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Culkat totisen parannuren ja
elawan uffon kautta minun tyköni
teidän Parandajanne ja Wapabta»
jänne, kaicki jotka txotä teette,

ia oletta raffautetut

synnin ja käin
ja
tuormalda
olnantunnon abdistu»

xelda

waiwatut;

ja minä tahdon

teitä wirwotta sanallani/ ja mi'

nun Hengeni labjoittalttisen kautta
wakuutta teitä Jumalan laupiudes.
ta, armon ja syndein andexi anda»
misen omistamisesta, ja anoa teille
woimaa miehuslisesti kestämään
sodasanne iloiseen woi>
toon asti.

Jumalala chiivä Lukia.
Wijn kauwan

kuin

suruttomat sie-

lut makawat luulonft päan°
«luisella, tekewat he nijukum unda

nakewaiftt,itze!lens suloisia lohduturia autudesta. Nijlle jotka ei wielä
ole ruwennet todella tutkistelemaan
sielunsa tilaa, ei ole rastas, löytää
wirwottawaista makeutta

armahtawaisesta armosta lEsuresa
Christuresa. He tekewät itzellms uffon

kosta he tahtoivat, joka kuitenkin tiusam-en ja sielun ahoisturcn koettele?
luisen tulen lahestyisa pikemmin tur.
haan raukee, kuin he toiwoit eli lu»
utta taisir. Niinkuin he hypäten
tahtowat tulla mttuteen, ja illnan
waiwaa saada taiwaan tawarat;
niju pysyy se myös heille tietamattöinmia asiana, mitä oikeitten lEsuren
seumitten maistaa täyty.
Se on kewia päättä, minää

lohdutuxen senkaltaiset
~
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ajattelematko-

mat

mat ja wiheljäiset sielut, tästä Kansia,
puheesta, joka silmäs eteen nyt ase»
tetan, kasitta taitawat. Ei stjs si-

tä alkolnusta ole tälnän Kirjan u«
los andamiseen, että joku surutto-

mudcsans tekis senkaltaisia päätörla
joidenka kautta meidän
armo wedetäisijn hau«
reuteen, waan että ne sielut, jotka
talloa walkutetun kiwistelewäisen syn«
tykönäns,

nin tunnon alla työtä tekewät, joiden tykönä uston juitzcwa kyntilan
sydän tundu olewan sannnumallans,
tästä jongun hyödytyren saada may.
dais. Joka myös on ollut ainoin
syy ja tarkoitus, mingätähden tämä
nyt Snomeri kääty on. Minä toi>

won Jumalani armon kautta, että
tämä yywin aiwottu työ korkeudes»
ta

fi

siunaurella

on, että

wä on

Mich.

2:

Nijn

koska

jora ölkcin

waewa.

woimalliset lohduturet kuin
sieluilhe su.

edes tuodan surullisille
le, nijn waroittawaiset owat

tasä

je to»

HGRran putzet hy.

sille
7.

krunatan,

rut>

ruttomille, ettei he autudcnsa

saa.

mistä ja woittamista, paljaan wl>
mm» huokauxen ja woimattoman
kaändylnijen päälle annon puoleen,
tulla cmdcns, kossa ijaukaickisuden
pohjattomus lähestyy, ja
tähän
päatamätöm
ja
asti tundematoin
syndein lngun lastu kadottawaisella
muodolla sAe osotctan, joka ei e»
dellapäin pelwolla ja wapistmella
lc»
autuuttans laitta ja toimilta

se

nut ole. Jos hurssas tussaUa
roapaaxi tulcc, kusi, jittc jUlna»
lawm ja syndillen » Per.
4: 18.

Ehkä

kuinqa wahan wirwotns.
synnisäs
sinä
halulla wiclä ma.
kawa tästä kansia puheesta saada taidat; pidä kuitenkin st nijn «nahdol»
lisna ettäs tätä luet ja perään aiat«
telet. Tee nijnkuin kimalainen, jo«
ka hunajan hywin hajullisssm kuckaisista illlce; ja ajattele että HENra
kerran sinulle myös armons osotta
taita, kosta hän alastomudes
ul.
roknttaisudes häwyn sinulle parannuta,

sa
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xexi

keri ilmoitta, ja filloln todella jontu se sinulle hywäxi, jos sinä cdet'
lapäln jotakin senkaltaista koonnut o.
let, kuin parhaitin silloin tarwittm
ja hyödyttä, koffa tuskan ja ahdistuxen aallot sieluas häkäytta koke«
wat. Läakityxen pitä woiuians osot.
taman, kossa ruumis on sairas: niin
iohdutuxetta uiyös on sia, koffa sy.

