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IMXippt
Mtemen Spttmn tunnusios.

waiwainen syndinen ihminen/joca syn-
AMnis/ sekä ftnnyt että chndynyt olen/ ia wie-

syttäkin / caickena minun elinaicanani
synnistä elämätä pitänyt olen/ tunnustan caikesta
sydämestän/ sinun edesäs/ o Laickiwaldias i/an-
caickinen Jumala/minunracas taiwalinen Isan/
etten minä ole sinua racastanut ylidze caickiacap-
paleita/ engä minun lähimäistän
K?ina olen/ (sen pahembi) monella muodolla
rickonut sinua/ ia sinun pyhä kästysanas wastan/
seka a/ato^illa/sanoilla ia töillä. Ia tiedän idze-
ni sentähden ansainen ia uMcmckisen ca-
dotuM/ jos sinun pitäis minua nisn duomidze-
man/ cuin sinun cowa oikeudes waati/ ia minun
jyndiniansainet owat. Mutta nyt sinä racas
taiwalinen Isä/ utgosluwannut olet/ ettäs tah-
dot armon ia laupiuden tehdä/caickeinwaiwaisten
syndisten cansa/ jotca heitäns parata tahtowat/
,a wahwan uscon eansa/ paeta sinunkäsittämättö-

A män



Uxorcl.
ö nomi

Man lapiudes tygö/nhdencanft sinä tahdot armo-
linen olla/ ehkä cuinga he owat sinun wastas ricko-
neet/ iaet itänans ena heidän syndians soimata.
Siehen minä myös waiwanen spndinen idzeni
luotan/ ia rucoilen turwalisesta/ että sinä sen sa-
man sinun lupauM Mkin olisit mintllle armolmen
ia laupias/ ia anna caicki minun syndini attde,n/
sinun pyhas nimesklftqrexi ia cunniqn.

SeCaickiwaldias tjancaickinen Iltmala/ hänen suurestkäsittämättömäsi laupiudestans andacon meille caicki meidän
syndimme ia andacon armojans parata nmdan spndistL
elämätäm/ ia saada hänen cansans ijancaickiscn elämm/ lE-
su/en CHrisiu/en meidän HERran cautla/ Amen.

Chnst.lst.Tama lucu/ cudzntan confeMo
vei eommumz, i. e. Julki Nippeli phteiseZ SyN-

män/ yhteiscstia julkisesi asettanet Seuracunnan waihellapi-
dettawaxi; on mpös cauwain aica aina yhleisnä julkiSymun
tunnustoMa pidetty: iataitan (sekä soweljas on) wielanyt-
kin aina eaikilda yhtciftst/ sekä idzecultakin erinomaisesi ntjn
Seumcunnan phteydes julkisesi/ cuin colona idze wälilla pi-
dettä/ia spnnit tunnustettu Ianijncuin meidän tule aina
meidän syndim tunnusta Caickiwaldian Jumalan edes: nljn
on tämä synnin tunnosios aina ia jocapäiwä tarpclinen idzecul-
takin (nuorild ia wanhoild) pidettä (ionga tähden se myös cnd-

nijncuin Jommui EhlolugW
selityM (syndein anden andan;istawcoiliesa) onneuwotlu.
Ia nijncuin synnin tunnustos eiainoastans suusta/ mutta myö»
sydämesi ia wchmsi uswsi pitä ulgoskäymän/ jMahdmmyös

', mm<z



tämä eli uscon ettams
M/wahwal uscallurella turwamlne Jumalan cautta armoon/
HERmn mutta/ ionga Jumala cuolluista on
plösherattänpt caikilleiolca sen suuns cansa tunnustamattasi
dameMz?s uscowat lO,

....

U?<»lMmyo« on monda muuta caunista G)7i,!,ltt tunnustost/ ?l«acc!«
erinolnaistji si,nä pyhäsRanmtUö/ wanha» l« Vdes Tcjta»ncnti«/
s.ioca cnd;ucan löibiia,ri) Nijn cuitengin täniä on meidän Esi mie-
hildäm jocft yhceisestia idzecultakin asetettu pidettä;
scnwuoxi/ että täsä nijncuin yhdes Suminas on caicti n,u«t cootut ia
sisäi sichctuc. Ia että yhteinen Länsiä tämän yhden sitä parcmin op-
pisit muistaman/ a,in se/ etrZmonda edes pandaisin/ eikä sittenyh-
läkän ,nnistet« taitaisi. AVaan ei senwuoxi ole n>yo» nmita cansch
kicltyoppmmst. Aot» colmeOsa:
I. Synnin tunnustos'. .

11. Vjcalllls Jumalan ar-
moon I.A. mutta.

111. Paatös/nöyralrucouM

EnsimämmGst. I. ?al^.

l>, Keneldä Jumalatätä Synnin tunnusiosta waati/ tti<-
Niittäin/aEngeM: eihywild/ jolca Jumalanmieldäcostanpahoita': eikapahoild ckPiruld/ Ma ehkä he owat Synnin
tchnct/ ci ole cuitengan lunastust lapahtunltt/ joillaei myös yh-
<äl, toiwo ole eli paasin pääiwä helwetist ia ijaisest Spndeitt
wnsaisiu/esi; Mttalhmifild/ jotm sckäon Syndinlan-
genet/onMtiös lunastus tapahtunut MälimichenlESVxencautta/joille myös Jumala wiel tänapäulupa armolinenolla/
ainoastans että he tunnustamat uscosa heidän spndiäns.

Mingä calminen iuondocappale ihminen on Juma-lan edes? Nimittäin/wihelMncn Mlwanen: Ei ainoa-
swsruumiMen puuttumisten caulta/ että se eine jg wn indo

A jotta
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jollahän ylöspidctan tulecaicki Ilimalali kädcst: MttMho,
enammin on muoto romwainen/Wni<: langcmiscn
caulta/cilsinne olemmacMi pois mestannet sen täydelisen wan-
hurscaudenia pyhyden ia tjancaickiscn clämälV johoonia jota
wasten me ensist Ilimalald luotin; ja tästä waiwasudesta
me taida ikanans muutoin ulgos kehitä/ waancttä
ia lunnustam idzemhengelisin ioisi eimitan hpwpt
ole/ ia jsomme ia janomme catitta
tulla/ia nijn meidän sielum tulerawituri/ tulemmyöstaiwali-

ia tjancaickiscn elämän perilisen'.,
in. Mika on syy/ alcu ia juuri taincaltaiscn waiwasu,

teen sillaSynnin tähden on cuo-
lemct tullut > Nljn myös caickinainen wihcljaispys/ joca
cuoleman edel käy/ hamastsyndymisest nijn cuolcma päiwan:
nijn myös idze cuoleman carwaus/ ia wiclä sitten jumalattomil
ia calumattomil ijancaickinen rangasius.

Taincaltaiseen wiheljälsyteen/on ihmisen saattanm/MD
PetljyNdl/joca on coco ihmisen luonnon turmellus/ enM

msijtamuihin ihmisin (iolca
toinentoisen jälkenowalulgos tullet) ryhtynyt ia tartu-

Nllt cuinspitali/ iaEsiwanhemmitten sydämesi puhkennut myös
muihin wuotaman/cuinpcha märkäpaa/ ia wiclä ainMlgoswO
sopi/Ntjncum cannosi iaWhasiwesasi Mapuu caswapi. Ia
Nijn me jynNtssäDmme Aitim cohdus/ syllnissä myös sijla
syIMYMMe/ 'aolemme luonnostam Jumalan wihanQpset.

Sitalikin tämän wiheljäispden cnandä ihminen
SyNNIN canja / sijnä että hän cohta spndymästans siMlistck
elamatapita caickena euaicatMNs/Mnaiill se puu ioca

cohtacannosta rupe pahan caswanm!,. Ia tamataMu/
sist ihmistnMäMS/ ioca paha on ylidzen caickia/ li-
masi miorudesi/ josiaUlgoskäywat pahataja! »rct/,

«nur-

M./:^6.

MNIS mise.

M213 coei.



Mlchak/salawuoteudtt/warcalldet/scc. Sitä-
likin juim canja (iom sydämen tulki on/ia jongakpllpdest sull
puhu/ /!^4-) pahat pubet/ hapialiset laulut/
hlwmliscjuwt/halirclisct ilklat ricttaiscl

ioista mikistä lllgnnpita tckcmal: wljmeis päivänä/

ldzepahaltegoltaptetan.
iv. KttawaMnSpnditehdan? /cusista

lumalata ia hänen kaffys wastan/ sijna/ mm me
racasta Jumalala meidän racast laiwalistlsäm ylidzencaickia
cappaleita/ nijncuin pyhas iaisas ano m waali/ waanricomaina
hänen mielens (ionga mielda eiikanans kenettgän
saattaman) iaylidze kayma hänenkaffpns monella muoto/aja-
toxil/sanoilla ia töillä. Sijnäwieres (ZPNdt MpahtU
Lahlmaist wastan/cuin en me racasta handä nijncuin ldzemeiläm/ Jumalan oman Myn jälken/ Lev,

Synninrangaistus/ cuinonHelwetti
ia ljancaickinen ioca seura Jumalan oikian duomion
jalken/ synnin paljouden tähden. Ntjn paljon cuin Ajalisi»

tule/ cuinon/ Sodat/ eallit ajat/rutto iamuutlau-
M/ Canjsain ahdisturet ia pahasti Mus plidzen cMeioM)-palten/
tclla/ ettaneowat näkywaiset/ iahuokemmat ia
mon ajalla tapabtuwat: Mutta ljancaickinen se nimitetan/
että iocaei niistä näkywgisist pMnnMtee/ jotcaarmonajalla
tapahwwat/ nijn sen ihmisen pitaMsi caickein Perkeleincansa Hewet^MMiettaman.Tästä l. opime/ että eaicki ihmiset owat Syndiset Iu-Malan edes: spnnis stginnet/ synnis syndynet/ ia spnnisi elä-
mät caickenaeliaicanans edesans pitawaiset/nijnminK.Vav) <i
todista: Ladzo/mmaolensyndlsestsiemenestsyndv

A H npt/

mzla per»
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nyt/ ia minun Hitin ötl synnisä MMUtt sijttanps4

la/ erhetpxet cuca tietä/ /Z. i/. siNa moninaises me cllkin
puutumma, /6c.;,2. lawanhlnscasiinlange seidzemenkerta/
ia nouse jältens: mutta jumalattomat uppowat oimellonm-

Olcon u> sanottu mikille että idzeclckin tunde
iamnnusia tdzcnö nijncum caicken tule jano: SMnaolen thmmen: ttljnann tule cohta tunnusta/ minaioca
ihminengin olen/ minä olen syndtNM waiwameNlumaJ
lan edes. tasia ei ole veikan ulgos otettu/ waan tama sana
WlNä/«aicki sisallensulke. NijnettaKeisarit/ Kuningat/
Ruhtinat/öcc> pita tunnustaman idzens syndistri waiwaiseri.NtjnaiiN 0N vavicii/ 2,
(viclc orationem 51an2lli8) ia se suuri Aleciin/ ia ?erlMlZ
Försti sO<l«. <f.) ia H, ?ropket2 Daniel, tehnyt/ sanoden:
Me/ meidänKllningam/ meldän Förstim/ ia mei-
dän Isam täyty häwetä/ että meolem si)Ndi teh-nee M ollet jUMalattotMt/scc. Ia npt HERm mei-
dän lumalam/cuulesinun valwelias rucous/ Kc.

