




Jumalinen
Kummm - Lahja

Kehoituxexi pitämään
Kasten-Liittoa.

Tolsc,l« Ruocsalaifttta 'flöep»«oita Suomi!^»

Christilllser Xunnnir.
Le otetta sen Raikkeinkorkelmmanedesä lli<

wannet Risti» lapsenne puolesta, että heidän
pitä uskollisesti palwcleman sitä Rolme Phrei-
stä Jumalala:Le oletre myös tehnet teitä ro
kapääri huolda pitämään, että he waadi»
turi tulisit uskollisesti pitämään, mitä heidän
puolestansa Rastesa on ulosluwattu. tTiin kat»
sokat nyt, että Le, teidän parhan »voiman-
ne jälken täytätte teidän roelnollisudenne,
ja autatte niin paljon kuin tcisä seisoo ja
mahdollinen on, että teidän risti-lapsenne aina
pysyisit Jumalan lapsina. U?etakät heitä su<
loisen puheen kautta tygonne, niin usein ku-
in tila myöden anda, ja kehoittakat muuta-
main lyhykäisten opetusten kautta heitä jn»
malisutee». Jos teille niin kelpaa, nlinotiakat
siihen ojennusta tästä roihäiststa Rirjasta,
jonga minä olen kokoonpannut »vaadittuna
minun omalda . tunnoldani Herra andakon
meille kaikille yhden toimellise» Sydämen,
uskollisesti edes auttamaan Hänen kiitostansa!

Onn <>,«ti« A 3i2
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Christillinen Lukia.
sinulle kelpaa, että räyttä tätä wähäi,

<v) siä kirjaa sinun lastes neuwomiseen; niin
ota myös hywäri ne yxinkerraiset muistu»
tuxet, kuin minä nyt airoon tehdä.

i. Nledä aina lapst tygös ystäwydellä, ylä,'
kehoita hänen mielensä jumalisilla ede« asetta»
misilla, ja huoka Jumalan tygö awusta.

2. Roska sinä alotat yhden wastalkust»
Ransapuheen, niin muistuta pilkuista Opetus,
lastas ensin mistä wiimen puhutti».

g. Ennen kuin hän oppi kirjaa ftsaldä lu<
kemaan, «iin laske rviriän suusanan ueuwo»
misen kautta, ne opetux«t, kuin täsä on
pandn, eli muut senkaltaiset hänen sydämen,
päällä.

4.Roskalapsi taita kirjaa lukea, niin <mna ha»
»en ensiri selwäst yloslukea muutamia punteja.

5. Ruulustele hnndä sen jälken, niillär>sy,
myxillä tuin seisowat kansapuh,en alla, ja an-
na hänen kahdesti eli kolmasti, wastata kirjasta
niiden numeroin jälken, kuin merkitsewat
symyret ja wastauxer.

6. Anna hänen sitten kokea, ilman kirjata
wastata samain kysymysten päälle, ja sano
hänelle ystävällisesti j« hiljaiststi mitä« hä't
muista.

A2 7. Ueu»



?. Neuivo händä päällisexl muistamaan,
mitä hän, on oppinut, ja Jumalan armon
kautta elämään sen jälken.

8. Loiwota hänelle Jumalan armollista
apua, ja opeta hända »vähitellen itse stitä ru<
ksilcmaan lesuren taimeen.

9. Vleuwo händä sitten, kosta hänen menet»
telemistnsä ja kaytöxensä siihen tilaa anda,
peraänajattelemaan, mitä hän tietä Jumalan
tahdosta, Gsimerkixi, kosta hän wihastu jol»
Iskulle, sano silloin: rakas lapsi muista, et,
ta se joka wihaa jotain ihmistä, ei taida mil»
län muotoa olla Jumalan ystäwä.

iv Ala pakota lasta lukemaan ulkomui»
stolda, ennen kuin hän sen taita, tehdä hus,
lella ja peräänajaturella.

il. Anna lapsen lopetta lukemisensa kiitoa
xen ja siunauxen kansa, ennen kuin hän tu,
stan, niin hän taas u>astuudest« otta mielet
läust kirjan käteensä.

12. Jos ci hän ystäwällssydellä taida saa«
tetta niiclisuosin ja hartasti lukemaan, niin
älä roaadi händä siihen; waan ota kirja pois
häneldä, ja älä salli händä leikitH eli sxödä
eli jotain muuta tehdä, jota hän kernasti tah<

ennen kuin hän taas taipuu jarupia sii-
roolia lukemaan.
Jumala andakon stmlle armon ja wijsauden!

Ensi-



Ensimainen Kansiipuhet.
Jumalan pelwosta ja Jumalan sanasta.
Tule tänne, rakas lapsi/ ja ota hywm minun sauMani

niin sinä »pit liitämään autuden tien.

sinä tahdot onnellisexi lulla ajasaja
autuaxi ijankaikkisudesa / niin pitä si-

ntti, oppia Jumalala oikein pelkämäcki.
5 Mos. K. 5: 29.

2. Sinun pilli onda Jumalan armon ja to-
luden kokonans sisälleotta sydändas/ ja
taiwntta sitä lapselliseen alammalsmecn

wasta». ler. 32: 38-41. Hes. 3';;
26, 27.

Z. Sinun p!tä cmda wahwistaa sinua liijn
ustolliseen rakkauteen Jumalan ja Wa,

A 3 pah-
Rpspmyxet, joiden päälle ylahallä seisowal'

sten Numeroin wieresä lvajiauxet löytywät.
Mitä m.cidä» pitä tekemän / että mc oikcii: oimcluftx

tulisimme? 1.
Kuinga pitä meidän tuleman eikein Jumala
KmiM kauwa» pitä h>!un käymän Jumalanpelmosai? ;>
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pahtajan tygö, että sinä ennen tahdot men<
nä kuolemaan, kuin hända wihoitla.
Man. 12: 28, 34- Match. io: 28/ 37.

4. Sen suuren wiisaudm, että oikein luma»
laca peljätä/ pitä meidän oppiman Juma»
lan sanasta. 5. Mos. K. 4: 1,2,6. Jo,. 1:
7, 8. Itl- 8: 9-

5. Jumala on itse andanut kirjoitta sanansa
siihm kiriaan, joka kuljmem Vibliarieli
Pyhaxi Raamaturi.

6. Jumala on andanut kirjoitla Miblian Py-
häin ihmisten kautta; mutta Hän on itse
sisalleand mm ja opettanut heille kaikkia,
mitä he kirjoittanet vwat. 2 Pee. 1:21.

7. Jumalan sana on siinä siwusa kaikki, mi<
tä meHe sanotan Herran uimeeu, Imua»
lisisa kirjoisa, saarnoisa ja muisa pllheisa,
jotka owat perustetut Puhasaßaamacusa.
Match. 23 2, z, 1 Tdess. 2: 13.

8,. Jos me hortasti tutkistelemme Jumalansanaa, panemme sen mieleemme, ja sen
jalken käyrämme meiläm, niin se teke
meitä wiisahixi, hurstaixi ja Jumalalle
otolllsiri. Ps. ig: 7.12. 2 Tim. 3:15, 16,
17. Jae. 1: 15, 22, 25.

9. Ril»
MW pitä meida» opria lumalata eitcin pclkimäiin? 4.Qn„o Jumala mM» andanut kirjeitä sanansa? 5.

muuta Innalan sanaa, kuin se jokaBchliäsä luetan??.Mikä hyödylyi meille olla toila Jumalan sa««sta? «.
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5. Rukoile lumalilda ylöswillstuln,. ja
ahkeroitse tehdä kaikkia, mitä Jumala sana-,
sansa waali; niin Jumalan armo on tck«<
wä sinun sekä wahwari että harjauueri au»
ttluden tiedosa. lac. s. loh. 7: 17.
2 Pee. n 19.

is. Mutta jos emme tahdo Hppia, kunniasa
pieä ja totella Jumalan sanaa; niin ei Iu»
nu,la taida olla meille armollinen. Hos. 4:
6. Icsa. 5: 24.

Herra taiwuttakon sinun sydämes tzitncn sanansa puolen»
ja Hänen pelkoonsa!

Toinen Kansapuhe.
Mailman wiheliäisydestä ja Jumalan

kunniasta.
Tule nyt taas, rakas lapsi, vle fiiwollmen ja peraanaiat-

telcwainen. Jumalan armo walaisson sinun sydändäs^

i. palkki mitä mallmasalöyty, on aiwa»
turhaia keltroloin andaniaan yhtä to-

tista onnelMttM. Eaarn. 1:2. 2: 1. n.
2. Pri wähanen onneloin tapaus taita meille

tuotta niin suuren wahuigon, ettei vri,
kän chminen meuä autta wois. Ps. 146:
3, 4.

A 4 3- Se
Kumga mahwari sen pänllc tulla taidan, kmnJumalan sana ouduu minun autudchani ? <>.
Mutta >osemme tahdo oppia ja totella Jumalan sanaa ? >ö.
Taitamatko ne kappalrt, kuin mailmasa owat, «nV.jotai» totista ounellisutta? i.E,ii hywäl ,hu,isc< «i«a taida autta meitä? '.
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3 <De kaikkein rikkahin taita tulla köyhäxi,
stwäkewin ja se wiisahln tph»
uiäri. Dan. 4: 25.

4. Niinmuodon on se hulluus', että panna
uffMirensa ja luottamisensa jongun päal<
lt mailmasa. Icr. 17: 5, 6. Malch. 6:
19, 2«. is: 26.

5, Henn Inmala ainoastans on ynoikia aw
lnaxitekiä, ja Häneen meidän ainoa-
stans mrwaman ia ustaldaman. Ps. 62:
6,1Z. 146: s<lo.

6. Ei Hän kossan kuole: ei Hän kossan tule
woimattomaxl: ei Hän meitä kostan petä.
Vs. 102: 25.-29. lesa. 26: 4.

7. Nim usein kuin sinä kuulet Jumalasta
puhuttaman, eli Hänen Nimiäns nimittt,
läwän, niin sinun pitä kasiäs yhten pane»
man, ja hartaudella nrelees jollatta»
man, että Jumala ou sangen suuri ja
pyhä. lisa. 6: 1, 2, 3. Ilm. K. 4'- 9/
40, 11.

8. Em-
pikö l,!lklN!s, ja taito tllid« anda wakmaista

uiciicftysin? z.
Viwkö mc>dä» luottaman jongnn Iluodun.kappaleen

päälle? 4.
Eikö meidän siis ele kenenaä» päälle luottaminen,

j»ka woi meitä autuax, tehdä? 5.
Mi>M tähde» tulee ««idän Jumala» päälle »iin

paljo luotta? 6,.
Ku,»ga meiVäi, tulee itftmmä iöytm,'puhuffamme

lulualzsta.? ?.
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8. Emme tiedä, milllselta Hän näyttä ulos,
sillä Hän on näkymätöin, ja elmikän maal-
lisista kappaleista, ole Hänen kaltaisensa.
loh. i: i«. lefa. 4c,: 25.

9. Hän on jalombi Auringon kirkkautta ja
kaikkea, kuin me woimme ajatella. Ilm.
K. 21: 23.

iv.losme teemme Hänen tahtonsa jälken,
niin me saamme tämän elämän perästä
nähdä Hänen kunniansa. 1 Cor. iz: 14.

Niin älä iii)t kossan unhohda, että sinulla o» >m Iu«
mala, jouga tykönä sinä taidat autmilta? etsiä.

Herra roetäköu meidän sydämemme tykönsä mailmasta!

Kolinas Kansapt^e.
Jumalan Omaisuxista.

Mmm, piffunen ystäwäni. anna simm syoämci taas kässt?
lä muutamia opttux>a ftnulle lohdutuxexi.

!. tiedät jo että meillä onyriant»-
amekiä, johon me mrwala saamme,

joka on Herra Jumala.
2. Jumala on niin armollinen ia laupias,

ts Hän aina tahtoo autta, ja ei suoyxikän
ihminen meille »iin hywää, kuit! Hän.
Ps. toz: 1,18.

A 5 3. Im
Taitaminako tietä, mikä muoto Jumalalla o« ? 8.
Malinen inahta häi» siis olla?
kmmäki kossan saa «ahda haudä? i^>
Mssä on fe suuri lohdutus, tuni me io i.Ongabai, Jumala inm hiM. että >)«<> ai« tahto»

«utta mctM »>,
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3.Jumala on kaikkiwaldias, niinettä Hän
a,na miia autta, jatehda,mitä Häntah>oo°
Icsa. 59: 1. Luc. 1: 37. Ps- 33: 8/ 9.

4. Hän on min rikas, että koko mailma on
Hänen omansa, jataita meille a»da kaik-
kia hywään. 1 Aik. K. 29: n, 12. Eph.
Z! 22.

l.Hän on kaikkitietäwainen, niin että Hän
hywi» tietä meidän larpemme, ja ymmär-
ta minä meitä parahin. Job. 12:13. Heb.
4- i;-

6. Hän näke aina, jos me teemme yywin elt
pahoin, ja kinnga meidän kansamme on
asiat. Pf. iZ9t 1-16, 2^..

7. Hän on tonnei! ja ussollinen, niin ma me
aina taidamme luotta Hänen sanainja
ja lupaustensa päälle. 4 Mos. K. 23: 19.

Ps. 3?: 4-
8. Hän on jokapalkasa Klfnaolewaineli, niin

eitemme mihingän taida mlla, j»sa In»
mala ei ole. Ps. 7.10. Icr.

9. Jos
Qngo häll myi» M!» woimMinc», että f>ä,i aina tai<

ia autta? ;.

Onzo Hauelle myös kaikkia hywää meille andamista? 4.
Warsmw häil ymmärtäne mcwau, hätämme >a para<-'

stamine? .
~

Katselematko herrran silmät meitä? 6.
Ta>sammako luotta häucu sanaiusa i» lupaustensa

päälle? 7.
D,!g,L I,ma'« kaM pmkoij? 8.



Z. Jos me teemme Hänen tahtonsa, nim
Hän on aina nzkönämme, armollisen war»
jeluxenSkansa. 2 U,k. K. 15: 2. lesa.
41: iQ, Ps. 145: 18, 19, 2Q.

10. Jos me pidämme itsemme Hänen tygön-
sa, niin emme kostan tarwitse peljätä; sil<
lä on silioin meidän kansiinne.

27: l, 2, 3. Rom. 8: 31, Icso. 4): I, 2.
HErra Jumala olten «ma sinun ia minun apuni >»

tobdutuxcni.

Nclias Kansapusie.
Jumalan Ginaisnxista.

HERra wcte.tcn ni,t taas meidän aMuxemme kokoon
hartauden kansa hänestä fn^umaan.

l. kansapuhesa opimme me s
kuinga patio hywää Inmalatahco»

ja taita tehdä meille, koffa me Häneen tm>
waanlme.

2.SeSuml Jumala ei jätä meille kuiten»
gan lvlam oma nuetiwalta, eläiiwän nnl»»
kuin me itse tahdomme. Pf. 5: 5. n: 5,
6, 7-

3. Hän on niin wanhurffas, «l«i Hän
A 6 do

Lahtorekmi i?erra aina olla, tykönämme armonsa kansa? y.
Ongo meidän palto peliätä, t.offa mcpiöämmc ttscmincJumalan tyr.ö? »n.
Mitä ftnä wiiinmeiscstä kansapuhcsia cpit? i.
Scadango oma» pään ia mielen jällen elää? 2.
Eikö hnr» lahd« aula «M «MMemala vah«atehdä? , ~

II



do anda meidän olla rangaisematcl) jos
emme anna Hänen armonsa hallita mei-
tä, niinettä me teemme sen jälken, kuin
Hän kätkenyt on. 2Mos.K. 20:5. Ro»'.
2: 5 > 10.

4. Hän ei tosin rangalle meitä kohta, niin
usein kuin me sen ansaitsemme, sillä silloin
olisimme me jo lopetetut.

'

Icsa. >: 9.
5. Herra on meidän kansamme kärsiwämm,

ja odotta ineidä» parannustamme. 2 Pet.
): 9. '

s. Mutta jollemme pian tee parannusta, niin
rangaisoe Hän meitä sitten sitä somem-
min, ajallisilla ja ija «kaikkisilla waiwoil»
la. Ps. 7: 12,13, 14. 2 Kun. K. 17: 13»
23.