smuisansa ja murheisansa on,
et mitään
knsa hän M
iikoin saada tainnut ole. Eiksst se
sijs ole hywin ja taltarc..stt tn)n),
ettäs aikanansa teet itzes lulnalas
kansia tuturi, nijn että sinä tuffa
hetken lahestyisa, koffa kaicki woimas
siulffa rintamaan rupee, Hänen ty.
konsä, joka itze lohdutuxen lähdet on,
wahwalla uffon uffattuxella, pakos
otta taidaisiti Joka armo sinulle ivdämmestä toiwotetan.
dan

A.

w. B.
Loh-

Lohdullinen

Mantzapuhe
HENNAN

Ia
MurheMsen Sielun wälillä.
HGRra san«H.
minun rakastettuni! mitäs olet niin
WWh murhellinen,
mizis waiwat itziäs
ja olet lewotoin? ongo se oikein
tehty ettäs minun kuritustani nurerut?mixi
sinä sitä paherut, että minä sinun kalvatsexeni teen mj n tawoin, että minä annan
sinun waelda sitä sisi liisiä ja ulkonaista kiutietä, jota minä itze ensin waeldanut
sauxen
ja ftnwalmistanut olen?Mirisestelelitziäs,
ottares paälles minun ristiäni, seuratares
minua, ja maisiazes sitä kalckia, jonga minä
Sie,
sinun tahtes juonut olen?

'

Sielu nastaa. Kaicki kärsiminen ja tUffa, kuin sinä minun päälleni panna tahdot,
jomuu minulle makiari ja suloisexi, ainoa»
stans sinä Henges minulle lainaat. Mitäs
kärsinyt olet. on tapahtunut minun tähteni:
ja jos minun asiani nijn olis kninpidäisole-

man,ninminä

olisin mieluinen, kärsimään

kaickia sitä, kuin sinä minun Jumalan, mi«
nun päälleni panna tahdot. Mutta woi!
minun pohlatoin nmnelluzeni tekee len, ettck
minä sinun ristis kuormana pidän: sentäh»
den,o HERra, tue minua sinun armollas,
että minä sinun ikees kewiänä pidäisin ja
ilon täsä sinun kuormasas töydäisin.
HGRra <anoo Minä tiedän että sinun
fyndeis tundo ia rangaistusten pelcoowat
syy kaickeen sijhen cuin sinua nyt waiwaa.
Multarakas yftäwän, mixis nijnpaljo katzot
syndeis puoleen, että sinä ett ensinkän mm»
sta minun laupiuttani? Miri sinä pahat te«
kos nijn suurexi teet,ettäsinä sen kauttawä,
hennät minun laupiuteni rickaudet? Eli ett
pane wagan päälw wasturijn molnnbia?
Jos se sinun hywäin tekois tähden tapahtu»
nut olis, että minä ensin ystäwyden sinun
kangas tein? luuletkos että minä sinun pahain tekois tähden sinua yhtä haaroa hukut»
ta tahdoisin, kusa kuitenkin alinomaiset kij,
tossanat, Ma oikeudella minulle tulemat,
myös
/

myöden andawat, että minä' p 55,
myös
tän sen hywän kuin minä alkanutkiil olen?
syndeis ylitze
se kelpa tosin minulle että sinä
olet,
murhehdit;
kuins minua wastan tehlwt
mutta minä tahdon myös sitä, ettäs siitcl

sen

ottaisit, kuin minä sinul»
armosta lohdutuxen Ajattele

minun töitäni
le osottanut olen.
wanhudesta, ja mitä minä sinullc tehnyt o«
len! engö minä lapsudesas ja nuorudesas ffnustamurhetta kandanut ole?Katzo entissil
aikoja jaota nijstä waari. Eikö milinn liittoni Engeli johdattanut sinua, kosta ei sinulla ymmärrystä eikä woimaa ollut itziäs hallita? Eilgö minä silloin jorumennut isimiä-

m sinulle tuturi tekemään? Taidockos sen
kieldä, ettei minun armoni estänyt sinua
monesta synnistä, joihin sinun luondos oli
toipunut, ja zoihin sinä kaatumallas olit?
ja kostas täydellisesti syndiä teit, engö mi«
nä suurella kärsiwallisydella odottanut sinun
käändymistäs, ja armosta en kasonut sinun pahatekos pnolen? Taidatkos sitä kieldä,etten minä sinun sydändäs täyttänyt ilolla, a sinun suus kerstamisella, kossa mi»
nä annoin sinulle armon käätchrcs itziäö,sir'
jetylläsydämmellä ja kyyneleitä wuolawilla
silmillä nuoruuden syndeis ylitze minun armoani jalaupiuttaui halaitaxes?Mixcs M
nyt loppuu asti minun armoani usto?

A z

Gie-

Sielu rvassaa.

