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Wt lyhykäinen esipuhe lu-
malata pelkawälsen lu-'

klantygs.
VmattttenjahywäMristit-
ty lutta / me luemme ensima s<s
Chrsmkan k»r,as/ .FUyus. Gfi-t« cwlulsastßun»ngftst,O?umaian

palveluren wdhistaiast losaphatlst / että coscahänel oli ilmoitettu/cmnga slvri sotaioucko Sy-
rian maalda / ia muistaymböri asnwatfistmaa»cunnist / täysi» aseis händZwasta» lyens olit co,
onnet/iotca tahdoit hänen lväkiwallal achdista/händZ »vastan lyens ylösnosta / ia sisille otta
hänen waldacundans : Httä silloin ainostansoli hänenwirwoturens/ löhdntnfens/,a hsnen
tuscasans ia hadäsäns/st ainoa walicappale/ et-
tä hänannoi uloshwta caiM hänen alimaisil-len» yhden erinomaisen yhteisen paaston /cocon
cuyui caikest iwttan maacunnast yhteisen can-
san/,a hewän cansans fuurl hartastGydammest
ylo« meni HErranhuonesen / ,a sielläyxlmieli,sest hwdit»umalan caickiwaldian apu »a Varjel-
lustawihollista wasta».

Ia mqnen mwn hänen puhensa seassa / io tcahän hänen rucourisansa edes pani / muistuttal)ä» Jumalalletaiwasen / sen armollift» wpau-
. 2l n, ren/



cen/ianga hän oli anoanuthänen esi ssällensßu-
ninZasS'lamoni!l/silloin cosca hän hyvästi siu
naisi Temp!>n/,a sanopi: HErralumal/sinäjo-
ca olet ulvos luannut/että millä asal sahetkel si-
nä meidän p'»llem ( Synnin tähden ) kiiruh-
<kä tvyrin asan tulewan : jlittä meidän silloin
catuwaisel sydömmel / sinun etees tuleman pits/
sinun pyhis templisäs «a seoracunnasas / ia sini!
silloin tasa meilleavun osott» ,a armollisesi mei,
dänruconxem culla tahdot.

3a cohta sen sälkl» samasa lugu, sanopi
H3n.

se<l cum iznoremn! <Zuiä »ge« licb«mul, noc
solum Kzl,e3mul les,ciui, m oculos nollroz <iiliz»mu«
»6 te. Se on:

»HVrra / cosca e» me yhtäkän m»ta turwa
tiedä/ taicta mitä meidän pitäpi tekeniän/ «in se
sn meidän paras turwam sa ainoa apum : Että
n»e silloin »ostamme meidän silniäme ylös/ >a ca»

sinuntygos -H<trra »umal ylsstaiwasen.
Ninquin se siihen aican tapahtui / sen hy>

wln ,a,umallsenßuninganlosaphatin cansa/
.ttei hättgäl, alna alinmaistcns cansa yr-
titarhas rwsul» käskyllä saanut istua / elicks ,o-
ca yo silki wuotesa lewätä sanan lascos
sanotan) mut a usem ilman hänentoiwomatans

cowa puusti piti HZnen ulvos kärsimän
«aalna hHncn wäkewä wihollistens ioucko wa-
stan »alm.is oleman fältin waeldaman. Ia
nyös/ mitäkin wastan/ioista ei hönollengan ti-

Sillä tertisc seijo : He ilmoitithä-
nelle ia sanoit : concrz te massaa c!e
n« locil, HUK c«ns mzre sunt, öc <le suuri



suuri wäen palious tule sinuanastan näistä pal-
coist / sekäyliyen meren/että mös Syrian maa-
cnnnast. "lowaicka hän ensin »apisi ia pel,ä-
styi/nin cuitenginJumala sen ennen nimitetyn
wälicappalen/nimtttäin/Rucouren cautta/ lah-
den suuren ia wäkewänhelpon jaawun osötN ia
hänelle näytti / nin että HZ» caicki hänen»iha-miehensä yliye woitti / ia/el alnsstang heitä ta-
capcrin aianut / selksnskäändZmän saanut / ia
maahan lyönyt / Mutta myös sen «voitollisen
surmamtsen iälkin / sainin palis» heidän leiri-
stäns heidän peräns caickinaista hywyt/ calu,a
Raha/ >»in että coeo hänen sota ioukollenssiitä
calnstayldä kylläisesi pisti cslmeri päiwäri ja,
camist/ninquintextis seiso.