7. Hän on myös pannut Wlmyembia, Isän»
diä ja muita hurffahia ihmisia meitä ku-
rittamaan. Eph. 6:4. Ganonl. 2;: 13, 14.

3 Jos emme hcitä tottele, min Hän kurit-
ta itse mcitä sitä enämmm. 5 Mos. K. 21:

27: iä.
9. Mul>

.<d«» imitä a,i!4 kohta, kuin me jotain
teemmc? 4»

yän.a»da >midä,i aian rau^aisemataolla? f.
Mitra jos emme l« parauiulsta,, nuta liunala, 5i11!,.,!!

l!,.,!! tckc? , 6>
Ousv >?c»i myus ilnnW meitä. Kirittamaan? 7.

ei «>,,' hiisa tottele, mitö linnala tctc? 3^>



9. Mutta josmi hywaä tcemme, ja olemme
Jumalala pelkHwaisct sydämestä, niin
Jumala aina tahtoo aulta ja siunata mei<
tä. 5 Mos. K. 2z: 1.14.

12. Hänelle me myös saamme waiwamme
walitta, ilman koston pyynnötä, kusta
me wäärytta kärsimme. Rom. »2: 19.
A-9:

Armollinen Jumala, ole kärsswäineu nieidän kansamme
koska me Smua »vastan rikomme, ja anna meille ar<
nw parata meidän svndistä elämätämme!

Wiides Kansapuhc.
Siitä Jumalallisista Rolme yhteydestä.
Me olcnmre ennen puhunet lumal.in suurima omaisoxi'

sta, n»t tulee meidän nu>ös että meidän
Jumalamme on Kolmcyhlcineii.

1. ole muu, kuin ori ainoa totinen Iwmasa, japaitsi Handä ei ole meillll
jokumuu, että paälleluotta. 5 K.
6: 4. 1 Kun. K. 8: 60. lesa, 44: 6.

2. Siina yhdesä amoasa lunialuden olenno»
sa, on kuileiM, kolme Jumalallista Per-sonaa. 1 loh. 5: 7.

3- Im
Mutta ies me teemme hywää ja velkamme Jumala

ta sisdämeöä? 9.Tahtoko Jumala cdeiwastata wutä< koska me wää-
n>ttä kärsimme? ' »c>,

Onao muuta luin yrr Jumala? !.

Ellö W ole usmmbaa Persouaa Inmatutzcfa? 2,
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3. Jumala Isä, Jumala Poika ja Juma-
la 'l>l)hH Hengi. Match. 28: 19.

4. Jumala I,a, Poika ja Hichä Hmgi owat
yxl Jumala, ja pitäwät juurrMä mei-
dän parasta edesauttalsansa. Pf. zz: 6.
- Cor. 13: 13. ,

5. Itsekukin Persona on kultengln meille it-
sensä timoictainit muulamilia erlnomai-
silla huwillä tölliä.

6. Ift Jumala on luonut meidät: Hän ylös-
pnä, wcirjelee jaholhoo meitä: Hän on
m ös Poikansa meidän ede-
stä m. Hcb. 1: 2. loh. 3: 16.

7. Jumalan Poika on mettä lunastarut ijan-
ja ansainnut meille

ijankaikkisen aucuden. Gal. 2: 20. n4.
Tll. 2: 13, 14.

8. Jumalan P»Kä Hengi tab'oo meitä sään-
dä,olöswal!staa ja pyhittä oikiacm uffoon.
Jumaliseen waelluxeen, ja autualliseen
toiwron. I°t>. 14:26. 1;: 26. 16: 13.
l Cor. 12: 3, ii. Eph. i: 17, 18, 19.

9. Kai»

KuingH niiden nnni on? f.
Ongo I malnden olendo jaettu? 4.Eito meidän tule kiitti itsetutakin lumalu'e» Verso»

i,aa joiigun erinomaisen iywHntyoil edestä? s.

Mitkä hywiöa töua on Jumala» Poika meille osotlanut ?/.
Millä hywäc tM ofttt» u.cillc Ma tz<«Hi? »
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9. Kaikesa hädäsä löydämme me nkln muo-
don lohdmuren ja awun sen Kolme Mm-
sen Jumalan tykönä. Ps, 62: 2,7, «, 9.

zo.Semähden tulee meidän myös kaikella
turmalla pita itsemme Hän.'n trgönsä,
ja Händä'kiittä ja ylistää. Ps. 117.

Jumala Isä Voita ja Pyhä Hengi a,ldakon meille oiki-
a>l uston ja kiilollisecn sydämen.

Kuudes Kmisapube.
Mailman Luoinisesta.

Me olemme puhunet siitä Kolme Yhtc,sestä Jumalassa.
Jumalan cnsimäiucn hywä työ on luomme».; >a siitä
mc nyt lahjomille Jumalan armon kautta puhua.

i. Kolme Jumala on luo»
nut caiwan ia m«an, ja kaikkt kuin

siinä on, seka näkywaiset ena näkymät-
tömät kappalet. 1 Mos. K. 1 Ps. 33:
6. Col- l! 16,

2.Ne näkymättömät kappalet, luln luma»
la on luonut, owat ElMlit ja ihmisen
siclu.

z. Nämät ei taida näkyä, silla heowat
Henget, joilta on ymmärrys ja tahto;
numa ei liha eU Inut. l»r. 24: 35^.

4. Ill«
Kaidmxmllto M si!' Kolme Yhtcisen Jumalan tijto.

na löycä irhduluxcns iaikeja l)a0»lc> ? </.,.

Miia me Llc,»me Mc xoi,nc Jumalalle
tämän melioollisel? >o.

Kuka on tehnyt kaittia sica, kum on? i.
Kmla owat ne nakiimöttömät luvudotnppaleet? 2.
W,>ga«i)o«i ei, Engelit j« sielut taida imkyc, ? ?.



4. Jumalan Kaikkiwaldiaisus on walmista-
nut kaikki kappalct tyhjästä. Hebr. 11:3.

5. Jumala loi kaikki, mitä on, kuutena päi-
wänä- 1 Mos. K- 1: 2 Wss. K. 20: n.

6. Kuudenttna päiwänä loi Hän ne kaxi en,
simäistä ihmistä, meidän Estwanhembam»
me Adamin jaEwan. 1 Mss. K. 1: 27,
31. 2:7, 21, 22.

7. Se hpwä Jumala teki kaikki kappaleet
sangen hywäxi. 1 Mos. 1: 31. S>)r.
39: 21, 26.

8. Kaiken hywän edestä tulee meidän alati
kiillä Jumalala. lac. 1:1?. 1 Cor. 4:
7. Ps. 136: 1.9, 25, 26. 5 Ms, K. 32: z.

H. Se joka on paha ja wahingollinen, on
tullut senkqltaiscxi meidän stmdimme ja pa»
hudemme tähden. Syr. Z9: 27.41.

ic>. Kaiken pahan edestä tulee meidän syyttä
ilsiämme. ler, 2: 17, 19.

herra minun Jumalalli! ele tiitctti', ettäs incillc elä-
män ja olennon andauut olet, >a kaiken hywän edestä,
kuini meille parahaxi tehnyt olet.Isä Jumala, iota meidät luonut on, älkin ikönäns «>da<
to meidän lMua sa kadotctuxi tulla.

Seit-
Mifta Jumala o» k«fti kappalei luonut? 4.Kuiuga pickisä ajasa Jumala kalkki loi? <?.

Mitä Jumala wumexi loi? 6.M»ll>i<f! Jumala teki tackki kappalet? 7.Mitallemme me hänelle sen «desiä welwollilet? ».
Mingatähdan o» mailmasa mm palieu padaa iawahingolllsta? «.

Kclä tulee meldän se» edeltä syyttä? 10.

1
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Seitsemäs Kmisapuhe.
Lngeleistä.

Sinä muijiat endifcha 'kaiisapuhesta, ettn poitft ne näk»,
waiset kappaleet o» myös näkymättömiä luondokappa-
leita, jolta kutsutan Ennclixi. Nii,iä meidän nyt la>
wiammalda puhua pitä.

1. own Henget, jotka Jumala
c>n luomisesa wmustanut wiisaudella

pyhydellä ja woimalla. Hcbr. i: 7/ '4-
2 Pct. 2: il.

2. Jumala on luoimt epälukuisesti monda
Engeliä, kaikki yhtä hywät, pyhät jaau-
tuat. Match. 26! 53. Dan. ?: 10. 1 M»s.
K. 1: ?i.

3 Kaikki ne, jotkapysyit kuuliaisudesansa jz
ulkomsudesansa Jumalala wastan, ne owat
aina pyhät, hywät ja aumat Engelit, nijn
kuin he luodut owat. Match. 18: i»

4. Heidän toiminixens on, että ylistää Inma'
lata, uls)stoimitta Hauen kaffyjäiifi, ja
warjella ja pelastaa niitä, jotka Henaa

103:20,21. 34:8. Hebr. 1:14.
5- Jos me elämme niinkuin Jumalan lap-

set , niin me tulemme warjelluxi ja pal>
welluxi Jumalan Engeleildä. Pf- 91: n,
12. Dan. 6:2:. 6. Mnl-

Mitä owat.Eiistelit? »,.

O»gc> Jumala tehnyt kaikk, Engcllt bnwiri? «.

Melako Engelit nyt owac sentalcaiset, kuu, he luodui-
xi tul!t? z.Mikä en liiihe» Engelei»

T«>t«»k» mcille olla.jota»! hnwaä uujin hywE!EMIM? ~



e. Mutta monda Nigeliä owat tullet kadott,
myi perkeleixi, se» kuulta, ettei he tahtonet
palwella totella Jumalala. 2 Pet. 2:4.
lud. w. 6.

?. Nämät owat niin häiN, wiheliäiset ja
hirmuiset, että niiden nimittäisa kauhistua
lastaan. loh. 8: 44 Il>n. K. 12: 9.

8. Että wmmoc, näiden hengeln kautta ja sa-
datella, on se kaikkea hirmuisin syndi.
ler. 5: 7. lac 5:12. Math. 5: 34.37.

9. Se joka sitä teke, ja ei pelkä jumalala,
hän on perkelen oma, ja tulee hänen kan-sansa hölwetln waiwaan. 1 loh. 3:».Malth. 25: 41.

lo.Mutta jos me sydämestä pidämme mei-
täm Jumalan tygö, niin eiwoi kaikki pa,
be>l henget meille mitan wahmgota saatla.Jim. K. 12: 10, n. Col. i> 12, 1).

Herra minun Jumalani, anna Sinun Pyhät Enaclii os,
la minun tvtönöm, sa wari«lla minua Klda häi>»lda»erkclelda.

Kah-

lintnko mM pahoja Enkeleitä? <.Milliset owat nämät pahat Engelit? ~Onao,e oikein tehty että pirua mauuta puhecsansn,
noitua,a sadatella? zKuinga sen on asiat/ joka on niin Jumalaloin? ?'

Ongo mc,dan oakko peljätä pirua, jos me ustollisestiJumalala »eic«mm«? ,c>.

'3



Kaftderas Kansapuhe.
Jumalan <3deskarsomisesta.

Muista lapseni, että humala on kaikki kavpalet luonut,
ja opi m,t, kuinga öäncn Edcökatsom, cnsa kaikki hol-
hoo ia hallitsee.

i. humala, joka on kaikki kappalei luo-
nut, Hän pitä myös ne kaikki woi-

masansa, ettei ne lyhiäxi tulisi ja häwiäi»
sl. Hebl. i: 3. Ps- 104: 5 33-

, , ,

2. Se on Jumalan huwyys, joka ylospua
ja holhoo meitä kaikkia. Molth. 6: 25.34.

3. Jos ei Jumala lahdois ylööpilä ja hol<
ho meitä, niin kaikki työ ja taito ei mitän
auttaisi: waan me hukkusimme kohta.
Ps. 127: 1, 2. Ps. 104: 29.

4. lum la warjelee ja autta myös mejtä js<
kapaiwä paljoja pahasta, niin ettemme
turlmlluxi tulisi. Wa>- n>. 3: 22, 23. Pf.
s>i: l2».

5. Jumala hallitsee myös koko mailmaa, min
ettei mikän taida tapahtua ilm«n Hä-
nen tahdottapa. D"n. 4: 22, 29, 31-34.
Job. ;: IKIS. Ps. 33: ic,. ftur.

6. lu>
Kuka ylöspttn kaikki tappaltt nijii että he pyfywät

asemellaoso ia wcimasansa? ~

Kuta o» se, joka ylispicä ia holhoo meitä? 5.
Emmäkö mc itse taida mettämme holhoa? ?.

Warjeleclo myös lunia!a meitä? 4.
Uloltiiko Ilmiala» hallitus slikmkcn mailma» ? ~



6. Jumala tahtoo h«Ma kalkkia ihmisia Hä<
ncn armollansa; mutta kosta ei he aima
Jumalan armon wetä hellänsä hywäa le»
kemään, niin tulemat he pahudcsanfa
lumalalda vlönannetuxi ajalliseen ja ijani
kalkkiseen turmelureen. Rom. i: iZ^F.

?. Mutta jos me annamme Jumalan armon
hallita ja taiwulta meilä «lamaan kuin
Jumalan lapset, niin Hän holhoo meitä,
kliin se paras Isä. Ps. 34: 10. se»s. 37:
23, 24. flur.

8. Jos me waan siiwolla teemme, mitä mei,
dän mlee, niin me saamme heittä kaiken
meidän surumme Herran päälle. Ps. 37:
3,4, 5. Phil, 4:5, 6.

9. Kaikki mitä se Jumalala peltawainen eisaa Herran kädestä, se ei ole hänelle tar,

Pellinen eikä hyödyllinen. R0m.8:32. Match.
10. Kaikki, miiä Jumala anda lapsillensa

tapahlua, se pnä heille parhcixi käändp-
män, ehkä se taita näyttä kamalalda. Rom.
8: 28.

Minun Jumalan,, anta minua elämää», Luukuin S«
«U!! lapsci sopi/ ja anna minun aina kiilun IMi-seeu warjeluxces olla kätketty.

Min siis se iumalatoin saa tehdä miu paljon pahaa? 6.
Eikö Jumalalla ole joku erinomainen hnoli hmffama? 7.Tarwttscmmcko me surea, kosta me ustclliscj'! lcmme

m,tä meidän tulee? 8.
Hudako Jumala palwclloillensa, kaikki mitä heille hyt»

dyllinen on? y.
Eikö »utiu »ahaa taida sattuayhdelle lumaw» lapselle? lp.

2
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Nhdexäs Kansapuhe.
Jumalan Laista jakästystä iLnsimäisisä
Mc olemme enne,: puhunet Jumalan Edcilatsomiseffa

,a holh?misc,>a: Nyt tulee mcidä» tutkistella Jumalan
lakia, joka orctta, kumga Jumala tahtoo, että mci<
dmi »ua n«itänime käyttämän.

i. me lumalalda armosa holholuri
tulla tahdomme, nun pitä meidän

huolella tiedusteleman Jumalan tahtoa,
ja sen jälken itsemme ojendaman. 5 Mos.
K. ic>: 12, 13, n: i«>2i, 26, 27.

2, Meidän eipidä ikanäns mitään edes otla<
nian, ennen me tutkinet olemme, jos se
Jumalalle kelpaa. Icsa. 8: Eph. 5:
n?, is, 17.

3. Jumala on sanonut meille, mitä meidän
pitH tekemän ja jätfämön, siinä laisa,
jonga Hän kirjallisesti ulosandoi, kym-
mnesa käffyn sanoisa kahden kiwi»tau»
lun päälle. 2 Mos K. 22: 5 M°s.K. 4-13-

4. Se ensimäinen kasto on: Ei sinun pidä
pitämän wicraita lumallta minun ede-
säni.

l. Se
Mitil meidin tchoä tulee, jos me tahdomme lumalal.'

da holdotux» tu!W? '»

Ongo meille sallittu tehdä jotain, ennen tui» mc Kc<
bamme sen oikiari? «.

Ongo Jumala meille jotain lakia audaimt, ivka «l/
moitta meiäe hänc» tahto„sa ia kKffynsä? ?>

Kumga kn»l» se l!chniäiu<« t«st, > <i>
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5. Se on: sinunei pidä kostan pelkamsn ja
rakastaman jotain muuta, eli luottamansen päälle, niin paljon, kuin sen hywän
Jumalan päälle. 5 Mos, K. 6:5/ 12-18.
iQ: 20. 33: 9. Matth. 4: 10. lur. 14: 26.

6. Se toinen: Ei sinun pitä turhaan lausu-
man sinun Herras lumalas Nimee; Sil»
la ei Herra pidä sitä rcmgaisemata, joka
Hänen Nimensä turhaan lausuu.

7. Se on: Jos sinä tahdot Jumalan ran-
gaistuxen wälttä, niin ei sinun pidä kostan
mainitseman Jumalan nimiä, kuuleman sii-
tä puhuttaman, ilman sydämellistä kun»
nian ja klluliaisuden osoltamista. H Mos.
K. 22: 31, 32.

