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ziarpelllnen Muistutus
Oitiasta Lhnstitysta.

l pian sanottu waan paljon
'lllhen tarwltau ; ci ole se

ntjll helppo laeewlätyö/cmnmo'
l,i surmoln luule. CuhuttaChri.
Nityxt/ et ole wielä olla oiklac
Chrlstltty.MouiclchutanChrl.
stltyN/jocaculttngmelmttänwä'
henuntltdä/ cuiu lW,mltäChrl«
stlllllys anoiawluitt. Wapahta-
/alle Chnstuxellc on jc
ristin/ pijnal, ja cuoleman/ el la
h.zn mclllc olls luabtanut toimit.

,ta armon jawo:man/ jonga caut«
ta mc taldaillmmc tulla oikeni
Cbristltym, siis plta myös mei-
jdm: kapman cowan ja catkeran
Camvanxen lapihe) Syndl<VSa-
taua jaMmlma wastan/ ennen

l )( » cuin



cmn me todella taidamme olla
UhriMyt. Racaslbmmen! älä
lnsperä ssnuas turhalla Chrlstt.ly»niintllä coscas cuitcugan che

ett wt lä ole Chrisnttp.
tzlna sinunsilznäs/ja Mtttlcpe-
lään ettäs huomata tai«
d. iftt i ,nikä cikia Cbrlstltty on/
j.! mitä häneldä waadttan. Ci se
wieiaolc olkiaChrltiittojoca ai»
noustane'cuule HCrrau saua/lu»
te rucouxen toijen perän/
käy kircoia/ käy Ripillä jaHEr-rau Ehtolistlla lc. Caickia nältä
lneldän tosin pitä tekemän/waan
ei cultengau ntzsä wiclä kyllä ole;
Mä nättä caickia tai:a myös ypt
HllcocullattuPhanscus ja hänen
Uudesta Svndymästäns langen«
nut suriltoinlhmlnen tehdä/utzn»
euin nähtäwä on Herodexesa ja
Pharlseurlla. Et sekan wielä ole
olkiaChristltty joca wiettä ainoa«
Vans mallman silmäin edesä yh-

tä

TarpeMnen MuPulus.



tä ulconilista fiwiä elämäkerta/ll»
»nan julkisitta synneltäzapuhott'
ta lötttä/ sillä tämä meno taita
myös löyty yhdcn kHldäwän /a
wnlklarl tehdyn Pharilenxeu ja
sijwollisenPacanau tykönä/jotca
molemmat cmtengln owat llman
totisetta eäändymtsettälumalan
tygö/ ja ilman oikiatta uscotta
Jumalan päälle; Ia ei moös ft.
eän wlelä ole olkia
la on suuri tieto Jumalasta/ ja jo.
ca paljon taita pulin m laulua au,
tuoen menoista/ tätä wol myös
jumalatotn ja CammalolNgin
tehdä/ Ma cuitengli wielä on
caucana oiklalda autuden tieidä/
za waelda plmeydesä.

Wc,an se on olkia C»)rlstit.
ty/ jocausco HErranlEsmenpäälle ja waelda hänen kässyns
jälten; se on jocapelwonja wa»
visturen cantza tunde ha? en wibe<
Msydens/ culnqa hän on sekä ft>

)(i nyt

Tarpellimn Muistut»



Tarpellmen Muistui!

nyt ja syndmmt synnisä/että sitten
joca pälwä tehnyt wastan HEr«ran tahto; ioca myösranda mur»
hellistä / ahdistettua ja särzettyä
sydändä saman hänen wlhclttw
svdenS ylltze, walitta ja walke-
roltze ien tähden/ tonvo caikesta
fydammestäns/ ettei hän co-can
nljn pahoin elänyt olis cum cui«
tengm tapahtunut on; wiha ja
cauhtstusuä paha ja sitä wastan
nijnlkäwöitze w halaja wanhurs.
caudeu/ pelasturen jaautuden pe.
raänChnsturen cautta/ ettälu»
malan Hengi tämän hänen lka<
wöchemisens ala tule nlösherat-
tämän ia sytyttämän häl,esä us.
con luottamljen ja uscalluren
Jumalan armon päälle Chrlstu- >

xeju j ja eosca hän tämän uscon
lvotman/ murhen ia ahdistuxen
alla symn yllhe. saanut on/sitten
samalla uscoUa/ utzncuin yli köy«
hä ja mheluUnen wastan ottq!/



ja ntzn ihellens omista sen
hurftsuden/ Christus hä-
nen ptznallans ja cuolemallans
tolmtttanut on/ että hän suman
wanhurftauden cautta jatähden/saa hänen svndms audexi; tule
Jumalan armoin/ tuleJumalan
laplM / ja yancalcklsen antuden
perllllserl; Ia catzo tämä on seoikia ja totinen ttsco/ cuin yhdel-
da Christityldä waadttan.

Mutta ei wielä sijnäkänkyllä
ole Hlkian ChrllillllsMett /

wnan mrwltan edespäin / että
tämä usco osotta itzens eläwäxi
töiden cautta; sillä ntzncuin yxi
puu/ joca ei wiherloitze sa<anna
hedelmätä/ on cuiwettunnut m
cuollut/nijnlnyösusto/jocacl löl-
dencnuttawaicutta/seoneuollut/
jaeimchlnglinkelpa; pttä si stä«
män uscon yhden Christityn fykö«
nä> puhdistaman hänen sydäm»
mens/oleman yMacaljen Rac«

)( 4 kau.



u,fiuiu«.

eaudesa/walcnttawallenrackau«
den kautta; sen pttä lisändymäu
jacaswaman bäncsä joca
pääon/nimittälnChrlstus. Sen
pttäenämmm ja enäminkcholt»
taman Chnstityä/ lotiman syn«
diä / Satana ja mallma wa«
stan/ unhottaman sitä turhutta
cmn mailmafa on/ )a pyrkimän/
sitawastan/ scncatlxnattomuden
perään/ cuin Taiwaisa on; vo«
jes eieldälnän mailman/ ristin»
naulltzemtln llhans ynnä himoiil
la haluin canfia; pojesrisumansen wanhan Ihmisen hänen töl»
dens canga/ia sitä wastan pääl«
lens pnkeman Uuden Ihmisen/
jocalumalunCuwanlälken luo«
luonpyhydesä ja wanhurfeaude.sa:c. longa tykönä taancaldat»
nen usco ja nämät uscon lhrdel-
mät löytywät/se wasta on oikm
Eyriftltty.

Että sijs/ Racas Sielu.' mah.
dalsit



datsit olla olkia Chttstltty/nljn
noudata ntjta wältcappaleim/
cuin Jumala mcllle andannt on;
cuin owat Jumalan Gana jn

; Lue Jumalansana kalke lita sinun sy»
dämecs/ anna sen olla waicutta«
walsen sinusa / lalta sinun el<3.
mäs sen opeturen ja neuwon jäl«
kccn totisena Catumuresa ja hurs.
<asa wacllmcja HErran cdesä;
Muistele mnös aina sitä lljtto
cnins Castest, HErrau causintchuytolet/ uudista sitll joca päl«

eulMttn Jumpan
woiman cauttn / ialttain sinunelcwnls sen jiUken; tay myös wt.

HErran lEluren EhtM.selle/ käy sinne nöyrälle ja Ca-tuwalsella/ nlcowalsella ja
rackahalla jl)dämeNä Jumalan

liywalla
varata sinun clanmtertans. salli pahainlki.

stcn
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Tarpellincn MuiMus.
sten sinua täldä corklalda atria!»
da pojes wletltellä / älä myös
salli simn epäkelwottomudcs/
taicta sinnn es mabdot-
tomudensinua si/:ä pojes ahdista.
Mahdottomat ja kelwottomat
olen metojm talla HErran Pöy-
dälle/ waan ctzikäm cullengin
oikiata mavdolllfuutta tlmeldcn
cansia lEsuxesa/ rucoillcn että
hm; meltä wchcllälsiä mahdollr-
jsn tckls. lactt.'s näihin calc

ktzn olet ltzestäs woimatain nijn
Rucollle Jumalala hartahasti/
eltä hän sinua auttais/ sinaa y.
löswalai!is/ sinua käänräls,uf,
cosa sinua wahwlstals/ olis sinun
wäkcwydes jodala Helwetin sota
joncko wastan/ jobdattatS sinnn
nuhdetollm tätä häsy malltnata
laplhe:c.

Ia catzs t)ywä (hristltty
näistä catkista tulet sinä täMn
wahäill Rucons-Hlrlasa «en-

wotu-



Tarpellinm Muistutus.
wotun / näihin tmckijn nlyös
ylöskch^itctuxl: cuinga lmun pi-
tä walmistaman sinnas Her-ran lLYtolljelle / sinun
elämäms «ndalnan HENranhalduun in huoman
Aamulla ia tulian Ahtolla/sen löydät linä täsä. Cuingn
fti:nn P,til päiwä koettele-man sinun elnmäs / ,os se on
Jumalan mlelcn ja tahdon,al.
ken talcka el; cutnga sinun myös
pttä w.UtämänLwan ii-stelta/nijta wastan sotiman/ nijta cau-hlstumnn, sijhm tulet myös
täsä ncuwoturt. Crinomatta,neoscan el yxtkän taida telwata
Jumalalle/ talcka tulla hänenClMvoms eteen/ jocaeiolellu.
destaOyndynyt/ ntjns löydät
myös täsä / mikä Uusi Syndy.
minen on / cuinga tarpellinense on/ «mä ie seiso/mitä hywä
lahyödvtM sijtä on,c. Caicki

m!»



nmnät owat täsä cdespnnnutl
hywa Chrtstitty/ sl)i
damcsiä/ sinulle opm ja hyöd»'
lumi / ettäs Olklaxl Chrlstl'
tyxt tulla mahdalsit/ jolles wie»

min ' »tnun Christllllfydesäs «nah.
dalsit wahwlsictml tulla/ jos js
olet oikla ChrMty.

llLsus Mswalat-
scott meitä caickla hänen Hen.
gelläns/ että me tuta ja huo'
mata mahdalsim / nuhmga
CHlwoon me cuyutut olem
ma/ ja lamatcon meille woi-
maa / kilwotteleman tämän
Coiwon jälken/ että me rvij
mem ijancatckisudeja / Cai
wan Maldacunnaja / kasit
talsimme meldanTolw«mm<
lopun/ tjancaickljen Autuden^

Ru
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Uucouxet
Joita

Ripille jaHErranEH-
tollifelle kciydes rucoilla

taitan.
Men hywyden ja woi-
man alcu/ caikin ter-
weyden lahde/taiwaatt

Valkeuden Isä / jolda caicki
andotule/ siuna

minua tänä pätwänä (ysnä)
sinun armollas caiklsa nunun
telsan ja «tkljän.

Cotton woima Coekeude-
sta/ A ja O caickeln ustowai.



ucouxtt Htßran
sten johdattaja ja edellä kä
wiä/ Ehristus IBius, joh-
data minua onnellisesti minun
teilläni/ silhen saacka cuin
b??Lnä Isän maahan taiwais
johdatetuxi tulen.

Caiekein helckoin lohdutus,
caickeln sokiain walo/ totu<
den ja wHsauden Hengi/ joca
caickia ujcowaisia calkefa to-z
tudesa johdatat/ johdatami«
nua tänä päiwäna (ysna)ta<
<alN« tietä mysden/ ja opeta
minua «vaetdaman sinun tah
tos jällen! Amen.

WucouS Kynnin
tunnosta.

'lnäc<ilf?iflttäwllluma«
l la/ tunnet

ia



EhtöllMe mmms. ,

,ja coettelet.
lu / cuinga eaivala japahan uki<
mn cappalr sydän on / ja cuinga
tvalwcin hän tahts hänen pahut»
tans tuta ja tunnusta / jawaitta
miliun omantundont njatuxet
minun päälleni candawat ja mi-
nua duontthewat / ntzn nunä cui«
tengin/ paratcon Jumala.' pyy-
dän wältä sencaldalsta sisällistä
duomiota/ ja tabdon paremmin
wiatoinolla/ cuin että tuta mi«
nun pahoja tecozani. Ah arnuaS
Jumala! ota pojes tämä surutto»nmus ja fydälnen cangtus mlnu«
sta. Vlöswalalse minun silmäni/että minä tuta ja nähdä mahdat-fin cuinga tuurl syndlnen mlnä o.

len / ylösherätä minua somn une«"
sta/ etten minä enä mtnunsydän.
bäntpaaduttals/waan sencadon»neen lambaan eanHa tämän mail.
lnancorwesta ia synnin sangiude<sta vlöslöytynexl tultlin/lEsurentähden/Amen. A» R«»



4 ,xe, in
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Amons Totisesta Catu-
muxesta.

B)sH sinä pyhä ja wanhusftasJumala.» mlnäwnlitlM!l>nun edellis murhelllsella sydämcl-
lä mmun ylihekäymiseni ja pa«
hatteconi; minun syntejäni ennyn mouda enin sanda meren reu-
nalla/ ne käywät ylihe minnn
pääni ja owat minulle langen
»ascaxl tulleet; jos iinä tahdotkäy»
dä elkeudelle minun cantzani/
ntzn en taida minä sinua wastata
yhtä tuhandcn. Ah mlkä saassai«
«en jasynneillä tahrattu ihminen
minä olen! snvneisä olen minä
fl>nyt/ ja minun ältlm on minunsymmsa t.Hän matlman saatta<
NUt; Cmcki mmun sydämeni ai-
wotus ja ajatus on paha joen ai-
ca; nljneuin lähde cuehutta we>
tens/ ntzn cuohu myös minun sy-
dämwipahuns/jongaylitzeHEr»

ra



EHtollMe m<Nll«si 5
ra sinä »vihdoin olet olewa yxi
wanburscas iaangari Duomari.
Ah! mmun Jumalani laLuoia,
ni/ »ntnä walltan sinun edcsäs/
että waicka minä finun Curas
jälkcu luotu olen / ntzn minä olensen cultengin cadottanut/ ja olen

tullut Satanml cuwaxi jahänen
mnotojerens jyuntncautta / sillä
ccco Satanan waldacunda ia
wotma asll minun lihasaul. Ah /

HErra minun Jumalani / mi-
nun wlkeljälsydeni on sumembi
enin minä lcn sano taidan/ minä
olen yri cauhlsms cmkesa minun
menojani/ caltti minun wan«
hurscmldenl on ntjncuin saastai»
nen waate/ millä lacastunminun
sunneisäni pots ntjncmn lehti / ia
minun sondini wi.cswat mmun
ntjncuin tuuli. CaikiNg minun
jäsenilläni olen minä «väärin
käyttänyt sinun hywät työs/ ruu»
mm jasielun wotmalla sinua wa.

A z stan



sian sisonut/ syndiä ja satana
pilwellltt sielun juruumin cmisia.
Ach! HErra/ muni olen se tuhla»
ja Voica / joca minun sieluni ta-
warat tuhlannut olen / ia en ole
mahdollinen cuhutta sinun lapse»
ies; minä olen se palwelnl cuin
sinulle olen welca sata tuhatta
leiwistä/ jaei ole millä sen mara
taidan. Sentähden auta sinä
HCrra / tue minua täsä Mlnun
hibä.änl/ sillä ihmisten apu on
turba. Käännä minua ntjn mi-
na käatori tulen / auta minua i
nlinmmäautelurl tulen/ sinä o»
let minun terftaureni OHErral
cuca taita parata sitäpaha sydän»
dä i" luoda yhtä uutta 5 sinä
HErra alnoastans/ finä totinen
Luo,a. Ota pols minulda se kt«
wineu sydän / la anna minulle
Mi uus sydän- Ia HErra / älä
heitä mmua sinun ca<wois edestä/
»a M sinun Hengeä mlnulda po>

jes

6 Rueouxet HERran



EhlolNselle menntS. 7
jesota. Minä olen un cadotettu
lammas/ jollet sinä minua ehi/
vtjn minä soudun ljancaictlseen ca>
dotuxcen; ota minua sinun har«
tloilles/ ia wie minua sinun maja-
has. Anna minulle murhettasinun Mleles lälkeen/ jocn snatta
catumlsen autuderi/ että lnlnun
sndänleni tulls uscon cautta osalll»
sexi sinun lohdnrestas ia <yndei«
andexl saammssa. Anna mi'
nnlle särjctlo ftdän/ ja että min n
silmäni ollsit kyynelden lnhtchet/
että mimi Pelartn califia taidnt-ssn catkerastt ilke mlNun
ni. Ei se nijn carwastcle nnnun
sydäinkf.lni / eträ minä mllwn
synneillam h.lweiin ansatnut o>
len/ culn siNna/mi»nun Jumalani mmunlEsuvez i/
mlnun uscollmen Paimeneni laLohduttajani/ ntznujeln ja uijn
cowm wiholttanm olen/ janjn
ttzttämätöln ollut sinun hywäln

A 4 töl-
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Nucouret HERran
toldes»desiä. Culnga tahdon nii-
nä 'els<?wainm olla sinun wau<
hurstin duomiosedejä/' Cuhun.zga minä lnennä sinun
HcnZesiäs/ ja euhunga paeta si»
nun cajwois edestä 5 sinun olkia
kälessaa cuitengln minun ktznl ja
paina Mlnun. En tlcdä mitan
muuta sano/culn tätä: Isä: tai-
waftawastau ja sinun edesas olen
mlnä syndlä tehnyt/ja en ole mah-
dollinen sinun lapsexes cutzuna;.
ja waictsl minä lasten oikeuden
kadottanut olen/ nijn cuitengtnuscsu fa tottvon jen/mes ole suut.
tunnt olla minun Isänäni/ M
flnun laupludes on suuri/ japysy
tzankalckisesti; sentähden annat)»
daminun päälleni/ jaole minulle
armollinen lEsuxen ChristUM
tähden, slmen.

R«'



Ehlvlllselle «tnml.

Rucous tValkeromemljesta
ja murhetta jynnitt yltye.

H HErrasinä suun Jumala:
sinä wanhurscas Duolnart/

joca tutkit sydämet/ja näet caickl
mitä salhaisudesa tapahtu/ minä
häpen ja en kehta nosta minun
silmiäni sinun tygös/sillä minun
syndlm ownt cnändyneet/ ja ml
nun pahat teconiowat caswanet
hamantalwajcenastl. Alnaml»
nun syndymästäni ntzn tähän het«
ken asti olen minä syndlä tehnyt/
olen sinun käskylstäs jaoikeurlttas
pojes v>)ickennut. Anta Minna
että oikein tundissn mmun wlhel»
jälsydeni za sydämmelliscstlsen y«
llhe murh<tttsiu. Peljätä mi-
nun luuni jahämmälseminuu sie»
luni/ mma minun kymäräs
jacumarruris/ yli päiwä murhei-
sam/ sillä minä olen sinun mieles
ttctcnut. O josca minä dywin
rnnWliuxt jgrickllyöMtulisin/z 15-



Ruoouret HERr<in10

jaminun sydämeni rnpeis oikein wä,
risemän minun pahudeni lähden.
Minun Jumalani! ettes minua
duomiopäiwäna mahdais alas syöstä
helwcttljn/ ja hyljätä cadotcttninsccaan/ pimeyteen ja lywyteeu/ nijn
anna minun tääliä/cosca wiclä armon
«icakäsison/ sinun wljsaudesja hy»,
wydes jälken/ tutahelwetincatkerut-
ta minua pahudeni lähden Tee mi<
nua täällä murhclllseri ja täytä mp
nua surulla jaahdistuxella/että siellä
lohdutuzcen ja lewon löptä taivaisin.
Hlä säästäminua/ ratas Isä/ waan
curitajarangaise/että duomio hctk l<
la mahdaisin säasietHxi tulla En
ole minä mahdollinen catzoman
walsen päin / enzä seisoman maan
päälle/silla olen juuri syudinen/ mi»
nun sydämeni on pahuutta taynäns/
minun ajatureni owat pahat ja hai,
selväisit/ minun puhcni iistalltt/
minun työni k. lwsttomat / c> icki mi»
tsMlttO W/ D Minuyllh>.s,nl asu/

st



st onjaastasnenja synneillätshratw/
smtähdenjo lupenwäliftmän ja mi-
nun ajamxeni peljättäwät minua;
minun cajwoni on surkia raadollisil-
den tähden. Minä auxi huudansi-
nua joca pälwä/ ja hajotankätcm st-
nu»puoiccs/ älä anna mmun jomu»
euollmttcn <e aan / eikä cadoruret»
hautaan npotctufilulla/äläanna mi-
nun joutuafijhcn maahan joja calckl
unhoteean. Waan cojcas minun
täällä/ sinun laupiudesjalken/ ml»
nun pahudeni tähden runncllm ja
särkenyt olet/nijn pelasta minua cqike-
stu hädästä/ ja faata eläw.ittcn maa-
han ilancalcklf en lepoon/ lEsuxen
kärslmije» ja hälten sictunft murhe»
lahden. Amin.

Coinen.
raeas Jumala! minä tunnen

ja tunnustan / että minä ssnrm
lynneillSNl nchoittanut olen/ja stnM

A 6 a«>

11EftwMKlle mennes.



'» Rueouxtt HERran
«ngaran wihas/ ajallisen ja ijanc<m>
Wn rangaistujen ansainnut/ waan
minä tiedän myös/ cuinga lohdulli-
set lupauxet/ syndem andexi jaami.
sesta/ sinun janasaslöytäwät/ joita
minä cuitengan en nijn äkildä taida
itztllem tygö lule / silla sinä ensist a-
not jawaadit mcildätotijen catumu-
zeen / johonga tarwitan sydämmelli-
nm waikerojtzemuus syndem ylitze/
fillä sinä ftnot: Pelkät/ puhdista-
cat teitän/ pangat teidän paha me-
non pois minun silmälm edestä:Re-
pikät teidän lydämen/ jakäändätnt
teitän HErran teidän Jumalan ty'
gs. la/ sinäwäaditphtäsärjettyä
jaahdistettua sydändä/ yhtä sydän-
dä joca jumn ja murhen cantza rum
neldu on. Waan sinä caicfi tietä-
wä Jumala/ tutkit sydämet jamu-
najcuut / minä rucoilen sinua lE-suxen cuoleman cautta/ ota minusta
pojes kiwinen sydän/ jaanna minulle
hchUHasth/ Mtz« Minun M<

MO



EKtolliselle m«m<e.
meni/ tttäntaldaisin Petarin canha
catkerasti itke minun syndejäni / ja
catuwaistn Publicanin cantza/ sydä»
men nöprydezä kerjätä sinun armoas.
Särje minun cowa sydämeni sinun
angaralla lakis wasaralla/ mä minä
sinun wihas edesä peljästyä ja wapista
mahdaisin; että minä myös taivai-
sin ajatella sinun angaran duomios
päälle/ minun Chrisiillisen welwolli-
sudeui päälle/ jongaminäylöncatzo»
nut ja unhottanut olen; sen lijton
päälle/ cuin minä sinun canstasCa-
siecsa tehnyt/ja nisn pchoin ylihe käy<
nyt olen. Wuobata minun sydä<
meni haawoin sinun lakis catkeruut'
ta/ että minä wismeinaän sinun wihas
tuta mahdaisin Ah HErra! mi-
xis kätket nijn sinun Caswos vojes
minusta/ ia annat minun smuttomu»
deja waelda? E»bä minä ole soros»
lias ajattclemangan jotacma hvwä/
paljo rpähemmin oikein käändämän
VWgtZj Mun tygss/ jollet sinä ml-



Ruconrtt HERmn14
nua sijhen sowellali tee. SentG»
den ylsshcrätä minnja yxi oikia mm»
hejaMilitus/ anna minun Dawi-
din eansia cumarrnxisa sinun edesäs

käydä / ja ci yhtäkän lepo lsytä/ sen»
tähden että minä sinun wihas päälle-
ni kehomanul olen O! josia mi»
nunpääsaniolis kyllä wetta/ja minun
silmäni olisit kyyncldcn lähteet/ ettän
taidaisin itke mlnunsyndejani. Nyt
tnnncn minä/että sinunnuotes owat
tartuncetmimmn/ia sinunkätes pai»
na minua/ minä myrisen minun sy»
dämeni kuvuista. Ah armias HEr»ra? älä käy huomiolle minun cansia»
ni/sillä ei yritän eUwä ole sinun ede»
fäswanhmfcaS Catzosenwihetjäi»
sen puoleen jolla särjetty sydän on/jy
jocasinunfanaas pM/ Amen.
Rucous ftnnm tunnusta,

miestä.
Dlä suuri Jumala f minä tulen



laupiudesanda minulle sijhen tilan/
ja minun tarpeeni ja punttuwaisuds-
ni ahdista minua Sinä olet särtc-
Nyt minun / sins tahdot jällens mi-
nua paranda. Camwaisten cantza
tulen mlnä sinuntygsS/ja astunsinlin
easwois eteen/ IEsiis/ minunracas
weljeni on sen armon minulle toimit-
tanut. Mmä tunnen sinun sekä haa-
wottawaiftn että paraudawaisin kä-
tts Sinun nuotes käymät minun
sydämeeni/ minun omatundoni häm-
mästy coscas wihastut. Ah minua
koybä! en usealla sano/ mitä minun
sydämesani on. Minä olen luwan-
nmparannuxenjaolcn jälleensendi<
l«n syndijn langennut. Sinua ai-
noa olen luwannut palwella/ ja en ole
euitengan sitä tchnyt- Lihaa on
minun wicteUyt nyt wihaan jacostonpyyndöön/ nyt Jumalan Nimen
turhan lausumiseen jakiroilemiseen/
nyt haureuteen jasaastaijuteen/ nyt

«hne»teln ja wasltMN/ ylpey-'

15mmn,s.



teenia mulKm syndein. Parat»
cv<, lulNlila .< minä olen tehnyt
sitä paha cm» nununei olis pi«
tänyt ttkemän/ja olen sen hywan
andanut teeemattä olla / jota lltt.
nnn teteniän pitänyt Mi-
nä tunnustan erta minä slen sl»
lue sumtsitt / lnisca »uinun wira»
sani / kylinä rucouxlsa / huoli»
matoln cnrkcsn minun Chrlstllli-
sydesäni. Nämät caicti minä'
tunnustan/ Armias Isä/ engä
tahdo salata mitän. SlUä cul»>
ga taid<lifln minä ne finulda sala»
ta / sinä joca caicki näet. Josme tunnustcim meidän syndlm/
ntzn sinä olet uscolllnen jatotinen/että sinä annat caicki meidän syn-
dim andexi / ja puhdistat mettä
meidän wäärudestäm. Coscas
caikllle armolll»en olet/ taidatcos
sijs minulle armotoln olla 5 Cos«
las cattille caluwaisille synnit
«Ml MdWUtM/ tahdsisit-

kß.

16 Rnwuxet HERran



cos siis minulle soimata minun
syndejäni 5 tottseftl ett sinä Aä
tee/ minun Jumalani/ sillä ett
sinä ole luwannur ntjn tehdä. O<
le siis minun cdeswaftajanl lEsil
Chrisie/ ja mana hywä mtnun
edestä»i. Laita catcti minu» a-
siant hywäxi jmun Isäs tykönä.
M nätomon sen,a olen wisil sijt'
ta ettes minua coscan unhoda-
Minä lunucn >o lohduturen si-
nunmlnostas/ jalloihcn ettämi«
n 1 silNlN a' moisotettu ole>'. Kll«
tttiy clcoi' unuu hywl)dcs, ja n«
listctll) sinun arlnos tjal-caicttse'
stl.» Amen.

Rucous lyndetn andexi
laannjelia.

Laupias Jumala/ tzancaic»VG kmen Isä/ suuret owat mi<
nuu lyndinl/ monencaldaVtlM.
nun pahattcconl/ silla caiokc mi-
nun ajatllMl hamasta minun

nuo-

17EhtMselli menms.



nuorudestani on nopsa fizhen cum
AHHsrra cuca tatta

huomatta cuiugausiastl hlw lan-ges Cahoi nnnä tunnustan mi«
nunpobattccoul/jammunsyndi»
ni owac alun minun cdejllni. Sl<
nun a,noma wastan olen mmä
jyndUrehnyt za sinun edesäs pa-
hoin tehnyt / ettäs olisit olkia sa«
noisas/ ja puhdas duonntesas.
Waan sinun suuren laupiudes
tähden rucoilen milM sinua/ ettes

duomiolle sinun palwelms
canfia/ fiUä ci sinun edesas ole
yxttän eläwä wanhnrstas IoSHnä tahdolsit syndi>! soimata/ en»
ca tatdals sinun cdeslis seisowai«
nen olla. Ole sijs minulle armol-
linen sinun suuren hlNvndcs t.'lh>
de»U vojespyhtmlnun mndlnt si-
NUS suuren laupiudee tähden. Pe>se minua hywin ja
puhdista minua synntstäin Mui-
sta/ HErra/sinun luupmttus/

18 Rueomet HERran



EhlMclle mennes. 19
cuin mailman alusta ollut on;
M ajattele m nun
syndct- pä Me/wann azlttte e ml«
nun päälleni/ sinun simren luu»
piudes jälkcen/ sinun hywydes
tähden. O armias Jumala! mi-
nä tunnustan si, un edeläs/ ttten
mma lmnnn omilla töilläni la
minun ansiollani talda pojes
klä minun syndläm/ waan mi»
nun HErrani lEluren cnttera
ptjna >a cowa cuolemaonje/ ?oca
tulta pelasta minua synnin wloi»
sta. Nijn minä lns lEsuren cuo-
lcman tähden rucsUen sinun ly-
gös/ ettäscaicki mmun ylihekäy.
mlsenl minulle andevl allnalsit.
Anna Jumala minulle anderi
myös cuicki unnnn fnlhazset rico»
xent/ että minun murhelllnen sie-
luni lällens wirwoteturi tu«Na
mahdals/ sillä sinun tykönäson
lauplus ja syndein anden anda»
mus. Ah HErra! cuule minun

mur«



Rucouxet HERran20

nlurheNtncn huocanxent / ja älä
nlöncaho minun sydämem rncöu.
sta/ lEsuxenChrlstmen tähdenAmen.

THmett,
A>Acaslsä/ jcca minua tyh«

Mä sinun. Cuwae jälken
luonut olet / jacosca minä minun
Esi Iläiitt langemiscu mutta ca-
dotettu olln/ olet nillnm Mens
lEsuxen weren cautta lunasta
nut. Minä tulen sinun
ja lyön minun syudilm rindnnl
päälle/ ja huccnn silinn tygöu
Publicani cnl-tza sanodcn - lu<
nnUa arnuchda sinuas minun syn>
disen pääUeln .' O laupias Isä!
sinä joca o!et kärsiwäinen/ja jon>
gn laurlus onsuurcmbi cuin cat»
ktn mnilman synmt/ älä anna si«
««l Poicas ca.keran ptjnan ia
cuolcman minusa huckan ja tur»
haritulla. Älä ajattele mmun

nuo?



EhtolMe mmntS. 21

nuorudeni syndein päälle/ waau
azattele fimin laupiudes päälle si»
nun hywydes tähden. Auta että
mmä tlUll.l Chrlstllllststl elän/
ja täluäu elämän si, un Hcnaes
wollnan cautta hnwällä onuma
tunnolla lopetan / sinun «imes
llmnlarl ia minun sieluni aum»
dexi. Amen.

