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Esipuhe
Sille Hywäntahtolselle Tukmlle.

VMIIpPi-ja HERran Ehtollisen-Kirjoja on yh-
den ajan toisen jälken, nijn runsasti ulos-
tullut, että tämä minun halpa työni näyt-

ta nijn turha olewan / cuin puita metzään ja wettä me-
reen wieda. Mutta etten minä ole, minunpuolesta-
ui/ tähän asti nähnyt CatechismuM tawan jalken,
jotacuta Rippi-Kirja, Kysymyrisä ja Wastauxisa,
josta kirjoituM muodosta nuoret jayxinkertaisethuos

kiammast taitamat yhden asian käsittää ja muistaa;
Nijn olen minä huono Jumalan SananPalwelja,
minun joutilaillahetteilläni Maalla hywäsä sydäm-
men ajamxesa / kirjoittanut cocoon tämän wähaisen
Kirjan; ei millänmuotoa Oppeneille, Wanhollle ja
Hariaunduneille, waan erinomaisest nuorille, yxiker-
täisille jaharjaundumattomille; wielä wähemmin tui»

, mille, paisuneille Phariseuxille jaTe«o-Pyhillc, jot-
ca Wtawät Jumalala, ettei he olenijncuinmuutit),
miset,:?. nijncuin Publicanit ja Syndiset; waan
nöyrytetyille ja särjetyille sydämmille,>tca owat Lai-
sta oppinet, eli on halu oppia, cuinga ilkiä syndi itze-
säns on, cuinga angara Jumalan wiha on synnin y-
lltze ja «uinga cuuma helwetti, jonga syndi ansaitze,
olla mabta: Nijlle jotca rastailla ajatuxilla usisstt
waiwatan, ikänäns cuin heidän pahattecons olis suu-
remmat, cuin ne heille taitaisin andexl annetta;- nijl-

le,



Vstpuhe.

le, jotca owat sillä lamalla tiellä käynet, mutta ha»lajawat käändyä jällensHERrantygö; nillle, jotca
tosin täyden woiman perästä, käywät HENran teil-
lä ja waeldawat hänen polZuillans, mutta owat cui«.
tengin aina murhelliset ja luulemat, että Jumala on
heille muuttunut hirmuisert. Sencaldaifille on tämä
erinomattain kirjoitettu, jane tohtisit, Jumalan Ar-
mon cautta, ammunda tästä wähäisestä Mua»Lähtee-stä wettä ilolla.

Käytä corkia Jumala, Caickl cuulu-cunniaxes /

Suru-Sieluille opixi, Lohdmuxexl lewoxi!
Että minä Omantunnon/coetuxesa ja Sydäm-

men-tutkistelemisesa, HENran Lain jällen, olen caic,
kinaisia ilkeitä ricoxia nimittänyt, cuin meidän aica-
Nam lijckehellä owat, (ehkä paljoa usiammat, cuin
jocaitzeenKäskyyn tulee, olis tainnut nimltetyxi tulla,
jos eipeljätty olisKirjan aiwan suurexi tulewan) nijn
ei ole minun ajatuxeni, että jocaitzella Rippi-Lapsel-
la pidäls caikisa osa oleman: (ei toisin cuin aiwanraseas olis yhdelle sotamiehelle, jos yhdesa tappelun-sa, eaicki luodit sattuis) waan minun yxikertainen
sydämmeni aiwotus on, että jocainenLukia coettele
oman tecons, jos sinulla ei ole osaa yhdesä synnisä,
nijn taita se olla toiseft, jos sinulla ei ole osaa caiki-sa, taita cuitengin olla muutamtsa, jos ei muutami-sa, cuitengin yhdesä ja toisesa; Sillä Jumalan ede-
sä ei ole yhtakän wiatoinda. Autuas on se, i)ca ha-
waitze ne pienimmät, jaOmantundonsa Pykälä-puu-
sa löptä ne heicommat jahienommat pykälät.

Että mtnä tämän Rippl-Kirjan olen niin sowit-
tZM, että minä olen tehnyt sroiMM hamaurisa si-

nä



Esipuhe.

«ä päiwänä, cuin Rippillä käydään japäiwänä jäl-
keen/ cosca HERran Ehtollisella käydään, sen olen
minä tehnyt Rippi-Lasten ja HERran Ehdollisen-
Wierasten tähden Stockholmisa jamuisa suurisaCau-
pungeisa, joilla enimmäst on se tapa, että yhtenä päi-
wänä käydä Ripillä jatoisnapäiwänä HERran EH-
tollisella. Heillä taita molembinapäiwinäollayxi
wähä Jumalinen Tutklstelemus, Sieluans wirwot-
taa: ja jos jocainen HERran Ehtollisen-Wieras,
tahto sitte cuin häwon HERran Ehtollisella ollut, jo-
ca Aamulla sen jälken läpitze lukia ne wijmmeiset Nel-
jälEluxenNeuwo,Sanaa,Cuoleman,DuomioN/
Helwetin ja Taiwan peräänajattelemisesta, ja sen
nijncuin suuruxen wastaanotta ja wisusti tutkistella/
nijn ei pidä sen, Jumalan awulla / wahlngolttaman
hänen Sieluans.

Viinä jätän siis/ noyräsä ystäwällisydesä/ tämän »vähän
yllkertoism Kirja» Sinunkäsijs minun Hywäntahtoiuen Buki«»
ni! Hoi Glnö tahdot lemblös olla Sinun duomitzenMas/
nijn ilahutat jakehoitat Sinä minun euämmiu työtä tekemään
Vumolan «unniaxi jaSinun neuwomiselex: Vlulta jos Sinä
,let nuria ja «motoin/ nijn haawoilat Sinä tosin jotain ml»
nuu mieldänt, mutta minä tahdon cohta / JumalanArmon eaul»
ta parata haawan minun tawall!sellaPlaastar!llanl/ Rärsimi-
stlH. Jos ei se eaickein täydellisin ole tainnut puhua ja llr»
joitta räikille ihmisille mielirl ja suofiori/ mikä luulo sijs mi»
«un pitä itzesäni pitämän, joca se eaickelnhuonoin olen?

E!ä Mwälillä, minun Hywantahtoinen Lullani hywa<
sti; Minä «nnan Sinun ILVUXEV racla»l«nRu-ummin
j» Sielun p»olest<l.

HER-



MRran Mslmn Hwästi-smnattuun Nimeen!
. Dxi Catuwainen

Rippi'Lapsi
Ia MichdoUmen

HEr«n EhtollisewNleras»
EdMKndu

RvsMfM jä n)asiauxisil
lEsuxen ia Mmisett

Wälillä.

>MZ<Ubungas jH M-M M
stas tulet? !7.

Minä tulen mlnun majastani ja
huonestani, ja menen sinun hiwne-r1.5: 8«sees 5 sinun suunsa Laupiudesas.

A M-



Pxi'CMwainenH

Mitäs minun Huonesani tah-
dot tehdä?

Ihminen.Minä tahdon rueoilla, poltoille-
ni langeta ja mahan lasteta Sluun
etehes, HENra lEsu!

IMSUS.Mitäs sitte tahdot, notkistetuil-
la polwllla, rucoillaminulda?

Ihminen.
Ettäs annaisit minulle caicki mt^<

kl.103: nun syndini anderi, ja parannaisit
3. caickt minun ricoreni.

IKSUS.
3oK.i:n. Cucas olet?

Ihmilten.
Minä olen, nijncuin me eaicks

ihmiset yhteisesti olemme, yri Syn-
dinen, jolla ei ole mitan kerscatta-

<3en.4u pa Jumalan edes> ja minä mui-
.9. stan tanöpan minun ricoxen.

Nijn sinä olet vrl Syndinen3
Ihmlnen.

Olen! sitä pahemoi, ei ainua-
stans yri Sondinen, waan st caic-

5. lim. ttin suurin syndisten seasa, KinH
1:15. olen



Nippi,LaplK 3
Vlen syndia tehnyt Tatwasta wa-
stan ja sinun edesas, ja en ole m
dollinen cutzutta sinun lapstxes. 21,
Minä slenyn Lapsi ellckä Ihminen
,6,20,32. :e. ajastajan wanha, waan
minä olen myös sijnä siwusa usialn-
bain cauhlstawmsten synnin-sikia«
tm, (M) (Mi) min wuosia,
<umausia, wijckoja, päiwiä ja het-
kejä on, cuin minä mailmasa ela<
«yt olen: la, hetket, cuin minck
vlen elänyt, taitan luetta, zos minä
tahdoisin lastua pitä; waan caickia
minun syndejäni en kerkiä minä.
Jumala paratcon! ikänans ylös-
luetella.

MSUS.
Cuingas sen- tiedät, ettäs olet

Syndimn?
Ihminen.

Oi! minun oma tundoni todis
staa sen kljndlästt, joca on HENZ
ran Lmlda Ujcmettu ja ylösherck
tetty.

liLSUS»Mikä ommundo on 3
Ihminen.Amamndo< ei ole Muastans mi

A 2 wrcM



WsCatuwaine»
tarcka Kirjoittajan kynä, joca wi-
susti kirjaan wetaa caickt ne syn-
nit, min minun sydämmeni on a-
jatellut, minun suuni puhunut, ja
minun käteni tehnet owat; waanse on myös yri Päällecandaja, jo-
ca minun eteen mottaa, yri todi-
staja, joea todista minua wastan,
ja y?i angara dusmari, joca dus-
mitze minun, ja jos en minä piansaa parannusta ja turwaa Sinun
haaweisas, HENralEsu, nijnse
tule Pöwelixi, joca perMi minun
tappa.

MSUS.Waiwaco sinus nijn sinun MO
tmwss?

Ihmittett.Waiwa totta! seriemu sahuuta
Minua wastaanyliatca, jaeiwaike-
Ne vöUäeieäpälwcilla, nijn että mi-
nun täyty Dawidin cansia
ettei minulla ole rauha minun lulla-

Ps;B:4.ni, minun sondein, Moen.

Sinä nimitit mvös HCRran
Laeia, cuinqas se sinuaylitzewoitta,
enss olet «öyndmen?

Ihmi-



Nippi-SM.

Ihminen.
Silloin, cosca minä otan Juma-

lan Lain, nijncuin yhden selkiä»
Spellin minun silmäini etehen, ja
pidän minun käytetyn elämäni sa-
maa Spelliäwastan, niin minä saan
nähdä minun fyndeini-wiryet, yh-
den suuremman ja cauhistawaisem-
mg,i, cmn toisen. Silloin löydän
minä iheni paljo sitä tehncnl, cuin
Jumala on minun kieldännt teke-
mästä, ja paljo sitä, cuin Jumala
on minun kästenvt tekemän, lai-
minlyönein; ja «ifn nuna löydän
itzeni jocaitzellekastolle olcwan kym-
menen tuhatta leiwiskäta welcaa.

Taidatcos sinä Lam ja Jumalan
Kymmenen Kästysanatulcoa?

Ihminen.Taidan.
3LSUS.

Pmärrätkös sijs HENrankaln?
Ihminen.

Jollain muotoa.
ISSUS.

Cuingas sen Ensimmäisen Kä-
fiyn ymmärrät?

A 3 Ihmi-
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MlCatuwaiiM
Ihminen.

Lyhykäisesti waftattu, minä ym-
märrän sen nijn, ettet minun pidä
mitMn eorkemminracastamancuin
lumalata, eikä vdtengan enäm?
mlnuscaldaman emn Jumalaan.INGUS.

Oletcos nijn tehnyt?
Ihmltten.

Jumala armahtacon minua wM
waista syndistä! Jumala on saa-
mlt minulda wähimmänrackauden;
caickia muita olen minä mämmin
racastanut cuin lumalata; enam-
min culda cuin lumalata, mäm-
min mailmaa cmnTaiwasta, e-
nammin syndia cuin hywiä Aww
ja; lyhykäisesti nijn monda cuin syn-
distä himoa, nijn monda epäjumas
ilata on minun sydammcsani.

Oletcos myös uscatoanut johon-
guun muuhun, mämmin, cuin
Jumalaan?.

Ihminen.
Olen! Jumala mmahtacon mi-

nua sondista nijn totta! Minä o-
lm uzeln kijnnttänyt minun sydam-

mmi
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Rippi-La^si.

meni rickauteen, wastoin Jumalanwaroitusta. Ustin asettanut
lan turwmeni, ja sanonut puhtalle
eullalle: Sinä olet minun llscallu-M. 31:
Jeni. Usein luottanut itzeni ihmi- 24.
sijn, ja pannut lihan itzelleni käsi-
warrexi. Usein mämmin peljännyt
wihoitta sitä ja sitä Herraa, jsca
On ollut minun Hywansuopam, cuin
minä olen peljännyt wihoitta caic-i. 'lit»,
tein Herrain HERma; usein e- 6:15.
Anyt enammin sen elicka tämän ih-
misen ystäwytta, cuin Jumalan;
«sein tehnyt sitä jasitä ihmisille mie-
lin, cuin ei ole ollut Jumalalle 0-
tollinen.

Cucattes sinä olet myöstin pitä-
nyt watzan lumalanas.

Ihmmm.Jumala armahtacon minua wi-
heljaistä lhmistä nijn totta! cuin mi-
nä olen mämmin ahkeroinnut syöt--
tä minun wahani ylönpaldisuteen,
cuin ruockia minun Sieluani tar-
pehen. Että minun ruumini, se
matoin-ruoca, mahdais syödä hy-
win, juoda hywin, waatctetta hy-

A4 wln,



M ffatuwMM
win, maata hywln, ja caikella ta-
ivalla hywin elää < sijtä olen minä
jocapaiwä murhettapitänyt: Mut-
ta eM minun Sieluni yn nälkä näh-
nyt, ollut wiheljäMN, raadollinen
köyhä ia alastoin,. sijtä olen minä

»7. wähän eli ei ensingän surua pitänyt»
Minulla on ollut mämmin
mallinen cuin taiwallinen mieli»
Maallisten päälle elen minä työtä
tehnyt caiMa ruumin Jäsenillä ja.
woiMsslla, waan taiwallisen
den, olen minä työlasti tahtonuh
lijcutta minun wähinda
jota minä nytt ahdistuZella tunnG
sian, ja suuresti walttan.

Cuinga sinä ymmärrät sen Toissen Wstyn?
Ihminett.

LyhrMisiA ymmärrän minä stA
nijn,, ettei pidä turhan lausuttaman
JumalanRimeä, ei myöstänwan-
«ottaman ja kiroildamay.

Oletcostas cawahtanllt itziäsnG
ftH (Odcsta capMesta?

8



Ihminen.
En suinqan! Jumala armahta-

con minua SyndW! Minä olen.
erhettynyt molemnnsa osisa..

Cofcas minun Mmeni olet tur-
han iausunutZ

Ihminen.Silloin minun lEsuxcni, cosca
sinun Nimes on ustasti ollut minuw
Aeleni päällä,, ehk en minä ole oi-
kialla armolla ajatellut fey päälle ?öso:
mimm Silloin,/cosca 16.
MM rucourestr lähestyin sinun suul-
lani , ja cunnjoitin sinua huulillani,
ehkä minun sydämmeni oli cancanaM. 29
fijta. Silloin,, cosca minä olen i-z «.

stunut lmun TenVlisäs ruumillani,,
mutta andanut aMmeni waelda
ymbari caittu mailman- Silloin,
tosca minä, sgattmeni ivalhetta mat-
kaan, monda Imnalan Sanaa Vi-
htiäsi; ja Wirsikirjasa häpiälli.seM
tawMa Wgänn.ellyt ja ebestuotta-
nut. Summa, minä olen ustin
nijn jumalattomastiturhan laysunut
Jumalan ja Sinun Nimes, O!
lEsu! että minM nimeni pidäis

A 5. senta>



Hxl Catuwainett

sentähden ulosprjhittämän Elämän
Kirjasta. Sillä jos sen, joca au-»
Ms huuta HERran Nimeä pitä
autuaZi tuleman: Nijn pita myösse, joca turhan lausu HERranRimeN/ cadotettaman.

IKSUS.
Coscas sijs olet kiroillut?

Ihminen.
Sillsin, cosca minä olen tolwot-

sanut itzelleni ja minun lähimmäi-
selleni Jumalan rangaistusta ja ki-

. - rousta: ltzeheni ja labimmaiseheni
monda tuhatta saastaista hengea, ja
usein puuscannut minun lähimmät-
ftni menemänhelwettijn jasywyteen:
Himet pöyhistywat minun paäsä-
Ni, cosca minä minun moninaisten
eanhistawaisten Walaini jaKirouste-
ni päälle ajattelen; Erinomattain
hämmästyn minä minun omasawn-
«osani sen ylitze, että minä olen jul-
jennutwannsa Sinun Pyhäin Sa-
cralnenteis cautta, caickein pyhin
lEsu! cosca minä sitä ajattelen,

ttiad. yijn minäpeljästyn, jawapistustu-
-21: s. le lwnun lihani päälle.

IK-
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Rippi-Lapsi. 5,

Tmdatco sinä, muistutta itzelles
jos sinä joscus olet tehnyt wMan
Walan?

Ihminen.
Kijtetty olcon Jumala, joca täs

hän päiwän asti on warjellut minun
sijtä, etten minä wäarällaWalalla
duomarin edesä ole saattanut mlnuw
lähimmäistäni hapiään ja wnhin-
goon hengen, cunnian ja tawaran
puolesta; Mutta cosca minä ajatte-
len sitä Walaa, minä tein,
minun Wircaani tullesani, cosca mi-
nä wannoin, Jumalan ja Hänen
Pyhän Ewangeliuminsccwtta, et-
tä minun pwms parhaimman ym-
märrmen jälken ja suurimmalla Vi-
reydellä tekemän minun Wircani u-
scoUlsesti, nijn minä löydän itzeni o-
lewan suuren Walapattoisen, jota
Jumalatta olissiW sortaa, waan ei
autta hengen ja Sielun puolesta.
Auta Ijancaictinen Jumala! caicki?nijn ylimmäisisä, cuin alammmsisa-kin säädyisa, tckewät heidän Wir-cans Walan: Mutta, suurin osaajattele sitten nijn wähän senpäalle^

cuin



M Catuwainen
cuin CunnWs Vharaonin Ylim-
mäinen luomanlastia ajatteli sitä,
Mn hän lupais Josephille: Silla
Jumalan Hengi sano: Mmmal-nen Inomanlastla ei muistanut Jo,

4-o: 2Z.sephtta, waan unhotti
ISSUS.Tiedätkös «M se on, tehdä

MalaaZ
Ihminen.

Tiedän, cofca minä panen col-
me sormeani Kirjan päälle, ja wan-
nonTmomarin edesä, nijn minätah-
don nijn palM sanoa: Jos minä
nntt määrin wannonwastoin minun
hywaä tietoni jaomatundoani, nijn
ei tunnusta Isä Jumala minua ikä-
Mls eikä maasa hänmLapserens,
eisä myöstiw Taiwasa hänenPeril-
listxms.. Silloin rangmscon mi-
nua Cbristus lEsus, ja olcon mi-
nua wastaan Mijmmeisnä päiwäna
angara Duomari ja duomitcon
ziun heiwettliu: Silloin ylönandas
coa minun Jumala Pyhä Hengi,
ja alton Mnäns todistaco minun
hengeni cantza, että minä olen Ju-
malan Lapsi.

IB-

12



Rippi-Apsi. 53

IMSUS.
Ettäs sen tiedät, nijn älä racasta

wääriä silla
wihcm Minä/ sano HENra. 17.

Ihminen.Etäwä Jumala warjelcon mi-
nua M! .^._^ISOUS.

Cuingas sen Colmannen Kästyn
ymmärrät^

IhmmM.Minä dMmärrän sen nijnMinuN' ,

HErrant lEsU > että minun pllä
pyhtttälnan Lwovmwan.

IMSUSöMillä Mwalla se pyhitetän?
. Ihminen.

Öillä tawalla, että Minä anttansen päiwan olla minun ruuniini Le-
popäiwän, ja minun Sieluni työs
paiwän.

lESUS<Mistäs Ruumin pitä tepa>
Man?