Ah HERra, minä oli-

sin se kiittämättömin auringon alla/ ellen
minä sitä tunnustais, että sinun armos, u»
siat kerrat minua, minun huikendelewaisisa
ajatuzisani lohduttanut on: mutta en minä
swalitettawasti) ole mjy kobdanut sinun hy»
wyyttäs, kuin minun piti; sillä usian jamo-

nenlaisen minulle osotetun laupiudenjälken

olen minä kuitenkin mastoin parembatietoo
wastauudesta syndiä tehnyt. Nyt seisomat
Minun syndini minun edesäui ja todistamat/

mahdollinen ole sinun suloisuttas maistamaan.
HERra janoo. Ongo minun armoni
päiwäz'i, eliwuodexi ai,
ainoastans yhderi
pysy
wottu, eikö se
kaikexi ajaaxi nijlle, jotka minä omaisudexeni walinuut olen?Tah«
dotkos minun laupiuttani nijn ahdasten ra,
jäin sisälle sulkea, ettäs uffoisit, sen ei tai,
tawan peittä sinun syndejas; eli tahdotkos
nijn lyhyälla mitalla mitata minun armoni,
ettäs luulisit minulla ei nijn paljo oleman,
kuin sinulla on halu ja woima wastan otta?
Eikö se ole minun kerffauxeni, että minä
woin tehdä ylönpaltisesti ylitze sen kuin minun lapjeni ajattelemat ja rukoilemat ja olen
woimallinen? Etkös sitä tiedä että nijn
korkialda kuin taiwas on maasta, nijn kor«
etten minä pidemmäldä

Fiat owat myös minun ajatuzeni, sinun a-

jatustes

jatustes ylitze? Etkös sitä hawainut ole ja
waaria ottanut, että mimm laupiuteni ulottu caickijn minun töihini; eiköstpaljoe»
nämmin sinun tykös? Kossa sinun omat
työs ja caicki mitäs ajatella taidat ei ole sij,

hen

werrattawat, mingätänden eli cuinga
sijs sinä tahdot asetta sinun syndis minun
laupiuteni rinnalle? Jos minä lapsildani

senkaltaista kantzakärsiwällisnttawaadin, etaino««
sians seitzemän kerta, waan seitzemän k»m«

tä heidän toinen toisillensa rikorens,ei

mendä ja seitzemän kerta andezi andamanpu
tä: Kuinga paljo snurembi kanstakärsiwällu
syys ja lanpius maftta sijs minun tykönäni
läytya? Ala sentähden hämmästy syndis
paljoutta, waan rohwaise itzias mimm armo lupauMani Minä olen ne andcmut il«
man A.aan määrämistä; silla' millä ajaalla
syndlnen käandä itzens synneistänsä, olen
minä luwannutunhoht-! kaiken hänen pahu,
dens. Namät lupauxet olen minä tehnyt il,
man lonkunSvnnin eroitusta: josteiden syndinne olisit werirustiat,pitä heiden kuitenkin lumi walkiaxi tuleman. Lupaureni olen
nnnä tehnyt, ilman muodon eli perlonan
katzomata; sillä sen minäwastanotta tahdon
loka poickeepois pahoilda teildäns. Anna
nyt tämä kolminainen minun lupausteni
muoto ja tapa ojenda ja wahwistaa sinna,
,
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ettei

ettci sinun epäuffos minun laupiuttani w5,
benda fais ja ahtaambain rajain sisälle sul,
kea kuin minä itze määrännyt olen.
Giel» wasiaa. Minä uffon, HERra>
auta minun epäusconi. Wahwisia ta rohwaise muum huikendelewaisia sydändLni ss,
nun hyivallä ja Pyhällä Hengelläs. Minun oma tundon duonntzee minun
että minä pelkän sinun wanhurffauttas:
sillä sinä saat aitoin enammän kuin minun
ommundon, ja jos tahdoisit käydä oikem
deUe kansiani, nijn sinä w«la enämmin duo,
mitzisit minua..

jnnao. Minun rackani!
telennkä syy on sinun nykmseen lewottomw
iees., Smä katzot tosin yhdeilä ssmiilä sinun syndeis ja minun IsälN wanhmskaw
ben päälle, mutta ett katzo toisella silmällil

minun päälleni, josalsan wanhurstauson
tulwt afetetuxi ja sinmv syndis jo rangat-

minulle, ustotkos itzesäs jasiuxk Sanos
pyhyydes
menosa tattawas ldyta joifiuun
takin senkaitaist^,,.kuin sinua Jumalanwan«
yurffauden pelwosta pelastaa taidais-, elt
tahdotkos mieluisemmin ctziä sitä minusaja

Jos rauhoitettua mieldä
minun tykönäni?
nijn
ajattele
perän mwis teet.
etzit,
itzefas
olla, eli jos
oma
tekiss
autuan
Jos tahdot
minusta se sanottaman pitä, että minun armom

moni ei sinua

ole? Ellei st»

autuaxi
nusa olis wiheljäisyttä,
misa Armo sitte itilmoitais? Jos sinun laitas mailmasa
zens
nijn olis, kuin pidäis, nijn se ei toisin olla
taidais,
tehnyt

kuin että armon kijtozet ne olisit
turhat maan päällä. Manna' siissinuas
minun puoleeni, ja etzi elämätas minusa.
Tiedätkös mikä sinun omas on? Sinä olet

jyndinen. Anna minun ynn pitää kunnia,
ni. Minä olen sinun autuazi tekiäs. Lu««
letkos minun haawani oleman waettömat,
eli ettei minun kärsimisesänioleyhtäkänwsi«
maa? Pidälkös syndis nijn kllolettawaisina,
ettei minun ansioni taida niitä parandaa?