U5. l.

«c liorno

!'rinci^>es.

cs°"".

Sttälikin caickiPispat/ Papit ia saamamiehet MaM- '
nusiamanheidän Nijncuin on F

26,7/,Pawali/ i,?l)«. />^.-tehnee ia )c>cl
neuwo: 'CePapit HARmnpalweKat/ ltkekatia
sanocat: 2ih HERm armahda sinun LanM/
ö:c. Nljnmyös caickiPeshen Mnnat/ iaGnannat/ iMjce
jaPcrhet/ m caicki tmmi solisti ne »niehet eli waimot/ pienet
Mlcka suuret) pita tlttuuijcalnan hewan pahudens/ ntjinuin idze
luMlasano: Jys MteS eli walW Ncso HZ>RM

/oe/.'2,/^.

/^/».;;<5



wastan/ heidän pika klmnusiaman rico)ens/scc.
Nain Tuhlaiapoica tunnstanet hridan ri-

Maacunda Jordaniil pmbarild/ llninustit heidal: syndms/
Solamich^t/,«<7,^i^.

ttijncuin siis ci ole yhtäkän ihmistä>oca ei syndi»
waancaicki owat sjmdiset/ nijnn,yo3 caicdein tule tunnusta heidän
syndins < sanoden: Mmä waiwamen syndincn ihnnnen/etc.) >oca
»imuroin amuaxi tulla tahto lu'"alan cde«/ silla 52lc>mon sano.-
locapahan teconskieida/ ei hänmenesty: waan
joca sen tunnusta ia HM/ hänelle mpahtu lau-

/>.28,7Z'

uu Opime/ Mitkä Synnit idzemngitt tunnustamanpita? yhteisest IMalan edes pita meidän caicki synnit tun-
nusialnan olis ne tehdyt tieten eli tietämät: nuorna eli waw
hgn: Sanoill/töil elichMil; mjncuin mc tunnustani täsäphteifes Synnin tunnusto/es. "ia tama taita tapabtu sekaSeltt-acunnanyhteydes/ Synnin
nustoren simowat ia tMttM« annoia lumalalda/ (nijncuin
Israelin Canjf~ owat
cundan coottuna//oe/, 2,/;,) Ntjn myösRipille kaydes/ eusa me
phleisesi Jumalan siiarna miehen tunnustam,
(mjncuinK.l)avicl lulnalan edcs/1.H1»,./2,/j:i<,
muutamat Castaian//^.^,;. L./,
ollesa/ ainajocapaieas/ nijncuinK>Nilviclon tunnsianutalng
hanens Jumalan edw/ iamcoilla hanasi sondeinan-

andamusta/ 4.A;i, *

Us.;.lnkan.
coniiicnclil

HNNömalsest ne synni?/ iotcacrinomaisest jMWst
tehdyt owatclicnnomaisefiwaiwawalihmlst/ on tmwuji.cn,.
W.tt/ Ntjnmm Jumalan/nhn myös jolca juikistt owat/ m Seu>wcunda pahoitettu on'/ pitä erittäin ia julkiseii
Ms_MnMeMW,/ m rucpjldMM lom_^^^

2. BmzuK»»



pahenlwM ia ettei hanestmuut pchennust ottais; Nain on teh-i
/o/7, seEucurudziainen i.c7o>-./

7. ia 'lKeoälllius Keisari/ ia se Synnin lunnusios cudzutan
Sikälikin ne synnit/ jotca ihmisi erittäin waiwawat ia

nijncuin pisielisit omas tunnos/ taita ihminen SaarnaMiehey
edes myös tunnusta/ joca cndzntan confslllo auricularis.

eika sen enambi/ eli Saarnamiehentule muille ilmoitta/
waancaikesi sydämesiNtjtäcaluman/ m ottaman jallenslohdw

ia wirwoturen Jumalansanasia/elta lEusFHli-
Melole tullut wanhurscaita cudzuman/ mutta
sytldtsita parannu/een. Waan ne erinomaiset
joilla lahimaisen mieli on ricottu/ pita myös erittäin sen edes
tunnustettaman/ia sowindorucoildaman. Mjn on
weljet/ tebncl. Stjta
Myös Chrisius neuwo/ ia /..//,;: iaP.Pawali s/,/).4,

26. i/en,P. sano: WINeN toistb

K4. »^.

Qc.;,
len teidän ncoxen/ ia rucoilcat toinen toisenne e-
dest/ että te terwet olisma. Ia lama cudzuean con.
fellio?olitica. Ia mle tietä näija erinonialsis syimis tunnusto-
xis/ tttä mitä suun cansa lähiuiälslllcn tehdän/ että se ftdäntes Juina-
lalle «pahtu. Ia ,og lähunäiset on paatunet syndca andcxi anda-
,nan/ nijn he tanawat pitäcuitengm hywän tunnon Imnalan edes/
cttä Jumala o» »e «ndcxi andanut/ cosca täydclincl» camnms on
tapahtunut.

iv. Opime/ Mika meitä mahta kehoitta Synnin tuw
nustoM ia tapdelisen nimittäin i> lulnalanoma
'My/
lettyin (ia muitten) catuwaisten synnisien esimerkit. 3.
niu paljous/joita me joeapäiwä teemme: nijn mpös jompaa
wa ia joca aicapita tnnnusiamau ia catuNMen tekemän/ erlw

omaisesi ettenme ole wissit meidän cuolema hetkeftam/ clka
' ' ' sitten

Us.4>lns°r.
in sullivil
->c!>eräcc>n-
seilionem.

2.

3-



sitten enst dle yhtMn catuliiUM palcka. 4. NemomwW
syndcill ia widzauxet / jotca me näemme meidän
vaallem seisoman/joijtaidze Ilunalapuhu/

4. Lcc. Ia jonga spdan ei naita warjähda/ eikä anna
idzeenscammuM/ NetWVatHelwettinia ljancaickifeenwai-
MIM Pecklem ca<,s?M.tMemt,n/M.2),4/,46.
wes/ jocatulikiwestapala/ 15.20. cusa on itku iahammasten
kmstps/M.2;,z0. seka sammumatoin s> Se
lohdulinenlupaus/ elta jocainencuinspndins tunnusta iahpljä/
pita laupiuden löytämän Jumalan edes/ 2<5, saaman
spndcin

iatuleman Pamdistn -cansa/ /.. 2^,^.
v. Opime/ cuinga ia Milla lawal meidän pila spndime

tunnustaman ia catuman/nimittäin, Mikestasydamestam.
Silla Jumala on caickeM ajatusten wdistaia/ m
tundewlisest caicki sydämet/ lacuulccaicki sanat/
/sö.

ia joillaon petolincn spdan/ Scntäh-
denK. sano: Autuas on se ihminen/ jollenHERra H
soima wäarullä/ ia ionga heNgesa eiwilpia '

4<

ul. s.InK,!-.
«Ie moäo
conötenlli.

Osa.
TM wistg MZ cdeZpannan:

l. HERran Jumalan meidän wckaN iaiwallsenlsamlohdulinenla wahwa lupaus/ cuin hän ulgos luwannutonar-
molinen ia laupias olla caickein waiwaisien spndisten cansa.?VMN ettei t«sg meille selMft edespanna Isän Jumalan lupauxet/
HZnen armostans caicka wastan/ semähdenpitä n<eid«n cdzimä» f?>kirjotuxtst paicat. I« crinonminenon se/ cuin id;e Junmlas«no:
Wn totta (um mmä elan/sano HERm/HER-

B ra: ei



ta t et minullekelpa Jumalattoman enMma sel-
kä ole minulle fijtä ilo) mutta paljo enämm/ että
jumalatomparanda tdzens hänen jumalattoma-
sta menostans/ iajäa elä..,M/e,, H3. /,/F.(Z'44s

u. Kenyn tule tietä/ tene<»ga cautta lupaus on meille
annttw/Midzestamolem Jumalan wihaniapset/ engalaido
IsantpöNtutta/nimllMnhanenrackan Poicans

cautta/ ninrmn A Pawali sano: Jumalan
poica IH>SVs SHRlstns/jom teidän seasau
meildä stawattu on: hänes ealckt Jumalan lu-
pauM Pwat NljN M Amett> Ia hanm
«aidmntulla Isan

/o, 43.
iri. herran kysytän; issWnmla on luwannut hänen psle

ea»g cauna caikille arn,<?tinen olla/ mixei sijg caikille tapahdu syndei»
Mdn saammen; n>ssta««: SyNdlftt owat cahtalmset: toi,
ftt owat sptto
mst luopu/ eikä pane wahwa usto Jumalanarmoon Christu/ew
mutta/ ia sentahden he dlwmitau/ /, /?. Toiset owat

WMset/ jotta heitans parata tahtowal/ se on/ fotea caikest s^
' dämestä»» catuwm »amnnnstawac heidän synving/ että heowat?u-
,„a'an m lähimäisens. »uelen rickonct n,onella nmoto/ lasenwuoxi

LIidHN/ ikän^n^clM»»^M«c«ltaisl tehdä?i-sljna myössiuwus wahwan uston mnsa
kenewat Jumalan laupiudentpZö (sen ainoan
Välimiehen JEAVfen CHRistMN caulta) ntjdeneansc,
sijs tahto ia laupias olla/ ehKcuinga he owat
handa waMrickonet/ia ei ikanans ena heidän spndialis soim.
Se e>'/Ki l»c -gons n stnftncngän c<?do-

promillie»



«vxexi/ waait necaick anda/ iah'ne« pölaitta
<s>ZRl'st«,fe!, werclpois pyhki ia puhdista/1. loh.l//.waan niille
catumattomille smjncuin sille.pahalle palwel,alle/ Matth. IS/H2.)
syndi soiniamn/ se on/ luetan rangaistuxeri ia iiancaickiscxi
M),'eri.

IV. Kenan edespalman/ cuittga idzecukin/ mitä tasaphteisesi on edesvandu/ pitä idzetpköns omistaman ia
man/ sanoden: StehmmlNä Myös lvatwalttenspU-
dVenldzem luotan/ scc. Gr««« «,iwaline«
joca sinu«l poicas cauna/ olet luwannut/ caikillc waiwaisille syndie
sillearmolincn olla/ sirhen«nnäkin id;eni luomn/ i« mrwan.- rucol>
len myös ia sydä»«e,»i pohiast/ että«!'en si,u,n lupauxes Kät-
ken/ ainoan po/eas CHristnxen tähden olisit nnnulltkin
jyndisillearmslinen ia anna «aick minun syndiniiapahateconi(tie<!
Vyt ia tietämättomäe) ander:/ ettes minua niiden tähden enä rangaise/
»aan aiwotut rangaistoxet armolisest liewitä ia pois om niin asaliset
enin j minä sinua <rn edcst Men aina kytän ig
eunnioidzen.