IhminenCaikista Matlnlallisistä
jos ei hätä ja ChristlUinen ractaus
muuta waadi<

IMs



Yxl

MisiW sijs sinun Sielus pitä
työtä tekemän sinä päiwäns.

Ihminen.Jumalan Sanancuulemistsa, tut-
kistclcmistsa, lukemistsa ja weisami-sesa, nijn hywin HErran Huonesa,
cuin omasakin hnonesani.

Oletcos M cuin sinä
itze nyt sanot, pyhittänyt minun le-
popäiwäni?

Ihminen.
Jumala armahtacon minua etteise ole tapahtunut, Paljo, cuin on

poiskielty tekemästä lepopäiwänä,
olen minä tehnyt ; ja sitä wastan,
paljo, mlnmmunon kastettu, sinä
päiwänä tekemän, olen minä lai-
minlyönyt.

IMSIIS.Mitä on poiskielty sinäpäiwänä<
tuin sinä olet tehnyt?

Ihminen.
Että jlnä päiwänä tehdä caikel-

laista tyota, ehkä mlka nimi sillä ol-
la mahta; eliwaatiapalcaUijmnssij-
Yen;sinä päiwauä pltämarttinolta,

ja
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RWi.LW. i»

ja caMlaisia Hupa mattoja eteens
ottg; sinä päiwänä cutzua wieraita,
elimcnnäwieraisin, että Jumalan
palwelus tule laiminlyödyri, seka I-sännäldä, ettäWierailda, taincals
daiset owat poiskieltyt waan naita
olen minä cuitengin usein tehnyt.
Jumala sinun tähtts, minun lE-suxen, ne minulle anderi andacon.

Mitä hywä sinä olet laiminlyö-
nyt sinä paiwana?

Wmmett.
Oi! monoa Jumalan palwelusta,'

wonda Rucousta, ja monoa kijtos-
wirtta. Monoa Puoltpäiwä-saar-
naa olen minäpois maannut, ja pi-
tänyt Aamu-unen paljota rackam-
bana,cuin nosta ylös ja seurata jouc-
koa HErran Huoneseen; Monoa EH- ?5i22.-.?.'
to-saarna olen minä syönyt ja juonut
ylös, nijn että cosca muut owat men-
neet lulmlan Husmseen rawitze-man heidän Sielujans, olen minch
jäänyt eotia omaan eli jongun hy-
wänystäwän huoneseen, jasyöttänyt
minun ruumistani hercuUljella ruals
la ja juomalla; Minä olen mielu-

Mln
.



,6 Vxi keatuwainen
min käwellyt vmbarius kircoa,cuin
mennyt sisälle kirckoon; ja waicta mi-
nä olen ollut kircosa toisinans Sab-
bathin-päiwänä, nijnen ole Minä
cuitengan pidcmmaldä ajatellut Im
malan cuin ainuastans kir-
cosa istUisaNi; ehkä minulla on ollut

en cuitengan ole minä sitä
SabbMM-plUwana lukenut, en yh-
täkän Wirttä weisaNnUt, engn rM
couxia pitänyt > engä huocaustacatt
minun Jumalani tygö lähettänyt.
Costa minä arkiopäiwäna olen cutzm
nUt tygöni jongun nijtt
Minä olen waatsnut) hända thötck
tekemän aamusta nijtt chtosten asti!
mutta Sabdathin-päiwättch iocaott
minun Sieluni työpäiwä, olett Mi-
nä minun Jumalalleni cUnnian ja
minun Sieluni hyödytyxerl, tussin
tussin tahtonut yhtä hetket wöta teh-
dä:Ei ytlkan paiwä ole minulle ollut
nijtt pitkä, cuin
sentähden olen minä Usein ajatellut!
Costa Savbathi loppuu / tttäMinä
ohria kauppaisin/ ia mttan wähen-
tmisin, ja hinnan corotaisin > ja

wlhäraxi tekisin, luma-
«: 5. w



RippKLarH.' l>
la armabtacon minua walwmsm
Syndistä!

Cuingas ymmärrät sen Nehän-
nen Kästyn?

Ihminen.
Minä ymmärrän sen nljn, että

minun pitä minug Vanhemmilleni,
Isännilleni, Esiwallalleni ja Ope-
lailleni, caicki cuulimsulls, cunnig
ja palwellus osottaman.

Oletcos niw tehnyt?
Ihmlnett.

Jumala paratcon! minä jocaolen
yxi lapsi, olen minun Wanhemba-
ni ufiasti seka wihoittanut, että mur- -

hellisexl saattanut, cosca minä, mi-
nun nuoruoeni hulludesa, olen teh-
nyt paljon pahaa, cuin he minulle
kielbänet owat, ja laimilyönyt pal-
jon hywäa, cuin he minulle käflenet
owat; Minä olen usein ylpeillä ja
häwäisewilla käytöillä heitä coh-43en.i9zdannut, sijwottomilla sanoilla wa- 22.
stannut, jawähän ajatellut, cnlnga Lxock.
rastas minä minun Altilleni olin, 21:17.
tOa hän minua sodammens

V cqn- 4.
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Fandoi, ja Mika murhe elaturesta,
tvaatteista ja ylöscaftvattamisestG
Isälläni minusta on ollut.

Minä, joca olen yn'Pallollinen,
en ole aina muistanut, että mltnm
Isändäni jaEmandänl owat minu»
Isäni ja Mini siasa, ja nijn muos
don olen minä heille wähan cunnia-
ta osittanut > fijnä, että minä olen

Oen.i6:taicka Hagarin cansia ylöncatzonut
4. perhen wanhembani, elicka Siban

2. 82M. canffa panetellut ja pahoin heistä pm
16:3. hunut; wähän cuuliaisutta ja ustob

lisutta olen minä silloin olettanut,cosca minä, taicka Gehasin cansia
5:22,2;, minun Isändämieheni mmesä, olm

24. haucutellut itzellenl sekä rahaa ettch
waatteita, elicka myös, muulla ta-,
walla ollut eotowaras,ioca olen löy-
tanntsen,cum ei cadonnut ollut're-
pinyt jl, napistellyt caikellaista pien?
dä, cuin minä olen käsittänyt, tuh-
lannut heidän omaisudcstans, ollut
lugunpitamätöin , laista ja hidas
ascareisani, cosca en minä ole heidät»
näkywisaus ollut; ja jos minä näi-
iden tähden olen nuhdelluri tullut,
VW ojen mina kieldanyt jawanno-

p«t/
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nut, nurisnut ja napisnut, andanut
kymmenen sanaa yhdestä, ja nijn-
muodoin usein rehoittanut minun hy-
wän Isandä-Wanhembani wihaan.
Nijn cowasti, HERra lEsu! olew
minä syndiä tehnyt NeljattäKastyH
wastan, ilman monda muuta, cut»
Jumala ja minun omatundoni mis
nun canffani tietä.

Minä, joca olen yri Alamittai-
nen , en ole caikisa täyttänyt minun
alammaimoeni welwollisutta, jael-
lut alammainen caikelleinhimilisellel.?ee.2:
säädylle HENrcm tähden, waan y- 13.,
lltzekäynyt Ellwallan lain simä ja sij-
nä cappalesa; engä ustollisesti anda-
nut sttä weroa, cuin minun olis pi-
tänyt, sitä tullia, cuin minun olisK0m.15?
pitänyt, sitä cunniata, cmn minun 7. .

olis pitänyt andaman; en myöstän
sydämmestchni nijn rucoillut luma-
lata minun lembiän Cuninganl ja,. Nm.Esiwaldaul edestä, cuin minun olis 2:1,26
pitänyt; waan juäpahembi puhu?
nut Esiwallan tecoja la asetmia wa-
stan, ja luullut Absalonin canssa, et-
tä jos minä olisin Esiwallan siasa,
nijn paremmin käwis, ja sentäodenB 2 oleq
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elen minä usein ollut nijn jumala-
toin, että minä, juuri wastoin mi-
nun Jumalani kieloon, olen kiroil,

kxoö. lut lumalita, ja sadatellut sitä
22:23. Unimaista Jumalan Cansasa.

Minä, joca olen yn Sanancuu-
lia, m ole minun Hengellisille Isil-
leni ja Sielunpaimenilleni sitä ar-
woo jacunniata, cuuliaisutta ja nou-

«.'lim. dattamista osottanut, cutn minun
5:17. Jumalan Myn jällen olis pitänyt

?5.4:7. tekemän; waan heitä minun sydäm-
,.LeL» mesäni ylöncatzonut, pitänyt pahaa
22:8. mieldä heitä wastan, kielelläni sur-

Jer. is: mannut, häplällisilla sanoillani mur-
-18. hellisexi saattanut ja pahendanut, ja

z.ReZ.2: usein jos minun woimani olis nijn
23. cauwas ulottunut, cuin minun tal>-

~l!eZ. töni, nijn minä olisin Isabelin cans-
»9: sa, ajanut sen ja senPapin ulos maa-

sta, stntähden että han toisinans on
tullut aiwan liki minun omantundo-
ni-paisumata.. Olcon myös nijn,
etten mins ole ollut Papin-wihaja,
nijn minä olen usein cuitengin ollut
Saarnawircaa wastan sencaldaineni
ulcocullattu, että ehkä minä olen tul-
lut Seuracunhaan jq euullut msn-
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da suloista saarna, monda caunista
muistutusta hywim awuin, ja co-
waa waroitusta sijwottomutta wa-
stan, nijn en minä ole cuitengan teh-
nyt sen jalken, waan wiheldänyt Pa-
pille ja alinomattain elänyt minun
ahneudeni ja catumattomudenl jäl-
ken. Minä olen ollut Cuningas He- 33:31.
rodcxen caldainen, joca cuuli Johan-nes Eastajata mones asias, za
dellhändamielelläns; waan ei cui- 20.
tengan stntähden tahtonut hyljätä si-
tä cauWawmsta syndici, jota hän
enlmitten racasti. Sencaldainen 0-
len minä myös ollut.

Ia silla tawalla cauhiasti syndiä
tehnyt Neljättä Kastyä wastan.

Cuingas sen Wijdennen Kasty»
ymmärrät.

Ihmmen.
Minä ymmärrän sen nijn, ettei mi-

nun pidä yhtäkän ihmistä tappaman
kädellä, kielellä, silmillä eli sydäm-
mells, paljota wähemmin itzeänt.3GSUS.

Oletcostas cawahtanut finuassttt-
caldaisesta murhasta?

B z Ihmis
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Ihminen.

Ehk en minä ole yhtäkan tappa-
nut mlnunkädelläni eli wuodaltanut
ihmistn werta, pelwon tähden, et-
tä minun oma werenl sentahden wuo-
datettaisin, nijn olen minä euiten-
gin tappanut monda kielelläni, co-sca minä olen ajattelemattomalla

prav. puhellanl pistänyt-Nljnculn miecal-
-12:18. la, jayrminyt minunlählmmäistä-

-2.82M. m moninaisilla pistoja pilcka-sanoil-
-16: 18. lä, jotcaowat ollet wotmalliset, sär-

kemän hänen sydändäns. Monda
olen minä tappanut silmilläni ja

Ven. 4:käytölillänl,eosca mmäCatnincanf-
6. fa olen muuttanut hahmoni, ja La-

banin cansta nijn carftsti catzonut,
että se on ollut pahembi cuin kymme-
nen toraa. Monda olen minä tap-
panut sydämmesäni, costa minä

i.Bam. Saulin cansta, ilman syytä olenwi-
-13.29. Hannut monda wiatoinda Dawioia:

ja sen siasa, cuin minun lEsmen neu-
won jälken, olis pitänyt racasta-man wihollisiani, siunaman nijtä,

5:44. jotta minua sadattelemat, tekemän
hywäänljlle, jotca minua wihawat,
rucoilemm nijden edest, jotca mi-

nulle
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Mlle wahingota tehneet ja wainon-
netowat; mjn olen minä sitä wa«
sian wihannm nijtä, jotca minua o-
watwihannet, sadatellut nijta, jot-
ta minua oivat sadatellet, paljvtar
Pahemmin, cuin he minua: tehnyt
niille pahaa, jotca minulle pahaa
Mnet owat, rucolllut paha nljden
tdest, jotca minulle jotakin pahaa
saattanet swat. Tämän olen mi-
nä tehnyt, waicka minä Jumalan
puhtasta ja settiästä sanasta olen se-tä lukenut, että cuullut, että se, jo-
ta Weljens wihaa,hän on Murhaja, l. FoK. 3?ja ettei yhdesäkän Murhajas ole ijan- 15.
caicttnen elämä pysvwä. Taicta
Rämät ei ole Jumalan sanat, elickä
m minä ole oikia Christitty? sen
«vijmmeisen täyty minun waiwaise»Lapsen tunnustaman todexi.

Minä oten Myös Wijoettä Kä-
Wyä wastan syndiä tehnyt silloin,cosca minä rickan miehen cansia 0-
len nähnyt jongun hätäyndynen La-
zaruxen, ja cuullut hänen walitus-buntons, mutta minä olen cuiten-
Mln stllkenut minun sydämmem

B 4 neldä.
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l6: neldä, ja andanut hänen wlheljäl-

-2!. shdeians walpua ja näändya.
Syndi Wijdettä Kästyä waftan,

on myös se, cosea At taitamatotnla
petollinen wöiteen keittäjä anda i-
Hens Latlirtrl ja ParandajaZi, joca
senkan, cuin hänen pidäis autta-
man sairasta hä-
nen ennen aicans ulosmailmasta.

Mmi olen minä myös Wijdettä
. Kastnä wastan tappanut, waicka
minä wielä elän! Ehkä en minä o-

-2.BÄM. le Saulin canfja mieckaa» rumen-
it, nut, ja luudan cansta nuoraan,

(josta Jumala armollisesti, Sinun
27:5. tähtes, HERra ICsu! warjelcon

minua ja jocaista Chrtstillistä ihmi-
stä) nijn olen minä cuitengin, y-
lönsyömistn ja juomisen cautta tur-
mellut minun terwcydem, saattanut
heicommaxi minun woimani, janijn
muodon lyhendänyt elämäni. Sil-
lä, cusa on haawat ilman spytä?
cusa on punaiset silmät? nimittäin

?rov. sijnä, cusa wijncm tykönä wiiwy-
-25:29. tän, ia lullan tyhjendämän, mitä

sisälle panou on. Minä olen usein
niM Monut muistoja muiden tmvey-

dezi.
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deri, että minä ihe sen cautta olen
tullut sairauteen. Minä olen myös
usein nijn rawinnut muita, että mi-
nä sencautta olen waiwannm sekä
heitä että itze minuani. Nijnmuo-
doin, HERra lEsu! Muistan mi-
stä minun svndejäni sitä Wijdettä
Kästyä wastan.

Cuingas sen Cuudennen Kästyn
ymmärrät?

Idmmett.
Minä ymmärrän sen nijn, että

sen, joca nainut on, pitäawio,wuo-
tens saaftatoinna pitämän, ja sen,Lbr. lZ:
jocanaimatoin on, pitämän hänen 4.
astians pyhydes ja cunnias, ja ole-LIKeT
man puhdas sekä sanoisa että käytö- 4:4.
xisä, ja, ei coscan pitämän haurellu Ua«K.
fia ajaturia sydämmesäns, elictähi- 15.19.
moitzewaisilla silmillä catzoman zon-
gun Waimon päälle. 5.23.

Olettos sinä nijn puhdas ollut?
Ihmllsen.Jumala armahtacon minua wai-

wasta syndista! jos en minä ole Da-
wioin jaBathstban cacha saastutta- 2. Bam.

B 5 nut 11:4.
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nut Mlnun awio-wuodettani, eli
Sichemln cansia wietellyt ja maan-

kxoä: nm jotacuta NeiKyttä, elickä cuM
22:16. mallisen miehen lasta, eliNuorucai-

6en.Z4:sen cansta käwellyt hämäris ehtolla
2. Porton huonesten, ja elänyt cam-

krov.7:miots jahaureudes, taikka TamarM
. 7,8. cansta cauplnnut minun ruumistani
Kom.lz: rahan ja lahjain edestä, nljn cuin

13. monda, sitä pahembi, ja,
l?sn.;B:monda näinä aicoina tekewat, mjn

16. en minä cultengan sentähden ole jo-
m puhdas Joseph, eticka siwiä Su-
sanna ; sillä minun silmäni owat u-

z.pec.2:sein ollet huomtta tahnnäqs, ja ca-
-14. tzonet himolla (Miesten) (Wai-

moin) päälle, minun kieleni on u-
sein puhunut rietaita puheita ja pa-

,.(?or. hoja jaarituria, joten turmelemat
15:35. hywättawat; Mlnun sydämmesä-

yi on usein yöllä ja päiwälla ylös-
käynyt saastaisia ajaturia, joillami-

-15:19. nä iheani cuttttanut ja suostuttanut
olen, jotta minun pahat
ehk ei ihmiset niltä nähdä taida, cui-
teniin Jumalan edes, joca tutkistele
sydämmet, ja coettele muunascut,
n millänmuoto ole wiattomat: sil-

la
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la näincuulu, Jumala saatta nekin l.Qor.
walkeuteen, euin plmeydes peitetyt 4:5.

llmoltta sydänden aiwotu-
xet. Ia nijn muodon olen minä
cowastl syndiä tehnyt Cuudctta Käs
styä wastan.

Cuingas sen Seltzcmännen Ks«
styn ymmärrät?

Ihminen.
Minä ymmärrän sen nijn, ettei

minun pidä yhdeldäkän hänen omai-
suttans poisvttaman, cikä
Lella eli paeolla, eikä petoxella eli
wäkiwallalln, eitä salaisesti elt
zulkisestt.

ILSUS.
Oletcos cawahtanut itziäs sencal-

Haisesta Warcaudesta?
Iymltten.