Ripitys
wihcljälMN ja synhi<

OW nen Ihunncn / tunnustan
ia walitan mtnun lunialani cdc«
säettä mlnäsynnijä sizntzt ja syn>
dl?nyt olen / nljn etltl luoncfta
lnlnusa mitä hywä/ waan Mbl
ja pahuus asu. Ia ctta se sama
ynnä jyndynyt pahuus ufiafti
snatta minnn syndlä tekemän a»
laturilla/ puheilla ja töillä Iu«
lnalata za hänen tässyäns wa-
ftnn. Minä tunnen jatunnustan/
etten minä elkein jodl ja taistele

ml«
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nu un hllnofani wastan/ waan
nnnln minun cuo.!

lewcusesi' ruumis«»i/ jasen caut«
ta teen Hengen murhelli»
seri. Ia / josminulla wieläby»!
wäaicomus olls/ ntjn ie paha>
cul'englll nunusa ktjnni rippu/!
ja teke minun httaan sijhen culn
hy°vä on; U<co on heicko/
vll kylmä/ tolwo on
wainm. Waan minä tunnen la
tiedän/ että jynnin valca on
HErran wiha ia iianeaickinen
cuolema. Sentähden caduu ml«
nä minun syndejänt la cauhlstun
ntjtä. Alnoastanslltämluäwali»
tan etten minä taida ntjn wchata
Mnun syndejänt culn Mtnä soi<
sin/ ja Jumalan tahto otts. Mut-
ta colcalCsus on tullutmallman
tlkemänttmdiliä autusxl/ ja ihe
Mlnun Jumalani uäm san?:
Ntjn totta cuin minä elän / en
minä tahdo syndlsen («olema/

waan



EhlollistlK menms. 23
waan että hän käändä ihens za
elä/ nyn käännän minä ji/s mi-
nuni totilesa Catumuxesa wah«
wan uscon cautta minunWapah-
tajan» lEsuren tygö/ ja rucollen
sinun minun Taiwalltnen Isän /

lttäs andalsit minulle sinun ar-
moftas/ lEsuren tähden cnlcki
mnun syndini andexi/ ja ettäs
lahdoisit sinun Henges cautta to-
tisen catumuren/ osflan tt'con ja
lvahwan Toiwonminula ylöshe»
lättä/ lisätä )n wahwlsta. Amen.

Rucous Ripin edellä.
s"x Jumala täynäns arlno ja

laupiutta / cuule miunn
luuton! / muista sinun lauplm»
Ms sillä minä olen joutunut su-
uunzammhesen; Cyndt/ hel-
vetti jacuolema tahwwat ylös-
'uUä minua. Awa minun
«armon owl / että minunru?
:ou«ni sen lautta sinun etees tvn-

M



ge mtchdais. Ah minun Juma-
loin .» anna minun Mäkin het-
kellä tuta sinua wlrwotmes/
lEsurencuolcman tähden. Am.

Coinen.
MCI? HLRra Eaickiwal.

diashumala.' ole mlnul»
le wlheljälselle syndijelle ar<
mollinen! <O HErra laästa
minua/ ja auta minua! <l)
HBrra wapahda minunsielu»
ni enolemasta ja ielitä minua
jynmn pauloista l O Hikßra
anna minulle andexi caickimi<
nun ftndlni / sekä salhaijet
että julkiset/ suuret ja pienet!
IaHerraHlkßra.» ojota mi,
nulle wielä tällä hetkellä sinun
armos / I/LlurenChriftmen
finun pHleas täyden.' Amen.

Wielä

24 R'l«uxet HCRran



Mielä Collien.

stt! Ad armias an»
na calckl minun syndlni / ,a mi-
nun pahateconi / joita minä
caickena minun elincautenant
sinua wastan tehnyt olen / si«
nun phlnas / sinun haawais
ja sinunAnsios punaijeen me-
reen tzancaictisesti upotetuxi
tulla/ ja sinutt lumalijen ar»
mos sywydejä ulos iammute
tuxi, ettei he ikänäns <na»
johongun muistoon sinpn
duomiostolis edeja tullsmah.
dais. Amen.

Rijtos Ripin jälken.
HErrn minun Sieluni«M jacaickl mitä mmusa on/ hä»nen pyhä Nimens. Htztä HErra

B ml«

MMselle men! es. »s
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nunun Sielu» / ja M unhoda/
mitä hywä sinulle tehnyt on.
loca sinulle calckl lyndis anda
anderl / /a paranda caickt sinunncores. loca sinun benges pää»
stä turmellupesta/ jocasinun cruu»
na Armolla jaLaupludella. Mi,
nä ti/tän sinua calke;jll minun sy«
dckmestän / O laupias Jumala ja
armollinen Isä / ettäs mluulle
sinun rackan Polcas lEluxen
Cbrlstuxen tähde» , mnos tlMä
kerralla calckl mlnun Syndmt
arlnofta sinun palweljas cnmta
andcxi andnnutolet. Mnärn>
eoilen <lnua nöyräsli/ et!ästah<
dolsit minun samnsa Armosa ni«
na Isälltsestl ylös^tä: Ia suoda
minulle sinun Pyhän Henges/et<
tä mluä rälnän saadun armolli»
sen andmandamisen lUjatt, ,zc
wabwast ulcon. Ia ctta sinc
tabdeisit coco minun
lalkcja kiusauxes la waftoi: k v

ml<
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nnftsä minun lcchdutta; Caikesla
pahasta wo»malll!est warjella ja
suoMa; Ia wljmcln armostsen
tzancalckisen Elämän anda. Sitä
laina mmulle Isä Jumala lE.suren Chriliuxen cautla Pyhän
Hengen woimasa. Jolle olco»
Cunnla ijancalckllest/Amen.

Coinen.
Armias Jumala sa 3au«

pias Isä / minä sanon si»
nulle sydämestäni ktztoren ia ylt»
stöxen/ ettäs nunulle wiheliäckl»
le / sinun Palwelllls cantta / taas
minun syndini anderi annoit/
minua armohtn ot,t/la tzancaic,
kiien elämän minulle lupaisit.
Minä rulolleu sinua nöyrästi/
anna mmulle sinun Pyhä Hm»
ges/ ja luo mlnuhunpuhdas sy-
Vän / että minä tatdmsin wahs
wastt usco /että caicti minun jon-
dtni owat Christuxen cautta mi,

B» nulle
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nulle andcrl annetut. Ia että
minä läst/l sitä elämän wacmtte.
tuxt tulla mcchdatsin / tahdon

lciwän ja wiinan al.!a fa
canfia/ shödäia juoda
eas lEsiuen Pyhän ruumin ia
«ereu mlnnn Slelunt an<udtti.
Auta mycs uscollinenluluala/

minä tästedes paremin lm',
daisinwältä syndia iaparalami-
nun elämäkertan. Tee >a cuule
sitä sinun nimes eunnla;.- tähden.
Alnen.

Aamu Ruccms HHrran
Mytolllselie mennes.

sDAcas Tatwallinen Isä: cuin.
VH>za olennnnä taiteniönikä>
wömyt tämän siunatun päiwan
perääns Ntzn usein culn minä
heräisin / luulin minä juopnni
calliftaja Pyhä werta/ cmnlV'
suttn haawoifta uloswuota Mv
pH tiedän kyllä hywin/ että Sa»

lana
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tana csdthtt minulle tötcl pliwä/
ia nukella lvonnallaetzl sammut«
ta ja turmella minun sydämeni
halun jahartauden HErran EH-
tollon tykönä. Sentähdcn cosca
minä minun lihani turmelluxcn
hywin tunnen/ nyntuttn mmä
finun tygös / Laupias Isä/ ru-
coMen sydämeftänl/ että coccas
minun tähän Ehtollsen
olet iallinut elä/ ntzn wahwista
janlöspldä myös minun haluni
ja hattaudenl si.nä siwusa. Ml,
uä annan sinun hiUduus minun
Sieluni ja Nuumiltt/ ota riiul
waari/ ja anna ne sinun lupns
warjon alla kätketnt olla/ lElu.xen Chrlstuxeu tähden. Amen.
Sydämen pude ja tmkmdoennen BYtdllsia.
Wubungas menet minun Sy.

Muista tttesmcl^e
mallmaliselle Atrialle/ wnnn tai.

V z wal.
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walllselle Pöndälle / cusa luina«
la lye on rucca za juoma. Nuo»
c,< »n hyinen ruumins/cmn sinun

tähden en ristin päällä
murrettu ; luoma on hänen we-
rens/ joca sinun syndets tähden
«hdiftllxen alla Ristis on ulos»
»vuodatettu. Jollet sinä nyt/
minun Sieluni/erolta HErran
Nuuuusta/ntznsinä syöt ja juot
sinulles Duomlon / ja tulet wi<
capäätt HErran Nullmisen ja
wereen. Sentähden coettele si.
«uas hynill cnstst / ia täy sitten
tälle Cfttoliselle. Mannan piti
k.ttkena.mm puhtalsin asttan;
Ah racas Jumala! cuinga saa»
Rainen on minun jydämel.i/ ja
cmtengln pitä sinun talwalllnen
Mannas sijhen kätkctyrl tule»
man. Puhdista minua rackahin
HErra lEsu/ muutoin en minä
eostan puhtan tule. Ah cuinga
waaralllnenmatca«käydä HCr«ran



ranEbtoUselle; stllä jollen minä
sinne mene/ waan ylöneahon tö«
min callihln Atrian / nyn mI«H
minun ktjttämättömydeni täh.
den cowin rangaistuni tulen; sillä
ilman sinun werettäs/ HERre,
lElu / ei taida minun Sieluni
wapahdetuxi tulla. Waan jos
ln:nä taas mabdotoina sinne me-
nen/ nljn minä sinne menen itzel-
leni duomioxi/ ja nyn saatan
päälleni wihan ia ranaaifiuren.
Sentähden astun minä loca astc»
leu ptlwon j.nvamstmencansa/
etten minä mahdotoma minun
pahudelani sinne tulla mahdaiS.
Ah > cuinga vicallelda se taita ta.
pahtua/ e:tä rijta/ wtha ja eri.seura wlelä maca minun b)däme>
jänt lakattuna / jonga cautta mi«
m! / nijn pian cnolcnxln cuin
män/ ntin plan cadotuxen cuin
autuden/ kelwottomalla nautitze-«ilfetla minun yliheni wedan.

V 4 Cui«
-s
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Cuitengin on minulla sitä wassan'
rrt sulomen lohdutus / että »oS
minun sydämeni o lvri waca ja
totinen / ja /os minulla on wah-
wa aicomus poiespanntlsyndlä/
NW pialncuinminä synnin tun»
nen/ että tämä HCrrnn Ehtoll»
nen tule wahwisiuxerl sondein
nndexi siiamisesta/ ja sinun Ar-
mostas In jos sinä IE»
in näet/ että wieläkln puuttA
jonakin minun walmlstuxcstam/
s.tjn malmista sinä tHe minua si-
nu Hcnges cautta» Ota minu«
sia poi6 crncki pahuus/ ja anna
nlttNlilc sinun Pyhä wiattomu-
des. Pueta lmnua olkelllnHää-
wätellla/ että «muun Sieluni/
ntjncum Kywin caunistettuMor«
sian taidalskelwata sinun stlutt'
läs/ nhn tahdon nunä sinua ly»
d niellä »a suuUa nyt )a tjln.cmc-
tileft ktzttä ia ylistä. Amcu.

Ru^
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Rucotts Herran M)tolll-
sille mennes.

(MENrn.Jumala /

OZS nca Ijä lNl>iä walwamen »a
wthcljuinen syl.dincn tulen si'!u»
lngös/ ja rucollcn ssnna Sylä.
mesiäni/ armahda mmnn päsl-
leni/ anna ml"un Sy dttu an»
den'/ ia ole mmulle walwaiselle
syndlsclle armollinen. O HErra
lE-u Chnsse mMli tulen sinun
tygös' luottain sinun nnsios pääl.
lc/ sinun rackaukes päälle caic»
kw catuwaisia syndisia wnstan/.
sinun weres wuokatuxen / si -un
Ptj ms.la C!!olemas ja sinun
mmolllien lupauces väelle/
las calctla tygö. ci-hut MlnH
tosin cnöttsitä amainuut/mut'a

olet minun cdtst^-l tavdelll»senmaxon zetmyt. O Pybä Hcn»
gl min^tulen sinun awullas/ nn>
na mtl un nautita minun Lunel.

B t sta«



stainni lE)urenChrlstu«n an,io/
minä tulen sinun Laupludes pn6l<
le/ joca minulle minun HErrani
liksuxen Christmen cautta lu>
»vattu on / minä tutrn lEluxen
ChrlstmenNimeen/ fijhenminä
tnrwan caikest Sydämestäni/ sen
cauttn minä uscon calckl Syndi»
ni andexi annettaman/wahwlfta
sinä milmn usconl tjancalctlseen
eUmään/ Amen.

Huocaus Altarin eteen
mennesa.

V 8 Mltmn lumalam! sinun
VV päälles olen minä pannut
caiken mlnun turwani ja uj,
calluxeni; sijn«i toiwos tah,
don minä nautita Ilklnxen
Ruumin ja Meren / sillä mi»
nulle on luwattu syndein an-
dexz andgmuuO / että minun

Ul-
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U>coni tulis waywlstetuxi, ,a
minä hänen cansians / ntjn-
cuin eläwa )äjen yhdlstetyxi/
ja hänen tyksnäns tzancalcki-
jesti oUa saisin. Amen.

Coinen.
minä tulen murhellijeK

lt, sydämelläNouseHtLr.
ra ILlu / ja käännä sinun
laupiat silmäs minun puole-
ni/ wirwota minua / ,)a älä
h?liä sitä / joca sinun tygos
tul«/ nijncuin luwannut olet/
janoden: joca minun tyköni
tule / händä en minä tfthds
ulos ahdilia Amels.

Huocaus / cosca Leipä
nautittu on.

MLSll: minun wapahta«
V B 6 iam/
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jam / minun Mäni / minun
lVeliem / minun paras Iloni
ja Tawarani / cuin minuila
tasa mailmas on/ sinua minä
khtan/ ettäs oletminua sinun
ruumillas rawmnut. Sinun
Ruumis on annettu Cuole»
maan minun edestäni/ että
minä jencautta elä mahdaisin.
Terwe sijs tulduas
IMu/ joca minua ett ylon-
cayonut ole/ waan olet astu-
nut minun Sydämeni l)uone«
sen. Anna ectä >ninun Sle«
luni sinun canfas yydlstettyxi
tulis, ja että meldän siajam
tästä likin olis aina yrl sydän,
yxi Tahto ja yxiMieli/ ja et«
tei mikän/ elämä eli cuolema/
onni eli HnmttHmus taidas

mi«
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minua sinusta crollta. ?jy

cuuie muma. Amen.
Huocaus/ coca myös wlj«

na joutu on.

sinun Weres
/ jonga sinä lnlnulle

wtjnaja andanut olet war
jelcon se minua tzancalckjen
lämään. llöUl'si
nun pyhaweres tvahwljia-
con minun Ulconl/ wacuutta-
con minun rackmtttanl m li-
jatkonmlnun towonl tjanc.:c«
Kelen elämään. Amen.
Rtftos HerranMtollljen.

jalken.

IsH minun racas HErranilC»
minunLunsstcijcni/

mmun.WapahtÄMl/ wmunTur-
V 7 F jvgni



wani j« Iloni/ euinga minä taidan
sinua täydellisesi kijtta scn käsittämäntöman Armos jaRackaudes. edestä/
ettäs minun waiwaisen/cadstttun ja
duomltunSnndisen päälle nijn sydä»
melisest armahtaimt olet/ ja minun
tchn callist sinun Pqnallas jaCuo-
lemajlas/ Synmst / Cuolcmasi/
Pcrkclelda ja Helwetistä wapahta-
nm olet / ja ainoastani anda-
nut sitä minulle sen lohdullisen E<
wangellumm Saarnan cautta il-
moitta/ mntta myösManpt ja a»
jettanut S.uramendlt/ ei ainoa-
sians sitä warten/ ettämenijdenty-
ksnä sencaldaiset sinun hywät työs
muistaisim/ mutta että me myös
sijna sinun pyhällä Ruumillas ja
WercLas rawicuxi ja wirwoteturi/
nijn mpss zen cautta Jumalan Ar-
mosta ja meidän iiancaickisesta Aw
tudesiam wahwisietuxi tulisimme.
Se on tosin / O ustollintn Luna-
staja/ yxchtpg jqW tydlsius sinun

saM

38 RucouretF>l?Rran



sanomattomasta Armostas ja Rac»
kaudesias meitä cohtan. O HErra
lEsu Thriste anna minun tämä A
nun awara Armos tuta / j« anna
minulle Pyhä Henges / että minä
Suulla ja Sydämellä sen evest si-
nua kiittäisin ja NMcaickisest yliM
sin ja iunnioittaisin/ Amen.

Comen.
OlV?Aisiacat ja catzocat cuingasw

loinen HErra on/ autuas onse luin HErraan luotta. Ah rac-
kahin HErra lEsu Lhriste/ sinä o»
let minulle nijn suuren työn tehnyt/
etten ijancaickljesti taida sinua sen
edestä täpdctlilestl kijtta o<
lct sinunpy hänRuumihis iaWeres
cantza tullut minun murhelliseen sy<
dämeni/ janijn minun wirwottanuc
ja terweheri tehnyt iiamaickiseen elä-
mään. Ah HErra lEsu minun
Iloni ja toiwonl'/ aura etten minä
lU fgWgrsi lllwn jpdäme-

stW
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siäm jällens synnin camta pojes ca>
dottamahdais/ waan wahwista ja
tue minua/cna minä tästä edcs t i«
daisin miehullijcsii sotia syndiä/ sa«
tana ja mailmata wastan / ja heitä
tvahwan uscon cauna jooa paiwä
ylitze woitta. Nyt en minä enän
elä/ waan sinä HErra lEsu elät
mimlsa / ja eosca sinä clät minusa /

nisn cn miita (ostan cuole. Ia wau-
ka minä cuolen sen ajullisen moleman/
niin olet sinä cuitcngin
»änä ylöshcrätäoa minun ruumini
maan tuhwasta ijallcaickiseen elä-
mään. OHErraminunlumalani/
joca minun olet luonut sinunCuwas
lälken/ fiuna minu« jawaljelc tänä»
pän ja aina Sielun ja Ruumin puo-
lesta/ Syndi/ Satana jaMailmata
wastan! OHErralEsu! sinä elä-
wän Jumalan Polca/ Mailman
Wapahtaja / joca minua sinun Pch
natlas ja Cuolemallas lunastanut/
ja sinunRuumlllfts ja A)mlläs ra.

win«
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winnue olet / anna sinun Caswos
minun ylitze paista / ja oleminulle
armollinen! O Pyhä Hengi! joca
minua syndistä Ihmistä olet Castesa
wastuudesta synnyttänyt/ ja finun
armos camta pyhittänyt / käännä
sinunCaswos minun puoleni / anna
minulle st tzancaickinrnrauha/jonga
lElusChristus/ rauhan Päämies/
minulle toimittanut on. HERra
siunaten minuu nloskäymistui tästäHErra huonesta / ja sitte Mens
minun sisälletäymiftm/ nyt ja tjan-
«MM. Amen.
S>dämm«llmen Rucous Ijn-
malcm P.ColMlnaliudelt cygo/
ujcon ahdl»

stnxen >^äiwäna.
s^)! Caicklwaldias/ tzantäickitlcn

ja pyha Colmluaijuus/ Isä/Poica jaP Hengi/ sinä ijancaicki-
nen olemus/ minä kijtän sinua cai<

kesta
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kesta sydämestäni sinun hywäin sö>
des edestä/ jasinun armos tawarain
edestä/ cuin sinä minulle osottanut
elct. Ia rucoilen sinua sinun hy-
wydestähden/ armahda minun pääl»
leni/ wcchwista minua sinun totude-
sas/sinun tahtostunnosa/wahwasa
turwaja sinun päälles/ wilpittömäsä
rackaudela sinun tygös/ yxiwacai-
stsa cuuliaisudesa sinun edesäs/ että
Engelittcn canfin sinua palwella/
kijtta za emmioitta taidaisin. Si-
nun RackaudeS/ o Jumala! pojes
pyhktkön caicki minun sondini / si<
nun Caickiwaldias woimas olcon mp
»un wäkewydc:NS«tanata wastan/
sinun hywydes tukecon mlnua minun
heickoudesani / sinun armos lohdut-
tacon minua aicana Ah!
HEtra/ lisä minulle usto/ ahdi-
stun» alla / ja älä salli minun onllet»
tomudeia huckua ja pcricalon tlUla-
Sinun silmäscatzowat uscon perään
sentähdcn minä uscon/ waan HErra

tue
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tue sinä minun heicko «scon. O.'
sinä catomatotn Jumalan wo««
ma / wahwlfta minua. Sinä
tzancaickinen Jumaluus/ armah.
da minun päälleni / ja ole ml«
nulle laupias. Smä laickein
pyhin Mailesteti / ylöspldä mi-
nua sinun cunniaxes ja minun
autudexenl. Anna minun Sy-
dämeni / lEsuren sen totisin
wnlon cnutta / kesittä sinun ar-
moftasolklan uscon lahjan/ että
minä synnin jacuolcmnn pimey.
dcn kcsscliä/ uscon walo>a sinuu
tundlsin/ sinuun turwmfill / si«nua ktjttälsin /a ylistäisin. Olsinä mcolllnen Jumala / wat>.
wista minun heicko uscoanl/ wa»
laljc minun piimä sydämen!/ et»tän taldaisin lMla minuni sinun
wolluallllen kätes «la / ,a ntjnuscosa / toilvosa ,a
saisin nautita sinun apnns / IE«surenChristuxen minun HEinmimutta/ Amcu. Har.



Harras Rucous Racta^c<
sta Jumalan tygs.

MENra Jumala/ P.Hengi/
Wl gnä rack<iudcn Hengi / ole
ktjtctty tzal.caicklsisti sen armon
edestä/ettcs lunoastans ole meillesanasa llmmttanut / Isän ja
Pojan how.n lyöt/ ntjdcn cant»a
laillMtltlwlän zueldlUl ft?däull-
täm totllecn rlickulitccn / waan
myös ol;t f>> n.'ö herättänyr m :-

lamtta tiNnun rackuU'
den lijeuimm. Lih.' cumgahuo.
ltlnuttomat lne ollet olema cmwu
mtn jacuamnlin ylöesyiyttämän
jiuunractlNldes jougas
mttdän sl)dälUlhun palva n,h<
dot/ coscas meidän lrdandem
owen pmwe colcutat; lne o!em.
ma usein siaun tvaicutules ylöu»
catzoneet / ''ljtawastansclsoncct/
waau lltä wassan lnallman rac-
kameen mcitam upottaneet/ ia

nijn
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nijlsmettmnkelwotlcluaxl
okmaan silmn ma,as )N asuin-
s!l,s. Etiä siis 'il i wähä )u,n«i-
lun rattliutta löyty mclkan jrdä<
lttlsani / tt ole ! mi / waan me
Ac syy fiihtn, Waicnta sentäh»
ten totinen catumus mena / ja
anna meidän tuta meidän tyh«
lnyttäm sima/ että meenämmän
luondocappaletta culn Luoja ra.
castancet olemma/ että me mah»
daisim len yllhe hävetä / icucal-
iazsta metdlM tyhmyttäm catua/
ja tästä edes paremmin carla
meitäm turhuden rackaudcsta.
Amm meidän oikeln tuta tämän
mmlmau ealowalsuus za tur»
huus/ jotame tähän asti / nljn
cowlu racastaneet slewma/ ms
me tästedes sitä coconans cauhl.stua mahdaisim. Sitä wnftan
opetta meitä »tzn racaftamaanluondocappaleita/ :ttel meidän
rackaudem heihin pysähdyis/

waan
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waan.aina tungelst)ändä«s'lu.
malan tygö joca mnoastane hy.
wä on. Ia colca sinä nä;n,nei,
dän sydämemmatlman ja:mhu-
denraskaudesta puhdistanut olet/
ntjn bpeta lueitä nljn tundemaan
meidänlumalatam ia HErvam/
että me sen cautta ylösherätctyrt
tullsim ci ainoaftans nöyrvttä,
män meltäm hänen edesäns/
ivaanmyös sydämmelllsestl hän.
dä racastaman. la/ wuodam
ihe Jumalan rackaus meidän st)-
dämij» / että me taidatsimme
tuta meidän Isamme chdämmeil,sen rakkauden mettäni cot>an/
senpaälle/ että el mnoastans
mailman rackaus meisä yuckuls
jaraukeis/ waan että myös mcl«
dan sydämen fitä wastan pyhällä
rackauden tulella sywtetyrl lults/että me meidän lumalasam cal«
ken metdän Uom/ lohduturem ja
lepomlöydäilim/ hänencanfians
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tnämmin jaeuamyml yhdiste: yxi
tullsim ia sencaldaisesa rackau»
le'a paiwä pälwäldä lljännyl'
lim. Wljlueticldä täytä sinun
hywät toös/lolccis meisä alcanut
eict / lEsuxm pät»
wään asti / että meldän rackan«
dcln siellä täydelllsext tulis me
siellä saisimme sinua ynnä Isän
la Po,cm cauHa täydelllzestl ra«
ttsta ja tMa/ Amen.

Rncous Härfimljestä.
Nlnä uscollinen Jumala/joe<i

salli kcnengan tulla klu»
imun ylihc hänen woimans/ ja
joca cciickl minun pänvänt olet
fillun klrs<,asktrisittanut. Anna
minulle Christlllinen kllrsimyys/
zonaa csutta minätaldalsinlloi»
ta'sn nlch<-/ että mmä tulen mi»
nuy Vapahtajani cuwan caldai,
scxl / joca kärsimlsen cautta on
lialle käynyt cunniaan. Opeta

Ml'
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mwlln oikeln tundcman lnall.
Man/ jonga päämies
on/ etten MlNlmas yhtä<
kän Uon udoitn mahdills/ co!lll
minä Chmturesa asun ia elän/
waan hywm minuant »a minun
el mMäm lnlttnlsin pahana m<
cana. Minun Wapahtajnni/
sinä olet mmun lunastanut tästä
piikittä nuulmafta / sinä olet
myös nunun wlhdoin coconans
sijttä ulosjohdattawa. Wan«
cilttengln ntjncauwan culn mt>
nun täällä mailmasa sinun Py<
han tnbws jälken oleman pttö/
ntjn wahwlfta, mlnua'stnttn py<
hän Sanas cautta/ jota pmht
mlumt täyty näändyä mmun wl-
heljätsydcsänt. Anna että mm<l
taidatsin ymmärtä / cmnga fa
ma ahdistus joca minua waiwi/
tapahtu myös WelstUe mallma»
sa/ jolta sinä ett cuitengan byl<
jännyt ole/ waan olet tehnyt fi>

N»



nun uloswallturi nfcxes. la/
mikä on minun eärsimlseni Mar-
tymn kärsimistä wastan/ Me
heidän dcngens el ole racns ollut/
että heketdän juoxunspäättäneet

»olisit. Eli ole minä wielä wereen
asti seisonut/taistellen syndtä wa.
stclN/ sentähden älä salli mtnuu
tärsimättömydcstä nurista sinuawastan / waan paljo enämmin
anna minun nurista minun »n:>
btjänl wastan/ jotcalarwitzewat/

ijsca pätwäM ristlnnaulltzeml-lsta / jo«i heiden muutoi-« pitä cuo-leteturi tuleman. O HErra! py»
hitälE.Ulen cautta nnnun kär.silnisenl/ jaettet sinä sydämmeftä
curlta jawalwa Ihmlsitä/ nljn
anna uiyös mlnul», lmun al,noS
cautta / tuta ja löytä wolmau/

karfimiscn ia atMlurcn waiwot-sa / emi sinä olet minua ssnun k.l«
nls rysidänyt/ ja ett taida
lmnua / sinun lastas unhotta,«lmen. «

49EhtoNlsen j<ilkc«.



Rucouslumalan yllstöxestä.
Jumalani sinä olelKW mahdollinen saama > cun»

nlan/ ylinyrenjawoiman/ fW
sinun hywydes minua cohtau o»
nijn mlttamatom/ että josca,m
Wlnun hiufent ollsit klelet/ litjn
en fitteckän taldals minä simin
lunntatastäudclllscsti nltstä. Cu>
hunga ikänäns minä ihcni tään.
nän/ nyn löydän minä tuhanncn
tertmset syyt sinua ylistä / >a ih.
medellä sen ylitze/ että sinä jcca
täydellinen ja ijantaictincn ole»
muS eler/ annat cnilcngln siliul»
les kelwam sen nöyrän kljtoreu/
cuin me wlhtljäisct Adamin lap>
set sinun ctees caunamme. I«l
sitä cnämnlän minä walttan / o
HErra / että cosca eritti luodut
eappaleet tmwalsa ja maasa si«
nnn cunniaas julistawat / nlniä
wlheljälnenolenntzn langin <mua

yli»
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yllftämäi». tz?tnua rucoilcman
ja aunhuutaman ahdista minua
nsiastl wain a / waan sinua sn-
dämeftä ylistämän olenmlnäkel»
lvotoin ja hidas. Ah HErra mi-
nuN Jumalani/ ota minuldapo-
jes minun sydämeni sokeus / ja
opeta minua sinua paremmin
tundemaan/ että minä sinua sitä
hartahammasti / ja sitä sydäm-
mcllsemn,ä!U ylistä mahdaiftn.
Cuoleta minusa synbi/ joca mi«nua hltahaxl teke sinua ylistämän.
Se yltstös cuin sinulle kelpa/tule

, ilosta Pyhäsä Hengesa / waan
jeja chndi walllhe / siellä ei ole
myös oikia Jumalan yliftöstä.
Sinä käskit Satanan waiketa/cosca hän lahdoiyltstä sinua/ an»bam sillä tlttö/ että ylistös/joca
ulostäy saastaisesta lydämestä ei

! ole sinulle otollinen. Nljn puh-
Asta siis minua/ minun lumas'M/ taleesta mi,m« saassatsude.

C » ftam/



Ruc.bErranEhlollism iälstn.52

fa pane fitte nnnun >u»
hun/ se uusi wei!u/ sinua yli-
fiäinän ja lullfttnnnn sinun töl>
tas. Sillä suuret ja «bmcllllet
owat sinun tecos , HErra )u.l
mala! wolmalllset / wnnbnrs.
caat ja totiset owat sinun ties/
sinä Pyhäin Tuningas. Calc-
kein tule sinua peljätä HEN.ra / ja yllstH sinun pyhä ni.
mes. Umm minulle sinun ar<
mos / että Mlnä calcklnaises
abdistutts ja waiwas sinua kiit.
taisin; ja eosca mi»un lihani
finun eurituies cautta tule ri<
sttnnauliturl / niju auta ett<l
sinun ltztetts wihan «lla
d«ls Myös mllmlda enämmln
za enämmin lisäthxi tulla, IE»
ftlxen Chttsturen meidän HEr-e«mme eautta/Amen.

VB



«(5,)»

Seitztmsn
Cttmngan Dawidin

Eatumus-Wsalmia.
/. Psalm. 6.

», DawldmPsalmi edetlärvei'-suttapa / kle»lella:

MMI HERra , a'lä rangsise ml.
nua witMsas / ja älä minua«5i»6? julmudesas cunta..

;. HERra ole minulle armollinen:Smaminä olen heicko/ paranuaHErrammua : Sillä minun luuni owal pel-»ästpnet.
4- Ia minun sielun on sangen HZm<Möstynpt, woi HE«a, cumga eau,van '

5- Käännä sinuas HErra, japelasta
Minun sielun, auta minua sinun bylrn-W tähden.

6. Sillä ei euolemas kengän muijwsinua/ cuca kijtlä sinun belwelis?
7. Minä olennlln wäsynyt huHtau,

E, lista,



xista, minä uitan wuoteni yli yötä/
ja lastan minun leposianl eyynelilläni.

8> Miiun muoton on muuttunut
murhesta, jaon wanhmnut: Silla mi<
nächdstetan eaikildapuolilda.

?. Erltkät mmustacaicki pahoin te.
iliät; SilläHErra cuule minun ucuni.

»o. HErra euulemmunrucoureni/
minun anomiseni HErra otta wastan.

l i. Caicki minun wlhollifenl faaconhcipiän suuresi pellHttttäkön, kciandä-
tö.i jacapttin, Ianopiast häwäistätön.

l/. Psalm ;».

i. Opetus edella-
wetjattapg.

on jonga pahat ixgotowat
»W annetut andexi / ja jonga synnit
penelyt owat.

Autuas on se ihminen/jollen HEr,
ra ei soima wääfpttä/ jonga hengesä ei
wilplä ole.