4>
tio tkelea»

Tafiame l. opimeenittgasechminen/ ioca(ilmainajalisij
tangaisiuna )vnhelwelin inhmsen «nsannut spndein
snumdM/laitausconswchwifia/etlähattel hpwa tundoolisi
iawahwa luottamus sondein saamisest ia ljancaickisesi
elämäsi? Nimittäin:

~ IsanInnalan suurella tasittämattömäl la'.npi«del;
ettahänon laupias/armias/ färsiwainenmMesiahpwvdesia?
catu pian t-angaistusias: ja mela npckn annchla/ ia rangai-

jälkenannon ojbtta: hänen tpkönänson
Mdamnsia. la/ cusa syNdt 0N wäkewä/ sielläM

«U5. Into?,

l icienn,m.
/ l.

tmtengm mino paljo w<ikewamma>i tullut.
ttimiuäin/ että caiken umilman synnit s ehkä culltga suuret ne idze-
stänson) cosca ne asetetan Junialanlaupiutta wastan/ llyn ne eohtHpcitet/xi/ cmn walkian kipinä suure» mercs äkist sanmmtetuxi tule.

2» WSVxen ansiolla/ ioca on sowindoMeidänsyndcimedcsi: ciainoastans meidän/ waan calkenma--
ilman cdest. Hän on Jumalan Candza/ ioca pois o«a miken
MMlmanspnnjt f japuhdifiameitacaikestamejdansvnnisiäm.

> 2.
l/./0H.H1,.



/F, Ij). Sljtä LernKarduz sano:
niailman Sielut ia Synnit olisit yhdc» wichtiffoli.« / ia yri mnca

weripisara toiseZ: nijn cuitengi!, se yrikin
stuxcn weripisara palio enZm«n paina/ cuin caicki mailnlali Sicwt
m synnit.

z. Pphatt Hengen lohdulisil caickeittautudest
ia ijancaickisest elämäsi/ Ntjncuinhan tietä andaP. kirjolu^res/
että Jumala tahto caickia ihmisia autuaat/ ia että
he wtuden tundon tulisit. Item:luMala ei tah-
do että jongunpitais huckuman/ waan ettäjocat-
nenidzens parannuM käännätä

4> NtjdenEsimcl-kil/iotta caikcsi spbämesians owat ca-
tunet spndiäns/ ia kaandänet idzens ia owat
saanet spndein saamisen/ ehkä cuinga rastasi he owat
spndin horjahtanet/ nijncuin: Meidän Esi wanhemdamPa-

Mag-
dalena/Ryöfwäri/ Petar// Pawali/ Scc. /.77«?./,i;.

i.?/^,4.

4.

25, /.

5> Wchwal ia chkeml rucolzrel/ sanoden: humala
ole minulle armolinen sinun hywydes tähden/ m
pyhi pois minun st>ndini sinun suuren laupiudes
tähden/ Lcc. ltem: O HHRm älck
muista minun nuorudeni syndejck/ la ylidze kchml-
stam/ mutta muista minuasinun lanpiudes jälken/
sinun hpwydes tähden HERm. Iccm.- EMty-
Mtcucaymmarda i anna minulle andexl H<HR-
m salaiset ncoxet> Irem:

ole armslmen/AhHERm omwaan/
siic. Item- Ah HERra anna minulle alwyV
O HHRm andexi anna mitinllcn/ scc. i^m.-

OHer-

Orat.



O HHRM/ muista mimm costas Waldaclltt-
daskulet.

I>?ca nyt tamcaldaistl wahun! ustol Junmlahan
idzcns luotta/ st ihmineitontotistst Inmalal otolinen iakclwolmen/
V2n.yi2;.ia liLSVxen parasystäwa/ ia oma

iQ, 17. ia cansä perilincn z, 1?. elämän arinoon.

11. Opime/ mitä fpndistn chmisen sitten pita tekemän/,
cuin spndins on saanut ia ownt liewitetyt
eli peräti pois otettlt/ nimittäinkljttaman ta plisiamän luina-
latt pphä Nime. HÄ/. i<?/.

toisin nyt tapahtu/ costa focun on nmrhen alla/ puuttumists/ fange-
ude«/taudisa/ n,eren hädas/ etc. ia 103hän.pelastemxi n»ll«/ nijn a,at-
tclitz aina' kijtä sen iälken/ muua/ costa lunmlft on händä
cuullul/ nijn unhotta Juinala»/ niincuin phara?n ,uon>ianlaffla Jo,

ras lumalatas kqtat sinä tyhmä m hullucansa/<s. .KPa siM mmun sielun/
Lcc.

kolmas Gsa.

I /..254?>

>.Ut!-em!s.

m.ran
<7usa tämä Synnin tunnustos päätetä»/ yhden nöyrän mco-

Uiren cansa/ rucoillen
i. Syndem andamisen edest/että Jumalasuuresikasittamattömydeftlanpiudesiansmeilleainacalckimeidättsptt-

dim andais. Nisncum,o toisessakin osa« se rucous edes-
pandin/ iatäsäkerroitan/ eistnwuoxi/ että lhmisen epäillä tule/ettei
lvisslst silloincohtaJunmla syndianderianna/ costa ikänä»ihnunensydäincsiäns rucoile ia huoca hänen tykons/ waan e«ä ibnunen aina!
teke syndi/eikä tiedä id;ekan cuinga ustlnhänerbchty/ ps. 15. stn-tahdcn puä aina kertoman/ ia sanoma» f (l> Isä meidän ,oca olet tai-
""»" Annametllemeldilnsyndlmanderl/^c-.

Vden jumalisen elama kemm edest / että HERwJumala andais hänen puhia armoians idzecullakin cuiuwc zselspndisel edespäin paran hänen iyndistä elämatans. Silla
.

- B ilj cosca

nitur, «12.

lio", i. pro

loruna»



earpelinen/' ettähän sitten pila idzms pois spnnist,
Waansttäei taida p/ikan ihminen tehdä idzestans/ mutta ju>
malinenMmä seiso idze Jumalanmmos: ja jolleiJumalaH,
misiplZspida/ waan laffc oman chdons waldan/ nhn ei ikanäns
,«Ht pph.< han cchla lange/ ia toijwans caickein hirmuft
singan spndhn/ nijnmin Esimerki on K. v2viciis//.HV»,/5,
14. ia Petai'.'6/ Sen««

on tarpelinen rucoilla Jumalaa/ ettäandais armojani
idzeculickin parata

IMmicklsen elämän faMisest, Waicka lumalc,
tzancaickisia elaMalivatten/ ia olis

töfin ihminen pp toisen Meneläwäld otettu Talw<?jfen/josei
spndin olis langennet/M fplinin lahden,on cuolema muut:
cuitenZm E/)Rlsil,s lESVson cuoleman kärsinpe
meidän svndeim <ahden/ siMa ftas/ cusa meidän jjancaickiseff
cuolemas oleman piti/ senwuofime wcoilem estä HERra Iu«-
mala sulasta armostansalldais chmiscnjällens saada hänen
sanstjancaickisen elämän/ iolawaften ihmisen enstst luonutkit»
on/ jonga mpos hänenPoieas pijnankärsltfptott.

päätoiccxi olcon tiettäwä: cosca Saarna mics tän>«»
Synnin Tunnustaen luke edes »a st»no tän,«« päätoxen: nijn
tantatta tämänpäällenlyos/ ia näiden sanaincanjä/ jano heidänty-

pä«sto>/ sanode« Caickiwaldias tjancaickinen
Jumala hauen suuresi/ Lcc. I<» mmämyässtn sinnan »ommn
peräsi/ cuin T-Hristus caikille Saarna-michillc onandamu/ «ms
»vaisttleSyndisille Synnit andcrianda/ st,no» teidä» caictein tygof»
tänlän synnin tunnustoren lälkcn: Syndein andcxi säannsen/ IVans
h»rsm,den/ ia ijancaickseu cläntän/ NlMett Wn/ l'« PojaN/ l'<»
V, Hengen/ Amen. Mutta cosca ihminen idjewälilläns caikest«
sydäinestäns ia »ahwas uscos/ on tämän lukennut/ nyn olcon wissi/
että se ylimäincn Pappi lESVS silloinon cmctt
hänei, syndins aydexi aydanut! ,a,oshä« sittLlätli cnole/ nijnhäl»
ynama -HjLßran oma/ «,om. ,4,8.

Tästä». opime/ eosca jhminen on tullut synnistä wapafi/

;>?s°vit->_.

Ul. Inkor.



Hsn <5, . eitä hän sittenaina pitäluMlsi iä ChrisiiW elä-
mät edesäns/ caickena cAicanans/ eikä pala: Mens
syndljns/

eiiespähembl eohtais/ la-wtzmetsettullO
Malasalw/ <«chi«. ia idze,HEMa CHMfius/

loca loppun asti wahwampyfy/
hantule autuaat'. Wam etten me.ilmanIlMlalan mvlls
ta woi mitan tehdä/ /. ja josme olemme johongllnso-
wclial/ ntlnseon caicki Ilttualalda
meidänaina tano? ML vonutie äc convertäl^,
i.e.PalautammuaHHßra/nGnMckpaMm
silla sinä HERm olet minun Jumalan. Iwn^.-
JumalalwMyMplchdtUchdan/manm minul-
le usiwHwa hengi/scc. IteM Tutkiminualu-
mM ia coettete minun sydämen/kiuja minua ia
ymmarrHcumgammäMtteleV. lacaVzos/jos
minäpahalla tiellä lienm/nW MMWtzau-
Mckiselle tielle.

/t^.F^F»

n. Opime/ ttlWne Mlwaiset Miset MaftowäificMuwat tämsn elämän jalken/mmiktämhattcaicktseenelämän
iaaMlwdenJumalancansa alati oleman. Mjncum Chr. sano:Isckmina tahvon/ että custtminckolen/ siellcknekin
olisit/ cnins minulle olet/ ettähemimmeunniam nMsit/ MM minullen annoit. Sm»Myös P.PaWlisano: Me temmatan ylöspilwihin/HER-
rawastMlMlihm/ me aiMHEMmn cansilplema/ nimiltäitt sanotnaltomasilostariemusi

~De K,Ä-

li«nc vita.



hywasttsilmatcon meitä/ m warMW!con meikck HERm walistacon Laswons
meidän / ia olcon meille ärmolinen.
HERra kaandakon Laswons meidän puolen,/
ia andacon meille qancaickisen rauhan/ Nimen
Isan/ ia Man/ ia pyhän Hengen/Amen.