3. Kolmas kästy: Muista, euäs pyhität le»
popäiwHn.

9. Se on, joka päiwä kuin on pyhitetty le-
woxi luonnollisesta työstä, pitä sinun muista»
man pyhittä jumalistxi sicluu«lewori ja
Jumalan kiiloxexi. 2 Mos. K. 31: 13.17.
lesa. 58: iz. Hebr. 3: 1 «n.

io.Sinlm pitä niin muodon käyttämän se
päiwä sydämen parannureri, Jumalansa-

Mikä on sen ymmärrys? 5.
Kumga kuulu sc toinen kässy? 6.
Mikä on sen ymmärrys? ?.

K«nga kuulu kolmas käsky? 8.
M,kä on tämän tästyn ymmärrys? y.
Wit« pllä >»eidÄ; fi>i tttemä» «iini pyhmi eä<nM?!a
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sana» tmkimisexl, rukomeri jakiitos wirt»
ten weisnniseri, kuin myös Jumaliseen
kanlapuhesetn jaChriftlllifiin rakkauden töi<
hin. Wal. W. 3: 40, 41. lesa. 2: '3.
Gaain. 4: Ps. 95. Ma«. 3: i-n. Luc.
14: 5.

yerra minun Jumalani tee meitä totifixi Sinuil rattan-
desas >a uskollisixi Sinun ja palweluxesas.'

Kymmenes Kansapuhe.
Jälkimäisestä Taulusta, eli niistä seu-

rawaisista seitsemästä kästMH Iu»
malan Laisa.

Wiimexi me seliimme ne kolme ensimäistä Jumalan
kymmenen kastun sanoista. Nyt me tahdomme ouhu«
niiM seitsemästä, kuin scurawat Herra tirioittakon lex
tinsa meidän sydämeen!

1. kasty': Sinun pitä kunnioitta»
man sinun Isääs ja sinun Äitiäs,

ettäs menestyisit ja olisit pickäiMinen
niaan päällä.

2. Se on - jos sinä tahdot elää ja hywin me<
nestyä, «iin pitä sinun kaikella rakkaudella
kuuliaisudella ja palweluxella kunnioitta,
man sinun Wanhembias ja kaikkia niitä,
joillasinun ylitses on walda eli Huos. Eph.
6: 9. Gnr. 3: I'lB. Mos. K. 17: 1,.

21l 18. ftltt'.
3- Wiu

Kumga kuulu neljäs käsk» ? 2.
Kumga o» st ymmärrettiin? «<
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z.Miides kasiy: Ei sinun pidä tappaman.
Se on: Emulla pila oleman yxi ystawäl-
linen, sowindoon laipuwainen »a awulli-
nen sydän kaikkia wastan; niin ettet sinä
koffcm jollekulle suo, eli tee jotain pahaa.
Matth. 5: 21.26, 44-43. Luc. 6: 27-38»
1 loh. 3: 14, 15.

4. Kuudes kasit,: El sinun pidä huorin teke-
män. Se on: Sinun pitä oleman sydä-
mestä puhdas ja siiwollinen, ja el minän
tawalla Mä haureuden saastaisudelle siaa
sinun tykönäs. Matth. 5: 27, 28, 32.
1 Cor. 6: 15«20.

5. Seitsemäs käffy: Ei sinun pidä Mirasta,
man. Se on: Sinun pila oleman ustolli»
nen ja oiklulta rakastawaineis kaikaa si-
nun menosas, niin että sinä kernasti li»
säät, mutta «i wähennä sitä, kuin sinun
lahlmmäiselles lulee. 3 Mos. K. 25: 14,
17. 1 Th?ss. 4:6, ii,. Eph. 4: 28.

6.Kahdexas kässy: Ei sinun M waära to,
distusta sanoman lähimmäistäZ wastan.

7. Se on: sinun pitH oleman wilpitöm ja
totinen, niln etcu sinä kossan harjoita pe-

tyl'

Kmnqa kunlu wiides knsty? ia mitä on se? ?.

Kmnza kuulu kuudes köffy, ia mikä o» se? 4.Kxiiiga se seitsemäs, ja mikä «l se? ;.
Kuinga kuulu kahdcxas käss>>? 6.Kuioga tämä täffy piti vmmimttä) ?<



tollisutta, walhetta, panetusta ja parjau.
sia. Sanani. 6: 16,19. Ps» 50:19/ 20, 21.
Syr. 19: 5 18.

8. Vhdexäs kasty: Ei sinun pidä pyytämän
sinun lähimmäises huonetta. Se on: ei
sinun pidä holhoman ja hieroman tykönas
pahoja ajamxia eli himoja niiden perän,
kuin kicltty on. iPct. 2:11.

9. Kymmenes kclffy: Ei sinun pidä himoitse-
man sinun lahimmaises emändätä, eikä
hänen palweliatansa, piikansa, karjaan»
sa eli juhtansa, taikka muuta, kuin hä-
nen omansa on.

io. Se on: Sinulla ei pidä kostan oleman jo»
ku halu eli taipumus, lähimmäiseldäs jo,
tain vois ottamaan eli jotain muuta teke-
mään, joka sinulle ei ole sallittu. Eph. 4:
22, 23, 24. Matth. 5: 8- lac, 1: 14, 15.

HCRra opeta minua tekemään Sinun suosios iälken, stb
lä Sinä olet monin Jumalani?
Yhdes toistakymenes Kansapuhe.

Sumnm ja päätös humalan Laista ja
Rästystä.

Tule >wt, lapseni, ia opi, mitä Jumalan 3aki ia
ssyt erinoinaisesti waatiwat, ia uuta s« myötänsä tuo?
pi, että ne ylitsekäodä cli täyttä,

B 1. Sum-
Kumga kuulu yhdexas käff»? ja mikä on se? 8-
Kumga kuulu kymmenes kösty? ?>

Niitä vu tämä» kälkyu ymmärrys? »2.

25
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junnuakaikista Jumalan kästyistä on
1 yn totinen rakaus Jumalan ja kai»

kein ihmisten tygö. i Tim- i: 5.
2. Smun pitä rakastaman HERraa sinun

lumalatas, kaikesta ftdamestäs, ja kai-
kesta Mistäs, ja kaikesta woimastas.
5 Mos. K. 6: 5. Matth. 23: 47.

3< Sinun pitä rakastaman Jumalaa ja teke-
män kaikkia, kuin Hän tahtoo, että Hän
on niin sangen hywa ja teke sinulle niin
paljon hywää. i loh. 4:8, 9, 19.

4. ElKt sinä Jumalala rakasta ylitse kaikkia
niin että sinä tahdot hyljätä ja Ylönan,
da kaikkea muuta, tehdä ja kärsiä kaik-

ki Jumalan tähden, niin ei ole sinun sy,
dämes wielä oikein oppinut tundemaan
Jumalanrakkauden. Matth. io: 37..

5. Sinun pitä rakastaman lähimmäistas
niin kuin itsiäs; niin että sinä olet yhtä
huolen pitäwäinen kaikkein muiden ihun,
sten parahasta, kuin sinun omastaskin.
z Mos. K. 19:18. .Marc. 12: zi. tuc. 10:

6. Si»

Mikä on kaikkein Jumala» kissoin summa? ~

Kumga meidän p»tä Jumalala rakastaman? 2.
Miiissätnhden pita meidän min Jumalala rakastaman?V>>aki meidän «kastaman Jumalala «litse ta,Ma? 4-
KmiM meidän pitä lähimmäisiä «kastaman? l.
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6. Sinun pitä tekemän lähimmäiselles kaikki

mitä sinä tahdot, että hän sinulle tekis, sen
tähden, että Jumala niin tahtoo jakästee.
Match, 7: 12.

7. Jos sinä olet tyly ja armotoin k«än ihmi-
stä wastan, niin ei ole Jumala sinun ystä-
wäs. 1 loh. 4: 20, 21.

8. Mutta jos sinä pcchanteosa pidät yhtä
neuwoa jongun ka»sa, «li olet ääneti ja
suostut hänen wääryteensä, niin tulet sinä
siihen rangaistujen wikapäari, kuin hä»
nm syndinsä ansaitsee. les. 5: ig, 2».
Rom. 1: 32.

9. Jos sinä elät juuri Jumalankäffyn ja tah,
don jällen, niin Hän armosa tahtoo ma-
xaa sinulle sen, ajallisella ja ijankaiMlella
siunaurella. 2 Mos. K. 20:6. 3 Mos. K.
26:1»12.

»o. Jos sinä wähindskän teet, kuin on Ju-
malala wastan, niin sinä a.nsqitset Hänen
wihansa, kirouren, ja ijankaikkisen ran»
gaistuxen. 2 Mos. «. 20: 5. 5 Mos. K.
27:26. 28: i«. se»r. lac. 2: lc,.

B 2 Mi<
MuMtöhdcn pitä me,dä» tekemän muita ihmisiä mci.-

dm, kaltaisin? 6^,
Mutta iosme olemc armotk>mat jakowat ketän wastan? 7.
Vitakö meida» myös rakasiaman lähimmäisen si)!,de>ä? «.

Oilg» meillä jotam hywän odattamista, jos «ne eläm-
me Jumalan kästyin jalken? c).

On«o mltän pahaa peljöttäivää/ ies wc pahaa tt«
unwe? «>,
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Mmm Jumalam/ nyt minä totisesti hawaitsen, ettäN!i>:a olen yn kadotettu ja dnomittu syndincn. Kuin-
ga pitä minun armon löytämä». Jumala ole muml-lc armollinen l

Kabdes toista kymmenes Kansapuhe.
tilasta ja sonnin, rur-

meluxesta.
Me olemme puhunet Jumalan pyhästä Käskystä ia tah-dosta. Katseiknm nor, kninga mc olemme, tullet niin

pahsixi ja kelwottomixi pitämään lunialan käskyjä.
,< humala loi ihmisen niin, että hän oli

peräti Hänelle mielisuosioxi. Hän loi
hänen kuwansa jälkm. i Mos.' K. i: 26,
27, 31.

2. Senkaltainen kuin Hän itse' on, wiisas,
wanhuMs, kuolematoin ja autuas, sen»
kaltaiscxi teki Hän myös meidän Esiwan-
hembamme Adamin ja Ewan. Eph. 4:24.

3. He ymmärsit Jumalan tahdon ja teit sen
jälken : he asuit Paradisisä ja ei tietänet

niistän waiwasta eli kuolemasta. 1 Mos. K.
2: 7. sciiv.

4. Tämä autuus olis myös heidän jälkentu-
lewaisillensa hywäxi tullut, jos ei he olisi
kostan luowutmnet pois sydämensä Luo-

jan-

Millisex, loi Jumala ihmisen? ».

Mtt, sen kaucta ymmärretä», että Jumala loi ihmisen
yäiini kuivansa jälken? i.Oliko Adam ja Ewa niin hywäsä tilasa, kuin heensin luoduxi tulit? z.Olisitko myös muut chmiset tainnet tulla niin ennellii!-'n, kmn meidän Eftwanhimmat olit? 4.
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jansa ja Hänen armollisten käsiyinsa tykya
1 Mos. K. 1: 2«.

5. Multa Adam ja Ewa totteli perkelettä,
joka oli itsensä kannen muotoon nnmtta»
nut, ja söit yhdestä puusta, kuin Jumala
oli kiildänyt. 1 Mos. K. 3.

6. Sen kautta langeisit he sundiin, ja mlit
Jumalan wihan ja kirouxen alahaisixi.
1 M°s. K. 2: 17.

7. Sitten owat kaikki Adamin lapset tullet
syndiserija haijyri, niin ettei he tahdo ei-
kä taida elää Jumalalle miclisuostoxi»
Ro,!!. 3: IQ<2«, 23.

8. Ia niin me kaikin olemme kadotetut M
duomitm luonnosta. Rom. x: ,2,
18, 19.

5. Ensixi sen sichten, että me olemme synty-
net synntsä; ja sitten wielä enämmin sm
suhien, että me teemme niin paljon pahcn
omasta riettaudesta ja touelemattomudesta
Ps. 51: 71. Dan. 9:5, ii- Match. 15-,
19, 20.

10. Jumala ei taida ilman kauhistusta ja wi>
haa katsoa meidän päällemme, niin kau-

B 3 wan
Eikö de siis pysynet ustollisudesansa ja kuuliaisueesansa

Inmalata mastan ? <^.

Mitä tämän s!',mi!>i langemuxen kantta tapahtui?
Kuinga sitten o» ollut meidän ihmisten kansa? 7.
Mitä me siis olemme luonnosta? k.
Mutalahden me olemme »iin kadotetut ia duomitnt? 9.
VERm I«inala taita W olla wihamcll meille? l».



wan kuin me olemme täonänsä tottele,
mattomutta pahutta jawääryttä. Ps. 5:6, 7. Efth. 2! 3.

Vmmarrä nyt tästä kaikcsia, ettemme itsestäm ole muuta
kum kadotetut synnin orjat, >a ettei meillä ole »ähm-i>alän wo,maa ia awua, ionga pä«llc mc ustaldataitaisimme.

Kolmas toista kymmenes Kansapube.
Meidän auruaxicekiästämme

Christuxesta.
S>nä tiedät meidän endifestä kansapnheeffa, että me lu<

onnosta olennne kadotetut ja duowitut syndisct. Mut»
ta me taidamme kuiteogin auluaxi tulla; sillä meillä
»n «li Wapahtaja ja Autuaxitekiä.

1. humala ei taida anda synnin olla ran»
gaistmata; sillä Hän on wanhursias.I>r. 5:9, 29. Ps. 50: 21.

2. Jumalan Laupius on kuitengin tahtonut
pelastaa meitä waiwaism syndislä. 1 Tim.
2: 4.

3. Jumalan Poika otti sen päällensä, ettH
tulla ihmisexi ja sowitta kaikkein ihmi-
sten synnit. Pl.< 40: 7, 8 5». Hcbr.
1 Tim. 2:5, 6.

4. Jumala on kaikkitietawaisydensä neuwo,
sa säätänyt, että niin tapahtuman piti.
Npust. T. 2: 23. Eph. 1: ii. Tol. 1: 12.22.

5- Niin
Eikö Jumala taida jättä syndiä rangaisemata? i.
E»lö fittc Jumala ole tahtonut wapahta syndifiä? ~

Huinga on Jumalan wanhurffaus tydytetty? 3.Oliko mansin päätetty, että Jumala» Mka piti
»uleman meille Wapahtaiaxi 4.
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5. Niin on Jumala mailmaa rakastanut,
että Hän cmdoi Hänen ainoan Poikansa,
että jokainen, kuin ustoo, Hänen pääl»
lcnsä, ei pidä hukkuman, mutta ijan«
kaikkiscn elämän saaman. I°h. 3:16.

6. Niin olemma me Jumalan armon kautta
saanet yhden Wapahtajan, jonaa nimi
on lEsus Christus: se on: meidän Au»
tuaMkiä, se Jumalan woideltu. 1 Tim.
1: 15. Match. 1: 21.

7. Hänen nimensä on Christus, eli luma,
lan Woideltu, niin muodon kuin Hän
on lumalalda, lahjoitettuja warustettu
kaikella lumaluden taydcllisudellä, ole-
maan meidän Prophetamme, PlimMw
nen- Pappimme jaKuningamme. Ap. T.
ic>: ZB. 1 Col. i-> zc>.

8. Niinkuin meidän Propheta eli Opcttaia,
on Hän ilmoittanut Jumalan tahdon ia
neuwon sanasansa, ja tahtoo ylöswalista
meitä autuden tundemiseen. 5 Mus. K. 13:
18,19. Luc- 4: 18'21. loh. 1:4,5, 9.
Eph. 5:14. „,B 4 9. Ni»

Mikä on summa tästä Jumalan ucuwosta, meldan
tudcstamme? „.

5.
Ongo meillä siis totisesti yxi Wapahta>a, ,a in,ka on

yänen nimensä? 6.
Mmgätähden kutsutan hän Christus, HERrau Wou

dcltu? 7-
Mitä hywäö tekee s)än meille niinkuin Propheta? «.
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3. Niinkuin meidän ylimmäinen Pappi, «li

Wälimies, on Hän andanm itsensä mei-
dän edestämme, sowinnori meidän suur-
ten rikosten tähden, ja tahtoo meitä so-
ivitta Jumalan kansa, ansionsa ja esiru.
koustnsa kautta. 2 Tor. 5: 19. Hebr. 3:
24. seur.

iu. Niinkuin meidän Kuningas, tahtoo
Hän hallita ja warjella meitä armonsa
waldakunnasa maan päällä, ja korgotta
meitä kunniansa waldakundaan. Luc. n
33,68. 6, Ps-9°

Mmun lEsuxeni! »vapahda minun sieluni ja osota niinul«
Ie elnmim c>c! ota pois minun sixidini! ia hallitsemmua armollasi

Näljäs toista kttMmcnesKansapuhe.
Meidän Alltuaxicekiastä I!Lsuxesta

- Christuxcsta.
Sinä olit jo saannt tietä, että meillä en yri Wapahtcu

>a, jonga nimi o» ILslis Thristus. N»t tulee mei-
dän perään ajatella, että hän meidän autuuttamme
wartcn on sekä Inmala, että ihminen. lEsus Chri-
ftus kirtastakon itsiänsä meidän sydämisämme.