3 SlllH cosca minä tahdoin silä wai>
ketä/ muserruit minun luuni mmun jo«
«pmwäijtlli lttustani. .

4. Sill«
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4. Sillä sinun kätes oli yöllä ia päl,
wällä rastas minun päälleni, nijn että
minun ncstenl cuiwi/ nijmuinse kesällä'
lulwa/

5. Semähden minä tunnustan syn»
la en peitä minun pahoja lecojcmi

minä sanoin: minä tunnustan HErralle
minun pahat teconi / nijn sinä annoit
andexi minun sondini wäärydet/ Sela.

6. Tämän tähden vita caicki pyftät
sinua rucoileman oikialla Ajalla . <«n,
tähden cosca juuret wedenpälsumiset eu-
lewat, ei he sijhen ulotu.

7. Sinä olet minun warMuren/lHtke minua muchesin ettäminä pelasiet» -
luna ftingenriemuisist "erftaisin / Ecla.

8. Minä neuwon finua jaolol-n si-
nulle tien jotas waellat, minä johda-
tan sinua mlnun silmilläni.

9. A'kHt olconijnculn orhlt iam««>lit/ joillepilä suitzet ja ohjat suuhunpandcmian / eliei he lähen< smm<
i». Jumalattomalla on monba wi»

hiusta/ mutta joca HErraan toiwo/
hänen h»wys «)mb.iri pljrittä.

". Riemuitcat teilän HErrasa, ja
olcat iloiset te wanhmstat, jakerscatc«t»tzencaicklnyriwacalftt. C 4 "/.
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m Psalm. zg.
». Dawldm plalmi muiston.

älärongais, mlnu« wlhasaS/ja Hla cuiita hlrmuisudesas.
;. SM sinun nuoles owal minuun

knMitttyt ja sinun kitcS paina minua.
4. E< ole terweys minun ruumisani/sinun uhcauxestas, ja ei ole mi-

nun lullani, minu» sondein täbden.
5. Sillä mm«n ftndini käywäl pää«

ni ylitze, nijncuin rastas cuorma owal
he mioulle yiön tullet.

6. Mmm haawani haisewat ja mä<
lanew.it/ lninun hulluldenl lähden.

7. Mmä ka'gn kymciräs ja cumanu,
xis / yli päjwä minä käyn nmrhjilam.

8> S/lläminun cupeni perätituiwel-
tuwat, jaei ole mitän lerweyttä minu»
ruumisani.

5. Minä olen ylön paljo mmieldu j«
löycy rict, / minä myrisen minun svdä'
meni kmusta.

i« HL^almunedcjas oncaickl mi'
nun haluni/ ja minun el ole

salattu.
z«. Mnun svdämm wäG minun

WOl,
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wolman on minusta luopunut, ja minun
silmäni walkus <i ole minun tykönäni.

12. Minun ystäwänl ja lähimmäise-
ni «wat cohdaswns minui wostan/ ja
lahowat minun waiwani / sa minun
omaiseni stijowat caucana.

i;. Jotta minun siiloani wähywäl/
he wir«telrwät paulat minun ellen ia
jolca minullepaha suowat/ ne plchuwat
pina pahutta, ja p«oz.a jocapälwa a-
jaltelewat.

»4. Mutta minun täyty olla «Uw
cuin cuuroin, jat'. mitän tuuleman/ j>»
nijncuinmykän/ joca ei awasuutans.

is. Ia minun täyiy ollanij.iculn senjoca ti mitän «uule ja jonga suusa et
bie wasiausta.

»6. Multa minäodotan sinua HEr-»a, si 'ä HEna minun lumaiani cuu»
dllel minua.

»7. Siliä minä ajatlettn, ettei hesumaan, minusta iloitzls/ jos minun ial-
canainoastanscombastuis/ nijn ht tcchtaisit sang«n paljo minussa-
.

i«. Sillä minä olen tchty kärsimän,
H minun kipun ,n Mi minun ede

i?.SM
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«9- Silläminä julistan pahat lecsnt,
ja murhedln minun jyndlni tähden

2». Mutta minun wiholliftn elHwst
jaowat wäktwät/ ne owat suurel Maminua syytlömM wihawat.»»«Ia n« jotcaminulle maxawat pcl>
haNa hywän, ne asettamat heitäns mi»
»ma walZan,<ttä minä hywä noudatan.

>t. Alä hyljci minua HCrra minun
Jumalan, älä ole eamana minusta.

21. Käälmä fmuas minua autla-
«an/ HErra minun apun.

Psalm. fl.
» Dawldinpjalmi edelläwei,

sitttapa.
». Cosca prHpheta Nathan

tuli hänen tygons / sitte
tmn hän BathSeban ty<gs käynyt oli.
VUmala ole minulle armollinen st-W> uun hywydes lähden/ japyhipois

nunun önun sMen laupiudes
Mu,,

4» Pest
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4. Pese »lunun hywäst mtnun paha<
sta tcgostayi ja puhdista minua svnni»stäni.

5. Sillä miuä tunnen ,«hat lttonl,
jaminun syndmi owälalna minun ede-
fäni.

6. Sinua ainoatawastan mmi syn«
diä lein japahasti tein imun edesäs.

7. Että sinH olifir Zlkia sanasas, ja
puhdas coscas duomM.z. Catzo / mincl slen fynnisä st>ndy<
nyt ja minun Hitin on sunnjfH mtmin
sijttonyt.

p. Eatzo, sinä halajat totuutta, jsca
jalaudes on, ja julista salatun taidon
minulle.

»o. Puhdista minun Ildpilla/ että
minä puhdistuisin, pese minua/että mi-
nä tulisin.

il. Anna minun cuulla ilo jariemu,
että ne luut / joecas särkenyt olet iha-stuisit.

12. Peitä cafwos minun synnistäni/
japyhi poiS:aickl minun pahat teeonl.

»l. Jumala luo minun puhdas sy«
dan, jaa/ma minulleuusi wHhwa hengi.

«4» Aö h«ilä minua poiscaftvos ede-
C fiä,
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siä/ ja Hlä minulda om pois lmunPv,
hä heuges.

»s» Wahwista minuataai» awullas,
jasillä wakewallä hengellä tue minua.

i6. Sillä minä tahdon wäarille opet,
la sinun ties/ että spndistt logös pcka,
jäisit.

»7. Päästä minua weren wigoista/
Jumala»loca ml«un auludeni luma»
la olet, että minun kieienterscais sinun
«anhurseauttaS.

»8. Awa HErra minun huuleni/että
minun suuni llmoitais sinun krjtoxeS.

»9. Sillä ei sinulle kelpa uhn/ ellä
mlnä sen annaisin / ja ei polttouhri si,
nulle ensingän teloa,

»o. Ne uhrit jotta Jumalalle kelpa»
wal/ owcttmurhellinen yengi, ahdistet,
tua ja särjettyä sydandä ett sinä Iu«
mala hyljä.

TeZ onllle hywästi sinun armos
jälten/ rakenna Jerusalemin muurit.

»H. <V.iloin sinulle kelpHwat wan»
hurseauden uhrit/ polttouhrit ja ca»ckl<
naiset uhrtt/ silloin sinun AltarMU häl,
liä uhram»

Psalm.



Plalm. »oi.

i Radollljen Rucous / cojca
l)än muryelsans on/ lapa-
nen walttuxens H/i-Rran
eteen wuodattg.

cuule minun lueouxeni/ ja
«Ol anna minun huuioni tygvs lulla.

, Alritaswoasminuidapeilähädä'
s<l/ talllsta corwas nunun puoleni/ cosca
minä sinua rmoilen , nijn «ul< plan

> minun rucomen.
4. Silläminun pciiwäni owat culu-

«el nijncmn sawu, ja milmn luunio»
«vatpodetut mjucuin ketäle.

5. Minu« sydämen on ivptp jacul<
wtttunutnchncuinheinä/ niwettämlnamyös un?odan minun wpHnl ftiidä.

6 Minun luuni tartuwatwlnun li,
huni/ minun huockauxestani.

7. MmH olen ntzneuin luogon peri<
stälä corwesa/ minä olen ntzncum Hy-s
<plä häwltetyisä Caupungcija.

« Minä »alwon/ ja olen ntzmuinpfinämm lindu «aton päM»
C? 3-2^
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9> locapäiwHhäwäislwöt minun wi<
hol!i<eni mmua / ja jotta minua sylje<
stelewat/ wannowal minun eautmnl.

ia. Slilä minä syön tuhca ntji-.tM
leipH/ ja secoitanminum juoman itculla.

»». Hmun uhcau>.esja wihas tah-
dtn/ ntäs nnnun nostanut olet ja palsi
cannut maahan.

12. Mmun päiwHni owat eulunet
nijncuin rvar/o/ jaminä euiwelun ntzn»<mn ruoho.
, «3. Mutta sinä Hsrra pysyt ftan<calckW, ja sinun mulstas sucucunnastsucucuavan.

«4. Nouse sijsarmahda Zionlla sillä
altajon handH armahta/ ja akaon tullut.

is. SillHsinunpalwellashalajamat
sitä raketa/ janäkisi. mitlelUnsettä HH,
nm kiwens ja calktns walmll olisit.

»t. Että pacanalHErran nime pel-
kslsii/ ja caick, Cuuingal maan »MH
sinua cunnjalas.

»7» Että HErra rakenva Zionin/ ja
ilnilmdu hänen eunniasons-

«B.' Hän eääM itzeiis hyljHltpiden
rusoupenpuoUem/ jgeicatzo heidän »u-
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19. Senpitä kirjoitettaman tulewai-
sille sucucunnille, jaseCansa cmn luo»
dan pitci kijttämäi HErra.

20. Sillä hcin catzele pyhästä corkeu,
pestans/ ja HErra na'ke tatwaM «aan
päälle.

»». Että hän tuule fanaein huocau,
x«t ja tirwotla cuoleman lapset.

«. Että hesaarnawatHErran nlMt
Zionls jahänen kijllostans Igruftlemis.

2,. Costa Cansat cocoilduwat, ja
HErra L^lMsleman.

Hän nöyryttä tiesä minun woi-
mani/hän lchenda minun päiwöni.

25. Minä sanoin: minun Jumalan/
älä minun ota pois minun kest> ijasäni.
Sinun ajastalcas ppsywck sugu>.a fu>
tuun.

»s. Sinä olet maan perustanut sa
<a!wa< owat sinun kasiaias.

»7. Ne cawwat/ mutta sinH pysyt/
neeaickiwanhenewcunijncuin w,ue/
n«muuttuwatntzmMw«a«,coscasinä
hilcä mullelu.
. 28. Mutta sinä pusyt nijneuins olet/la sinun wuoles ei lopu.

z». SiNMpMeAslllpstlpvsywät,
is
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ja heidän sikmus sinun edesäs mene,
stywäl.

PstllM. i;<2.

~ welsttcorselm»nasCuc>rls.
mm« huudan sinuaVA HErra.

»- HTrra cuule mmun'Hänm/waarin
><tacan siiMl, corwas minun rucouxeni
äänestä.

-' Jos sinu s»lmftt sy».diä.
HErra cuca sijs pysy?

4> Sillä sinun lykönäs on
andamus' että sinua pcljätäisin.

s. Minä odotan HErra/ minun sit,
lun odo«a/ ia minä toitvon hänen sa-nons päälle.

6. Minun sulun wartloitzt HErra
huomen warnasta loisin h<»n«n war»
tian asti.

7. Israel loiwotcan HErran päällä
fillä HTrralla on armo/ jarunsas luna,
fius hänellä.

8. Ia hän lunasta Israelin «aiklsta
hillun synnosta!,?.
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Catumus-Psalmia.
Psalm. 14).

6s

cuule minun »ucou^en, ota
corwis minun anomisen sinun to>

luoeS lähden; cuule nmma sinun wan-
hulscauixs «ahdcn.

2. Ia älä käy huomiolle palweljas
ea«sia / sillä e, vMn ole waca sinun
«defts.

;. Sillä wihollinenwaino minun fit-
luam/ ja lyö minun elämäni rickl maa-
han asti, hän pane miuuu pimeyteen
ntzncuin cuollet mailmaft.

4. Ia mirui hmgcn onminusa ah-
dlsteilu minun sydämen on minusa
culutellu.

5. Minä muistelu, endisiH aicoja/
mlnä puhun caikisia sinun töistäs, ja
lutklstelen sinun kätles töila.

6. Minä lewitän kättnl sinun puo,
lees/ minun sielun jano sinua,
cuin carkia maa / Sela..

7. HErra euule minua nopigst/ mi»nun hengen emo, älä caswoo mmuldaratke etten minä nijden callaiscxl tulis,lolca hautaan menewät.
8. Su»



8, Suo minunwar«hin cuulla sinun
armojas: S'llH sinuun minä soiwon
ilmoita minulle tie / jota minä käyn:
Sillä min) ifHwöitzen sinua.

?. Pelasta minua minun
wthollislstanl, sinun lygös minä pa-
kanen.

ia lZpcla minua tekemän sinun suo,
sios jällen : S>llä sinä olet,minun lu<
malan, sinun hywähengeS wiekän mi,
«un tasaista tietä.

il. HErra wirwota minua sinun
nimestähden/ wie mlimn sielun hädä-stä ulos sinun oikeudcs tHd<n.

i». Ha teloita minun w.-HMseni
finun laupiudes tähden/ ja caicki

jotca minun sieluani ahdistamat»-
sillä minä olcn finun pal-

weljas.

Aamu'
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Mamu-Siunaus
Sunnuntaina.

Psalm. 53: l?.

,Inä weisan
HErra sinun
wakewyttas,

ja warhain kerscan st--
nun laupjltttas, silla
sinä olet minun warje-
lunni ja turwani lni-nun Mäsäni.

HEr-



68 AimulSluiaus'

MUENrss Jumala taiwM.
MÄI nen Isä/ mlnä kMn si.
nua catkcfta minun sydämestäni/
liuun armos ja laupludes ede-
ftä/ cnius minulle epäkelwotto-
malle ja ktjttämättömälle osot-
tauut olet / ettäs mmua ja calc«
km lnallmata olet nijn racasta-
lmt/ ja anbanut meille sinun al-

Poltlls/ että jocaluen cutn
u>co hänen päallens, ei pHä huc>
kuuian / wann tjmlcalcklscn elä<
Man saaman. Sen wahwistat
sinä sinun calllhtllH wallallas/
ettet sinä tahdo syndlsen cuolenla/
waali» että hän käändä ihens )a
elä. Minä rucoilen sirua nöy»
rästi/ anua minulle andcxi caictt
mmun syndiitt ja pahateconl
uiju täydllllststi/ cmnlEsus hä«

m»



«en pljnallans. ja cuolemaUaus
sen minulle ansainnut on. Ose
minulle yrt armias Imnaln tä»
näpänä/ aina ja tzanealcktstst!.
Anna minulle P. Hengi / jcca
wljsauden / lohdutu»
xen ja Hengi on.
Tllytä minun köyhä ltMmeul/
sinun lunmludes lohdutmclla
taiwahast / za anna minus P.
Hengen cautta tetlstn Jumalan
tunnon lisändyä jacaswa. War-
jele minua caicklnatsesta
sta opista / elhetyxest6 ja petoxe-
sta. Johdata minua sinun totu.
desas / ja opeta minua / lhnnltä
minun sydämeni sichen yhteen/
tttH minä taittein Chrlsttttyln
K si«u» uloswalttuides carga
«ahdaisin / sinun Pyh<l Ni,

me^s
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meäs kijttä/ ia ylistä/ sinua cm,
kellä minun elämälläni palwella
ja cunmoitta. Erinomattam
rucoilen minä sinua / anna nw
nm, oikein tuta lEsuren Chriftu.
xen mlnuu HErvam suurta sa«
lmlutta / silnä tunnosa pälwä
pälwäldä Wndyä ja wahwi«
stua / kirjolta se mi«un sydäme»
ni sinun P. Henges sormella/
eläwillä Bokftaweilla. Auta
racas Isä / että minä taitawast
waellaisin nijncuin Jumalan ln<
stentule/ jawältlttfinraittia sitä/
jonga cautta sinun caUis Nlmes
häwäistoxi/ mmun Oma.tundo-
ni walwaturl/ ja muut Ihmiset
paheturt tuVa taivalsit. War.
jeje minua ftncaldaisefta pahasti»
elämästä / sinä uscollinenja waca

Iu-
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llumllla/ potspoista Satana/
se paha Mlbamies/ joca ywbä«
rtns käy nyncmn blljuwa Lejona/ -

että hän mlllun ylösmellä mah.
dais. Anna munille woima cor«
kcudcst / ettän Nndalsin wältä
sen pahan Wlhamlehen

.ta ja wäkiwalda / ole sinä minun
kllpem / yändä wnftaan seiso-
maan/ ylöc pidä minun caikesa
junuillsntesa / lvletlämäll pyhä
elämäkerta/ sinun almoeolcon
mlnun cansianl länäpänä ja al«
na/ ajallisesi )a tznncalckM /
lEsurenChrijMen Na«

.

l«s Ijä/ anna minulle yxi au-
tuMnen hetki elä ja cuoll<,/ ole
minulle armollinen mmun wtz«
meisellä hetkellänl / ja w,hd«n
DuslmoMwänck O Bawldm

Pslca
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Aamu-Siunaus72
Poica Christe lEsu ! armahda
mmunplUllenl/ jaanna minulle
caiM minun syndini andexi.
?mm minulle sinun nimes caut»
ta Mlla a,allmen / ,a siellä ijail<
enickinen rauha. Armahda si.
nuas caickein jl, ,nur.
hcllisten sieluin MUe /

caicti lyndlsest totlften catnnul<
nen / johdata calckt exyneet ol«
kialle autuden tlelle/ ja wahwi»

hurscaat heldön usto.
snns. O dpwä lumaln! war>
zcle nnnua caitena pahasta / ja
anna minulle sinun siunames)
lisä minulle usco / ractautta j«
toiwo /' ylöswalalse minun sil»
mäm / etten pojesnuetuis
cuolemaan. Makia lEfu' pldä
minua aina sinun muistosaS/ ja
älä minua coleaan ylönanna/
«mahda minun pMent/ jahy«



ja wältil cauhtstua/
nM elämätäni parata j ja että
myös taidmsin sinun ractaudes
tähden caicki kärsiä mitä ikä-
nckis minun päälleni tulla an»
nat/ ja sinun armojas tytywäi-
sellä fydälnM pojes nuclm/
colca sinun pyhä rahcos nljn on.
Nouft ylös HErra/ ja anna si«nuu wihMses hajotetun tulla/ja ne jstca sinua wih.lwat/paeta
linun easwais edesä. Isän lu>malan Armo/
lm rauha'ja P.Hengtn r. ckaus
olcon meidäneaickein can§am nyt
faaina/ ja ijancalcklftstl. Amelt.

nMi.siuna minua; walista si-nun caswos minun paMeul/ y-
löspldä minua sinun lumaludes
wonnalla/ anna minulle armos/
elta taivaisin tuta / huomalta

EYts^H
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Mo-Siunaus
Sunnuntaina.
Psalm »". v 4. f. s.

WMo, jocaIsraeli««warjele,kisetw
cu eli maca. HEmtatkekön sinua, HEr-ra on sinun warjos,
sinun oikiallakadellas.
Ettei auringo sinua
poldaispatwalla,eikä
Luu yöllä.
AH HERra Jumala tatwalin
V9ja maan Luoja/ mjnä ks«
tä« ja ylistän sinua / lEsuren
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Chrlsturen minun
cmttta/ ettäs nunu. nljnnrmol«
llsest ja isällisest/ tänäedeitllu»
nenä päiwänä/ cmkcstiwaara»
sta ja wahingosta stelun za ruu«
mihin puolesta warjellut olet;
sinun P. Hengcs olcon edespäin
minun cansillm / hän ylösettä»
kön jawahwlstacon minua / to»
tlsesa uscosa ChrMxenpäälle/ ja
lvilplttömäsä rackaudesa sinun ja
minun Lähimälseni tygö. Mi«
nä annan minun sieluni ia ruu«
mihini/ ja calcki Mäs minulle
armosta suonut oltt/ tänä yönä
sinunhalduus »a hnomnas. Ans
na minulle andert caicki mlnun
syndtni lEsuxen Chritzuren tay.
den. Warjeleealckl minun omai»
seni )a hywlntektäni tänä tule-
wana yönä. Poiespoista minu«

D» fta
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staSatanan
Mmlmlm wlcckaus iapetos / Ll«
hau himo za saastaisuus / caickl»
nainen waara ja onnettomuus/
sielun ia ruunuhln puolesta / ja
sitä wastau anna sinun PEnge»
lls minua warjclla ia luoiclla.
Sinä olet sanonut: Cnicki lttitä
te anotte rucouxcsa ulcoin minun
päälleni/ pila tndän saaman.
Minä uscon HErra / että sinä
wIM cuulct minua sinun köyhä
lastas / ja warjelet minua tänä
Yönä ja aina / tapahtucon mi«
nulle sinun lupaures jälkcn. O
tacaHHErralEsu: pysymlnun
tykönäni/ sillä ehto zoutu/ japäu ,
wä on jolastendunut. Ylöshe>
rätä minua lynnin unesta/ettän
tvqlmis olisin / cosca sinun duo»,

mioS <
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Sunnuntaina. 77
mios tule/ sinua llolla wastaan
ottamaan / sinun can§as iloon
sisälle käymään / /a siellä sinua
caickein walittu:des cansia ylistä-
mäan sinun ptjnas ja cuolenxis
tähden. HErra siuna ja warjele
minua / HCrra ylöswalalse ml.
nua ja ole minulle arnwllinen/
HERra walista sinun Caswos
minun ylitzeni ja anna minulle
sinunrauhas. HCrra andacon
meille caikllle hänm rauhans/
andacon meille meldän ftindcim
tunnon/ meldän<lämäm paran,
nuxen/ stllowaisudcn uscosalE-suttn Christien päälle/ ja
elämän peistä ijancattklscn elä-
min. Jumala olcon meille ar-
mollinen / ja andacon meille hä-nen pyhän siunnurcns/ hän an«

meille bänen pyhän fiu-
D z nau-



?5 A MU'Siunaus
» »»« ~ >, ~ »»«»^

namcns/ hänen cns.'
wons meldän y'lhem pnllla / että
me maan päällä hänen liens

. tundlsim- Jumala meltän In»
mnla,n siunatcou nmtä/ smc n
melllc hänen rauhnnsnyt la ijan-
tiNcklsest. Catckiwaldian Isän/
jaPojan/ ja Pyhän Hengen ftu«
naus/ warjelus/ pyhittämys
tulcon meidän ylitzem / warjel>
con mettä calkesta pahasta sielun
ja ru«umchin puolk3a/ja jchdat<

tacoon «lleita wljmel.. ljaneaiclt-
ften elämään. Amen.

Aamu Siunaus
Wanantaina.

Psalm,s.»; 4,
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minun huudostani, mi-
nun Aunmgan ja mi-
nun Mmalan, sillä si-
nua nuna rucoilen.
HErra cuuldele war-
dain mlnun andani,

warhainhangitzen mi-
nä itzeni sinun tygös,
ja sijtä otan waarm.

olcon sinulle tailvaklt.
sen suiuen arnwn

edestä cillns mmullcköyhälle snn-
disclle tänä yönä osollanut -

ettäs Mllnin calkcsla waarasta
wariellut/ ja caikesta onnet to»
mudcsta pelastanut olet/ sinä o.
ltt/ o hywä Inmala? se sama/

D 4 >oca
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joca pidät mmusta Isällisen su,,
runjamurhen/ sillä ltzcttänt en
mins mitän woi. Totisesti oli»
sin minä täiläetn yönä huckunut
ja perlcatoon tullut / jollet sinä
oli s minua suojellut/ ja Satana
calcketn Ihmisten tvlhamies et o>

lmngan minua säästänyt/ jol-
let sinä olis händä pojesahdlsta.
nut. Sentähden ktztän minä
sinua caikesta sydämestäni/ ia ru»
collcn O! laupiaSlumÄa/anna
tämän edesmenneen yön cansia/
caltti minun sydämeni sokeus/ia
Satauan wahlngollljct ahdistu»,
xce cadota ja tyhjäxi tulla. Lai»

tänä pälwänä se totinen uston
walo/ oman tunnon rauha / ja
sinun ehimises lohdutus ?a ilo-
Nouse ylösHCvra/ ja anna si-

nun
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nun wlhottlsts halotetun lulla/
janyden paeta sinun caslvviSede»
st? / sotca sinua wthawat. siijn«
cuin palwcliatn silmät cahowat
heldän HErrains käsijn / uijn
cahowat myös minun silmäni
sinun päälles HErra minun lu-
malani/ kaannasinuastänäpäi-
wänä minun puoleni/ ja ole mi«
nulle armollinen / sillä minä os
len heicko ja wiheljäinen ; wai.
waa/ surun ja murheta onpat-
M. sentähden auta minua mt'
nun Jumalani/ calkesa minun
hädasäni. War/ele7nmun Sie»
luui la tvapahda minua/ älä
minun anna häplän ala tulla/
minä turwan sinuun/ älä kätke
sinun castvojaspoiesmlnulda/ tt«
tm minä heldän caltalsexons tu-
lls / lotca hautaan alas mene«

D / wät.
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wät. Anna nunun wnrhain aa.
muUa cuulla sinun hywydes/ o-
sota minulle sinun lies/ opeta
minua tekemään sinun juosios
jälkeen / sillä sinä olet minun Ju-
malan/ sinun hywä Henges loh-
daltacon minua sitä tasaista tietä
myöden. O HENra armahda
minun päälleni/ ,a hywastl fiu.
na minua/ wallsta sinun caswos
minun päälleni / ja anna minulle
sinun rauhas / stnun armoos ja
lauplutees <wnan minä tänäpä,
nä ja aina minun sieluni ja ruu«
mihlni/ minun ajatuxem/ pu«
heni ia työni/ minun sisälle- ja
uloskäymiseni / minun elämäni
ja cuolemanl/ ia caictl mitä mi-
nä sinun armostas saanut olen.
OHErra minä tiedän / etten mi«
nä ilman stnuta wol/ mi-

nil
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tiedän /' että calcki minun
»lurhent/ ilman sinuta on turha,
jolletsinä minna auta. O HCr»

ra ole sinä za aina ml-
nun warielwreni/ hallitze minna
sinun P.Hengelläs/ etten minä
mitään aiattclls/ puhnisellte-
kis/
wastaan/ anna mwuntänäpäi'
wänä nijn elä / että minä sinun
cunniaas/ sinun kytostas/ sinun
armoas/Fnunrackauttas ja lau-
piuttas nyt ia yancalckliestl jull«
tta mahd<nsin. OsinäpyhäCol«
mintusuus/ lolda/ ionga cautta
la josa caicki swat/ sinua mmä
yflstän / ktztän / cunnioitan ,'n
tmxlhundan caictesta minun sy«
dämestäni/ sielustani jawoima»

O minun Luojan / Luna-
stajani M Pyhittäjäni latua ml«

D s nulle
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mille sinun armos / ettan tänä»
pnnä oikein taitaisin tchda sinun
tahtos, sinun ttmnuixcs ja

nunautudexem. IsaNe/ Pojalle
jaP. Hengelle olcon ktztoo tacuu<
nia nyt ia tzanca'.ctlMl/ Ameu.

Mo-Uiunaus
Wanantmna.

Csa.26. v.p.

DUlna halajan si-
nua sydäluestani

yöllä, minun Hengeni
walwo myös minusa
warhain sinun tygös.
WAickiwaldias siancalckinen lu<

olet
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olet sinä nijllc Ihmlsilll' /fotca sinuun
tmwawar/ janijlle sieluille/ jotca
sinun veiääs kyfywät. Ah cuinga
hywä on odotta ja ikawöitä/ HEr-
ra / sinun autlnmas! Autuas on se
Ihminen/ jongaturwajawarjelus
smä -olet. O! hpwä Jumala /mp
nun ujcallnxeni on sinun N)gss/ joca
taiwan ja maan luonut olee. Sinä
olet tänäkin päiwana armollisesti ca>
tzonm minun puoleeni/ waicka mi«
«ä yxi köyhä sylldlnm olen/ ja cai('
kecn sinun hywytees mchdotoilt.
Minä olen eaickinaffen onnettomw
den jarangaiftuxen ansainnut/tvaan
sinä/ Laupias Jumala/ et ole nti-
tengan käynyt oikeudella
stni/ minun syndeini jälten/ etkä
costanm minulle / minun vahoina
coini jalken. Armias Jumala .'an«
na finulles kelwma/ mitä minä tä-
näpänä sinun pyhään nimees tehnyt
olen / ja anna andexi caicki millä
mwä sinun Mlelesrickpmltplen. M

D 7 M
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EKto,Siun3,!S86
jalli tunnon ja uscon waioa miuusa
wahendpä jaulossammntetufi tulla/
älä moös salli ymmärtamättömy-
den/ epäufton ja epmlyren wallan
hallita minun ylitzeni. O walkeuden
Isa! warjcle minua ftn ijancaickljen
yön pimeydestä. Poispoista mi'
nusta tänä yönä caicki sen ruman
Hengen pahuus / waino / peljätys
ja cauhistns. Minä olen wiheljäi»
nen ja hcicko / jaminun wihoWam
on monda> waan sinä olet minun
auttajani M pelastajani/ ennätä sijs
HERra minua auttaman / ja älä
tvHwyttele / älä käännä sinun lau-
piuttas pojes minusta/ waan sinun
hywydes ja armos minua aina war-
jclfoon. HErra Pysi) minun tykö-
näni/ sillä on nyt culunut/ ja
ei ole yhtän cuin minua pimeydet
pisspitä taita/ waan ainoastans si-
nä minun Jumalani. O HErra
ams ja suojele minua walwoisan ja
nuckmsan./ M MMg hywast rau-



hasa laisin nuckua ja walwoa. War»
jcleminun cotoni/ taloni ja omaifw
dem / ja ahdista pojes caicki wiha<
miehen cummituftt/ anna sinun En,
gelis siellä asua/ ja sinun siunauxes

minun ylitzen/lElurenChn,
stuxen eautta. Totinen Jumala/
johdata minua oikialle tielle/ sinun
hywndes tähden/ warjele minua tänH
psnä / wahwisia minua Uscosa/ ja au<
ta ettän aina walmisna olisin/ ijan-
caickiseen iloon sisälle käpmaän! Am.

Mamu-Siunaus
Tiistaina.

PsllllN. 1,5v.61.147«141.

Muoli yöstä minä,
»« nousen sinua kiit-
tämään , sinun wm-

hursi

87Mananlasna.



hurscmldes oikeuden
tähden. Wachain mi-
nä ennätän ja Mudan,
sinun sanas päälle mi-
nä toiwon. Warhain
minä herän tutkistele-
man sinun fanojas.

HErra Calcklwaldmslll'
s>V!uala / jotli caickl luodut
capplUcet tsdcUa ktjttäwät jaFtt-
stawltt/ unnä sanon sinulle yli»
stöxcn ja kijtoxen sinun sanomat»
tomun laupludcs edestä/ että sinä
fiUUN käsittämättömän wtzftU»
dee jälkenoletlusnuttalwaan ja
maan / ja olet eroittanut wal»
keuden pimeydestä meidän hy-
wäzem lu SMä

stn<

88 Aamu - Slunaus



sentähden olet sinä luonut wal«
keuden/ ja olet jencutzuuutpät»
wäxt/ että catcki sinun työs se»
canttamaanpäällä tuttalsin/ ja
että myös sinä/ jccä olet totinen
walkeus/ mchdmsit myös fen
cantta cunmoitetuxl tulia. Ntzn
rucoilen fijs minä nyt 0 HCrral
ettäs tabdoisit tänäpäiwänä y,
löswalalsta minull pimiä sydän-
däm/ sinun P. Hengts cautta/
että minä tätä sinun olcmlses
Wckkeutta/ coco tämän pmwän
caiklja minun ajatuxisan; / pn-
heisani jatölsäui ntzn käyttäisin/
cttä sc tulis sille totiselle Walkeu-
dclle/ cninmailman walistuxext
tullut on/ cunnlari/ yltstöxexl
ja Moxext. Anna armss että
Mlnä Davldin cansa sanoa tal.

dmsin:

89TiMina.