"""'

s?"Äsä meille edesftannan Leneäiötio
YhteinenKinon siunaus/ jonga Jumala i^-i^

(Ammnin pW»F tpgö pzchuMt/^a
Aaron (hanenwchcns) poicans piti Israelin iapsetsanoman cosia he heitä siunaisit/ nämät yhteiset sanat;
HHNra hywastisimmtcon sinua, 6. joilta

sanoit Jumalatahdoi tietä anba/ että han idze
tahdoi heidän Herrasolla/ ia saaman siunaliMcautta caicken
sen hywyden heisa waieutta/ cuin ne sanat sisällens pitarxat/ ia
mica Aaron heidänDgöns puhui/ ollen wissicsen paalia cum
hamdze senolis janonul> Waan cosca tulcmi-
seN cauM ol,se walhe aita cuinoli WaeliniasieniaPacanois
den wälill ollut/ pols oteltu/ ia cahdesia y/iZammas huone ia
Cbristilinen Seuracunda cooltli/ nijn ontäinä
lyenmuolo Christelisesi wapaudest/ coco ChristiliseN Seura-
eunnan yhteisihywastisiunau/e/i säatty ia asetettu/ ia mjnme
janomme yhteisesi,« Meitä/ Ia cudzutäN yh-
teismiKirwn että caiklld Ehristilisiid Seuranlnnatl
läscnild taltan tämä pidettä/ seka yhteisest PphäinHmisim

yhte-

Lxorä.
/>/,.

tz>/?.2'14.
'M.



phteyres/liijnmyös erittäin idzecllldakin suuret, hedelmän ean-
sacujaikänansse tapahtuis/ tieten että idze Jumala caiken sen
hpwpdcn cuinnainatsanatsisellens pltawatsinaulgosjaca/wai-
cuttaia malcan saatta/ cusa liämät wahwaluscolluetan/ cuul<-
lan/wasian otelan ia tpgö omisietan/Dmaliselmpös elämät tp-
könäpidetan.

la/ tosill/ fos focu opetus p. Ramatus o« tarpelinel»
ia lohdulinen/ nijn tämä on erinomaisesi/ sillä tämä !'ulke coco E-
wangeliumi»opin Su»nn,an/ ia lyseon Tunnustnrcn/ sillä tZja edes-
pannan/ Jumaludeu olcnms colincspersona»/ ia mikä cunginPer-sona» on wirca/ tyo ia teco/ >osa tmmos rjancaickincn eläinä seiso/
Joh. 17/F. Ia mikä taita olla lohdulisembi/ cuin se on/cuin ihminen
cuuie/että idze-HNRra Jumala händä siuna ia warjele: faettäl»-
«ia!a» PoicaIESV» C-HRistun rvalista CaswonZ hänenpäälleng
ia on hänel armolincn: ja se 3.ohdutta>a P. -Hengi käändä caswons
laupiasti hänenpuolcns ia anda ijäiscn rauhan. SeNtahdeN olis
kyllä mahdolinen tämä Ta?li saarnalta/ aina wahinnakin
kerta wuodes Pphäin ihmisten phteydes. niincum tä«,ä «iean
myös sangen hywästi caicklnaisis Christilllsis cocouxis/ collayis i<»
wicraspidoig selitettä ia edc«panda/opetn,rcttila »nyoden sowis
»että. sencaltaisten corkein/ tarpelisten ia lohdulisien Ope-
tusten pila olen hänen cahdesSaarnasaico-
nut cdestuoda. Se edellinen on/ HERrasi ia palwcljast: se
toinen on/HERran hywydest/ palwcljatans wastan. Edelli-
nen sijs Saarna taitan eahlenOsanjaclta.
/. Oe i)«. i. onHEßrastelllMast.
//. jii. on/tämän HE^mnpal-

wchast.

l»r. I.^onc,

EdMstn SaamanEnsim: Osa.
TNmleMejdaMetäl. ttMHERra seonjocatäsäcob

maist mainltan/ silla monda on Herra sanoP. Pawali/la erinomaisest ihmistt P. Ramatlis eudzutan herroixi/Mjncmn ne/joilla woima ia waldaon muiden vlidzenv eudzman
C her-

mini. ?«.

m^bu«



ouAnu.
waldatts puolesi/nljn cuin/ Esiwallatt persotta/joissa

lacudzuta»
Item Awiomiehet/Waimons

ia.lastcns/^e».^.^/F./2. Ia
hen wälsyimnlat cliTaloin isänät heidän perhens iataloins/suhs
ten/ <7oQ.'^.»// /. Muutamat taascunnw

cudzman
Ia /<?6. /2.21. Owat cudzulut Her-itaxi. myös hänenweljens ölaleM cudzui Herrani/

Muutan
nmt myös cuniäwlMi cudzuläHerroifi/nincuin waralisel/I.«c-.
i<f.z. NljncuinNetKin
lapset ia ?.pdrc>n, cudzlttt Hcrraz-i/ 6e«.2;.
Waantäsa Tattis HERnm caiisa ymmartetan/ idzeCaicki-
waldias Jumala/ jollaaitwastans HERmnnimicli) cko
tygöluetan/ mjncuinK. sano: MsN he ftawat tu-
ta/ etla sinun Nlmes on mnoasmns ia
yllmämen caikesa maailmasi Jumala sijs Taiwas

<7o//. ja caickcin herrain HERra/
iaKuningasten Kuningas /. jocampös herrmw! e on
asettanut tahtone omalla
ra) caunista ia cunnias pidettä

Ia ehkä phdcs lumaluden Olemises ia Herraudes on
colmePersonat? Isä/ Poica/ iaP. Hengi/ /./<?/?

jonga tähden mpös HERra»; lum «lan
olemisen nimi colinc kerta phdes lugus kerwuan/
M«<5,24.-
Kltt/ toisinans se pmmärtetän Olcinisen puolesi/
cum yhdel sanal (HERra) lietä ainietän caicki lumaluden
Personat/ nhncuin fäno: cuule'lsrael, H^^ra
MldgnlllMglgn/ on MM Toi,inanK

Perft

H.
°tkcu.

;.«°nolis

«

A N,»?.



Persomin puolt-st/ euin erittäin c<mginP. Colmlnmsudett pewsonan tpgo ('HERran nimi) lllelan/ A//0,/.

Nyncmn Isä Jumala/ //,2/. /><?v. F. 22. /,!
z^i/4. /<?. cl!dz«!fan herrani. Nijn mpös Poiea/ <?,;.

F,6'. /ic>)??..',7. i.(7ö?-./,z. JaP.Hengi/l.<7s^/2,!
4. la ehkä taja Täxtis taitaisin se jänaHERrc,
pnmartcttaOlelnisenplwlest caikistpersonaisi/Mnetegotia
hpw.lttyöt aun tasa luctellan/ owatlmnalan Vlconaiscltyöt
ihmisil julistetut/ ta senwuoxi/ei tee jotakin eroitusta personain
waihel/nnttta phteiftft calckein lyön ttllewat/sen yhteisen Ne-
ZulaN jalken: opcra 36 oxtm lunt
Cmeengin tawan jalken eroitta Personaita/ einay
olewan sopimatoin/ että cuin ensift nuilulan tasa se sana HER-
w/ lllioin Mn tygö luetlw: toisen kerran/ Pojan; Colmaw
t>esiP. Hengen. NijncuinIsa VN glm/ jajllUrtlll-
maluden olemisen/jo»ka)umaluden luondo/
ia herralls on lltllutPojauen/ rjaneaickistn olemisen spndpmisen
rautta: nijn mpös P. Hengelle tjancaickiscn olemisen vlgos,
käymisen eautta/ IDt iaPojast: janijn ei ole pois«eloa/ ettäse amman titulus ia HERran nimi (cusa seusiast kcrroitan)
enjP omisteta», ensimaisel personal Jumaludes/nimittäinIsal/
mjneuin yhdel JM m HERral/ caikisa euin nimitla laitaan
Taiwaja ia Maasa/ i.170)'. H',;,

Tasia me opime/ mikä ia mingacaltainen se HERra on/
euln tasa eolmasi mainilan/nnnittain/ se on MovaK clVencia-
tor,se on yri aina ol«Valnen ia toinen Jumala/

ja hengelinen olemus/ lsä/ Poiea/ ia P.Hcngi/ liat elle promilNz Lc cicaturiz, ioeaanda
«Mas wahwuden/ ia caik»l luolidocappaleil olemisen. IaMjneuinP.PWalisano; hanandajoeaidMelamsnjaHen-

ce.

3.5.".
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gen. Ia on tehnyt caicki ihmisien sikiat phdesi weresi caiken?
maan pijrin päälle asuman/ ia määrais aiwotltt ajat/ ia asetti
rajat cuingapitkald ia awaralda heidän asumanpiti/
jocamyos caicki cappaletick caicki luodut ensimaisen aseturens
la siUNaUrettS Woiwal plöspita. Ia nrjncuin hän sanoi caickeltt
luomtn tygo j hedel»noiträt ia lisändykät/ ia crinoinattain siunaisi
/,ä2mit iaLv2l/m asetti heitäAwio-säätyn: Niju st» eautca wielä nyc/
Awiokästyn ia nmut säädyt ia caicki luodut woiinafans pitä/ hallidze/smna m lisännyttä. Ia että me oppisin, tietämän hänen olcwan:

aina olewaisen Jumalan s yhden olemises ia colnlinaiscn
personais/ niin myös suuren ia alun caickeen hywyteen ia soca meitä
smna/ warsele/ arn,oins otta/ rauhan saatta: häneld n»yos ainoald
caickinaist siunaust ia caicki tarpeita s hengelisi ia ruunulisi) oppi-
simrucoileman; Sentähdcn täsä lugus enstlnäisnä sanana/
rgn nimi edes pannan ia mainita».

6>5. I.

Tuomen Osa.
Cusa edespannan «aiwalisen Caickiwck

dian Jumalan Palweljat / nimittäin/ Ma salml meitä/
Lcc. coconans cuul) kerta. On sijs tietäminen/ että palwel^
jancanfa ymmärtetän tasa Tertis.

~ El yhteisesi caicki luodut/ iotca lama HERratchnyt
ja scnwuori hanel/ nijncuin

oikial Herrallens iatuoMens owat wclcolisct cuuliaisuden/
palweltuxenia nöpryden osollaman/ z/^^

2> Eimyös erittäin Engelit/ (olis nehpwat eli pahat)
muulloisin cudzutan lunialanpalwcljari/ ia owat waimit

tekemänHEßranlumalankästpa/ 1,14.
Multa z> HERnm Jumalan palwcljain ca«isa/ (joita

han siuna) ymmärtetän tasa/coco ihmisen Sucucunda/ crino^
sesi/senolkian Lhrisnllisen Seumcllnnanjäsenät/

Chrisiilllset/ uftowaisec ia Jumalala pelrawaiset
ihmiset/ olis ne miehet eli walmot/ pienet eli sunret/ nijncuin

v« servo.
?«; «a-

l.non Hn-
2°n.