r?äin samalmuoto lsytän myös meidän ra-
ckaslsänmaas/että meidän kiittämZttömydem-
me tähden/ wastoi» »in monda »a sänom<ttoinda
Jumalan caickiwaldianhywä työtä/ erin omai-
sest scn edest/ettZ hän»neille/hänen pyhän sanans
armollifest andanut ombi: Iawielä sitte tähän
päälliser / sencaltaisenarmollisenVsilvallan ia
Chriftillisen halliture» (HZnen Jumallistst e<
des cayomisestans) nin armollisest / Gyndyncn
omast Ruodzin Rukin waldacunnast / Cunin-
gallis,'st sugust / meidän perinnorerem/ sowita-
nut ,a asettanut ombi / nimittäin/sen Swren

torkesukuisen .Herran ia Forstin Vö-
stän Adolphin /Ruodsl« waloacunnan ulgoa-
tvalitun ,« crwnatun Cumngan »a zValdian
yliyei, caicfein niidhen maacundain iosca ft»alla ennen swat olluet ia myös sittehäncn ar-
mons nenwoillalumalanwonnan cansa enätyri
,4 lisätyriRukin Rajoilla tulluct on?at / etc.

loc.l



Joca ei ainostans hänen oman personans puo7
lcft Jumalansana ,a sitä pyhä oppi/iyeracasta/
sitäcorkena pidhä/sen ialkin eläm^täns,a halli,
tustans laita ia sovita/sitä holho/auta iatallella
pyydä pitä RuodzinRiikis: tNuttamc<« yhdest
IsällisestiasydZmmelisestrackaudest (nlnquin se
JumalinenRuningaslosaphat)sen paawilailen
Vanhan hapatoren / willitsren ia wäarän spin
iätöret ulvos HZnen Riikins ra/oistakin suuren
achkeruden,« culuturen cansa siirtH /ia sisältu-
lemasi estä ia wariellatasto iapytä/ ia Jumalan
wäel »a woimall Cunnian/onnen/ lykyn ia mene-
styren cansa sen asian myöshywin ulvos toimit»
tanut on/ia wielä nyt päiwä päiwZldä caick' HZ-
n n neuwons siihen ulvoo pane / ettö Jumala»
pyhä sana selkiästi ia puhtaftl hänen R»lkisän«
rauhallises ia lewollises meno» iulistetaisin/saar-
nataisin i« opetetaisin wielä meidän ialkin tule,
waistcmmectin edes. Jumala hänen corkeudel,
lens ia tNaiejtetillcns onnen / lykyn ia hywästi
menestyren / pitkän HZN iarauhallisen hallit»,
xen suocon ia laittadcon. Ninquinhän on teh,
nyt niille Jumalisille aina corkesti muistossa
pidhettäwäisille -Herroille HZnen Estwanhem-
millens CuningasGostalle,a hänen!Nn<c,terin»
>Herrf.?rillens Ruodzin Cuningoil »>r waloamie»
hille sen pyhän hengensvuni t woiman cautta.

Mutta meidän Riittämättämydem täh'
den ( s.non minä) mastoin Jumaian caicklwal»
vian hywiä tsitä / Junmlawaadh! sekä Hsi-
walda / että myös alinmaisi» moninaistenran<
gaistusten ia watwain canla eyimä>» / Nliin että
monda kerta ilösiwallantäyty Josapyatin cansa
Nylpe sen kylmä» saunan/ «a slinmaisct tulcwat

pestyri/



pestyri / sen carkian iatuiman tammisen lipencansa. Se on se / etts me ioudunm» aina wuosi
wnodeldaJumalanwihanwiyzan ala. Ia /e»
ainostansyhven / ioca Josaphatti waiwais ia
listnen Rilkins asuwaisi / nimittäin / Sodan:
Mutta myös «3m2t seurawat yhdes »onkos,a
oitäwät töine toisen»kadestklinni.ttZlkä/callit
ajat »a cowat wuodetensift edhellahypellen luo,
rendelewat heidän sisarens iaystawäns / sen /ul-
inan ,a hawittaiZnRuttotaudin cansa. Ia Vie-
lä sitteiyens naiden slwun aina ltittä se riitai,
nen wericoira punaisillawaatteillawaateitcttu
Haarniscoitten<landaia/sota ia tappelus/ionga
t'adl--srauta ruosta onidi ia sen cansa iulmasti
cailti paicat nnimaile ia wetele. Ia waicka!täm« Danyi / nyt tali» wiimeistllä mailman
lop»lla / caickis paicois coco siinä»as(Chriftnren omanennusturen,älkin Matt.

da. t7in cuitengin hänel on aina se tapa (erin-
omaisesi Sodalla) ctt3 hän (Syndein tähden)
Rnovjin Rukin hywHl mielel yo» sia pitä,na«
riendH ia sinne leirlns ia maians asetta iaxpa-
kenda. ttiin ettei alnoftans/Ruttotaudin/näl-
lsn / »a callinaiancautta/ ennen Monicahdoi
wuosia/ alimaisien ioukost / n»onda epälukuista
tuhatta ole silmiäns kiinni painanutt: Mntta
myös (Sodhan tähden) ombi täytynyt Corkesti
ennen nimitettyin Cuningaitten,a meidän ar-
mollistenGsiwaldain HErrao Christuxes täldH
io post»culkenuettein / Ia nncia nyt tön<«n ny-
kyistn(samalla muoto corkesti ennen nimitetyn)
meidän armollisenEsiwaldam herran, / ia Cu-
ningain CuninZas GöstänAdolphin «tta etens

2l v suuren



sangen njeln pltä ftlsoman ca»cr'ejn sunrlmmai!
hcncten lvaaras hänen Vlholllsians »vastan ftkä
Vesillä että marll.

