä ei myös se ole kielty, ainoaa
wns tHpahtu tomdesa, Jumalan
lrmon järichyxcja, parannuxen tie,

se

eläwasä uscosa: Siilä w<n)ahta<
IMis sano: Hamasta JohanCastajan palvista, nijn tä?än asti, karsi taiwan walda'unda wakiwalda, ja wakewat
-epiwäi sen heillensa. Match, n:
2. 2.aki ja prophetat owatlohannexen asti ja sijta ajasta ilÄ,

la
ies

-.

moita

'

M

)
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c

Oz

s

moitetan nimittäin Emanacli
min cautta) Humalan
t»a, ja jocainen (nimittäili jo
parannuren teke, ja Ewangelium
armon lupauret sydämellisesti
:
<ijhen itziänsii wäellä tunge. L'l >
,6: 16. Walist HERmn «tolline
aica mle pikcmmin, jen jalken rui
hänelle otollinen ja sieluille hyödy
linen on; walist
jällen whpy
että Sielu tulis oikein nsyrytetyi
armon ala, sais enammän kijrun a
mo ctzimän, ja tulis hartamari j
ahkerammaxi, panis pois wilpistel
misen, ja etzeis saada henge ja st
dända ilman wilpita/ tekis parat l
nuxen soweljaita hedelmitä ja pa
«

c

usco

.

se

rannuxcn aicomisesa wahwisiuis,n>
mittain, tämän HERran curiturei
alla, cosca hänen täyty ahdistuxc»,
armon apu odotta ja ikawöitä!
cuitengin wapahtaja lEsus aina o

mians autta waicka »väsyneitäkin
ja nijtä wielä erinomattMn, nijn
cuin hänestä on ennustettu: HiLr
ra, HtTrra andoi minulle oppei
nen tielen, taitaxeni puhua wäl
saneille ajallans. Esa. 52: 4. Häm
lulcat caicki minun
ni, jotca työtä teette ja oletta
raskautetut, ja minä taW
don teitä wirwotta, :c. Matth
n: 28/ 29, zc?. Ia joca

sano:

minun^
t5

c U
teke
M?ss meitä sito, hänpäiwän
pe»
hän
cahden
päiwänä
colmandena
hän
räftä:
s?

)

5

'sM

meitä wirwotta,

saamme

elä

nijn cttä

me

hänen edesäns. Hos.

6: i, 2. Ia Chrisiuxen haawain
cautta lclma' henMinen parandaml-

nm tapahtu. Hänen haawainsa
cautta olemma me paratut. Esa.
5; 5.1. Ptt. 2 24 rmolMN
cuulcmiftst myös lciso sangen armolliset armon lupcmret: Cayo mi:

:

nä tahdon sitoa heiden haawansa, ja tehdä heitä terwcri, ja tah«
don cuulla heidän rucouxensa rau-

hasta

ja uscollijudesta.

Icr. 33:9.

caiketi armahta sinua coscas
huudat, ja wasta sinun nijn pian
win hän

sen

cuule

Esa. 30: 19.

Tämä on paasto jonZa minä walitzen: laste ne u?a!lallens, jota
wäärvdellä sidotut owat, päästä
rascautetut irralle, laste rvaiwatut
wapaxi,ota pois
cuorma, taita isowalle leipäs,
wie

raadolliset culkiat huonesees:

coscas

näet alastoman, niin waa«
teta händä, ja älä käännä pois
itnäs lihas tyköä. Silloin sinun
walkeudes plchke nijncuin amuwsio, ja sinun parannuxes on no»
pmsti caswaroa: ja sinun wan«

E

2

hurs»

cN

)

«3

<

M,

hurseaudes

waelda sinun edelläsi
ja HiTßran cunnia on sinun cor«
jawa. Silloin sinä rucojlet, jaHGrra cuule sinun rucouxes ja coscas
Cayo tä«
huudat nijn hän
minä
olen.
Gllet
sä
sinä tetän ty»
tonäs rascauta, eli sormellas osota, taicka pahasti puhu, lc. Csai,

sano:

58: 6-12 asti. wiela' myös HER'
ra rucouren cuultmisest nain sano:
Ia tapahtu, että ennen cuin he
huutawat tahdon minä wastata:
cosca he wielä puhuwat, tahdon
minä cuuZla. Esai. 66: 24Naista caickista Jumalan Salian lohdmuxista, ei nyt ne suruttomat jotca wiela mailman ilos ja hecumas
rawitzcwat, pal on tottele: silla, rawittu sielu polke hunajata. Sal. san. lasc. kirj. 27: ?<
Nijden cantza e! sitZ ole minun tasck
tckemist, ja caicki namat ci ole heidän osans; nijmuin ei myös ulcocullatuiligan
nijsa ole: l3i sinun
ole
eitä arpa täsä sanas,si'lä
ei sinun sydämcs ole oikia
malan edes. Sentähden tee paran»ms sinun pahudestas, ja rucoile lumalata, että sinun
ajatuxet sinulle andexi annetaisin.
Apost. T. K. 8: 21, 22. Mutta
nijncuin minä tiedän ma rucouren
«uulcmk

osa

osa

M
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luulemisen perän ikawöitzcwille Sieluille, on suuri Kata turmasta; nijn
tahdon minä melakin stncaltaisia heickomielisiä lobdutuxeen ylöskchoilta,
ja toiwohon HERran armon awun
perän: ota sijs racas sielu pidemmätda waari; jos wiclä nijn olis ettei
sinun rucoures olis lähan asti tullut
ruultuxi. mln älä sentahden epäile;
mutta nijncuin HERra on jo cauwain odottanut sinun parannustas,
ritn odota sinä myös HERran arwoi ja
mon awun perän,
ja
caicki
autla,
toita simia wiela
sinun rucoures cuulla, ja osotta sinulle wilmein awun, wijpymistn jälkcn,
vbdmcaldaism suuren armon, cuin jos
lian sinua cohta cuullut olis, elickä
niyös wiela runsamman; nijncuin
lEsus osotli Canemean waimolla,
ja Cuningan miehelle: eikö ne yhtä
Kymin armon apu saanet, roaicka
lEsus Keitä ensin nuhteli, ja nijn
nwun cantza wilwyi, ja Cananean
vaimon usco caswoi wijpymistn alla
suurexi: Cuningan miehen asia käwi
nijn edes Jumalan waldacunnan ilmcstyxexi hänen huonesans, että hän
ja coco hänen huonens.
loh. 4:53. Se sokia Bartimcus
cuin huusi sitä enämwin, tuli nijn hy»
tvin tämän wijpymistn Mken auletup
(Luc.
E 5

eH(

ios

)

zy,

c

W

42.) cuin

muutkin
lotca lEsurewa coh<
ta autettin, ja ilman wilwylystä,
Sentähden pita yhden armoa etzi,
tväisen Sielun ainoastans tuleman ru>
rouren cuulcmiscn wijpymistn alla st»
tä hartammari, ja perustaman uscons
Jumalan armon lupauriw, Nijnmin
Dawld tcki sanodm: Minun <ydä<
(Luc.

:

sairat <a sokiat,

meni
nas:

sano sinulle tämän sinun sa<
ctzlkät MINUN taswoilinl'

sentähden etzin

nun caswojas.

minä

si«

27: 8
Ia
ahdistettu Sielu ei ainoastans
turwata nijhjn yhteisiin armon lupau<

se

Psalm.

saa

xijn, cuin on rucouxest ja rucouren
ruulemisest, nljncuin. anocat nijn teil<
le annetan lc. Multa myös niihin
erinomaisiin cuin on, rascaist kiuftiu»
xist, että HERra on uscollinen nii<
siakin ulosauttaman, ja lopun nij<
den päälle tekemän. 1. Cor. 10: i?.
Ia jos se wiela' nakyis mahdoltomaxi saada rucouren cuulemistn
ormoa, ja ehkä yhdelle radoNisellc
sielulle nakyis, cuin olis hän peräten

hän taidais ena ru«
wihollinen kiusata pyytä, et<

hyljätty, cuin ei

coilla, cuin ei
(johon

rucous

se ma autais rucoilla,

lulis jätetyn) nijn
pitä cuimigin sen armo etziwaifcn si«
lun murhm huocauMa, odottaman.
ta

peraten

tilli

M

i"