Aamu<SIUNM90

d^isin: ylöswalaise HErra mi.
nun silmäni / elttn minä cuo e-
maan Wariele mi»
nua nyncuin lllm.'tera / suojele
uUnua sinun sijpeis warjon ala/
johdatamtnua oiklalle tielle/ ä!ä
anna minun asseleni ha»hallia/
hlllitze minun kieleni/ etteuir.l;.H
petosta puhuis/ opeta minun kä-
teni sottmau syndiä/ Satana ja
Mailmata wastan' etten n.ir.ä
tlckistetuxl ja alavsullctun tuikl
mahdals/ pue minun päälleni
sinun wäkewndes sota» aseet/ et-
tä minä taidaistn stlso Satana»
tlUlsia nuolia wasian. Myötä
minun cupccui totudclla/minun
rindam wanburkauten rinda<
raudaLa/ klngitä minun jaleani
rauhan Evangcliumita jullsta»

MM>



TMama. 91
mnn. Wa.inylltzecalckta/anna
mmulle uscon kllpt/ jolla minä
tcndillfiO sammuttn calttl sen ru«
man tulllcl nuolet, Pane mi-
nun pM.mlautlldei,
jaanna Hengen mlccka minun kä«
teeni/ joca on Jumalan sana/Mii minä siitä oppisin sinua/jo«
ea olet minun paras tawaranl/
oikein tundemaan / siima cun-
uiolttam.ian/ sinua racaftalnau/
sinun k«'ssojäs tuttistelcmaan/ja nhden jälken taitella cuullalsu-della lllinun elämatänl laitta,
maan. HErra ota minua sinul-
les/ jaannafinuasminulle, joh-
data minua sinun caswos wnl»
keudella täsä pahasa mailmasa/
etten minäteldantulls wietelly.
tt/ sinusta pojeslangels / sinua
plSnannals/ja pahutecn jouduis/

wnan



Chto-SilMMls92
wami warjele mlnua tänäpä n 6
ja aina / synnlft<l / epäulcofta/
pahoista ajatunsta / puheista ja
töistä/ ettssinä racas Isä/ynnä
Pojan jaP. Hengen cansa tulisit
lmnulda ylistttypl nyt ja tjancmc,
ktseft. Amen.

Ehto-Siunaus
Tiistaina.

Psal. 6z v. ?.

WOsta minä wuo-
testni lasten niin

minä muistan ssnua;
cosca minä heran, nijn
minä puhun Musta.
NIM nä syuanWWN Hcngmi IG

MS



suxen minun Wavahtajaui Nimeen.
HErra lEsu Christe/ joca minun
tähteni cuollut ja ylösnojnm olet/ si<
null omas minä ijancaic<
kisesti. O Pyhä Hengi / sinä toti-
nen lohduttaja eaikcsa hadasä/lHs-
heratä nyt minun jydammesäm yli
totinen usco ja rackaus/ että minä
iloisessa sydämellä taivaisin julista si-
nnn kijtoslas ia rllsiisiäs Ah ar<
mias Jumala ja laupias Isa/ nyt o>
len minä jallens tullut yhtä päiivä
lahemmäxi miuun cuolematani / ja
«ta cuolema on minulle nettäwä/
waicka sen aica ja hetki on tietämä-
töin/ nijn rucoilen minä sinua nöy-
rästi / ettäs opetaisit minua ajatw
leman/ että minun cuoleman pitä/
ja että minä ymmartawäistfi tulisim
Anna minun niin elä jawaelda täällä
mailmasa/ ettäminälEsuxenChrj,

ilmestyxen päiwänä/
lm nuhdttomna löptyä/M nijn wälts

jm
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ftn ijancaickiftn walwan jakuoleman.
Waan minä sinua tällä ehto
hetkillä / caickcin sinun hnwäm töi-
des edestä / euin sinä minulle monella
tawallaosottanut olet/ hamasta mi<
nun tworudestani uijn tähän hetkenasti. Minä tijtän sinua / ettäs mb
nun/ sinun callihtlla werellas clct
lunastanut. Minä tijtän sinua/ et<
täs minun Casteeja olet pyhittänyt/
ja Christllliseen uscoou minun tulla
andannt. Minä tijtän myös sinua
HERra/ rauhan ja terweyden/ ja
caickeintarwttten edestä/ cuinsmi«
nulle sielun jaruumihm puolesta osol<
taum olet. Sinua minä nöyrästi
rucoilen/ ettäs minua tänä yöni
warjclisst caikesta onnettomudesta/
silla jos me nucum taicka walwom/
nijn me olemme sinun omas. Pidä
meistä iMinen suru jamurhe. Nls
«nm pimeyden wallita meidän yli»
bem/ waan, ylsssytptä sinun lastvos

94 Chio Siunaus TiMina.



Uzmu-SlunausKtstlwijckona 95
walo meidän sydämisäm/ että mesi»
«untunnosaslljänduä jacaswamah»
daistn- Johdata meitäK.ijmcin tai<
lpaan iloon/ nijn me siellä/ caickcin
Pvhäin mansia/ tahdomme weisata
sinulle Am.

Aamu Siunaus
Kcfflwtjctona.

-Psalm. ?4> v. >B-

WOsca wanhurscat
huutawat, mm

HErracuule, ja pela-
sta heitä mikistä tussi-
staits.
Wllmala/ Isa/polca ja py.



lnasti ylistetty p. Colmmal-
suus / ole minun canfam ta»
napana ja ain>a/ jahallltze ml«
nua silmn Hengellas. Minä
ylssnoujen nyt calckein Iu«
malan uloswallttuiden canj.
sa/ yhteen ujcoon/ yhteen toi-»
woon/ yhteen turwaan fa
ujcal-uxeen Jumalan armon/
ja IL-juxenansion paalle/ an-
na mmun myös talla huomen
hetkellä ylösnosta calWa mi-
nun sy melstayl ia mmun wt-
yeliäljydestänl /sinun armoos
ja lohdutuxees / ja wrjmem
sijyen uancalctljeen elämään/

Christuxen cautt^
Amelj.

Ehto'

96 Aanm,S!miaus!KtfliwMona.



EhtoSiunaus
Westiwijclona.

Psalm. 88 V.1.1,

DUEna mimmUiH tudeni Zmimla,
minä huudan yöllä ja
palwM sinun edesas.
Anna minun rucou-
xen sinun etees tulla,
callista corwas minun
huutoni puoleen.
OAickiwaldias ijancaickinen

ja laupiasIsä/ sinä jo»
<a ys« ihmiselle lewoxl Konut olct/«nna minun Sielun, sinuja/ joca seWinen lepo olet/ tänä tulemana yö-

EK'o<S>'lmal,s Kcssiwisckcna. y?



na, lauhan ja lcwon lsyta/ warjcle
minua Saranan tulisilda nuolilda/
hillitze minun ajatuxcni ja miclem/
siuna minun leponi/ etten minä

tmhudelda/ ja hänen Pää»
micheldäns Satanalda mahdais
ylitzewoitetUfi tulla / engä joutua
oman nunnan syndiseen lewottomu<
teen ja «hdistuxcen / ja niin sinun
tahdostas pojes exyä ja harhailla/
waan toimita/ O Jumala/minulle
ftncaldainen lepo/ mä mW
sta minun turhudestam pojeskaätty/
taidaissn sinun armoisasnuckua ja le»
wätä. Minä annan sinun tätees
minun Hengeni / jonga sinä luna»
sianut olet/ älä hänen annasynncisä
pojesnuckua/ ja cadotetm i tulla.
Walwo minun ylitzcni jaminun ede<
stäm/ flnä ustollmen Paimen-/ ja
älä salli minun sinusta tul»
la/ warjele minua finun sijpeis war.
jon alla / hlösherätä minua oiklalla.

ajassa

98 3>'to < u >^b.



ajalla rauhas ja terweydest/ että
minä sinun nimeö cunnia julistamah-daisin. Tee nämätcalckl'/ laupias
Isa, sinunrackahanPoKaslEsu-
xenChristuxen tähden/ joea ptznan
ja cuoleman on meidän tähteni karsi,
nyt/ joca sinun on meidän cantzam
sowittanm/ ja toimittalzut mcille
Pyhän Hengen / joca meitä täällä
ajallisesti lohdutta/ jasiellä ijancaic-
kiscsti ilahutta/ Amen.

Aamu'Siunaus
Tuorstaina.
Psolm. «>z. u. ~4^

WOuse Psaltari ja
minänousen warahin. Si-nua HErra minä kn-

« » »H»
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tänLansmnstas, mi-
nä weisan sinulle kii-
tosi sucuctmnisa.

ja laupias In.?W Mala / minä ruc l!e« linna
catkefta sydämellä/ cc-.ho taiwa-
hasta alas mimm puoleeni / sif
nun lauplndes silmillä / johdata
ja halllhe minua tänäpäiwänä/
etten mmä wabdals sinua wa»
sansyldlä tffhdä/ jasi!>unmiel.
däs wlhoittä. Wariele »ninua
sinun eöyhä laftas / sillä minä
luotan sinuhu, sinä olet Mlnun
wslmani/ mlnun callion/mlnun
llunan / lnlnuy kllpen ja autu«
dent sarwi. Vanhurskas lu.
lnala / käännä mlnun mieleni ja
sydämen sijhen/ että minä sinua

aino«-

100 Aamu, Siunaus



ainoata rncasta / sinua peljätä
ja palwella tmdMn/ tee nunna
hur>caxi ,a lumalisexi si aUlscst
ja ulconalsest/ ota minusta pois
tatckl cttin ctj sinun ole/ ja sitä
wastan anna minulle se tuin si<
nun on/ että mmun tahtoni
lnahdais aina sinun tahtos ala
annettu olla. Älä salli mlnuu
syndljn lanqcta / ja sinä paadu-
telun tulla. Sammuta mmu-
sa calckl halu tämän mallmnn
turhuden perään /, nlosjuuruta
«aicki oma cunnia/ ja omallhal-

nen rackaus. Coco minun si<>
!N,l sinun / ja lMpwä
luua yhdefäpuhmsn lewol.i.sesa omnsa tunnosa. laeltä si»

nä olet asettanut mmun ja iuo»
nut el wchnlw/ waan armo pe-

E i ttlNäll/

101Tuorsiaina.



Ehto < Siunaus102

rtn?ä nijn mlNll rucoilcn sinua/
Ntäs m! d.lsit olla nnllullc lau»
pms Jomala raickena minun

lEsuren Chnstu.
rcn metdiw HErram jaWapah.
taiamme cautta. Amm.

Ehto-Slunalts
Tuorstaina.

r. Mliccab.4. V-IV.

NMlutacanunc tai-

ra meitä armahta, ja
lnuista liiton, jonga
hän meidän Iftllcm
tehnyt on.

Pyhä



Tuorstaina. '«;

, NVHa Ist/ Taickiwaldias ijam
caickinen Jumala/minä sanon

sinulle nöyrän ktstoren/ tttäs minun
» olct luonnt / lunastanut za pyhltttv

nyt / ja monencaldaiser lutematto»
mat hywät työt minulle osottam.t.
Moni on tänäkin päitvänä joutunut
suuren wiheljäOtttN ja murhcsen/
waan minun olet sinä suuresta armo-
stas warjellm caikcsta onnettomnde-
sia; monen on tänäkin päiwänä täy'
tynut clä rauhattonnidesa ja stmrcft
ahdlstufcst/ waan minulle olet sinä
«ndanut lewon jarauhan; moit: on
tullut sokiaxi/ rajaricoxi/ onduwaxi/
joutunut moncncaldaiseen wahin»
goon / waan minun päälleni on si,
nun kätes lewitetty ollut; moni
on jomunm tulipaloon/ «veden hä-
tään / wlyollisten käsijn/ waan nu-
nua olet sinä säästänyt/ semähdcn
ylistänminä sinun cunnmtas jakglän
sinun Pyhä nimcäs; cunnia olcott

E 4 sinulle



Ehto<Sinnalis?uorfioina.104

sinulle Jumala corkeudes/ sillä caicki,
minun räwindon/ waattcen/ ruo-
can/juoman/ ja caicki mitamiuusa
r,n/ stn olen minä saanut sinun su-
lasta laupiudestas. Minä lucoilen
myös noyiäsil/ ettessinun hywynäs/
sulun siungustas/ sinun Henges ja
«rmoas minulda cosean pojes ottais/
erinomattamtana youä/cosca mma
maata panen; ja cnen minä ihiani
suojella ja warjetla taida/ nijn ole
Dä miimn juojeliani/ avna sinunAlchäu Eugelts minm Siclun ja
Ruumihm puolesta wayclla / ettci
jatana ja pahat Ihmiset minulle
«nitau wahmgota tehdä sals. War-
jclc minua sijtä ijancaickiseftapimey,
dcstä / nljden cadotettum onnet»
lomasta pön syngcydestä / jacosta

luumihlni lepä ja maca/
«ijn anna minun Sieluni smufa wal<
wo/ lEsuren mitMnWalimicheni
tähden/ ÄMM-

Namu'



Aamu Siunaus Perjantaina. ,os

AMU Siunaus
Perjantaina.

Csa. 4j. v.,'!.;.

MLa velka, silla,M
nä olen sinun lu-

nastanut, mma olen
sinun nimeldas cuhu-
nut, sinä olet lninun.
Sillä jos fina wests
käyt, nijn minä olen
tylönäs, ettei wirrat
sinua opota, ja jos
sinä tules käyt, ett
sinä pala, ja liekin ei

E 5 MH



pidä stlnla sytyttmnäll.
Silla minä olen HEr-
ra sinun lumalas,
Israelin Pyhä, sinun
Wapchtajas.
W Aicklwaldias lunmla/ Py.

hä Ift / sinä soca hallihet
yllhe tatwaan )<i macin / joca
myös olet wotmalllnen HErra /"

ja aicam ylihe / sinun
tzanealcklsen armoe lautta cahe-
len minä jällens tämän pälwlw
walkeatta/ jaAamurusco/anW
myös .että minä wtzmctsnä pät»
wänä, calctcin useowalsten cans.
sil / susin llolla cahclla wa'.churs-
cauden auringota/ mlllUnWa»
pahtanani ICsustn / ja ntzn tulla

calc«

106 Aamu-Diunaus



Ptrjantaina. 107

cnickein pyhäin,a uloswallttinn
joucroon >a parcju M1,i.l

sinna/ cuäe nunuu ja

3iuumll)iui/ l" calttl mllä»; un-
nulle andanut olct / elet sinun
Eugelcis cnutta lana
na yona waijclllnaklUlscsläcuo-
lenlasta / tuli valosta ia ca'.ke.
sta onutttmnudcsta / ja rucollen
caikcsla sydämestäni/ cträstah-
dclill inl!'ua täuäpäiwäuä / ja
caictl mlläs llNl.ulle tasä elämäsä
suonut olet/ al moUllkstl
nukesta syunlstä >a ptlcasta pela.
sta/ iaaudii alNtosLyrchtlllsssti
elä/ sinun mmce cuunmxl / ,a
minun Kähimäjjenl dl?wärl. Ah
HErra älämiima colcan lMian.
nn ia >Uä heuä po,es <mnn C<ls«-
wos edistä/ waan armahda nn,
nun päälleni cnulenuuuu bun-

E 6 tvlils



tont/ pelasta minua synneistä/
anua sinun arznos nnnun ylitzcnt
hallita. Anna minulle silä/cum
minulleSielun jaRuunuhin puo?
lesta hyödyllinen cn / anna täna«
paiwänä pahana;anloppua/ za
hywänajan Menstulla; älä salli
sinun siunaures minustatänäpcm
eritä / lisä mlnusa sinun armos/
uudista sinun laupiudes / ja älä
wäsy armahtamasta minun yli-
heni. Sluna myös sinun Chri«
ft.cundas/ lilä uscowalsten jouc-
koa/ käännä caickl syndljet toti.
seen catumureen l pelasta mettä
kaikesta pahasta/ että me/ siuun
awullas taldalsim wahwasti us-
co/siwiästi elä amuam/ettl cuol»
la/ iloisesti ylösnosta / lEsuxen
cuoleman javlösnoulemlsencaut-
ta / jolle oleon cuunla tzancalttt»
jM/ Amen. ' '

108 3Kmu< Siunaus



Uhto-Wiunaus
Perjantaina.

WMRra ole lileille
armollinen, silla

me odotamme sinua,
ole meidän kasiwar-
tem, ja meidän autu-
tM murhen ajalla.

jalaupias Jumala/3/W sinä joca sanonut olet: auxi»
j»uuda minua hadäsa/ nijn minä tah»
don autta sinua/ armahda minun
päälleni/ jaanna minulle minun spn-
dini andeft. Sinun suun rackaudes
jauloslauomatoitt Laupiudes okon
minun ylitzeni / ttck mi»ä tänä »<

E 7 lewanch
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lewaxa yönä hywäsa lewos ja rau-
has susin unckua ja maata, Plä salli
minun jongun äkillisen cuoleman
cauna/ ilman lEsuxenrunnota cuol<
la ja poistcmmatuxi tuUa / waan
anna minun ilolla ylösherätä sinua
ylistämän «.aikcn sinun hywydes ja
hywäin töides edestä/ sillakiittäHEr>
raa on »xi callis asia. Anna minulle
sinunP Henges/ jocaminun?ydä<
meni aina täyttäis totisella uscolla ja
lohdutuxella. loco minä nucun cli
walwon / nijn auta minua / niin»
cuin sinä näet minun parahim Au-
tttuxi tulewan Sielun jaRuumihin
puolesta / sinä taidat caicki / sinä
wojt caicki /' sinä olet HEna ylitze
cilickia/ sinpn kadesäs on caicki/
muistasinun lauplutwsja lupaustasi
muista, lEsuxen cuolema/ jonga
lautta minä Dun canstas sowitettn
olen / jönga tähden möös tänä yönä
olt minulle armllinm ja laupias.

Ia
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jos sinun pyhä tahcos n' n olis/
että risti/ ahdistus/ ollnettomuus
ja muu cuoleman waiwa minua tä<
näyönäcohtais/ nijn ojota cuitcn-
gin myös sillä samalla minulle sinun
armoS ja lohdmufcs, ilman sinun
tahtoas ei taida minulle mitään ta-
vchma/ ja jos minä wacllaisin yönspngeydes/ nstn olet sinä luittngin
minun mansiani/ sinun witzas jasau-was minun tukemat. Anna minun
tuta sinun Isällisen rackaudes / lisäminulle usto/ ota minua sinun juo-
jas/ anna minulle ijancaickincn au-iuuS. Anna minulle andcri caicki
minun synhini / jolllaminätanapän
sinun mieks rickonut olen/ annamyös että minä alcaifln yhden uudenjasinulle kclpawaijcn elämänkerran/finun mmes cunniifij jaminun au.
tudezem / IksuM Christuxen mi.NunHErrani lautta/ Amen.

Aamu-

111Perimaina.



li2 Aamu-Siunaus

Aamu-Siunaus
Lauwantmna.

Psalm. 148. v. 11.12. IZ.

DNA a n Luningat

päämiehet jacaicki duo-
marit maan päällä.
3?uorucaiset ja Nei-
tzet, wanhat nuorten
cansa;kijttakanHEr-
rannime; sillä hänen
ainoan nmens on lo-
rotettu, jahänen suuri
cunnians ylitie maan
jatmwaan.



BM)nä kytän siuua HERraMH Jumala tatwnllinen Isä)
ca.kcn sinun hywydes cdcstä/
culiis mlinlllc cattleiia minun
elincautencmi tähän helkcn asti o»
sottmlut olct/ sinun laumudeeon
ollut alwan cMs io suuri minun
cohtan/ sinä olet minua luonut
sinun cuwn;; zälken/ sinun Poi»
cascaltttnminlmlnnastnmit/m
ottanut minun pcrMisrxi tzan-
cnlckistcn clälnään. Sinä olet
myös sallinut Mlunn tulla sijhen
pphnn Castelen/ ja sitten osttta.
nut ja cpcltanut minulle finun
pyhän tahtos / ntzn että minä
«yt sinun tunnen / ja sinun rac-
kahaxilsäxt lEsuxcsChtistuxes
cuhua taidan/tiedän myös euin.
ga minun plta ChrlMlsesti cl.l.

uuw
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Aamu «Siunaus114

män ja nutualliscstl ciwttmml.
Suni olet rawmnutlttinun sii,!,!l
pnhällä ruumihillas ia c^lll!!,,

lnndyä Christlllislstä walzhcmnu>
sta/ olet minua tähän hclkcn <:<

sti ylöspitänyt/ suojellut/ rucc-
kinut ja rawinnut/ »oibenHa hy«
wäin töiden edestä
tällä huomen hetkellä sydämes-a»
nl kijtän/ ltjotcngtnettäsNiilUlu
tänä edcsmenncnä yönä ntjn I'
Mistfti suojellut jawaricllnt olct.
Osöta mlnullewlelä edespäin si'
nun laupmdcs / suojele minua
sinun sijpeis warjon alla/ sinun
balduns minäz annan Sieluni >a
Runmlhini/ lcwttäsinunhywn«
des minun päälleni/ anna mi«
nun löytä »mun annos/
käännä sinun wihas peiesminu-

sm/



i / lähesty minua sinun armol-
s/ sulje lmn ua st»un lanplutecc /

ja älä iätä mtnua minun wlh .»

llsteul kcUcen. Warjele minua
ntzncnin silmäterää / suojele mi-
uua sinun stjpels warjon alla/
ettet uutän oilncttomuttamlnun
päälleni tull<-. Anna sinun P.
Hengesasua minun spdälnesänl/
että lnlna hänen cauttans sinun
elkein tundisin / sinun rnMat-
sin/ sinnn henges ia sotudes au
nhnudmlln/ sinua pallrelisin )a
nllua.lln caickenn elincau-
tenäni / ja ntju taidnism täällä
ajnlllscsti elä/ ettäwtjmcin siellä
sMn ljancaickisest sinun cansias
elä/ Amen.

Ldto-
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Ehto-Siunaus
Lauwantaina.

Psc,lm. ;9. v. 5.

WENra opeta mi-
nua ajatteleman

minun loppuni,janiilä
mitta minun elanmllck
ni on, tietarmi että
minä ercanen taaldä.
W>HisatcatHMralle caickj
DV maa/weljatcat HMml<
le uusi weisu/yllsiäkat hänen
Nlmeans / ja llmoittacat l)ä-
-nen
ran Sentahden kij«
tän minä sinua yancaMnen
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Jumala/ walkeuden Isä/
täs minua tänäpän/ tällä

ja caickina aicoina
nun armoNilestt warjellut H»
let/ la rncoilen sinua / ettäs
myös tänä tulewana yönä
minua calkesta onnettoinude,
sta suojelisit; johdata minua
«ikmlle tielle / älä sinun kät<
täs minusta pojesota / älä
anna minulle tapahtua minnn
llhallisen tahtoni jälken/ älä
jalli minun huchua tämän
mailman pimeyteen / waan
Valaise minun sydämeni/ et<

tä minä oikein tundzsin Mlkä
hywä ja paha on. poieopy-
hl catcki minun ftndini/ joita
minä tänäpän ja tällä
ls sinua wastan tehnyt olen/

jch
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ia anna mmlln talla Heikel a/
sinun lounas caust.?, alca
vr< uusi e amä kerta / sum»
p dän Ntlncsculn lavi/ ia mi>
nuit S:elunl amndcrl Auta
ynnla waeldaman ot>m an<
tuden tterä/ etten johongun
jyndlhln langels ia cojca ml<
nä tulen silmua
wastan syildlä tekemän/ nijn
ala cuuengan slnult lauplut»
tas unnulda pozesota,
anna caickt minun syndtm am
der- sinun tähden.
2ln«u? minun rquhaja lewäsäsmun sijpcls warjon alla/
waan että mmun Sle
lun » tykss wal^
wo mmua lewot»
ton astatunnost/ a<
ktllllestä cuolemast / ja

ca»l'
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Lauwcmtainft. 119
caickijesta cadotvxest/ ja cojca

HUkI lähesty/ ntjn
ole silloin yxi armias duomw
n/ Saranan päallecannetta
wastan / ja johdata »nnlm
lkngelitten joukon ja part,

O HERra IHGU:ininä rucoilen sinua, sinun
cntkcran cuolemas tähden/
armahda minun Sieluni
päälle/ cojca hänen runmlsia
crcaneman pitä/ ole minun
lohdutuxenl cuoleman hetkel»
!ä, etten minä cuoleman da-
däjä hllcklm' mahdais / niin
minä tahdon sinua ua»<calc-

kllcst: ylistä ja kijttä/
Amen.



laa Acmu Vilaus m^tealla.

KiatcustawaistenNu-

Aamu'Siunaus
Matcalla.

-A:cklwaldlas Inm<il«/
, j»nga wolman cautta

' caickt cappaleet rlöepide»
tän / js edescahomiftn
tantta c Ucki Hallitaan ja suojel»
laau / sinä joca ett aincnstans
Maalla/ waan mnös pauhawal»
sella Merellä hywän sataman ja
turwal?l,en malan toimitta tak
dat; Minä nicoMen nyt jällens
nostnan pälwän tnlles sinua/et-
tä sinä ml'un waellureni ht)<
wästl siunata/ ia minun jaleani
ntjn johdata tahdoisit / ettei st
coscan eryä ja bormhtua mah«
dais, Sinun Ijälllnenhywydes

on



on tänä yönäminnnlhnlelliscsti
wlimllut/ etten mmä coscan sitä
yldälsessi ylistä taida/ )a sinun
suuri wyllUldcs minua uijn hal«
linut/ etten miua' fitä ulospuhu
wot- Kljtetty ole HErra sinun
hywydes ja wtzsaudes edestä / ja
ylistetty iancaictlsesti l Minun
Jumalani/ älä minun anna täl«
läkän Matcalla joutua johöngun
onnettomuteen/ waan warjele
minua sinun PyhiUä Engcleil»
läs. Sinun Nimces olen minä
tämän mat?an minun eteeni ot»
tauut, anna minun waelda si»
nun nimesäs / että minä myös
sinun nimees Morclla sen lopet«
ta taivaisin. Ntzn minä sizs nyt
tuhdon Jumalan Nimeen za hal»
duun / joen on mclsä calkisa )a
meidän caickcin yliyeul / tänä.
pöiwäuä anda minun Sieluni ja
Ruumin»/ iacalcelculnmiiluUa»n. Siunattu olcon mtnun sisälle3 i«
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ja uloskäymiseni/ Jumalan tnht
don jälkln/ChrtfUlenwaelluxcn
lautta Issn tygö/ PMn Hcn.gen wounasa. Amen.

Mo-Siunaus
Watcalla.

Jumala ja Isa/W) Taiwa» jg Maan HERra/jonga woiman cautta Amingo nouse
ja lassendu; Minä kqtän sinua sy<
damesiäni/ ettäs tämän päiwänolct
sallinut minun waelda ilman waa<
ratta sinun walkeudesas, Caicki

sinua auMnumcon / ia ylist»
kön sinun nimeas minun canstnui/
että »t nijn suloinen ja lohduUinen
on. Maa on ttlynans sinun hywpl-
tis/ josta pjiwät ja yil toinen toi-
ftllens puhuwat. Ei ole luondoeap<
Palma jo<a ci julista sinun hywyt»
M. Ah HErra mwnn Jumalan/

totl
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totisesti ett ole sinä tanakan päilväna
Minut mitan sinun hnwy<
destäs;joscan minä ainoastans en olis
yhtäkän syndiä sinna wastan tehnyt!
W.'<m HEna jos sinä tahdot syn<
nit soimata / cuca woi sinun cdesäs
seisowainen olla? En taida tänätan
päiwänä sano / että minä olen puh»
das minun sydämesani ja wapa mi?
nun synneistäni / sillä cuca taita huo-
matta/ cuinga uftin banhorjahts/
anna minulle andexi minun salhaiset
tieoxeni. Hlä ajattele minun pa-
hain tecoini päälle / lEsuxen cuo-
leman tähden / että minä tänä yönä
wrwallijesti ia ilman synnittä lewärä
iaidaisin- Peitä minua sinun sij<
willäs/ etten minätarwltzispeljätil
yön canhistusia/ engä nijtä heng a/
jotca tämän Mailman pimeZdst
wallitzewat. KaffesiuunEngelis/
»e wakewät fangarit / että he alet»
tw<« itzens minunymbälillcni/ ja

war<
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warjelewat minua caickena yönä/
päiwään asti/ ettei pMn/ wicra«
halla maalla / minun leposiani la-
hesipls. Asu minusa sinun Pyillä
Hengclläs/ että minä catuwaiscUa
sndämcllä/ wahwasa usiosaChrisiu.
I«n pftälls lepoon menen / uijn että
jos sinä tänä yenä> tulla / ja minua
cuoleman cautta pois cutzua tahdoi-
fit/ että minä sijs mahdaistn wap
misna löytyä / ja nqn wlla saisinlämäll mailman pimiäsii yöstä/
ijancaickiseen waloon taiwaisa Sl>
«un käfijs minä annan caicki cmn
minulla on/ ole minun silojelluxeni
minun oitialla kädelleni / ettei mi<
kan onnettomuus minua cohtais.
Ah HErra? warjele minua casses
fta pahasia'/ ama minua sim.< hy«
wydcs tähden / ja nnpahda mm<n
Sieluni. Sinun hywydes ja
tudes päälle minä luotan / ettäs
»inua minun matcallani / wieraft

maa<
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maasa / Isällisesti luojclct / ssjhcn
asti että minä tästä wierahasta maa<
sta/ Isän maahan ja Caupungijll
tajwaija johdateturi tlsen/ cufa ei
onnettomuus eikä wahingon aalhot
enä waiwa / waau cuja minä o!m
olewa nnexuwain laldainen / jona
ilon tähden ei tiedä / cuiM heille
käynyt ja mitä hcille tapahmnue
on. Silloin on minun juuni
ro taynäns/ jasilloin olen minä sa-
nowa: HERra on tehnyt siuiria
töitä meidän cantzam / seNtähdcl, o-
len me iloiset. Sillä MM/
HEna / tee ihmellW cuitcngin
onlielisia lsltä minun kansiani
«Mic pyhän nimcs.cunniaxi / ja

minun Sielun gutudexi-
Amen.

O O G O GO,
"
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kykmscn ajan
Cyristllllsyben

Uoettelemuus
I^juxen,a hänenApostolems
ja prophetsslns sanoilla cdls-
pandu / etiä Ihminen hänen itzen» ja

lollstn Cammuxen oikein tuta
mHtzdais.,

Gal. b. v. 4. Coetelcan cukin
oman tecons.

Nam ftno se uscolllnen ia
totinen Todlstaja / Chnstus
Ilkjus/ Släwitten ja Cuol.
lenenDuomarl. Ilmst. ? v. ,4.

§. ».

WI3 Ihmisen lapsi! sinä la«
nol mmulleHErra
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CotilcKmuus. >»?

ra; waan tettös sinä myös mltä
minä sinulle sanon s
Minä näen ja tiedän caittl/ ja
mmun silmäni tutsiwat sinun;
Sentähdeu tutki sinun sydändäs/
sinun puhes ja työS minun ede<
säni. Mlnäanna sinulle sarnnt-
ta ia sitten syndem
andexi saamisen /.Luc.24 v. 47.
Waan cuca ujco sen saarnan ci-
kein/ jakenelle HErran kasiwnl si
ilmotttlan? Es Mmä
tahdon itze wnicuttn Catunnuen
sydämelä/ että lhccukm hänen
pahudcstnns käändyä mahdnis.
Ap.Teg.s. v. ?l. waan cucn on
joen teke pnranuufen sowelialta
liedelmitäs Matth.;. V.3. St'
nä kerscat sinun U!costas minun
päälleni; olotta siis minulle si<
nun uscossinlMtöiUäs/ muutoin
on sinun useos cuollut. laeob.,.