Mutta me julkisestiomtlla stlmll-
lämmrnaeinml' ia corwllla taamwa cwlla sad-
hän/että Jumala callklw, ei wähembä H. C. N?.
HZnen wiholtlstans ipastan / apu jatnrwa ole o-
sot tanut ja päälle paista andanut/ Cmn hän en
n, n «mbl tehnyt Josaphatln aicana.
Slliäettä siellä cusia calekeln silurn» Vaara on
ja llklinmanwlholltsta astutan / sinne C. M.
lyens asetta / ia hänen «man personans luovin/
pllkin/pltll» jaspelyln etcnan»a/ el peljäten si-
täsnurtahengen waara joca»H, C. tNI. evesä sel-so / nnyhenratelewalsten sutten alwoltukesta /

Verlcolratn päälle carcamlststa la hetdän
llsta juonistani jollda monda haaVottetan/Vert
ulvoaVuodateta» ia »H.C. tlI. molemmilda pno-
llida cuollaxl ammuta» ja lyövän ja cuoNmtta
rwmllla ymbärlng ptlrltetty on/ waanclntcn-
Zin cateklwaldlas totinen Jumala 5, tN. th-
lnclllsel »nuodhol hänen pyda»» iängrllttens
Varjelupem cautta »lman Vahl»gotaulvos
stä. Mlngatahden kyliä hywln totuus n«h-
vanune sano /H. C. Nl. siltä / 3 1. pialmlst ? 2i>

ruis, 26 re aucem nc», Jos tu»
hstnen sinunsivulvai? / ja kymmenen tuvatta st-
»nn oiklald puoleldas langelsi / el cuitcygansi'
n»n päällea plväls tulelnan.

alla syndynyct owat/hyu?«l mlelel luniglal ca»-
<i°lwalvlall



<ki»valdiallkiitoren,a Cunnian anva mahta »a
inyos andaman pits sen caltaisen hänen lanpian
war,elurens edheft/hänen nlmens ylistä/ ,a noy»
ryven handä palvella coco elicautens: Is
H.C. M. »a myös hänen corselle cunnialliselra-
ckal DrstnlnglUenlö,a heidän lalkin tulewalsil
sikioillensolla cwlialset»a wstollisetcaiken tei-
dän elin aicnnneynnä toinen toisenne cansa la-
psi lapsen perän. Jumala caictiwaldias wielä
n»H>? nyt edespäin H.C, !N. »a coco sen cuninZal<
WMHuonenyllyen / hänen laupiankotensn ha»
sotracon / että caicki-H C. M. »a RuodzinRii»
kin
nsa hll!lyls,t »a raunan,a sovinnon meille soisit/
>a »otca /«llensä ei sillä mielellä ole: Nin Inma-
>a cuitengin<H. <5. !N. sen wäen »a woiman lai,
nadcon / että M heid«ncaickeinvliyens«
sen raitaisen woiton sais että heidän <>y»»äl mie.-
lellöns täydvis,oscus sowindorucoella »a keriä-
t«. Genpäl'ett«>H.C. M. mahdais pitl?ä« i,as/
terweydes / Rauhasialewosiocataholdacoco
tiänen Cunlngallisen huonensa »a Ruoyin R>i»
kin asuwaiset hallita / tallella pitä ia nauttia
saada / Raudan päämiehen /meidän lunasta-
,«m is
ta / Amen.

Imettänyt «e cslme enne» nimitetty ran-
gaistusta yri toisens
owatmonda hywa ystiwäta Cuoleman cautta
toinen toisesta»» eroittanut nin ei se taida nlw-
toin olla/ettei heidän»Äkin > monda »nurhellista
w» elä nyt eleG o!>',o > a äiwaisen surun, amurhö