)

(

että Jumalan oikia käsi

859

sen ahdlstt-

tun tilan jällens muutta la sielun sil«
tä maarasta, costa el hän wielä luuleckan, hywin sMä, ja nijn aina
muistaman HERran päälle: Sillä
vlimmäisen oikia täsi woi caicki
muutta. Psalm. 77: 11. Wapah-

laja

sano

lEsus

Opetuslapsillens:
Teidän pitä itkemän ja parcuman,
mutta mailma iloiye: te tuletta

murhellisexi, mutta teidän murkäätän iloxi. loh. 16: 20.

oonne

Jonas sano Cosca minun sieluni
epäili minusa: nijn minä muistin
HGRran päälle: ,a minun ruco«
ureni tuli sinun tygHZ, sinun py<
hään Templijs. lon< 2: 8. Catzo
taincallainen ahdistuxen huocauskin on
buuto DERran tngö: n jncuin
:

HERra Jumala sanoi Moserelle.
Mitäs huudat minun tpgöni. 2.
Mos.K. 14: ls. Nijn rucoile sins
myös, ntjn paljo cuins taidat wielä
murheisaskin, ja anna sinun hätäs
ja walilMs,

sinun huocauxcs,

jo

ahdistus olla yri huu<
to Jumalan cormisa/ ynnä caiken fi«
nun halus, hengellisen isomlses ja ja«
nomises cantza: sillä, :os jocu on
sinun sydämes

suuresa waarasa,

nijncuin

heickoon

jauheen sisälle langennut, eli muu,
hun sywytehen josi hän upota tat>
E4
to:

?O

)

IQ2

(

M

to: M mämmin han huuta, sa stm,
rclla ifawöiy?misch'a awun pcran odot«
ta n!fn teki Dawid hengeliiscs tusca»
:

sa,sanor»en:

minahuu»

dan sinua HGRra, HGRra cuule
minun äneni: waannottacon si<
nun corwaZ minun rucouxeni ää-

nestä. Psalm. 13c): i, 2. Costa
tusca tule suuremmaxi, eli suurcmmallans on. silloin HERran apu ei ole
caucana:
oma apu soca paicas waipn
«,l«
Astoin sitt Hiiißr»

auttaman

ih-

mis parca:c.

cosca HERran apu tule,
caicki jallens tule kewitetyxi us«
ron urbollisuteen myös hengellisia wi<
lholllsiakin wastan, lotca kiufaurcn a<
jalla myös aiwan liki tungewal, nijnnijn

euin

Ia

silloin cosca

wapahtaja

lEsus
sanoi

isois, nijn kiusaja tuli edes ja
sinä olet humalan

Hos
nijn

sano että nämät tiwet leiwixi
iulewat Match. 4: 3. Nijn Dawid ru»

couren cuulemisen toiwos sai uscalluxen
»vihollistans wastan, nijncuin han sano:
Oritkät minusta caicki pahoin te<
tiät; sillä HGRra cuule minun
tztcuni. HGRra cuule minun w«
couxeni, minun anomiseni HKRra
otta wastan. Pzalm. 6:
9. Ia
jos wW, nakyis nijncuin
ahdi^el»

se

)

lo;

(

tu sielu peräten tahdois waipua fa
naandyä, ovottamisens alla, nijn on
cuitengin paras turmata ormohon,
>a armon istuimen lygö paeta, «tai
sijna niincuin yri wiheljaincn kerjäläinen Hrmoo kerjätä, ja nizn langeta HKRran täjyn, sillä hänen
armons on suuri. 2. Sam.
sc,'wl)m en minä päästä sinua jolles siuna »niilua. Luom.Kirj.s2:26.
:

Colmas Osa.
§. i.

rucouxen'cuu/

Mikä

se

lemisest

on? ja cuinga
armo
oikein kävtetta män pitä ? > sin. Mitä hyodytys rucouxen cuulemisest
hyödytys,
on? si!tä on

s«

että ne oikwt rucMat saawat
Mitä he anomat. Nilncuin Va-

lEfus sano: mitä itänäns
Isäldä minun nimeeni,
nijn hän anda teille. Tämä Isan andamincn lapahtu nyt rucouxen
ruultmisen armosa: ei he tosin saa
pahtaja

te anotta

he anomat yhtälMwa,
wähitellcn sen jälken cuin he

caicki mitä
mutta

tarwiMat, ja nijn että se catomatoinen perindö kätkctän taiwas: mutta cuitcngin nijstä cuin he saamat,
nijn he taitamat hamma, että heidän

E/

-

.