Jumala armadtacon minua wak
waista Syndistä! waicka en minä
oleollutnijncauhia, että minäBar-IoK. iz:
rahan canffa olisin ryöwännyt eliA- 40.
chamin cansia itze warastanut jakät-
kenyt, eli
wqt warastanet, elictä myös osta-
nut itzelleni warean talua, wähän

rahan
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26.1:23.rahan ja hinnan edestä, ja ollut nijn
warasten cumpani (min monda si-
tä pahembi! näihin aicoin tekewät,

)er. 5: josta he tulewat wäkewäli, rickari
27. ja lihawnxi hetkexi ajari, ehkä se har-

woin ulottu eoco heidän elinajarens,
paljota wahemmin colmannelle Pe-
rilliselle) nijn ei minulla cuitengan
semähden ole puhtaita käsiä, Mi-
ya olen tehnyt syndia Seitzemättä
Kastyä wastan, cosca minäusiastio-
len sortanut ja pettänyt minun la-
himmäiseui eaupasa ja waiheture-

-4:6. sa, jonga tähden Jumala on minun
costajani; silloin, cosca en minä,
minun Jumalani kästyn jalken ole

Lev. 19: pitänyt oikiata waaca, oikiata tel-
-35,36. wistäta, oikiata wackaa, oikiata Cau-

nua, waan tehNyt cauppaawääräl-
krav.u: lakynarällä, waalla jamitalla. Sil-

«. loin, cosca minä oikian pundarin e-
destä, joca on HERralle otollinen,
olenpitänyt wäärä waaccm, joca on
HENrallecauhistus. (Sillä, cuin-
ga usein tule se todexi meidän
nam, cuin Prophcta Hoseas walit-
ti hänen aicanans, että Cauppamie-

K>5.12: hellä on wäärä waacakädes, ja pet<,
8. t«i
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tä mielettmis, ja,cuinga usiasti wan-
ha myydän uuden werosta, wanhaa
tuoreu edestä, hapanda maklan ede-
stä , pahaa hywän edestä, heraa mai-
don edestä, sccoitettua wijnan ede-
stä, ilman muita juoncja, cuin se
taickea pahutla ulosoppenut mail-
ma, tänä wijmeisuä aienna edesäns
pita, caicki ftncaldaisetowat, tehdä
ftndiä ScitzemättäKästyäwastan.)
Syndiä olen minä myös silloin teh-
nyt SeihemättäKastyäwastan, co-
sca minä olen tehnyt petollista työ-
tä , elicta myös salannut jatakin sij-
tä, cuin minun halduuni on tehdä
annettu, (cuin monda nijn pahan-
tapaista lövtan, jotta warastawat
loconsiset cappaleet waattcista, lan-
gat cangasta, jauhot säkistä ja nijn
edespäin) silloin, cosca minä olen
pyytänyt muodotoinda työpalckaa;c?en.3l:
silloin, cosca minä Labanin canga 41.
kymmenes kerta olen muuttanutpal-
lollisen eli sen köyhän työmiehen pal-
ccm; silloin, cojca minä minun lcl-
htmmäiseldani,. hywäsä uscosa olen
lotakin lainnannut, mutta en ole si-
tä samaa MNMM, cosca minä sen

«Niten-
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cuitengin olisin maraa tainut, waan
taicka neldänyt minun welcani, elic-
ka Myös, jos en minä ole tainnut
kieldä minun selkiätä Welcakirjani
wasmn, cuitengin olen hakenut cai-
kellaisia esteitä, nijn että minun cun-
niallinen lähimmäiseni, on minusta

29: ostanut ihcllens wihamiehcn, omal-
s. la rahallans. Snndlä olen mlna

myös silloin tehnyt ScitzemättäKä-
stya wastan, cosca minä olen anoa-
nut itzcni isoin spclcin, ja uijsä taicka
paljon woittanut ellckä paljon cadot-
tanut. Jos minä olen paljon woits
tanut, nijn minä olen warastanut
minun läyimmäiseldäni, cuin et jo-
cu hywa Christitty; jos minä jäl-
leens olen paljon cadottanut, nijn
ininä olen warastanut iheldäni,Wai-
moldani ja Lapsiloani ei nijncutn lo-
cu hywämielinen Mies jollaeimuuk
ta hywää ole fijtä cuin murhe, hä-
piä ja wahingo. Ia jos minä wies
lä caikista sencaldalsistawapaolisin,
nijn olen minä cuitengin Seihemän-
nelle Kästylle welcavaä, sen edestä,
että minä olen pahoin käyttänyt elic-
tä turhudesa ja lajscudesa wtettänyt
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znonda pcliwä wijcosa, la monda het-
ken paiwasa, ja ollut lugunpitamä-
töin työsanl ja wlrcani astareisa, ja
olen niinmuodoin ajan-ettekä-pai-
wan-waras minun Jumalani eoe-
-51, jonga edestä minun tavtn teh-
l>a kyllä callin lugun,yhdM sanal-
la:

Cosc' ajattelen ahkerasi,
Mun cndist elämäni,

(myös sijnä culn minä tätä Seitze»
mactä Kastya wastan tehnyt olen)

Nijn carwastele catkerast,
Mun jumisi sydändaniz

Se tule ram rascahax,
Ia mwan paljon

Dois poista luistan rauhan.

Cuinga sinä ymmärrät sen Cah-
Hezannen Kästyn.

Ihminett.
Minä ymmärrän sen nijn, ettet;

Minun pidä wäärln todistaman mi-
nun lähimmäistäni lvastan, hänen
paallens walhetteleman eli panette-
leman handä ei myös petosta hän-
pä wGaan harjoittaman.

M-
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ILSUS.

OletcoS cawahtanut itziäS M?
Ihminen.Jumala armahtacon minua wal-

waista Syndistä! waicka en ttlinä
Duomarln edes ole tehnyt wäärä

krov. walaa, ja ollut jocuwäärä todista-
-2l:28. ja, janijn muodon sen cauttasaatta-

nut minun lähimaistani wahingoon,
cuin ne can Bellalln miestä teit Na-

l.Keg. bothlawastan,jamonda sencaldaista
21: iv. tunnotoinda wielä tänäpäiwänäkm

löytän : nijn minä olen cuitengtn
wäärin todistanut, coscaminäPo-<?en.Z6:tipharin Waimon ja CuningasDa-

l/,iB. riuxen MaamFoudein cansia olen
walhetellut monen wiattoman lose-VZn. 6: phin ja syyttömän Danielin päälle,

«. ja, taicka minun omasta ajustani
ylösajatellut cunniata sortawita soi-
mauxia, elickä myös, muiden wää-
rän puhen ja sanomisen Men, soi-
mannut hänelle sitä.ja sitä, jqmjn-

. muodon häwäiGyt hänen cunnialli-
sta nimens, cosca minä olen leican-
nut walhella, nijn cuin teräwällä

Syndläblmminä
todchil Eahdexatta kästyä wa-

stan,

32
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ftan, cosca minä olen sallinut minun
suuni paha Ptthua, jakleleni petosta
matcaan saatta; sijnä, mä minä Vi!w!
usiastl olen istunut ja puhulwt sitä 19,20.
ja sitä mmun Aristi weljeänt tpa-
stan, ja panetellut minun omlaEsi-
Miehiänl, hywänsusplam, vstäwiä-
ni ja omaisiani, ja niinmuodon on
minulla ollut helwetistä sytytettykie-
li.Cuingaustasti olen Minä lteyaeoi-12e.Z:6l
nm kielelläni, japuhunut silloin cate-
kein parhain, eosca minä olen caic-
reln pahemmin ajatellut, waicka mi-
nun kieleni on ustasti ollut liuckambi,
woita,nijn on minulla cutteugin ol-
lut som sydämmesäni, ja waicka mi-nun sanani owat ollet sillämmät öls
zya,nljn owat ne cUltengitt ollet pat-
jas miecka. Minun suusanl ei ole mi- kt
län totuutta ollut, minun sisällys 22.
Ui on ollut sydämmen kipu jakitani
awoin hauea. Jos joeu minunM-Mtw.
wanl on uskonut minulle jongun sa-
laisuben, nijtt sn minun hengenl ah-distanut mmun watztwi, sijyen asti tttsb.
ruln minä olen saanut ftn muille u- Ats,
loslewitm! Ia l minä olen Oin' 01->
lm nijn eawalä, mä minä Ketilan

C mnjja
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cansia olen wietellyt sydämen Stm-
luä. 16: sonllda, ja sitte saattanut hänen hä-
17,18,19, Piän ja wahingon: Gasti olen mi-

-20. nä ludcm canya, minun ystäwäni
suurimmalle wihamlehelle ilmoitta-
nut, millä tawatta minun oma y-
ftäwäni caictein kewlämäst olis täit-
M wahingon saatetta. Syrach sa-no yhdesäpmcasa: Häpe sanoa caic-
kia uutäs cuullut slet, ja ilmoitta

5; ?. 41: ftlalsta uscottna puhetta. Minä o-
-23. len usein nijn tehnyt, sentähdenmah-

dan minä häweta Jumalan jaihmi-
sten edesa. Summa, Syrach sano:
loca salaisuden ilmoitta, se sadottauscon, eikä saa sitte uscollist ystäwä-

-8) r, 27; tä. Minä olen ne salaisudet, cuin
!7« minun olis pitänyt waikeneman, a-

jattomalla ajalla ilmoittanut, sen-
tähden en ole minä enä mahdollinen
ustotta, ja oleman taicka Jumalan
eli ihmisten yftäwä. Woi! sentäh-
den minua! että minä sitä Cahde-

Fllren. xatta Mstyä wastan Mjn rascaasti
4: IS. syMH tehnyt olen.

MSUS.Culnga sinä ymmärrät ftnMde-
Muesi D KymmemyW Mftyn?
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Ihminen.

Nämät Kastyt, cuin muutoin
waterottelut, ymmärrän minä nijn,
nimittäin, ettei minullapidä oleman
luwatoinda pyyndöö eikäsydämmel-
lä eli silmillä, eitä yhdellä eli toiset
la tawalla, johonguhunj cuin mi-
nun lähimmäiseni oma on, jocsseon
irtain eli kljndlä, wäki eli carja; si-
tä wähemmln salliman himoani ihe
työsa ulospuhjeta, nijn että minä
wäärydella sen puoleni wedän. <

MSUS.Oletcos Mcawahtanut ihiässen«caldaisista syndisistä himoista?
Ihminen.

Jumala pararcon! en minä ole
ainuastans luwattomastl ja salaisesti
himoinnut minun lähimmäiseni huo-
netta jaOmaisutta, Waimoa jaPal-
kollisia , hewoisia ja carjaa le. waan
minun himoni on toisinans ollut nijn
wäkcwä, etten minä Achabincanya
ole ennen laannut, cuin minä olen
wäkiwallalla laannut Nabothin wij-
natarhan alleni, ja minä olen klsco-WcK.3;
nut itzelleni sen ja sen pellon> sen ?a 2.sen huone-11, cuin nUns olen tahtos

E 2 nut,
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uut, p nijnmuodon tehnyt wäkiwat-
daa monen miehen huonelle japerin-
nölle. Minun lähimmäiseni Pal-
tollisia wastau olen minä silloin syn-
diä tehnyt, cosca enminä ainuastans
ole liehacoinnut heidän cangans ja
Mcutellut heitä sanoman, mitä hei-
dänIsandmns huonesa tehoan, waan
myös, wietellyt heitä pois palwe-
luresta, eli kehoittanut HM Isän-
dtänsjaEMtindilinswastan, jawie-
ttllyt heitä caickeen pahuteen. Ly-
hyeälsefti sanottu, en minä ole ca-
wahtanutHlänl teco-himosta, cuin e-
«lnomaftain VhdexänesKästys kiel«
tän, waan jättänyt minun cansta-
syndyneelle pahalle luonnolleni ja
pyynnölleni mallan, jotaminuncui-
tengin olis pitänyt hillitzeman ja tu-

Kymmenenen Käflyti
Mken. MSUS.
, GtnH mainitzit ja tunnustit, että
stnä olet myös syndiä tehnyt
xättä Kästyä wastan, ja ett ole ca-
walitanut itziäs teco-himosta, ongs
sinulla sijs jotacuta wäärin ftatuaMa Mun huomsas. Iymls
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Ihminen.
En minä muuta toiwo, cuin että

caicti st, mitä minulla on. on oi-
kein saatu, Jumalan siunauxen ja
minun työni wireyden eautta, cuin
minä olen tehnyt osittain päällä, o-
sittam kädellä, osittain taidolla ja(sen. z:
osittain hiellä. 19.

Jos se nijn hywin on, nijn ei kes
nengän canga ole parammin asia cmn
Pnun: sillä se wähä cuin wanhurscal-
la on, on parmnbi, cuin monen ju-
malattoman suuret tawarat; wacm?s. 37 .>

anna minun cuitmgin kysyä sinulda? 16.
los sinulla eli zollaculla muulla olis
wäarin saatua ealua, luuletcos sinä
sijs, että yri sencaldainen taita mah-
dollisesti käydä minunEhtolliselleni/
ennen cuin han on wienyt jällens eli
andanut tacaisin sen wGrin saadun
calun?

Ihminen.
Et, minun HENrani lEsment,

ei hän taida sitä tehdä; sillä, cuin-
ga hän taita saada siyun, HERralEsu! sydämmeens, nijn cauwan
cnu. hänellä on wäärä Mammona

C s hnom
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huonesans? nijn cauwan cuitt hän
sijnä kijnni rippu, nijn cauwan ra»
casta hän syndiä, janijn cauwan cuin
hiin racasta syndiä, nijn ei hän tai-
daoikein racasta sinua, HENra lE«>
su! sillä el kengän woipalwella cah-
ta Herraa, sillä taicka hän yhtä wi-
haa ja toista racasta, taicta hän vh-
ten suostu, ja toisen ytöncaho, en
me taida palwella Jumalala ja
Btammonata, stn olet sinä minun
lEstueni ihe sanonut. Jos ludas
tuli cadotetwl, ehkä hän jälleenstoi
ne Colmekymmenda Hopiapenningi-

M«K.tä> cuin hän sai wäärydellä, cuin-
-27:3» ga tahto sijs se.autua,i tulla, joca

pitä ne wäärin saadut rahat ja ca-
lun, mjncnin heidän hywin saadun
omaisudens?

ISSUS.
Oikeln sinä waftaisit, tee se, ntjns

jaat ela! Nlä luule sitä paastoxi,
jonga minä walitzen, tttä sinäpäj-
wällä i coscas menet Ripille ja
HENran EhtollistUe) walwatruus
mistas, eli callistat päätäs nijmmn
caisilata taicka säkis elituhasma"
cat: Sengö sinä paastoxt cutzut ja

HER-

38
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HENran otollisenpäiwän? Tämä
on st paasto, jonga minawalitzen:
laste ne wallallens, jotta finä wää-
rydeslä sitonut olet; päästä ne ir-
ralle,joitasrascautat; laste ncwa-
paxi, joitaswaiwat, ota pois caictt-
naincn cuorma; taita isowalle lei-,
päs, wie raadolliset cultiat hllone-
sts; coscas «äet alastoman, nijn '

waateta händä, ja älä käännä ihes
pois lihas tykö. Tule fitte ja catzo- Lsg. 58
cam cummalla meistä oikeus on; jos 5,6,7.
sinun syndis wielä werirustiat olisit,
nijn heidän pitä cuitengin lumiwal<
kiazj tuleman, ja waleta he wielä o-
lisit, ntjncuin ruusuncarwalset, pi-
tä heidän cmtengin nijncuin willa
tulemana waan ei ennrn.

Ihminen.
Mutta, «inun HENrani lE-smeni! jos joeu oliswaärvdelläryö-

wännot itzellens jotakin, ja sen sa-'mau jäliens tuhlannut, eli cadotta-
nut tulipalon cautta, wiholllsen eli
wuwen warasten kätten lautta, (sil-
lä wäärin saatu, emmitten murhen
canffa catoo) cutnga sijs sen pitä
tettmsy?.

C 4 IB-
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MSUSlolla ei ole niin pallo, M

hän taita wahingon palkita, eli muut-
ta sen culn hän tehnyt on, hänen pl-
tä wähimmäMn, catuman, mu-
rehtiman la itkemän sitä, että hän
Christiwellellens nttn suuren wahjys
gon saattanut on, la rucoilemanhä-
neldä andtti. Mutta se, jolla on
jotakin kalua lmonefans iälillä, jow
ga hän tietä Jumalan cansta omast,
tunnosans wäärin saadmi, hänen
M sen iällens andaman, walcka se
olls hänen mnoans, los hän muus
toin tahto yhtä hvwää omatundoa
pitä ia armollista lumalata, <a mi-
nun Ehtollllelteni mahdollisesti tulla.

lhminm.Tästä sinun pllhestas, HEUraJM! pelkän minä, että monoaMM, sen nuormaista caMa Ewangelius
M Z2. mila taita tulla murhellise,j,

Mingätähden heidän pidäis mur-hellWi tuleman? ei tämä ole niin
Mtm. eowa ja rastas cuorma; minun i?
23:4, ken on loweljas, ja minun cuormanMtck. on ttwia, nW, jottaminua sacas
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stawat. En minä sstH waadi, ettH
heidän M myoman eaicki, mitä he
perinet ja ansainnet owat, ja anda-
manwajwajsille; waanainuastans,
että he andawat köyhälle (eli wlle-?
culle muulle, ehkä ei hän ole luuri
mjn könyä; Mutta jos hän khndä
on, niin on sondi sitä suurembi) tal-
lens, sen cuin heowatyäneldäwäas
pydellä ottanet. Tämä minun
waatimiseni, on luuri cohtullinen?
Jos sinä näet longun elewan mur-
hellisen sen ylitze, että hänen pttq

mitä bän wää-
rydellä saanut on, niin Mc hänen
ajatteleman minun katumaista Za-cheustani: hän oli myhs aicanans
waärintekiä, iocaRomalaisten Tul-
li-ärr«mM itzens rickan saatti lusValaisten Borwareltten ia
Asuwitten hiestä w wercstä, ja nijn-
muodon oli mi niiden julkisistaludan
Maan WcrenMewistäl mutta cossca hän sai minun wieran hnoneseens,
niln astui hän edes minun tygöni ia
sanoi: Cccho i HENra, Molen nck
nun tawarastani annan minä wal-
wMle< la <os minä jongunpettäs

E 5 M



Vxl Catuwalnell
nnt olen, ssn minä neljäkertaisest
lällens annan. Mitä hän lupais,
sen täytti hän myös: jongatähden
minä annoin hänen cuulla nämät
suloiset sanat: Tänavän on tälle huo-
nelle autuus tapahtunut, sillä ihmi-sen poica tuli ctzimän ja wapahta-

Luc !y: man sitä, enin codonnut oli. Ota
8,9i.10. nytt wisnstl waart! Jos Zacheus o-

sotti catumurens cauhlfinrella tätä
wäärin saatua caluawastaan, että
hän andoi jällens neljäkertaisefti:
cuinga fijs taita se minun sitmaini
edes tulla sclltetyri catuwaistn, joca
ei tahdo yxinkertaiscstictan jällcns
anda?Hän tahto minun armoani, ja
sijnä fiwusa tilnnirippua synnisäns.

Ihminen.
HERra lEsn! jos moni annais

Mcns caiken sen, enin hän corgolla
kisconut, jamitä hän lahMi ottanut
on, ja muutoin wäärydellä saa<
»ut, ehkä mingä warjon alla se olis
tapahttmut; nijn minä pelkän, ettei
hän taidais cauwan nijn suurta pra«
«neutta pitä, waan tulis Vyllä köy-
häxi ja laihaxi.

O Syndinen.' Syndtnen! cumbt
slis

42



Rlppi,Lapfi. 4Z

olis sencaldaiselle parambija hyödyl-
liftmbl,taicka poispanna hänen syn-
distä ja ylönpaldistaPrameuttans ja
menons, eli että hänen syndinen ruu-
mins ja Sieluns pitä kerran maca-
man helwetis? Mitä hyödytystä oli '

Cuningas Achabilla Nabothin wif-
natarhasta, jongahän wäärydellä
ja petoxella itzellens saattanut oli,cosca coirat nuolit hänen wertans,
portot pesit hänenrumistans ja per-
kelettä oli hänen Sleluns? la, mi-
tä se ihmistä auttais, jos hän cai- 16:26.
ken mailman woittais ja sms wa< 9
hingon Hengellms ja Sielullens? 25,

Ihminen.Minun HERran ja minun Iu« 28.
malan! sinä olet wanhurscas ja jz- p5.113:
nun duomios owat oikiat. U7.

lESUS.
Ehkä cuinga wanhurscas minä o,

len , niin eläwät cuitengin monda
nijn suruttomasti, cuin ei minulla
yhtäkän wanhurscautta, waan sula
armo olls: fijtä näen minä heidän
tulewan minun Ehtotliselleni, joi-
den huone on nijn tännäns petosta,
cuin hacki llndltja. Mmä lläen hei- )er.5:

dän 2?.
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hän tulewan minun Ehtolliselleni,
lotca ottawat lahjoja, andawat lah-
jat soraista itzens, ja lahjain tähden

Vxacl. käändäwat hurstasten asiat. Minä
23; 3, noen warasten cumpaneita tulewan,

jotca mielellans lahjoja ottawat, ja
pyytäwat andimlta, wacm OrwoilZ
le et he tee oikeutta, jaLestein asia

M.i:2Z, ei tule heidän eteens. Minä näen
mvöstin nijtä tulewan, jotca wää-
rän lain ttkewat, ja wäärön duos
mion kirzoittawat, että Ke waände-
lisit köyhän asian, ja tekisit wäkiwals
da raadollisen oikeudcs, nijn ettälez
sset owat heidän saalins ja ovwoit

M.. iy; heidän jacons. Minä näen myös
1,2. nijtä tulewan, jottaandawat rahans

l's.in s,(tunnottomalle/) corwolle, joNga
cautta mondapestiä, joiden on täys
thnyt panna waattens pandiri, 0-

Vem, wat ne lastenet puolen hinnan edestä:
24:17. Minä näen myöskin nijtä tulewan,

jotta ei. ainuastcms ole hemhet nijsä
asioisa, cuin ei heidän wircaans so<

570.5; wt; waanoman hyödytytens tähden
24, tungewat itzens muiden wircoin ja

L.vr.?: ascareiyin, jonga cautta monda töy«
4< H6, joitta ei ole mitän, waan yxi

wähä
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wähä leiwänpala, tulewat leiwäls
dä peräti pois, jaowatnijn lnuo-
don nijden köyhäin murhajat> nijn
culn myös Apostoli Peearl minun
Hengeldäni waicuttttu,teke
jotca muiden wircaan tungeuwat,
yhden wertaiserl murhaitten, wara-
sten ja pahamekiäin iMa> Minät.pst.4t
Nam myös nijtä tulewan / jotca o- 15.
wat peräti harjoitetut ahneuoesa ja
wieckaubesa cullan ja hopian perän>
että jos se olts mahdollinen, että mi-
nä wlclä eerta talttaisin myytchnljn
he möistt minun cuca ties paljot» wä-
hemban hindaan cuin ludas< Ia UZM
Minä näen myöstin tulewan minun 26:15.chtolliscllenl ne cowa sydämmisest
syndiset, Ma ottamat lahjoja wla-
tolnda wastan, jonga cautta tapah- pf. 15:5tu, Mä köyhät häwitttän, ja wai-
watset huocawat jocaitzefa säädM t>Q2:s.
Monda minun palweljanl Hengelli-
stsä sääoystl, jotcaTimotheuxen cans-sa , lapsUdesta owat Pyhän Raas 2< "lim.
Matun tmtanet; Nuorucaisen Sa- 3:15.muelin cansa caswanet HEN-1.55«.ran edesä; Pawalin cansa easwatt- 2:21.
tm Vamalichn jalcain juvres>ja 01-M. 22:
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let Jumalan puolesta kijwaat: ja
Syrachtn neuwon jälken tutkinet
eaickein wanhainwijsautta, ja ahke-

3>r. 39:rasti lukenet Prophetain ennusturia:
l. Pri sencaldainen minun palweljant

ei saa usiasti yhtä cunniallista lei-
wän palaa, waan cucaties pikem-

JoK. w:min yxi Palcka-paimen: joca,mitä
!2. oppin tule, ei tiedä Raamattua ei-

kä Jumalan woimaa; Iamitä ela-
-22:29. män tule, nijn hänahkeroihe enäm-

män rawita ihiäns minun lamma-
steni willoista, maidosta ja lihasta»
culn ruoctia heidän Sielujans.