'

8ecl;. <3e>

se«im Lc>



Oaviäsatw: HZ,Rm siunn ne (UIN handa pelka-
wat/seka pienet että suuret/st on/rackaudesi händapeb
kawat ia nljn hywana miclcsians pitawat/ ettei joscus hänen
Mieldäns aicoispahoitta. lotcamyös hpwal mielel mndewat ia
tunnustawatidzens welcoliset olewan taiwaliscl HERralcai-
ken cuuliaisuden/ palwellu/en ia nöpn)dcn osottaman; seka
huomisen puolesi/ Mjn mpös imiasiu/en/

?7/.^,i4.1.«5.i»74-. Pnhittami--
sencautta/
tecoins edesi/ /^il<^,i2^.

Ta staonmeille i. suuri lohdutus/ettäme olem lumalall
palweljat/nijncuinidzclumalasano:
te.i.e. Smaolet NANUN patwchan/ minäolen st-
nun walmistanut/ ettäs minun palweljan ollfit.
SljtampösK.Daviäsano: OHERra/mmaolensi-

>

5"'05 v«.

nunpalMeljas sinunptzcas poica.
Josnyt tNailmaliset palweljat sijtä iloidzcwat että he owat suurten
-Herrain arwos m patwellnxet,.- enämin tule »neidän iloita/
jotcaolem suures arwos Imnalai» edes/iaÄein taiwalisen -HOR-
ran palwcliat. la/io« n,ail»>«liset pitäwät/ heidän
nscoliset palwel,ans/ almawät/ hölhowat iasuo,elcwat heitä/ costa-
wat niyos heidäl»pilekaitans ia wäärintekioitäns/ i.Kcg.ic>.
wiclä pal,o humala hänen palwel,an« ia ne uscolliftc
Christityt pitä/ war,elc ia si,o>ele heitä että/ joea heibinn^e/ b'>«
rupe hänen silmäteräns/ i,z. pian hei--
dän puolestans / 1.uc.18,7.

n. Kerran/ olcon sanotut meille cartamiM etten me
Millantawal eli juonelcroita idzem/ eli salli meitam Jumalasta
eroitta/ nijncuin P. Pawali sano? KuM tahto meltä
Jumalanrackaudesta eroitta waiwaco/ellahdi-

Us.i.VeK.
Vie
moclo no»
<mer H v.
Den
renil!s.

stus/
mutta/ laudil/ wmnol/ murhel/ soda!/ cowal ajal cli muull,

C iti ahdb



chdisturel/ei meidän pidä ftapistn:an meidän HER-»
ram lumalatam wasian/ ei semmengan hänesi ercaneman/
waan sanoman pnnä )udm canft: HERra/ jos sinä mumn
tappaisit/en minä sittengan silausta lc>« n,yF» Junm-
lg ajftllse!» cnolcmsn coulm cud;ui.>-> y'kons »ieidän rackaimmm oiimi-

scinine/ei pldä-HERrftfta sinwuoxi luopunmn/ ia hänenawustans
cdcspäin cpäileniZn/ waan smwnmn: NN^öt/

otti/ Nimi olcon kMty.
Ia Nijttcuinvavi6sanoi: Aadzo/ tasawina^len/han
tehkan minulle mitä han tahto/Ia nijnmin P> Pawalin cumpanit owat sanonet hänenmeisel terwctpMms / hänesi cratcsans: MpahllltoN
tä cartettaman/ etten me simnin ia pchuden cansa eroim idzemHERrast meidän lunlalasiam/ sillä sepalwelia/ joec,

' liesi Herrans tahdon/ ia eitehnyt sei: Men/ täplp paljo hawoic,
kärsiä/ 72.47. jase kelwotoin palwelia hcitetän lllconai-
ftl, pimepten/ siellä pitä oleman itku/ m hatnmasten kiristys/

Us.;.
«I Lex vei

no-

I!I> Kerran sijs/ olcon neliwoM sanotut/ että aina ijatt
Jumalan iaki/ ia halien ppha sanans/ olismeidän ojennus nuoo
mmcaMs asiioisam>' la/ ve!!e Ori, lic vellenottrum,Lc
nol!,cl)Ris,tnul!cnoltrum,i.e.mitälumalatahto/seolwN
myös ineidäntahtom/jamitä Jumala eitahdo/alkänmemyös
tahwce> uscin cnm inc sifn cunlcm täing!»

»ljnmic ccchlawaarlotta/ a/atei-
lcn: cadzo .HERra puhu! cMo/ sc-HjLßra/ >oca »niuun on lu«
nnc/ Hclwetist lunastanut iasynnist pyhittänyt/' scpuhu! cadzssifa
minäolcn häncn palwcljans! otasu« waari/ muä r.lahts olla cuin
hänpuhu/ sillä häncn puhestans puä nunun enncin caickia waarin
""'^"' Ah / jos' mmä cuullsin mitä
Jumalapuhu/ etten me hllllutecn xo^«

.p/^.



ett'ms «!>M«6 kelwottH,,tät palwcl/at 155eft,1„»/
joeca wacldawat iniclens tyhny'deg/ m wilpistywät omlsaaMuxin/»oidcn sydän ia ymmärrys on/ Xnm.i,:i. Tl,!e !!,li-
dän si,s «lin», rucoilla tätä taiwttllst s crmonmiscst näldcl»
Ncl,än cnppalcn cdest) ftnodc» - NNIM (MINUI.
lesinun palweljalles MM ymmärrys/hywa MtUs/
MWMgVMMmenloppu. MnonK.Daviätueoillut sanoden: Sinunpalweljas nu'na olen/ anna minulle
Mmarrpst/cttamina tundisin sinunNljnmyös Opeta meitä ajatteleman/ että

mpös sinoit HERmlle: lija meilleusw> Iaden riwatun pojan Ifi itkein huusi ia sanoi; HERm minällseon/ autammun epäuseoni> Irem, wanhamies Simeon:'Läffe nyt HERra palweljas rauhan mene-
män sanass Men/ Nimittäin siehentaiwatisensataman/ tjaneaickiseen elaman/AMEN.

Mmm HMM
WteistsiOtrco Smnauxest

Stjnä ensimaises (Rucous paiivaises
phteises Spnnin mnnlzstores edes-pandin/kenenga edes meidän nffe idzem tunnusta spndim iwmwalsext chmisexi / ninnttain HERmn Jumalan meidän

edes: fß«cou« pä.wä.sts b.o.M"') h-MN5ö/ nonnmm/ cnsimmscst HUrco Vw«uxen si)arnast/
saiW



saitta cuulla/ Mika ia mingacaltainen se HCRra Jumala ow
jollenme syndim tunnusiam/ nimittäin/ ledovakLllentiator.
aina olewainen Jumala/ olemiscs/ colminaincn Personais j
NnMicMameMM,(wielaKircoSiunauxesi) edespan-
da/mitä hywa tämä taiwalinen HERra andaia jaca/hänen
palweljo!llens/-klintjlleihmisil/ jotca catuwaiselsydämel/ spn>
dins tunnustawat/ iawahwal uscol häneen turwawat/ häneld

svndisielämäns parata rucoilewat/ nimittäin/
että idzecukin persona erittäin tahto Me howpdens osotla: IjZ
lumalatahto sitä siunataia warjella: poicalESVs CHr.
wallsia sillecaswons ia on armolinen; P> Hengi käändaMoscaswons sen puolen ia andarauhan. Ia nijn olenmconut tä<
man Saarnan Colmcs Ojassclitta:"

_

/. DK I. Isiinlumalä hpwydestt
//. NH /6> II. PojalHchpwästtyöfi;

5. m, on/ P.Hengen hywast
feM/ meitä wastan.

EnsimämmGsa.
vei p«7i«

~Beneäi.

in scripm.
ril,

Josft cahtalaistt Is-n Imnalan hywätedespanna»:
On/Hywasttsiunaus. loca sana toisinans

luetanihmisien tpgö/ cuinhesiunawat: i.

himaistans/ sanoden: taicka/
HERra siunatcon öcc. Jaon
Lcncäicere sidiaur prc>ximo,i.e. Siunata idzenselilähii
mälsiäns/ nijn paljon cuin fgutta 2c suutaria preca.

hpwa
kädenkäyndö wircans tDs ia caickis Christillises aicomiscs;
Nljl: myöshywä ymmärryji ia ajatusi sitä täyttämän/ iq uscon
wahwutta eläes/ sckä aulualisi ero Md lahteis/ jahäisi ilo
tämän elonMn. Talw



Laincaltaisct siunauxet owat ollet Jacobin/ <?«n. 4->7>!c>.sc
45'5>>s- 6c 4?,!. llzyiclin/ i.BHM. 65 :.Bim> 65 i;,:f. sc 19,;?»
1.?2r. 16,2. ia l>s. 67: cuin hän on sumanut idzen» ia caicki Israelin
«tanssi». Icem, ia c-abelin/ Loi,. 7>,s. öcy.y: ia 817
meunin/1..«7.1,4,1. öc l>;4. Ia nhn on Jumala kastan andanut

ia hänen lapsillens siunaman ilrZ-lin can>'a. Iatanäpän wie-«
läcaictiSaarnamiehettahto neuwotutolla/ sillämuotomyo»siunaa
««>»heidän sanancunlioitansia sanoa syndein andexi säanuscn ia Ju-
malan armon heille. SilläLen-lliHi!, verliii ei» Saarna mie-
hen siunau»/ ei ole ainoastan» rncous ia toiwotus/ nmtca niyos on
nnncuinyri ia todiston Jumalan suomasta/ ia vi, qui-

nijn tapahtuman cl,m heitä Junmlan puolesta siuna/ nijncuin syn-
nitkin anvcxi annetut owat taiwasa/ cuin saarna nues heillen»aan-
päällä a,!dexi andamiscn sano/ 2a.

2. Kerran/ cuin jotakin cappalct siunawat/ nijncuin co-
tons cartanons/ juhlans carjans/ öic. Ia on
rem aliquam, seon/ siunata jotakin cappaletla/ rucoilla Ju-
malat nijta woimasans vitaman/ että Pysyisit cohdallans/ li-
sandyisit ia menestyisitkajisi.

3. Kerran siunaus tapchlu ihmisild cuin he siunawat
lumalata. loea toisinans ,i. e. wasia-
hacoisin ymmarlain/ merkidze hawaista ia kirota/ nhncuitt

/oö. I,;.ll. 2i/,j>. cuitengin oikein kapttain ia
pmmarlain/ merkidze Leneclicere veo/ seon/

siunata Jumalalanijn paljon cuin julistaJumalan armo ia hp-
wytta/ m handa hänen arwamattomam hpwain tegois edesi
kljltä/ ylisiä/ ia cunnioilta/ Nijncuin vaviä sano: Lcncäio
i.e. lauclii anima mea vominum. Hywastisiuna (seott
kijta ia ylistä )HERra minun sieluni/

2.

-i°

Sitalikin siunaus omisielan Jumalat iaon Lcncäiccre
vei, eli Jumalansiunaus taicka Jumalalda siunata/ l. woi-
Masans pita/ wahwista ialisännyttä/ luotui ia tchtpi cappalci-
tans ia työtans eli laupiasiandons/

D 2. Py-

y«<,.
~



2. Pyhittä eli pyhäni asiani jotakin cappalet ewitta ia
asetta / mjncuin Illmala siunais seidzemännen päiwän wlj^

s.

cos/ 6e». 2,2. Maliatt ewitti mmsia waimoisi Chrisiuxen»
Iliti^i/1,»5./,42. ntjn mpös on pmmärlettäwä W.