l6r»lytn?6t (Issaphstin neu<
«?sn



won silkin) ylös nosta heidän silminsi?"ma,
lan tygo taiwasen//a anoa,a rucoella sieldä hei,po ia lohdutusta. loca caiekein rucouret »ahnocauret,otca händihenges,a totudes aurenshwtawat / luvannuton culla/ninquin C. pro,
pbeta David siltä asiasttodistacusahinsano : H!lsrra ombi läsnä caickia niitä,otca Honda aurens hwtawat: caickia nistä,otcah«»dä aurens hwtawat totndes. JotcaKändäpelkswät niinen anomisen iälkc» hän teke /.>«
cwle heidän hwtons / ,a teke heidän waM>r». Mn on Jumala calckiwaldias hänen suu,
resta armostansa / Suomenginmaalle / hä-nen Pyhän Vanansa / meiden omal kielelläm/
andanut walkeuten tulla / ioca yhdesäkir,askäsitetty on/lsnZameßibliaricuyumme / ,a
waicka ei se »ielä coconans printin ole joutu'
nnt / «in cuitengin caicki ombihöniokäätyritullut paras osa präntin saatettu / ,atotwomme psiwapiiwäldi / että hin Jumali,sen esiwallan cautta coconans siihen autetan/,os wasn yrimielisest sinperän achkeroltan / ,o.stame/ mnquinyhpestpickast sielun Apotechist/
caickinaisen lohpntoren,a wirlpoturen/wastoincalcki kiusauria/ suru/ murhetiatusca/meil-lemme ilman hinnatosta taidam. Ia waicka sesiinä samas pyhäs Bibliis ,ocaloncka« ylvä'kyllä käsitetän: Ni,« cuitengin »e Hywin op-
penut Inmalinen wanhamies/ iN. ?etl u« Loraus
( monen muun höne»kaunisten / «lhrillisten /
ia Jumalallisten Rnodzin kielisten kiriainsaseasa / »otca hän suuren wireyden »«acherudenCansaonulvos andanutkäydä) ombimyss sii-tä p. Blbliast ,a muista erinomaisten Pyhiin

Hirckon



iAirkon esimiesten ,a opettftitten kirjoista / nl«
vos lvetänyt/Coonnut/ iapräntinandanut tulla
yhven kirjan RuovXn kielellä /

ga ftmalls kielellä ombl: Rististä ja
kiusauresta / «liven pyhiin Isadett ia Mar«!tyritten neuws / etc. ioca samallaasalla Riikin
Hisällö on präntätty. Ia että tän,ä kiriä ei ole
tullut wleläenne» Suomenkielelläkäätyrl eikä
prätttitM. JocacnitingeNNi» hywin tarpelli-
NeSUOmalaisille culnRuodzalaisilletkin näkypl
olewan. Sillä monda niitä ilman epäyret taita
olla Suomenkinmaalla/lotca omallklelelläns
kirioituMt lukea taita/ surun ia mnrhen alla 01,
la/tirioiture lohdutosta iyellens tarwita/waan
ei cuiteng»Rnodzin kieldä hywinynunertä »oi.
Sentähden siis otin minä tämän txsn,a culu-
toren Minun eteni , ia Jumalan wäeniaawu»cansa Suomenkieleni hänen käänsin ia prän»
tin tulla annoin caikil Chrlstillisil Suoma-
laisilleSurus / mnrheskiusauxes ia tustas suu-
rexl lohdUtoxexi /,a «euwori. Silläminä sen
tiedän/että ne/,otca»isusti iaachkerasti/ tämänkirian sisäl cayowat ia usein wiriästi heydän
wastoinkäymisisens xliye lukewat, ilman epä:-
lemät caicki tuscat ia wastoin käymisit yliye
woittawat ia caikis kiusanxls Sielun ia Rw-
min puolestHelllens lohduturenilon iaRiemunGaawat meidän HOrran Christuxen IHsuren
cautta. Rucoelen sentähven calcki Jumallsisuomalaisit«tä?ir,a lnkewalsi/että he tämän ty-
ön /,a culuturenhywsrens / ottaisit. Jumala
Suoranha/parcmba wara ia tila/ »in en tahdominä minun waiwan tästäkänedes säästä / elitkä
culytostacayo / mutta calkel ahkerudell minun

«?oIMKn



wolMsn pexait lu'nss!anawun cansa lyen wat,
wista/lumalan Cunniari lalsaniMaan hywä-
ri. Jumala ändacon däncn pyhän sänans aina
meidänginkiclellcm lewittyr» tulla meidän sie-
luin autuderi »a Jumalan Cunniatl. Jostanc
yrikertalsetrin heid'n tuskllans/kiulauxisane
ia caikis heidän waiwollans ,a »astoi» käymi-
sisu ns oikian opin,a tiedon Jumalastcailkiwal-
diast/ hänen hywift toistäns,a tahdostans / hei-
dän sielunsautudest »a iiancailfisen elömen peri-
nnsest/nähdä/cwlla »a ymnwrtu sai«/i« iocainen
t»lis siitä Hancaiftst iloft,a Riemust osallisex/
sttä pyhä Col>mnaisut calckeinpyhäin cansä il»
Man loppumat tiittamen ia cunnioittaman.Sen
sitman Jumalan suojeluin «a »ar,el»re» ala
minä caickiChristityt annan / ia hänen puole-
tans toiwotan teille caikis kiusau>ris / tuskis,a
vailpois / ilon iaiiancaickistnÄie,
„nn. sanelle myös olconcatomatoin/loppuma-
t«»n ia chancaickinen ylistos / kiitos iscnn,

«l« / Amen. 4. Oitoon,
H N2ta s«lv2taii,'.

Ensist



e-
!rinommsetPyhän kirjoituxen todistu-
mloldcnga pääl enimlttcn ne pyhctt

«sa» vw<»t tamen Htlvön Mkln seurawa,sen
mwons perustanet / jolhlnga yhden surulli-

sin Sydammm/itzms pita turwaman/
janllMohdutuxen otta-

man.