1. i>Esus Christus meidän Wapahtaja,
on sekä Jumala että ihminen. Ron,.

1:3,4. 9:5.
2. Jumala on Hän ollut ijaukcurMidesta; sil<

lä
Mitä hywääteke y>m meise niin kuin Vlimäincn Pappi? y.
Mtta hywää tcke meille niin kuin Kuningas? 12.
TMa on nicidän Wapahtaja luouonsa puolesta? i.
Huilia on !)än Jumala? 2.
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lä Hän on Jumalan Poiki, Isästä en-
nen kaikkia aikoja syndynyt. loh. i: i, 2,
3. Hebr. 1:2,12.

Z. Ihmiseri tuli meidän lEsus määrätyllH
ajalla, koffaHän fynnyi ncilsestä Mari-
asta. G'il. 4: 4. Luc. 1: 26, I«. 2: i» 16.

4. Jumalan Poika yhdisti itsensä yhden
ibmlllifm luonnon kansa, ja tuli Neicfen
Marian Pojari. loh. 1:14. k„c. 2:7.

s.lEsuxen ihmisys on siinnyt Pyhästä
Hengestä! niin että Hänellä ei ole muuta
Isää kum luniala. luc. 1: 34/ 35- Watti).
7'. 2Q.

6. Meidän Wapahtaja oli semälMn peräti
iliuan synnitä, pyhä, wiatoin, saastatoin.Hcbr. 4: 15. 7:26. 1 luh. 3: 5.

?. Jumalan Poian piti tulla meille awuxiesillä ei ollur joku muu kuin Hän, joka tai-
si somitta meuä Jumalan kansa, ja
ulosautta meitä meidän hirwittäwäiseft»
turmeluxesta. Pf. 49:8,9.

8-Jumalan Poika piti tulla ilMlfexi; sillä
muutoin ei Hän olis tainnut meidän al>

B 5 an^

Ku nqa on lEsus tllllut ihmisexi? ; >
Kui>,<;a o„ lEsus tullut lumalaxi ja ihmisen? 4>
Eikö lEArella miehudcu puolesta ollut Isän? ;»

Oliko meidän Vapahtajalla joku ft;ndi cli puutos? 6.
Mm,,«tshden pi:i juuri Jumalan Pojan tulema» meiLc

Wapahrajaxi? 7>
Vl!UgWhhe„pili s,ls ImnM'! Voim lnlwa,, ihmisen? il.
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amme päällensä olla, eli kärsiä meidän
synnin- rangaisturemme. i Mos. K. 2:17.
3:15. Hcbr. 2: 14.18.

3. Kosta nyt meidän lEsuremme on luma»
lan Poika, niin Hän taita tehdä meitä
Jumalan armo»lapsiri, ja anda meille
ijankaikkisen autuden. Gal. 4:4,5, 6. H«br.
7: 25. loh. 1: 12.

10. Kosta Hän on yhden ihmisen Poika,
niin Hän myös rakastaa meitä ihmisiä,
niinkuin weljiansä ja sisariansa. Htbr. 2:
11,12,17. loh. 20:17.

HERra lEsu! anna se olla minun lohdutuxeni että
Sinä olet totinen Jumala, joka kaikki woit, ja ett»
Sinä olet tullut ihmiseri rakkaudesta meitä wiheliä-ifiäsyndisiä kohtan.

Wlides toistakylnmenes Kansapuhe.
Meidän Auruaxicekiästz liesuxesta

Chrlstuxesta.
Vttnun lapseyi, älä ikänäns unhohda, että lEsus chri-

stus Jumalan Poika on meidän WapalMia, luma<la opettako» meitä nyt tietämään, mitä lEsus on tch<
nyt ja kärsinyt meidän pelastusta warten!

i. HDeidän Wapahtaja kärsei kaikki ne
rangaisturet ja waiwal, kuin me an-

sainnet olimme, että me pääsisimme mei»
dän synnin rangaistuxestamme. les. 53:
4, 5. 2 Lor. 5: 21.2. H.»»

Mikä lohdutus meillä siitä on, että meidän Wapah-
taja on Jumalan Poika? 9.Mitä lohdutus mMi siitä on, että lEsus myös on
ihminen? io.

O»go lEsus Ktain kärsinyt meidän töhdemmcst 1.



2. Hän täytti kaikki, mitä Jumalan lailla
ja oikiudella oli meildä waacimista, että
me Jumalan siunauxen saada mahdcii,
simiue. Matth, 5: 17- Gal. 4: 4,5.

3. Hän oli kolmeneljättä kymmendä ajastai»
kaa täällä maan päästä, köyhyden, pil-
kan, wainon ja kaikella! sen karsimisen
alla, että Hän olispelastanut meitä >jan-

kaikkisesta wiheliäisydestä, ja auttanut
meitä ijankaikkiseen rikkauteen, kunniaan,
rauhaan ja aucuteen. 2 3ur. 8: 9. tuc.
9: 58- Phil. 2: 6'9. Hebr. 12: 2, Z.

4. Meidän Wapahtaia täytyi sotia perkele,
kansa, että me perkclen wallan a!da p'!a»
stetuxi tulisimme. Hebr.
2 14, is.

5. Hän tuli ruoskitun, orjantappuroilla
kruunatun' ja ristinnaulimn', niinki»in
yxi pahantekiä, että meidän pahattckom-
me andexi anneturi tulla mahdaisn, Gal.
3: 13, 14. les. 53: 12. I 2: 24.

6. Hänen sielunsa ulosseisoi helwenn waiwan
että meidän sielumme olisit tullet pelajie»

B 6 tu-

Ongo hän myös iotam tehnyt m«dän porahan? 2.
Ongo HERra IVsus, »otai» aitan nähnzt »aiwsa

meidän edeftäm täällä maan päällä? ;.

Olito perkele hänelle silloin miriian waiwaxi? 4.
Kuinga hänen kansansa wenetcltn» häu«n ruuminsa

puolesta? 5.
Härseiktz lEsus myös jotain waiwaa sielunsa puolella? s,

5
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mn siihen taiwalliseen iloon. Hos. 13:14.
Mmc. 14: 33, 34- Luc. 22: 44.

7. Kosta lEsus oli ottanut päällensä, että
kärsiä ineidcln edestämme, jotka olimme
ansainnet poicheitettä Jumalan kaswoin
edchä, niin tuli Hän myös lumalaldaylönanneiuri, ja täytyi kärsiä helwetin
waimaa. Rom.4:2s. Match.
27: 4,6. V

8- Meidän lEsuxemme meni kuolemaan wa«
pahcainaan meitä ijankaikkifen kuoleman
waiwasta, ijankaikkiseen elämään. 2 Cor.
5: 14, 15. 2 Tim. 1: 10.

9. Hän tuli hcmdaturi, että meldä» hautams
me olisit pyhitetyt leposiatyhceen riemullis
sen ylösnousemiseen. Match. 27: 57 -6c
les. 571 2.

20. lEsuren ihmissinen luondo ulosstifoi kai-
ken tämän kärsimisen; mutta Hänen lu>
nialndensa andoi siihen woiman ja wä<
kewyden, niin että se tuli ijäti kelwollisexi
meitä Jumalan kansa sowittamaan. Rmn.
tt! Z. Eol. 1:19,20, 22.

Minun lEsuxcni, älä anna mielestäni kosfan meima,,
mitä waiwa S>n»n rakkaudella? ollut o» minun wai»
Vasen syndiseu edestäni!

Kuu,
Mutta knmga taisi, Jumala sallia, että joku kärsimi-

nen piti käymän IKsuren yli? 7.
Kuelcko myös lTsuxeni? !!.

T»lisc hän handatuxi 9,.,
D. i.lkö i)än kiHfej!



Kuudes toistakymmenes Kansiipuhe.
Meidän Ancuaxicekiästä IlLsuxesta

Christuxesta.
i. ADeidän lEsuxemme kawi hywin kai«

ken sen läpi, kuin Hänen piti
meidän edestam tekemän, ja kärsimän:
Se tuli tälMyxi. Hcbr. 10: 14. loh.
19! ?Q.

2. ITsus astui alas helwettin, ja otti koko
pimeyden wallan fangixl. 1 Pet. 3: 19.
Col. 2: 15.

3. Kolmandena päiwäna Hänen kuolemansa
-jNen ylösnousi Hän jällensä kuolluista,
sent.chden pitä myös kaikkein kuolleitten
ylösnouseman. Watth. 23: s, 7. 1 Cor.
1:4» 8. 12-22.

4. Sitten näytteli Hän itsensä neljäkymmen,
dä päiwää Opetuslapsillensa, ja ulos
lähetti heitä sanansa kansa, kutsumaan
kaikki ihmiset sowindoon Jumalan kansa.
AP. T. 1: 3,8. loh. 2Q-. 19-23. Ma«1h.28'.16.

5. Neljändcnäkymmenendenä päiwäna ylös»
meni Hän jällens taiwallisen Isänsä kun»

ni<
Onao lEsus hiM» täyttänyt meidän lunastnxcmmc? i.
ll)litfcwoittico
Nousiko lEsIU myds ylös tuollaista, >a m ka

meillä ima on? 3
Ilmoictiio lEsus fittniitsens» joirgimajau maa!l

lä ia mitä sillvi» toimitcttin? ><.
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maan, ja awaist taiwaan Hänen sem
rajillensa. Marc. ,6: 19. A0.3.1:9. 7:57.

6. S>e!!ä istuu Han Jumalan oikialla kädel»
lä, halliten kunniasa ja armoja, ju pu-
huu hywää meidän edestam esirukouxellan»sa. Ps. no! 1. Eph. 1: 20,23. Rom. 8:
34. Col 3: 1.

7. Nakymättömäsa muodosa on Hän kui»
tengin joka paikas läsnä olewainen, apun»
sa ia lohdumrensa kansa, kaikkein niiden
tykönä/ jotka pytäwät Hänen armonsa.
Match. 28: 20. loh. 14: 19, 20, 23.

8. Se on lEsuren tähden, kuin Jumala
anda meidän «viheliäisten syndisten elää,
leke meille kaikkia hywäa, ia tahtoo anda
meille ijankaikkisen auiuden. loh. 1: 16.
Ap T. 4: 12. 1 loh. 4: 9.

9. Kaikkein näiden hywäimekoin edestä, ei
HERralEsus mitän muuta waadi, kuin
eitä me wastan otcaifimme Hänen armon,
sa, pidäisimme itsemme Hänen tygönsä
uffollisella sydämellä, ja noudataifimme
Hänen esimerkkiänsä. Matth. 11:23, 29,
ZQ. 16: 24 io: 37, zg.

ic,. Wii»
Onao fii» lEms nyt taiwaisa, ia mitä tcte j>in siellä? 6.
Eito se rata» Vapahtaja ole nyt enää hänen palwe-

liainsa tykönä? 7.
O>M myös miellä kaikilla jotain hywää mcitzän Wa>

»ahtajasiamme? 8.
Kuinga tahtoo HERva lEsus että mcidin pitä k<i-

lollisutta »sottama,» Hänen hywäin tdidens edestä? 9.



la.Wiimeiseltä tahtoo Hän myöskoko mail<
man edesä osotta kunniansa, ja ylistää
palweliainsa uffollisuutta, kosta Hän on
tulewa duomitsemaan eläwitä jakuolleita.
Ap. T. i: n. Match. 16: 27.

HERra IEs»! älä anna minnn koffan hyljätä Sinun
armoas! Anna minun sen autuden saada, jongas mu
»nllc ansainnut olet!

Ruinga meidän pitä anda
armon rehdä meitä amnaxi.

Sinun pitä ahkeroita/ että saada tietä, kuinaa sinä tul,
la mahdaisit scn armon ja auruden nautindoon, kuin
lEsus sinulle ansaimiut on. lEsus opettako» sitä!

1. on mennyt kuolemaan kaikkein
edestä, ja sowittcmut kaikki: sentäh-

den myös Jumala tahtoo kaikkia ihmi-
sia autuari. i loh. 2:2. 1 Tim. 2:3,5,6.

2. Mutta se, joka lEsurei armon kautta
aumari tuN<s tahtos, hänen pitä ensin
andaman lain nuhtchet ylösherättä omaa-
tundoansa yhten katumaiseen, suuren son-
di-wiheliäisydensä mndemiseen, niin ectä
hän mielellänsä tahtoo siitä pelasteturi
tulla. Icr. 3:12,13. Hes. 18:21, 22.

3. Toi-
Eikö HERra I3sus pidä kerran valajoman taiwa»

sta Ilmoittamaan kumuansa? »o.
Tahtoko Jumala kaikkia ihmisiä autuan? i.
2)l>tä »uloc sen tehdä, i»w «ahtoo autuaxi tulla? «.

9



40

3. Toisexi, pitä hänen anda Ewangeliumln
lupauxet taiwutta sydämensä tunvalliseen
usiallureen lEsuxcn päälle, niin että
hän Hänen tykönänsä etsi kaikkia wan-
hurstautta apua ja lohdutusta. Icr. 4: i.
3:22,33. Icsa. 45: 22-25. 55!1<7-

4. Laki on kaikki se, kuin Jumalan sana fa<
noo Jumalan waatimuMa ja meidän syn-
nin melastamme. Ewangelium on kaikki
mitä Jumalan sana sanoo Jumalan ar,
mosta ja meidän lunastuxestam lEsuxm
Christuxen kautta.

5. Että synnistä käändyä lEsuxen tygö,
siihen ei o!e meillä itftllä ollengan wol-
maa. 2 Cor. 3: 5. Eph. 2:1, 2,3,8, 9.
4: 18-

6. Mutta HERra lEfus tahtoo itse kä-
ända meidän sndämiäme tygönsä, ja teh-
dä meitä otoliMi Hänen tahtonsa täyt-
tämiseen, Pyhän Hengen kauna. Phil.
2: 13. Hes. 36: 25, 26, 27. Luc. 15: 2,4,
5. Icr. 31: 18, 19-

7. lEsuxen Hengi työtä tcke aina sydän-
dem-

Eikö jotain muuta waadita silda jota tahtoo autucx»
lu-!la? 5.

M>tä o.i laki? mitä o» Ewanqelmm? 4.
mako omalla woimalla tulla lEsuxen tygö? 5»

Kuloga nie ms tulla lEsuxc» lygd/ >a tulla
tzöne.l rn!n.ttwire»sa'l 6^

Tahtoko Hyhä Hc»Z! taimetta UMiwmc IE»iu<,m lygö i ?,
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demme päälle Jumalan woimallisen sanan
kautta. Ich. 16:7,15. Ap. T. 17-30.
Hebr. 3:7, 13-

B.Jumalan Hengen kansawaikulus seu.
raa aina Imualan sanaa, josta me sa-
ame kyllä woimaa sekä ymmärtämään si-
tä kuin mndän ammeemme kostee, etti
myös sen perään itsiamme ojendamaan.
Joy. 6: 63, 5: 25. Eph. 1:17, 18,19.

9. Niin usein kuin me löydämme jongun
wcckutuxen eli liikutnxen
kautta meidän sydämesä, niin on se yxi
plöswalistus ja taiwutus Jumalan Hen-
gelda jota nieidan ilman wastahakoisutta
pita noudattaman. Hebv. 3:7, 8.

IQ. Mutta jos en me anna mettämme ylös-
wal!staa, waknutta ja taiwutta luma»
lan sanan kautta, niin on sc yxi pacdn,
tus Pyhää Hengeäw-stan, jongakaut-
ta me Jumalan hyljänune. M. T. 7:51.
13.: 46. 18: 6. 28: 27. Hcbr. 4:7, ,2.

HCRra Jumala sinä Pyhä yengi taiwuta minun sydä<
mmi armes k«utta svmiistä minun Vapahtajani <M.

Kah-

Taidammako siis ymmm« Jumala» sanaa/ ia myös
sm Me» meitöm vimda? 8.

Saammako me myös tuta Pyhn» s)engen w«kutusta
sana» kantta? y.

Mutta jos emme tottele Jumalan sanasta? l».