34:5. Saman syyn tähden tapahtu
myöstin Mmlmallisesa Säädvsä,
että monen uscollisen miehen
jvca pelkä Jumalala, racasta
totuutta ja wihaa ahneutta, täyty
tacasin jäädä, cosca toinen, jolla ei
ymmärryst ole, käy edes; sentähden
jos monikin MailmalllsesaSäädysä
tulis , hänen omantundons päälle
kysytyxi, cuinga hau sijhen eli sijhen
wircaan tullut on, ja tahdois oman-
tunnon jalken wastata, nijn olls hä-
nellä syy tunnusta Romalmsten So-
PW PWMy cqnM: Minä olen

- sMch
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suurella rahatta tämän Caupungin
oikeuden woittanut. Mjoen n:
jotca ottawat lahjoja wiatoinda wa- 23.
stan, tapahtu mvössin usein Sota-
miehen Säädysii, että monella So-
tamiehellä, joca Corneliuxen canfia
on ollut jumalinen, ja Jumalala pel-
fäwäinen calken hänen huonens
cansia; ollut vxi wäkelvä w:

2.
oncandanut; ollut wäkewä ja wiha-l.Oan.nen svdämmestä nijncuin Jalopeura 12: 8.
ja nijncuin Carhu,jotlda pojat owat
otetut kedolla pois, joca usein on wi-2. sam.
hollisen maasa seisonut toimituxesans 17:8, ia.suuresa walwomssesa, uäljasä ja ja-
nosa, suuresa paastosa, kylmästi ja

ja paitzi näitä istunut
fangina Aabelin wirtain tykönä, it-
kenyt ja ajatellut Zionin päälle, ja 1,2.cosca hän wihdoin on tullut cotta Zio-nijn, nijn on hänellä ollut cowembi
leiwän palan perän, cuinBabelisa:Mikä on syy tähän ? Tämä että ne
jotca lahjoja ottawat wiatoinda lva-
stan, he näin secoittawat, että wa-
kewät Sotamiehet ja Wanhimmat,
WWykylnmen päämiehet ja Cun-

-5 nlyt-
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Vialliset Miehet iääwätjälten jaheb
dän siansa pannaan NuorucaisetM.3i 2j Pääruhtitwixi, ia lapset heitä haW

Z,4. tzeman. Waan sencaldaMe annan
tttinä kerran wapisewan sydämmen
heidän wlyolliftens maalla, mjn ettck
tapisewa lehden sätti careotta heitä,
ja pitä pakeneman sitä NijNcUln miecs
ta, ia pitä caawman siinä, tusa et

l.sv. 26' kengän heitä aja taca ja ei heidän pis
oä tohtiman «osta heidän WihoMs
sians wastan.

Ia eatzo! sentaldaistt tunnottss
Mat ja wääritttekiat Sielut, näe«
minä!Myös mlewan
sellenl,waan tiedätkös sinä syndlneni
Mingäcaldaiwa minä heidän pidän?

WMittM.
Ctt MINUn lEsuteNij
Minä pidän heitä settealdaisNN>

euln minä pidin sen eadoeetun Lap-
M 17: sm, minun tottelemattoman AMn. ftolini ludaxen, loca, waicka hänels

lä oli Ahneuden Perkele syvämme-
säns, ja;s. wäärinsaatua hopiapem
utngitä hänen tuckarosans, tuli cM
tengln tttinnn Ehtolllsetteni; Mmm

, Mitä
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Mitä sanoin minä hänestä? Minun
pettäjäni käsi on minun cansiani
pöydällä, ia sitä sama kattelen ia 1.uc.2«sanon minä wiclä tänäväiwänäkin 21.
caikista Sieluista,
joidenkndct owat tämumns werta,
ja heidän huonens täynnäns saali»
stn, m cuitengin tulcwat minun Eh-
tolliftUenl.

Ihminen. ,
Mahdango minä uscoa, että sen-

caldaisia tunnottomia ihmisiä löytän
täsa minun Isänimaasa HERm

Cn minä duomitze enga sinua eli
sinun Isäsmaata ennen aicaans:
Mutta cuin mca tule, jonga minun
Isäni on walinnut, että maan pii-
ri pitä duomittaman wanhurscau-
della, silloin saatan minä ne walkeu- 4:5.
ten, cuin pimeydes peitetyt owat.
Silläwäiillä, josei omatundo duo-
mitze sinua eli lotacuta muuta sinunIsäsmaasa, nijn et sinun tähän mi-
täntule; kiitä smtähden Imnalatasen osan edestä! Mutta ws omatun-
do duomitze sinun ell jongun muun,

D K MM
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ler<3:iZ.nyn tunne sinun pahattecos, ettäs

olet HErraa wastan svndiä tehnyt.
Mulsta siis custas poisk-nqeisit, m
tee parannus, ia tee niilä ensimai-tölta.

5« Ihminen.
HErra lEsu! nytt en minä tai-

daenämbälä wastatacuin sen:HEr-
ra sinä olet wanburscas, mutta met-

Dan. 9:dan (ihmisten) täyty häwetä.Mina
7. mimm puolestani, tahdon nytt wi-

susti pemnajatella, ios minun huo-
nesani lövtan jotakin wäärin saatua
talua wähä taicka paljo, niin minä
tahdon, mieleUani/ laitta sen pots
tyköäni, M anda hänelle Mens iol-
le minä olen wääryttä tehnyt. Jos
ei hän elä niin minä tahdon sen an-
da hänen Lestellens, Lapsillens eli
Suculaisillens,ios ei niitä mä löy-
tyis,niin minä tahdon iacaa sen köy-
häin tarpexi,el sen pidä minun huo-
nesani pidemmäldä oleman.

Nl' anna HErrani
Mun toisen omaa (pytä) pltaa
Sä annat euitcng sitä

Cuiu waM tgrpeeni.
IS-
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IILSUS.
Ia tosin minä taidan anda sinul-

le ia sinun lapsitlcs, mitä teille hyö«
dyllinen on, ilman ctttt sinä tarwi-
he rasitta sinun omatundoas
rinsaadulla eawaralla: etkös sinä o-
le lukenut eli csullut, mitä minun
palweljani Dawid Kirjoitta? Minä
olin nuori, sano hän, sa wanhen-
nmn ; ia en itäitäns nähnyt wan-
hurscasta hyliätnri, enää hänen sic- ?5 37:
menens keriäwan leipä, «s.

Ihminen.
olcon Sinulle rackahln

lEsu! fen suloisen lohdutu-xen edestä; cuitengiu, ehinminä täsä tilasa lohdutusta, ei nijn
paljo minun omani ja lasteni elatu-
xen tähden, cuin minun omanmndo-
ni waiwan tähden. Sinun Laki<
HERra lEsu! jonga sinänytt mi-nun silmäini eteen olet asettanut, 0-
lenminäusiasti, Jumala armahta-con minua! ylitMpnyt. Ia ehten minä ole yhtäaica, ja yhdellä ker-
salla, ja wapaalla aicomisella syn-

D 2 dich
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diä tehnyt caickia Kastoja wastan,
nijn olen minä cuitengin tehnyt syn-
diä muutamia wastan, ja jos ei juu-
ri sitä, niin wählmmälikm yhtä ja
toista waftan, soca nytt tekc syndiä
yhtä Waftan, hän on wicapääcai-

lac.2: kis, sano Apostoli Jacob: jasemi-
lo. nä olen. Josen minä ole ama teh-

nyt syndiä itze työsä, nijn olen minä
cuitengin tehnyt syndiä puheilla, ja
jos ei ainapuheilla, nijn cuitengin a-
jatuxilla. Jos en minä ole, mjn-
cuin minulle näky, tehnyt nijn pal-
jo paha, nijn minä olen cuitengin
laiminlyönyt paljo hnwää: monoa
Zumalan-palwelusta, monoa Saar-
naa, monoa Aamu-ja
sta, monda Ruoca Lucua, monda
kijrosta ruan jalken, monoa ractau-
den työtä, monda Wiran toimitu-
sta, ja nijn edespäin. Jos ei mi-nulla ole ollut juuri osaa nijsa julki-
sisa lihan ja pimeyden töisä, jotca

0a1.5: Pawali ylösluettele, nijn en ole m119,20,2i.
l9,2o,2i. nä cultcngan wapa hengen siwstäi-
K6.OM. sudesta, ftllä minä olen ollut, kyl-

iz: l;. makiscotnen rack mdrfa sekä luma-
-2.6ar. lata että Mlnun lWmmaistäni wh-

tan,
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tan , unelias sanan" cuulemisesa,
Kusca >a tcrckuwainen rucouresa, kar-
simatoin ristin alla, janljn edespäin.
Ia jos minä wielä Pawalin cansia
taidaisin sanoa: en minä tiedä mi-
tan canstaui; catzo,nilnen minä cui-
tcugan scntähden ole wanhurscau-
tettu. Mutta sitä wastan,cosca mi- l.Sos.'
nä 'visusti tutkin minun ruumini 4:4»
lascnitä, nijn minä taidan löyta,
cuinga minä ne olen andanut, jos
ei catckia,cuitengin muutamia, wää-
ryden sotaascri: silmät
ollet täynäns huorutta, eli muuta 13.
synoistä silmäin pyyndöä:corwat o-2.pet.2i
len minä uswsti nijncuin yU cuursi 14.
kykärme tuctinut Jumalan sanalda, i.laK. 2:
waan awannut pahoin jaarituxijn, 16.
ptca turmelemat hywättawat.
nun suuni on usein ollut täynäns ki-1.
rouria,cawalutta ja petosta, ja mi-
nun kieleni on saattanut matcaan pQo:/.
waiwaa ja työtä! Ei minun käteni rl. 24:
ole ollet wiattomat, waan wäaryt- 4.
tä täynäns; Minun jalcani 0wat?5.7:4.
usein astunet synneisten teille. Pd- ks.i: 1.
dellä sanalla, ei minusa ole muuta
enin syndiä hamast candapäast, nijn

Dg kizrc-
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kijresen asti,jt» cosca minä todella tut,
tin minun tähän asti käytettyä clä-
märäni, nijn löydän minä sijnä olc<
wan enämmän ohdaketta (uin nisu-
ja, enämmän rhykälöitä cuin nH<namarjoja, minä luulen,, enämmän
syndejä cuin hywiä tapoja, enäm-
män lihan töitä, cuin hengen yedch
mitä. Minun syndim ei ole ainua-
stans usiammat wuosicausia, cuin
minä elänyt olen, mutta myös u-
fiammat hiuscarwoja minun
säm: Ia paitzi näitä, tifbät sinä,
HErra lEsu! minulla olewan u-
siambia jundejä, cuin minun oma
sydämmeni tietä. Erhetyxet cuca
ymmärta, sentahden anna minulle

?f.l9:l3.andefi minun salmsct rieoxem.
Mitä olet sinä caiken. tämän canftsa ansainnut?

Ihminen,.
Oi! Jumala armahtacon minua

nijn totta, culn minä olen ammnnutajallisen tiromen maan päällä, ja
iMcmckisen cadotmen helwetisä.
Sentähden jos Jumala tällä het-
tella heittäls minun helwetin si>

wyteen,
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tvyteen , niin ei häcktekis minulleyytätän wääryttä.

Ongo sinulla jocumu he ja ahdi-
stus, näiden sinun usiMza moni-
naisten syndeisylchc?

Ihminen.HErra lEsU! Sinä foea tutkit
minua ja tuonee minun: Slnä tie-dät, että minun sndämmeni on sij-
tä tipiä/ että minä, minmr eau-
hioilla synneilläni, minun Taiwal-
lisen Isäni nijn rascaasti
Mtt olen: Sinun, minun lEiu-p1176:3.
,en! wastauudesta ristinnaulinnut; l?b 66.Jumalan Pyhän Hengen murhelli. 4:sen saattanut. Jumalan Lapsetpa, qo.
hendanut, ja minun omantundoni
nijn häplällisest saastuttanut olen. 18:7.MSUS. 82P.4:Ongo synyi sinulle nytt nijn car- 20.was, sitte cuin se tehty on, cuin se
oli sinulle makia, suä tehdcsäs?

Ihminen.
On HCNra lEsu! tosin sn si)U-

di Mlnulle eattera,/i cuitcngannijn
cattera etten lnlnä tahdois, että se
olis minulle wieläcatkerambi. Mi-
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nä ahdistttlM sen Me, etten lninä
taida nijn sydämmcllisesti addistun
synnin ylltze, cuin minun pidäls.
En minä tahdois ainuastans Peta-
rln canssa catkcrasti itken ja Syndi-
sen watmon cansta castaa sinun ja!-
tojas, HERra lEstt! minun kyy-
neleilläni, Ia jos sen tehdä taivai-
sin, Nijn totta wuotaa andaisin,
Kvynleleit werisitä.

Luleteos sinä, että caikilla Syn-
deisillä on yhtä suuri catumus ja
waikeroihemus heidän syndeins yli-
He, ja pitäkö se juuri jolaitzcldanijn
wadittaman?

Ihminen.
Ei mimm lEsureni! waadittu

catumus ei ole sinulle ikänäns otol-
VssB:s.linen, waan yhteen miclcllisten ca-

tumuxeen on sinulla aina dywä
2.dc)r.;: sio. Catna syndiä, ci ole minun,

5. mutta Pyhän Hengen toimitus: sil-
lä hän on se, joca nuhtele mailma

laK.i6: synnin tähden. Cosca si/s nntt ih-
8. minen anda Jumalan Hengen i-

heäns nuhdella ja hänen Slclusans
wauutta, silloin rupea hän Dawi-

din

56
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din cansta ei ainuastans murhetti-
man sondejäns ja yli päiwä käymän
murhcisims, waan myös saman Da-
widin canjja uittaman wuodettans
yli yötä, ja castaman leposians kyy-
neleilläns. Silloin rupea hän Esi?s.6: 7.
ran cansia häpiämän ja ujoxuman
nostaa silmiäns Jumalan tygö, et-W.9:6
tä hän löytä syndins enändynexi
pääns ylitzcn, ja padat tecons ca,
swanexi hamantaiwasten asti. Sil-
join lyö hän rindoins Publicanin
canffa ja huoca, ei paijalla suulla, 18!
waan mmi sydammens pohjasta, 15.
Jumala armahda sinuas minun
syndlsen päälleni!

IHSUS.
Mingä lnurhen synnin ylitzen, si-

nä luulet, minulle olewan catckein
otollisimman?

Ihminen.Tämän lavsillisen murhcn, mi-
nun HERran lEsuxeni! cuin sin«
caldalstlla ajatuxilla on secoitcttu,
jos Jumala taman kerran anda
Mlnuile andexi, m minä ikanans
enä nijtt tehdä tahdo.. Uscon nnnä
olewan Mlle parhain otollisen, sen-

D 5 täh-
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tähden ei sanonut ainuastans Sinun
Kircon-Opettajas C!Kr) soliomux hä-
nen aicanans: Se on ennen caio.
Via yN oikia parannus, ettei e-
despHnsyndiä tehdä, waan myös
Sinä, minun HERran lEsmeni!
sanoit ihe sille miehelle, joca colme-
kvminendä-ja cahdttanalastaica ma-
cais VethcsYan Lammicosn, waan
sinulda tuli parachxt: Wasillensvn-

)oK.s: dlä tee, ettei jotaln pahetybata si,
14. nulle tapahdyis.

)DSUS-
Mutta cofta et sinq taipa olla

nijn surullinen enin
sinun pidäls oleman, sinun syndels
ylihe, mikä lohdutus on sinulla si-
tä «Vastan?»

Ihminen»Tämä! minun HERran lEsu-»eni! minä lohdutan ihäni siltä,
että mitä puuttu minun surustani ja
murhestani synnin ylitzen, sen olet
Sinä täyttänyt Sinun hämastyxel'
las, murhellas jaahdistuicellas, cuin
Sinä Wtitarhasa minun ja coco
mailman syndcin edestä kärsit, cosca
Sinun Sielus oli murhcisans ha-man

58
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man cuolemaan asti. minä tie-
da muuta lohomusta sitä lpastan 2/5: ss.Taiwalsa j" ma.m rääliä.

Mutta, ,oe sinä tmdmsit Dawt<
din canffa si)dämmellisi stl nmrhettia,
ja Petarin katkerasti itkeä;
luuletcos sinä sillä taitawaH ansaltasyndeis audm

Ihmmen.
Okon se caucana minusta, Nac-käin IGsuj lninä niln

sin! minä wtclä taidaisinolla
murlieUincn hamaan cuoleman asti,za sijnq siwusa itkeä lverta, nijn seMengan silnä pysyy:

Wan ah! ci itcun fynntstän,
EE werey woi mua pestä >

Sun weres, lEsus edellän,
Cum wuost, tain woi tehdä;

Se lausu hywää laupiast,
Eii' huuda costoo angaraft,

Cuin hurfcan Abelin werl.
Wjn sinä stjs uscot, että sinunMnet ja suuret syndis taitan sinulleanoen annetta minun ulos wuoda-

tttnn wcrcni tätzoen?
Idmi-
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Iymlnen.