M

)
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rucouxens

on tullut cuulmxi. Niincuin esieuwaxi: rucouxen tuuleminen näyttä chens jo sijnä (lisin) että
he saamat rucouxens alla
wahwiftuxen ja totwon rucouxen
cuulemM. (ll:n) Siitä
wirwoturen ja karsiwällisyden odot-,
tam m josa wirwotuxes sydän muös

uscons
saawm

,

hartamman rucouxeen.
myös wcMele heitä
pahasta, hädän ja tuscan aicana,
ja kätke heidän sydämens HERran
Että

HTRra

pelwosa halajaman aina sitä toiwottua apua, sijnä myös rucouxen
luuleminen itzrns näyttä. Le cansat toiwocat häneen joca aica,
,u?uodattacat teidän sydämen hänen eteensä: Jumala on meidän turwamme, Scla. Psalm.
62: 9. lV:xi sijnä että HERra
anoa mitä he anomat, ji lohdutta
armon apuns can§a, ja wirwotta
heidän Sieluns, joca ilo ja lohdm
tus Jumalan lapsille on suurexi wisseyderi rucouxen cuulemisesta, ia sijnä heidän ilons tule myös suurexi
ja lEjmen Nimes taydellisexi nijncuin w-pihlaja
Rucoilcat,
nijn te saatte että teidän ilonne
olis täydellinen. loh. 16:25. Tä<
iloja, nyt sanailut ja murhelli-

sano:

sa

set wirwotetan: Costa HErra pää-

ltä

3 lonin fanYit; tTlijn me

0-

M

l°s
iemma nijncuin unda näkewäi)

Silloin meidän suumme
naurulla täytetän, ja meidän tielemme on täynäns riemua: sil-

stt.

loin sanotan pacanoisa: H«3Rra on suuria heidän cohtansatehnyt) HGRra on suuria tehnyt meidän cchtamme: sijtä me
olemma iloiset. Psalm. 126:1,2,3.
lEsus saatta murhellijslle
caullistuxen tuhwan
ja
öljyn murhen edeilo
edestä
stä, ja caunit waattet murteellisen hengen edestä, :c. Esai 6i:Z.
Hän sano: joca woitta annan
minä syödä sijtä salatusta mannasta :c. Ilmest. 2:1?. Teidän
pitä imemän ja rawittaman hänen lohduturensa nisistä, lc.
tTlijncuin äiti poicansa lohdutta; mjn minä tahdon teitä lohdutta, :c. Esai. 66: n, iz. Joca sijs kärsiwallisestt ja toiwosa, on
HERran wihan silmän räpäyM candanut (Mich.7:8,9.) Se
silloin lohdutuxen hetkenä kijttä Jumalala sanoden: Minä tijtän sinua HKRra, ettäs wihainen olet ollut minun päälleni; mutta sinun wihas on palainut, ja
sinä lohdutat minua. Esai. 12: l.

sen

,

saa

Mitästä

§.6.

sijs ne oitiat ru<

Es

coil-

M
eucoilliat

)
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rucouxen cuulemsftZ

mitä isaawat? he saawat
ano,
känans he lEsuxell
lv u. Nijn.uin armo, sondein andexi saamista ja elämatä ISsuxen tTlimeen. puhdistusta lGsvxenhaawolsa,
113woiton pertcl.ttF
suxen wercsti:
mailmaa ja heid n oma lihans

rvasta.jayltzen

:

wal-

dacunnan, wanhurscauses, rau-

has ja ilos pyhästi hengcsä: he
saawat
lasten hengen,
joja he huutawat Abba racas
Isa, hengen todistuxen heidän
hengens cansia että he owat humalan lapset: lZengelH wacutuxen, hallituxen, johdatuxen, ja
lohdutuxen, ja udes syndymises

eläwän toiwon IlLsuxen Christuxen ylöönoustnnstn cautta
cuolluista, catomattomaan ja
saastuttamattomaan, ja turmelemattomaan permdöön, joca tai«vaisa, heitä warten tallellepan-

duon.