Kahdexas toistakymenes Kansapuhe.
Synnin -- karumuxesta.

Me olemme sanonet, että se, joka lEsuren armon kaut-
ta tahtoo autuaxi tulla, hänen pitä ensin andaman
omaacundoansa hcrättä katumaiseen syimintuudoon.'
malan hengi opcttakon nyt meitä oikein tätä asmatutkistelemaan?

i. A>iin kauwan kuin emme surulla tunne,
että me olemme kadotetut ja duomi-

tut ihmiset, jotka oman woiman ja wal>
kuttamisen kautta, emmäole ansainnet, ei,
ka taida muuta ansaita, kuin Jumalan
ijankaikkista wlhaa, niin me olemme pchu-
desa sowaiftut, ja hyljämme lEsuxen ar-
moa, i loh. i: 8,9, io. Matth. 9: 12.

Ilm. K. 3:17, 'B.
2. Se joka ei anna omaanmdoansa herättä

oikialla katumuxen tundemaan
suurta synditwiheliaisyttlwsä, hän pa«
dutta itsiänsä Jumalan Hengeä wastan,
jokatahtoo kaandä Hänen sydämensä IE»suren puoleen. ler. 5: 3. Hos. 5: 4. Icsn.
65: 2.

). Jos me oikein peränaicmelemme, mitä
Jumalan laki sanoo, meidän omatun-
do meitä wastan todistaa, niin me saain»

me
Onqo meidän hywi» afiat, kosta emme tunne meidän

syndi wiheliäisydemmc? 1.
Ongo se fiiö meidän oma syymme, ettemme kadu sym

dejämme? 2.
Kuinga me taidamme oppia tundemaan synbimme? g.
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me yldäkylläisen wakmuxen meidän hlr-
muisesta synnin»welastamme. Rom. 3:19,
20. 7: 7.

4 Jokainen työ ja ajatus, jokainen sana,
kuin on Jumalan tahtoa ia käsiyä wa»
stan, on yxi syndi, joka teke meitä wika»
pääri helwetin kodotuxeen. lac.2:iQ,n.
5 Mos.K. 27: 26.

5. Tämän kadomxen alahaiset me olemme
niin kauwan kuin me pyymme josaan syn»
nisä, ja emme anna kaändä meitäm lEsu-
xentygö, loh.zi iz.xl. H»s. 7:73.16.

6. Jos en me peräti tahdo lakata tekemästä
Jumalala wastan, niin ei ole meillä muu»
la Häneldä odottamista, kuin wihaa ja
rangaistusta. Gal. 6; 7. Ron». 8- 6, 7,8.
Ps. 125:5.

7. Meidän elä mam on silloin yxi hullu moru
helwetin, jakuolema soöre meitä ijankaik»
kiscen waiwaan. Matth 7:13, Ps. 37:2a.

8. Meillä on silloin syy, että joka silmänra-
pävrellä epäillä, sillä me taidamme jota sil»
mänräpayrellä syöstää waiwansiaan. 1

Thess.s: 3- 3". 5: i's- 9- Se,
Millä taiuala mc olemme tehnet »ii» monda syndm?.,.
Ölemmako me myös syndm lähden duomitut

hclwetti»? 5.
Eminäkö me saa lohdulla meitä Jumalan armosta, jos

mc pysymme syimisä?
,

6.
Mikä on meidän elämämme, koska me päälle pidämme

synnisä? ?.

Taidammako me hywällä mielellä olla, loska me näin
«lcmmc katumattomat? ».



9. Se joka jongun päiwän ylös lykkä para,l-
nuxensa, on suurimmasa mitasa tyhmä ja
jumalaloin, hän puutta itsensä, ja taita

pia>, tulla lumalalda hyljälyri ja ijäti
polsheitetyxi. Hebr. 3:7-13. Cananl. n
24-33. Spr. ly: 21.27. 6: 4>9>

10. Jos se teke sinlin surumsxi, että siliä
olet yxi wibeliäme.ti syndinen, joka et tai,
da, kamu eikä ylöncmda niinkuin
sinun pitäis, niin anna lEsuren armon

kohta olla sinulle lohdutuxexi, ja heitä se
Hänen huolensa päälle että paranda si-
nun pahaa sydandäs. Ho>. 36: zs, 37.

VERra Jumala' sinä Vyd« hengi, opeta minua tu»dc<
maan mimin syndl-witelilsspdenl, ettei minnn oma<
luodoin sais lepoa, ennen kuin minä oikein wa>la»o<
tao lEsuxen armo» syndei» andvifaamisc^i.

VbdcxastoistakylnmenesKansapnhe.
Siitä antuaxitekewäiststä ustosta.

Ajatclkam n»t perään, kuinga me se» toisen asian käsite
taisimme, joka waaditan incidän aututecme, nimittäm
yhden tumallisen uilalluxe» lEsuren päälle.

i. A)offa me oikein opimme nmdemaan
meidän sylidi-wlheliäisydcmme, »m'n

tulee
Ongo se siis oikein tehtn, että ylöslykätä
Jos sinä surulla siipat sinun tykönäs synnin.- katumu-

xc» initä silloi» o» tekeminen? ,v.
Mitä »«»kutla yxi loikin symiin«tundo mcisä ? i.

4



tulee meille suuri hätä' lohdumxesta ja
pelaftuxesta. P. 6:3,4,5. ,i: io, 14. 143:

2. Se on yri syndinen erymys, jos me jossa-
in muotoa pyydame, itseäme autta, ja luu-
lemina, meitä ansaitseman Jumala armoa
jolla lulla omalla woimalla eli waikutta,
misella. Ro>». 9: 16. Gal. 3: i«. 2: 16.

3<los meidän pitä pelastemxi tuleman, niin
meidän lulee anda lEsuxen yrinänsä olla
meidän ainoa lohduturemme ja apumme,
niin eccä me ainoastansa turmaamme Hä-
nen armoonsa. A». T. 4:12. 15: n. 16:
31. (tph. 2! 4-IQ.

<l< JosEwangeliumin kallis armo» sana saa
käydä meitä sydämelle, niin me siitä saam,
me yhden sydämellisen ustalluren lEsu-
xen päälle, niin että me uffomme, että
meidän sielumma tulemat Hänen armon,
sa kautta pelastemri. Rom. 1:16. loh.
20:31.

5. Kaikkia meidän synnin-wiheliäisyttä ma-
stan pitä meidän lEsurelda apua pyytä-

>nHn;
Emmnkö mc ta,sa itsmmme auta, eli Jumalan a»«wo

onsaita? 2.
Nihiliga pita Kis meidän kämchMän, että me pelasti»

tuxi tulisimme? z.MM mädän pila senkaltaisen uffMuxeu lEMen pääl»
le kafittämäu? - 4.

Tahtoneko HERra lEsus a»tt» meitä meriin wihclxnM)i>eM!iunl? 5.

5



män; sillä Hän kutsuu itse kaikki wiheli-
aiset tygönsa, ja ei löydy yhtän muutta,
joka meitä pelastaa taida. Matth.n:2B.1e5a.44>.22. 55: 1,2.

6. Meidän lEsmemme ei taida minän muo»
toa jättä meitä aunamata, kosta meidän,
sydämemme auxens huuta Hänen armo»«nsa, ja uffoo Hänelle kaikki meidän
tarpeemme. 10H.6: 33 12: 12-15,

7. Jos me sitä suremme, että me olemme
aiwan suuret syndiset, aiwcm mahdoito»
mat ja epausioistt; niin mahdamme me
kuicengin luotta sen päälle, että ZEsus
sekä tahtoo että taita pelastaa meitä armol-
lansa. 1 Tim. 1: 15, 16. Luc. 1;: 1»24.
Rom. 5:2c), 21. lesa. 66:2. Matth. 5:3,
4,5-

8. Se autuaxuekewäinen uffo on yxi sydä-
mellinen luottamus lEsuxen sanaan ja ar«
moon, jolla yxi kcuuwaincn sielu pyytä
ja nstoo ilman wilpittä, että lEsus pela>
stais handä sylmistä wanhurstauteen ja
aututten. Hebr. n: i. Rom. 4: i8«2l.
Ps. 28-814- lz: 6.

9. Sil»
Saaminako me marsin luotta sen päälle, että lEsus

uutta meitä? 6.
Mutta jos se teke meitä surulliset, että meidän synnin

wihel,äisydcmme ja meidän sydämemme pahus onaiwcuisunri -, mitä mcidä» silloi» tul« i 7>
V>tä o« autuaxiteteioölnei! usse? «.

4
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9. Sillä ihmisellä ei ole yhtän aulllaxiteke»
wäistä uffoa, joka ei kaikesta sydämestä
pyvdä lEsuren armoa syndein andexisaa»
miseri ja jumalisenelämäkerran wieltämi»
seri. G°1.2.i6,17. Ps. 88:
s'lo. 34.37.

ic>. Kosia meidän heikkoudemme sitä sallii,
niin lEsus rawitse uston sisällistä halua
jollakulla erinomaisella lohdumrella ja
illolla. Mailh. 5:6. Pf. 36:9. 84:3.

HERra lEsu minun Vapahtajani, anna Sinun Pyhä
z>c!h>cs mlnusa yhtä sydämellistä uskallusta S>»
»un ansios ja armos päälle?

Kahdeskymmenes Kansapuhe.
Uston harjoimxesta, lEstixeu seurattu»sm kaurra pphäsa eläuiäsä.Perän ojatelkam nyt, kuinga usko pitä harjoitetta ja

armo kalketta jumalisen waelluxen kautta lEsusta se»-
raisa.

l. pian kuin me kaikesta sydämestä
käännymme synnistä lEiuxcn tygö

niin me tulemme wanhurffaxi tehdyri syn,
nistä, ja pyhitelyri totisixi Christilpirt ja
Jumalan lapsiri. Ap. T-10: 43. 2; 4l.
26:18. loh. 1: 12.

2. Mut<
Ta»tako jolla tulla olla oikia usko, joka ci sndän,ellise<

sii halaja lEsuxen armoa, syudein andexs saamise»
xi, ja pyhäni ,vaelluxcxi? «.

Saako se ulkomainen jotain erinomaista lohdutusta
lEsuxen tykönä? '<?.

Mtä me scn kautta woitamme, etti me inännymnie
lEsuxc» tykö? '.
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2. Mutta jos me tahdomme tallella pita tä-

män auiuden, niin vita meidän anda
Christuren sanan ja rakkauden aina halli-
ta meidän sydämiämme, alinomaiseen
surunpieamiseen, että noudatta Hänen
esimerkkiänsä kaikisa awuisa Match, n:
29, 30. 1 Pct. 2: 21. scul'. Tit. 2: 11»14.
I!m. K. 2: ic>. 2 Pct. 2: 20. seur.

2. Se joka oikein halijaa lEsusia, Hän
tahtoo kernasti elää Hänelle mielisuosioni,

- ja wälttä syndia tehdä suurella karttanne
sella. 1 loh. 2: 56. z: 3,10. Ps. no: is,
n, 17,20, 30,32.

4. Heikkoudet ja synnit rippuwat kuitengin
aina armoitettulsa sieluisa, niin eltä he
usein erehtywät. 1I»h. 1:8,12. Saam.
7: 21. lac. 3: 2.

5. He ahkeroitsewat sentähden, että joka
paiwä itsiänsä paranda, ja lEsuren ar,
mon kantta muutta erehtyriäusä awuixi,
kuin Hänelle kelpawat. G«l. 5:24. Rom.
6:9,11 »13. Eph. 4: 22,24.

6. Mei<
Mitä tulee meidän tchdä, »cs mc tnmä» autuden piti

tahdomme? 2.
Taitako joku oikein M'tm lEsnxcn armo» p<rän, joka

ci tahdo maltti sondia >« elä Ilksuxen tähdo» jäiken?;.
Taitako se, joka p,tä itsensä lEsuxcn tygö, olla perä-

ti wapa kaikesta wiasta? 4>
Mitä tekemät ne uffoiyaijct hcMi, erhetystcnsö ia s>>u<

deinlä snhte»? 5.



6. Meidän owat pahat juonet/ mailman pa-
huus, japerrclenkiulauret, tekewätmell»
le paljo waiwaa, kosta me tahdomme
syndiä paeta ja uskollisesti pitä meitämme
lEsuxen tygö. Gal. 5- ,7- ' loh. 2:15,
16,17. loh. 15:18,19 l 20. Eph.6:iQ<!B.

7. Muna me ulitsenwoitamme ne aina, jos
me kaikesa hädasa ja kiusauxesa kohtapa»
kenemme lEsuxen tygö, mieleem johda»
tamme Hänen sanansa, ajattelemme Hä-
nen rakkaudensa päälle, ja turmaamme
HHIKN apuunsa. Phil. 4:13. iCor. 15:
5?, 58- bebr. 12:1,2, 3. Ps. 91:14, 15.

8. Kosta meitä yllytetä» johonkuhun sondiin,
niin ei meidän pidä millän muotoa leikitse-
män synnin himon kansa; waan kohta
rukoileman, että lEsuxen weren woima
meisä peräti tukahuttaisi kaiken synnin ha-
lun. lac. 1:14,15. Rom. 8:12,13. 1
3°h. 5: 5. '

5. Meidän tulee myös wisusti kartta liika»
määräsyttä, laiffuutta, pahaa seuraa,
j. n, e, harjoitta meitä Jumalan sanasa
jarukouresa, jakuritta ruumistamme paa-

C sto-
Ongo incilln wastuxia, kosta me Chriffilliftst! c!>Vä

tahdomme? 6.
Taidi umako ylitstn nwitta nömät wihollsset!? ?.
Miw piti, meidän tekemän, koffa me johon kuh m syn-

d<n, tn.cmme tmsatuxi? 8.
Mt, teMwä, ettemme lanaias syndij» ? 9.

49
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siomisella ja työtä tekemisellä. Luc. 21:34.
2 Cur. 6: 14- 18. 1 Cor. 4: 6,7. Matth. 6:
ici6. iCor.9:27.

ia. Jos me rupiamme pelkämään, ettemme
woi kestää, niin meidän muistaman
lEsuxen ustollisutta, ja heittämän kaiken
murhen Hänen päällensä. lesa. 41:10.
loh. 16: 33. Rom. 8:3;. seur.

Minun Wapahtajani! a»na minulle »ssollinen sydän'»
että Sinua seurata kaikisa awuisa, kaikkein kiusaustenalla.

Kahdes kymmenes ensimmnen Kan»
sapuhe.

Rukouxesta.
Sinä olet saanut tietä, kuinga me taidamme Jumalanlapsixi tulla lEsuxen Christuxen kautta. Nyt mei-

dän pitä lEsunn nimeen oppia rukoilemaan Juma-lala niinkuin meidän Isäämme.
1. Aosia me ustalluxesa lEsuxen armon

v päälle ahkeroitsemme elää, niinkuin
Jumalan lapset, niin tahtoo Jumala,
Isällisestä rakkaudesta sallia, että me ru<
kollimme Haneldä kaikkia lEsu,
xen nimeen. 10b.1517.
8:14,15.

2. Se on syndi, epäillä, että Hän silloin
lE.

Mutta jos me ruppemme epäilemään ja pettämään? »o.Ongo meille lupa lumalalda rukoilla mitä meille t»r<
pellmen on? ~

Ongo se toi), että luinala tahtoo aud» meille läik-kiä hl>wa«? ~



si

lEluren Christuxetl tähden tahto anda
,in>!!e kaikki, kuiu meille itse työsa hyö»
dylii"en on. Rom- 8: Z2. Match. 7: 7-11.

l6: 23 27. lIoh.;:!^.
3. Emme kms".MN saa anoa jotain, kuin

olis turha >a syndinen. ?lac. 4:2, 3.
4. Ei ole meille sallittu, että kowin ahkerasti

pyöriä jongun maallisen edun ja hywän
peräsa, sillä Jumala taita löytä ettei st ole
meille otollinen. Match. 20:22. 26:39,42.

5. Hhdestä katumaisesta ja uffowmsesta, sy-
dämestä, ja kaikesta siitä, kuin me tie-
dämme enimmästi kelpawan Jumalalle
pitä meidän enimmasti ja ahkerimma»
sti rukoileman Händä- Match. 6:33. 1

loh. 5!14/I5- Luc. 11:2, 3,4.
6. Jollemme täydellä todella pyydä lEsu-

xen awun kautta, hyljätä kaikkia syndiH
ja wääryttä, ja juuri Jumalalle mieli»
fi elää, niin ei meillä ole lupa, että
jotain hywää lunialalba pyytä eli toi.
woa. loh. 9:3i« Gananl. 28: 9. Ps-66:
18. lesa. 1:15. 59:1, 2.