Wuodattaneko iäkäri kalliit öljunsa,e!i sentähden, että ns turhat owat, eli sentähden,
ettei ne hyödyttä taida? Ei suingcm. Luuletkos taiwalliscn Isäni tahtoneen, että mi»
mm wereni turhaan, elj hyödyttämättömä«a uloswuodatettaman piti? Koffa hänen
wanhurstaudens peljättä sinua, nijn muista,
että se runfasti minullekin tapahtunut on,ja
että Hsn itze Matth. 3:17. sanonut on nä,
mat sanat. Tama «n minun rakas poi»
tan johon minä mielistyin. Minä olen
tullut mailmaan ei duomitzemacm,waan kut«
zumaan syndissa parannufeen. Ka sijsluowu minusta, koffas syndinen olet, waan juuri sentähden tule minun tyköni, min minä
Sie,
tahdon wirwotta sinun. A 7

Slell» wasiaa. Ah HERra, minä tik
van että puhdistama ja sowittawa woitna on
sinun weresas, joka elämä itze kuolemasatin
on; mutta minä pelkän taukomata siU, ettet sinä mitämax taida sinun ansiotas minulle tygö lukea:
walitettawasti minä
sen hawaitzen, ettäsillä
wanha Adami on mi»
woimallinen, jasynnin lijcuturet wie«
nusamyös
lä
wakcwät, kuoleman hedelmitä minusa tuottamaan.
HERra janoo. Hlä itzesäs wääryttä tee
minun armolleni, ja älä walita turmellures
ylitze nijn, ettäs sen kautta minun kunniastani jotakin wähennäisit. Taidatkos sen
kieldä, ettet sinä bawaitze minun armoni si«
nusa olewan
waikuttawaisen? Enqö minä
kerrat
uftat
sinun omaa tundoas lEsuren
rauhaa tekewäisellä merellä prijstoittanut o»
le? Mistä muutoin olisit tuullet sinun tykönäs ne armon todistuxtt ja merkit., jotka a,
jaan walhetuxisa sinun sydämmes ilolla, ja
sinun suuskijwMa täyttäneet owät?Enkö
minä sinua usein herättänyt ole suurella i«
lolla HERrannimee auxi huutamaan? En,
göst minä usein sitä ole aikoin saattanut, että sinä omalla wahingollas Christuxen nimen tunnustanut olet? Eikö monda kerta sinun sydämmes ole minun sanani kuulosta
woimaUisest lijcuteturi tullut, kosta se sinu-

s<»

sa pyhän

murheen

ja

sisällisen sullomisen

»vaikutti, joka wihdoin kyynelihijn ulospuh»
keis? Engb minä ole auttanut sinua soti«
maan sinun järjettömiä himojas massan?
Engs mini usein ole andanut sinulle woi«
maa perkeleen kokemisia waftanseisoares; io>

na sinä perkeleelle saalizi joutunut ollsit,jos
winä aindastans sinun omaan waldaas jät,
tanyt olisin? Etkös muista että kiusaja wai,
nois sinua, mutta minä silloin poistin po«
jes sinulda tilan syndia tehdä, ja kosta wi«
hamies suuremmalla woimalla ahdisti sinua,
enqö minä silloin hckndä puolustanut, ja si,
nua maarasta temmannut? Wielä, koffa
sekä kiusaja saapuilla oli ja tila syndiä teke,
Mllän sinuUeanettin,engömi!,a silloinkan sy«
dändas rackaudella ja minun nimeni pelwol,
la täyttänyt, ja nijn estin sinua, ettet sinä

syndtä tehnyt? Ia kostas usiammin heie»
koudesta lanqeisit, cngö mius silloin pala»
maisella sydämmellä jamettä wuotawaisilla
silmillä sinua taas ylös auttanut, ja sinun

kantzas entisen yhteyden uudistin? Ia näin
sinä et suinkan taida sanoa, että minä, sij,
tä hetkestä, kuin minä sinun uudistures
päälle työtä tekemää,! rupeisin sinua syn»
deihlis makamaan jättänyt olen, joka kui»
lenkin nijlle tapahtunut on, jotka omat kau-

rana tasta'armosta; en minä tahdo maini<

ta muita hengen hedelmitä ja waikutnxia si«
nusa, joita etts kieldä taida. Eikö namät
kaicki ole wastan sanomattomat minun ar,

moni tundomerkit sinusa? Taitako luondo
nijtä aitoin siiatta? Etkös tästä jo taida
ymmärtä, että minä lEsuxen Lhristuzen
ansion, sinun syndeisandezt andamtsexi,ja