uscon

Jumalan waellä

cautta autuuteen tätketän, :c. i. Pet. 1:3,4,5.
des
lauottu, he saawat I-

san

summas

rackauden

ja armahtamisen,

lEsuxen callin weren sowinnon
hyödylleen, ja pyhän hengen osa»
llludeu ja lohdutuxen.
§.3.

""

6N

)

id?
§.

(

W

3.

li:xi Cuinga rucouxen cuulemiscn armo oikein täytettämän
pitä? Se pttä käyrettaman i-sin,
ja stisomiseen
f)ysywäisvteen
alati HHRran armosa, Ettei
ena syntiä ichdä, sillä silloin rucouren cuulem-scn armon owi iällens

sulictan:

cal;o

sinä

älä sille», syndiä
tain pahembata

okt parattu:
tee, ettei josinulle tapah-

duisi. loh. s: 14. 11.-xi Pitä tämä rucouxen cuulemilen armo käytettämän uscon coettelcmuxexi ja
toiwoxi, että aina turwata

samaan

Jumalan armahtamisten Christuxes
lEsuxes, josa he kerran enneunin
owat cuultuxi wllet. 111-ri rucouxen hartauteen, että ahkerasti rutoilla/ sillä nimcuin Jumala -kerran on armollisesti rucouxen
nijn hän mpös aina cnule oinian-

sa>

IV:xi Ksirucouxijn myös,.
muitteng n edestä; cosca st
wainen Sielu sijtä on saanut wa<
cmuxen että HERra on cuullut hänen rucouxeits, costa hän itze -edestanftkin rucoillut on. V:xi odottamisten kärsiwällisydesa täydellistä pelastusta cailesta pahasta,
että saada uscon lopun cuin on
Sieluin autuus. 1. Pet.i:?.

W

)

tQB

(

M

§.4.

pitä rncouxen
Vlitze
cuulemisen armo oikein käytettämän,
!:sin Ottä panna caiten uscalluxens HGRran päälle. Sinä
cuulet rucouren; scnläbden tule caicki liha sinun tyczös; Psalm.
Minä nostan plmäni wäkijn
päin; joista minulle apu tule.
Minun apuni tule HKRralda;
jora taiwan ja maan tehnyt on
Psalm, '2l: 1, 2. li:ri i3ttä sybamellistst racasta Imnalata,
Nimcuin Dawid rucowcn luulemisen caulta sijhen cocttelcmuxcen tullm oli, että hän taisi sanoa: Minä racastan sydämestäni sinua HiLßra minun woimani,
'HERra minun callioni, minun
liimani,, ja minun wapahtajani, :c. Psalm. ,8: 2, 3. lll:xi
j3ttä olla Jumalan äänelle cuuljamcn ja tottelewainen. Cosca
HENra rallista corwans cuuleman
n.cidän äändäm,nijucuinDawid puhu Psalm. 42: 2. Minä hartasti odotin HlLßraa,ja hän callisti hänens mi.,un tygöni, ja
hän cuuli minun huutoni: Ongo
sijs paljo että me jällens cuucaickein,

se

hcnen anens, ja olemma hänelle cuuliaiset: sitä cnämmin, enin etlcmma

tä

HERra

lupa nijlle paljo hywä,
cuin

«N

)

»oy

(

UZ

cuin hänelle cuuliaiset owat ia wa-!
eldawat hänen teisäus. Ntjncuin!
HERra
Jos minun
ni cuulis minua; ja Israel mi,
nun teihini täwis. r°lijn minä
pian heidän wihollisens alas
painaisin; :c. Ia minä ruockisin heitä parhailla nijsuilla; ja
rawitzisin heitä hunajalla callio,
sta. Psalm. 8l: l7. l v.xi Sen,
Zelliseen iloon ja riemuun luma<
lan armon awun »litze. Nijncum
Dawid
Minä turwan sinun armoos, minun sydämen
riemuitze ettäs nijn mielelläs autat; Minä weisan HKRralle,
että hän minulle nijn hywästi

sano:

sano:

teke.