Inä curltat / za sittH wir-
nolal / sma laidat heittä alao
hllvttlin / ja Meno sielda Ul,
vvo vlta / finun « p)l-

ken «a»va walla.

Mtttly olcon sinun Nlmeo/HErra mei
dan Iftioen Jumala / sillä lvsla sinä «ltt wi.
tzolsas. sillöln sinä osotat armoo jaiMjizuocg/
jamurhen aicans sinä jynni' snnae/nlllle jottasinua auMs tzuuiawat.
-

,



Rlsim alla
Ibiäemv.^l.

Multa senmmti w,W tonsy tiedän/El!
lä se jocaJumalala palvele/ hän kiuftuxenperäsi lohdnlelan/ja murhest wapaueelan/ ,u
mritoMperäsi lsytä armon / sillä m sinä hi.
moltze meidän eadollyemme jätkin. Silla
raju llman perästä sinä auringon annatpai>
sta / ja iltun japargun peräsi/ sinärunsasti i'
lon jariemun eansa läpläl.

lobi» 12. v.
Että sinä JumalalleolitKelnollinen/ninsen pm oleman / ilman kiufauxeta ct sinä

taitanut olla/fenM/ttläsinunkiusauM
tantta piti loeltllMtuleman,

lerem )l.v> »8.
Sinälöit minua HErra/ja minä tulin o<

jetmi / ninquin yxj hillimMn nuori naula/
HErratZänna minua Mene jaminälulen
täatM Sillä sinä olee minun HE«an
Jumalan. Sille quin sinä minun käänsit/
ttinminätalumuxen.

luciic. 8. v. 2».
Gattkinrackalweljel / Ma ne wanhim-

Mal



p. neuwo. ?

wat olitte / lohduttalat cansa teidän puhtll
lanne / että he mulstutteljstt / eulnga mett äs
Wmm< owal kiusatut / että he ollsit tullue,
coettlluzl/jos he piti Sydämchäno Jumala»
palveleman, Muisiu«acat hkille /

meidän Isäm Abraham monella lawallaklu
sallin / jamonen eoeklelcmlsen jllkin Juma-
lan ystäväsi lullulon. Samalmuvlomyso
Isae/laeob Moses/ ja eaicki ne/jstca luma«
lallekelvannutt owal/seisowaisee owal olluel
jaon täytynyt heidän monoa waiwa ylilzen
woilla. MuttH ne mwl / jotta ei kiuftuxia
wastan oltanuetlumalan pelvos/muita tar
simätlsmydest naplsil lumilata wastan ja
häwäistt / ne owal hulUttlut eadhotlajalda
ja karmeildä älkam meolkan
kassimattsm a'täsä tufcas: mutta tunnusta
lameltajeonlumalaldyrlrangajstus, pal
jowahembi cum meidän syndimme owae /

me ufeo taloamme / että me tulemmerango»
uzi / nlnquin hänen palveljans parannoM,

la ei huctau^en.
kl2l'ie i6. v. 16.

Herra/ loscahataWson/ silloin sinu
elMän,B



Rlsiin alla
cman/losca sinä heitä eurital / nin he sutkl,
stihwtawal.

lol) v.»/.
Catzos/ autuas on se inhiminen / sota lu<

mala rangalse/ senlähden siis älä hyllä
ran rangaistusta. Sillä itzehän haawoilta<
iye myss läkitze/hän lyöpi / jahänen kä»enft
pl»ranoapl. Cwdesta häoästä hän sinun wa
pahtapi/ja siinä siltzemenneo/li mitan pahue
sinun pysty.

l.
Multa niinen wanhmscasien Sielu omb>

Jumalankädes / jaei euoleman kiwue helhln
tartu, alille ymmärtämältömllle he näky,
wät huckunen. Ia heldän loppunsa pidetän
piinan edestä / ja helvän wanhurstas waellu»
zrene luetancadtzoluml: Mulea he owal rau«
hao / waicka he ihmlzien silmäin edes nägyl
paljokärsinyexi ntt, h«,l onlUllengin Y>l >M
st toiwo/elte» he lk.inäns cuoleu an pldä.
hlsä he owat waiwatut mutta palio hyn yllä
hellitplta lapahtlM'in. Sillä Jumala 01l
hella lottcllu»/ jalöysl hllllän häi,lUe«ibkelpc»

»ran.l



P.Wdenntuwo.
wan. Hän eotllele heitä ninqutn eulva uu
nis / ja «vastan olla heidän / ninquin yhden
täydellisen uhrin. -

Minun pokani / jossinä tahdot olla Iw
malan pavelja / nin walmifialtzeskiuhMn
ala/pysy lujana jakärsi/ja älä lohta seura/joe
sinu siitäpojes wieteliän/pldhä itzes lujastlu,
malan lygö/ja ala luowu pojeo/senpät / ellä
sinä «ulisit sitä lujemmafi. Caick, se quin si,
nun päälles lulenin ola se hywäles, ja ole
taiten surun alla kärsiwainen : Sillä nin.
quin culda jahape walkesa coelellan/ nin möo
tulewat ne / jotta Jumalallekllpawat/toelel<
luxi murhen liekin eautta. Toiwop heitä
Jumalan pääl/ntn hän andapi sitM awun,
O jlnnasinun lies/ jatoilvo hänenpäällenb.