C 2 7. Jos
Saaminako rutoilla lumalalda kaikkia, mitä mieli

pttä? ».

Saaminako me hartahasti ia tiindiasti pyytä jotain
maallista etua) 4.

Mistä vita meidän kaikkein enimmäst ja ahlerimmass
rukoileman? 5.pngo meillä lnoa lumalara rutoilla waikka emme tah»
b° paraoda «tsenimt? 6»
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7. Jos Jumala wiipy rukouren kuulemisen
kansa, niin pitä meidän katumaisella sy-
dämellä peranajatteleman meidän erhe-
tyxlämme, lohduttaman meitä lEsuren
ansiosta ja armosta, rukoileman sitä
hanakammin, ja oleman karsiwälliset,
ja " '!an tahdon kansa lytpwäiset.
Wal. w. 3: Zi, 32, Z3,39'4«. tuc. 18: r<7.
2 3c>r. 12: 8, 9.' Icsa. 30:15.

h. Kaiken sen hywän edestä, kuin Jumala
meille anda, pitä meidän sydämellä,
Hz noilla ja töillä kiitolliset oleman; muu<
loin taita Jumala takaisin oua lahjan-
sa. U. 50: 14, is, 23. 1 ?hess. 5: 18.
Col. 3! 17. i Cor. 10: 31. Icsa. 5: i< 6.
Wiis. 16: 29.

V.AanmNa ja ehtona, ja muulloin, kossa
meillä tila on, niin pitä meidän rukoile»
man suulla ja sydämellä; sillä, wälillä
pitä meidän hiljan ja warcchin auxihuu»
laman Jumalala sydämellisillä halauril-
la ia huokamilla. 201.4:2. Dan. 6:10.
Ps. 42:9.38: i->.

10. Jos
Ku,«na rit'' ,"e>'-', t itämän, jos Jumala

wiipy lukouxcii tain ? 7.Mikä on M wastan mcidmi kossa meidän
rutouxemmz tul ? 8.Ku«lga uftin p , il.wleman ia ylistömön



ic>. Jos me tulemme kylmäkistoisixi ja epai-
lewaisiri rukouxesa, niin meidän pitä
huokauna rukouxel» Hengen
tyaö, w lohduttaman lNtttämme lEsu«
xen ansiosta esirukouxesta, joka aino-
astansa lcke meidän rukouxiamnie kel»
woLisin. luc. n:i. Ps.si!i7. Gach,i2:
ia. Rmn. g: 26, 27, 34. Dan. s>:iB.

HERra Jumala minun Taiwallincn, Isäni/ anna mi»
nullc Sinun yenges kautta, vn oikein katumainen
uskollinen ia harras sydän rukoilemaan, kiittämään ja
ylistämään Siima lEsuren nimeen.

Kahdesknmenes jatoinenKansapuhe.
Rurous Isä Meidän.

lEsus, loka rukoilee meidän- edestäni ja anda meiFe
lupaa rukoilla, hän on myös opettanut meille M
meidän rukonren. Ota nyt waari millä fydnmln
hartaudella sinun pitä rukoileman tätä rukousta, jeks
on kirjoitettu 'Matth. Luc. 2,3, 4>

1. sanot: Isä meidän, joka c-Kt
taiwaisa; niinajamle: Minun Ju-

malani, Sinä, joka hallitset ja wa!!<tset
kaikkia, anna meille yxi lapsellinen nffal-
lus ja knnliaifus Sinua wastan, ja kuu
le minun rukouxeni Isällisellä rakkaudella."
Rom. 8: 15- lej> 49: 15. 6Z: 15, 16.

2. Kosta sanot: pyhitetty olkon Sinun nl-
C z mes;

Mitä silloin tulee tehdä, kosta haluttomus ja epäilys
tahtoo ivoitta mettä rukoillesa? ic^.

Mitä meidän pitä ajatteleman rukoillesamma: Isämeidän? 1.
Mitä meidän M ajatteleman, kuin me sanonune: Py-

hitetty clkon Sinun nimes? 2.

3
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mes; niin ajattele: pyhitä meitä armollas
yhteen olkiaan maelluxeen Sinun sanasjälken, Sinun nimes vlistyxeri. I0H.17:
17,19- ler. 24:7. 31: 33- Ps. n9.z3'40.

Z.Koffa sanot: lähes tulkon Sinun wal-
dakundas; niin ajattele: hallitse Sinä
meidän sydämiqinme armollas, ja auta
meitä ylitse woittamaan syndiä, mailmaa
ja perkelettä, euä me pääsisimme kunnian
waldakundaas. Matlh. 4:17. Ps.2:i2.Col 1:12, iZ.

4. Olkon Sinun tahtos, niin maasa, kuin
taiwaisa. Estä meidän lihallista omaa tcch,
toa, auta meitä elämään, kuins tahdot,
ja anna, meidän tytywäiset olla sen kan-sa, kuin Sinulle kelpaa, että me Sinun
Pyhäis kaltaiset olisimme. Match. 7:21.
i loh, 3: 23. Rom. 12:1, 2. Hebr. 13: 2».
Matth. 26 39.

5. Anna meille tänäpanä meidän jokapäiwä»
nen leipämme: Anna meille joka päiwän
edestä meidän tarpehemme, ja suo, eitä
me kokonansa usiomme meitä Sinun huo-
maas ja edeskatsomisees. Motth 6: 24»
34- 6:6-10. Sanani, zo: 8.

6, Ia
Mutta ko!?a me huokamme: lähes tulkon S»mn wal»

dakuudas?
ajatusten kansa pita meidän rukoileman: Ol-

kon Sinun tahtos niin j, n. e.? 4.
Mitä pitä meidän ajatteleman kosta me sanomme:

Amia meille tänäpanä, ~ n. e. 5.



6. Ia anna meille meidän syndimme anderi
niinkuin mekm andexi anname meidän wel»
woWcme: ole armollinen lEsuren Chri»
stnxen tähden. ja ala tygölne meille mci»
dän suurta sonnin welkamme; niinkuin ei
me myös tahdo niille mitan lyaölukia,
jotka nleilä wastan rikkomat. Ps. 19: ,3.
32:6. Rom. 3:24. Matth. 18:21.35.

7. Ia älä johdata meitä kiusauxeen: Alä an-
na meidän joutua johon kuhun kiusan»
reen, jota emme woisi kestä, eli kiusau-
xelda woiteturi tulla.

~
Cor. io: 12,1).

8. Mutta päästä meitä pahasta: Pelasta mei-
tä kaikesta, kuin meille wahingoxi olla
taita, ja auta meitä ijankaikkiseen amu-
teen. Ps. ,8:2, 3, 4,47. 35:27. 2 Tim.
1:12. 4: 18.

9. Sillä Sinun on waldakunda ja woima
ja kunnia ijankackkisesti: Sinä woit
ylönpaltisesti tehdä yli sengin, kuin me

C 4 rw
Mmgnkaltaistcn ajatusten kansa pitä meidän rukoile

ma»: Ia anna meille meidän wndiiue andexi niin
kuin mekin andexi annamme meidän ,velwo!listeinlnc? s.

Mitä tnlee meidän ajatella, kossa mc sanomme: ja
älä johdata meitä kiusauxeen? 7.

Mutta, koska me sanomme: mutta päästä meitä pa,
hasta? 8.

Mitä pitä meidän ajatteleman, koska me sanomme:
Sillä Sinun on waloakunda, j. n. e. s.

5
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rukoilemme. Sinulle olkon ijankaikki-
nen kunnia ja ylistys, i Ail". K. 29: 10,

13. Ps. 145-
10. Amen: ja/ minun taiwallinen Isani,

minä uston, että Sinä armollisesti tcch,
dot minua kuulla: tee,' niinkuin Sinun
lapses rukoilee lEsuren Christuren tähden.
Ps. 6: IQ, 62: 2. /;,

Mm»u lokkandesia rikas Vapahtajani, anna minulle
yli essia lapsellinen us?a!!i',s minun Jumalani tystö,
ja tuule minun rukouxcni, nim uscin kuin min» S>,
«un opctuxeS iälken rukoilen: Isa meidäli.

Kahdes kymmenes ja kolmas
Kausapuhe.

Aasrehesca.
Nyt minä tahdon s>moa simille, minun pissumcn »stäwä/

ni, kniiiga sinu cnstn tulit Jumalan lapsexi ylös ote»
tux, ia Chrlgityxi wlhityxi.

i. humala on meidän aumdetmm edes,
auttamiseri tehnyt kari pyhää asttw

fia, jockakutsutan Sakramentti, nimit»
lain Kasien ja HERran Ehtollisen.

2. Näisa Sakrameutelsä anda Jumala meil-
le

Mitä tulee meidän päällisexi ajatella, koska me sanom-me: 'Amen. 10.
Mi,'kä aftturet on Jumala Wtunyt meidän autudem<me cdezauitainistxi? i.
3ckcl,ö Jumala meille jotain hynM sastesa ia EH-

toUistsa ? «.



le näkymättömiä armolahjaansa, naku»
' waisten walikappalden ja nniistomerkkeiu

alla, sanansa ja Pohän Hengessä kam-
ta.

z. Kaste on se pyhä wedenpeso, nimeen Iu»
malan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen,
josa nie lEsurcn armo.i kautta olemme

ylöstctuxi mllct meidän synnin <

sydestämme lumaKui lapsixi ja Christll"
ren Palmeko j^l.

4. lEsus «aas» ja wahwisti tämän asetu»
xen, kosta Hän sanoi Opetuslapsillensa:
Mengäl ulos kaikkeen mailmaan, ja ope«
takat kaikkea Kansaa, ja kastakat heitä
Nimeen Isan, ja Pojan ja Pyhän Hm»
gen. Matty. 18, 20.

5. lEsus sanoo myös-, andakat lasten tulla
minun tygöni. Näiden Christwen kaffy-
in jälken, tMit jm,'z ensimaisela lapsude-
saS saatetuxi pyhään kaste fecn. Mare.^
IQ-lZ -16.

e. Sinun kummis edestoit sinua HERrm,
eieen pyhäsä kastesa, ja Jumala ylösotti
smun Isälliseen huomaansa. Ehh.i:s-

- 5 7. Si,
Nikä on Kaste? ).

Kuka o» Kasten asettanut? .. . <Oleminako me nn>ds tämä» lEsuxen tossun mlken ka»
stecut ? 5.

Kuta erinomattain fiti MtM HMda', kossa me la-
stttm? K
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7. Sinun paas walettin wedellä sen Kolme»

Vhteisen Jumalan nimeen, ja siinä sa-masa mli sinun sielus puhdistetuxi synnistä
Christuxen weresä. iPet.3:2i. lIoh.i:?.

8. H<3Rra ILsus otti sinun perkelen wal»
lasta omaan suojaansa, että sinä olisit M
Christitty, se on: yxi usiollinen Christu-
xen palwelia ia feuraja, lEsuxen ystä-
wä ja lEsuxen oma. loh. 15:15,16.
Col. 1:12, iZ, 14.

9. Kasten kantta sinä myös sait Pyhän Hen»
gen armon, joka tahcoo »löswall.staa ja
pyyhittä sinua aina elämään niinkuin yh>
den Jumalan lapsen ja totisen Christityn
sopi. Tlt. 3: 5.6. 7. Rom. 8:9,14.

,o. Jos sinä aina ahkeroitsee pltK, mitä
HERra lEsus sanasanfa on sinua kaste»
nyt, Pyhän Hengen armo-woiman kant»
la, niin Jumala aina tahtoo holhoca si<
nua niinkuin lastansa ja lEsuxen omaa.
Match-. 2O. les. 54: 9/ i«,

kutttty olioa Jumalan suun lminiut, jeka 0,1 minun
"

„lds ottanut Isälliseen huomaansa. Mmm Wapahta»
«hion mmua ustoll»'ej!l?

Kah,

Mltä muta tapahtui Minun stnilleni hywäxi kastesa? ?.

Tulinko mnm myoi tastcn kamta lhrmityri? 8.
Tntl„!« minä myös silloinPyhällä Hentilä lahioitetun?9
HManko mum myös aina saad» olla, Jumalan lasna

HEsux«n yljöM»? 10.
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Kahdeskymencs jancljasK^nsapuhe.
Rasten > Liitosta.

Muista mitä mc olemme puhunet siitä Pyhästä Kastesta
ja ora nyt waari mingä liiton sinä seu kautta Junia-
lan kansa tehnyt olet.

i. Oasten kautta lulemma me yhteen armo-
liitton Jumalan kansa, iosa Häu

wakutti meitä armosta ja tmmdesta lE-suxen Christuren tähden, jota wastan me
mlimma welkapääxi, tttä aina kalkell»
ustolla ja kuuliaisudelia pitämään meitH
Jumalan meidän tygo.
i Mol. K. 17: 9.14. sMss.K. 26: 17,13,
ip. 2 Mos. K, 19:3'9.

2. Siinä lupaisit meidän Kummime meidän
puolcstam ja wakmit, eitä nieidän aina
pidäis perkelettä ja kaikkea pahutta kau>
histuman, ja sitä wastan kaikella ustolla,
rakkaudella jakuuliaisudella pitämän mei»
tä meidän Kolme yhteisen Jumalamme ja
meidän Wapahtajamme tygö.

3. Jumalan amuaxitekewaii,en armo annet»
im meille, ja nuidan Uffollifuden welwol-
lisus Jumalala wastan lukillin jawaywie
stettin, lasten kautta sen Kolme Mttiseit
Jumalan nimeen.

C 6 4>Mub
Olemmaio me tMn kautta sisälle täynet johon kuhun

littton Jumala» kansa? i.
Teimwcki me silloin jonkun lupauxen/ että me >Mi-

simme meitä Jumalan tygö? «.

Kuinga t»m» tc>3>s liitto tult wahwistetun? 3.



Muistalama sentähden Jumalan' armoa
ja meidän welwollisuttam, niin usein ku»
in me näemme wettä, jakuulemme Ju-
malan nimiä mainittawan.

I« Kastesa me myös saimme meidän nimene
me, että myös nekin mieleen johdataisit
meille sen lohdutuxen. että me viemme Iu»
malan lapset; ja meidän we!woliis,idem-
me, elämään, niinkuin Chrlstitcyin sopi.
luc. 10: 20. Ilm.K. 3: 5. Sananl. io: 7.

6. Jos sinä tahdot tallella pitH sen armon,
kuin sinulle kastesa anneltu on, niin si-
nun pitä anda Christuxen rakkauden aina
wallica sinun sydämesäs, niin <ttas kai-
kena elmkautens täyttäisit, mitä sinun
Kummis sinun puolestas luwannet owai.
ler. 11: z. Jos. 24: 15,27.

7. Että smä tämän lupauren täyttä moh,
daisit, niin puä sinun jokapäiwä sen pääl»
le ajatteleman, tutkisteleman Jumalansanaa, katsoman mitä sinä leec, sisälle-

sul-

Witätö M wefi ia Jumalan nimi muistuttaman maille
kastcn-liilca? 4.

Saimmalo me myös jongm» mmm mMomertiu ka>
stcsa? 5.

Mäkö meidän >i»t itse täyttämä», mitä kummit mei-
dän pn lesta luwannet omat? 6<

Kmnaa taihm mi»a täMn weaux» «iin? ?'

6



sulkeman itses lEsuxen huomaan, ja
uskollisesti rukoileman, että Pyhä Hengi
sinua hallitsisi. sMos. Km: 13,19. Ps.
!43"°. . . ..

8- Jos sinä tämän uskollisesti teet, niin sinun
pita jokapäiwäkaswaman armosa, wii-
saudesa, ustosa, rakkaudssa ja kaikisa
awuisa. 1e5a.48:17,1», 19. Col. 1:9,
in, n. 2 Pet 3: iz.

9. Mutta jos sinä käännät sinun mieles pois
Jumalan tykyä, ja rupiat pitämän mail<
man, synnin ja saranan kansa, niin sinä
kadotat kasten» armon, ja joudut perke»
len wallan alle. 2 Pct. 2:19,22.

12 Jos et sinä silloin jouduta itses, sydälw
men käändymisellä,, uudistamaan sinun
Kastees liittoa, niin .sinä tulet ijankaikki,
sesti kadotetuxi. Ilm. K. 2: s, 16. Marc.
16:16.

Minun Jumalani kätke minua armollas/ ja älä annakoffcm luopua Sinulla!
Kah,

Taidanko minä edes käydä siinä hywäsä, ios minömin muodon aina harioita» itseni luiuMutcen, Ka»st^. .ii n jiiltcn i 8.Mutta >ou m,nä rikon minun luvauxeni ja tulen us<totioman lunialam wastan? 9.immsa l«ypi minun Mow nmmeni tätcw? ,».
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Kahdeskvmeucsja wiidesKansapuhe.
Ripistä ja Synnin päästöstä.