Psalm.

13: 6.

V:xi iLttä

tijttä ja ylistä Jumalata rucou<
ren cuulemisen armon edestä.
Nijncuin. Dawid sano: Ristetty
oleon HKRra sillä hän on cuullut minun rucoureni änen, Hi3r,
ra on minun wäkewydeni ja til,
peni, häneen minu»p sydämeni
toiwoo, ja minä olen autettu;
ja minun sydämeni riemuihe ja

minä kijtän händä weisullani.

PselM.

28: 6, 7. Rijtetty olcon
HKRra joc.<lpäiwä: Jumala
pane cuorman meidän päällem,
me; mutta hän myös autta
meitä, Sela. Meillä on Ju-

mala

,

M

)
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Jumala joca autta, ia
cuolemaHiTßra HiLßra,
sta rvapahta. Psalm. 68: 20, 2?.
N>;n sa-'
iQg: 1,2, 3, 4.
Psalm.
no. myös HERm Jumala: auxeZ
huuda minua hädafts nzjn minä tahdon autta sinua ja
pitä cunnioittaman minua. Psal.
so: is.
wala,

§.5.

Nyt olet

sinä racas Sielu:

cnullm, stncaltai<est rucouxest,
cuin on armon ja rucoöxen
gcn waicutuxest, ja cuinga se
cultuxi tule, mikä sn hyödytys
on,ja cuinga se oikein käytettämän
pitä, coettcle nyt itzcs jos sinä o,
let wielä tullut scncaltaisen rucsuM
sisalliseen luondoon ja muotoon sinun sydämes nöyryttämists, llstalluxes, lEsnxen Nimeen rncoilewan
Isää/ Jumalan ja wapahtajan lEja että myös rusuxen rackauteen,kärsiwällisydes,
tahcoilisit toiwos,
don andamises Jumalan tahdon alla/ ja odottamises HERran armoit
awun perän: coettele, oletcos rucouxellas mitan hengellistä hywä <aanut, ylösnousemiseen synnin unesta
hengelliseen elämähän Christuxes lEIa jos sinun rucouxes on
tullut cuultuxi. Ia mikä wahwistus
/

suxes.

M

)

«l

(

M

sinulle siitä on. Ongo
sij:ä
wGimä, ja henuscou
sinulle
gen todistusta sinun sydämesäs, :c.
monda on, jotca ei wieAh
rncouren
la
cuulemiftst murhetta pidä eikä Jumalan armoita wacuja wacutus

,

pyydä: walin tytywät syda>os jocu suru,
lijcuturen
jonguH
toin
mnde/ niju ei
waar!n
sijttrklu
ola parannuhän
kehdaxens,
ja
oikein tulla armon
sta
mutta
anda itzcns'wielä
tilahan:
sijnakiu seisutm, paljaan ulconaiseen

lusta

mens'witte!!yxi'n: ja

HERra HERra huutamiseen.
§.6.

Ei

tasa kelpa wacutuxexi ruto-

uren cuulcmisten muuta cuin Jumalan Sanan usco: ei unet ja näöt,
joisa ni>n usein petos on cuin vihollinen niillä wittellä,pyl/tä nijti, jotca ei ole Jumalan Sanaa usconet,
ja oikia parannusta tehnct: ei tasa
kelpa omat sydämen luulot ja turhat
ajatuxet: tasa pita oleaian armon
wltzeys Jumalan Sanan cnutta:
casten lijton udistus udcn syndymiarlnola, että tulla Jumalan armon lapsexl. Tasa pitä HERran
ehtolliscn oikian nalttitzemisen cautta

sen

usco

wahwistettaman ja lEsuren
rackaudes ja udes cuuliaisudes> wa«llettaman: että ain» awetun sydämen