senwoimaa uuteen elämään sinulle omista»
maan rumennut olen? Pidä sijs itzestäs
niin wähän kuins tahdot, ainoastans

mmun armowaikutuxeni sinusas korkiaxi
armaat ja kunnioitat. Ole waan alhainen
ja mnrhellincn. Ettäs katzol oman tur°
melluxes puoleen, en minä sitä sinusa nuhdella tahdo; mutta ihastu myös sen uuden
luomisen ylitze kuiit minä sinusa alkanut olen. Ellei sinusa muuta olis, kuin se mitH
lucnuiosta sinusa on, nijn sinun tilas olis
surkia; mutta että sinä tykönäs hawaitzet
uuden luomisen, nijn ele hywäsä turwasa.
Oletkos pimeyteen nijn wajonnut, ettei siwalkeutta, eli ongo syndi
nusa olesenyhtäkän
saanut, ettei sinulla tah»
wallait
sinusa
kuin hywä on, ja varole
tehdä
sitä
toakan

kautta wanhurstauteen? jos sanot, ettei stnusajossyndiäole,nijns olet walhettelia; muttaas sanot, ettei sinusa muuta ole,
ta
syndi,
nijns olet myös walhettelia. Luu,
kuin
letkos kosta minä sinua pimeydestä minun
wftl,

walkeuteeni saattamaan rupeisin,ia sinua uuderi luondokappaleexi tekemaäl,, että mi,
null silloin piti andaman sinun seisahta, en»
nen kuin minä työni sinusa täytin? Sen,
tähden, minun rackacmi, älä perkeleelle eli
OM'Ue turmelluxelles sitä siaa anna, ettäs
wastan ottaisit;
heidän todisteensa minua
eli ajattelisit, ettei ne pantit kuin minäsi,
nulle andanut olen, olisi lliin suuresti ustottawat,että neminun armostani sinua witzeyttä

taidaisit.

Sieluroastaa. AHHERra,minäen taida sitä kieldck, etten minä usiasti sinun tai»

Wallista lohdutures makeutta tundcnut ole,
joka monoa kerta mun sieluani ilahuttanuc
on. Mutta woi.' minun murheeni on sitä
suurembi, kosta minä oman wikani kautta
sen itzeldäni estän: sillä minä olen sinun Py»
hä Henges murhellisezi saattanut, tosin,
minä olen kaikin tawain Händä estää kokenut. Josta se tullut on, että se lohduttaja
joka surus wirwotti mun sieluani, on linnusta poiies poikennut; engä nyt niinkuin
ennen hänen läsnä olendotansa tuta taida.
HLRra janoo. Että minä olen muuttumatoin. sijtä on se tullut, ettet te, o Israelin lapset, ole huckuneet. Se on kyllä tosi,
että te monen muutoM ale annetut oletta,
mutta minä pysyn aina yhdMnsä/ja mi'
nmt

liun tykönäni ei ole muutossa, eikä tvalkellden ja pimeyden waihetusta, lac. i: 17, H,
la st s oleheickomielmen, ia älä ajattele knins
minulda pois hylätty olisit. Jos tapahi
tu, että minä usein kaswoui sinnlda peitän;

se

owat kuitenkin kaicki minun tieni omilleni
sula laupiusia totuus.Se joutuu sinulle hywch'i,etta minä sinusta usein luowun mut,
ta se on myös sinulle hyödytyMi että mi»
nä taas palajan wkös. Sillä kossa minä
palaiai,, nijn on se sinulle lohdutnxexi, ettei
alinomainen moninaisten kinsausten tuffa
sinua langetta mahdms. Etkös usein ole sitä
hawainnut, koffas olet rackaudesta sairas
Mut, ja minä silloin wirwonn sinun minun
wijnalei!eillä«i,ia wahwistin minun omenia

lani, minun hedelmsnt owat ssnun suusas
makiat; minun wasen kätni on sinun piäs
alla ollut, ja oikialla kädellä halaisin minä
sinua, Kork.Weis. 2: mutta ettet sinä minun lohdutuxcstaniylöspaisuis, ylönkatzois
welijäs ja minua wastan syndiä tekis että
myös omalle wsimalles sitä lukis, Mitäs mi«
nun andeliaisudeni kautta saanut olet, sen»
tähden olen minä sinulda tämän suloisen
tnndemisen estänyt. Anna miilulle oikia
kijtos, että minä parhaitin tiedän, mikä si,
nua hyödyttä. Jos se minun palwelialleni
Pawalille oli hyödyllinen, satanan rusikoi»
/

se

tzemisen

tzemisen kautta
ylön

tulla nöyrytctm-i, ettei il<
paitisus händäylön paljo o«
lis korqoitanut;kuinga paljo cnammin hyödyttä se imua, cttä minä pidän sinun nöy.
ryden alla sisällisteil koettclemustem kautta?
Jos '.uinuu lohdutuxeni alinomaa tykönäs
ollö,niins pikinläldänsä luulistt, taiwaan
olcwan pysywäisen kaupungin luaan päällä;

moitustcn

ja nij»

lackaisst etzimästä

parembata, joka

tulema on. Sillä pidäisit silloin wiheljäisydes pajkau huonenas, ja Jumalan armo
palat nijnä herckuina, kuin Hän pöytäns
tykönä sinulle luwannut on.