Minä uscon! Rackaln lEm!
meillä wihcljäisittä Syndcisillä on
totta lunastus Sinun Weres cautta,
nimittäin Syndcin andm anda-
mus, sano Sinun TaiwaUisesti-op-

-601. i: venut Apostolis Pawali. Jos tej-
-14. dan synoln wielä werirustiat olisit,

pttck heidän cuittngin lumimalkian
tuleman, ja waicka he olisit njjncuin
ruusun-carwmset, pitä heidän cm-
tengtn uijnmin willa tuleman, sa-

Ls.i: iB.no HENra. Mingatähdcn tule,
wat ne wcrirustiat sunnit nijn lumi-
walkiaii? ja, sentahden, että lE-
suien Christuxen Jumalan Pojan
Wen puhdista mettä caikista svnnei-

l.)c)K.i:stci, ja meidän omamundom cuolet-
7. tawcusista töistä, palweleman elmvä-

tä Jumalala: Mitä teke äiti silla
paljolla riestallanisisiws? eikö hä-nellä sitä ole lapsen tähden? Mi-
täs Sinä tekisit, minun lEsureni,
sillä pallolla Merellä, cnin hicois
sinusta Pttitarhasa, ulospacotetti«
ruostittaisa, uloststettijn OrMntap-
pura-cmnamela, uloslastettin
SiWN pyhistä käststäs M Mlwoi-sms,
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stas, ja awolmesta kyljestäs ristin
päällä: Mlhinga st wereu paljous
hywä on? cikö sen pitänyt oleman
meidän saastaisten lasten cdcstam,
puhdistaman meitä calklsta synnei-
stä? Sentään HERra lEsu!
anna se wähin pisara Sinun were-
stäs, joen on minulle nijn raicas,
cuin se olis tänäpänä minun edestä-
ni ulosjuosnut , lagcta minun sndäm-
meni päälle talla hetkellä, nijn mi-
nä tulen puhdsteturi.

Mutta cuinga sinä tiedät nijn
wisiisti, että minun weriuen An-
sioni tule sinulle juuri nijn omastt
hywäxcs?

Ihminett.Minun HENran lEfureni! sen
tiedän minä Sinun omista sanoistas
jalupauristas. Sinä sanot lohan-nexen Colmannesa, että Jumala

racasti nijn mailmaa, että hän nn-
doi hänen ainuan Poicans, että/o-cainen cuin uscoo hänen päällens, ei
pidä hnctuman, mutta ijancaicktsen
elämän saaman. Jos nmt luma- MZIla on min racastanut coco mailma, i6.

eitä
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että hän andoi hänen cdcstäns hä-
nen ainuan Polcans, nijn minä
myös uscon, mä hän on racastg-
nut minua, joca mvös olen yri
cappalc mailmasta ja elän Mailma-sa, ja että hän myössm Mlmllle hv-
wäxi on andanut hänen Poleans,
etten minä huMls minun snnneila,
ni. la, minun lEsurenl! se O-

JoK 2i:petuslapsi, jota Sinä racastit, sa-
-20. no mMin: Että Sinä olet So<

wittdo caiken tNailmanSandein
t.loK. 2: edestä; nijn uscon minä nwös, et-

2. tä Sinä olet Sowindo miuungin
svtweini edestä. Minä uscon, että
Sinä,HEßra)Em! oletracasta-
nut minua, ja andanut itzes ulos

(3,1.2: minun edestäni, tunnustan minä
20. Pawalin cansta.

Mutta luuletcos, että minunSo<
windoni taita olla täydellinen sinunedestäs, joca olet nijn suuri jacau-
hia Svndinen, jolla on nijn monda
rastasta syndiä japahatecoa sinun o«
masatunnosas: Eitö sinun mielet
tkänäns johdu sencaldaiset Cainin a-jamltt, että sinun pahmtecos owatsuurem-
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suuremmat, cuin että tie taittaisin 6en. 4:
annetta sinulle anoen? iz.Ihminen.

Tosin tosin! minä teen kyllä u-
sein työtä toiwon ia pctwon walilla;
waan etten minä ole tähän asti up-
ponut epäynnaaldoihin, sen edestä
tule minun tijttä Sinun Pyhä Hen-geäs, joca minun tähän asti on kat- l.pet. A
kenyt uscon cautta autuuteen. 5.IILSUS.

Mngäcaldalnm on sijs sinun u-
scos? Ihminen.

MinunHERranlEsuxeni! mi-
nun usconi on se, (josa minci tah-
don cla ja cuolla,) ehkä minä olense sama, jolla on kymmenentuhatta
leiwlstatä welcaa, nijn olet cuiten-
gin SMli,HENraIEsu! Sinutt
SyndymiseUäs, Njnallas, Cam-
pamellas, Wereshicomisella, Ri-
stilläs ja Cuolemallas, paljota e-
nsmmin maxanut, cuin minulla ja
coco mailmalla wclca on. Minckuscon minun HERran lEswenl!
että waicka minä olen sangecksuuri
Syndinen, nijn Slna cuitengiiro-
let, paljon suurembi Synninsowit-

taja.
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taja. Minun syndini, ehkä cutnga
suuret ne owat, ei ole cuitengan e-
nämbi cuin yhden ihmisen synnit:
mutta sitä wastan sn Sinun sowin-

Kom. 5: dosyn Jumalallinen sowindo. Ia!
io,li. nijncutn yhdesä suuresa meresä ei m-

LpK.2: nuastans ne pienet wenhetja rimhet
i6. upponnu cosca ne ylönpaldlsest täyte-

-6011. i: tan, mutta myös ne caickein fuurim-
-20,22. mat sotalaiwat/ nijn uscon minä
Lbr.2: nun HENran lEsmeni! että SiZ

17. mm käsittämättömästi jaweripunai-sesa Ansios-Meresä, ei ainuastanswahät heickouden wirhet ja puuto-
«et,waan myös ne suurimmat omaw
tunnon<ynnlt upotetan. Sillä jos
jocu sylwi olis nijn suuri, jota ei tait-
tais anden annetta, nijn et olis Si-
nä, minun lEsuxcni! täydellinen
Lunastaja, jota Jumala minun war-
jclcon ajattelemasta eli sanomasta:
waan sen minä uscon, täydellisesti.

ElLricoxen on monet, rastaat candaa,
Ia usiat cuin suuren, meren sanoa:

Caick otit päälles lEsu cultengin.
Tklin ansios omistan nmllengin»

Minä mahdan sanoa sinulle, Syn-
dinen,
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dinen, nijnruin minä sanoin Cana-
nean Malmölle: Sinun»scos on
suuri; Mutta älä ikänäns laimi-hinlyö rucoilla armoa, pitä,es toi- iz: 28.wo ia usto wahwana haman lop-
puun asti. Sitlä tämä sinun uscos,
joea tänapänä on yli paistawainen
lamppu, taita Huomenna tulla sm-HewaiM kyntilän sydämmexi.

Ihminen.Sitä ajattelen minäMa, MnuK
HERranlEsuZeni! fentähdenhuo-ran minä myös jocapckwä Sinun
Opetuslaftes cansta,- li-sä minulle uftoonZa Smraeuwl.M.l7:
MN cansa: 5,

Waan wchwO uscon ainoasi»Etts edestän kärsin olet^Nijn lewon matstan mattast.Ia tiedän etts huuton cuulet»Sun Henges mua lohouttacon,Wijmetses sodas
Cosc'cowin tuolema cotte.

3^SUS.
Se Rucous on mahdollinen m-coilda; waan mitä sinä ajattelet

minun heicoista«ja helcro-uscoisistaluuletcos sinch ettei hei-
E dM
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dän wähä liscons kipinä kelpa mk
nulle nijn hywin cuin jongun toisenuscon palawainen soitto?

Ihminen.Kelpaa calketickin! minun
kclin lEsment! wähä kipinä on
myös tuli, wähä usco on myös usco:
nijnculn yliLapsi taita hänen wähäl-
lä ja heicolla kädelläns nijn hywin
pitä kijni yhtä culdapenningita, cuin
jocu Calewanpoicakin hänen wäke-
wällä kädelläns, nijn taita myösy-
Bi helcto usco syleillä Sinua, minun
lEsweni! ja Sinun Meristä An-
ffotas, cuin se wäkewäkin usco. Ia!
nijncuin tahtoa rucollla, ehkei sillä
woimalla, min jocu mielelläns sois,
on cuitengin rucous ja Heliä huu-kxoä. to Sinun Pyhisä CorwisaS, sa-
malla tawalla, tahtoa mielellänsuscoa, waan ei woida nijn lujasti ja
wahwasti, cuin jocumielelläns taho
dois, se on myössin usco, jota et Si-
nä ikänäns hyljä. Sillä wällllä,
Rackain lEsu! että Sinä olet an<
danutSinun tahdon uscoa,

l»WI.2: nijn anna heille myös toimitus, o-
». K, Sinun Pyhän lupawes jälkcn,

läluä
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Nsnä nijtä, joitta murheVnenfMn
M, ja <luta niztä, joilla sarMy rsz4«hengi on. 10.

Minä olen andanm luvamen,
puolestani, Mäns se pttämyös pysy-
män: (Taiwas ja maa ptta hucku- Klatck.
man, mutta min«n sMani n pidä 24:35.suingan huctandumM:) nimittäin,
Men minä särjtttyä ruoco nwren,
na ja suitzewaista kyntilänsydanbäNc42:3.
sammuta.

Ivmmett.Hywästistunattu olcon Sinun
Nimes, HERra lEsu! nijn tot-
ta, tuin ccncki mitä Sinä lupaat,sen myös Sinä pidät wahwana:!^:4,
sentähden uscon minä, että Sinun
woimas on heickoisa wäkewä, ja
<osta minä heicto olen? nijn minä 2. c:or.
wäkewäkin olen. 12:9,1a.IMSUS.Nijn löydän minä nytt sinun ty-
könäs, ilolla, sydämmeMn cmu<
mmm, ja Mwan u»con, jotc, o<
wat totisen paranMren olennollifetosat, mutta cumdt näistä cahtzelta
sn se cMutsin?E, Ihmi-
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Ihminen.

Nijncuin ihminen on cahdesta o-
sasta, Ruumista jaSielusta, mut-
ta Sielu on cuitengin se paras osa.
Nijn mnös on totinen parannus cah-
desta osasta, nimittäin, catumuxe-
sta ja uscofta, mutta usco on cuiten-
gin se paras: Sillä mikä on catu-
mus ilman uscoa? Se on Tatwas
ilman Auringota. Mlka on
was ilman Auringota? Pxi musta
pimeys; Mikä on yxi ahdistettu
Syndlnen ilman uscoa? Mi pi-
meydenLapsi, yxi epäitewamen Cat-
ni: sentähden cu minä aittuaftans
catzo yhdellä silmällä syndeini puo-
lm, janijtä itten, mutta toisella ca-
hon minä myös Sinun puotes, mi-
nun HERran lEsureni! silla u-
scalluxella, että Sinä minun syn-
dtni anoen annat.

ILSUS.
Mutta jos minä nntt tämän

kerran annan sinulle anoeri sinun
syndis, ni»n sano minulle sinun
omantundos päälle, cuiuga sinä
mielit ela taman pälwan perä-
stä?

Ihmi-
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Ihminen.

HERra lEsu! Sinä joca tie-
dat caicti. Sinä tiedät että minä)oK. 2l:
aiwon Sinun Pyhän Henges ar- 17.moncautta panna pois minun wan-
han pahan menoni Sinun silmais
edestä, ja sen siaan, nijncuin vxiuu-esu.t:l6.
siLuondocappale Christuresa, ruwe- 2.(Hor.
ta waeldaman yhdesä uudesa elämä- 5:17.
sä. Nljn suuri cmn minun rackau- Kom. 6:
deni haman tähän päiwän asti on 4.ollut sitä eli tätä syndiä cohtaan,
nijn suuren pitä, Sinun Pyhän
Henges awulla, minun wihani tu-
leman samaa syndiä «vastaan tä-
män päiwän perästä.

ITSUS-
la, racas Sielu, se ajatus ja

aieomus pitä sinulla ennen caickia 0-
leman; sillä jos ei sinulla sitä aieo-
musta ole, nijn ei ole yhtäkan maan
päällä, joca taita, eikä yhtäkän
Taiwaisa, ioca tahto sinulle andezt
anda sinun zyndis: Sentähden ca-
tzo wisusti etees, ettei sinun hengesäs
wilpiä ole! Catzo etees, että sinunpp5.322.parannuxes on y,i pysywäinen rau-
ha minun canffani, ja el yzi pal-

E 3 jas
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jas feisahtarnus MMtamiri päiwixi k
LMck ettet sinä ole sijna joucos

jotca hetken jakiusaus
l-ue.B:M Wlla polslangewat» SiM

muutamat 5 cuin kaywät minun
toUistllani, owO yhyw laisten kclr-
mettmealdalstt> jotta, cosca ne
telewat weden tygö juoman jatta-
wät pois tyköns caiken heidän myrcs
kyns mutta nijn pian cuin he owah

> juonet> nijn ottawat he jMens myr-
kyn fifallens: Nijn teke yZi osa mi-
nun Ehtolliseni-Wieraista: Cosca
heidän pitci mencmchl Mlnnn Ehtol-
lisellM syömän minun Ruumistani:
ja juoman minun Wertani, nijn he
kyllä sinä paiwanä jättäwat heidach
wanhnn mutta
nijnpiMcuin sepaiwa on ohitze nljltz
ei he ainuastans catzo Lothin Emäw^
nän canM heidän wanhau

6en. i33fyndlftn Sodolnans puoleen waan
26, he syöwat myös Mens olemuocnlt

nimcum coirat> jarypewat heitäns
nijncuin stat; M

22. sinch stnealtainen ole.
IhminenEläwä Jumala warjele minua

M
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sijtä armollisesti! Stjnä on kyllä,
että minä edesmenncllä ajalla olen
culuttanut minun elämäni niW ja
nW svnneisä, cuin miz un omalun-
doni todista; Sentähden sitä aicaai.?et.4?
cuin minulla on edespäin lihasti, en 2,3.
tahdo minä elä ihmisen himon, waan Kom. 2:
Jumalan tahdon Men, minun Iu- 15.
malalleni cunniaxi, lähtmmaisclllM
parannwe^i, ja ihclleni autuom.

IKSUS.Kyllä«kyllä sinun lupauxes hywH
on, ainuastans sinä ridat lupauies.
Sentähden, jos sinun henges on nytt
alyis, nijn muista/ että liha on heic-
ko, sentahden rucoile aina sinun Iu- Meell.
M että Han, joca hywan 20:41.työn on sinusa alcanut, tahdols myössen päättä sinun cmlemas-ja minun
tulemiseni-pailvän asti. I'dil.l:s.

Ihminen.
O! HERraminua pyydä autta,

Armos cautta,
Ole tykönan loppuun asti aina:

Nijn tahdon luiast kiusata pääll.
Mitan woln taall,

Jos muutoin minull Henges
lainat 5E 4 NW
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Nijwuscon todest,
Christmen puolest,

Ettei mailma liha,
Eik pirun wiha,

Taida minua uscosta pois painaa.
Tämän pltä oleman minun rw

tomeni ja chdälnmeni huocaus Si«
«un Nimesäs O! lEsu! ei ainua-
stans tänäpänä, waanjocapäiwä,
tämän päiwan perästä, haman mi-
nun cuolema-päiwäni asti.

IBSUS.Jos nyt ne, jotca pahat owat,
taitawat anda lapsillens hywiä lah-
joja, cuinga paljo mämmin anda
minun Taiwallinen Isäni sinulle

l.uc.n: Pyhän Hengens, (joca malmista
15. wahwtsta ja perusta sinun caikesa hy-

i. pet. 5: wäft) cosca sinä jocapäiwä sitä hä-
-10. neldä rucoilet. Ia täsä sinun hy-

wäsä aicommesas taidat sinä nytt,
minun Nimeeni, mennä Ripille;
Mutta yhtä tahdon minä cuttengin
ensist kysyä sinulda: oletcos sowitet-
tu sinun Christi-Weljes ja LWlw
mäises eansta?

Ihminen.
HCNra lEsu! Sinäloeatut-

tiste-
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kistelet sydammet ja muna-
scuut, Sinä tiedät etten minäcan- 1er.17:na minun sydämmesäni yhtaran sa- 10.
laista wihaa, wainoo eli pahutta ke-
tään ihmistä' wastan.

lESUS.
Ongo se juurt wiffi?

Ihminen.En minä taida muuta sanoa cuinsen: HENra lEsu! anna minulle
wjn totta tänäpänä andmcaictt mi-
nun syndini, cuin minä caikcsta sy-
dämmestani tahdon andexi anoa ja
unhottacaiken sen, cuin minun Chrt-sti-Wcheni minua wastan tehnyt on.

Mutta luuletcos sinä, että sinä
sinun anoen andamisellas taidat an-
saita minun anden andamiscnt, ja
että minä sentahden olen welwolli-
nen sinulle anden andaman, että
sinä ande,i annat sinun Lähilnmäl-
Ms?

.Ihmltten.
Se olcon caucana minusta, että

minulla smcaldaiset paisunet ajatu-
«t olis! Että minä andcxi annan
minun Lähimmäiselleni, se on mi-

E 5 nun
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mm welwo^isudeni, sinun oman kä-

l.uc.6: stysjälken; Mutta ettäMäHER-
-37. ralEsu! undm annat minulle, st

on Sinun suuri hytvvdes, Sinun
luvames Men. Pai-

-18,13. A sim ei ole. ft welca werrattapa,
cmn minä olen Sinusie welcaa mi-
nun lEsumu! sen welän suhteencmn
minun LahilnMnl on miuMle wel-
caa» Costa sinä mjnun lEsmeni!ändeZtailnat minulle kymmenen tu-
hatta eikö siMminun pi-
yais, anhaman myöden minun Lä-

lMttK, himmäisellemsata penningitä. Mi-
-18:24, lia luulen, cosca Sinä anden annat

28° minulle minun syndinif jotca.owat
minä tachan muista;.

elkqs stjs minun pidciis anden an-
damanminunLahinMäisellem muu-
tamita wicoja, cuin minun paha
llvanha Ahgmini nijn hywin muista,
eheä. hän. toisinansa unhotta pois

6enet wanhat hywät' työt.
49123. ISOUS-Mutta jotz ei sinunLähimmäises,

joca on sinua chastän rickonut, ole
sinuldaandefl anonut, tahhötcos cyi-
tengin hänelle andm anda?
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Ihminen»

Mielelläni caikesta syd ämmestä,
Minun lEsuxeni! minä lauman sa-
nat Sinun hywästi siunatusta suu-
Kas ja sanon:: Mb Taitvallinen
Mh anna. sille ja sille anyeiei nlitH
hau minua wastan risonut on, sil-
lä et hän ole tiMnvt> mitä hau ou
tehnyt.. Minä, lainnan myhs sa«- Lue. 23:
NM Sinun uscolliftldaTodistajaldas 34.
StephanMlda 5, ja sanon: HER-ra M lue hänelle tätä sondia 3 Ei 7:
minun itze tähteni, waan hänen 04 6y.
man Autndens tähden tahdoisin mi-
nä toiwotta, että hän mahdais tai-
ta mielehens johdattaa culnga pa-
hoin hän on minua wastan tehnyt,
eatm sitä caisesta sydämmestans za
Mcoilla Zumalaldans andtti anda-
musta, minä annau hänelle andtti
Mielelläni caikesta sydämmestä.

'IKSU.S." ' '

Mutta jos sinch löydät, että sinäolet jotacuta wastan rickonut, tah-hotcos siis rucoilla sildäandeZi?IdmmM'Jumala mmm muusta warfel-cont ios mwä pldälsin ltzenl hywä-
na
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nä sijhen, limittäin rucollla silda
andexi, jota wastan minä rickonut
olen, nijn minä olisin aiwan röy-
kiä, ja unhotaisin minun Christilli-
sydeni welwollisudcn; semähden,cosca minä nytt pian aiwon HER"
ran Nimeen uhrata minun lahjani
Marille, ja mmKan sijnä siwusa,
että minun Chmii-Weljeni, sen jasen pahan tähden, cuin minä hän-
da wastan puhmu, eli sen jasenpa-
htldcn tähden, cutn minä hänelle
siiattanne olen, taita canda wihaa
minua wastan, nijn minä tahdon
nytt ensisti mennä ja sopia hänen
canstans, ja sitten tahdon minä tuls
la ja uhrata minun lahjani.