M

)

"2

(

R5

men cansia uscaNuxella edes käydä

rucouxelw <«rmon istuimen tygö, ja
rilcoilemm: Isää lEsuxcn nimeen
ja aina sydän auki oleman HERran edes, että HERm cocttclis
minua lum^a,
dämen:
ja coettele minun sydämeni:
cuinga
sa minua, ja ymmärrä jos
mi<
minä ajattelen ja catzotz,
nä pahalla tiellä lienen; nijn
saata minua ijancaickiselle tielle.
Pftlm. 139 : 23, 24. Coetelcat
sijs teitänne jos te oletta uscosa,
cotecat teitänne: eli ettäkö te i<
Chri,
tziänne tunne, että IGsus
mjn
ole
ellei
on
ettH
teisa?
stus
te kelwottomat oletta. 2.Cor.iZ:s.
wj,
HENra Jumala ylöGerättätön
synnin
ja
syndisiä
suruttoheliäisiä
muden unesta, armon osallisutta ja
witzeyttä ctzimän Christuxes lE<

jures armon ja

hengen

rucouren

waicutuxen

cautta,

Amen.

W

Hengellinen

WZWMNW
Phdcn uftollzsess alcaivaisen
Sielun parannuxcM

Sen fiMiscn wihchuifpden

uscon

dcnuses, ja
j,l

hänen armons

halus lEsuxen,

perän:
kerran prändatt»

lelle

jo

tun-

ensimmäisen

Wuonnä

kie-

'

l

7 4

s.

Ia nm ruohln kieM
xi

kaatty ja

176a.
'

ZSsu

lisätw

suome-

hjclp min SM, :c.

V.

I.

Lm ijäisten,

auta

Sielui-

:
vaalien
mä
synms
sangen
olen oli'
euoll: Monen snndiin nopsa, ftndiscl

elo!!: mun rietas lihan, rackaus mull
oli makeus, Lih.m hecumat, .ahnein
tawat Racasnn;ja cunnian pyyudö

lackamat.
2. Cmckiji si)Ndi,'.i mä olen wi<
capiä, I.i,nijn moneen cum ma
woim nimtttä: Minun lihaftn syn«
nin asuman, yerisonnin
ti ainian: Siis synnin palcka
lcma mun tahto cadotta: dumnion

etchcn Sielu wcdetän: coscgn cur<

ja arnion awun löytänen.
3. Coco mummi kirest candoini,
suonet, ydin, luut, ja sydän »vereni ; ft)nnist mohuwat,aina lackamat,
sijtä sunnin waliau cuormat caswa<
wat:ja, cuolcm' ottan minus on
asunnon, cuollo cuo,
juur
letta

letta pidäis, waan en

woima: lEsu auta

saa

surkiaa.

sijhen

4. lEsu» armos suo wcres woimal tuo peso symustam, ja uus jydän luo: mchdisr tundoon, tulen eh?
hilian: Joudu lEsu minu wastan
ottaman: sydämen wirut mcielläs
juUr armos omaiscx: se on lohdutus

mull, la wirwotus, ett on sydamel-

lcn Sanas colcutus.
5, lEsu tawarau! Da saawuttan olet mimi» sy.:nitt yö'ä macaman: Swä syndisist päästit siitehist, temmataxcs minun walkioist
ijäis!st;ja sinä körsimises
otit olallas: usein heruit: waan
mä luowuin sizt, stjhcn ast, el perät
sammut armo nyt.
6. Sijhen ast ct ja?', syudi tawal
täll surmais minun, lantti su nin
syugiall tiel: elon edcst to. syndi nu>
nul soi cuollon halun jot' en kyllix itke woi: sit mailma ratk
MW hauculella saa, etten tuudenut
syndein syyt, >oilt ma olin
synnin mallan alla wyyt.
7. Minun lihan myös oli
työs, taeats minun Chrismyxi tasa
yös: saatti uueljax, synnin orjahax,
minun Sielulleni cauhiar cuolemux.
Niin Sätan synnin iten loi, mun o,
lillani loi: Ristin lEsmen en mä
tutst tienn, wijsas olin hänen pilc-