Tutri

minkin rakastan sinua: waicka en minä alati
nauramaa suuta sinulle osota,engä katkm

aikoin sinua ilolla täytä; silla joita minä ra«
kastan, niitä minä loppuun asti rakastan.
kamarini owc>, sinulda suljc-l,
Jos minä tapahtu
nijn ei se
sulkeaxeni sinua ulos,

wacm opettaxeni sinua kolkuttamaan.Kosta
minä monella peitteellä kaswoni sinulda pci,
tän, ettcts minun kaswoini suloista kirckaut,
ta nähdä taida, nijn tapahtu se aincastans
ylösherättäreni sinua etzimään minua. Ia
waicka se u»ein näkyy, nijnkuin tahdoism
minä luopua sinusta, nijn se sitä warten ta<
pahtu, että minä herätäisin ja waadeisin si>
nun seurcimaan minua,ja riendämsän maa-

sta

nähdä
sta taiwafeen,kusas minun alinomaa
ja nautita saat. Jos Joseph nijn wijsas ja
taitawa oli, että hän
wellildäw
nöyrään
sijhenasti
että
kätki
heidän
sä
hän
syndeins tundoon saatti: jos hän tätä wa,
sta>; nijn ystäwällinen oli, koska hän heidän
nöyrytetyiri näki, että hänen rackaudensa
paloi ja tuli waadituri itziäns heille ilmoit»
tamaan: luuletkos, että minä wähemmäUa
wijsaudella ja rackaudella kohtaan sinua?
Cananecm waimon rukoureen massaisin mi,
nä aluusa kowin. Nijn tahdon minä usein
myös tulla senkaltaisena pidetyn, kuin oli»
rakastan, fa
sili mma'kowa llijue joita
nijnkuin minä heidän rukourian awihaisin:
mntta wihdoil» tahdon minä kuitenkin rae»
kauteni heille ilmoitta, ja heitä iydämmen
syleillä.
/

laupiudella

Si-11, wastaa. HERra, anna minun
lviela puhua kanstas, ettäs wastaat minua,
nijn en millä enääwalitta tahdo: jos me sa«
noa taidaisimme,että meidän laitamme nijn
on, kuin sinun pyhä sanas meildä waati,
nijn sillull monillainen lohdutuxesilahutais
meitä. Mutta woi! kuinga kaukana minä
lvielä ole» sijtä tilasta kuin minun pidäis o<
lemall? Minun woimani onkadonnnt, sen»
tähden minun järjettömät himoni usein mi»
nulle ylläkön tekewät. Jos minä hangitzen

niin en woi engä taida rukoilla kowan ja kylmän sydämn.eNi tähden:
murhellinen hengi, särjetty sydän ja wcttä
wuotawaiset silmät wielä minulda puuttulvat.
minäsanasas lohdutusta etzin, nijn
en minä löydä. Epätoiwolda minä waiwa»
tan. Ahdistuxen ja mnrhen woima on mi»
nuawastan.ja taicki tämäll»?on heickoudstt
minulle saatta. Sillä yhdeldäpuoleldc»/
walkeudcn puutoresta kuin minua neuwoman pidäis, niin'mun epäustoni pettä minun; ja tykönäni senkaltaiset ajaturet ylös,
nostaa, nijnkuil» sinun knritures sais alkunwihasta, ja että minä oman tundoni määrän luulon oikiana pidäisin, nijkuin sensoimut ei perustamattomat olisi: toisclda puo,
len ou minulda lohdutus poisa, kuin sinun sanas miinllle anda,
wastan otta»
waisen woiman puutoxcsta, kuin ustosa on.
Armahda sinuas sijs, o HERra, minml
ficluni surkiail tilan päälle.
rukoilemaan,

sen

sa

se

sen

HERra janHo. Minun rackaham äläwa»
jawaisudes tutkistclemufta anna sinuas teh<
dä tzeickomieliseri. Ajattele sitä, että sen armon mitan, kuin minäpyhiUenimaan päällä annan, kutzun minä almuri ja Hengen
ensimmäisexi hedelmäri; sen kautta heille
tietä andain, että se kuin he ennen saancb
owat/ ei ole werrattapa sijhen, kuin heldä«
edes'

saaman pitä. M sentähdey sitl
etzi maan päällä, kuin minä' päättänyt ole,n
en ennen andazcni sinnile kuins tulet taiwaseen. Sinun autuudes täsä elosa ei seiso
edespäin