3> Kerran/ (Ntjncuintäsä Tattis) HERran siunaus
merkidzc hywä M Jumalan sanoa ontehdä/ c?e». /.

WMteM. laNljN pelLöbeneäicerevKi eli lumalaldE
siunata taicka siunaust ihmistl sanoa/ onhpwin tehdä eli
naisi hpwpt ihmisen Sucucunnal / erinomaisesi ntjlle ustolisilChrisiitpil armolisest iawnsasi jacaiaanda/ cuinonensijtheM
geliset nimtttain/
Ewangeliumin Saarna meidän autuudestani/ syndein
andamus P. Hengen lahioitlamus/ Chrisilym
Hancaickiseen elämän/

-/- Ruumiliset hpwpdet/ cuin Jumalasiunanrens cansi»
Meille tahto jaca ia anda/ on »> Rauha ia woitto wiholiM/

s/,4.<,///e?. ettaWanhat sekä Neidzet ia NuorucaisetM
Dr«/.7,/;. z. Hpwäiatarpclineilma/jocamaanhcdelmöitlä/
V<^^. 4> Itdäkplläi>
si)s caickinaisis tarpeis sen Malisen tahdon/ tarpeen ia ausmlK
sen jälken/ sekä omis sikiöis/ ntjn mpös carjain ich
lambain hedelmöis/ia Maan 23.8,":

Tästä meillel. on suri lohdutos/ että me tiedämmelu-
malan caickmnijtä sinnawan hcngellsel ia mmilisel muoto/ cuin
händä pelkäwät/ pieniä ia suuria/ että he owat siuna-
tut käMjas sisäl iakäpdesans ulos/punatut cotonans/ Omatut
caupungio/ punatut pellolla/ jmnatut caikis paicois/ nn)öta ia
wastoinkapmises> SmlMtt heidän ruumins hedelmä/ hei,
dAcarMs hedelmä/ett. jgWckiheidän ajkowisens owatsiw

ualut

m.l.cons.



Mtt HERrald. v<>«,. z>, fa he oivat idze siunaus/
jasiunailsia perimän cudzmut/ ettampö»

wijmein fthpwasiisiunattuwaimoSieme 1.C.0nheillesanoa:
Ah te minun Isäni siunatut/ tulcatiaomiftacakse
Waldacunda/ Ma teille on walmistettu Maail-
man 25.

.n. Olcon sanotut etten me Millan tawal
HERran siunHlst salli meildam ttllla; jocatapahtu.
l. Caiclinaisen synnin pahuden cansa/ erinomuscst tottellnat-
eomudel ia cowacorwaisudel/ mm en mc lucu pidä HERran
anest/ iansin HERran siunaus luleesietpz-i iasijna sijasolem
kirotut/ caikisa paicoisa iamitä meillä on eli eteem otam.
cuin sijta on suuren eansa

2, 2.'

"^"'

«"im mo

Taincaltainen kirous sitttu»nysg useinniihin/ fotca wieras-
pitoia edestagaijist pitclewat/ «tä s»!»» sijas m silloin cuin Jumala!
palwelus pitäis «pahtunian/täyttäjät wäkewäl wilial idzens/etL.

Kerran/sopimattomil/ kepkaisilialaittomil kirous!/joiltakepkaisetia kiuctuiset ihmiset estawalia eroittawatSiu-
tpköans/ia sijna sijassaattawat idze ylidzenskironnet cuin

muita kirowat / että aina idze heihijn enamin cosc/ cuin muihin;
Gillä Jumala ei cuule kirojan rncoust/ psal. 35.29. XVaan sc pala
«dze heihijn/uhncuin amvuian nuoli useinambujat wastasilnu/ taca-
perin poucko. laset«pal)tu Jumalan Wanhurscan
ken/ eu« laittsmast lähilnäistäns wa<iom Junialankästy/ kiroilewae/
nietawät ia sadatlelewat/ >a JumalanNimen turhan lausuwat/kiroil-
len sen cauna nijn «»ieckast/ ettei enä lucu pidä Jumalan cunniast/
<uinne fotca»oiuuri pahasa sijasa owat/ p5a1.6.6. ,a senwuori idze
lun,alaldkirotuxi tnlcwat/ nijncnin idze Junmla sanoiAbmhamist:
Minä siunan nhta/ jotca sinua siunawat/ ia kiron Ntjta jotca
sinua kirowat/6e». 12,;. //e», Israelin Canssasi: siunattu
olcon se joca sinua siuna/ ia kirottu olcon se/ joca sinua kiroa/
Num.24.9. Cadzocat si,«/ ote pcrhen Loanhimm«?t/poiat iaTyt-

piettet iasnu«t/ ioinenZasuusäaina
K y e»ki-

««-



onkirouxet; cadjocat cuinga pahoin teidänkäypi! te olctta aina mo«
nen onncttomuden alla; ia siehen eimikän muu syy ole / cuin teidän
alinomaiset omat kirouxenia nietämisen/ ettei saa Junmlansnmau»s„a teisä i Sentahden / joste tahdotte / että Jumalan siunaus
tule iappsa teissä ntjn caicki kiromcl pois pangal. la/ joste
cuuleltajongunkerran/ nt/n alkatcostaco paha pahalla/
m kirou/ella kirousta/ waan paremin siunatcat/
tieten/ että teoletta cudzutut siunausta perimän/
/./'e/. ZiF. 5,44. 72^/4.

tum, öcc.

«num pro»

b«5»

3 Wanhembain ia Esimiesten kirousten plöskchoiturel/
iotcaainaowatwaralisel/ iasten/ Alimaisten ia Opeltawitlen
ylidze/ettäheidänkiroustcns cautla tulcwal lumalald mngai-

ia^oisarn, /V»»,. /s. LetKclin pienet pojat 42./
Llixan/ coco juutlan Canssa/ Chrijiu/cn kiro-
jen
U?anhen,bain ia jksimicsten/ e«ei he ole yla» hembeet ia nopsat
nijtä hcckc>>a m Mkertmsi pahasti lausunmn/ sillä ihinisen poic« ei
«letullu cadonaman ihnusten sieluia (eli rumnua) waan
tanmn/ Nljncuin <shristus sitnopetta/ s«^^

4. Poickipuolistl HERran huoncst i<»
lumalisist cocou/ist/ ennen cuin yhteisesi heitä caickia Saarna-

MMaMMesta. Silla/
hänen palweliains SaarnaittM

cautta ia onnijn woimalinen sen cautta/ cuin omalla suullanKsen olio sanonut; Että cosca Saarna mies ftno.- -HERra olcon>
teidän -HKRra siunaccon teitä/ etc. nijn niiden sanainwoi-
nml Juinala caickia sanan cuulioita/ iotca coosa ou?at ia uscol senwastan o«an>at/ tahto arnwlistst siunata/ sekä heidän lässolemij! ns/
Junmlanpalwelluxens (rucourens/ »cisnns/ sanan cuuilons/ Sa-
cran»emein nautidzenusens iakijtore«s)ia niyos ulos lähten,iscns/etc,
Mlltta cosca Perkele ia oma paha sisu/ on ihmisen laittomast
ennen llloswicnpl pphain ihmisien phtcpdesi/ cuin Jumala sais

händä

«f.lntem-

eceruvßl

tubu».



handa siunata/ nljn eitaida st ihminrn HTRral:
listatulla/ eikä ole hanel lohdutost/ cmncowa onnihandacoh-
la/waauklrou/cn smnmyen sijas on plidzens pukenut/

Ia waicka monda inmalatomd on/ iotca ei coscan maldayhs -/

teist siunaust odona cli cuullella < Harmoin my6s Airckongin m!«
u,at)iaa>atteleu?at ciftn pahemmin heilläns räylpan/ waan/ ehkä
niiden,umaiisten hywäftisinnauxest/ lumalattoiuaitinloisinansöla?

/ Ntjncmn heidän kironxcnstin lewi toisinanZ hursca-
stengin ylitse täsäelog/ la se on Junialan pitkämielisyg
»a wanhurscus/ »ocapahoia odona parannuxeen/ i,?«.;,y. hnrscaita
coencle/ /,iz. Nijn «uitengi»/ cofca ne Junmlauoniat aononmi-
setkirouxctalaii cocowat eikäcoscan siunaust saacuullaia
sistä osalisexi taida mlla/ siitä sitten stura/ että silloin enin he caickcm
«ninmun siunaust tarwidzisit/ ei taida sitä sinen enämbi
saada/ nmua poiawaipuwat ia Jumalankirouxrst wafowat siehen
järwen/ ioca palamlcsta ia tnlikiwest/ cosca se hywästisinnatmwais
mon siemen lESVs C-HRlstu» heidän eroina/Isän lu»nal<m
siimatmst/ tjancaicl-iscenmleen/ locawglnllstetM on Perkeleillä hä>
ne» OngeleillenZ/ KlanK. i^.

Sentahden ottacon idzecukinwaan/ etteiHEßran siu,
nousi (Saarnaittm mutta) mjn halpana'pida/min moni tä-
hän asti on eaikelahkcrudel sen idzellenskäsittä,
kön/ ia HERran huonet noudaltacon/ sijna myös nijn cau-
wain pysykön/ cuinsen uswden on idzellensomistanut ia wissinIlmensenpaalle sanonut/ rucoillen wicla sitten lahleijanstin
sangen nöyrnst/ cumartain/polwillens tastedcn ta mahanlan«,
geden(Isä lncidän 2cc.)HERran eteen/
että mpötastin (erinomaisesi naina surulisinaicoina/cusä me
tplla tarwidzem HERran siunausta) tailais wicvä mntjn sit,
ten iloitenKinosi ia Njltais Jumalat mickcinhywpdenK
edest/ nijnmin todista myös Israelin SeuracunnaK
tapahtunen/ l^/27^

n. Isanlumalcm Hywps/o« War/ellllS/Mahan
Varjele mellaV Cuft ei pmmarttta sitä warjellnst eli chfe.D itz rutta

n. VeneT

Kumi»



rl

4.

ZeäOei.

ttttta- tmcka Waäritt piMyfi/ cttin ihmisil M ~ n
Jumalan palwelluxeen/ Klum. y,nlt.2. ?3,-.7,6. ia kätken,»» Junmla»
sana/I.ul-.ii,2z. 2. N?irastan» ia Inmalan käsiyin/2,cK.,.7.i.^ez.
;,;. Hab.2,l. Kom. 11,7. z. tNailmalisisi asioisi ia toinutuxist/ Len.2,
ls. I>uc. !1,2,. ia 4. xvaria ottanmi» eli war,elen,an idzens svnnist/pahan«oxest ia caikest lumalattoinudcst/ rlZl. ;4>,;. veuc. 4,9.6c,5, iz.Mutta Jumalan pmmartelän idze Jumalanisällinenwattioidzemus/ suru iamurhe caickia ntjta suojeleman
cuinsiunannut on/ ettcikähywyysheildä puutuis/ eikä pahuus
heihm lähendpis; sillä HywästisiunauMans jacameille hy-
wptta ia warjelluMans pahudcl ia waaralisct menot esia
ia torju>

lohdutus / että idzecukin .