F 4 5 ~



h. «

/N )nä cuhut sinuas Christity.
xi / jakerscat Evangcllnmi.

sta i waan elkös tule
Jumalan nimi sinun tahtes pil.
«itun 5 R3M. !< v. ,7. '4. Sinä
sanot tm-dewaslumalan; waan
eikös cuttcngin sitä kiellä sinun
töilläs/ coscas ett händä tottele/etkä waclla hänen kästyms mllä
Tlt.l. V.i6..

5. l.
finuas minun oppini

jällen. Minä olen jano»
nut: sinun pitä olelnan »ninnu
Opetuslapseni/ kieldamnn sinus
pois/ ylönandamaucalckl mnä
sinulla on/ ottaman ristin v cil
les ja scuraman minua. M th.
»o. v. j- Cap. ,6. v. 24. i5.
sinä nytt pysyt minun puhejani/
Vijn linä totisesi minun Opetus»
lapseni olet. loh. 8. v. ;i. Waan
jos sinä tulet Mlnun tygöni/ ja

ett
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Coellelemlms. 129
cttwihaomalhengiäs/ ett caw
nnWläs/ ja seura mmua/ngn
ett sinä taida olla minun Ope-
tuslapjent. Lnc.14.v.2<5.«7.

h. 4.
usiasii sano sinun syvä-

mesäh': tämä on «ascas ja
cowa puhe s etkös usiastl samansyyn tähden juote tacaperln mml»
man turhutecu/ hyljäten minua
10H.6. v.6«. 66. ,a walittaln sen
yllhe että minun kässym owat
«lcat- 10H.5.V.;. Jos sinä us.
coisit minua päälleni/ ni<n sinä
paremmin tundisit ulinun ja
nun käskyni. Jos sinä minun
oikein tundlsit / nhn siuä myös
m racastalsit.
Ic sinä minuaracastnistt / ntznsinä ptdälsit myös minun kässyui
10H.14.V. l« Jos sinulla oltsit
Minun tässynl jasi,lä kätktsit ne/
nijn sinä racastetMlsin mmulda
jammunlsäldänl. 10H.14. v.!i.

s <



s./
culngll on asia sinun

omantundos cansia sMlnä
näen että Moses sinun
ylltzes / jaettet Jumalan ractaus
ole sinusa/ Job.5. v. 45.45. Sll«
la jos sinulla olls lumal«n rnc»
kaus/ ntzn sinä olisit mielelläs ot>
tanut minun ikenl sinun päälles/
jaollstc »curannut minua/ ja olisst
myös löytänyt sinun sielulles le-
won. Matth.ll. v.^B.

§. 6.
ON>)nä olen sanonut/ eltä ne

ainoastans tulrwatluma
lan waldacuudaan / wtta JMtahdon telewät/ ja et ne zotca
noastanS HErra/ HErra sano»
wat. Mattb?. v". Sinä ru»
cotlet myös lHe.' tapahtucon sinun
tahtos; ia ett cmteugan »aUI Iu»
malan tahdon sinu:i tyköuäs ia
sinuncauttusttjp.chtlla; finäte»
dät ujttn tahds«/waan

- olet'
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Cotttelemuus. 131
»»»

oletcos sen jälken elänyt ja tch-
nyr? ole näin/ pal)o ha<
woia ansaluut s Luc. li. v- 47.
En ole minä chinyt inlnun oma
tahtoni/ waan nunullIsäni tah.
toa / m se on mmunruoeam/ juo-
mani ja iloni ollut. loh. 4. v. 54-
Cap l. v. ;o. Catzo perän/ jos
sinullakin sencaldamen ajatus
ollut on.' Mtna olen jättänyt si-
nulle esicuwan) ettäs minun A«
sselettanl noudattaisit. ~Pet.2.v. 2». tunnetcos Us oikein nW
tiedätkös mmun ajatustani la
waelluftanis racaftackos nWSonqos lniulla se ajatus
uullakln 01l l v >

ö. 7.
(HOssinä tahdot pO)ä nnnusö/
>3 ntjn sinun pilä tttjn wailda-
man cuM minäkin
M. i.10h.»v.6. Ctt sinä myös
taida elä minun canganl / lollet
sinä ensist minun cm.sianrclwle

F 6 ltzkl.



iyellesjamailmalle. Rom.<s.vf.
Cnmmangas näistä cahdcstawa-
lchets luuletcos llman monetta
waiwatta jaahdlstuxettaluma-
lan waldacundaan sisälle tule»wass Ap.Teg.l4. v.«. Etkös mle-
lelläs etzi toista tietä taiwasecn /
jaei sitä capia/ toista porti/ja ei
sitä ahdi,stasMatth.7.v.,;. Ah!
cuinga makmonlihalles selewiä
ne/ ja awara portt/ josa sinä/
ehkä sonncisä nuckunut / tolwol
autuari tulewas!

z.
mielelläs minusn

kijn, rippua ja minusa elä/
ja sijnä sijwusa hywällämlelcllä
ahdistusta ja waino kärsiä/
2. Tim. l. v. -. ellckä wäidättös
kärsimistä ja walwaa / ettäs
mallmaa ia wahas palwella tai»
daisit s kärsimisen canHa pitä
täällä mailmasa waellettaman/
ja ntzu tärsimisesä (annettaman

hede!»
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hedclmttä ljancaickliccn elämään.
Waan ett sinä wlelä oikein tunne
nukä Chnstlttyln nsll on / ni-
nutläin lihan rlsliimallllhcml'nen / ynnä himolll iahnluln canssa. Gnl.s ja jossinä wlclä
scntundtjlttin/ nijn ett sinä cni'
tcngan olc autuas mlrula/ cosca
tlt sinä sitä tee ja anna sen sinu»sas täytetyxl tulla. 10h.,z. v ,7.

h, 9.

H3A että sinä sitä ett te/ sen näet
sinä sinun epänscostns/nm l<

semlscstas/ epäilyrestas /kursi,
märtömydefiäs / la muls.a lu-
wattomlfta wällcappalk-sta rl»
Km alla. Ia jossinä wlelä iccl»
tellsitktn sinuas karsiwäulsexl/
ntjn HErra cuttengln näke ja
tunde sinun jydames/ jaett sinäsaa lupausta. Hebr./c,. v /<s. sinä
olet tosin hengcsä alcanut/ waaq
ltbasa lopettanut. Gal.,. v.).
sillä ett sinä tahdo mitän kärsiä

3 ? Iu-
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lumalisuden tähdea. Turhuus
on sinulle aitvan racas/ ja jota
sinä ett näe/ sitä m sinä tahdoltscoa. loh. ic>. v. -y. Jos sinä
saisit/ nmllman tawarat/ lihanhilnot jamuun turhuden taiwal.seen myötas wledä / ntjn sinä to.
sin tahdolsit nnnun tykönänl py.
sy; waan cosca sinun wähälsen<
gin minun tähteni hyljämän pl«
ta / ntln sinä tulet cowln murhel-
liserl / ja ylönannat minun.
MattH.lo. v.".

l>! mluga työläfti rickaat ja
hecumallset tulewat taiwa»

ban waldacundaan. Luc. iz. v.24.
He ownt täynäns raatelemista/
tytymättömyytttl / ahneutta ja
wääryttä. Match,z.v.»,.,«. Ia
netttnculn köyhät owat/ he neu«
dattawae enimittötn epäufro/
petosta / wäärvtts/ warcautta/
cateutw/ spndlä/ jottt

epäll-
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epäillys Jumalan hyMdeftä/ heille
opettanut on. Svr.i;. v.zo. O
joscan he uscosa rickchaxi tulla mah>
daistt. 1ac.;.v.5. Harwatowat
jotca taiwaan waldacunnalle wäki-
walda tekewät/ ja sitä heillens repi<
ivat. Match, li v. 12. Caicki on
jähtynyt ja cuollue ihmisten seas/
ja ci useo kernahasti että he niin wi<
heljaiset owat>

h. Il»

AHAilmalisisa nunoisa ja asioisa
on sinulla suuri H.S.U ja ahke-ruus / waan misä on sinun ahteru'

des nijst hengeWja? Ah cuinga
kylmästi ja woimattomasti käypi st<
nun rucouzeelj, misamifts ja Me-
mises cantza!' luöxettv nisn suuren
chkcruden cansi« taiwaNPtn/ cuin
mailmMin pttäst? pioätM wä<

PM.,.v z Elisa
kiMrs?

(usa
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136 CHMllisydeu

cnsä uscon woima caickia pojeskicldH
ja hyljätä, Catzo nizdcn loppua /

fmnga he owat ujcon mautta peil'
non saanet/ selMtcos sinä myös
ilolla heidän esimettians? Ebr. i,.
olettos palawa hengeja/ ja nopsa
hywUeen? R0m.12 v.,1. oZetcos
lvalwowa jamhotlinen sodasa lnndiä
wasta» i )a juoxetco sljnä karsiwalll-
syden cansia? Ebr. 12.v. 1. pal-
wcletcos Jumala totisella / taicka
pttMella zydämellä/ Spr.,. V.Z4.

sunrutoin Ihminen/ luu<
letcos pakcncwat tulewaista wi'

haa nätdln töiden eautta/ cuin owat
Rippi/ kl«on käyminen/ jaHErran
4htolisen uautitzeminen/ilman totiset'
tasi)dämcnkHandymiftttä/iatlämän
parannuxmasMätth. z V.7. Mi»
täs sinnnMoMymisestäon/eosca ei
yhtäkänhalualinuUa Mä ole,? eikös
se sinM Yle MfMNM pchas tapa/



ja ulcollalnen työ? mixis istut nijn
kplmä ja halutoin saarnan alla?
mixis olet llijn cuollut sijhen cuin
hywäon? Icr 6.20.

/BTpäs walwotcan oikein sinun sic»
lus ylitze / annat pahat ajat»'

.xet siellä mallita / ja saastaiset puhet
suusias uloskäydä. Ia mes wal-
womista jarucousta tarpellijna pidä/
stmähden sinä myös länget yhdestä
kiusauxesia nijn toiseen. Match. 26.
v. 4 1. Mitä minä Opetuslapsille»
ni sanoin / ftn sanon mlna caikille-
walwocat! mengat ahtahasta potti»
sia sisälle / waan cuca sitä tottele?
Marc.l3.v.z7.Match.7.v.l3. St»
nä sanot sinun sMmejäs: minun
HErrani wijpy eauwow; Matth.
«4. v 49. jaett usto mä minun due<
mion ja wtjmeincn hetken woi läjnä
olla. Sinä sanot: nyt on rauha/
jaei mftän hätä/ ja taita Mtengiu

cgdo,
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tadsms langeta äkist sinun päälles.
i Thess.s. v. 1 waan cuca usco sitä/
jacuca pelkä ftncaldaista hirmui<ut<la? Psal'92 Hu.

>4,

olcn opettanut cuinga ai»
na pitä rucoildaman.ja ci cosi

can wäspttäman . Luc. 'B. v. s.
waan cuca on joca sen usco / ja pitä
mchdolllsna/ nimittäm että aina sy<
dämeja Jumalancantza puhua? Et-
kös useinsano sinull sydamejas: mitäse autta/ että mma pidän HErranfästpt/ jaettä minä Taiwan minun
elämntäni HEn>,.i edes? Mal.z.
v. 14. CueaS aina woi Jumalasi»
ja lni.ou)-cfa knnniiippu? Etkös (ni-
mittäin luota sinnas sijhcn / ettäs
ainoastans pidät sinun Ehto »ja Aa-mu / ja ett sitten tahds
enän mitan toteNa lumalasta/waic-
kahän caikcnpäiwän cccmakäsiäns
sinua cohmn? Rom io. >.2i. O
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Cotltelemuus. 139

Ihmis pana ! jollet sinä pysy mi-
nuja / ja jollet sinä olc uusi luondo-
cappal? / nijn sinun on tur-
ha. 2.C0r.,. v. iv.

Q>ljn käytät sinä sinuas ssnun
lumalatas wasian. Waan

ett käytä sinuasparemin lähiwäistä-ställ wastan. Minä olen jallonut/
että sinun pitä racsstaman sinun lä'
himäistäs/ loh. lz. v. ?4. ettäs
olisit Opetuslapseni; lohiz v.35.
Waan cuinga usein olct sinä totutta-
nut kieles puhuman walhetta händs
wastan/ jaahkeroinut hänelle paha
tehdä? ler.9. v 5.6. Moni to-
sinracasta suulla jakielellä / waan
myrcky on cuitengin jydämejä/ nijn
että he toinen toistanssalhsiMpm
rewat. Gal. 5 v. 15. Minä olen
sanonut: olcat laupiat/ nijncuin tei-
dän Isän laupias on. Luc 6. v. 36.
l»aan sinö wihgt Omn löhlmäiM/

tc«



teetköyhM wäärutta/ lellit
hänen ftrreturt tulla. Jae -. v.6.
Ei sinun pldllls duounheman/
minun oppetuxent siUteu/ mes
duomitupi tulla mahda is 3uc.6.
V.Z7. waan duomihet lhes/
eoseassirä samaa teet/ cutns dus-
Mlhct. Cuinga sijs tmdat wäl»
tä HCrran duolmota. Nom. 2.
v. 1. Mlnä opetan: andexl an-
dacat / nijn telllekm an»
nctan. Oletcos sinäkin andeN
andallut stmnl lälMnalscllcs hä-nen plintoxens / taicka oletlo w
siasti andanut auringon lasseu
sinun wihas yllhc s Luc. 5 v, 6.
Matth. iB. v;f. MM todistan
ja sanon: racasta sinun wlhalntt'
stäs/ siuna ntzta ctlln sinuakirot»
lewat/ tee nijlltz hywm culu sinua
wamowat rucoilc ntjden edestä/
cmn sinulle wääryttll tekenxit;
luulctcos sinus olewan luma,
lan lapset Mtt Mluutt taf»i.

eill
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kln asiasi cnuldele ? Mcttth. f.
V. 44- 4;.

§. 16.
minä opetan ja sanon

ctlä sinun pitä olcnlan täy»
dclllsen / nöncum sinnn Isäs tai«
walsa on / se on/ että sinä pyy-
täiset taydMsydcn perään / ja
ahkcroihlsit suurest/ ettäs sen kä«
sittä mahdaisit / Matth. 5. v. 4,.
Phll.;. v.". nW sinäkiellät ml«
nun. janani / sanot minua wa>
stan/ pysyt huoletoina ja pahas
na / telieta wählmäxltin ulco.
cullatuna. Colea mlnä waadi»
siuulda puhdasta sydändä / jos
sinä muntoit» tahdot nähdä Iu«
malsl/ Matth.s. v. z. ntznsinun
saastainen mieles ylöncaho tä«
män puhtan opin / ja sen nyn«
cuin sopimattoman hylja.

>7.
/MVdämelisestä rakkaudestaneuwon minä finna: älä

mur:
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murhedi sinun henqcs / sinun
ruocas,a wanttehcs tähden/siliä
finun tnl-vallinenlsäennda nä.
wätcaicki sinulle, jos ensin ctzitJumalan waldncunda ia »en
wakhurscautta. Matth 6 v

«tjn stnä cuttcngln watwat
sinun sydändäs rlNvtnnon tur>
halla surulla ; sinä tahdot yhtä
haawa valwella Jumala ja
Mammomtta / sentähdcn walo»
wat caickl ulos sinun kättes te<
sscllä. Eifl«
nunpidäls myös tawarata ceco»
lnan maan päällä / waan tm<
wats / ja jzellä vidäis sinun w«
dämes oleman; sinun pidäls wäl-
tämän ahneutta / ;a mä wastan
pyytämän olla ncas Jumalala.
Vatth.iy.v n Luc ». v ~. waan
sitä wastau morct sinä rlckmden
peräsä/ panet siaua tnrwas ca-
towaisten päälle / ja ett taida
»M kvllääs saada / että usco

In-



umala/ että dänpalatsen leipä
ndl! wois. H«wc.i. Vl6.

„.

edestä iawahingMj«
na pidät sinä mimia oppi»

tn / eosca minä ncuwon / ettet
si-.nmpidätutzuman linun pito-
hts/ häihis/ petjahalns/ alnoa»
stans ystäwltäs/welieläs/ lango»
jas/ taltta rictaita kylän miehiä/
jttca sinulle sen llillcns maxa tai»
tawat waan köyhiä / raazaricskoja/ onduwlta )a sokeita/ zoil-la ei ole wara sinulle marn.

UslotcoS sinä ettäs nljn au»
tnas olet / ja nijn tulet ma.
letun wanhurscastcn ylösnouse»
nu/ess Lue.l4. v.it. le. Minäpelkän/ ettes tätawielä ole cale.ken a sinnn elmeautenas usconut.Useimam olet sinn rascautlanutlilluu sydämes ylönsyönnMä ja

suomljclla/ cuin ettäs sun lähi'Msclles jotacun<ndan«tolisit;
usei»
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Christilll syden144
uscmmlll olet tmittM)ylön.
paldlsudella culn Pyhillä Hen-gellä- Luc.!', v.;4- Eph.s.v. >z.
Eolc.i ininä yhtä raitista ja siwiä
elänläkcrta waadiu. ~ Thess. s.v, <s. ntjn sinä walttlit ludalal»sten että siluin candclesj.; harpusjlnulda poisetctan/ja
että sinun ilos cutistetan. Cs. s.v n. ii.

h l>.
M>llUi olen sinulle ennen sa»

nonut - sinun pttn lugun
tekemän wijmeisnäpäiwänä cal»
klsta sinun turhista puheistas culn
sinä puhunut olet.Msstth.,».v.j<s.
Rom.l. v.»6. Uscottos sitä? za
jos stnä sen sydäme<
stäs / ett sinä ntzn cdeswa<
stals turhia puhetta / syndlsiä
töltä/ telwottomla meno)a/cmn
owat leikit/hyppämiset ia tansit
ja muut sencaldaiset; sillä calckt
sencaldoilet syndiset menot ulos.

ltule-



CockelemuuS. 145
tulcwat sydälncstä joca ei wleiä
wastuudcfta sylidyl.ytole.Matth.

L. lv.
ajattele wielä edes-

GH päin/ jos sinä olet tähäna»
slt talnut / sinmi tilafas ja elä-

nautita minun Ar-
mo «lupaurianl 5 Minä olen lu»
wannut että ntjden pttä saama»
P. Hengen / jotca sitä anowat
jarucoilewat. loh.lt. v,6. Luc.

n. v ~. jos siis sinulla on P. Heu»
gi/ osota se sinun töilläs.
Gal.;. v.«. Minä olen myös
sanonut/ että caicki mitä uleol»rucoillan ft pitä tapahtuman.
Mntth. 2» v.«. ei sinulla ole mi«
tän / sillä ett sinä mitan anoc»

kan/ m jos sinä wieiä anotkin/tchn sinä sen hlmslsas culutaö
lac.4. v.z z.

i »«>



§ .1.

oleu luwannutmoucn.
OWcaldalstt Autudetnljlic jtt<
ca owat Heugclliict watwallct/
muthelllset/ siwillr ljowaistt

wanhu lcauden pe-
rään/ laupiat/ puhtat sydämt'
siä/ rauhan tekiät / wmnotut
ja pilcatut. Matth. 5. v f.
culuga taidat sinä matsta tätä
armo / jollles taucaldaincn ole 5
Minä olcn luwamult suuren ar-
mopalcan jo täjäclämäsä / uscen
hedelmttten edestä / Matth. «o.
v. 40. waan/ O Ihminen l cos-cas olet sinä sitätundcnut jama:»
stanut sinun sydämcilie? Wähi-
mällkmolen muu? lewou luwan»
nut sinun sielullcs / waau olctcos

maistanut l olctcos
tundcnut culnga lmnun lkenl on
sowelias / za minun cuormant on
kewiäsMattft tt.v,!9.;0. Minä
pelkän / mes sitä olecoscan uäh>

nyt
<
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nyt taicta tuudcnut / silla sinä
racastat ftmdlä ja teet sitä.
».Ioh.;. v.e.

»«.

M?lnä olen luwanut tulla ny.
den tykö / culn minua ra«

caslawat / ja ilmoilta minuant
heidän sydämesans- loh. 14.V.2,.

on se maja/ jonga mt-
nä sinun tykönästehdä tatdatsln,
latcka cuinga ja cosca on sencal»dalnen armo sinulle
sillä sinun pahudes eroitta sinun
ia minun toinen tolsestam. E»a
sy. vi. Löndätkös minun rau'
hani sinun sydmncsäs/jonga Nll"

näcaikillc minun seuraillcni lu«'
wannut olen s »4. v. »7.
Sillä ntjllä lumalattomllla zaulcolullatutlla ei ole yhtäkän
rauha heidän omasa tunnosans.Esa. 48 v. „ Coel tele sinun uftess hedelmistä/ kenengä Hengen

G» sinä
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sinä olet ? Ongo Isä saanut si'«ua enämm jacnämin puhdista,
Mcka oletcos sinun pahudejas
taistellut hill.dä wastan/ jantjn
olet cunvcttu oxa j joca tnlccu
hettetcms Job,;, v.6. Tunnet,
cos jo ijancaicklsen elämän ja len
emnann sinun sndämesäs/taicka
purccowttlä finua synnin ja cn«
dotuxen cuolbmas lawllesnäi.
ta caickia usco, ntjn ett sinä wicla
minun lnmbani ole. 10h.3-v.29.
ja nyn ett ole wlelä vika Chtt<
filtty.

§. »3
fijs.' joca nämöt

minun fananllute K: ne tete/
hän rakenda hänen Autudens
Huonen / minun / sen wahwml
taltion päälle» ntjn ettei sen/ ei«
k.l ulkonaisen watwnn
stu ahdistaen alla/ enä cutistu'

maa
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man pidä. Matth. 7. V.-4- Ia
jos jocu tahto tehdä Isän tahdon/
hän on huomaitzewa jahauen sn«
dämesäns tundewa / että tämä
oppi on Jumalasta. Joy. 7. vi?.
Minä neuwon sinua ja kasken
tundelnifeen ja coettelemureen
kärsimiscs jatottvos. Phil.,. v9.
Rom. 5. v. 4. Waan joca minun
nummi ennusta / ja hänen tat->
dostans kerssa / ja et cuttcn.qan
tee Isän tahto / stlle olen minäsanowa: en ole minä sinua ikä,
nälistundelntt/meuepoiSnunun
tl).köni sinä wärtntcklä. Matth.
7. v.;i.:c. pytä talwaijm
wlla/ ja tol'<ro scn/ ja ei cmtcn-
gan taida sinne tulia. Silla cosca
Perherijända on owcnkijui sulke«
nut/ löyty monda joca csl«
cutta ja jano.-HCrra/ HErra n-
iva meille; waan en
tunl.cmlnättlll',. Luc.,).v»4.ic.
ElUa lulnä tunnen calkein teidän

Gz tyttt'
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työnne/ tee uleocullatut Christis
N)t/ ettet tee ole kylmä taltta
Ki mnnn / waan pensiä/ sen täh-
den tahdon minä teidän orenda
ulos minun suustani Ilmft. z.
v »f. Tee sanette että tce olette
rickat/ ja että tiedä/ että olctta
wiheliäi<ct/ raadolliset/ köyhät/
sokat za alastomat, v »7. Sen»
tähden/ jocaylöncaho minun/
ja nämär minun janani/ hänen
owat samat sanat dnomltzepa

Silläcaho
nunä tulen piain/ za minun p»'l,
ean on mmun cantzani/ au»
daman cullekln ntjncuin hanrn
työnS owat. Ilmst. tl. v. <B.
Aica <>« täytetty / la
lan waldacunda on lähesty-
nyt : Cehkät parannus ja
njcocat Hvangellumita.
Marc.,. v »5.

Ru-
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Rucous.
AHristus IMus se ujcolli.

nen todistaja / andacon
sinulle, hytva Cynstmy/yy-
den elawän tunnon / calkeja
sijttätotudela/ cuin sittätäjä
cuulet / /a hänen »anastan s
oppinut olet. <>ätt ylöske»
hoittacon sinua joca pmwä
hänen cautta/ettes
näitä sanoja !a tätä coettele-
mustaunhodals/waan caiöeil
sinun elämäs sen jälken pa
rannaisit ja laittaisit. <>än
johdattacon sinua likemmä j.t
llkem.nä sinun toiwos lop-
pm?,, ja cojca sinä sinun elämäs
juoxun onnelllsejti päättänyt
olet/ faatacon sinua uancaic,

kij<en lepoon ja rauhaan.
Am en.

G 4 TS,
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Totisen
Christillisyden

Edeswastaus.
N7uutamltaLll)an ja lVeren
esteitä ja Caunistelcmlsta wa-
stan/Jumalan puhtasia sanasta
ulostettu/ itzecullekin wars»

tuxext ja parannmexl.

he rupeisit järjestans
calGl deitäns eztelemän.

Lihan Esteet.
i. loca el paljon tteda/ ei hatt
tarwlye paljon tehdäckan.

MUWAstaus: loca el tahdo pa<
lutn autuden



Edeswastaus. 153
lietä / hänellä on caxlnkertamm
ldcswastaus; sillä Jumala waa»
ti moleinmat / setä tiedon että
työn. loh.ij. v.17
2. Minä olen yxlkertainen ja

tahdon pyjyä minun yxi»
kertaisudesani.

Wastaus. Vxmkertainen to<
tuus ia milvacmluuS on hywä/
Pvsy sijnä/ ios sinulla ston.
i. Wann tyhmys ja tnl«
tamattomuus/ si,na cuin hywä
on el kelpa mlngän. «.C0r.14 v. /«.

Slllä Jumalan sana tahto sinua
ymmärtäwäilexi tehdä. Psalm.
nZ. v.izo. ja ennlMNln sa enäln»
min ylöswalmsta. Phll.i.v.?.

'

;. Meidän Mmäreyxem «n
puolittain ».Cor.l;. v.9°.

Wastaus. Se on tosi; waan
sillun pitä cuttengin pyytämän li-

fändpä ja caswa/ ettes mna olis
S, lgpsi



lapsi sinun ChristiUisydesis. i.Cor.
'4. v. 20. Palwclia / joca ei tien-
nyt HErranS tahdon / sai myös
haawoja karsia. Luc. 12. v. 48.
4. Cuca aina jouta oppia/lw
km ja cuulla/ wielä muuta

työtäkin tekemän pita.
Wastsus. Yhtä pitä tehtämsn/waan ei toisiacan unhotettaman.

Itzecutakin ajallans. RucoiNa ja
työtä tehdä. Ah cmnga sinä taidat/
jos tahdot sinun tyss humalan
naU a suloisexi tehdä ja siunata! Aa-
mulla jaEhtolla- P5127.V.L2.3.
5. on minulie aiwan cor»

kla/ eikä minula olehy»
wa oppia

Wastaus< Cmn sinulla on hp-
wä sydän/nijn sinä on kyllä. Icldawijsautta puuttu > hän anocan sitälumalalda pxinkelraisesti. lac l.
v.5. JumalagndgMoaja pmmär,

rpstä
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rysiä tarpexi/ ja cl waadi finulda
cvlkclta asioja. 1.C0r.;. v. 2.

6. Nunä olen jowanha / ja
olen ne nuorudesam un-

hottanut.
Wastaus. Ei se ole hywa/ et-

täs mcnnehen ajan nijn culuttanut
olet. 1 Ptt.4. v. z. waanparem»
bi on cunengin ettäs wanhanakin
käänyt Jumalan tygs/ cuin ettäs
wanhana menisit cadotufeen.
7 Mma taldan Eatecwmu»

xen kyliä sinä jo on.
Wastaus. Waan catzo perään

ettäs myös stsäldakm oikein taidai'
sit/ se on; ettäs senoikian ymmär-
ryxen osottaisitsinun elamäsäs. Sil'lä sanoa HEnaHErra-/ ei wl> tai-
waisen/ waan Isän tahdoit tekemi-ncn. Mtth.7.v.2l.

z-Ml,
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3. Minulla on cotona Biblia
ja wrrsi-^Urja,

Wasians. Hywa kyllä/ waan
engos ne nchös jumn sydämejäs?
muutoin / nijn se tule sitä cowem-
maxi todisiuxexi sinun plitzes wii'nieism päiwänä. ler.z.v.B-
-- Me olemma caicki wihel-

iäiset s^ndijet.
Wastäus. Tosin me olemmk

caicki Adamisa wihchäiset syndiftl/
ja ei ole meillä niitän kerffattapa
Jumalan edesa Rom. z. v. 2;.
Waan ne jotca Hengen cautta
sia uudest syndyncet owat/ he owat
myös luonosianssyndiset/ cm-
tengin armon jalken owat he myös
pyhät ja wanhurjcat/ ja ci te ehdol-
la eli tieten syndia. Silli se joca
syndiä teke (ehtzoUa )a hän
on Petkelesi. i.lch.?.v. 8. Jos

npt syndinen olee/
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«tzn ci Jumala sinun cuule. 10H.9.
v. 31. Tee sijs ensisia parannus.
Apost.Tcg. 17.

,2. El minuja asu mitan hywa.
Wastaus, El se ole hywä.

walin llhasaei tosin asunut mitän hy.
wa / waan asu cuitengin hänen Hcn»gesans Rom 7-v.,8. hiellä asui
PphaHengi. i.Cor.z, v. i?.Eph.
3. v. 17.
n. On minulla tahto/ waan

el ole toimitusta.
Wastaus. Lihan jälken ei olluS

Pawalilla toimitusta/sen sisalläasu'
tvaiscn Pellsynnin tähden / waan
Hengen jälken tahdoi hän ja teki
mtzös caickia hywä. Phil.; v, 7.
« ThessZ. v is. sitä sama tahto
myös Jumala sinOkm lvaiwttk
Phil. 2.0.13»

«H Ml'
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,!. Mmä olen lihallinen/ syn.
«un ala myyty.

Wasiaus. Nijn cauwan cuin
sinä elät lihasa / fe on / lihan Hb
moifa / ja annat lynnin wallita si<
nun ruumisas/ nijncauwan olet sinä
myös lihallinen ja synnin otjuden
ala; waancojcaHengi wallan saa/
niin sinä olct armon jalken / ei enä
lihallinen / jos muutoin Jumalalle
Velwata tahdot. Nom 8. v. i.5.
>;. Momnaisis me cukin pum

tumme I.«c ?. v:.
Wasiaus. Puutoxet ei pidä va<

huden synnit oleman / eikä pahuus
pidä puutoxeN/ja heickoudefi cutzut<
taman. Oikiat Chrisiityt/ pyytä-
mätcaikella ahkerudella j<wireydellä
waltä pumoxintin/ ja ei ole cesean
suruttomat.

14-los
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,4. Jos me sanomme ettei
meillä ole yhläkän sondia/

nnnme pernm iyemme.
Wastaus. Perijyndi aju hurs-

laisakin luonnon puolefia/waan teh-
dä syndiä tieten ja.ehdolla/ se saattameidän ulos armon tilasta. 1. loh.
i.v.B-10. Cav.z v.t-9.
'5. iLI ole yl)tän Ihmlstä il«
man jynnlttä / sillä m'.dä on

Idminen että dan olls
puhdas?

Waftaus. Nämät Hiobin sa,
«at. T«»p.l j. v. 14. ymmärtttän Pe<
n-ja heickouden synnistä/ moutoinei
tulisyxikän Ihminen aptlwfi waan
eaicki olisit wihan lapftt/ jos he lop<
pumma tieten jaehdolla syndiä teWt.
lb. ILn me ole son e mt zotss-

cun hywä a»attelemssn.
Wastgus. Nimittäin jtzemet-

Mm/
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siäm / waan että me cuitengin so<
weliat olemme / st on lumalalda.
2.C0r.;. v 5. meidän pitä oleman
hänen tecons / luodut Chrisiuxcs
hywijn töihin. Eph.2.v. 10. jacaic»
ki wolman hänen cauttans. Phil. 4.
v. lz. meidän pitä myös oleman wä'
kewät HErrasa. Eph. s. v. 10.