Peränajatclkam nyt, me wastudesta wakutuxeu saa-
da mahdamme Jumala» armosta, kosta mc Kastein
liitoa wastan olemme osannet johonguun wikaa» tulla.

i. <>os sinä sinun Kastees» liittoa rikko-
nut olet, jolla tulla liettämällä syn-

nillä ja ussoicomudella sinun Inmalatas
wastan, niin älä wiiwyttele, että pa-
rannusta tehdä. ler. 8- 4 I<'s. 55:6,, 7.

2. PcränaMtele mitäs tehnyt oiet, tunnu»
sta sinun syndis Jumalan cdesa rukoile ne
andexl Christuxcn tähden, ja käsiiä st
wahwa aikomus, eccä Jumalan arnlvn
kautta, ei koston tieten Handä wastan
rikkoa. ler. 8: 6. 2: 25. W?I. w. Z: 42.
Ps. 32: 3,4, 5. Duoin. io: iQ< 16.

3-Jos sinun kam,nuxes on ilman wilpita,
niin ettäs sydämellisesti muchchdit sinun
pahuttas, )a niin kuin yri wibeljäincn
syndioen turwcwl armoon lEjlixesa; niin
tahtoo Jumala Chrismren tähden anderi
anda sinun fyndis. Mik.7: izz, 19. Rom.
4:4-8.

4.11. S sinä myös olet tehnyt sinun lähim-
mät-

Mltä silloin pitä tehdä kuin kaste,, liiilo rikottu o»? i.
Huinna minun pitä parannuxen tekemän? ~

Tahtoneko Jumala nnnua jällen Ylösotta »rmohon,
kosta minä parannan itsem? . ;.

Wäkö meidän myöo paranda meidän nebty^iämme
lchmmaM wagau? 4.



63

mäistcls wastan, niin sowita itses nopiasti
hänen kansansa, ja tee hauelle, mitä
Christillinen oikeus ja rakkaus waati;
muucoln on sinun sydämes wäärä ja usto»
toin, niin ettet sinä taida Jumalan armoa
saada. Matth. 5:23,26. Man. 11:25,
26. 2 Mos. K. 22: 1. Luc. 19: 8.

5. Jos smu'la on jotain erinomaista oman
tunnon wanvaa, joka saatta sinua epai»
lemään Jumalan armosta, niin ilmoita
»vilpittömästi sanan palwelialle, se joka
sinua, ahdistaa. Ei hän sitä saa kellengän
pnhua. lac. 5: 16. 2 Sam. 12:13.

s.loSsina olet oikein kamwaincn, niin on
hauella Chnsturen käffy, että Hänen ni«
meensä wakutta sinua syndeln anderisaa»
misesta, ja lohdutta sinua armon sanalla.
Mi!ttl). l6:ll). 1»1).2Q!22,2Z. Hif.ZZ: IQ,II.

7. Muutoin saattamat muutkin ylöswalcw
stul lunalan ystäwät neuwoä ja loh,
dutta sinua Jumalan sanalla, jos sma
heille ussot sinun sulus»tilan. Gal. 5:1,
2. Jim, K. 1: 6. Col. Z! 16.

8. Mutta jos sinä elät epäuffosa ja synnit,
»iin

Pitäkö myös oman tuimo» lewottomuö Papille ilmoin
tettama,, ? 5.

Taitawatto Papit anda iotaiu cnnomMa lohd„tuffa?6.
TiUta-vaito muut ium aliset ihmiset anda minulle jotain

lohdutusta? 7.Qngo joku weltapaZ, minua nuhteleman ies min» olen
minalatom? 8.
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niin, tulee Jumalan palweliain sinulle il-
moitta, että sinä olet Jumalan wiholli,
nen perkele» orja ja kuoleman lapsi.
Hes. 33:7,8,9- i Cor. 5:1,5.

9. Jos et sinä paranna itses sitlengän, niin
sinun pitä tulia pannan pcmdnxi ja ulos
ajemri Jumalan seurakunnasta. Match.
18: 15» 20. 1 Cor. 5:n, 12, 13.

lv. Mutia jos sinä kerran olet tehnyt ja lu.
wannut parannuxen, niin ala sitten teh,
kö itsiäs walehttliaxi Jumalan ja ih,
misten edesa;. waan pidä micäs olet lu<
wannut, ja anna silminnähtäwa todistussen päälle että sinä päiwää paiwäldä tulet
paremmaxi m hurjfammari. 5 Mos. K.
23: 21, 23. Ps. 78' 34-37, 56/ 59. Gal. 5:
I. 3: 3. Rom. 6: 12 -23.

Minun Jumalani kätke minua armoisas, etts mmn jo<
parannuxen kansa pois panisi» ne «imusa

llppuwaiset wiat, ia en koffan tahtoi» ttkis sinua wa<
stan.

KtthdeskymenesjakuudesKansapuhe.
HLRran i^hroUlsesta.

N»t pita meidin puhua HERran Ehtollisesta, joka on
ft tomm armo»asetus, jooga Jumala on tehnyt ka»
tuioMen syndisten fielu»,hyödytyxen.

1. HER»
Mutta jos en, mma anna minua paranuxeeu wetä

ja kehoittaa? 9.Mika on mmm, welwollisudeni, Ktten fum mi»Z olen
tehnyt jq l»man»«t famnnMli? 10.
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i. Ehwllinen on se Armon«at<

ria, jonaa HER'3 lEusonystä-
willensä hywari asemaut, -osa Hän
meille anda oma!! 5- >> ji Weren-
sä, Leiwänja alla.

«. Meidän HERrci lEstis Christus, sinä
jona Hän petetlin, oniHänlu,

wän, kiitti mnrfi ja andoi Openlslasicnsa
ja sanoi: O takat ja syökät, tämä on
minun Rumuini, joka teidän edestänne
ulosmmetan. Se tehkäl te minun mm,
storeni. Malth. 26:26, 27, 23.
22, 21, Z- Luc.22:i<). i Cor, t i:2^,24.

3. Samalla muoto otti Hän myös kamn,
kiitti ja andoi ja sanoi-: ot-
takat j.H juokat tästä kaikki; tämä on uu<
den Testamentin Kalkki minun weresani,
joka teidän ja monen tähden mos wuoda»
tetan syndnn onderi and.uuistri Niin use-
in, kuin te sen temä, niin tthkät se mi-
nun muistoreni.

4. Niin totisesti, kuin me Ehtollisesa saamme
leipää ja wiincm, niin totisesti me myös
sen kansa saamme Christuren ruumin ja
weren. i Cor. io: 16. 5. Nil»

Mikz on YERra» Ehtollmm? l
Millä tawalla i?ERra lEsus asetti st PMn EhtMstii?2.Mitä lEsus enmnbätä teki Ehtolllstu aftttaisansa? z.Andake, HERra lEsus mallc totisesti ruumuisa ja we<rensn ? 4.
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5. Niin totisesti, kuin leipä jawiina yhdisty
meidän ruumin kansa, niin totisesti tah-
too lEsus yhdistää itsensä meidän sielum-
me kansa, jos me ailwastans annamme
Hänelle meidän sydämemme, ja sallim-
me meitä pyhitä oikiaanuskoon ja rcckkau,
teen. loh.s:^.^.

6. Koffa me siis tahdomme Ehtolliselle men»
nä, niin meidän pitä wisusti koetteleman
meitä, sydämen parannuren kansa hyli
jämän kaiken synnin ja pahuden, tunde»
man meidän mahdottomudemme, ja kai-
kesta sydämestä halajaman lEsuxen ar»
MON. iCol.n:2B. 230r.iz:5. 2Mos.
K-i2l 17, 19. 4Mos. 9: 6>n, 13. i Cor.
5-7,8. . . .

7. Koffa sinä olet lewotom sinun synnin 'wi-
heliäisydes tähden, ja ikawöitsct lEsuren
armoa syndeiu < anden snamiserl ja elä-
män parannurexi, Mm hywästyy lE-sus sinun tulemlsraS armo>pöy<
dällensä. lesa. 55: 3. Maltb. 11:28.

8. Kosia me menemme HERran Pöydälle
sen»

Tahtoko nn,ös HERra lEsus yhdistää itsensä sieluni»
M kansa? 5.

Mtä on siis meidän welwollisudemme, koska me tah-
domme'mennä yEÄran Ehtolliselle? 6.

Kossa on meillä lupa, ettämcnnä lEsuxen Ehtolliselle??.
Tahtoko HERra lEsus silloin ilahutta meitä totise-

sti armollansa? li.
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senkaltaisen armoa isowaistn sydämen kan<
sa, niin tahtoo lEsus olla meidän sielun,
ruoka, puhdistaa nimitä synnistä, ja läs-
nä olemisellansa, lohdutta, wirwoitta ja
wahwistaa elämän tiellä. Icsa. <:?: 15
66: 11.14. Matth. 5:6.

9. Mutta meidän pnä aina sen edestä mui-
staman ja ylistämän Hänen rakkaut-
tansa, oleman hänen woimansa kautta
urholliset sodasa Hänen wihollisiansa wa-
stan, ja niin elämän, että lEsuS taita
pysyä nltidän tykönämme. , Cor. n: 26.
2 Cov.;: 14, is. 2 Tim.2: 1, ?, 8.

iv. Mutta jos me Ehtolliselle menemme yh-
den katumattoman, häijyn usiottomau
sydämen kansa, niin me rastasti syndiä
teemme, ja wedämme päällemme luma<
lan duomion. lel>. 65:13,14. 1Cor.11:
27 29,ZQ,Z1. 1<?!21,22.

5)CRra IFsu, cmna minulle nx> oikein katumainen ia
armoaisowainen sndän, että minä Sinun pöydälläs saisin
maistaa Hmm rattauttas.
Kahdes kylilmenes ja seitsemäs

Kansapnhe.
Niistä welwollisuxista, kuin kusakin sää<

dvja picä ivaarinorercaman.

Mingä kantta tulee meidän kiitollisutta osotta, tnman
suuren armon edestä? 9>

Mutta jos me menemme H3Rran pöydälle kiukkuisen
ia katumattoman sydämmm kansa? io>



NA.meidä» tulee jotain puhua »iistä moninaisista sööd!'!.-
sta, kuin Innialan aseturen jälken, ow>n ihnusteilsema, ja »iistä crinomaisista wclwollisuxista, jotta
Inuialc.» tahdosta klisati» säädysä pitä waari» otetta,
>na».

i. /Aslwallan on Ilimala pannut siaansa
maan päälle, lain kautta suojelemaan

ja edesauttanlaan hurskautta; muita ran-
gais>-naan ia hillitsemään pahutta ja
laittamaan hywää järjestystä, oikiurca ja
menestystä Kansan seasa. Roni. 13: i, 7.

2. Alaininaisten pttä olenian Esiwallalle ja
Hauen käskyillensä alainmaiset, andawe<
roa, uffolliststi rukoilla Esiwallan ja wal--
dakunnan edistä. Tit. 3:1. i Pct. 2:13,
14. Matth. 22:25,21. i?im. 2:1, 2.

3. Opettajat on Jumala pannut, ilmoittao
maan sanaa, ulosjakamam? Sakramen-
ttia, ja opilla ja tlämälia kehoinamaan
Sanan kuutioitansa totiseen Jumalan pel»
koon, l Cm-, 4' 1, 2. 2 Cor, 5: 22. I
Tm». 3:2,7. Tlt. i: 6^9.

4. Saitankuuliatowat sitäwastamAlkapaat,
kohtamaan Opettaitansa rakkaudella ja
hywalla mielellä andamaan: heille ylös»
pitoa, ja tottelemaan kaiMa sitä, kuin

he.
Mitä warten on Jumala Esiwaltaa asettanut? ».

Mitä omat alammaisct welkapäät Efiwallallensa? 2.
Mitä marten on. Jumala asettanut Parpejg ja Opet.

taita? ~

Mitä sitä wastan on Sana» kimlickn welwollisuus? 4>

6



he Jumalan totuutta noudottaisansa, sa»
lwwat HENrail nimeen. Hcbr. 13:7,17.
i Cor, 9:14- Gal. 6: 6. i-Tim. 5:17,18-

lue. in: 16. Match, 10:40,41.
5. Wmmet pitä yhdesä asuman kaikella rak-

kaudella, ystawällisydella, puhtaudella ja
uffollisudella. iPet. 3:7.
Hebr.i z:4. 1 Mos. Kir.«,24> Match. '9:
3'9-

6. Wanhemmat pitä ylös kaswatmman
lapsiansa Jumalan pelwosa, Hywisä
awuisa ja hyödyllisiin astareisa. Lasten pl<
ta palkitseman Wanhembainsa waiwan
ja huolen, uöyrydellä, kuuliaisudella ja

rakkahalla palweliirella. EH. 6:1.4. 5
Mos. K. 6: 22. seur. Sanaul. 29:15, 23: i?,
14. 22-2;.

7. Ilandain ja Herrain pitH osittaman
palkoWllensil hywyttä ja niinkuin Wan-
hemmat heitä holhoman. Palkolliset pitä
sitä wastan oleinan nöyrät, kuuliaiset ja
uskolliset niinkuin lapset. Col. 3: 22. seur.
4:1. Cph. 6: 5 -9. sMof. K. 24: 14, 15.
i Plt. 2:18.

8. Ne, rikkaat ja waralliset, pitä oleman
awul,

Huilaa pitc. Miehen >n Wauiwl, kessenänst eläinän? 5.
«uttä omat Maichemtai» ja lait:,, keffiumset welwol-

lisudet? 6.
MMä owat Isända« ja Perhe» wöen wclwollisudet? 7.
KumM pie.i warallisten ja warattomain, tönien t«,

stmisa kohtaman? 8.

9
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awullisel ja andeliat, Ne köyhät ja wa<
rattomat pila palwelusta ja kiitollisuttc»
ofottaman.' K. 25:35, 36. 1 Tim-
-6: 17, 18.19. M'ttth.2s: 34, seur.

9. Wcmhain pitä nuorille ai,daman hywclä
neuwoa ja esimerkkiä. Nuorten tulee sen
sichlen osotta kunnilta ja kuuliaisotta.
Sanani. 16: 31. 3 M«s. K. 19: 32. 1 Pet.

iQ. Se joka tahtoo Christitty olla, hänen
pitä kaikella »vireydellä täyttämän wel«
wollisuriansa säädysänsä, ja kohtaman
kaikkia ihmisia oikiudella ja hywäntahtoi»
sudella. Eph. 4: i. 1 Cor 7: 20, 21.24.
2 Cor. 6:4. Matth. 5: 16. 7: 12. Col- 3:
12, 13,14.

HERra lEsu, auta meitä itstkutakm säso»sämmä ustol>
listii! waarinottamaan meidän i lrelwollisudestaminl/
Sinun »imcs ylMrcxi!

Kahdes kymmenes ja kahdexasKansapuhe.
Nuolemasta, 3losnouftmisesta ja duo»

miosta.
Miimeistfi me nyt saamme, lEsuxen nimeen wähänMhua mistä suurista asioista, jotka meidn» elämämme

päälle seuraman pitä. tzEßra opettako» meitä ajat»
telemau sitä/ tuin edestmme seisoo.

I. Wa<
KuinZ» wanhain ja nuorten pitF keffenänsä elämän? 9.
Kuinga pitä itsekukin Christitty käyttämän itsensä
- «uita ihmisiä «astsn? 10.



i. HAaeldaisamma täällä maan päällä,
on kuolema meille joka paiwa tarjo»

na: meidän tulee sentähdcn alinomaisen
jumalisuden harjoitupen alla joka päiwä
walmistaa meitä autualliseen eroon mail-
masta- lac. 4:13,14. Ps. 90:5,6,10, n,
12. Ps. 39:5,6/7. Malih. 24:42-51. 2;:
K IZ.

2. Jos me uskollisesti palwelemme Jumalala
loppuun asti, niin tulee meidän kuolema-
toin sielumme, Jumalan ylös
vteturi taiwasen, kuoleman walmistaisa
ruumille Kwon hliudasa. Gaarn. 12: 7.
Jim.K. 14:13. Ap.T.7!56, 59. k»c.23:43.

3. Multa jos me kuolemme epäuskoja ja pa»
hudesa, niin se kadotettu sielu tuleekohta
helwetin waiwaan. Ilm.K. 14:9/12,11.
luc. 16: 23.