HERran huoncsia mahta iloisella mielellä lähte/ cuin on cuM
saanut/ että Jumala tahto hända sekä siunata/ että warjella ia
olla idze ihmisien wattia//a6.7.2<?.
plmgin ymbärins tulinen muuri/ Ocuingamow
dawlholistaon alati sillä Chrisiillisel ihmisel/ yöllä ia patmällä
(nijncuin Huomen ia Ehto Saarnas on tietä annettu) jotta
myös caicki owat sangen wieckat iawoimalisce. Perkele/ joca
päawiholincn on ia alati käp caicki ymbärins/ onnijn woima-
llnen/ ettei caicki meidän ulconaincn woimam ia wäkemhändawasiatt ole enä cuinkärwäisien cli hpltpisten carhua taickajalo,
peura wasian. Nljnmyös:

Harha! nmt Llhaänga^ymckn.

sc"
vomim.

Tämä jumalaloin mpös Mailma mlk, elawald pppls
weiiplösnicllä/costa heidän wihans meihin julmistu/
Ettämcwänpitätodistaman; Hole lNelllayhtftNWot-
ma/ 2./^.20,/H.
Waan cadzo Israelin wartia ei hän maea eli torcu. Cadzokätke sinua caikisiapahoista/6cc.

Jo?



Jos si ««s «ff» <?n / ett« Jumala salli tolsinanssollgun
««N tulewan: taicka meidän o,na>: ruunun,/ eli s.astcm/ taick taloin»
ia hywydcn» päälle/ «ijn tictkäm/ että cosca mcil coetellnt on/ tahw
caxikercaifest sällens anda/ nisncnin Jobin historia» tietä annetan.

öc4:. Ia hän tahco satakertaisesi sällens anda ia wi-
nien isancaicrisen elämänperiä/ Poicans JOSVxen
cgutta / Kkttb. >Z, 29. 1.11.

Toinen Gft. '""''

De Kenet".
Dom. n.

l. illuinin2°»
tic> fzciei;
nu>r liic K»

, 1.
vei ellcnii»

kiliumVei»'

Tasa toists Gsas edespannan/ sen toisen persona»! Innm-
ninuttäin / meidän -HKRran I. L. cahtalaistt hywättyöt. ,

Joista Ensimeinett on/ Laswon waltstust madan
paällem. Dtttle tietä/ että HERran caswon cansa tasa'pmmärtetätt/ «. Ei coco jumaludenolemust/josia jumalasanoi
Moselle: et sina taida nahda minun castvom: sil-
la eiyMn ihminen/ joca minun näke/taida ela.
2. Ei mpöshänen wihans m mngaistustans/ nffncuin HER-
ran caswo on/ pahointekiöita wasian/ hmnttafens maastahei-,
dan muistoansa Mutta;. HERraIESVG
CHRISTVS elawän Imiatan Poica/ jvca cudzutatt
HERran
1.uc.5,75. Sillä hän on Isan Jumalan cunnian kirckans/ ia hänen
olemisens suuricnwa/ lmnalancalminen/ ?Ki!.:,6. ia yri hä-
nen caufans/ sosa coco lun»alnden rnumilisest
«su/co!.2>?. sosa me n>yo« s nisnctnnyhvest muodost) taida». IsänJumalan nähdä Mjn myös 4. HERran
caswolla tasa liela annetan/ hänen hpwä suojwns/ lauz'iudens

0^«.2,/>.
Sikälikin tule tietä/ c«ä walistamu« tule waNudest. I<, n„-

t« walkeuden/ sitä walista,nisengincansa )?n,märtetän p. kirsoituxes.
Ia on sulki/ enä walkeudel yn,n««etän 7

l. Idze HERra lESVs CHRISTVs / Mcudzman paeanoitlen H5.42,<5. ia phdezi
ioca WliM cM ihmiset/ jotea lulc-

Wat/ /<?^/>^<
2,JO

4» TlulHs

lllunun«ry



2. Jumalan pyhä Sana ia seoikia oppi/ tlsittMyös senymmärrys/ 2. 2<f,//.

z. apostolit ia Jumalan Sanan Saarnaiat/ 5»
14.2.<70?. 4. <j.iacaickitoimelisctChrisiityt/
//. ?tijn myös/ Jumalinen elämä/ pyhät lyöt ia hywät

z,i!./te/«hywaika/
onni/ menestys ia hywa uloskaymys cusakin asiasa/

HERra walistacon Fastvons meidän paallem:
se on nijn paljon sanottu: O sinä totinen walkeus HERra
lESV CHRlstc walista meidän pimiät sydämenisinua
oikein tundeman/sctaperjonas/ iuondosiawircas puolesi/ia
saata meitä caikista hywist töisiäs/ cuins pijnallas ia
cuolemallas ansannut olet> Auta myös HERra lESV
CHRlste oikein pmmärtänlän sinun P.Sanasiawahwisia
meitä stn tunnos/ että se olis yxi coilto ia walkeus meidän pi-
miassydämesäm/ wijmeisesäkin waelluxes/ jotamyöden taitai-
sim laiwaliseen walkeuden sisälle tulla; Wahwisiameitä myös
H. I. C. Apostolein opis/ pyhäselamäsia caikls hywistöis
ia wircamleis:
hywä-ymmärrys/ ajatus/ menestys ia päätös caikis Christil-
lisisaikoimisisitem wahwavseo ia wimein autualinen loppu/
etten me coscan cuoleman nuckuisi/

UKlnkorm.
übi öc quc,-

mmemu/'
r-cievo.

b° oei'"'2°L«l>n.'
sm°.

Ettän,e siis culenmm/ että idze -HERra I. n<eilä walista/
nijn tule meidän oppi tietämän/ cusa m cmngatämä walistus «pahtu»

l» Jumalanp>Sanas/ ioca on meidän jalcamkynttilä/

Kerran/ Castesa/ cusa HERra lESVs/ poisaja
meidäm sydämem pimeydet/ ia walijta walkiuden/ joca
paällcns puke HERran I. C. easwon walkeuden / silla nijn
mondaeuinmeeastetutolcmma/ olemme paällem pukcnetlE-

ia puetetut autuden waat-
ttjlF



teillä/ia wechoitttttt Milchurscauden hameheLa/ <</,«.

z. IESV/enpphan
Rlmmin ia Meren naulidzcmisel tlllem ntzn että
me olem hänen cansans. longamuistoxi pölU <äman Eh<
kolisen on asettanutkin/ ».c7a^u.

4. Ristin ia mscanajal/ wsahanmcilawirwottahanen
Maliset lässolemisellans/ /M <?!./;.- iaeoittasurulises spdame-
sam/ lohduttaden meitä elawttlcl, walkeudest/ että me aim
lloidzeinherrasa/ n.-

5. Wceisen Kirco siunauxen tpgo sanomiscs/ saal'Na
miesten cautta / HERmn huoncs ia lumalists cocoux«s.
Silläcosca incidän ylid;en, sanomn: <HiLRra walistacon caswon»
meidän paällcm: nijn siiloin id;e sangen armiast ia
«iin haluisest (cuin «cas Flöä lNorsiandans) cadzo »neidänpääl-
lcm/että caicdi hänen caswong näkyig cuin coconans iloidzis mcitä
»vastan/että n,c ama olisin, walreus -Hcrrasa. Nijncninkirjoitettu on:

Hercka sinajom mamt ia nouseylös: nqnFhn-
siussinua walmse/ scHEßran cunmacottta si-
nunylidzes/Lcc.

4> kluc«F,

neciiHion>«
«nnunc«>

H^.;.14.

6. Ijancaickises elamas/eusa se Mpös tapdclisefi tapahw.
Gillä sitten me «adzelem händä caswosta nh» caswon / i.cor.i;,li.

K.z.i.cusa meidänruumin, Christuxenruumin caltaiseri kircastes
Hnringo «tähdet iiancaickisesta/ v,n.

«,;. Hh tätä antuast walistnst! Jos Moseren caswot
puhmelles Sinain wnorel/ schQ.wuorocauna) tuli pai-

staman/ cnäcaicli Israeli hänmlästyi/ Lx.z4.19: cuuMsiis incidän
easwom/ ia caicdi n»e coconas olemme paiftawaisct/ <uin n,e alan
HERrancansa olennna/ '.'lKell. 4,17-

u. Christien Hywa lyö: Armoltsuus/ettahanott
meille armolinen. Olla armolmen/onnijn paljon/ min
anda phden hatandynen »aiwan ia wscan (crinomaisest joea
pahatewins tähden rangaistan) mennä spdälnens/ ia pita cansa
tarstmpst hänen eansans: armchtahanda/ olta armons ia psta-
wpdewiscomhuoneseNtV «ilkesi hl)wpdestans

E sijnä

s. Vi« «>



sifnastjasvcuin olis taittmauda hanett5M mngaisiusi
Costa sijs Anotan: HERra walijiaconcaswonsmeidän pääi>
lem/ ia olcon meillearmolinen/ seon Utjn palion sanottu:
-HGRm IKSVs/ joca suuresi s)'dämeliscst cansa kärsimiscst on
lutautta«nanchärändyneit ihmisten Sikioir: >a jaattanut jällen»lu-malan armon ia Olcon »«eille aina nytkin arms-«
linen/ ia andaco» meille cmcki pahatccom anderi/ pois myäs ouaco»
«lcist caickinaisetrangaijiuret / ia osalisexi tchkon caikista hywiftK
toistg»»/ ia taiwalisrsi cunniastmw/ .17,14.

meille on sumi lohdutus/ että HENm I> C. ottt
calklllehatalsil lacamwmsil spndlsn ama MNlas/ ttfjnaunhät»
nlyös caicki syndiset tpgöns cudztl/ sanoden: Bll(6t MtM

Us.c<,ns«l.

x°r
«.,

MMUN tygöNl/ Lcc. sanompssftnasi-
wus: ine venientem, non eiiciam forgz, ici eK>
loca minun tygötn wle/M en miuahpM/^.^7.
t7äino»hä«armo«s,otta«/ ne luMsynmset portot/ s«,. H:
z,i. l-z, leq.ia »nonda pudliczni ia synneist/ Hl«t.,Z,ic>. irem
Len/ 19,5: Ryoffwärin/ I.nc.!z> 4Z. petgri»/-l.no».
»z,sl. pan?alin/öcc. 1.1iin,^i5,16.2<Me25.54,9,10,.