Että minä nytt tästä sinun puhe<
stas löydän, ettet sinä zongun pul-
jan tawan eli ulcocullaisuden täh-
den, waan, minun Hengeni caut-

Luc.2: ea, menet (Ripille) minun Tem«
27. pl«jm njn mene nytt, HENran

Nimeen, sinne, culns aiwot! Mut-»
ta mcotcos sinä että sinun Rippi-
Iftlläs joca sinua ripittä, ja aset-
ta smuUe sinun silmais eteen sinunsytt-

76
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syndis, onmyöswolmtk, andeUan-
da sinulle sinun syndis?

Ihminen.Minä uscon todella minun HER-
ran lEsuxeni! minä uscon, että se
woima, euin simi annoit Saarna-
Wiralle coscas sanoit: Vttacat
Pyhä Hengi, joille te synnit an-
dexi annatte, nijlle ne andcxian-
Netan ja joille te ne pidätte, nijl-
le ne owat pidetyt on caiketickinlol,.2c>:
kelpawa wielä tänäpaiwänäktn. Mi« 22,23.
nä uscon myös sen, että cosca Si-
nä uscoit Petarin halduun Päästö-
jäSito-Awaimen taincaldmsilla sa-
noilla: Minä annan sinulle Tai-
n?an-N>aldacunnanaU?aimet: ja
mitä sinä maan päällä sidot, pi-
tä sidotun oleman Taiwais: ja
mitä sinä päästät maan päällä,sen pitä oleman päästetyn Tai-
lvais: Silloin uscoit sinä samat KlattK.'
Päästö -ja Sito-Awaimet caikllle 16:19.
Pttarin zälken tulewaisilleWirasa.

IKSUS.
Cuinga taltawat tämän nimiset

Papit ltzellens omista sen cuin minäsanem minun Opetuslapsilleni ja
«Marille? Ihm,.



73 MhdsKine»
Kymmen.

Totta, minun HERran lElw
z^eni! samalla perusturella taitamat
he sen itzellens vmista, cuin caicki a-
wio parit wielä tänäpäiwänäkin tai-
tamat Hellens omista sensiunauren
tuin minun HENranl ja MinUn Ju-
malani andoi sillen ensimmäiselle pa-

hän sanoi: Caswacat jalisändykät ia
Den. i: tanttäkät maata: Sen ww luma-

-28. la sanoi Adamille ia Emälle, sen sa-
noi hän caikelle awlo mäelle? ja seft
ruin Sinä, HENra sanoit sinun O-
pauslapsilles sen sanoit SinätaiM-ze nijlle, min piti Sinun Apulaisi-

,.cior.z:res Saarna-Wirasa wleman.
9. lOSUG.Mjn sinä sijsmahmastiuscst, et-

tä Papin andtti andamus on mi-
nun andexi andamiseni?

Ihminen.Toiscsti Uscon minä sen > sillä si-nunPatweljas, Saarnajatja Opet-
tajat omat Kastylätset sinun puole-
stas »a siasas: nljn cuin he castawat

5.20. . ututcen. Sinunsiasas, saaruawat
ja n.uwowat pmannuxeen, nijn he

myös
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mvös päästäwät !a wapnxi sanowat
ne wiheljälstt ja catuwaiset (M!nä sw>
non cawwaiset, sillä jos en minä
minun puoleldanl, ole catUwainen
nijn ei hyödytä Papin andexi nnda-mus minun enammin cuin lupaus
Paradisisii Waimon SiemmcstH
hyödytti heidän
shnneistäns Sinun siasas; sentahden
otan minä wastan Sinun Palwels
jas la minun Sieluni-Paimenen sa-
nat nijn hywinßipisä cuin Saarna
stuolisaktn, ei nijn cuin ihmisen W
nola wnan nijn cuin Jumalan sano-
ja: Nijn että eosca Pappi sano: Ole 2.'lKes.
hywäs turwas Minun Polcan cli 2:13.
minun Tyttäreni, sinun syndis an-
»etan sinulle anderi: nijn minä otan Klatck.
ne sanat nijn wastan, cuin minä ne 3:2.
tuulisin Sinun omasta makiastasuustas, minun suloisin lEsuZcni!

Mutta etkös Sinä cuitengan olis
wistembi syndein andexi ai damuxe-
sta, jos Minä itzc andexi audalstn si-
nulle sinun synois?

Ihmlnett.
Costa Sinä, minun NactatnlC,

swe.
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suMi! andei'i annat SinunPalwel-
jas cautta, nijn minä olen nijn wisii
andeli andammesta cuin Sinä itze
olisit minulle anoen andanut; silläse joca Sinun Palweljatas cuule,
hän cuule sinua, ja joca hänen vlön-
catzo se ylöncaho Sinun, olet Sinä,

w: minun lEsmeni itze sanonut. Ia!
16. minun Rattain lEsmeni! syndein

anoen anoamus, cuin minä saan:
ei ole Papin waan Sinun. SM
nijn cuin yn Cuningan palwclja, hä-
nen HErrans Myn jälken,on ulos
jacanutrahaa yhdelle kerjäläis jou-
kolle, jotca ei cuitengan ole hänen,
waan Cuningan rahat; nijn myös
Sinun Palweljas. minun lEsure-
ni! Saarnajar jaOpettajat jotca o-
wat Sinun lumaludes salaisutten
huonen haldiat,he jacawatulos nijl-

-4:1. le, jotca tulemat Ripille jaSyn-
ninpäästölle (jotca ei muuta ole, cuin
köyhät terjajat hengellisellä lamal-
la, jotca tulewat terjamän muma«
mia Sinun Armo-murujas la Ar-
mo, plsiuitas heidän isowaMe ja
janowalsiUe Stclmllens) niille sa-
wtt MM, jacawathe ulos Sinun

catcre»n
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taickein pyhimbaän Nimees, syn-
dein anderl andamuxen, cuitengln
ei ole tämä andezt andamus heidatt
waan Sinun; Mä Sinusta, HEr-m lEsu! todlstawat caicki Prophe-
tat, että jocainen, min usco Sinun
päälles, pitä Sinun Nimes mut-
ta synnit andtti saaman. lM

Tapahtucon sinulle nijncuin sinä
uscot, synnit andexi annetan sinut- MnK.'
le! sinun uscos on sinun wapahta- g: 13.
nut. Nijn cuin tuuli ajoi pois hei- l.uc.7:
näsircat Egyptistä ettei sinne yhtä- 48»
kan Mlle jäänyt; nijn minä myhs.
tänäpäiwanä, minun Armollani ja -
Ansiollani ajan pois caicki sinun syn-
dis, ettei yhtän ainoatacan sinulle
pidä estexi oleman. Sinun pitä mi-
nun silmäin edes oleman, nijn cuinsen, joca ei ikänans yhtäkan Mdick
tehnyt ole. Nijn puhdas Perisynni-
stä, cuitt sinä cannettin Castesta co- >

tia sinun altis huoneseen, nizn
tana caikifta teco-synneistä menet si-
nä nytt Nipildä cotia huonesees.
Nijn ihana cuin Aoami oli minun
silmäini edesä yanen wiattomudenS

F tth-
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Sant.4-: tilasa nijn ihana oltt sinä nytt täsä
7. sinun tilasas minun silmäiui cdesä.

Sielu.
Oi! minun HErran lEsureni!

Millä tawalla pitä minun Sinun
Pyhää Ntmeäs kiittämän, sen suu-
ren, armon edestä cuin Sinä minul-
le täsä osottanut olet? sillä wälillä
tijtäHErraa minun sielun, ja caictt
Mitä minusa on, hänen Pyhä Ni-
mens. Kljta HErra minun sielun
ja älä unhota sitä dywa, cuin han
tänäpänä sinulle tehnyt on, joca si-
nulle caictt svndis on anderi anda-
nut ja parandanut caicti sinun neo-
xes. Joca sinun henges on päasta«
nyt turmeluxest ja cruuncmnut sinun

k 5 103: Armolla ja Laupludclla.
1.2,3,4. IKGUS.

Costa sinä minulle, Kijtonn uh-
rat, nijn sinä ylistät minua, ja sij-
nä on tie, että minä osotcm sinulle

ks.so: Jumalan Autuden: sentähden me-
2Z. ne nytt rauhaan; Minun tähteni

Uuc.7: menet sinä Pudliccmin cansia wan-
-50. hurscanacotiahuonestes: mutta co-

Uuc.iB.sca sinä tulet cotia, nijn langecpol-
wllles j« mikesta sielultas ja lv^m-

mestäs



HERranChtoMsenjWierae. 8z

mestäs puhu minun Ingani wtelcl
edespäin tänäpänä, za aina Psal-
meilla, Kijtos-WirsiUä ia Hengel-
usillä Lauluilla, meismen jasotttam
minulle sinun syoammesäs, UpK.5:

Ihminen.
Minä kiitän Sinua, HENra

lEM! aina, ja SinunKljtorespi-
tä minun suusani alati oleman; mi-
nun sieluni pitä aina kerscaman i<
Hcans Sinusta että raudollijct sen
cuulcwat ja iloitzewat. Minä sanon95)4-:
minun Vstäwilleni ja omaisilleni: 3.
Plistäkat HERraa minuncanKmi,
ja corottacam ynnä Häneu Nimens: v. 4,5,
Mäcoscaminä (tänäpänä) HEN-
raa chein, cuuli Hän minun rucou-
zeni, ja pelasti minun caikista wapi-
sMlistani. Mutta, minun HER-ran lEsmenl! älä wihastu, jos mi-
nä wielä jotain puhun. Costa Si-<-en.m
nä tänäpan olet ollut mjn armolli- Zt2.
nen M andanut attom minulle caic-
ti miyun syndini, tahdotcos myös
tästälähin säästä minua uijstä ran-
galstuZista jawchamista, cuin mmä
synneilläni ansiimnm olen?

F 2 JS-
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M seura toistans. Cosca yhden
puun juuri on rewitty ylös, ntjn
täyty ozain cuiwettua ja ei kelpa e-
na witzan; Cosca syndi, joca on
juuri ja syy caickijn ajalllsijn ja ijan-
caickisijn waiwohinandmannetan,
nijn pitä synin rangaistmen itzestäns
langeman. Cosca yzi wäärlntekläsaa Armon, nijn ei hän kärsi ran-
gaistusta : Cosca sinä olet saanut
synoein cmde,i andammen, joca ei
muu ole, cmn minun Armo-Kir-
jani Taiwast, nijn ei sinun pidä
kärsimän ijancaictisudesa, sitä cuin
sinun pahattecos ansainnet owat.
Waan minun ristiäni ja Isällistä cu-
ritustani ei sinun pidä pyytämän
wälta; silla sen saat sinä totsinans,
osittain Mmsto-palari jaMuisto-kir-
jan sinun ennen tehtyin fyndeis y-
litze, ettet sinä pioäis itzeäs wiatto-

)er.3v:mana: osittain myös yhderi ter-
n. welliseri mälicappalexi, estämän si-

nua edespäin synneistä, silla ioca
lihasa kärsi, se lacka synnistä, sans

!.?«.4: minun Apostollni Petari. Mmm
1. caiken tämän kansa, pitä sinulla

ole-

84
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oleman minun armotil, ole sijhcn
tytywainen.

Ihmmett.
Minä tahdon otta Sinunterwelli-sen Calctis: minä tahdon canda Si- ?l! u<s:

nun wihas, sillä minä olen Sinua i;.
wostan syndia tehnyt. Loö minua McK.7:
witzalla, nijncuin IsäLastans, waan 9.
papahda minun sieluni helwctistä. ?ro v.

HORRA IKSU! 23:.14.
Jos nijn liene,
Ett Md' wiene

Minun rangaistmes ala,
Nijn curit' tääl',
Ia säästä sicl',

Aut e( synnist pois palan.
lESII Tmwast,
Aut' minua waiwast,

Ia usco luja laina,
Warjcle sijt,
Ettei synnit,

Mua cadotmecn paina.
Tee se minuU',
Cuin kelpa sinull',

Kohdut cofc ristlj cannan;
Waan wijmeiftld',
Ilancaictistld',

Nlä mua ylönanna.
3 3 Ms
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Ek mMnmuoto pidä sinun minu«
Jer.zo: ftapojes afttutt tuleman ijancaictlse-

ii. sti,ehkäminäwähänaicaa,tolsinans,
taidan curitta sinua cuitengin cohtu-
della: Sillä sinä tiedät, että mi-
nä olen uscollinen joca en salli jota-
kuta , (minun catuwaisista Lapsista-
ni) kiusatta ylitzen hänen woimans,

lo: iz. waan teen tiuftlmesta lopun, nijn
että he woiwat sen kärsiä.

Ihminen.
Sinä olet HERRA, tee minun

3:18. canssani nijncuin Sinulle on kelwol-
linen. Anna minun langeta Si-
nun käsijs, sillä Sinun Laupiudes

2.82M. on suuri.
24:14. IGSUS.Nijn, nijn! minun Lapseni l jos

sinä olet nijn armias sinun »Maas
cohtaan, ettet sinä pane hänen väl-
lens rascambata cuorma cuin hän
eanda woi: Pioäiskö sijs minun
zoca olen Laupiuden Isä ja caiken

z.tlor. LolMtmen Jumala, salliman sinua
i. 3. minun Lastani, jongaminä nijnrac-

kana pidän, ristin alla waipuman?
. Sitä en minä tee lkänans, minun

sydäm-
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sydämmenl halke sinuc» cohtan, ja
mlnun täyty arm chta sinua. Zl:

Il?miiien. 20.
Waick'me olem pahut täynäns,

Ia aina synnts elam:
Nijn cuitenginarmoipäänäns.

Tahto haa Warista pac.llem;
Hän meitä synnlst paastapl,
Ia ricttaudest pestpi,

Olcon hänen ainoan kijtos!
Costa nytt y« Camwaiuen Rip-

pi-Lapsi on cotona huonesans wei-
sainnut yhden Kijtos - Wirren toisen
jälken, hänen lEsmcllenscunniaxi,
nijn se langee cosca ehto tule, hänen
polwillens, ja pitä Ehto-Rucou-
rens, rucolllen muiden Nucoustenseas, jos hänelle nijn telpa myös
tämän:
/Mlnun caickein Pyhimlnän jal-

cais-astin laudan eteen, mi-
nun ractain Wapahtajani HERra
lEsu Christe, lasten minä tänä Eh-
tochetkenä »ninun sydämmenl sisälli-sen ja nöyrimmän kiMen, sen ede-
stä, ettet sinä ainoastans tänä edes-
mennenä paiwänä, nijncuin ennen-
gin calckeua minun elinaikanani, o-

-3 4 le
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le warjellur>minua caikesta pahasta
ja tehnyt minullecaictia hywciä ruu-
min puolesta; mutta myös tanä-
paiwänakin erinomattam pelasta-
nut minun caikesta pahasta Sielun'
puolesta. Sinä oltt pelastanut mi-
nun perkelen candeista, joiden caut-
ta M minun päälleni cannoi sen
Wauhurscan lulnalan Caswoln e-
desä yötä japaiwä, minun suurten

Hpoc. syndetni tähden; Sinä oletpelasta-
-12: w. nut minua Mosexen

cuin hänellä oli minua wastan, sum-
man, kymmenentuhatta leiwistätä;
ja pojcspyhkinyt ftu sinwl omalla
Werelläs ja naulinnut sen Ristis

501.2: päälle: Sinä oltt wapahtanut mi-
-14. nm nijn yywin synnin wioista cuin

syndeingin rangmstmista ja olet mi-
nun Sieluni aiwan fydälnmellisestt
wapahtanut, ettet se jahei-

M 38: ttt caicti minunfyndini selkäs taa.
I7« Caickein näiden edestä kijtän

nä Sinua, HERra lEsu! minun
sieluni ja sydammeni pohjasta, jaru-
coilen Sinua edespäin samancaldai-sesa jydämmen nöyrydesä, ettei ai-
noastans minun ruumini mahdais

88
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tänä yönä lewollisesti MHata, waan
myös minun Sieluni tänä yönä ja
aina tygös walwoa, mjn että minä
aina mahdaisin olla walmistettu mi-
nun cuolemaani laSinun duomioos,
ja mjn muodoin olla se uscollinen
palwelja, cuin Sinä, minun HEN-
rani ja Isändäni, löydät tulduas
walwomast, 1.uc.12

Nytt annan minä itzeni ruuniini 37.ja sieluni, hengeni, jäseneni, huone-
ni ja cotoni Sinun Jumalallisiinkä-
sijs; Sinun Pyhä Henges hallit-con minua, Sinun oikia kätes has
laitcon minua, SinunEngclis war-
jelcon minua, tänäpänä ja jocapai-
wa, tann yönä ja joca yö,! talla
hetkellä ja caickena minun clinaica-
yani sijhm wijmmeiseen hetkeen asticutn minä teen työtä cuoleman canf-sa, silloin anna minun HENra lE-
su! Sinun haawolsnuckua hiljaisu-
dcsa, että mlna kerran mahdaisin y-
lösheratä iloisesti, ja nijn muoooiy
snalle käydä Sinun Talwalllften I-säs huoneseen, cusa on monoa asuin
sia. Cuule minua HENra lEsu! M. 14
Snm,n POan Syndvmises, Si« 2.

F 5 nun
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mm catkeränPljnas, Sinun wtls
dm Merisen Haawais ja Sinun co-
wan Cuolemis tähden, cmn tidut-

Sinun syndändäs Nisttn pääl-
la, Amen,

Sinä olet löytänyt armon minun
silmäim edesä, la minä tunnen si-

llxocl. nunNimeloäs; smtahdenpanenytt
33:12. minun Lapseni maata, minun Ni-

mccm ia macaa makiasti minun hel-
masimi! Minä, joca en macaa eli

k 5 l2i. torcu, warjelm sinua, nilnculn Wav-
tia, mm sinua nijncuin Isä> olen
sinun tykönäs nijncutn Plkämies.
El sinulle pidä pahaa tapahtuman
eikäyhocngän waiwan pacoittaman
sinua, waan rauhasa pitä sinun co-
tos oleman, sillä minä tahdon sen
ymbäri aidata.

Ihminen,
Tämän Sinun lupauxes päälle

minun rattain HENran lEsmenl!macan minä Sinun Nimesäs, losa
minä olen yhdcsä mrwallistsa sata<masa, Sinulle Pvhä Colminnm-suus, olcon kiitos jamunia ilancaic-
tlscstl«. Minun wljmlneinen Ru-

couxe-

90
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komeni-huocmls tänä iltzana ja ioca
tlda pitä tästälähin oleman tämä:

Mä lEmxcll itzem annan,
Cosc silmäni kijnni painan.

Hän olcon ain apun ja kllpeni,
Pois poistaeon caiken waiwan:

Itoit meit Jumal Taiwaisa.
-!c H: 5 ch:

Aamulla cosca se, tsca Ripillä
on ollut zaaicooitzensHENranEH-tolliselle, heräjä, rupee se sama jäl-
lens puhuman lEsuzen cansia jasanoman:

Ihmmett.
(humala. Sinä clet minun Iw

malan, warhain minä tygös
hcrajan, Snma mlnunsieluni
minun lihan halaa Sinua; Nijn-Ps63:e>
cuin peura himoitze tuoretta wettä, 3.
nijn minun sieluni himoitze Sinua
Jumala. rc^i.

Nouse nopiafti ylös; sisla minun
pitä tänäpän oleman wiercmna si-nun huomsas.

Ihmitten. 5.
HCRra lEsu! En ole nnnä to-

sin mahdollinen, että Sinä tulisit
MINUN
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KlattK. minun cateom' ala; mutta cosca
8:8. Siyä che sttsot minun syoämmeni

owen edcsä ia colcutat ja minä tuu-
len Sinun ääncs nijn minä tahdontänäpäuä anxita owen Sinun e-
ttes, ja anda Sinun pitä Ehtolli-
sta minun canssani ja minä Sinun

Hpoc.3: cantjas.