täydesä rawitzemisesa ja nautitzemisesa sijtä
hywydestä kuins mielelläs halajat; waan
isomisesa ia janomiscsa sen perän. Jos minä olisin kiittänyt neautuixi, jotka nytwanhurstaudeUa rawitan, niin sinulle olis syy
lcwotoin olla puutores ylitze; mutta minä
olen isomaista ja janowalsia autuizi kiittänyt. Kmkas sijs pyydät rawituri tulla, ja
olet syllnin palwclluxesa wäsytettynä, ko,
stas minun sanasani lohduttlstas etzit,ja ett
kohta halusjalken löytä taida: nizn muista,
että minä olen luwannut täyttä heidän halunsa, jotka minua pelkäwät. Jos sinun
mieles
ylitze paha on, ettet sinä aina yhtä sowclias ole rukoileman, nijn tiedä se,
että minun lapseni usein owat omat kowat
duomarinsa, ja että heidän tilaansa ei aina
pidä mittani an sen jälken kuin he itze tundewat. Sillä moni rukous heildä tehdän
paljaalla huokailulla hengesä j«ota he tosin
edes tuoda: kuitenkin ne
itze ei taida juuri
minulle owat tutut, ja owat nijnkuin huu<

sen

tawaiset öcknet, jotka minä mahdottomasti
taidan jättä wastamata.
Sieln xvastaa. Tydy nyt minun sieluni
Men,

sijhen, kuin HERra tekee, ja älä enffnkän
epäile sijtä, ettei sinun raadollisudes ja si,
mm pyhä halus kerta parattaman ja tay,
tettamän pits. Muista mingä mnrhen sun
Wapahtajas piti nijstä ihmisistä jotkahändcl
Minä armahdan vanjaa, erca
seuraisit: jo
he orvar kolme paixvaa minun tykönä»
ni wijpyneer, ja ei ole heillä mirän
xvära ja en minä rahdo heira ryköäni
märä pois lastea, errei he tiellä rvaipmst.
Matth. >s: ,2. Ah suloissa ja lohdullisia
sanoja! Kansa ei Häneldä mitan ano, ja
Hän on kuiteukm walmis heille andaman.
Jos hän heidän maallisesta tarpeestansa on
pitawäinen, luuletkos sns Hänen
unhottaman heidän hengelliset tarpeensa/

huolda

jotka erinomattain Hänen murheen pitonsa
ale uffotutowat? He seurawat Händä kol»
me päiwää, ja lukee Hän pitkäri ajaaxi:
he omat malmit luopumaan Hänestä, ja
hän pelkää, että he tiellä »vaipumat. Woi
minun heicko Moinen ja lakastunut sieluni!
etkös kertakan tahdo oppia ui?oa sinuas st'«

seu

nun lumalas armohon? Eikö Hän sinua
wastais, loka huudatHänen tyköus? Eikö
hän sinusta murhetta kannais, joka händck
toiwot, ei ainoastans kolme päiwää, mut»
ta myös monda wuotta? Pidäistö Hck»
ne»/ joka ei saldinut mjtä waipuwan, jotka

ka olit tiellä Hänestä erkanemaan, andamcm sinun lantua koffas Händä senrata

tahdot? Ah suloisin Wapahtaja, antuat
owat lie, jotka sinun halduns itzensä uffo»
wat! wahwista stjs, o HERra? uffo sinun
päälles, ettei mikan kappale minua sinusta
erotta.
Mitä sinun uffos heic»
HERra

kouteen tulee, joka, niinkuin minä näen,
on pääjuuri kaickeen sinu,» lewottomutees,

se

saa alkuusa, eli tiedon, eli myös
minun ansioni omistamisen puutoresta. Se
on tosin erinomainen hywa työ,' olla ym«
märtawäinen > kosta ymmärrys totiselda
walkeudclda ön »valaistu: rukoile siis, että
minun walkeutwt sinua »valaista mahdais,
rukoile ynnä ja tutkistele Pyhää Naamat,
tua ettet sinä jonkun erhetyren kautta omanijnkuinons
sa tnnnosas tulisi lewottomaxi
on, että mi'
kyllä
oikia.
soimu
Tosi
uä sinulle oman luunon andanut olen että
se muistutais ja waroitais siuna, ja silloin
sinun ne muistuturet wafta,l ottaman pitä,
kosta ne minun ilmoitettua sanasani wah-«
wistetan. Kosta sinun erywäincn omatundos iosa kusa afiasa pellättä sinua, ja herättä sinusa ne ajatnret, että minun koettelemiseni jarisiini owat minun haluttomute«
m merkit nijn liljoin ojenna omaa tundöos
pa»
nijn

se

sen

/

Jumalan sanan kautta. Muisniitä minä kuritan, kuin minä rakastan, ja waicka minä sinua kuritan, en
minä' kuitenkan pyda täyttä sen kautta mi<
nun wanhurffauttani. Se on ihme, että
paremmin
ta että