I. 8

*"6°'

icolmnsGsu.
coliuanttes osa» meilleedespannatt:

x. pHengk caswö kaandamys meidänpuckmo
Cusa caswon pnote» kaandamiscn (nchicuin Tojses Osas cas-
wonwalisiamisengin) cansa/ pmmartetan Jumalan
«o/ suosio/ armo ia laupms. Ntjncuin M wastoin caswow
pois kaandämijet/ ymmärtetan Jumalan wiha ia julmuus/

Ia on tämä puhen parsi otcttuihnusten yhteisesi ia luon-
«olisestkäytoxest ia cad;ondon,isest/ että sen puolen/cuin heidän»nie-
lcstäns hywä sn/käändäwät castvons ia cadzowat suloisesi ia lepyisest
päällen: waa« siehen/ cuinmielesi paha on/ cadzomn karjasi m casi
»okin pois Mätän. Että stjs tasa sanotan P. Hengen kaandck
wancaswons meidän puole/Mä tietä anem P.Hege erinowm>
«enarmolinen iasuloinen lajsolemus/ ntjnmpöshpwä tahto i<f
Wjklisupjlo MihP. Ia waM P. Hengi on easwons ihmi-



fien tykoa synnin langelnises pois kaandanyt / cuitcttgm mZ
Isa Caickiw. Imala/ Poicans
cautta «m ihn?ism silcllcmman Mens armoins ot?anm/ H,/,. 2,;,
niinsen annon ottamisen mmm/ ia nijncauwain cmn me hpwy-
despyspm/ K<?»?. //,22. tahto seiohdltttajaP. Hengi amwliscl
muoto olla ia myös asu meisa ia mmmta meisa caickmasi hy>
»pttt?. Nimittäin hengcliset <l,atuxec/ palawan rnco-
uxen/ hyw«»ynm,ärryxen/ nenVvn ia taidon/ Kc. Ls2. il,i: uem,
ilon/ rauhan/ rackandcn/ nscon/ puhtauden/ kärsimisen/
«ahto myös muistntta meilw caickt/ cuiniH. meille sa«°
nonut/ 501,.14,26. iaiohdauameuz eftickentotude»/
mem ljancaickiseen elämän.

tls KesszH

rUM, ele»

Del exci<l«»
le-sc 3.8.Nt

UN»,"

cneineumsia uM>eststmd)s-
net/ >otca Jumala Senraclmnan ylMyden on nmlinnut/ taida itä-
ns»A enä s ehkä initä tekisit) pois lmnalml armosi tulla iL
p. hengenasuin fi,aft. Am wafioinM selkiäsiedWanwn/
että P. Hengi sMkaanva caswons poismciM/ clMMudes
eUm; kaändampöscaswowmeiMMolewmajumeP/ witt
me htlchast/ Malisesi m wchwas uscos ImmlasryMMlr.
Näin on rapahn»lltts2vlll/' ,osa Jumalan Mwonnall>
nen/ ~s,m.i°,l«>. waan tottelmaccomuden tähde»
täxi pois 53nlista/ iapaha hengiu>aip?aig hända-sVAfftlda/ i.B,m.
,6,14.D«vÄild -HERran polis l«>i huorndejä/ jom h»«
Blleu» hartsst rucoili saadaxcns («lmnuxen! >Men ) i»Dd« edes-
«äintukia/ Limon Noidan tygoP. ca-
sicen wastan ottadcs?KÄippu.rc!d/ caswons puolentkäänsi/ waa»cui»
«chne»deld lvoitettin/ käänsi taas P. Hengi caswons pois hänenpuo-

Nijn myss cl,l2«lit cadotit HHristuxen ia luo<
VMtarmost/ sittencuin <äll,t idzens wtudest cxytettä/ Nijt»

viäeVwmxt. Lx: m.

Chrtstityn/ Jumalan hpwydcs pysymän/ muutoin/
Cllämekinsijsolem-

ma Jumalan tullee/ ialumalanPojan Hen-"
W saantt Midän spvannhim/ jonga cattltg me hudammex



H» «t«rn«.

Us.<sonlol,

Mba MM Isa/
tule mcidan aina rucoilla taiwalisi Isa/ ektci meitä kiusaurensallis joutua/ eikäikänans nijn suurin syndrjn eli erhetyfin lan-
geta/ että meP. Hengesi iahänen armostans eriteltäisin/ waan
että meitä aina wahwistais awullans/ ia silla wäkwäl henget
tukcismeit/ sanoden/ /^^z,^.

u, Kerran edespannan/ hamaicksen MUhiM NN-
damus. Ia tule tasa tietä / ehkä ajalinen rauha on mpos
P. Hengenlahia/
han Jumala iapäämies/ <?,<i. ja nijn ajali-
nengin taitaisin tasaMpös ymartctlä/waan etlaEnsiOsas/siu-
nanrmiawarjelluM sanain alla se joedcsvandin/ siliä olla rau-
haa/mikä on nmu/ cuw Junmlald warstlda/ iacninnlchäncldwar-
jellan/ nijn tosin ei >'rikä» «iholinen taida mciiZ sawutca.
tasä sijs vmmärtctän schcngelinen ia OmaNtUNONrauha/joca on Jumalan, jaHmisien wälil/jonga P. Hengi hallidze
meidän Ddamisam/<7o/. z,/;. jollahan sijtä pois aja caiken pel-
gon ia epaillpren/, ia jaallalewolisentunnon ihmiselle/ että hän
tietä olewanrauhan Jumalan canja/ iawapaan tvgökapmisen
«scosa/
jocarauhamyos eiole mjncuin Mailnialinenrauha pian muut-
tuwainm ia huicaldaroaincn eli hetkesi / waan se vvsv ljancaic-
kiftst/ jotaei taidaprikan pois otta/ että meilläön
«inarauha n. zi>

Ia waicka -HGRra <c-HR'stng hänen cnslenmllans tän»ä«
rauhan meille on saa«a>n«/ andanm ia myös sen n,eille jättänyt/
l4,:?! luclan tasä P. Hengenygo/ c«ä hän sen meille moti-
ta cnsist L)astei«/ cns<? !N«! wdcst synnymme Wedest
GiMkin Jumalan S>»nan cuulosa/ yhteisen Siunauxcn tygo sano-
mista/ ia-HiKßran Ehcolisen nautidzennse»/ jsisahännleidän sydäi-
nnsänlsilä aina Vaicutta iamnistutta.

Täsia Jumalan rauhasi / joca plidzetao miken pmmas-»
rpren/ jolla P. Hengi warjele meidän spdämem ja taiton,

Chr^



CHRisiuxes lESV/"/ 4'" jollahan MpösMeiöH
surulist spdändäm aina lohdutta ia wchwista/ wastan lumalatt
wiha/ syndi/ cuolematia hclwetti; tästä sijs on meille caikilte
suuri lohdutus/että me ticdäm idzctlemRauhcm olewan> l. M
halla Meitä eli meidän päallämidze Jumalancansi//.»c.2,/4.
jocaon wannonut idzcns meille armias/ 2. Rau-
han mcidanallam/ Hclwettiwasian/ silla CHRISTVson
hänelle surma/ 0/>z,/4. 3. Muhan sisällä meitä/ wavisewa
smatundowastan/siN Jumalanrauha hallivzcmeidän sydämen
sam/i7o/.;.//. 4. Rauhan ulcona meitä/Mailmanhirmua
suttawastoin/ silla CHRISTVs
ilman/ Rauhan siwullaM/ Perkelsld/ M läMatt
Mailman Päämies on jo 6> Rauhan taca-
mm fyndi wastan/jillä I. C. on sowindo ei ainoasians meidän

/. Rauhan
edesM/cuolematwastan/ sillä cwlema 0N Meille Wolt-
w/mLHRISWs on meilleelama/
Ia Mn laidamsanoa/ /.
tumisesakin ynnäP. Bime«mncansa:

RauhasrM taaldnytMdemMc,
l». Kerran tasa selkiäst nimitttan P. Colminaisuven

Nimeen Isan/ mpojan/ iaP.Hengem lotcaMose/en sanainMc; eltami-
<a Mojcs/ nljnaunpeitetpil sanoil puhui Colminaisuven perso,
Misi/ se nplnaisi sanoisexprelle ia selkiäsi edespannan/nimit-
täm/ että i. HERRan nmel/ annetan tietä Isän Persona»2. Pojan/ 3. P. Hmgen.

«" l

TW on melllc i. yn wahwa todisius P. Colminaisu-meolM Personat/

8^

?« «.l.^



2. onerinsMilMSPeM/ tttamita
me e^.nmc/^m/: Zi lo;'el.inv st!- .aicki cecmmcP.
sudcn w.lel/ iroin?.?l ia lnjucuin naisi opclmisi onmuu--
alla lawissmmald puhuttu.

iv. Kerran st yhteinen valtos/ cuin on Amen. loca
on Nedrxan sana/ ja suonleM merkidze: Ntjn/ eli totisesi;
talcka: mjn olcon ia tap^hcucon; eli: se on totiftst tosi
Ia nijncuin p. kirjoituxest jnlki en/ toisinans en 2imcn: rZincul,,
c>p«nris,i.c. toiwottaiuiscn ia aawisianusin sana; janijn/ muunaK--
ronriö/ Vem.17.75,16. Uum.s.i/.immnasiunaurig/ i.<2c>i-.i4>:6.

xen m :.00r.i,:0. Ia mjncuii»

nut s sanan cuulioitten heicon uscon t°hdcn)oman totudens päälle,
oll lämg nat?,, f>ropusr.?,m prc>mill',ancm Lcle Hccif>ien«z,

yri uscalluxel, :a lnouaniisensana in muoto/ jolla edespannut
lnpauret/ nsco» nastan oteran ia omistecan/ n,?, jamjn setäsäkin
nierkld«. H2ljn in/os/ Is: «neidän lugun/ »cjncuin muit-
tengin Inlnassten/ lucuin/ jekä wcisum/ iakijtos sanain/
lopus.

Tästä tule idzecungin oppi/ suuret chkerudel Malisi
cuia/weiäliaiakistossinoia/ öcc. lukeinan ia culdcleman/ että
tiedaisit sydämestäns siehen sano / Amen. loca.on wanhasi
cudzutlu l«,m.ilan sinetti/ jolla
lan tupauxet wahwisietan ia omisietan. lonZa tähden myös
Onslmälstg Seuraclmniss smm It!e>onimliz kirjoitta) Sanan cunliat
owatln'.en/ »rjn cockalänel caick yhteen suuhunsanonet/ cuin pit--
käincn olw pauhannut. NijnmMi «neidäu tule Junmlan Sanain
päälle/ Amenwahwal uscon änel sano/ etten me mitän sijtä epäiic/
waan «cdäm id;ettem>»ijn capahtuwan/cuill sen olc,n usconet/ia Jus
malan Sana sijailäns pmi/ joca ci hucu/ waan
caickisesi/ i.?«.i,is. ja on'at ijalfcaickisen el uuän sanat/ ja
id;erjalicaicknenelänlä/sul,.i2>sc>, ia aumu«/ «,0m.i,i6,. longa l7an<

ii,?

in
tri-

zilillicer.

caick. elämän i« n,yo» caiMlc«nVacon/ st corklft p.
<so!mma!sm,«/ Isä/ poicä m P. Mjictty cjancgickstst Nl)>,
ya»c.ncl-'lste» / AMibri.