Ctta sinä tänä yönä, nijn cuin
minun racas lambaani, jongaminä
Minun callilla werelläni mm mm
wiattcman ia puhtan carihan we»

i.?ee. i:rella, ostanut olen, olet maannut
19. Minun sMäni, nilncuin myös si-

nun tästä lähin ioca yö pitä saman
maata, nijn cauwan cuin sinätuu-
let mmua, st on sinun Paimcnes

)ok.ic>: äändä, joca seura minua, m n si-
-- NNN pitä saaman tänäpänä syöds

minun leipäni palasta, ja juodami-
-2.Bam.nun uoma-astiastani, cosca sinä

12.3 saat minun omalla pöydälläni ma1?5.54:9
?s.54:9 sta cuittga suloinenminäolen. Mut-sano minulle sinun omantundos

päälle, halajatcos minun Ehtolli-
stani? Iymwen.

NiMMN Sluä, minun HER-ran
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ran lEsuxeni, syö-»
da Päsiäis-Lamlnasta Opetuslastes
cansta; Nljn olen minä myös tähän 1.uc.22
aiean halainnut /ja wielä nytkin ha- 15.
lajan saadmeni nautita SiNUn Nuu-
tmstas, ja Sinun Wettns. Nijn-
cuin M isowainen halaja Leipää, ja-
nowainen Lähdettä, ja sairas Pa-
randajata; nijn halaja minun sie-
lun Sinun Pyhää EhtoUistasv

Autuas olet sinä jocaisootja janoot! Mtck«
tauäpänä pitä sinun tuleman rawl- 5:6.
turi minun Ruumillani, ja sinun
Sielus-lano sammutetu?t minun
Wcrelläni. Mutta uscottosinnös,
että minä sinulle hywäli olen asetta-
nut minun EhtoUismi?Ihminen.Totta! minun HERrani lEstl-
xent, nijn cauwan cuin Sinun Sa-
nos owat sclkiätAsctusjanoisa: Tei-
den edcstan UlosannetM jaulos-
wuodatetw syndein andexi att-
damisexi, ja minä olen syndinen,
joca tarwitzen minun sondetnl anoe-
xl andamusta, nijn uscon minä en
mnoastans sitä waywasti, että Si-

nä,



Mahdollinen34

nä, MlnuwlEsmeni! nijnculny,i
caickitietäwä HERra, rackaudesa a-
jattelit minun päälleni, cosca Sincl
yöllä asetit Ehtollisen, waanmyös,
että Sinä Minun syndelnlanoexian-
damisexi olet andanut Sinun Ruu-
mis uhriZi jaSinun Weres lowlnno-
,i. ISSUS.Mutta ustotcos sinä sen ilman ul-
lscullmsutra, että sinä, minun Eh-
tollisesani , saat totisesti Leiwäsäja
Wiinasa,Leiwän ja Wijnan cansia,
Lciwän ja Wijnan alla, minun To-
tisen Ruumlni ja Wereni.

Ihminen.
)on. 14: Oi! minun suloisin lEsureni! mi-

6. minun pidais sitä ujcoman? co-
sta Sinä, joca olet itze totuus, olet

26:26, sanonut selkehillä sanoilla lOttacat
27,28. ja syskat tama on minun Ruu-

>!2rc 14: mmi, ottacat ja juocat tama on
Nuden Testamendin Calcki mi-

Luc. 22: nun Weresani etc. Taiwas ja
19,20. Maa pttähucwman, waan nämät

l.cor.lu Stnun sanas ei pidä ikänäns huc,
2?,24,2skanduman.
Luc. 2l: IKSUS.

33. Mutta tludmcss kasitta, cuulga
st
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se taita olla mahdollinen, ettäMinä,
joca 1700 ajastaicaa sitten, annoin
minun Ruuniini ja Wereni ulos-
wuota, Ristin päällä, taidan nytt
tähän aican anda sinulle saman mi-
nun Ruumini si)ödä ja saman mi-
nun Wereni juoda?

Ihminen.
Sydämmelli lEsu! en minä ko-

sti tafti mzllänmuoto minun jarkeeni
mitä se taita kasitta eli ei: waan mi-
nä pidän itzeni ynkertaiscsti Sinun
Sanois ja uscön ne. Se cuin on
mahdotoin minun järkenl silmäin
edesä, ei ole mahdotoinSinun Caic-
kiwaldiain Silmäis edesä, sillä Iu- ?acK.B:
malan edesä ei olemitän mahdotoin- 6.
da. Minä uscon scntähden, minä Luc. i:
elän ja cuolen sen päälle, että cosca z6.minä tulen edes Sinun Ehtolllscl-
les, nijn minä saan nijn wisiistiLei-
wän alla Sinun Ruumis cuin mi-
nä ottaisin sen rististä minun sylihini
ja cosca minä juon Wijnan Calkista
nijn minä saan nijn wistijn Sinun
Weres, cuin minä seisoisin Sinun
Ristis tykönä ja saisin sen juomvan
Wercn Sinun awatusta kylMäs.
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Mtuas olet sinä, jocaetnäeja
/ok. 20: cuttengttl ustot! tapahtucon sijs si-

-29. nulle ntjncums ustot! Minä, joca
tahdon coota,wiheljäisiä köyhiä syn-
disitä, minun sijpeini ala> mjncuin
cana poittans: Minä Jumalan Ca-

-23:37. ntza, joca pois otan mailman syn-
loK. 21: M, minä odotan nytt sinua minun

29. Sijaren, racas Morsiamen/ ole ter-
wettullut Wieras tanäpäna minun

9. pöydälläni, Taiwan Manna pitä
sinun siiaman syödä, mutta sitä mai-
stan ei pidä sinun ikänäs minua un-
hottaman.

Ihmittett.
O lEsu armias,
Täswaiwas waikias,

Mun Sielun tygös tulee,
Cuins cutzut huuton cuule?

Ann' armos pisar wuota>
Mull turwa tustis tuota.

Silla walilla, culn se Pyhä Eh-
tollineN ulosjaetan Leiwän ja Wiz-
nan alla, nijn puhuttele lEsus ih-
mistä tällä taivalla.

IKSUS.
Minä jota olen catcttln ibmitten

Wnpah-
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Wapahtaja, waan winomattain
uscollisten, kihlan nytt sinun jällensl.Im,,
thellenl, minun racas Sieluni nljn- 4:w.euln minun ractan Morsiameni, jattos.2?
nijnculn minä olen racastanut sinua ,9.
alusta, nljn lnpan minä racasta si-nua loppuun asti, ja nyttvhoe,imi« ZoK.lz:r.nun rackaudeni MertlN sinua coh-
tan annan minä sinulle tämän Lei-
wän alla, minun oman Totisen
Wereni juotaa. Ett sinä taida, cor-
kembata ja callimbata Nackauden
panttia mlnulda pyytä.

Iynunen.
Mikä minä synoinm ihmiDen o-

len, että Sinä HErra lEsu! mui-
stat minua ja minä wiyeljaincn ih-misen-Lapsi, ettäs minua corjaat?
En minä olis mahdollinen oleman
<wen wartiana Sinun Huonesas,
paljota wähemin olla Sinun Mor- u.siames; mutta cosca Sinä cocotat
minulle Sinun Armo-Kätes jayns
nä nijn callin Ractauden-pantin,
»ijn lninä otan Sinun lEsu! mi-
nun Mamiehe,ent ja lupan racasta
Sinua nljn hvwin myötä-cuin wa-
stolngintäymisesä nijnhywln elämä-
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sil cuin cuolMasakin, ja yhden mor-
ktti otan minä Sinuloa en ainoa-

ni stans SinunCaicteiwpyhindä Nun-
mlstas ja Sinun Hywästisiunattua
Wertas, waan minä annan myös
Sinulle wastunjn minun syoämme-
ni täynnäns Uscoa, täynnäns Rac-
kautta, ja taynnäns tottelemusta ja
Cuuliaisutta.
«la, alli hylja niitän annan,

Ia lahjax etees cannan,
Sä tiedät täll elolla,
Ei woi pnrembat olla..

Nijncuin Apostoli Johannes, jo-
M.13: ca aina macals minun rinnoillani,

23. oli se Opetuslapsi, jota minä enim-
M.21: mäst racastin; nijn olet myös sinä,

20. Sielu, joca talla hetkellä olel maan-
nut minun rinnoillani ja imenyt mi-
nun halvoistani parannuxen ja loh-
duttaen, minun Morsiameni, jota
minä corkiastiracastan; Mutta käy-
tä itzes alnoastans nijn tästälähin,
että minulla olis aina syy, racasta si-nua yhdencaldaisella rackaudella.

Ihminen.
Cuinga sijs pitä minun käyttä-

män
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män itzeni minun Raunin HER-
ran

lESUS.
Ole Minulle, Sinun Mamie-

helles, nijn uscollinen, että sinära-
castat minua ylchen caickia ihmisia
mailmasa ia ylitzen caiken sen cuin
mailmasa on.

Ihminen.
Jumala Pyhä Hengi warjelcon

minua sijtä, että minä jotacuta ih-
mistä eli jotakin muuta mailmasa
corkeimmin racastaisin, cuin Sinua
minun rackainMämieheni, HER-
ra lEsu! IMSUS.

Costa minä yhden kerran kysyin
minun OpetuslapseldaniPetarilda,
sanoden: Simon lonanpoica! ra-
castattos minua? Wastais hän:
HENra, Sinä tiedät eaicki, Si-
nä tiedät että minäracastan Sinua. )aK.2I:
Jos minä nytt tällä hetkellä kysyi- 17.
sin sinulda jasanoisin: Minun Sie-
mm, minun Morsiameniracastackos
minua? Mitä tahdot sinä sijhen
wastata sydämmes pohMa nijn hy-
win cuin sinun suullas?

G 2 Ihmi,
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Ihminett.Minä racastansydämmestäni Si-

nua, HERralEsu, minun Woi-
man, minun Callion, minun Lin-
nan , minun Wapahtalan, minun
Jumalan, minun Wahan, lohon
minä turwan: minun Kllpenl, ja
minun Autudeni Sarwl, ia minun

eciz:?,Warjelluxen.

Kyllä sinä hywln lupat sanoisas:
«utta osota se myös itze työsti. P-Ri Morsian, joca ratasta hänen Pl-
kämiestäns, puhu ealckein miclum-
min hänen cansians: Niin myös
jos sinä olet minunracas Morsiamen
»i ia racastat minua sinunPlkämie-
ftäS, nlln puhu tästälähin wirlasti
minun canHani Aamulla, Puoli-
pälwänä ia Ehtona, hillan la war-
hain, niln hywin minun huouesani,
tuin sinun omasakin huonesas, Ru-counsa jaKiltoswtrsisä ja Hengellä
M Lauluisin Ei yxitänuhri ole mi-
nulle nizn racas, ja en minä pidä
mitän nijn callina, cuin yhtä har-
rasta tieldä. Pn Morsian jocarä-
lssiä Vlkamlestöns, cuvldele silloin

caie-

100
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eaickein mielummin, tdsca hän pu-
hu : Nijn myös jos sinä olet minunracas Morsiameni ja raeastat mi-
nua, nijn cuuldele tästälähin wlrja-
sti, cosca minä puhun sinun cansias
taicka minun Nrjoitetusa Sanasaniett minun Palweljaini cautta: sil-
lä jocaheitäcuule, hän cuule minua.
Ia jos sinun ractaudes on minua is.
eohtan nijn palawa, enin minun on
sinua cohtan, nijn ttt sinä suutu cuul-
delemast minua (nijn luin ne tyl-
mäkiscoiset mailman lapset tekewät,
joiden mleiestä ei yxttän hetki ole nijn
pitkä ja ikäwä, culu se hetki, jona
heidän pibäis minua ja minun Sa-nani enuldeleman) waan yhdellck
stncaldaisellasisälisellä halulla, cuin
ne waeldawaiset Opetuslapset, joi-
den sydän oli palawa heisä, cosca
«ina tiellä puhuin heidän canssans
ja selitin heille Kirjsituria.
Morsian, jocaracasta Plkamiestäns, 32.
<i hän ikänäns tieten ja hywällä eh-dolla wihoita händä ja saata händckmurhelllsexi, waan eaickee sitä, euin
taita ilahutta hända ja olla hänelle
«ielisuoftori, sitä hä» puhu ja teke:

Gl Nij»
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Niin myös sinä olet minun ra-
tas Morsiamen, jaracastat minua,
nijn cartat sinä juuri wisusti, ettet
sinä ikänans jollaculla wapa ehdol-
lisella la yallltzewaiWa synnillä mi-
nua wthoitais, ja minun Hengeänt

4: mmhelllseri sattais, waan caiken sen,
30. cuin sinä minun ilmoitetusta Sana-

stani, joja sinulle sanottu on, mi-
kä hywa on, ja mitä minä sinulda

tiedät minulle otollisen o-
8. lewan, sitäajattelet sinä, sitä puhut

sinä, sitä teet finä, tänapänä ja jo-
capatwä tästälähin. Sillä, joca
minua racasta hän pitä minun Sa-

-sc>K. 14: «ani. Se on rackaus Jumalan tl)-
23. gö, että sinä hänen Kästons pidät

i.)c)l,,s:jahancnKästynseiolerascaat. Jos
3. si m nytt tällä hetkellä cuulet, cVin-

ga sinun pitä oikein minua racasta-
man, nijn sinä olet Autuas jos si<-

tzl)!.' nä sen teet!
Ihmimtt,

Nijncuin Cuningas Achis sanot
kerran Dawidista: En minä ole löyn-
nyt mitakän hänen cansians siitä ai-
jasta, cuin hän pakeni minun tygö-

-1.82M. ni: Nijn tahoon myös minä, mi<
29:3. nun
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nun HENran lEsuMi! Sinun
Hcngcs Armon cautta, ahkeroita i-
Hlän, nijn elämän, ettei Sinun pi-
dä löytämän minun tykönäni yhtä-
kän wapa ehdollista ja hallitzewai-sta syndiä tämän päiwän ja hetken
perästä.

Minä mahdan sanoa sinulle, mi-nun Sieluni, nijncuin Cuningas
Salomon sanoi muinen Adoniasta,cosca hän pelwosta hänen tähtens sei-soi Templisä ja tartui Marin sar-
win: Jos han tahto olla toimelli-
nen mies, sanoi han, nijn ei pidä
yrikan hiuscarwa hänest langeman
maan päälle, mutta jos jotain pa-
hutta hänes löytän, nijn hänen pltä
cuoleman: Nijn myös sanon minä
nyt sinulle, Sielu: Jos sinätahdot 52.
olla toimellinen ja uscosta wahwa
minun päälleni, nijncuin sinä mi-
nulle luwannut olet, nijn ei pidä yh-
täkän caikista sinun tähän asti tehdyi-
stä synneistäs, talcka suurembiä eli
pienembiä sinulle tygön luettaman;
Mutta jos tämän päiwän jälken,
jotakin wapa ehdollista pahaa sinun

G 4 canstas
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eanstaslöytsn, nijnowat sinun wan-
hat syndis finnlle wasmrexi, ja nij-
den tähden pitäFnun mvöstinljan-
ealctlsella Cuolemalla cuolemän.

Ihminen.Minun ractain lEsureni! t<imä
sn minun lupaureni ja wahwifta-
miseni, cuin minä nytt teen Sinun
Pyhäin Caswsis edesä:

Jos mun elää wielä sitonet,
Tahdon Henges woimaUa,

Wälttää catcti ftinnin juonet,
Carttaa caikeU tawalla;
Henges cansian seisocon,
Mullen tien osottacon,

Ettän joucos uscowitten,
Taiwais saisin ilon sitten.ILSUS.
Ilo! seTaiwalllncnilopitätoti-

ftsti oleman sinun. Sinun sydäm-
mes pita terran iloiheman ja ei yh-
dengän pidä sinun iloas sinulda pois

leck is: ottaman, ainoastans että sinä ehit
22. minusa sinun suurlnda iloas ja ty-

tymvstäs.
Ihminen.

Se on ja pitä oleman minunilon,
että minä itzeni Jumalan tygö Pi-

dän,
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dän, minun lEsurentt ja panen
minun tolwoni HERra» HER-ran päälle, pf. 7^

Mutta luuletcos, että sinulla tä-
«äpäiwänä, joca on sinun Hengel-
linen Hää-pätwäs, on joeu ilo m<-nusa sinun Wapahtajasas ja PUH-
miehesäs?

Ihminen.Totisesti! iloihen minä HERra-sa, ja minun sielun rlemultze Sinu-
fa, minun rackainlEsuxeni! silläSinä olet tänäpöna puettanut mi-nun Sinun Autudes Vaatteilla jei
werhoittanut minun Wanhurscau->es Hamella; nijncuin Plkäca«< rcsi:
nistettu Papillisella canniftuxells, 10.ja nijncuin Morsian eaunistettu eau-
nisturesans: Niin myös, cau-
nlstelen minä, tänä minun Hen-gellisenä Hää-paiwänäni, minun
Hengellifisä Hää-waatteisani, ja
tunnen ynnä, minun Stelusantsencaldaisen maun Ginun Taiwal-
lisesta mateudeftas, että. Jos se
lEsu! tahtoson, Armosnytmnn
corjateon.

05 ?H-
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Ongo se sinulle mielin, aina ha-
watta scncaldaista iloa?

Mminen.
Oi nijn! minun HERran lEsu-

reni! Nlincmn ludanCansia mui-
nen sanot Sinulle: HERra, an-

-SoK 6:na meille aina sitä Leipä; nijn mi-
-34 na sanon myös nvtt, HERra IE-Lbr.6:s. su! anna minulle aina tämä ilo,

sillä se on totisest y,i esinmcu Sinun
TaiwaUiscsta ilostas, ja sen tulewai-sen mailman wolmasta.

Jos sinä ahkeroitzet itziäs olla yh-
desä ainapysywätscsa yhdistmesa mi-
nun canHani, ja cawahdat itziäs,

sinä suostu johonguun synoijn,
6. nijn taidat sinä aina maista ja ha-

watta. sencaldaisen ilon.
Ihminen.Mutta minun rackainlEsulenl!

cuingasta sijs se tule, että Sinun
rackaimmat Lavses toisinani caipa-
wat sitä iloa, ja ehkä he pelkäwät
Sinua catkesta sydämmestäns jacar-
tawat syndiä, nijncuin Kvhknläinen
Hauckaa; cuitcngtn el taida he toi-

sinans

106
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sinans maistaa cuinga sutoincn Sinä
olct, eli saada jotacuta selkiätä todi-
stusta Sieluisans Dtä, että he owat 8
Jumalan Lapset ja Sinun Morsia- 16.mes, HENra lEsu?

Se on caicki tosi, raeas Sielu,
cuin sinä sanot, multa minulla on
sijhcn Pyhät syyni, etten minä mi-
nun Lapsilleni laste aina wijnc,, ci
myöstän aina wettä, waan tolst-nans wljna, toisinans wettä: Jos
he aina saisit maista sitä iloa ilman 15:40.
waihetusta, nijn he taicka halwcmba-
na pidäisitsen saman,nijncmn Israe-
litit teit Mannan cansia: elickä myös Kum.
tulisit Hengellisesti ylpiärnsentahden, 21:5.
ettei Pawali corotais itzeäns hänen
slluresta llmoituxestans za sen ylitzen
että hän tuli otetun ylös eolmandcen
Taiwaiscen, ja siellä cuuli sanomat-
tomat sanat, annoin minä pistimen
hänen lihans, Satanan Engelin,
händä rustcoiyeman, mutta eisitä2. <7or.
waliemmin ollut hänellä minun Ar- 12:7.
mooni, ja minun Armoni oli woi-
mallinen sijnä hettosa. K,
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Ahminen.Nijnowat SinunLapses, HCN-

ralEsu, cuitengln armosa Sinun
tykönas, ehe ei he taida sitä aina l-
He hawaita, tuta ja löytä?

Nijn! cosca he luulemat, minun
olewancauwembana heistä, nijn mi-
nä olen heitä silloin caictetnlikembä-
nä. Heidän cantians on pian nijn
asiat, euin yhden Morsiamencansa,
joca taita tainlstua, Mlicta hän on
hänen Mämiehens käsisä ja Ma,
ei hän euitengan tiedä cusa hän on,
ennen cuin hän heräjä. Nijn myös
en asia minun ahdistetun Morsiame-
ni cansta, jolda minätoisinanslym-
myttin iheni; hän on minun sylisä-
ni, ja minuaaiwan läsnä, jaminul-
le aiwanracas ehk eihänsitähawai-
he, ennein cuin minä jällensilmot-

C«nt. i: tan itzeni hänelle ja suuta annan hä-
i- nelle mtnun suuni andamisella.