Ninquin saviastiat lledtowyss ne wanhurfcal lnhimiset klusansMtte,
K murhes.

plal. ;4. v.;.
MiNun seilun »lolyc neko>

B ,j häl



IMn alla
häl saisit lwlla sen/ja stetta. Kilttäkät HEr-
ra minun easijanl / ja loinen loisemme lanfa
eoraoltacam hänen Nimensä.

Costa m,nä etzein HErra / nln hän ewli
minun/ja «vapahti minun eaiklsta minun tus,
klstanl.

Käykäitt hänen lyköns/hänmpiläpi teitä
ylsbwallstawan: jateioän easwon eip,oä lu«
leman bapiäf, ala.

Costa seköyhä hwsi / tuuli HErra hänen/
jaealcklsta hänen tuskistansa wapaulll hänen.

HErran Engel» YmbärinoMitlä hllvän
jottahändä peltä/ja heitä ulvoe aulla.

Ibiciem.
Costa ne wanhmftai hwta / HErra ewle

heitä/ ja aulla ulgos hella eaiklsta heidän ha»
västänsä.

H Eeroon niilä sangen läsnä/jotta
tyl fyoämmelowat/ jaaulla niitä joillaombl
yjimuthelllnen hengi.

Sen wanhurscan pila paljo kärsimän /

MNlta eaiklsta näistä pEera Hans wapautla.
warlcle laickl h sntn livnsa / )IIN 1111l

y;>faa nuzlaploaiärMaman.



?sal
Ne köyhät näkewäl sen p Riemuitzewat/

!a ne jotca Jumalat ltziwäl/ nl»oän sydän pi
laelämen.
Sillä HErra ewle niitä köyhiä/ jahänen

fanglljansel hänylencatzo.
ksal. ,16. v.s.Ne jottafyynelitten cansa kylwäwät hei«

dän pltä iloncansa ylös niittämän.
He lählewät matcaan ja ltkewät/ja canda,

val uloos tallin siemenen / jalulewat jällens
llon cano ja eandawatheidän lphlensä.

locainen jota ei ota hänenrlstiäns hänen
paälleno/ja jeueaminua/eihän olemlnul kele
oolllnen Hoca löytä hänen hengenb/ sen pl,
tä eadotlaman sen. Ia jota cadotta hä.en
hmgens minun läheen/ hänen Mä sen löytä-
män.

101,. ,6. V. 26.
Tollsest tvllstft siinon nnnä teille / teidän

'itä ltkemän jaziattuman / MUlta mallman
>ilä sitä wastan »loitzeman. Teidän pilä

B iij mul-
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Ristin alla

muchettlman, mutta lelvän murhen pltäil,
fttäättämän.

HH. ,4. v.21.
Monen tuscan jawaiwan caulla weidä»

pila taiwan walvaeundan sisälle täymen.

Me terskamme meitäm myös murhen käj
kel/liettn että murhe saalla kärllMlsen / mut!
lakärsimys coellelemisen / eoellelemus loi
von / mutta «oiwo et Mtilä häviän ala ann<
eulla.

V.0m.8. v. »8.
Nnä min sen pidän / että laman nykyisen

ajan waiwa / ei ole werrafi medettäpä sen sw<
ren cunnian lansa joca meidän ylitzlM Pllä il-
mestymän.

Että Jumalon Mtldän tdestäm/ tUla «oi
olla nnitä »vastan t loea ei ole myös hänen
omapo«ans armahtanut / multa on ulvos
andanut hänen mttdäneaickejn edeftäm/cuim
gasia ei hän myss meille andalsieaickla häneneanjansa e Cuea tahto canda Jumalan ulvoo

walit



P. Isäden neuwo. <>

wallttuiden päälle ? Cuca on se joca.tahlo
ladottae Chtlsiusombisejoca «uollut on / ,a
yan on myös se jocaylösnousl/jola zstupi I<san olklalla täoellä/ja manapl hywä meidän
cdefi äm. Cuea taeto meitä eroitta lum.,.
lanrackaudesiai Walwaeo eliahdifios i el,
«valnousi eljnalkai eli «lastusi eli hätäi eli
mleckas

NinquiMllollettu on: SinuntHles me
luoleman ylipäiwä/ mepivetänninquin erw
ra,i lthläwät lambaat/mutta niissäme yllye woitamme/hänen lautlansjblamei-
tä ombi raeastanut. Slliä että minä o!en
wissesenpäl/eltä eckä euolema/ «aicka elämä/e,ka engelil talcka Estwallat / «tt wakewydet
«ta nykyiset lalckatulewaiset/ eitäcörttusek

eitalolu mw luondotapp<,le/wolmel>
ta ttvilla ItMalan eackaudefta joca ombi

meidän lMasam.
2dorim.l. v.;.Kiitetty ollvn Jumal? meidän HEllanlEsuftn Christien Isä / lauMdhcn lä>