17. Mielelläni minä olisin ftl?
caldamen waan on woi.
Wasiaus. Jumala woi sen/ hän

tahto anda uuden sydämen. Ezech.
;6. v.26. ja jumaluden woiman ju-
maliseen elämään. a.Pet. ?. v. 2.

5 < 8. waan cuca tiesi / simcka on
wielä lihan halu, )a olet Jumalan
ivihamits. Rom.B. v.7-9.
«3. Minä «en nijn paljon cm'tt

maydollinen on-
Wastaus- Käändymäuömälle

Ihmiselle ei ole mitän hywä mah-
m«n yxi nscowalnen hän



woi caicki Chrisiuzen cautta. '. Cor.
2.V.14. Eph.» v.1,5. Phil.4.v.lz.
")> Hyl'ä siM on/ että mlNti

i>lnon ulcowani.
Wasi<ms. Mitäs se autta/ jos

jocu sano/ että hänellä on usco/ ja
el cuitengan ole töitä; taitaco cuol'
lm usco hända amuaxi tehdä? Oso-
ta minulle sinun uscos sinun töiNäs;
silläPcrkclet myös uscowat ja wapi-
stwat. lac Z.v. 14.18.19. Sen--
tähden eoettele sinun - Cor.
lj.v.s.

20. Me tnlemma wanhnrscss-
xi amoastssns uscon cautta.

Wastaus. Tosi kyllä; Rom 3.
V.28. waan sencaldainen wanhurs-
caxi tehty Ihminen teke myös
wanhmscautta 1 10H.2. v.29. ja
«sotta hänen ustons wanhmfti>udentöiden cautta lac.e.v. v.24.

«'Ml'
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»»^

t'. Minulla on hetekö usco.
Wastaus. «.Cap. Sinä oltt

itze syy sijhcn/ m ole rucoillm us,
con lisandymista ja wahwistusta.
Luc 17.0.5. waan oltt ollut suru-
toin ja huolimatoin. Match. 13.
b. is. 2. Cap. Sinä uchut cpauj<
<on heickoudexi; el useo taida olla
siellä/ cuja syndi watlitze/ coettclc
finuas 2.Cor. iz.vs- 3. Cap.
Jollet ssnä ctzl ujcon wahwPusta/
nijis ci sinulla wielä ole yhtän usco/
silla ci uzco coftan lewos« / eli
ilmanwaicmuMa. a.Thess.l. v.z.
»!. Heicöo ujco on cultengmmyss ujco.

Wastaus. Jumala sen parahin
sinuja tundc; oletcos aina walwo-
wamen ja ett surmoin; wihatcos ai-
na syndiä/ ja cn sitä coscan ratasta;
etzitkös aina usionwahwistusta; py-
dätkös aina sotia syndiä / Satana

ja



jamailma wästan; pnntkös aina ntj-
dcn perähän cuin plhällä owati O-
lttcos uscollincn ja totinen Jumala»
ta ja sinun lählmälftas wasian?
loettele.finuas jo< sinä olel uscosa
i.Cor. 13 v. 5.
l;. L!l ujco ole joca michett.v.».
Wasiaus. Siihen onlhminen

ja el Jumala syy; silla häntahtaan»
d« caikille uscon. Apost. Teg. 17.v 3!. jollei sinulla ole uieo/ nijn ett
ole wiclä para»n«stacan tehnyt.
Marc. 1. v 15. etkä sen perän huo-
kaillut. Cav.9.v.?4. Sinä d«o-
-mchet lhe stnus. loh.j. v.»B. sil.
lä sinä eMarmon ,aett Mnoudata. Nom.,«d.v.ls.
»4- Nle cinnam meidän ta«waram lamlsis astiotla.

Wastaus. Jos Knulla on wal«
reuden paiste/ ia tunnon walkeus

sinun
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sinun sydämesäs/ lulttalan kirc.
kaudesta/ lEsuxen
tinel ja cocttelemuxesa/ ntznon
Jumalan ylöupaldineu wotma
sinusa. i.Cor.4. v./. Waan
jos sinä wedät wchan paällcs <n
nun pahudellas/. nijn sinä ptlcat
Jumalan arn:on / ja turhan si<nuas kerstat taiwaUisista tawa<
rsista/ jotta etts coscan nähnyt
ole.
25. Liha hlMHltze cnitengin

hengm wastan.
Wastaus. Waau myös Heu-

ge lihawastan/ uijn että nekään»
dyneet ei tee/ mitä helchan M-
km tahtomat. Gal. 5 v. »7, jos
sinä siiswaellathcnacsä/ nijn ett
sinä Uhan lumo, täytä/wanu sen
rtstlnnaulltztt. v. ><s. 24.

»6. MUt^



,6. Mutta lange rvalchlnlca»
ftln stiyemätt kerta pals

waja.
Wastaus. Raamatus seiso.'

wanhurscas laugc sclhcuian ker«
ta (onncttoinutcen) ja nouse jal»
lcns- Sanal. 74, v. «s. Waan

se sano.'/ ettäwanhurs.
ta hirmuisesti syndm. Pyhät o«
waötosiu nlyös langcuct/ waan
ei cultenqan snnnisä pysyneet
lltjncnin nna. Ci he ole hcttänS
cannistcllcct / waan cehta tään»
dyncet/ ei ena harhailleet/
waan sitä ahkcrammalilluma»
lata sitten seuranect. Oletcos sinä-
kin uW tehnyt s mtxet sema hei-
dän hywä esimerkzäns?
l? Inmala on laupias/waic«
ka minä paljongm zyndiä

teen.
Wnstaus. Tyhmä ihminen

M
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ä!ä ntjn sano. Syr.f. V.4. hän
on tosin walt / waan hän ran-
ga.st lnyöshtrmllisesti. Pfal.fo.
v i<. hänen wanhnrjcttudcns on
nijn suuri/ cuin hälzenlaliplude.
sackln; jollet sinä pelwolla chi
hänen laupiuttans / nhu wan-
hmscaus tule sinun ylihes.
28. Minä turwan (yrlstuxeett

ia l)anen luotan.
Wastaus. Hän on sentähden

cuollut caickein edestä/ että sinä
mahdaisetelä hänelle/ ja cuollll
lhclles ja synnllle-1 Pet.» v.:4»
ja cosca sinä nljn calllstyletotttt'
tu / nijn cunnwtta lumalatn si>
nun rulmttsas ja hengesäs. ~^or>
6. v. 10.

»9. ikl Mtttusa ole yhtätt Ca.
dotustl?. Rom z. v.l.

Vastaus. As py«
syt. loea Chclstuxes on/ ja ei

waella
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waella lihan hengen iät-
ken / hänellä on wcchwa toiwo
Chrlstunn tygö. ~Ioh.;. v. i.
!waan jos sinun mieles ja smalun-
bos en sanstntncn/nijn se cuitenglu
duoinltze sinuu/wnlcka c> co lnail.
ma sinun edeswastals. T 1t.,. v. ls.
zo. Minä pyrin cttltenssin len
perän ettäminä teklsin sitä

cl«n hywä on.
Slnun oma pyrkii

Mlses el auta mitään; lnoni on
pyytäwä scn perän / että bän
tatwnjen tulis/ waanei talda.
Luc.,;. v, 24 jos sinä sinun me«nos annat tyhjän pyrkimiseen
loppua / ja ett pyydä ahtasta
porttfta.fisälle mennä/nftn ett cos.can tailvaisen tule. Matth. 7. v.,z.
n. tkmbä minä Hle iocn juo»

mart ell tappelia / «li rtz.
täinen le.

Wastaus. Puhdista ensin si.
nus
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nus fisäldä / ntzn ulconalnen pur.
li finus on puhdas. Match.»,v. !5. siUä Jumala caho sl)d<l!
meen. Julki syndeä tatta paca.
nakin wMä/ waanhänsaa hä-nen palcans. Matth. 6. v. l.

,:. Minä elän ntzn.siwläsit
culn jöcu muu.

Wastaus. Ah josta st Hengen
nnelcn Mken olis! waan ulco-
nainca siwlä elämä el ole will>!
oikia Chrlstlllisys- Jollei sinnn
walchurstaudesoleparembl cuin
Pharistusten/ jotta myös ulco<
nailcst llwMlellt/ nljn ett sinätule talwastu. Matth.f. v.io.
Zj lkn minä annackan tyeni

jongun suuren pyhän
edestä ulos.

Wastaus. Pita chens pyhä<
nä ja pyhembänä multa/ ulco»
cullalsudesta jaylpepdefts/ se tule

M!



Iftltavalda; Waan ilman totiset-
ta sisämsettä pyhyyttä ci san kcn«
gän nähdä HErra. Hcbr.il. v.<4.
Meidän vitä oleman pnhät/ sillä
Jumala on pyhä. i.Pet.i. v. 16.

34. Minä olen tosin ja
pyhä/ waan «ljn, ettäml-.

nä pysyn keskiwälisä.
Wastans. O joscan sinä olifit

wlcka kylmä (»ultlnen paha) talc<
ka palawa .' (oikein jumallncn.)
Waan jos sinä olet penssälpuo'
littaln hywä / puolittain paha)
nijn on Jumala sinun luustansulosorendawa. Ilmst.i. v.i; ,6.
Sinä pahennat ja wletttlet sen
cautta muut/ jantznwedä:cah»
denkertaisen huomion sinun pnäl-
les. Luc. ,2. v 47.
;s. (uca ties / minätulen wie-

lä mailmasa paremmaxi
culnmmanyttolen.

WasilluS. PubkcanltjaHus.
»
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rlkarlet tulewat plkemin luma-
lan waldacundaan cuin scucal»
dalnen. Matlb.i'.v.;'. Sillätl
Chrlsturcs muut mttän mara/
tuin uusi wondocappale. Gal.s.
v. ,s.

z6. El meidän pidä oleman
ylön wanhmjcaat.

Mestaus. Älä myös ole ylön
tvtjlas ja »umalatotn. Saarn. 7.
v. ,6. »7. älä luota ylön pation
sinun menos jaasias päälle/nijn
että sinä ama noudattaisit anga»
rlnda oikcutta rljdas ja talttele»
mises mailmaUlsten capvalden
tähden. Muin hcnqeUllisä pyy»
dä aina tulla paremmari jawan.
hurscammaxt. l.Thess.4.v.l<».
,?. Minä olen cuitengin hm»scas sydämejä.

Wastans. Anna sinun wal«
keudes pmsta muideugin edesä.

Mlltth.



,

Match 5. v.i 5. Phil. 2. v.»4- oso»
ta sinun uscos töilläs. .

zz. Aiatnxet «wat luwallilet
<lt sallitut / ja ntzncuin

Culll fcht.
Wasiaus. Ihmisten edes/waa«

lEsus ChristuS on ajatustenDuo-
manSydämestä ulostulewat pahat
«jaluxet/ ja ne turmelemat ja saa-stuttamat IhmisenMatth. 1 ~v »9.
ja fanoistas sinä hmscaxi tlhdän»Matth.,» v 37.

;p. Mi meidän tysm maxa
cuitengan mitän.

Wastaus. Ansaltzewat cuitengitt
wihan luonnon jälkn nimittäin/
nijn paljon cuin Mmel.sta wielä
löyty meidänelämäsämla wenofam;
waanArmon jalkenon seteco/ pnga
Inmalameisä tyajcutra/ käsittämäNrmo-p«lca«. Vlatth.s. v 4. G

H» bech
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hen «uttacon meftä Chrisiussus> s«g mc«Ue wapaytajaxj Mut
pnhkWn»

Cuca tatta tötven mutta
Autuutta anetta s

Wssiaus Eiy,ik«n; oikw
Hyttgen chöt / ow«t sen amuden
htdelmäl/eum meMe kä<indymiscjä
fz uudela fy«dymljtsä annettu »n/
nijn »tm pftkän Ansio eikä oma
Waichuchaus tila lsydä. Ttt. 3. v.5.
Sillä <«a taka ennen Uutta syw
dyrnäteMHMä töitä?
4». Me olemma kelwottHmat
palweliat/ estm me teemme

ien euin meidän tekemän
pltä.

Wastaus- «- Olen me wcl'
tapaat tcecmän eaickl. -.la

uqytMwoiwäktomot pl<
lä lummftamsn HcidanwchclM-
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dem. Lve. 17 v. iH. 5. Cuinga
sijson räywä nijdcncansta/ jotta tl
mitan hywa / waan aina paha tehnee

Match. 15. v. zo. joH sin»
teet hywa palcan tähden / nijll sinä
saat myös sinun palcas. Manh .«3.v 28. waan jos sinä teet hylvä Ju-malan tähden/ nijnChnstus/ joea
hywän työn jumsa waicutta/ 01l sen«lmosia sinulle maj:awa.

42. Llpä pawallcan ole ta»,
delllnenollut. Phil.z. v.».
Wasiaus. Nimittaiu ci lain ja

tulewaijen elämän täydclli>i>den jäl-
ken. i.Cor. 13. v. 1?. Waa«
Ewanseliumin jälkenChrisi«xes la,.
no hän: v. 15. Niin monda sijs
cuin meistä täydeMstä on; wtzunijn
ltzens täydeWxi.
43. raidammaks fils täydelle

lexlwllatäsä elämass
WsiMs. Älkän Mä» itzttlsH 3 sm



se-, edestä pltäkö/ waan hän ah.krl »tlcau sen petän. Plnl./ v.,i.
el sin / c lns

tulisit, ja ä«ä hrppä edemlnä
(Nlemy clllNCHrlstlUl'rys myö»
ti c'tlw. Sltte wasta sinä tulet
l Roui. 8 v. t. tulee
täydcllieinmärl ja rupetcajlva»
man< Cph.4v,). ja näkemän/mitä sinulda puuttu- Cbr. /> v iz.
i Cor.;- v >.».

Jollen minä tasa elämäjä
tule t^ydelliiexl/ nijn se on

/ että minä alo»
tangan

Wastaus. Cl yrikcin lapsi sa-
N): cosca en mlnä letlxi tulla
taida/ nijneumlnä tahdo casot<
tactan. Parembi on se/ että me
tundetn meidän pultttuwaisu«
dcm/ ahktt olhemmakäsittä tay-
delllsottä wtzmein talwatsa/ cuin
että me ollsimma puuttuwallet
täällä/ pumtuwalset tjälsvdesö.

4s.Hursi
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45 ei ole pandu yd-
tän Lakl-

Wastaus- «. Nimittäin ttsi.
warten/ että Laki hänen nn<

tuari tekis. i. Että latl bändä
ahdlstlils ja duonntzls- z.
v.li. 3il)M-8 v ». waan oicunu«
xexl hänen elämälänsPs.»'? v.y.
46. Caitaco slw jHculumaian

Wastnns. Etomasta tvoima»
s/a / waan CbrCturen cautta woi
uico caicfi. Phil. 4 v.'/- (so,ca
mc olemma saanet woitcen.i )oh.
t v -n. la linnalan ractandell/
nijn hänen kastus ei ole ralcaat.'-Job-;, v.j.

47' HyllH minä lncHllen Ml'
nun syndml andexi. nyn-

cmn Publlkanikl.
Wastaus. El Jumalaole

minen/ että handä Mun ruc^n-
H 4 xetta
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nlla pettä taitaisin/ ilman sy»
dälnen särkemssettä ja huotau«
ntta/jallmansoVMnotta. 3M
si'.ämyös sinun uscallui-cs
nlconalfeu työn päälle/ >a el uscon
päälle / ionga Jumala waicutta.
C01.,. v.,!. Publicanl rucolli
sydämen niyrydesä ja ahdistuin
sa/ puhalla uscollajaymvacal,
fella elämän paranu.rclla.Wa an
fina rucollet ilman uscotta za clä>
unin parannmetta suruttomalla
jacowalla sydämellä. Hän ru>
colli cohta sen jälken culn hän
tunil hänen fydämens ltzcutetml/
wuansinä säästät sinuuCatumu«
les wtzmeiseen hetken asti.
48.Ryllämlnä wtjmei!ellät)et<

kellä teen Cntumuxen
Wastaus. Euca tiesi / sinun

Catummes pettu sinun silloin;
<uca tiesi / Jumala kaändä stel
känssinutle/ colcaelälsäspilcat

hMen



EdlstvastauS. , 177
hänen armons ja teet stMlä ar-
mon päälle; cuc« ties/ett ennä»
täckän sillein enä eatu»lusta aja-
tclla > waau äkildä pois temma«
Nin; Cuca tiesi/ ett sillolngawi«
K! syudlä hyljä/ waan syndt hyljä
ja ylönanda sinun/ ja nyn sinun

on petollinen. S«-
nal. i. v. 24.. 15.16. tänäpän älä
paaduta sydändäs. Cbr.4. v.7.
Sillä ei Catumus ole sinun woi«masas. ler. zi. v. ,8. Jos Catu«
muxen työ on rascastenveydesä/
llnnga paljo rascambi cuolenmn
hädäsä 5
4y. OmbaßyHwäriklN tehnyt

Catumuxen wymeijellä
yetkella.

Wastaus. ». Cuca tiesi/hö»ei ollut Catumusta wielä ennencoscan cuuUutcan; ell: cuca tiesi/hänen «atumuxens alcoi )oCah.
lelsa ja Fangeudeja. 2. Toinen

H s Nyö-
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Ryöwäri tuli euitengin eadote<
tuxi. ?. Turha luottamuus ar«
mobon/ woi sinun vettä/ cojcas
armoa käytät. 4. Ah
cuinga monda monda owathei.täns pettäneet/ joten täftän esi-merkin / ilman olklntn ommä<
rystä sijtä/ heitäns luottanet o«
wat. 5. Jos yri puto kircon
pääldä mahan/ ja pttä hengens
ja raajans / pidäiskös myös si<
nun sentähden wuowaman sama
tietä k
50. papit ja muut sanHwat

cuttengln caickla autuaxi/
jalken heidän cuolemans.
WastMs. ». Christjllinenrac.

heitä silhrn waali/ joen caic»
kl toiwo; sillä et heillä ole walda
tctän duomtta. Wann cmnga
monda maca euiteugtn helwetlsä
Ma täällä/ autuarl cutzutan'
». Tiesi Jumala/ jos he caicki

itzet-
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ihetk.w owatautuden tiellä/ ,ot-
canljupuhuwat/ ja jos hccoscan
owat tundettet hcidän sydäme»
ftns oiklMl Catumwen wolman.
j. Vi pldä myös kenengiw wuo-
wa,nan ja uscaldaman toijen
duotzemlfenja puhcn päälle/lilla
ei salli Jumala ihläns pilcata.
Ci ole yxikän autuas/ waan se
loeaHErrasa pojes nucku. Ilmst.
>4. V lj.

,l. Sillä tawalla caicki Id»mtset duomittalsin.
Wastaus. Eimillän muoto.

Waan hedelmistä puu tutan/ntjn myös cukln Ihminen.Matth. ?. v. ,5. Duonne tule
Jumalalle. Sillä wälillä ei
taida cuttengan ynkän jumala,
toin tulla taiwaan waldacun«
dan. i.Cors. v. 9 Waicka wielä
caicki Ihmiset händä autuari cu»
Hulsit. Ihmisen pitä pojesttel.

H 6 dämän



dämän mailman/ jos hän tahto
tulla tniwalseen j hänen pitä
ensistä maistaman ja tundema»
helwetin se on / kärsimän tusca/
walwa jaahdistusta/ täsämatt.masa / ennen cuin hän taita näh,
dä taiwahan. ~ loh. 2. v. n.
Matth !6. v. »4. l. Saln». 1. v. 0.

52. Sillä tawalla mlis Ihmi-
nen hullunapidetyxi mail«

masa.
WastanK' Ia Ihmis parca/

jocaluule ihens wtj»lM läjä mail»
ma sn/ je tulcon tyhmäxi/ että h'm
wtjslixi tulis. l.Cor; v.,z. Luon»
nollinen ylpeys canhistu tätä me.
no/waanWastuudesta»Syndy.
mys nöyryttä Ihmisen/ ja teke
hänen taltawlixl sijhen cuin hywä
on j ja,ärtipitä cultengln tämän
menon hulluten edestä.

«. Tällä
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5). Callä tawalla tekisin me
caicki IPwljet wthamie-

hixem.
Wastaus. Sinä huorintekltl/

etkös tiedä että mailman vstä-
wys on wlha Jumalala wastan.
11ic.4. v. 4. Waan Mmlman
wiha ja wainotuo autudcn myö<
täns. Matth.s. v »n. niille jotca
u!ccsa ja kärsiwäisydesä wa-el.
dawat.
f4. Pltaks sijs Ihmlien iyel<

lens ristiä tekemän s
Wastaus. Ei/ fylläritti tu-

le ltzestlws/ ja sisällinen kärsimt.
nen ja ahdistus ei puutu coscan
M Mnäs. 3i0m.6.v.z.
ls Cuingas Ihminen sijs tai<

taedestulla tajä mailmas.
Wast. Iscawaeldawacana/ja teke oikeuden/ japuhu totuden

sydämestiws/el hän horjahda tzan»
clllckisest.Ps.,s.v.2. 56.

181CdcZwastauS.



;6. Minä käyn wirlästi
kircoja.

Wastaus. Se on hywä ja yli<
sielläpä asia coscn se taplchm sy-
dämen pnrannmclllN mutta cos>
tase tapahtu tawanwuon, nljn
HErra nuhtele/ia sano: Ce lue-
tatte teitän walhefeen/ ioca
ei teitä ama. ler.?.v 8. Ci ole
kyllä simoa: Täjä on HErran
templi waanpamndacat tei>
dän elälnän ja menon / v
A:'dncat teidän sydämen olla
HErra templl / muutoin teidän
huonenpttä teille jäämänkylmil.
le Matth,z v.^.
57. Minä käyn myss ripillä.

Wastaus. Ihmiset cahowat
ja duomihewat cuin silmäin edesä
on / waan HCrra caho sydä-
meen. Jollet sinun sydämesäs
ole totinen catumus/ja jolletsinä
lhiäs kyynelden canKa ripitä
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HErran cdesä / wann luulet ul-
tonssisen np«n smuas auttaman/
niinouturha caictl sinun nplllä
ttymlses.

58. Minä käyn HLRratt
lLhtolltjella

Wastaus. He tekewät caickl-
naista coirmta/ ja luulcwat py,
hiw llhauscn helldllns pois otta.
wanj jacosca he pahoin tekewät/
ntzn he lloitzewat siitti ler. il.
V. »x. Wcmn lvol litä Ihmistä /
jonga cautta Christus ntjn tule
petetyn/ hän saa elämän edestäcuoleman. Muista se ja tiedä /
että HEtran ehtollnen on amoa<stans nhden rawtndo/ jotta ah»diliuxen tähden murhellilet owat/ja joiden sydän sär,ett» sn.

/y. Minä pidänLhtH< ja
Aamu Rucouxet.

Wastans. Pyhän Hmgen pi.
tä sinusa rucollelmm / muutoin»

linz
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sinä olet turhan paljo puhuwm.
nen/ nijncutnpacauat/ja plicat
sittc calecnpälwaulumälata st-
nun jnmalactomudesia chaulcos
cautte». Ei JumalacuuleOndii
siä. Matth.a.v.?. 10h.9.b^;1.
b». Meillä on cuttenglu

malan plchdas Sana/ jaz
p. Sacramentlt.

Wastaus. Jos sinä kerlcat
lhläs l nsta/ nynälä ole lain y>
litzekäwiä. Nom. l. v.:;. Jos sinä
tiedät HErran tahdon/ nyn pyy»
dä mvös tehdä sitä. Luc. 7. v.47.
Jos sinä lstut Chrifturcn cantza
Ehtollstlla/ uijnäläole jocuPet»
taia/ ia älä kleNä händä sinun
töllläs. Tlt l.v,<s. Cnla Il,malansana puhdas on/ siellä pltä mpös
oleman pyhä elämäkerta.
61. Me olema mfss (astelut.

Wastaus. Maan
tMnen cangans haudatutcuss



tlwlemaan / ja »äueus häue»
canHanS ylösuosnct uuteen ela<
mau s Noin- 6, v 4. Sillä el
Chrlstuxes intkan muu krlpa/culn
uusi luondo. Gal. 6. v> >;> Jollet
tee jeilohywäsa omautunnon ltj-
tos Jumalan cauHa/nijn paha o-
matundo dnomlhe teidän. l-Pet.
;. v
il- meidän /Lsi Ilamgän

«-e pssremiii eläneet.
Wastaus, IMu a«

ptta käliluan
wat meillehäpiän/ sillll me tcim,
me syndlä ntidcn cauttc! Juma-
lala wastan. Icr;. v 24, Anna
sinus tulla lunaftctldxl turhasta
meuolm/ jonga sin.l Mm säädy»

olet. «.Ptt. 1 v-,z.
Jumalan saua on meidän ojen»
nus nusram /a ei Isat. Es- z.
t;. M muntcan paremmin elä.

Wastaus.
epä»
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epausco Jumalan uscon mrhaxi tt<
kemän? pois se: waan paremmin
elconJumala totinen / ja joea
minen walhettclia. R<>m. z.v.z 4
Coetelcat Henget/jos he Jumalasta
owat. ».loh. 4 v.i. Sillä hal«
watowat walitut Mutuat. Match.
20. v.i 6.
<4. Caicki «n puhtaille puhtat.

Ttt.». v. 15.
. Wasiaus. Nijlle hmscaille j<

puhdistetuille sieluille / on se / joca
eiitzejänssyndiole/ puhdas/waan
ei muille nisn. R0m.14. v »4. M
ei se ole uscosta v 2;.

6/« Rerran olla wnnapääjä/
ei se nritt paljo haitta.

Wasiaus. Se on Gatanan op-
pi/ nqden cautta/ joiden omatun»
do poldettu on. i.Tim. 5. v< »5.
Es.^i.v.l3. lumalauhcakirow
sta caickein juomarein ylche. Es. 5-

v. il.
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b,l. ei heidän pidälumalan wal»
dacunvan tuleman. l.Eor 6.v,0.
Sillä h? rascamtawat heidän sydä-
mens. Luc.2l. v 34
66. tvtzna ilahutta Idmisett

sydämen. Psal l«4. v.15-
Wastaus. Cojcasttäcohtullftsti

nautitan; waan tekemyös hillittö-
miä Ihmisiä / laatta mcttcan rijdan/
tappelet/haawat/cnoleman. Sa<
nalasi v-».
67. IlHlttltt lloiyewmsten

canffa. Rom.«.v.v.
Wastaus. Nimittäin HErrasa/hengellisellä ilolla ; waan mailman

ilolle ja namulle sano Jumala: sinä
olet hullu. Saarn.2. v.?.
bz. IHcaeiHMlstattsmuchet-

ta pidä/ hän on pacana.
».TIM f. v.z.

Wastaus. Murhetta tosin pitä
omi»
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omista pidettämän/ waau ei jcntäh»
dcn tarwita juurta tawarata coota/
etkä loppumata sen perasa ppöriä.
Chrlstitllnen smu omistans on luwal-
lincn / waan ahneus on syndl.
i.Tim.6. v.,v.
6j,. Hädasä wäyan walyellil

ei haitta mitan.
Wastaus. Nijn on sijs sinun

lurwas/ walhe/ jasinun watjeluxcs/
petos; waan lumolan wiha on scn
cukistawa. Es l5 sinun
noistas sinä duomnan. Manh. 12.
v. 37. Sillä walhe tappa sielun.
Wijch.l.v, n.
70. Mitäs se haitta jos ket-'

kirotie s
Vastaus. Siuuattat ja älkät

sadanico Rom. i». v. 14. Ei se
ntzn oleman M. lac.z.v.^o.

?l.
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?,. Saa cultengltt wlhastua.
Cph. 4. v. 16.

Wastaus- Wann ei spndia tehdä.
Ei lihMsestiwchastua. Oikmsakin
ktjwaudcsa pltä cohtuus oleman/ et<
fti se symnxi wlis.
7'. Owatpa Apostolltkln rij-

del les. Ap.T ec.ls. v.?c>.
W, Ei jeollllt plistcttäpä;me sttt<

lmne heitä/nyn paljon cumheChri-stusta seurancet owat. i.Cor.i i.v.i.
?;. Cuca woi olla

wastamatta?
Wall. OpllEjuxcstafiweytta/

ja ajattele häncll hiljaijudens päaUe.
Matth. 11. v. 29 i.Ptt.». v. 20.

?4- lilko sijs lu-
pa wajlatä?

Wast. On; wasn ainoasians ssjtH
tolwosta luin sinula on, sijttä ole wal<
mis wastaman jocaisia/hiljslsudella.
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,92 TotiftnChrisiil.EdeswastouS.
yxi cvwa sana hengeot^

Wastaus. Hambaat owal usiasti
keihäs ja nuolet. Psi,«.,?. v.s. ja caicki
lijta on lihan lyö. i.Cor.,. v.,.

76. Saa cuitengin samallamitalla wltata.
Wastaus, y)tin Jumalan wan,

hurscaus la costo teki; waan ei Ihmi<
Hn pidä olemanpana wastan eikä tosia»
man. Matth.l. v.;B.
77 M anna kenengän sinuas

ylsllcayo. Tlt-,.>,,.
WastauS. Pidä sinuas nuhhetoinc/

aseta sinuas hywäin esicuwafl,
ettei cuean mitäi, lövdäis sinusta pahoin
puhua»,«ns. Waan muutoin ole nöylä
jakärsiwä.Matlh.ll.v.2>lch.if.v2».
?z. Tietäinen ja Taiturein ty<

gs saa tarpeijans juosta.
Wast. Welhoille on osa tulifts jil«<

«vesa» 31mjt.21.v.,. Ci sinunst»saspl<
dälöyttämän tietäjä eli wtlho. s>Mos.
Kirl-«« v. !v. Silloin sinä etzit ja ky^

syl satana, ja händä auri, huudat
ja luloillt.



Rucous autuallism
lopun edestä.