samas

tans kachmän.^

8. 3)?urhe

8. Murhe mmlmast minun cawalast Saatti wijmein langemnxen, horjumasi/ »osa mcuelin turhas menos
kijil, siihen ast etz lEju löysit mi-

nun sij» O makia lEsu anna wlel
sun armos löyta tääl: silla autuaas
on se haminaas, jonga rackaus on
aina lumalas.
9. loca lEmes, armo etzies, lewon löytä, witzix hänen Sieluiiens:
armon elämän saapi sydämeen: sydän rackaudesi rupe lämtzymän; ah
lEsu muil sic' autum suo sun weres woimall tuo: Sillä mai!ma,ehk
on cawala, ci nyt cnä taida minu
:

lohdutta.

>o. lEsn aur nyt tul' rucouxen'
cuul,anna pbrannuxen armo, lEsu,

anna armo uus,
ilman sinut ei ol' apu misän muus: mun
syndln' lipiäli, saipuall, ei pesiä'millän
lail!; sill tnuil haawail on surkiat
tundon luon, sairan Sielun lEsu

mull:lEsu lunastus!

sinun

etees tuon.

n. Uscon elämän anna sydämeen'
racas lEsu minun Sielun HEretten

suu

toiwon kipinät

sinä
lEsu

sytytät:
cun pesinuun
rät: O lEsu rmdan wahwisia,
sulasi armosta, cuollos ansiolla,
anna syndein
minu omista,

raisen:

turman

uscos

andex saamisia.
12. lEsu äänen'' cuul, culjen itcu suul, Sinun tygös, anna lEsu ar-

mos

)s

mull: ufto minull tuo, uusi sy-

N luo! pyhä henges hallicuxen mi,

-

suo:

te henges templix sydäll!
en o lEsu HE-Rraisen: synnin
opasta minn johdata, niitten joust cuin on lynnis cuolluua.

minun itzelles nöy-

x iapsexlEzu, etaintykönatz Mahasi pysyisin turhan hyliäisin,cunn!i pyonnön matlmas ain wäldaisin:
W sINU!! omaslEsuChrist nyttah)n o!l wisilst Sielun ruumin cantz:
>lvast cobdasians iaa mailman me)

sinun himoisas.

14. lEsus ilon on, Sielullen leon lEsus anda, ei MllN oman
ision: lEsuxcni tie aina oikia lie,
yötäs milm lEsu aina armos wie:
hengcs arinan walisius mu!! oln walfcns: lEsu, lEsuilicn sytyt
damen siweyo ja nöyrys rindan yneen.
ls.S>l!l>in lewrnsaan: sinun haawois
aan Turwan
lEsn perät ainoan nöyräs sodämes, lEsn, olct
,

:

!'H,nöyryt miuu

sentäden

sydän y,

mu wapax armoisas
sindini laisi taas, se on carwas mull:
s lutt suli, lEsn, suli suloinen on oppi,
j hen tahdon tull.
16. Sinun oppis tie minun olin wie, waicka potti ahdas ja tie
c ita lie: Sinu seuraman minul 0'lian, lEsu aum köyhä waiwaist
ainian
limes: j., te

'

aiman: o lEsu armos sytytä Sun
tules wiritä minun sydämen: ole
kcstellem,
cax el' colm Nimees cocon kaym.
17. lEsu joudu fo Sielu:'! apu
tuo! rewais synnin sitet pois, ja armo
tule templis wiel, walmist
Sielut siel, sinun tuliml«ecs lEsu,
oikial tiel': o lEsn Mdu auttaman,
ett' armos lewon saan, sinun
helmoisas, wcres woimallas: Sinul
lEsu kijtos oicon catkes maas.
nijn,'Sinus ri,8. Amen
pun klm, lEsu, anna Mick? olla
aina syn: tee muu lapstxcs, juojel
Mas ties: kylkeis haawoi s tacke
racas lEju lamlEsu omares: Oarmos
hclmoisas,
myt taas mu
ettän racastan sinu aiman
ljaisesil lEsu ol mun

cosca

suo:

sanon

turwanau!

sun