B mj l^»



Dstin alla
ja lohtudur n lutlnla/joe, meitä

m.it>an tuftasam / «tä me mös
loh?^tta«.« >h.'lflin nlita / jolla moninaisen
mu, h?n ala tuUu t on sen lohdu:uxen lansa/
jolla Jumala m»ttä lohdutta. Sillä nlw
quin Lhrifiutm Kärsimys yloätyllä on tul,
lue nmoän ylchcm / nln tule myso suuri loh«
dulos meidän ynyem Christlyen caulla.

2.. Oorinr. 4. B.
Me tulemme jocapaicast ahdistelu?/ waan

en me sitä huoli / m, suremme / waan en me
sentähocn pojes puum. M< kärsimme vai-
no waan eimeitä senlähben ylenannela / me
»ulemlolvalstuli waanen mehueu/ainame

cannamme Chl"fiuM tuolcman
,m,i n:R>.misan / ftnpääl että Myös Chrl-
stutz tlaoaxillmotlta sin meidän cuolewaisco

ete.
S«Ua m - se ajallinen

ji liew.' v;) m«lsä yhden ljanlaicki-
se?, l>i ylzye / marätlömen Cunnian.
Me lolca k.i nubcn natywälsten Cap»
Mlln zalkrtt / «raan Nlinen paäl jvlca näky
mällömälowal.

l.<?<Mt.



P.lsadenmulro. 6

z.Clorim. 10. v. »z.
Mutta Jumala ombi waca / joea el salli

ttitö kiusatta yliye lndän «roiman / multa
hän lekepl myös ynnä ttusauM cansa io
pun/Ma ttftn wolsiltatäisiä.

Nebr. ,2.. v.l^.Minun poicani älä HErran cusitofia y
lencaeo/ jaä»ä itzee yltnanna / cojca sinä hä<
neldä rangoitan. Slllä t«tä HErra raca,
sta sllätzän myss eangalft jaruvsk» Mcnyen
lapsen fongahänwajian olla. Kazsiwazstl
olcat hänen cur«to)clnsall<i.
lapstlltns/hän «tztnsteMe tmitzc. GlUa eu<case Isä on Jota « hänen lastansa rangale.
Jos le Nls ilman curuoMa olette/ josta caickl
«salllsenowat lullutt/nln l» olet äpäeet jaei
awio lapset, elc. iue coco ft pMappale.

i perr.2, v:Z.
HErea taltawapchta ntlumatalapelka'

wälstt ulvos kiusaultst/waan ne lumalatto.
malhänsääM ouomio päiwän astl piinalla,

lscol).». v. i.
Rackat weljel piläket se cocoRieVUN ed-si/

~ B v losia



Ristin alla
cos ale langette monmalfif, tiusauxin nln

että llldan usconyt coeltelemubs- »ta
kä stmlsln. Waan teidän tärsimllen olcon
täydellinen. Autuas on le mies joca karsi»
OMlscst kärsi kiusauxln. EMä losla hänomblkiusattu / nin hänen pnä saaman elä-
men Crunun/jonga Jumalaulvoo luvannut
ombi/ niille jollahända eacastawat.

i.v. 61.
Ataltlcol mitä polvesi polven caickilla a«

joill tapahtunut ombi / nln teidän puäym
Nlärlaman/ tlt« caicki ne jotta Jumalan

paal owatlulwannel/owat
ylös pidely)li

tulluet.

Ming<l<



P.lsädenneuwo. ?

I.
Mngätähden Jumala anda
halien ulos ivallttunsa perkeleldä kiu<

satta/ jaMltä hywa jahyödylystRlstl
jawalwaMyölanetuo.

Orioenez super kxoclum
ttomil.;. 6.

Lkän yxikatt niin taitama,
toin olcon HEtran opi» / etla
han pila hänen luscansa yhdm
»ahlngolllstn cappalen ldrst, ja

lwle hänen culltoxms yhde)!» cadottawaisexi
langalstuxexi. pharaonlll oli yjlt cowa ja
paatunut Sydän/ cullengin hän «vaha itz<n«
sä paransi / jase joca Jumalasta ennen ei ml«
t«Nlletanyt/hanpyyll / llla hänen edeftanv
piti lucoeldaman/sllloincosca hän lumalalv
waiwallin. TamäonslcaicktinpasHS/ja
lwluisambi/tlstinalla/lula / ettäs rangaistm
)lenkyllä hywin olee ansainut.