senkaltaiset ylösnousewaiset ajatuxet jonkun
lewottomuden tehdä taitamat. Muista niitä suuria lupauzia kuin minä palwelialleni
Davidille andanut olen, ja hänesä kaikille
pyhille, Psal. 89: 32,3 3,34. Jos he minun jääräni rurmclewar, ja ei minun
pidä. Nijn minä heidän j'?»'
ranyaiien, ja betdän pa«
n>iyalla
dinsä
haaworlla;
murra minun ar»
har rekonla
msani en minä hänestä käännä pois,

enqä jalli minun rorllunni wllpistellä.
Siclu rvastaa. Ah lohdullisia sanoja!
minun sieluni ala sillen niitä unhohda. jos
wielä Hänen witzansa makais sinun »lissas
päällä, ettei Hänen laupiuttansa sitccllkan
oteta sinulda pojes, ja waicka sinun riko»
xes owat monet, ei kuitenkan liittoansa
sinun kansias rickoa tahdo. Karta ettet sinä heickomielisydesäs ymärtämittömydelle
lumalall waikutuxista tykönäs siaa anna.
Nijnkuin
hurffas lobb karsimisesansa

se

luuli, että HERra nijnkuin wihamieswaiwais händä syndeinsä tähden, ja wielä mui-

sti hänen

B

ei

HERcan mieli, joka siitä hawaihätien kantzans tapahtui; nijn olen minäkin usiasti ajatellut, kosta HERrau käsi rastas minun päälleni ollut on; ja

ei ollttt

tan kuin

kaicki sijtä on tullut, että hän minun
wihamiehcni oli ja tutun armonsa armotto»
uutteen muutti, ja ennen iiankaickisia aiks»
ja armottomuden minun ylitzeni määräis.
Mntta HERra, anna walkeudes pysyä' ty»
känäni, etten minä edespäin senkaltaisilla
haluttomilla lijkuturilla sinua wastan syn»
diätee; ja nyt HENm, puhu wielä palettä

weljalles(palckapijkalles) silUsinuu

lohduMitä ustos heickouteen

tures mun sieluani wirwotta.

HERra

tulee »ninuit lupauriani wastanottamaan ja
jtzellens omistamaan, niin muista, että minä olen se. joka ei säriettyä ruokoo muserra, ja suitzewaista kyntilänsydändäensammutta tahdo. Mikä wahembi sinapin Ne«
mcudä on? Ellei sinun ustos mitta
bi olis, en ole minä sitäkän lupausteni nau«
titzemisesta lllos sulkenut. Armias Isä löy<
ta sijnä miclinouttensa, että heicko lapsi hä«
nen kädestänsä kijni pitää: etkös tiedä, että
nijnkuin isii armahta lapsiansa, nijn armah»
ta myös HERra pelkäwaisiänsä? Etkös o«
Ie lukenut, että waicka minun palweliani

suurem»

Jakobin usto heicko on, kosta hän suuresti
Esau-

da waiwattu,kuin minua jokapäiwä
ahdistaa. Minun sieluni ainoin loh.
dutus lepää sinun laupludefas. Sinä
olit Josephin kansia/ sentähden faugius
hänelle otollisembi oli kuin Potlpha»
rin suuret huoneet Sinä olit Da»
nielin kansia, sentähden kiliuwat ja»
lopeurat. ei händä wahingoittaneet.
pysy myös minun tykönäni,
HERra
jc, emuina sinun woilnas lninun sielu»
sani, uijn minä elän. Ellei aika wi«
elä tullut ole, että minun etehes tule»
man pitä ja sinua nähdä saaman,
anna kuitenkin tänä minun kulkemi»

seni aikani, täsä wleraasa maasa, si.
nuu suloiien ja ihanankasivos walkeu»

den nähdä, joka minua wirwotta ja
wahwistaa: sillä sinä, HENra, sil«
män rapäyxesä taidat sinun suloisisa kaswoisas anda minun nähdä nijn
ren ilon, joka yldäkylläinen on ijankalc'
kisesti luinua ylöspitämään. Ilman
naita kaswoja täyty minun uskoni rau»
weta, minun toiwoni lakastua, ja elämäni waipua: sentähden, o HERra,
älg peitä kaswojas minun sieluldMi;

suu»

waan

sinä sinun tvijsiw
jälken annat minun lnai>
staa tuskaa, nijn anna minun myös
nähdä, että niinkuin minun Niskani on
sunri, myös minun iloni Msnren
sturen kautta minufa ylon paltinen ol'
!a mahdais. MiM tiedän, että sinä
aina armoja kaHot «uinun puoleeni luutta, o HERra, anna minun myös
maistaa ja sizällijcsti tuta, että Mun
silmas minun yliter,i on walwowai»
nen, että minä tma m.chioaiim kuiu»
ga silloinen, ja cläNärl mewatnen si*
nun armos on miNun mm helliselleja
ja

nijnkuin

amws

anomalle sietullmi.

.