4. Jumalattoman täyty aina hämmästyä
kuolemata. Pxi Jumalan lapsi talta ai-
na ikäwöirä tullaxensa taiwallisen Isän»
/H, Sielun«ystawansa tygö, ijankaikki,
s«N iloon. Hebr. iZ! 14. 2 Cor. 4:18. 5:
<l-8. Phil. 1: 23.

f, Wih-
Vitikö meidän aikaisin walmijiaa meitä nmilmasta eriä-

mäin? i.Kuinga käypi meille kuoleman hetkellä käteen, jos me
olemme uskolliset? ' 2.

Mlhingä se menee, joka kuolee synxeisinsä? ~Pitäkd meidän pellämän kuoltmata? elip,täkö meidän
tala,ama!> täMä «itä? 4.

71
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5. Wihdoin niin pits myös kaikkein kuol,

leimn ylösnouseman, kosia ZEsus tulee
duomiolle. 10H.5: 28,29. Ilm. K. 20:
n> iz. 1 Cor. l;: 12. seur.

6. Ne autuat Sielm tulemat silloin jälleen
yhdistetyixi kirkastettuin ruunnstensa kan,
sa, heille kaxenkertaisexi iloxi. Ne ka-
dotetut Sielut palajawat kirottuihin ruu«
mihiinsa, kaxinkerlaisexi waiwaxi. Dan.
12: 2. 1 loh. 3:2. Phil. 3: 20,21. Wijs.
5: l, 2.

?. lEluren uskolliset palweliat aseteta» sillo,
in HHncn oikialle puolellensa, saawat kuul»
la nämat suloiset sanat: Tulkat minun
Isani siunatut, omiswkat se waldaknnba
joka teille walmlstcttn on mailman alusta.
Match. 25: 31 »40.

8. lumalaioman pitä, puolet
la, hammästyren kansa »>'l',än Christwxen ja Hänen walltiuiiis.- innnlan, ja
kuuleman duomwllsa: nicl». ä- pois niinuli
tykyäni, te kirotut siihen w
leen. Match. 25: 41,45»

9. Chri<

Tulematko ne kuolleet nmmit koffa» elnwixi iälle» ? 5
Tulematko niiden kuollsittt» sielut iälle» yhdistetyixi

nmm!ste»sa kansa? 6
Mitä sitte» tapahtuu lEsuxen ystäwille si:',a suurua

duomiopöimänä? ?

KuilM kWpl stUoi» lEsM» m!h°Wen kuteen? , 8



9. Christuren walitut saawat Min seuraa
tehdä Wapahtajallensa, ja Hänen py-
hille Engeieillensä ammeen ja iloon lakka»
mata. Matth. 25:46. Ps. 16: n. Jim.
K. 21:1.7, 23.27. 22:3,4,5.

io. Synnin orim tulemat perkelen kansa
sysätyxi helwettiin ijankaikkisestiwaiwatta.
Match 25:41. Marc. 9:43»48.

Minun lEsuxeni, a»ta minua niin elonaan että mini
autuain kuolla taidaisin, ylösnousisin ilolla, rohkeu-
della kunl fi» Sinun Huomiotas, <a Wti Sinulle t».'
tosta weisa>fin?

Muutamat lyhykäiset buokauret, lo-
illa lapset Chrlstillisydesä, ynnä
tawallisten rukoustensa kansa,
taitamat, monikMomtsa tiloisa
vlöndä sydämensä Jumalan tygö,
sixi kuin he vppiwat onUllä sa>
noitta Händä puhuttelemaan.

Aamulla ensin heräisä.
Ole kiitetty, minun Jumalani! ettH

minä olen rauhallisesti saanm lewätä. Jos
Sinun armollinen tahws on, eltä minun

D pi-

Saamatko lEsure» siunatut seurata. Häuda taiwa, ,
s«n,?

„ „

9»
Mihingä ne Jumalattomat ja pahanelkistt »lMlet me< F

newöt? »"»,

3
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p!tä tämän palwän yli elämän, niin sm
minulle armojas, Mä. köyttä senj Sinulle
mielisuosioni!

Minun Armahtajani, anna minun aina
olla walpas ja wirkku Sinun kunnias edes,
auttaisa, ja ylusyeratä minua wiimeisenä
päiwänä ijankaikkiseen elämään.

Rosia päällensä puetan.
Minun lEsuxenj, peitä minun Sieluni

raadollisutta Sinun ansiollas, ja kauni"
sta händä Sinun awnillas.

Minun taiwallinen Isäni, Sinulle olkon
kiitos, ettäs olec andanut minulle tarpelli»
set watteet. Warjele minun sydämeni waa<
tetteu pääldä ylpeilemästä, ja minun omaa
wlheliäisyttäni unhohtamasta.
Rosia tawallism aaml,»rukouxen jäl-

len mennän askareitansa roimitta-
maan.

Hywä Jumala ama että minä, faikesa
«desotmmisesani ojennnsin itseni Sinun tah»
tos jälken, ja etsisin Sinun kunnicttas.

Minun Wapahtajani! wahwista minua
prmos kautta, että minä tekisin jotain h»-wää mailmasa, Sinulle kiitoxeri: Mutta
älä anna mitan wetä minun mieldänl «li
minun ajatuxiani Sinun tyköäs.
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Työtä tchdesä.

HERra lEsu, ylennä minun sydäme-
ni Sinun tygös, että minä aina iloita sai»sm Sinun awustas ja siunauxestas.

Muistamanomutta ja huoltttomutta
wastan.

Pyhä ja Kaikkinäkewäinen! HERra,
anna anderi, että minä niin usein olen
huoletoin ollut, sitä toimittaisa, kuins mi-
nulle ustonut olet; ja wakjele minua etten
minä kauwemmin unhohtais ja olisi waarin»
pitämätöin niistä, kuin minun tulee tehdä.

Rosta luinalan sanaa lukia rat>
dotan.

HERra Jumalan Pyhä Hengi, ann»
miimlle yri sydämmellinen halu Sinun sanaS
perän, ja ylöswalaise minua autuden tun-
nolla.

HERra opeta minua sinun fäatyis jal,
ken waeldamaan, ja anna minulle
nen sydän elämään ja kaikkia tekemää»
Sinulle mielisuosiori.

Lukemisen alla ja sen lopettaisit.
Minun Jumalani, pidä minun ajamxi-

ani koos«, ja wahwista minun muistoani,
että minä kätkisin Sinun sanas minun
sydämeeni.

HER-
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HERralEsu, minun wlisaudeni, au-

ta että tämä Sinun sanas aina olis tallel»
la minun mlelesani, ojennuxeri minulle kait
kefa menettelemisesänil
hitautta wastan rukouxesa, ja hartau-

den puurosta wastan.
Jumala joka tunnet kaikkein sydämet, si»

nä näet, kuinqa kytmnkiffoinen minun sy-
dämeni on, koffa minä tahdon, puhua Si»
uuu kaiKs; ahl ylös lämmitä se r«k-
kaudes woimalla pyhän hariauden kiiwau»
teen!

Sinä armon ja Ruko»xen Hengi pyhi,
ta minun halnni, kokoa minun ajamreni,
ja wahwista minun Sieluni oikein rukoile-
maan Hengesä ja Totudesa l
!Boska me kiufaran fohonguun syndiin.

HENra lEsu warjete minua Snnm
armos kautta, ja kuoleta kaikki synnin hi>
mot minun sielujani, etien minä Sinusta
luopnisi ja tulisi wiholiistcni käsiin.

Minun Wapahtajani katso minun sie,
luni waaraa ja auta minua tällä hetkessä,
että minä woitaisin kaikki synnin ylHtyrer
ja olisin Sinulle uffollinen.

Minun Kunlngani ja minun Jumalani,
minä tiedän että Sinä amat

mi»
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minua; sentahden m minä tahdo miimn
häijyille wihollisillenl ja himoilleni mitan
mlelirl tehdä. Wahwista minua tasaus»
kosa!
Rosta huoletromus hxwää tekemään

olka itsins sisälle löydyttä.
Minun lEsuxeni, anna andexi, että mi»

nä olen niin huoletoin hidas Sinun tal>
tos täyttämiseen, ja tee minna paremmin
mieldynexi. Sinun rakkaudcs wäkewan
waatimuxen kauna.

Minun sielun-ystäwani, älä anna ml»
nun kcmwemmin olla niin kytmäkistoinm
Sinua wastan, waan kehoiia minun miel-
däni halulla ja wireydella tekemään kaikki
kuin Sinulle kelpaa.
Ruin hawatän tykönänsä joku erinomai-

nen paha rapa.
HERra lEsu, pelasta minua armos

kautta tästä kauhittawaisesta riettaudesta
ja paranna minun sairasta sieluani.
Rosta on jouduttu saudiin lalUliamaan.

Minun Wapahtajani se teke minulle suur,
ta mielipahaa, että mlnä nyt taasengm
olen rikkonut Sinua wastan: pese minua
tywln wäärydestäni ia puhdista minua syn-
nistäni , ja älä anna minun kostan enääl»
niin Moin tehdä.

Mi-



Minltn Wapahtajani anna minulle an-
dex», eltä minä nyt taas olen surul-
ltseri saattanut, Zlla wäfy minua kuritta-
masta Henges nuhttlla, ja wirwoita mi»
nua rakkaudellasi sixi kuin minä tulen juu-
ri uffolliseri Sinun Mvls tiellä.

Rossa sydän cehroo paisua oma-
sta kutoxesta.

Minun nöyrä, Wapahtajani, nöyrytä
minua alinomaa tundemaan nrinun syn-
nin »wiheliäi syttäni ja tyhjyttäni.

Minun Imnalanl, ota ennen pois minul-
da kaikki Sinun lahjas, kuins andaisit
mniun ylpeyden kautta luopua. Sinusta it-
släni kumartamaan.

Minun Armahtajani, koffas minulle ar-
mollinen olla tahdot, niin tee minua edel-
lä kaikkia nöyräri, että minä tmidism,
minun mal)doltomudenl> ja andaism Si-
nulle ainoalle kunnian.

Nosta jok» on raipuwainm wihaair
ja koston pyyndöön.

HERra IGu, anna minulle Sinun
N)ait.m za rakkaudella tch,'etty mklee,

euä



että minä rakastaisin minun pahansuopani
ja tekisin niille hywäa, Ma minua wiha»
wat.

Rosta joku on tyeymäcoin osaansa.
Minun Jumalani, opeta minua perän»

ajattelemaan, kuinga mahdotoin minä olen
kaikkeen hywään, ja tee minua tytywäp
ftxi Sinun armos kansa.
Roffa me kiusaral» enämbätä tahto-

maan, kuin Jumala anda.
Rakkaudesta rikas Jumala, pelasta mi.

nua ahneuden paulasta, ja warjele minua
pyrkimästä sen perään, kuin minulle ei ole
aiwouu.

Taiwalimm Isä, puhdista minun sydä-
meni kaikesta kelwottomasia surusta, ja wah-
wista minua siihen mieleen, että minä en-
nen andmsin kuin ottaisin.

3osra pimiäsä petjärän eli muulloin.
Minun W wahtajani, minun ti:kö»

näni, ja wahwista minua luottamaan Si>
nun armollisen fuojelluxes päälle, etten mi-
nä peljätä mahdaisi.

Roska joku wäärsttä kärsi.
Minun taiwalllnen Is'M, kurita niin

Sinun laftas, kuin Gmä tarpelliseri, löy-
dät minulle jawahwista minua taas Sinun
Lwullas. i^st>
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iLsirukouxet.'
Suuri KaWwaldais Jumala, warjele

ja lisä Sinun Seurakundas. O lEsu
Christe Jumalan Poika, Sinä kunnian
Kuningas uloslewitä Sinun armo»wa!da»
kundaas ja Sinun kmostas.' Anna Sinun
armos ja tomdes enämmin ja enämmin si«sälle otta ihmisten sydämiä.

O Jumala Pyhä Hengi, ylösherätä ne
suruttomat, walaise ne sowaistut: anna nii'
den, jotka luottamat omaan manhurstau»
teensä, ylitsewoittamisen kansa tuta synnin-
welkansa: anna katumattomille yri totinen
katunms ja murhe synnin ylitse: anna ka-
tumaisille elämä uffo, totinen rakkaus, jär<
kähtämätöin toiwo, ja kaikki ChriiMiset
awut.

Jumala kaikkein HERram yli, warjele,
hallitse ja siima meidän Esiwaldamme ja
Hänen Wirkamiehensa", ja kaikki walda-kunnan Asujamet, että he kaikin yhteijW
Sinulle yxmänsä kunnian andaisii.

Ijankaikkinen Isä, anna Sinun mieles
laam asua ja hallita minun Wanhemmi-
sani, Opmaisani ja muifa, jotka isällisen
huolen minusta pitämät. Kaunista HMarmos likkauoella ajasa ja hankaikkisudesa.

IE-



lEsus meidän Korkein Weljemma, sie<
luimma Mäwä ja Aumoritekiä, andakon
rakkaudensa aina mallita minun weljeiäm,
sisariani, ystäwiäni ja kaikkia muita ihmi»
siä. Anna heille sydän Sinun mieles jäl»
ken, ja tee heidät autuaxi.

Kaikkiwaldias Armahtaja, pidä murhe
köyhistä, sairaista, alaspoljetuista. Wah»
wista nunua ja muita ihmisia sydämelliseen
kansakärsiwälli syteen, ja totiseen awullisu»
teen kaikkia hätäyneitä wastan.

Korkiasti ylistetty Kolme Mnnen
mala, ole kiitetty kaikkein Sinun hywyden,
kärsiwällisyden ja pitkämielisyden tawarais
edestä. Anna kaikille ihmiselle yri kiitolli»
nen sydän, Sinun Nmielles ylistyrexi.

RolFa taipumus tucan iloon.
HERra lEsu, anna minun muistaa luä

katkeraa waiwa kuins synnin tähden ulossei»
sonut olet, pois wieroita sen kautta minusta
kaiken turhuden ja mailmallisen himon.

Roska Isinänsä ollan.
Minun Jumalani ole aina tykönäni Si-

nun armelias ja anna minun sydämeni
olla Sinun tykönäs kaikella mrwalla ja
uikallurella.

Rosta
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Rosta mutben sturasa ollan.
Minun sieluni-ystawa, auta että minä

kaikesa minun menosani ollsm jumalinen ja
siwiä ja ei kenellekkan pahennuxeri. Suo
myös, ettei mikän minua Sinun rakkaud««
sias eroiltaisi.

Rualw olcaisa.
Minun Jumalani, siuna namät Sinun

lahjas, ja wahwista minua armos kautta,
että' minun ruuniini ja sieluni saisi woi,
maa Sinun tahtos täyttämisten.

Warjele minua, minun Jumalani, ec-
un minä Slnun lahjais liikamääräisen nau<
tinnon kautta, turmelisi itsiäni ja tekisin
minua kelwottomaii Sinun palweluxees.

Rosta päiwän-työ on lopetettu.
Ole kiitetty minun Jumala, ettäs tä-

nä päiwänä olet minun niin armollisesti
auttanut, siunannut ja »varjellut, ZEsufMChristuren tähden.

Rosta pääldänsä riisutan.
Minun lEsuxem, anna minun ajatella j

kuinga peräti lphjä minä olen kaikesta omasta
wau>
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wanhmffaudesta, ja auta, että minä, Si-
nun armos kalina joka päiwä pois heit»täisin jongun minun wioistani.

Rosta lewolle mennän.
Minun Jumalani, anna minun rau<

hallisesti nukkua Sinun Isällisen suojeluves
alla, ja mna, että minun sielullani aina
lepo olis Sinun rakkauttas muistaisa, ja
Sinua yltstäisä.

Minun lEsnnni, anna minun maata
ja herätä Sinun rakkaudes helmasa, ja
walmista minua siihen wiimeiseen uneen.

Roska ei ole saatu scnjälken, kuin on
roirvotru ja rukoiltu.

Minun Armahtajani, anna minun oike<
in peränajatclla, että Sinä totisesti tahdot
minulle anda, sitä kuin hyödyllinen on
Chriftuxen tähden, ja että Sinä tiedät ja
vmmHrrät minun parauttani paremmin
kuin minä itse.
»osta se on saaru, jokarukouren kaut-

ta on pyytty.

Minun Jumalani, anna minulle myös
yxi oikein kiitollinen sydän. Awa HENra

mi«



minun huuleni, että minun suuni ilmoitus
Sinun kiitoxeS, ja autta, että minä kaikki
Sinun lahjas käyttäisin Sinulle kunniaxi.
Kunnia olkon Jumalalle Isälle! Kuniia
olkon Jumalalle Pojalle! Kunnia olkon

Jumalalle Pyhälle Hengelle! Ijan»
kalkkisesta ijankaikkiseen!

Amen.
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