VM Sinä Mäwätlmen ja sau<
pias HErra lEsu Christel

Sinä ainoa lvanhurfcaudenAuringo:
Hoca minun waiwaisen Syndisen
tähteni nijn ylöncahotun jahapiälli»sen Cuolcman kärsinyt olet; )a itzesRistin Hirsipuuhun/ mcillcn Wan«
hurscaudsfi ulosandanut; Laina m»«
nulle Armos/ että niinä alati mah-daisin muista ja tutkistella/ ja Sy-
dämmestnikätke sinun catkeranKär-simiset jacmvanCuolcm< ncr<

tä minä jencautta mahda >utuab
Mi cuoUa caittsta stä/Mailmasta ja pahoista H noista ja
Pyynnöistä: Ia cosca minun
wtinenhetkeni kerta lähesty/ ettH
minä stUsin enndlästi pysyijm sinun
Almofas ja Laupiudesas: Ia nijn

linuneanM Me kawlstnParad»i.
stn
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sin Iloon jaRiemuun. 0HErr«
Chrisie! auta ja tukee minua mijmci»
sclläHetkelläni: Tule minulle Awuti
jaTurwari/ cosca millun tästä Mai!-
mastapitä «jämän; Warjcle ja
jele miuua caikilda minun Wiholli<
sildan» - Wapahda minua cuoleman
hädästä; Lohduta/wahwisia/ylöspi'
dä ja ylösota minua armoin suntrM
näs. OHkrralEluChlistelAn.
naArmo/ että sinun wijmeinenSa-
«asßistin päällä/ minun St)dä«<
meni jaSuuni sulkea mahdais/cofta
ei Kieleni sitten puhua taida. O
HERra Chrifte.' Cuule silloin mi»
nun sydam-mem Huocaus/ jolla si<
nä myss tästä Mailmafta erisit/coscas sanoit: Isä sinun Käsijs an-
nan minun Hengeni. Sinä M

minun lunastanut ja wapahta<
M/ sinätolmenlum«»la)/Amen°

Wahli-
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Wahäinen Tulkistclemuus
Uudesta Syndymasta
Prl',ikertaisille edcspandu ope»

turexi ia ylösrakennuxexl.
lLnstmamen Rysymys-

Vngos Uusi syndyminen yt>
delle Cyrlstltylle tarpcl«

llnen?
UMAstaus. Totckstion sesl.n.
MW» gen tlirpMnen. i. Ecusuuren Turmelluin tuh.

dcn culn lneisa asu / la »or.ga me
meldiw wanhlmmtldam perin»
neet kuonnolllsen syn.
wuilw cautta olen mc jyndiset/
wihun lapset/ endotuxeu orjat/
Sielun ia Nuumihln puolessa
turmellut/ m caickceu sijheu cumhywa' on/ kclwottomat. Colc.i

G (19!) G



Jumala Alusa loi Ihmisen / loi
Hän hänen/ hänenCuwans i<W
ken puhydesä ja wanhurscudela.
Ihmisen Pmmärrys oli silloin
täynänslumalan ttmdo/ häncu
Tahtons / ractautta Jumalan
tygö/ caicti hänen himone/ha<
luns ja ajatuMS M mhlaat/
pyhät ja caickeen siihen cuin hy<
wä on taiwutetut; ja tämä oli
hänen hengellinen elämäns lu<
malasi Wann cosea Ihminen
mlstals Jumalan Cuwan / ml»
fiais hän myös sillä samalla,
Hengellisen elämin/ za ntjN lnn-
gels hcngcllljern Cuclemaan ;o»
sta uhcnuxen cautta/
i Mos Kir.l. v.>?. tahdoi
escllä- El tmda siis nytt/ sitte
euln luonto ccconanS
turmclluxi tnlt/ muutom clla/
cuin cttä caicti mitä llhasta
ssndy <e «n liha. Joy.;. v. s.
Cl.icti Ihmiset/ ftntähdct. että
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he pelif.,nn' ä syndywät / tuo»
wat myöläns tänne mailman/
ynnä sen lucnnollijen elämän
enntza / hcngelllsen cuoleman;
Ei heijä löydy yhtäkänJumalan
Cuwa/ waan calcklnamen hlms
sijhen cum paha on; heidän ym-
märrpresänehallitzetyhnmsjaso'

kcus / heidän Tahdotus häzy
oma raekaus/ heidän bimoilans
suuri turmeluus ja saastaisus.
Tähän TurmeUmeen tulewat jo»
capäiwälset synnit za pahat teot/
joiden cauttahefywemäldä ja ft>
wemalds uppouwat täbän Hen-
gelllleen Cuolemaan/ja lota cdem»
mä he tulewat sljttä elämästä/,
cum Jumalasta on. Epb-4'
v.,8. sitä tvahwemmaxi jawäke»
wammäxl tulewat lihan työt bei»
dän tytönäns. Rom.z. v.lz. Ia
taancaldalnen on fijs Ihminenbänen luonuollt<en svndymäns
jljlken/ mmtttäln sokia/ pabu§

I » teen
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teen nopsa / pahauilkmen/ tin<
meldu jacuollu: lynmsa/ ja nijn
cnuwoin cutn hän sencaldulmn
on/ ei hän taida nähdä Jumala
On fijs sangen tarpelllnen ctiä
hänwasluudestasyndy/ lilla at
noastansneUndefta.syndhncet,a
puhtaat sydämestä saawat nähdä
Jumalan. Matth.f. v.B.

i. On Uusi syndymlnen tar-
pellmen/ Jumalan za
wanhurjcauden tähden. Im
mala on yxi pyhä za wanhurscas
lunwla / joca cl tvoi karsia sit<'!
culn pt ha jasaallnme on/ci myös
tydn Ihmisen ulconalsi,n töihin
ja toimltuiijn / jolca nayläwät

chywäll/ warw el o!e cultcnaan
totliden waan y>w

slMmcja häl'.cu pl>>
ha jacalllsta Cuwalls j jota paihl
et hän taida lullallmu'cu tr.qö/
elkä ama hänen sydämcns.
että tämä Jumalan; Cuwa ci

llUlll'
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mulitcm culn U.:den-svndymisen
cautta ta>da Ihmisen tykönä

ia nlösrakctuxi
tnlla. ntjuleurasijttä/että Uust«
siuidynnuenon yhdelleChrlstilyl-
le langeu ta'-M«len/jos muMoln
Jumalan pltä asuman hänen sy-
dämesaas.

;. OllUusi snntyminentarpel'
lwenU-icon tähden- loca ci wa.
stuudesta syndynytole/ei dänellä
taida olla se tctuicn/eläwä ja au-
tuuri ttkewmnen Usco/ la jollei
hänellä Ufto ole / ntjy ei häneUH
taida olllz Jumalanrackauttn/ et
Jumalan Heuqc / ei lEsu«n
wuuh nscautta/ cl chndemmldm
saamista/ei elämä/el lumalun
armo ja laupiultä; sillä llinan
nscotta on mahdotym telwata
luinalallc. Iluian uscotta ei tai»
da myös kengän tUlluwanhurjca»
rl Jumalan edesä / Nom. z. v. 2».
elkä nutuaxi Jumalan tykönä.

I z Marc.
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Uudesta S^.oMästä.198
r6. v.'o. lcura slls nMä

c liasta/ että Uusi syndynzlnen onsaugen tarpeUmen.
T 'tä opetta myös Apostoli /cosca HVm lano. Rom.z.v.9. 10l-

ei ole/ ei
V l t oie Christuxen oma. Jo»
ca wastuubesta syndynyt el ole/
n ole Jumalan Henge/
tiU.i Jumalan Hengen.me saam,
mc ltudesa fyndymlsesä/ ja jolla
Jumalan Henge ei ole/ hau olcon
tuca ittaäns yllmmneu ell ale-
lnalilen/ rlcasell köyhä/oppiuut
Fll opolmatoin / mies eli waims/
«vanha eli nuori/ sillä ci iäsä ole
yhtäu eroitusta/ ei hän ole luma.
lan ja lEluren oma. Ei sinä
kyllä ole/ että tämä Hengi col-
cutta jydämen päällä; sillä sitä
hä« teke nijdengtn tykönä jotca
lhändä eieultengan wastan ota/
«vaan ahdistamat hänen pois.- ei
Hnä kyllä ole / että hän kerran

Ib-



Uudesta 199
Ihmisen tykönä on ruwcnnut a'
smim'i/wsan on Meensulosah'
distctutt tullut; waantarwitan/
että hän wiclä ja aina asu Mmi-
sentyköllll/ja wallihe hänen sndä>
mcsäns; lolla lijs tällä muolo on
Cbrlssmen Hengi/ hän on myös
Ehnstuxen oma.

Waan sitä wastan jolla Chrl-
stmen Henge ci ole / joca ei ole
Uudesta sylwynnt/ ja Uude,a lyn«
dylNtsesä saanut saaman Lhnstu-
xen Hengen / ei hän taida olla
Chrlstuxeu oma. Tosin hän on
Chrlstuxen oma ntjn muodoin et<
tä Christus on hänen lnnastannt;
waan et ntzn / että hänellä ollsosa Cbrilluxes/ ja häneu armo»
laus/ ja hänen ansiosans/ja wal»
dacunnasans. Ntjlläalnoastans
jolcn ChrlstM» omat owat/ o»
Chrlsturenansio jawanhurscausl
ci hcisä ole yhtä» Cadotusta; ei
olesynnillä,CllolemallajaSata<

I 4 nalla



Uudesta Syndymästs.200

n alla yh tä<l lvalda bcii>ä!l yll-
Hcns / sillä he owat Cbriiluxci,

Jumalan wal-dattliwnan/ he ow.tt autuat jo
täsa elämasä/ ja
xl tämän elänlän jalkeu / cosca
Taiwaan Cunnia uscs-
walstcn oiihe ilmcstl) Waan
Mens joilln Christuxen
ole jotca e: ole Uudesta sondyucet/
lv:ca c:waclla Hengen/ waanll'<
han jälken/ei he ole Chriiwrcu o,
»nat/ ivaicka he owatCastetnt/w.ttcka he heitmis tunuuttawatseuwcunnan omtli ji jälcn>n/
rulllewatlumainu smw/ nkts.!-
wat ja'.u°elvatrucoan.',
HErran EhtolMUa wiettäwat
ulconalsta jiwlä el<wia kerta; ei
He ole cuitengan mielä Christmen

eihetllä ole yhtäkän
syndein anden saamista silla el he
ole Uudesta syndynet/he owatHU-
cona Chcistuxefta j armon chäli»cap«



cappaleet el auta heitä mitän/
heldän pahudens tähden; et heillä
ole osa Chnjluxen lohdutuxesa/ el
he oieChristureu pijnan jacuole-
mau osalllsudefa; caicki heidän
työns on hatsewa ja mädännyt
uhri HErran edesä/ sillä heillä et
ole ulcoa / eikahe ole Uudesta syn«
dyncet/josa Usco saadan ja anne»
tan; ei he ole Chrlstuxen Armo,
ftiojiluren la cdeswastauxenala/waan he owatPirun wallan ala/
ei he myös ole autuut tätä elämä-
jä/eikä taida heidän pahudesans

tulla autunxt tämän elämän pe«
rMä. Syy näihin calctljn on/
ettei he oleChristuren omat/ eitä
ole Uudesta syndynect/ on sij<
Uusi«Syndyminen yhdelle Chrthfstitylle sangen tarpellinen.

waitundesta zynnyttä
Wasta»s. Ci yxikän Ihml-

I 5 mn
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202 Uudtsia Synbymästz..
neil taida itzläns uudesta syuuyt-
t,i; nhn mahdotoin cuin seon ett«i jocu taldals iheus luon-
nollticlla »Nloto talcka
omalla woiMallans Cuolluista
yiösherstttä; utzn on ft
M! ös ett'6 ,ocu taidats lheus wa»
stuudesta.syunnttä. On lljsPy.
hä Colmeyhteys/ joen Ihmisen
Uudesta sonuyttll. Iläsia smw
P. Pctart: <>ywHjtl sllmar,
tn olcon humala, ja meldan

Cbrljiuxett
Ilä/ joca mettä on Undeji?
svnnyttänyl.l.Pel.l v z, polca
syunlitta myös Uudesta' joca nah-

etuihin catzuiLlänan.lod.l4 v 6. sillähän
elämän hengellisen

ett»i l,l'lmoM'N/ ulcu ja lähde.
Sentähden lano Ml)ö6 Johannes:

oll elämä/ jc» e ämä oli
ll)Mllien walkeus. Joy. ,4.
T. della han ylMsta ja

wal<



walkeuden / siltä Pmmärryxen
walteus/ jaTlchdon elämä/los
muutoin autuutta saadan/ei tat»
d., t« li.en toisestane eroitttta.
Molemat siis / jekäwalteus että
elämä / heidän alcnus puolesta
owlttChristunla/tdtljesaluma»
lasa / ja hänestä uloswustawat
caictcin ntzden ylihe/ joeca ci wa«
stan seiso. Sentähden hän myös
tllhutan / totinen walkeus/jo-
ca walljm caicki tymijet/ jot-
ca mailman tulemat. Joy. i.
vy. P. henge synnyttä myös
Idmisen Uudesta / sillä wapuh«
taja sano / että me tulcmma
h'astuudcsta syndynerl Medestä
! lhengestä. Job.;, v 6 Sen-
säiden cutzn myös Ayostoll Ca»
stten/ P Hengen Gyn»
dnnis.' Pssoxi/ sillä PMngi
synnnltä meitä Uudesta/ Casteen

;.Ky?
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z- Kysymys. Mitkä on^vali^
(ssppaleet Ultteen<S7N»dymljeen.
VZastaus. Wälicappaleet/jsl-

denga cauttalmnala mettä Uu>
desta.Synnytlä owat. l.luma-lan pyhä sam,. Jacob sano:
I««alaon meitä lynnyttänyt
tahwns jälkentotuden s,nal,
la- lac. l. v. iz. Sentähden cn.
Hutan myös Jumalan sana ca«
tomattomaxl siemenex.i.Petl.v.»,. joca sydämeen kätkctän/ za/nijncuin luonnolllnen siemenmaan canHa / lydämen canHa
ikänäns culn secoitetan / se on/sisiMisesti ja llkllwW yhdistttän.
Hcbr. 4- v,». erinomattain E-
vMgclmmi/ joca on Jumalan
WHl.na aumden. Nom.» v.«6.
Wann mitlLaktzn mle/ ntzn to-
sin se ei e 'lwäli tee/ waan cui»
teniin sillä / että hän llmottta
setalamalan Pyhyren ja wan»

hurl-
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hurscmlden/ että myöslhmisen
turmcluxen ja woin,attomuden
sijhen cuin howll on / jamyös o-
sotta l
ltsuden / ntjn hän walmtfta Ih-
mlstä Uuteen Syndymään Gal. z.
v.21. Nom.g.v,. 2. pyt)äCa>
ste / joca sent<il>den cutzutän
Uuden'Oyndymlstn pejo.Tlt.
z. v. 5 6. ja myös weden pejo
janancautta. Eph 5 v 26. Inettcl opettajat näitä wälttappN'
leltn. tolmltlawnt jn ulovjncn'
wnt/ nijn sanotan myös heistä/ettähewastuudessn synnyttämät.
Gal. 4. v,9 l.Cor. 4. v >5. Lu-
therus sano.- Sana käy ulos
Apostolein suusta/ ja ltjcutta
janan - cuuttamen sydämen,p Hengi on myss sijna iasnä/
ja teke/ että jana tartu lydä.
meen/ cojca sitä saarnata».Talla tawalla on iyecukltt jn«
MallNW saamamteslsä/ sillä

I? saac-
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saarna wiran emttta teke,hän
sydämelle olkian muodon

4. Kysymys. N7ljä sijs sello
Noituudesta syndymmenl
Wasiaus. Näifä colmesa Cap»

paleeja. i,Ellsim.nncn Cappale on
Ujcon sytyttämys sydamesä/
cosca Jumala hlosherättä ja sy'
tytta Uscon catuwaisesa sydämen
sä; sillä nijn pian cuin
kipinä tule Siclnun / mjn saa
hengellinen elämä hällsn alcuns.
Ia tämä on se cavpalc/ josa ttust ll)n-
---dmnys enuomattain s ijo. Wcan
cuircngin/ nisnpian cuin Ihminen
on saanut scn totisin llston/niin hän
myös si!!ä sajnalla ChristvxcnWaw
yinscauden tähden / jonga hän us-
colla wastan otta/ t«le wanhurscaxi
tthdyxi/ja otttuxiJumalan lapsen'/
yn sijs toinen osa./ jesa llusi spw

dpminen
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dymlnen seiso/ nimittäin/Man-
hurscaxi tekeminen / ja "ju-
malan lasten oikens. Adanun
langemisen cantta jouduimme
me wihan ja cadotuxen lapsixi/waatt
Uudesa - Spndymisesa mlcn mc M
lens armon ja autuden lapsixi/ sen-
tähden tule myös wanhmscafi tekt'
minen tähän Umcen Syndynnscen.
lällells/ Adamin langemisen caut-
ta olen mc pois mistanet ei ainoa-
sians Jumalan lasten joja
me luodut olimma/ waan myMlu-
walan Cuwan / ja sitä wastan saa<
«et sencaldaiftn turmcldun luonnon/
jocacoconans synnin cantzn tahrattn
ja saastutettu on / nijn cttci mitän
hywä sijnä löydy,.- olis sijs sc Ju-
malan pyhyyttä ja wanhmscautta
wastan/ jos hän jcncc.ldaisia Ihmi-
siä ottais hancn Lapsirens/ jsisa ei
löydyis mitan hywä waan sula pa»
huus ja turmcluus : Costa nyt ei
lsydy meisa mitan hywä cmmäkä itze
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u.ltan lylvä tehdas ja matcaan
saalta talda/ nijntckelnmala ii,
luopt melhlll zira cnln hywa on/
nimlttäll, lludett sydämen B
Uuden hengen. Ezech. ;6. v ,6.
Ia on nyt je ;.colmasEap'
pale / ntjn tule Uutcen-Syudo-
mtscen/ nlmlttöln/ Uusi Luon.docappale. ~Coc f.v 17. Hen-
Hl. Ich.; v. 6. on liha wa»
stan / Uusi ja sisällmen Iymi'
nen Ia on tämä asia nain mu»
manetlawä: Maicta Jumala
Uudesa puh«
dlsta lucltä / el ta han caikcn sen
turmeluna/ cmn mei/a on/ coco<
nans psjcs ottazs/ntjn anda hän
cuttcngll meille uuden talwalll.
senwciman/ uuden mielen/ uu.
den taidon/ uuden wahwan Hen<gen ja wdämen/ja ntjn teke meifäsuure 1 muutottn.Esimerkln. Vh'
den Ibnmcu 1 joca et wlelä ole
uudesta lyndynyt/ luonnollinenpm-
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ymmärrys f el tmda käsittä Ile»
mala ja hänen silhaisnttans,
waan pltä sen hulludell edestä;
janijncauwan cuinlhmincn elä tääl-
lä mailmasa/ nijn on aina hänen luon-
nollinen ymmärryxens sotia. Waan
Uudesa Syndymisesä ylöshcrättä
P Hengi Ihmisen tykönä yhden
Uuden taiwalllscn jaHlönluonnollisen
walon/ nqn että hän nyt taita tuta
ja ymmällä Jumalan sanan jasen
salhaisuden / taita myös tuta In-
malan / <>n mitan jälken cuin täsä
clämäsä tarwitan. Ntzn myös/
Ihmisen Tahto onluonnostans pa-
ha ja caickcen ssjhen cuin pcha on/
taiwutettu/ eikä taida mitän hywä
tahto ja tlhdä. WaanUudeu jyn-
dymisen eautta annetan myös tälle
IhmisenTahdolle Taiwallinen woi-
ma ja armo/ niin että hän saman
woiman eautta taita jotakin hywä
tahtoa ja tehdä/ jamyösitzetyösa ja
totudesa toimitta fitä cuin hpwa on.

Sen-
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Unesta TAndl)Ml'stä'.210

Scntähdcn löyty yhdclä Uttd.sta
spndyneestlhmlftst u.cn
tahto: yäncn wonnolilsn menons
Men/ el häncllä ole yhtän sij<
hen cuin hywa on/ jajoshänwicU
tekckin hyivä/nijnse tapchtu
hänen tahtons/ ja ei olccran se olkia
kelwolllnen ja totinen h.)wä; waan
sitä wasian on hänellä juur: halu ftp
hm cm» paha on/ ja jollei hän aina
saa tehdä stm cnm paha on ulconai-
scsi/ nijn hän teke cuitengm sitä ha»
nen sydämcsäns. Tämä on se sama
jostaParvali puhu/ costa hän sano/
ettei hänejä/ se on hänen
lihajans ajn mitan hvwä.
R0M.7.V.1.8. Sitä wastan Uuden
syndymisenja armon jälkcn/cauhi<
ftu ihminen syndlä/ wchaa sitä paha/
cuin hän nmde hanesäns/ ja jäilens
halaja tehdä sitä cuin hywa on/ teke
myös sitä ihe työsä likellä woimalla.
On sijs yhden Uudesta
wistn tykönä ikän cmn cax» Ihmi.

siä/



Nlt,'l l<,
w.lc to<n.'l

ymmärryresä ia halu tah»
dosg. )onga lumaia waicutta

.i -aicknn mutdcn hywäm
woimam canHa Slelusa jaRuu»
mihiia/ CuMan Hengi taicka
sisällinen Ihminen; wacwfitä
waftan st paha culn wlelä melsä
thnui rippu/ cuhutan Liha/
wanyaAdami lc. ICfus sano:
Mitä Lwasta syndynyt on,
le on Lil)a. loh. ?. v. <s/ se on:
kaicktse MtNllhmmm on saanut
h.lnen lihallisesta sulidymästäns/
le on turmeldll. lVaan mitä
hengestä lyndynyt on/ ie on
Hengi/ se on' caickt mltä Ih-
minen on saanut P. Hengestä /
uudesa lyndylmsesa/ seonpyhä ja
hytvä. Nyt että lencaldaineu
Hengi/ eli sisällinen IKminen
meisti on/se onsecolmaS osa uu<
desa stindymisesa / vusi luon.
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wol N>M/' c :Vi h.i't lllölnnUiiisl,
asiolsa lana Mllkln ntz«sn, hän m.wä Mlden taltta hcn>
gclllscu K)lldy!uml ca<l> ta wolMlln
loikin He MlM hywli tomut'
ta. Ia tu!c/ rtta usco/
ioca uudcsa soudyiutsssä annetan/
tckc meitä totftxl ll)«
dämesa/ mlslelä / tmdola
Wolmaj6'lMcmnkuthcms pu«
Hu. Silla wallllä cuttcugin/
walcka Ihmiftfa.on uusi Ihnu»
nen/ nffn gsu myös sillö samallase wanha / joca el ennen
coconans poies juuritetuxl ja cu«
ktstctun tule eulN Vnolcnmsa.

4 Tule tähän Vuteeu-Syn»
dylmseen/ etlaseon särzelleja ym<
märryxeUe coconans salatM/ ja
käsittämätslN. Ioh.;. v 8 >l.
sentähden cuhutan se uulilhml-
nen lalhaiftfl Iylmsexl. >. Ptt.;.
V-4- . s.Cttä!
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s. Että tämä Vmi Sylldyml'
M taitan pojes »mstata/ nu,
t,in myös jäilens jaata. Se
pojesmistatanpahudencautta: cofta
Ihminen waftau P.He>'gcn waicu<
tusta/ hywallä ehdolla tctc silä unn
paha on/sijnä tijmrippu/sitä noudat-
ta/ nijn siMmcn Ihmmen!tulc sc»
cautta cuolnuxi/ jaP Hengi ulos<
ahdistetuxi Scnealdainen langtw
nut Ihminen ei ole sijs cna Jumalanlapsi. HänenMnmämMns jaTah-
tons on jällcns paha ja Klwotoin/
caickbcn pnhlltcen nopsa/ ja sitä wa<
sian caickecn hywytecl»'.voimatoin ja
tuolwt. On hän myös hancll lan-
gemiscils cantta paljo waaral!is?ma<sa lilas/ cuin hän ikan ennen oli.
2.Pce 2 v. iQ. Cuitcngln taita
hän jallcns kaatl fi tulla ja nijn wa«
stundcsta jyndyä/ Jumalan pyhän
ia amuaxl tctcwaijcn sanan cautta/
cofta hän sitäwiiillsii lnke/ sitä tutki»
ftlle/sen opetuxen cautta andaitzcns

tulla/
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luNa ylssheräteMi syliin unesta/ uu»
teen elämän v 19.
5. Kysymvys. Mitkäs Vuden

Syndymijen runnus-
merktt owars

Wast. l. Ensimäinen Tunnus'
mercki/ josta Ihminen tuta taltan/
joshän on Uudesta syndvnpttaicka ei/

muus Chrlstuxen Ansion päälle/
jonga cautta Ihminen/paitz, hänen
oma anssotans tule amuaxi luma,
lan tykönä. Sillä se Uudesta syn.
donytlhmtutn eli wandurjcas/
bän elä nlnoastnns hänen ul-
cottans. Heb.z.v.4 uscottomat
Ihmiset/ ja jotca ei Uudesta syndy»
nect ole/he tahtowat heidän töilläns
ja pphydeUöns ftwitta Jumalan/
zocaeuitengin on tmha waiwa; waa«
ne Uudesta spndynect / eläwät al»
noastans uftosians/ sillä he
wat heidän tsidens woimattom»-

den/
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den / ia sitä wastän uscon wan
hurscauden camhudcn. Sentah»
dcn/ cosca lhlml.cn rnpe luotta-
man hänen hywijn töchlns/ njjn se
on w:si merttl/cttcl hän ole wa«
ftuudesta fondynyt. Esimercki
uudesta syndyneen ihlmsren/ on
meGc P. Pawali / icca callti
pttt wahlngona ja raijcana/
että dän woit,
tals/ ja löydyls hnnesä/ ettei
hänen wanhurjcaudcns olts
wsia/ waan ujcofta Cdrisiu-
len päälle/NlMlttäm/ sewan
hurskaus loca lumalalda uj-
colle omisteta». Pli«.;. vB. p'

2. Toinen Tunnusmerckl/ on
YNUusi elämä/ elämä/ joca
on / ei lidan / waatt hengen
jalken. Nom.B. v.l. jocaplMväi-

nen uudlstamlncn/ wngacantta
sepyhätyöjalolmltusculnmelfll
aloitettu en pitä jocapäitvä crcs-
liuteltaman. Vusi syndymlnen/

Nhtl'
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nijmuin ennen sanottu on/ anba uu-
den elämän jauuden woiman.
mistn pitä fijs ojottaman tämän
woiman / hänen jocapäiwäises ela-
mäsäns/ muutoin hän jällens cadot»
ta ftn- Costa yxl Ihminen pitkän
ajan sijallä/ ei syö eikä juo/ ei hen-
gitä/ et luuta itzens/ ei caswa/ lyhy<
käissst/ci te mitän cuin luonnollinen
elämä waati/ nijn taitan todella
jano/ että sencaldainen Ihminen on
cuotlue; waan cosca nämät caicki hä<
nen tykönäni löy:ywät / nijn on se
mercki / että hän elä. NHn on myös
täjä Costa Ihminen ei elä Hengen/

lihan jälken/ nijn taitarr sano/
että hän on cuollut hengelle; ei hä-
nellä ole enän henge Waan sijttä
tunnen minä/ että hän talcka minä
elän hengcsä / costa me joca päiwä
pyydämme luolctta lihan himoja/
emme salli nhden wallita meisä/em»
m« nijtä tee/ wnan rtstmnaull.
nem meidän liy<?m/ ynnä l>>

moins
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dlmoms ja halmns canfa.
Gal. f. v. »s. yllye wollamme
mailman/ 1.10h.5. v.4» talcka/cosca me jongun kernin mml»
uwlda yllhewoltetuxl tulemma/
meuam jaUens ylös antam / ja
»astuudesta sodimme mailmata
wastan.

Edespäin! e»sca me waellam-
me Cuullaisudesa ja rackaudesa
Jumalala ja meidän
stöm cohtan/ caltcn wotmanpe-

laina / el amoastans ulconai»
seft./ waan myös fiMlsett / el
alnoaftans waroltam uleonaisia
syndejä ja pahsja töitä / waan
Myöscuolettainpahoja ajatuta/
hunoja za halu,a; myös,
ei amsastans tehdtl ulconaista
hywä/ waan mnös
löydyis lydämejä / etlä me oli»
slmme p) yat / caikija meldän

K me
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menHljam / sen Men fscameitä cuyunut on/ ja on p?.
l)ä l.Pet.i. v.if. Cosca me
riiume olla hartaat meidän ru>
couxtsam/ cojca me cacastamme
Jumalan Sana / sstä wttläsn
luciumc l« tulktslclcmme / fwl
cuMclnmeia sydlwicmmekckkeln;
co>ca nie ylöncahommc ja pojcs»
tlelläme maUnlan / pm)dämli,e
«ijdon perään cutnyll/Mä owat/
ja ci utjden cuin maan paalia cli.
Col.;. v 1.2 halajamme mcicän
pclajmren ja piisin päiwämme
pcr.ilin/olemme tytywmlct
teen sijhcn/ mttä Jumala )cca«
välw<! mcwan p.UIUcm anda tul-
la onnen ell onneltomudcn fm<
raudcn eli terwcyden:c hyrrin
ttctän / että Jumala pitäme.stä
IMlscn surun) Wähän ttelä
caickt mitä me raruZlyem.
M«ltth.6. v n>
Nlcliscsll racastam meidän lähi»

mäl-

218 Uudesta Syndymösia.



Syndymösiä. liy

mäistam / ci ainoastans meidän y«
siawitäm ja,uculaisiam/waanmyss
meidän wihamiehiäm/ rucoilemma
Jumala heidän cdestans/ siunamme
heitä/ loscahe mettä
Costa me olemmakärsiwäiset ristin/köyhpdcn/ sairauden/waiwan/ ah-

disiuxen ja kiusauren alla/ sodimme
Jumalan nimen ja hänen cunnians
edestä / pyydämme sttä edesauttaz
eofta me wacllamme jocapäiwasesä
Tatumuxcsa / tunnem meidän heic-
koudem/ syndlm ja pllmoxem/ nii-
den ylitzemurhedimme, nijtä wiha«
)a cauhistumme le. Waan plitze
loickia / eosca me aina catzomme
HEnanlEfuxen esicuwau pMe/
ftnjälken meidän elämäm laitame/
waellamme hänen affelcisans/eläm»me nijncuin hän eli:e. että me ell«
simme et ainoastans hänen Opetus»
lapseus/ waan myös hänen seura,
jans «c. Cosca sijs taincaldainensydämen/Mvacaizuus löytp Ihmi-K 2 ftn



sen tykönä/ ntjnseonwMmercki
Uuteen Mdylmseen- Sillä Chri,
sturetl elämä/on Uuden Ihmisen
ojennus nuora. Rom. a. v. 4. f.
Sentlchden jcca

lyens hänejä pysywän /

hänen pttä ntzn waeldaman /,
cmn hangin/ ntmlttätn
sus/waelst. ,10h.».v.6. waan,
joca luule / hän tahto
Chnstmen Ansiota/ waicka
et pyndä seurata ChrEuxen esi-
merckiä/seonyxi wcht merckt/ct-
tä sencaldMnen Ihminen ei ole
wielä wastuudesta ft)udy«yt.
e. Kyshmys. Mitäs hywä

meiile Uudesta syndynw
sestä on?

..Wastaus. Ilancmcktnenelämä. SlUäse hcn.qclll»en elä»
mä/ loca cautta Ihmllesä
t)!öshttätetan/on nlcuAututecn/
lccu tämän elämä» perästä sru-

rclls
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Uudesta Syndymästcl. 221

rellacunmallala kirckaudella us-
cowalsten ylthe ilmestywä on.
Josta sijs seura että tämän hen»
gelllsen elämän p>tä joca pälwä
l.sändymän/ taicka/ että lhml«
stil pttä oleman nlcosa pyjyw.U«
sen loppnn asti. Sillä jollei Il)>
mijcsä löydn tätä heugelllfta elä»

silloin cuin hän cuole/nijn on
fi>ttä nähtäwä/ ettei tämä euole»
mnngan jälttä hänesä löytyä
da. Sentähden sano myös Pa-
wall/että ne jolca owat uudenpa
syndyneet/ja wnnhurscall tebdy t/
»ulewat ijancalcklfen elämän
penlllslxi tolwon jälken. 31t,;.
v.7. jane/ jotta Uudesasyudymt.
sesä owat saaneet walittuiden la-
sten Hengen / owat Jumalanperillljet/ ja Cl)rlstuxenc<?n>.
sa-perillljet. Rom.zl v. 17. Chri.stus myös sano/ että uuden syn,
dymisen/ ja wanhurscari tekenn,sen cmttta nwatan meille owltai

K z waan



waanwaldacundan/ ja ymmär-
ta sillä el Nnnon/waan myös Cunman Walda»
cunnan/ loh-). v.?., Nämät
caictl käymät sen päälle ulos/ ct>
tä Jumalan hywyys/ wysaus/
wäeewys caikilda cunniottetuxi
tulls/ sillä ston se wijlmtnen ca:c-
keln Jumalan töiden päätös ja
loppu. Eph.l.v.j.s. l.Pet.i. v.j.