Ihminen.Nijn hawaitzen minä fijs, minun
pnnv «. racas lEsuxeni! että nijncuin Si-

,,

"' nulla on Sinun ilos ihmisten lasten
"' eansa, nijn leikitzet Sinä toisinans

heidän
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heidän canstans, nijncgin Niti toi-
sinansa seiso seinän ellcta ackunan ta-
cana ja kätkee itzens hämn wahänLapsucaisens edestä. c»nt.2l

MSUS. l 9-
Nijn! «ijnseon; mutta nijnculn

nijlle iotca minua racastawat, caicti
cappaleet parhaxi käändywät,
pitä myös tämän minun kätkemlse- 21.
ni käändymän heidän Sieluins par-
hazi: Sentähden sano minun Ope-
tuslapseni Jacob: Autuas on se mies,
joca kiusauxen kärsi: sillä cosea hän
coeteldu on, nijn hänen pitä elämän
cruunun saaman,jongalumala uijUe
luwanut on, jotca händaracastawat. l3«m.

Ihminen.Totta nijn! minun HErranlE-
wxeni, minä tiedän, ettäSinä teet
caicti hywin aicanans.

ISSUS.
Mitä minä teen, ett sinä tledä

wielä caickia, tästä lähin saat sincl
fen tietä: mutta sen pitä sinun, mi-
nun racas Sieluni, ennen caickia
tietämän, että jos sinä tahdot olla
minun Morsiameni la olla alino-
Nlaisesa yhteydeft minun cansiani,

nijn
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nijn pitä bywät awut oleman sinun
ystäwäs ja synnin sinun wihollises.

Ihmittett.Nijn totta cuin minun Sieluni e-
lä. tahoon Minä tämän paiwän
perästä, cUttenqin Pyhän Hengenawun tantta, soti cuin minä par-
hain taidan syndiä wastatt. Ia ke-
hoitan muita taustani sanoman;

Nijn syndiä wastan soticam,
Ia pahus puolestam oticam

Cuin Christuxen cuoleman saatti:
Kijttätäm hand sangen suurest
Cuin meit' päast' hädäst jamurhest.

io: Tee st, niin s saat elä! ja että si-
-28. nä sitä enämmin mahdmsit cawah-

ta itziäs synnistä, tahdon minä nytt
päätöxexi anda sinulle hywän neu-
won. Cusa ikänäns sinä olet, mitä
ikänans sinä teet, nijn mielehcs joh-
data jocapäiwä Neljä cappaletta.

Ihminen.
Mitkä owat sijs ne neljä cappa-

letta,minun HErran lEsurem! cuin
minun iocapäiwä ptta? mieleheni
Mattamau?
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Se ensimmäinen, cuin sinun pita
mielehes johdattaman,onCuolema,
joca on sinulle juuri wisti, ehkä se on
sinulle tietämätöin cosca, cusa ja
cuinga sinun pttä cuoleman; ja!
cuolema taita olla sinua paljota li-
eembanä, cuins Ustotcan. locaitze-sta yitilawestä, cUln sinun ruumtfas
on, taita hän tungea ltzcns sisälle,
jocainen sia josa sinä asut, taita tul,
la sinulle cuolenia-wuotejri: sintäh-
dett ajattele alnä loppua, Nijn ett si-
nä eoscän sondia tee! Sillä/ se joca3) r. 7:
aina ajattele eleMäns loppua, hänca- 39.
wchta ltzians alusta syndiä tekemän.

Ihminen.Sepitä olcManjocapaiwaminun
Nucouschuocaweni: HENra opeta
minua ajatteleman että minun cuo-
leman pira, että minä ymmärtawäi-
ftxi tulisin: Mutta mikä on siis se to9
ncn minun HErran lEsuxcni, jota 12.
minun jocapäiwä ajatteleman ptta?

Se on tpllmmeinen Duomio,cosca sinun myös ptta tuleman mi-
nun Duomloismimem etehen ia saa-

man
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mau cuin Hnä eläisäS tehnyt olet,
olcon se hywä eli paha. Sentähden

lo- täytä itzes nijn täällä, että min4
olisin sinulle siellä yxi lepylllnen
Duomari. Elä nijn jocapäiwä cuin
huomeninen paiwä olis minun Lu-
gunlasco-iaDuomio-päiwäni. Ia
waicka ei minun wljmmelnen Duo-
mioni tulis sinun aicanas, nijn mui-
sta cultengin, että, cosca sinä cuo-
ltt, nijn on sinulla sinun Duomios
myötäs, taicka hywä eli paha. Sil-
lä nijncuin sinä uscot, nijn sinä elät,
«ijncuin sinä elät, nijn sinä cuolet,
«ijneuin sinä cmltt, sencaloalsenDuomion saat sinä.

Ihminen
Se pitä oleman minun joeapät-

«väinenrucoushuocauzeni Cuoleman
hetkellä, WijmmeiselläDuomiolla,
auta minua Laupias HErra Juma-
la!mutta mikä sijs on se collnas,m<-
nun HErran lEsuxenl,jota mimm
locapäiwä ajatteleman pttä?

Heltvetti! sillä se jocaaina mui-
sta helwetin, taita cawahta ihiäns
tulemasta helwetttjn. Pzn joca sei-so
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so rannalla ja catzele marelle, cuinga
yxi Alus hucku siellä ja toinen tääl-
lä ; näke cuinga yri ihminen maca
siellä aaldoin kestellä, ja uistcndele,
ja toinen täällä, hän cuule cuinga
waikiasti yri nuuta apua siellä ja
toinen täällä; silloin hämmästy hän
sijta nljn että hiuret pöyhistywät
hänen päasws, cuitenqtn ilahutta
hän ihiäns wapistmen alla, sijtä,
että hän seiso rannalla ja ei anna
ihiäns sentähden sywntten. Wjn
mnös sinä, minun racas Sielunirosca sinä joca wielä elät mmlmasa
hywin wsustiperäängiattelet, cuin-
ga monoa tuhatta Sielua macawat
jä parcuwat sijna meresä,joca palaa
tuletta ja tulittwestä ja näky sinulle Hpoc.
tuins nmlisit dttdän jurkian huu- 21:8.
tons > walitwens ja woiwoitmcns,
heidän matcns ylitzen / ei ikä-
Näns cuole j ,a hewän tulensyliHm
jota ci costan sammu, jtlloin
dat sinä waplstwaiftlla werellä ia 24.
poftön nosncMahlwilla pääsisulos-
puyjcta Scurzicundani canffa ja sa-noa: Sl s
cmwas nosta, Nn musstamcuinik

H Mnast
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julmasi Jumal costa, Syndisill hel-
wetin waiwas haikias, Ia cadotu-
zen cuopas cauhias. Waan caiten
tämän alla, mahdat sinä cuttengin
llahutta ihiäs wapistmella, ettet si-nä macaa samasa vijnan siasa, ja,
sentähden että sinä waltäisit Sie-
lun Haaxirictoa, ei sinun pidä an-
daman itzias Synnin - sywyteen,
waan pelwolla ja wapistmella joca-
päiwä toimittaman, ettäs autuaxi

klul. z: tulisit. Ihminen,
n. Eosc' syndi itzens tahto siM sie-luni öngät,

NljnWapahtajat, Christustaux-
hudan sangen,

Ettei annais syndijn sywälo mua
länget,

Eik maista sitä helwetin pijnaa
cangiat.

Tämä pita oleman minun joca-
pälwäinen duocauxeni, minun rac-
kain HERran lEsuleni: Waan
mikä on nylt se Neliäs iawilmmei-
nen, jota minun jocapäiwä ajatte-
leman pitä?

Catzs se on Ttiiwits, la se ilo,cun-
nia.
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nia, ja kirckaus lonW minä mail-
man alusta olen walmistanut nijlle,
lotca minua racastawat. Jos sinä KlattK.
racas sielu, taidaisithawaita, cuin- 25:34;
ga ylitzewuotawaincn ilo sinulla on
minun tykönäni Taiwais kerta 000-
turesa, nijn sinä minun Pawallni
canfia lukisit caicki nämät maallisetwahingoxt, japidälsit neraiscana. MI.ZH

Sinä unhotaisit pois minun Pe-
tarini cansa tämän maallisen ma»
jan, ja sanoisit minun Tatwastant,
nijncuin hän sanoi Taborin Wuore-
sta: Siellä on minun hywä olla,
siellä tahdon minä raketa ijancaicki-
sita majoja. Sinä toiwoisit, että
sinulla olis sijwet ja taidaisit lendä 17:4»
maasta Taiwaseen. Ne jotca jon<
gun ajan owat tundenet wähängin
esimaun minun Taiwalliftsta ma-
keudestani, he päättämät minun
Taiwastani näin: HENra minun
Jumalani! jos sinä annat minun,
tast maallisefa fangeudesa, tuta toi-
sinans sencaldalstn Makeuden minun
sielusani, mingäcaldaiscn ylitzewuo-
tawaisen ilon sijs minä mahdan, saa-
da nähdä, cuulla, maistaa »atutafi-

H? nun
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mm TaiwaMsa Waldacunnafas,cosca minä saan täydellisen ilon jarie-
mulliM menon ottialla Kädelläs

?l!i6:N. tzancEcklfefti.
Ihmittew.

Cuinga ihanat owat Sinunastnn-
pcB4: stas, HERra Zebaott)!' Minun

2,3. sielun ikäwöitze ja halaja Sinun esi«
?1>42:3. cartanoihis; Costa minä tulen Si-

nun cafwos näkemän. Nijnemn
Linvu lkäwöitze päiwää, Työmies
ehtoa, Lapsi Nitijänsa, nijn halajan
minä Sinun Taiwastas! lostan
siell oWn! loscan siell olisin!

Et pidä sinun halauxes oleman
turha, silla sinun pttä totisesti saa-
man kerran nähdä minun Eafwoni
wanhurscaudcs jarawituri tuleman

M.i7:15. herättyas minun Cuwani jälken.
Sillä wälillä, coscas wielä elät tä-sa maalllftsa majasas, nijn pidä si-
nun menos Taiwaas, jostasinä myös
odotat minua sinun LunastaMase
joca sinun heicon ruumis on kircasta-
wa, että minä sen minun kircastetun

kliil. 3: ruulntni caldaiserl tekisin. Waicta
20,21. snlä elät mailmasa, alä stntähocn es
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lamailman kansia, waqn pyri nizden
perän cuin ylhäällä owcu, ja einij-
den perän, cuin maan päällä omatko!.3:2.
Samoo eteen pannun määrän jälken
za stn callin tawaran jocast-
Nulle ylhäldä ilmoitetan. kKil.z:Ihminen. ,4.

Minä kljtän Sinua minun lE-
sureni! caickeinsywimmäsä nöyrhde-
sä, nijn hywin tämän, cuincalckein
muidengin Sinun uscolllsten neu-
wois edestä; Nijtä tahdon minä
myös, SinunPyhän Henges awul-
la, niincmn Sinun uscollinen Mor-
siames uscclllststi noudatta, ja ei ai-
yoastans tänäpänä, waan jocapäi-
wä tästälähin muista näitä Neljää
wijmmeisitä cappaleita: Nimit-
täin LpHlemaw, zoca onwälttä-
mätöin, DuomiHta, joca otl caw
histawainen, jonga ki-
tu on hirmuttawainen, ja Taiwa-
sta, jonga ilo on ulossanomatoin.
Sillä wälillä, ksiwatcon Sinulle
Nytt minun suuni puhet jaminun sy-
dammeni ajaturet Sinun edesäs mi-?sly:is
nun rackain Sieluni-Ylkä, HER-ra lEsu! cosca minä nytt päatömi

H 3 Ulos-
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uloswuodatan minun sydammeni
peräti Sinun edesäs, ja tänä minun
sieluni Häa-päiwänä, Sinulle cnn-
niaxi weisim yhden Hengellisen Lau-
lu^

lESUS
Heräjä ylös sinun cunniallas;

«Yeräjä ylös sinun. Psalmillas ja
Harpullas!

Ihminen,
Weisatan samalla Nuotilla, cuin

Sielun halaa;c.
1. Vunnia ja kijtos,

Cattild' cuin on lijto^
Slnull' olcohon;

lEsu suuri neuwois,
loca miehen leuwots,

Woimas soicohon.
Oi! jos myös
Nyt täsa työs,

Weren joca pisar minus,
Niemuitzis st sinus.

2. loca synnin orjan,
Tygös olet corjann',

Sulasi
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Sulast hywydest;
Coscas armon näytit,
Minun iloll' täytit,

Wedit sywydest.
Cmn IsaHywyytt' lisä,

Nijn sa wihau alla muistitMua, waaroist suistit.
Z.Sydandäni häjy,

loca alat' wäjy
Synnin tundoa;

' Sitä synnin cuoppa,
Cuin on täynnans ruoppa,

Ilkiat luondoa;
Josta waict'
Pahudet caick'

Pursu, cuiteng lakis eautta
Tielle tahdoit autta.

4.Wapistmen waiwan,
Surun suuren alwan.Tunsin tykönän:
Sielus ahdistmen,
Ruumijs lvaipummen,

Corwis hyminän,
Silmät sitt'
Täynn' kyynelit,

H 4 Omaw
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Omantunnon mato calwoi,
Murhesten mun salwoi.

5. Clin synnin pautots,
Pahan pahois waulois,

Elinaicanan;
loisa paljon paaduin,
Klwex cowaic maaduin,

Werrax pacanan;
Joit on mond,
luur kelwotoind,

Usiamb'culn pacini carwat,
Joit' en tmda arwat.

«.TM tilas waikias,
Menos aiwan haikias^

Tygös pakenin:
lEsu racas weljen,
Joe' et mua tel,cnn'

Armostas; menin
Wcres
Cmn kyllä juor,

Edestäni pudisturex',
Taydex lunastuZel.

7. Sanasas mä
Corttan sen pöydän,

losas asetit. Nuw
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Ruumijs atrian,
Weres juotawaxi,

Nijn cuins opetit;
lEsuxm
Lohdutmen?

Osan josta olen
Rinnoillasi maannut.

8. NaiM pUhdistettiN/,
Cansias yhdlstettin,

Uscos lujasti;
Pääsin synnin surmasi,
Pahan hengen murhasta

Raucka, wahwasti:Syyn' pahat
Ne rustiat,

Weren caldaiset punaiset
Lumen laill' walalset.

9. Suuni nyt fa kielen/
Halun caick' ja mielenz
.

Kyllald' awajan;
Vllstyxel sinull',
Euln rakensit minull',

Pöydän parahan:
lEsuxen,
Ihastmen,

H 5 Is
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Iaracästit tuhcaa,
Enqmmin cuin cplhaa.

10. Nyt olen niin puhdas,
Cuctainen cuin luhdas^

Nijncuin tulduan,
Codoll' eastehesta,, '

Pestyn) nuhtehesta:
Ah! mun

Cuinga st
Nyt

Wärlyin cansta culda pugus.
Walituiden lugus.

«.Päiwä tat on caW,
Ol! jos hän myös sallis,

" Werens woimalla;,
Morsianna olla,
Haneil' täysin

Maata rinnalla:
Olet mun
Minä sinun,

Omas lEsu tirjolturell',,
HaartaaU' rucomell'

H2.Racas Mmiehen,
' Riemun, tydyn siehen

Ettäs tawaran,
Olel
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Olet ainoasta,
Jollen hartahasta,
" Sklun awaran,

Aldijxi
laOrtti,

Hin ja päiwin todell'annan,
Guosiozes canna^

lz. Ett' nyt anomuMf
Harras halamen,

Käwis taldehen;
Nijn rucoilen nöyrcist.
Pidä wäari toyhast,

Waicut' mielehen:
Woftya sy
Enin htllltze,

Lihan himot, pahat eljet,
Hengen särje tetjet.

14. Tuonen anna tyaiwas,
Auki olla Taiwas,

LohdutuMas;.
Että cosca nucku
Ruumis, täaldä hucku,

Siunauxellas,
lEsuinen,
Mun fieltlisttl
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Helmolsas se lewon löydös,
Walituiden pöydät

Minä olen cuullut sinun Ru-
Ls49:comes ja nähnyt sinun kyyneles.

16. Kafijni olen minä sinun pvälda-
)oK.io:nyt, sinci slet minun: El kengän

29. taida sinua rewäifta minun käde-
stäni, nijn cauwan min iian-

calckisuus pysy ijancaicll-
ftldena ja ei saa yh-

täkän



AmwW Rauha lumaM
weldan Mldäm jaHEe-

ralda lEMIda Lhristuxelba
Vyhän Hengen osalisudesa
AM Ttidsn caickeln canMl

MM» wMMt RackM

WMmnW WyMIM se M MM»MH Melutt-Palinenette ja opettaja!-
MW? l«e olla ustollinett, wtrjs ,a
tvulpus Mä talllsa joca hänel-le «MM MM ywakyllaisest niin

)( hpwin



brwtn Jumalan «stystck
Pyhasä Raamatusa, euin Sieluin arwo-sta ,a calleudesta, joista hänen kerran
Jumalalle cowan tilin tekemän pitä. On
lus jocaihen opettajain welwollisuus lai-
tella Merudella sen päälle työtä tehdä,
että Sanan euuliain totinen ja oikia
Sieluin eaiheminen, taitella tawalla
edesalltetuli lulis: josta seura, että jos
jotakin yhden eli toisen eftehen eautta
puuttuman tulis, pitä se totftlla tawal-
la palttttaman.

Costa minä ajattelen tätä yhden
opettajan welwollisutta ja mieleni johda-
tan lijnä siwusa, euinga minä ollesani
muinen Teidän Sielun PaimennänMarian ja Nummen Seuracunnisa, en
ele minut, sen minulle uscotun Profeso-r,n wtran, nijn myös Suomen kielen
puutoxen ja muiden eftetten tähden olla
Teille minun toiwotweni jällen ylösraken-
nulttt, ntjn olen minä sydämmellisestä
halusta teidän Sieluine autuden perän
ajatellut, cuinga minä jollakin muotoa
tämän puutoxen mahdaisin palkita. Ia
että taina wahäinen Nuohin kielestä
Suomexi kaätty kirja, joca on Ripin ja



HErran EhtMsettwienille opewrerl
eocon pandu, minun mielestäni on san«
ftn soweljas sijhen, että yxiterrainen Can-sa tästä taita saada autuden tielle, erln-
emattain syndeintundoon,Catummeen jauscoon lEsuxen Chrlstuxen päälle tarpelli-
sen ja hyödyllisen johoatuxen, cosca he tä-
tä ahkerasti, hartahan rucomen canfia
Jumalan tygö hänen armostans ja ylös-
walistwestans, lukewat ia tutklstelewat,
ia niin taitawat tästä saada enamman
hywää, euin monesta saarnasta, joita he
euulewat; Mjn olen minä yrikerraisesta
shdämestä ja hywäsä tahtonut
lahjoittaja anda, niin culn minä myös
tämän eanfia annan ja lahjoitan yhden
«Mä kirjoista joca Talohon, sijnä toi-wow, että Te sen ealdaisen hywän tah-
töiscn lahjan hywchi otatte, ja erin-
«jtnattain tämän kirjan pyydätte tei-
dän fieluinne hywchi täyttä, ollcngieosca Te teitänne HErran coreialle
EhtolliseUe walmistatte.

Minun toiwotmeni on, tttä Ju-mala annais jocaihelle tämän tirlan
lukialle armons ja vlöswalistuxcns,
si,tä Wttä ja oppia <itä cuiu hei-

dän



tM MeMillens setä <Mzjancaickisesti hyödyllinen olis ja paH-
Wrl siunais heitä caickinaisella, ft»
kä ajallisella, että erinomattain hew>
gellisella siunauxella taimallisisa- meb
d«in HErran lEsuxen Christuxen cautta»
Tnwsa 2s. p. Talwi CuuslWuonna 1746.