7. Kysymys. Mikäs nijdeu
lVastundesta syndynein

WelwOllljUUSHNl'
Wastaus. t.Ettäheyllstäwät

ja Jumalala ji meidän
HErram lEsureu Christuren
Isä / hänen suuren laupiudens
tdeftä / jongahän heille täja uu<
desa syndymisesä osottanut on.
l Pet.i. v.l. l. Että he <en elä-
män woiniaa / cmn he U.:de<a
syndymtscs saanut owat/ n ulos»
sammuta zn tucahuta / waan

käyt<
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käyttämät sen pcapälwäilenUll'
dlsturcrl Hergcsil. 2. Cor. 6, v. l.

z. Että he/ nijncuin äsken syndl)»
netlavstt
lista sp.nunrlcstss/että heftn caut-
ta mabdalnt caswa) ja tuljatäy-
delllstxl michert Christuxcn tun«
demlscla i.Pet. 2.v.!. Eph 4»
v,,. 4. Cttä he palwelcwat
Jumalalaheidän Isäus/ nöyräl-
lä lasten sydämellä/ owat cuunsr/
racastawatstt/ lauplat/ hywan«
tahtoiset :c. ja ntjn waeidawat/
mnUuden syndylnisenLuonnon
ja Callchudcn canfia hywin «h»
tccn s:>pl. Matth.f.v.4s- Ept> 4.v. ,'2.

z. Kysymys. Mikä wielä ntz'
den Uudesta ynd^nem

Lol)dutus on?
WastauZ. , Cttähefencaut-

ta ownt iulleet Jumalan lapsin,
lli Jumala heidän Isäxens / jon-

K 4 gg
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gn wkönä he löytämät calkcn I
fäll len rackauden/ laupluden/Ar-
m.chtiMlllcn / Cdescayomifen ja
lohdutmen. ».

-. oe myös siittä saawat
oikeuden Taiwalliseen Perin-
döon/jotn hetattawat wahwasa
tnrwaja jn totwosa häneldä au«
jn wnati.-Nomz. v »7.

? Että de sen cauttn nlitze caic-
kia/ mltä mailmas corkia ja yll«
stettäpä on / tulewat Jumalan
fuculalsiri / tulewnt yhteyteen
«aickcm Jumalan lastan cansta
mnillnasa ja taiwaisll. Jne i.

i.loh.j.v.s. Hebr.ii v>^^.
4. Että wijmetn/ lEiuren

Cunnian päiwänä/coscahän tstn»
waon hänen Eunntanslstuun el-
la / on laltti se culn wanha on /

heistä pojesotettawa / sitä wa«
stnn pitä cmcti hellä Uudisteturi
tuleman/ ja heldän Lasten Oi-
keus/ Ma täällä Mmlmas salat-

tu
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tll 011/ pltä siellä suuren cunnllM
cansta llmei tuleman. Matth.,9.
v. 28. i loh.j v.».

Rucous.
AA H armias lia! ioca mei»
dTV ra sinun Curvas zalkett
pyyydejä ja wanhu jcaudeja
luonut olet, että me sinun
Lapscs ja perillycs olleet oli-
simm'. Mekultamme sinuanöyrästi/ että waicka me ta»
mm sinun cadotta»
ncet/ji siila/ li«ncalckljeltCa<
doruren ans.unec olemma/olet
sinä cmtengm Casteesa me<:ä
llndejia jynnyttänyt/ ja sinun
H.aosttes ottarut C> jozc^n
me sen calildln^awaranw?ei'ämetdän tykönäni löydä,sim ia
ettei morda
walldai jyndvmaän jaNel«s
langennet/ la nlm Helgen m,.

K f dm
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den mielen pots cadOttanet
«wat! siunattu st-nun nimes / ettäs tämäi, ar»
mon wielä tänäpanä caikil»
le tarjot. Al) !j wedä toti»seen Cammuxeen caickt ne/
jotca täyän asti sinun armos
yloncayoneet owat/ ia anna
heidän wastuudesta syndyä/
Myen asti euä lEjus wott-
tais t)änsn muotons yeisä-
Ota meistä caikista pois mitä
wielä cowa ia kiwlsta loyty
meidän sydämesäm/eträ mei>
dän sydämen pehmitetyxi/
lämmnetyxi ja uudijtetuxi
tull« mahdais. Rirjoita st-
nunLakis/ sinun sor-
mella/meidän lydamun ja tee
meitä sittun mieles caldalsixi.
Anna siMn walos vojes ahdi-
sta pim:ydenmeidän
j-oxestäm / ja taiwutca mei'
dän taytom emckew sijven

.cmn
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min hywä on / että Caiwal«
lmen MlelljaAiu metsä lisän-
nyis/ ja sitä maltan wanya
IdamienamlNjss ettämlncuo-
letuxt mlls Anna sijsmeidänjöcapmwäsesä Uudistuxesa lt-
sändya ja caiwa / sichen saac-
ka cum caicklmelsäUudexi
le/ ja me amualllien cnoleman
cautta saamme silalle käydä
Vuden lerusalemtn pyhään
Caupunllm / siellä weisa-
man sinulle jaCarinalleUutta

wirttä ijssncalckljeftt t
Amen.

Muutas
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5228) H

MuutamatWirret
Cnickinaisisa Tilmsa wcisattnpa.

/ Aamu Mirret.
meild edesmennyt/

MM Ia walkeusstaanjanyt/Au-
ringo caswons nostele / Ia

paistens meille monele-
2. SljsWosHErral andacam/

Ia cunnia hänell candacam/ loca
meit synnist ja waarast / Mannen
yönä päästit wahwast.

z. Uni meit saatti nuckuman/ Pi-
ru pyyti synnis huckuman / Mmt
HErrau pyhät Engelit/Meitä ym<
barins lendelit.

4. SMllans mettä peittelit/
hengen pois esielit Sijs

' HErra aina Mäkam/Ia spdamcst
plisiakäm.

SHEr.



Aamu-Wirret. 229

5. HErran wiel nytkin tmwat-
cam/Ia apua häneld humacam/ Et«
tä häntänäpä» kätkls/ Meitä caltls
töls ja «M.

6. Warjelisttujcastjawalwasi/
Spnnlst jailkast tawat/ Että me hä-nen kelpaisim / Ia hänen miclens
noud«tsim.

7. Hänen myös halduns jahuo<
mans/Cukln andacon hänen omans/
Waimons/ lapscns ja hengensä/
Carjans/ cotons ja perhenja.

8. Kijtos stjsolcon a
cunma sunri Pojalle/ PyhällHew
gell st olcon myös/ Cuin meitwah-
wista cattcs työs.

HERra sinull/ Tätlt)V huomen hetkellä/ Tuon iloisel-
laWcisull/ Ia hartall mielellä:Rn<
coilen sinua/ Ala hMä miuua: Mua
synnist calkesi päästä/ Ia kirwot hä-
dästä.

2. Nijn vydan hartahastl/ Sä
soW nu«ulle/Ett teenaw ahkerasti/K ? Cum
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Cuin kclva ,mullc: Sa olet turmani/
Mä la itzcu aina an-
nan/^unyuomas/Jumalan

z. NiinNimes cunnmn tähden/
Ann armon löytäncn; Ca-ns cuule
rucouxen/Cautt Poicas Christuxen:
Wtel juojclcmkes ties: Mun siclun/
ruumin myös / Ia hallitz »euwon/
pnhen/ Työn/ tccon/ clamän.

4. Mun tolmituxenpuoleen/Sä
armiast catzahda/ Ia coscan tääldä
cuolcu/ Mua waiwoist wapahda!
Mnn ssjäMyndönt/ Ia uloslähtöni/
Cans kädesäs caick menon/AmHEr<ra olcohon.

5 Mitä wiclä tulis pnytä/ lot
cnmä ymmärrä/ Sä armosi anna
sitä/ Suo caick menestyä: Slll
dnustotiftst/ Mä annan turwaisest/
Mun cuollou ja Md eron/ Cans
ylöenousetidon.

6. Armiasi mua Isa Jumal/
Pääsi tuscast wijmeilest/ Nljn pau-
loist Pitltt Cans cuollost

Pftai-



Aamu-Wirret. 2,!

AhlEjuHErrani/ Mun aino tm-
wani/Suoiloitzenjuncansias/Clos
Nät amuas/

Sielun/ ja nneleli Iloisell/
että kiclell/MstäHErra wa<

ca/ Cuin mcill caick hywytt jaca
2. Yön synglys sinunpeitti/Sa-

lan werckonsa heitti/ Käsitäxens si,
nua hartast / HErra sinun warjcl
waarast.

z HelmoisaslsaTaiwasi/War-
jelit minua waiwast. Cuin hätä oli
tarjon/Kätklt minua sijpeis wa:joon.

4. SanoitLapseni rauhas/ Lepä
pclkamät tmwas: Ilolla jällens
paiwan/ Saat nähdä ylöskäymän.

5. Sinun Sanas olet täyttän/
Ia Armos mlnutlnäytM, Rauha-sa olen maannut/ W«lkwdcn näh-
dä saanut.

6. Uhrini minä annan/ Lahjani
etees cannan: RmouxetjaPsal.im/
Sinull kljtoxcx walmit.

?. SensrMmesiän soisin/Ett W»



tä sinim wojssn /Ettäs minuld muu,<
ta ano/ Cuin pyhä Kirja sano

8. Armo tecos wiell täytä/ En-
gelis tygom käytä / lotca tänäpän
kätkis/ Minua caikis töis ja rttkls.

9. Auna caicki aiwotuxem Me-
nesty/toimituxem/ Sun cunniaxes.
lvaäima/ Ia calcki käännä.

iQ. Sieluni lEsu hywä / Ra>
lvitcon sanas pyhä/Wlrwot mimm

cautta/ wWn'n Iloon
«Ma! Anun.

tt, lgdso NArre^.

6^'«malan Myn perästä / Ehto
(')' ja Yö nyt lah jiy/ Päiwä o»
nyt pois culunut/ Pimehs päälle
joutunut.

-.Hl, .un me ssjs nnhottaco/Mmt
kmos HTnall tänä-
pan m:tt si..j.li/ Ia caikest waalaft
warjcsi

3 myöshäueldppptäkäm/
Ett

232 Ehto-Wines.



Ett hän olis meidän tpksnam/ Ettel
piru meit surmaisi / Ia tänä yönä
murhaisi.

4. Sinä sijs laupias Isä Sinun
armos meill aina lisä/ Hallitzemeittänä ehton/Annrauhas myös tulla
kehton.

5. Siellä fittlewosa olla/Ia pa»
huus meistä pois enolla/ Ett sydän
llnus NkUwolsi/ IaRuumis terwen
nousisi.s. Kijtos sijs olcon Isälle / Ia
«unnia suuri Pojalle/ Pnhäll Hen-gell se olcon myös l Ina meit aul»
ta caikes työs.

nyt ehti ehMen/Taan
pimeys tule siaan/ Me finu«

lEsu rucoilem/ Sä tvkönam pysy
mnqan/1101lmeit InmnlTalwasa.

-. Sä olet walo ijäinen / Ia In-«alun kirckaus armas/ Sijs tule
sildämmem huonefeen/ Sun
las se walais. Iloit meit le.

3. Sä oletwacainen wamam Ett
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ikanäns stnH mnt HM / S'.'N pääl'
les aiuanscaljam/ Cans rucoilem/
spgöm cul)e. Iloit mcit :<.

. 4. Päiwä on tpöiä tchdäluot/Ett
ascarcit loimitta wircam/ Waan yö
on lcwox meille fuottv Ett wirwotta
wäsynet rajam. Iloit mm «.

5. Sijswarjcltänä yönlumala/
McttSatanau pahastpaulast/Tans
caikestuj^asol'apuna' Annlcwät
lewos makiast. Iloit mcit :c.

6. Ms lEsuxell meitäm anname/
Co>c silmämme kijnnipainam:Han
okon ain apum jakilpeme/
stacon eaikcn waiwan. Iloit mcit le.

7. Ann meidän lewätä lewosas/
Eik jyndijnsyngiän nucku/ Elk tehdä
waftan tahtoas/ Eiksurus surkias
lMu. Iloit meitlumal Taiwasa.

8- Ntjn huomen sinuakijtämme/
Sun hywpttäs myös wacaa / la-
sinua aina ylistämme Taiwms/ eng-
sijtä laca. Iloit mcit JumalKai-,
wasa. Nyt
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c7s>VdpHlwä cdesculu» on, Sullkijw,
xm .nä HErra mon! Eltssynnist/

tuscast/ maarasta / Mun wurjclit am
Armosta.

». Ann andzx si?ä anelen, Mun mo<
ntt/NeltatricMN/Npljaain«llncl.uie-
nan/ Sä oiel Zfän/Jumalan-

i.Sun halduuS annan Isäni/ Mun
sielun, «uumin, hengcni. Suo suloi-
sest mun maataxen: Canö apus aina
saadann.

4.Ann Engelis 01l tyköna'n,Pois poi,
staa pahan Perkilen: Atnsuhjel cautta
Chrlsiuxen/ Mull ole Isä armoinen.

i 5. (Vuonousen
kiitos sull on walmisna/Etlsoletaiwan
armias, Suloinen/ hywä laupias.

///. MatcustawmstenMtnet.
/<tSä ha!dia maan/ taiwan/ Cuin«V caickl olet luoiNit / Gä juhdul./

«en ja lhmisin oltt suo-
nut/ Että he «ndtnkautta/ Mattansatahdaistt tehdä, loisfä heit edes ,redät
An waamt edcsäm nähdä/ Sinä nu)ös
mcita auta / Tall edes otelull relkell/

Aina
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AiN 2 la nysyisell Het!°ell/Sitk!l jaRuu>
mit tätkel Niin me sinua sijs ktjtäm/
Sanoden Halleluja.

». IZsll johoata, Meitä nyl
läsä / An<» laita osata,
Eliel edestäni caicals. W-ä meift pojes
«c.ine/ Waan lygöm n.piast riennä.
Rauhas mell edes wiene/ SinH>t e w»
linei lienet/ Eiigelis jouckom pane/
S iliewihamiesten silmät/ HiUitze
wanpiiwet/ Ann lokial ja soweliatll»

. mat. Nijn me sinua sijs kijläm/ Sa<
nZVen Halleluja.

3. PM Hengi Wirwottaja, Culn
runfas oict annoill/ O.e tustis klrwol,
taja' Maali/ merell sekä rannoill. '»piru
tyköni pois careota/ Se häneld estä ja
klella/ Eltei >ais ytösnltllä / Meit köyhi
tällätiellä: Sinärimwis waicuia> 1101l
meit edes saata/ Aan nähdä wiel oma
mama/Cotia myös terwenä tuota! Niin
m< sinua sijs kljläm/SanodeuHalleluja.

iZjßnwnM-snEngell, HS"a hywill
W»rtioilla» mut warM

Toriu »Mdäm perkele.
». Chrlst e Hlra Zew«th, Haiwau

Mli
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suunEocaherr, Engclttcen haldia.Slu»
lacuntian warlia.

z. Piirit meit EngclelNäs/ Saarls
Sotclioucall«s/ Sodi waftan wihollt,
stam, Samn sruiajlam,

4. Le'ris lyö ymbäriUem/ Caitzt cai>
Mcurlll, m/ MclattSliijncuii! wu»woi-sam. Meitä meidän omiam.

f. CdeSwit meit erisäm, Ilma» mai,
ncil matcoiftm, Cngelittes leitzamall.Rauhan rcckcm sanoman.

ii. Gynnist s,:ala Näcitv
nä/wahwist l)l)wy!en/ W!tzel<ärl wira-sam, TailowaU tawo>!i M.

7. Cauwas carcot eodostam/ Enge»
lelll cst cdestlim/ Pirun puuftat, pchgl.
luxet/ Myrkyt taudit tarluwal.

». Wariel waaral,wahingo:/Euge-
lellläs cftä p"ls. Hädäs auta ahlayas/
Sieluni coija luolcmas.

9. Olcon kijtos lEft«l,
Paamlkhel, Engelis tauua caitzemast,Corjamastl^cit^utlamafi.

sielun HErrafa/ Ia ole turwas
howäs, Hän awun anda walwolja/

Ett l)ucu suwä?: E» saada tääll
l>mtävstmncUPäällClXk^sl<njaßuu'sm».
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238 Mattl'siawaisiiNWimt.
suin. Cuin Jumalan luotta lujan/ Se
»voitta caikcn surun.

i. Sen Joseph / Job ja Dawid
myös, Kyll todex löymiet owat, lott

- olit murhes/ tustas, työs, Ia kärseit
«vaiwat cowat', Waan täll alall juu<
auma», Heit autti HErra raikl/ Culn
Jumalaan luotta lujan/Eicaadama»'!»
ma caick!.

~ E» woi mailm' eikSalan wiell/
Pois Jumalasi mua wetä/ mä mrwan
HEiran hywän pääll/ Hän armons ain
mul! näyltä/ Ei coscan t<iall muld apu
k-tU..Schs kytän hänpä ijan- Euinlu.
maljan luotta lujan/ He awun stapl
pian.

4< Wairkwibamithincan-ala/Pilc.
ka za Hno Jo byljäis minun
Jomala; En Wftsig tuosta <oetel/Kyll
Jumala wo, w3rfttlH/ Hän mrwan,
riemun emdi / Ma Jumalaan luota-n
luj «'KrZoMMUnwoipi.

malncfy tv'.sinas.s,Mun
uriiM/ Mailm' on nMa<
(^ctzannln anda nurjan;
l°klH!»ttah6n;lu^ca>all

humalaan luotta luM/6.j



Mattlistawllisien Wirlet. 2)9

6. Nij" »'e sielu« lloisas/?li'anna
sinua? peltä: EiMallma/Ev"di, Sa-
lanatWoi wahingot' sull ichdä: Sill

neMlistst, On maohan
caicki cHannut/ CuinliMsllaan luotta
IuMN/Hän ain onawun foarntt.

?.E<HGrrahpwHl)yllänne/Elkwai-
wois anna walpu/Euintviwons häneen
hcittä ne, Ia tahlonsaNalaipu:«us' on
tiftallutz ja / Sijn Nof murhe
muutln/Cuin humalaan luolia lujaan,
El bäneid hywä ruutu.

8 Sr olkain ombi waiwaincn/ Euin
mallnwn päalic luotta/Ia
lan y haisen, Hän häpiän pallme tuot-
ta/ SillMmala on auttaa/ lEluxcS
<r nnnl fengän, Cuin us<o on au-
luasain/ latnrwae asu/ Amtn.

halduusracas Isäni, Ma en-
lian aina itzeni/ Munjlewn,luu-

Znn/ tcwaron Ne ota HEW wastadan.
2. M'M sic'lln,fu!.m'nomaöon/ <tz

HErro Lnnoslildätilttin; Stjs«mas
vlc, hucmahcs/ Enpucko ju?man pilkä
taas.

~ Sinuun lyly mun sydetlrM,Eijn
ilon/



ilon/ leivon löytsnm / Mun hsdäsän j«
luscasan/ En olel aino aultajan.

4> Sen useon, Ia suid pydän wiel,Ctls heickoulton tuket löäll/vunlapstt
tylsn nft ain' Nijn ilon Talwee saa»
wulan-

locapälwället lvirret.
A/H HCrraChnst/ Sonnit wiglf!/

löydä tääll/ Coco maan pääll, Jytän
culn avulta tmdais.

». Jos ehin wiel/ Siell tcicka tääll,
A''n Mailnwn ärizn saacka ; En sitt<»
tän.Löyd yhtäkän, Armon jatlnwai!
palcla.

;. Tygss Jumal .Mieltll surfiaj
Armo wjHmsn läftden Wihas unhot,
Armos osot / Sinun Poicas ansio»tähdml

4- Jos nijnliene/Ett syndi wime.M
nunrangalstuftsa!a.NijnlUtlllääll,l«
ftlM sicll, Aut ttt svnnist pois Myn.

5- lEft» taiwast / Aut mmua wai«
wast, Zauscoluia laina, Warjtlt sijl/
k>t«i »ynnlt,Mu<; cadoiufmpaina.

«. H« st minull/Cuin lelpa sinull.Lohj
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dut cosc ristrj cannay: Wa<?n wijmei-
stld/ljancalckist!d> Älä nma
. 7. Cuin llnduinen/ Eosc pllkamen/

Jylise ja myös paul>a / pic<uftld
Racoin siseill / Itzens ksstkepi rauhan.

8. Nrjn on minun, Turnx.n sinun/
H rra lEsu hcmwas wlisi, Cosc l>älä
lääll, Auur pgcko paM/ Cohl tlirwan
löydän mM

y. W>ncka wa>pU!s,Cis!u,n!umis,
Cuttc!'g sen wisi,ii licdan: Eitauinolli»
sc,l, isincoickiscn tyfönäo lö, dä<l.

,". Coiinmailuus/
Ilä Pi>ica> Hengi Pyhä. C'.'ul ruc-ou
re,i, Äin: anomien/ nöyM pyy.
dän / Annu.

t!,gös tt,'m/ Ia hliu,
dan AwuMwas/

äänc!'. cuuit/ A<ä conwas:
Jos sinä sniidl tlttkistclt/ Ia wänrydct
lchdol wi'! smu<dc,cis pysy l

>. Jos me M sylMämfahoom/Wa<pax ja puhrax tulla ,
Bijhen ei maddu

an>wm/Sannan senpitälmmUa: '
lnal juurenarmonscaulta/Tal>tom7itä !tiijstäaiNtaHändämetarwltzcmlalcki.

3. Sentähdm tyck,, unhotan, loca
ej j



ei fyndi peitä. Ia Jumala turwan s.
tan, Toiwon myös hänehen heil-cin, Hänalatminua autlapi/ Cuin hänenftnanslupapi / Ioc« on sanaen loss.

4. Jos hän wlelä kiusa meitä / Iaawun cansia wijpy/ Cuilenain odotan
händs/ Hänesmyös kijnni ripun/ HänluuNano!ewanhirmuln<n,locaon!an>
gen suloinm.la wcilmisauttaman caicki

5- Waick me o<«m pahut
aina synniscläm; Nijn luitenginormoi
pHHnäns / Tahio i>än Warista päMm-
Hän meitä synnistpäastäpi/ Iariettau»
dest peftpi/Olcou hänen ainoanliitos!

huudan HErra, Caikesta sy<
dänvst. 3lh talli kcrrall/ lEs»

armolliftst: Awa sinun Col»aswie!H/
Cuu!eman Kumoan / Aläminuldcpus
kieUa/ Mmheis ja lustisan.

». Jos oiltun tälktnsynnit/Tahdol,
sit duomiia; Nljn hucsuisilneaick tyyni/
Eng «o>s mitan wastata/Mutt sinä ar-
mosi r,cos/ Hidas olet wiha«n/ Sillt
«uin tunde wicanS: Ia riendH catuman.

~'C«iken minun turwan panen/ l)
HErra sa»as paäll. Siltä ain awun
samn / Ehk culnga lims tääll. Sl«<

lu»



lun ain s)Erraa loiwo. Ia händä o.
dotta. Cuin w«rtla yöllä walwo /Iapäiwä tmwolta.

4. Iftael lujasi luota, Ain HErran
howptem/ Hansinull awun luotta/ Ia
auttaautuuloen: Hänsynnll a.idtlan»
da/Suuresta armosta/ Istaellll awun
eanda/ Ia tustist pelasta.
<> Puhdas Jumalan Caritza/ Culn

RWn puuft pynattln/ Meille sinä
armosmriHe. Waickab silloin cowinpil.
«atck,: Meidän syndim sinä cannoit< Ia«!ämän melll«n annoit/ Armahda mei-
dän päallem/ OlEsu.

»- O lEsu wiatoin Cariha, Cuinsurman ala anettln/ Meitä sinä löy»
hra rawitze/ Ehk määrin paälieötannct-
tin: Meidän tähteni sinä euolit/ Ia syn-
nit melld pois wuolit, Armahda,».

3. OlEsunuhdttoio Canha, Cuintahdotarmos Warista, Meidän nyt syn,
nlsten päällem/ Cuin afum achall täällä«H,lwrl,n sinä woitil/ lapiruidwa/lan
pois otit:Suo meille nytrauho/OlElu'
sslitetolcon lEsuxen Ky. '

"»> wlnlaujutt aina: Slll fe on salama
« nlemi / Cuin meille raudan lama. '

i 2 Jee-
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Itzeppci häi, sen todisti/Jumalan lapsi,

päätl/ Ia rawitan Byhäll Hcngeil.
l. Polwensa caicki la.du!lowat/T ,i

waasja maan päällä/He'wttinwolma<
myööwipisewat.CofclLsusmainitan
täällä. Ei ole yhtän mmu Nimce.losk

autWdm imee/ PaitzlEftxmNl,
mepubdast, Ia hänen

z. Ramattii meitä käskepi' Cunmoit<
lamon tatäNimce/ Bill se
est,>pi/ Pirun juonet ja ihmet. Ia m

!- cu!!icuoi'etowat/lEslt«n Nimetnivil»
cowat/ Sen eautla caicki myös sairaat/Terwtytx.no jällens saawat.

4. Imnc>! nql lupa autudM/ Cuin
' söytäwät wahwuden/ lotc hänen tygöns

lurwawat/ Cofca hän duomiolj tahtt
. tulla/ Si-lloin eowutt saadan cuullal»
.. locaitzen/ pitä edes käymän / Työns

jällen palcan wiemän.
5. TämäWKsi nyt opilta, Cuil,g

ftlu howäxeus taity/ICsMN N<m<
mainim/Sitä myös cunniuitla. IG
ftscuhmanLunastajop/lacaikenmal!

! manWipahtaja;/ Hän syn>nt andt>
l meiN anda/ Ia armons tanda. l
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(>Csulen muisto ihana, Tydämel! ilon «a»"I duwa: lEsus si!dä»dcn lohdutus,Elon ai«
mitldcn »valkeus kaiken il,n iloisus.
~ Pääll Hmi«!W mafian maunnun, Ma»

. liamb läsnä olendons.Eiweifatftlvlftm»
b«ta, Eikä cnulla caunembata, Cum IVsuslu«
malan Poi^-

lEsu ann« minun tuta Nockondcs a»a«
rulta; Iss»i ««del andaja, Ia l<u»an cunma»

armon ainoa jacaja, Amen.

lthtolljeft.
EsuM tuolowiatoin,.Me,ll lohdu«

tlistis on: CuinuftossitK
mulstc!em/Mn riemuun sytty sydämem.

2.Gen kirjolturen cangian/ Euin oli
»eitä wastahan/Pois pyl>k«pyhällwe,
relläns/Meit wclast päästhywydestäns.

3 Tai» wleläwiD pantilla/ Ei)toUi<
sellans tallilla/ Meill wahwista/ Sijn
«tzomeHaHEl-lan makeut maistamme.i4-Sill hänen Ruumins tvtlstn/ Ig,
Werens uloswuotaney/ Me
,<all pöydällä/ssub, lup«!'s small pybailä^

5. Tai hercku aiwan caliisun/ Paltzloppu, wirhe/wiatoln/On taiwon
na fielullem, Senruocki eloon ijälleen.!

> 6. Gtzs autuas wlerascacuwa,S»<lV
am on asuwa.«uf' ombl uleo

«Vtj/StznlEsusmnppsywq.



7. tans tahto palet pahudcst, Iapa,
«t itzenv sydämesi/Cuol syn>ll,elaChri»
stuxe«/Näin Hsrran tahto noudattll.

z. Wa<m Vieras häly relwotoin/ El
parane, on uscotoin: Hän dusmisxhäl»
lens nautitze/ Cans cadoluxen ansaltze.

9. OlHsuweljen ractayln/Euinri.
stin päälle naulittln/ »un haawaS pyhät
hautocon / «en sielun joca särjet on.

,o.Alltusconcalfeftmiel<stH/stthy<
. wydtstäs täydestä,Saam armon,awun,
z autuden, Cuin usco/autuas on/Amcn.

<"> lEsu Leipä elämän/CuintHsa lasi
~ olet: SH eatuwaisen syndisen,
>,' Ain tygö armiast tulet, Mäpyydän har,

Mä mahdolliset täysin.
i. SH nijtull tuorcll wchrläll/ Cans

, W dellwirwottawalt/Wiemlnuawal,

tästä armon a:riast. Mun suun ja
' sielun mäkiäsi, Sais jalonwirwsluren.

3.0 armias/»uomun
lkävd käftyls tiellä/ Ia olia nörrä pal-

' tveljas, Muld älä armoos klcllä: Mua
tzlscoll/ toiwoll walista, Täll atriall py-
W si«l«n Mjaf omax.

4> Mun
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- 4- Munmlelcn wil)Mpuhdista/CanS
. tateus cc.reol caickians, Mun m.choan

. syndi ahd,sta,lotcatuaannmn Häikiöt,
! «ä

> waiwald ijäiseld/Se on mun usconlEsu
5. Cun armohos O Jumala/En ole

mahdollinen/Mä lein paljo» pahutta/
3ozwa,tiast »valittanen - Maan uston
lEsu totisesi. Elts catzot päzilen lepyiiest,
Coftarmol kerjän nöyräsi.

6. Täynn ole>, synnin baawoja/Mun
kätes terwcx Mä cryn raucka so>
kiana,Muaarmoswc.llst2con/Mullai'
wan yeicol armos suo/ Cans cndon lam,
mas cotia tuo/laauiaarml>ö täbden.

?. Stjs riennä tygin sulhaisen/ Mull
itzes armosi anna,Etllackaudee.su,oistn
Mä racdaas mieles can,an -. «ä mull
nytaino lohdutus/ CanS cuolon tustls
wirwotus, <zmb ercan sinust coscan.

8. Wlel pydän nöyrält syd^mmest,
Ann lEsu minuntulla/ Nol mahdolli-sesi poydälleS/ Ia oikian wicran olla.
Ol' minus ja mun loovun ast Ann' si-nus 011, ja mailmast Wle wijm.ln py>

häis siulaan.
Slw lEsu mielesi nöyrästä, Mä kij.

L 4 .
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toren nyt cannc:.», Toin runsan strmos
edeM/ Cul.<sicwllen täs'annat: 6^<z

.^Q'lvearmas yltäwän/ Munccmsiaso^i
yhdistäkan/lost laulan fiwrell riemua

2> Aä ylitz scn cu<n ymmänän/ Mun
ihMs nyc ruokit, Grjss,nusainapl>sy<
nen, Sä nist's turman luom: Etj puutu

' nytmitäkän, Mä lEftl sinue siu,
natan/ Sijt fuur si!ll tlj os olcon.

?: Ann mtnun sinuö p<)fy näin, Ia
palwell ustos wabwas/ Cans pyfp mi«
uus edespäin/ Suo lEsu pyhät labjas.
Cosi tuonen tauti caul)tsta> Tall ruall
sllom wahwista, Suo riemull lähden
tääidä.

Sielun ?i<!a HErrca/ Ia
«"hänen Nimeens vllstä'. Sill m >
hän monw kuran/ Cumulus Christi-
tyill julista. Syinut andcx aina/

Heicot hän ttke LI/cmons hän
meille lama/ Cuolemast saatto wapa»:/
Runsast hän Hengen woi,
man myös uudista / Ockeudtn calkMe
taritzi. A)iattKnwstnuhteist/ puhdista,

i. Hcw meille i moiltapiHywcin tah<
tone tiens ja neuwons, Wiel! swe myös
osottapi/ AlMvns/ sm>sions japyhät me-

nons,
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nons, Hänen wihans pian loppu,
g!'.sion iälken rangaise meit/Laupimen
aklst myös lottu: Ia lohdutta murlieli-
set. C u'n taiw,s o>, maan pMllletriietl,
Mj »a.MHllans mett peitM Oui'l'stHon Timesi Mu iMsynnll nu«st
pois he ttä

~ Cuinlsä lapsiansalmihta, Hei-däi nchtensunhottaplMNqnJumal
meit piwltns carwahta/ Joe me tur-
wam h« ,een ijall, Hän tunde meidän
heicon lwndom / Ett me olem tehdyt
tuhwast Ia olem werratue ruohoo»/
Cuinhaia la Culvista puhtast/<rosc tuli
smMlle puhele/ «chta st lacasiu/ Nijr,
Ihminen äkist myös puutt<le/Ia peräti
pojes lahastu.

4. Mutt HErran armo on wahn>vNtjt wastan ouin händ pelkäwäl/ Iapysytät hurscan aina / Kastyns jäcken
myöseläwät. Taiwas onc)Hnen
mens/lahallli;e ijaneaickifest. Teen-H«l»t hänen kästyläistns, «iln saarnallewoimallisest/ Teidän myös ylistämäncans Hierrä. Mmuy

Siellln myös aina ktjttci, luma»laia monin terran.
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