Ibiäem Nom. 3. «p. io,
Siläj



Ristin alla
Stta wlna lvlwon lumalalva / clta han

taalla lafäelämäf.i Mlnun lyndien tähden
minua ctzlsl jatäällä luqunlastle' minun can«san / Abraham pidalo sanoman
minun tykön / mnquln hän sanoi sen Rickan
miehen lygoiazaruxest: minun poicani muu
sia Mao sait hywyl es nautita elalstö/ja laza<
rus samalmuotopaha. Mutta nyt han loh<
ontosta nautitze jafina piinalan. Senlnh-
den cosca HElla meitä rangaistuxen cansa
chi/pllä meidän sen suuren klitoxen cansa wa,
sian ottaman jasen pila nlin/eltä me sentah,
dm taallalumalaldara»,gaisian/elta mesiin
na tulewaists tlaMas pidais n?apal oleman.
Nlnquin mss Apojtol p. pawali,. Cui.«.
hau sano: Muttacosca me duomiluxl lulcm/
eun me HCrralda rangaistan, sen paal ettei
lneidän pidais lamanmailman cansa cadote-
tuxi tuli man.

Jumalz« salli meille mitan tapahtu/waicka
mikä wasioin käyminen se oliö/waan ainostäo
ftntähden/että ft tulis meidän hywa)cen / sen-
Ml / ettämeiden sydamem ja mitlem / jolca

luma,



p. Isäven neuwo. S

Jumalasi on pois culkenuel / mahdaisie sen
laulla jällens synnistä Jumalan tygs kää<
lyfi lulla.

l)ejuNiK»lione.
Ei yhdengän Christuyn sen ylitzen pidäil>

metlelemänhändäne/coscahän synin lahden
Humalalda usein japaljonrangaiftan. Mul-
tacosca meidän käy caickein cowimmin / nin
pltä meidän stlähatlaminsydämestämhändä
sen edest kliltämän.Sillä ellei hän säästä me»,
dänrangaistustam/waan curilta meilä Isäl>
llsenwitzansa cansa ajallans / Sillä siltä m<
laidam nähdä jaymmärtä/tllä HErra mei-
stä suuren waarin ja mnrhen pila / siinä että
hän meidän pahain lekoim yllye »vihastu,

Nilariuz in plal. l l 8.
Caicki kipu on ternMin/n/cMi murhe on

hywä/joidenga cautta Jumalan buomzo iule
IUIUIi. Sllnä että hanFsylytta mitä zotla
syndlä llkewät/pois olla jaestä synnm jatike
htlden wiilaxi ja laitawaxi / jolca wlelä lai«
tamallomal owat.

C^pn,



Ristin alla
lil>. 4. Lpist.es.

Jumala waatl meildä sila / elta me ttu,sauxeo jawastoin käymiseo Rochklat ja jlolsel
vllsm,. Silla jos suru meidän päälleni tult
Silloin lrscon Krwnu meille anneean / mt
löytänlumalan comtuxi fotamiehe)ll tullen/
ja talwao tule Jumalan Martymlle awalu<
xi.Sillesilte «zuin me olen, luanneliyemChri,
stuxen käden ala / nin ei meiden pidä melllem
paljoraoha odhottaman/ elMyös waplseman
campausta jasola / erlnomaisest että meidän
HErram japääuliehlmEhristue ombi mei-
dänedelläm käynyt sencaltaises campauxe»/
ja jättänyt me,lle yhden Esimerckin sencallajj
sen nöyrän kärsimlsehen/jonga hän ennen om<
bi osotlanut hänes ilzesens/ sen jotahän meille
opeira /ja mitä hän käske meidän kärsimän/sen edes ha n che ennen on seisonut jakärsinyt

r^omil.4.
Senpäl että Jumalaoikein meidän etem

nmrhettw/ jameidän parannostam catzolS n
annahan meNliama onntttomudeaUa maata/
cttm me pe» atl upotttals meldan helckoudeltä/
mutta hän otta Mtldan sillä ulvos jällens/ sen

M



väl / «ttä me tullsimme rochkiammaxi ja jloi
semma)ci. Samalmuoto hän myös meltapi>
tälewosja hywis pälwis / senpä!/ etenme su>
rultomax ja tul«s ja syndin langcls.
SlUäsencaltainey tila ombi meidän cansam/
ettäcosca meidän aina myöden käypi / nin mc
itzem unhoeam/ ja en taida mcitäm hillitä/ ja

, hywlä tawoi tallella pitä Senlähdcn lu-
> mala anda meil toisinans hywät pälwat / on-
nen ja ttlweyden mutta toisinans hän cunlta
meitä / senpä! / että hän tonnttalö meille sielun
terweyden jaraitiuden.

Cosca culda ci kirkasicta wacktas/nin se tul»
saasiaisexi/ja ladotta hänen klrclaudens; Sa-
mallawal »känäns tapaltupi se yhden Chnjtl
tyn cansa / cosca ei hän tule puhdlsteluxi ja sell<
tttyxi/nin ei hän muän tiedä/elkä tllnne ly.no

yhden Chriftityn tule aina kutta
ja cunnioltta Jumalala/ n»n bywinwaisiou
tsslmises/ culnmyötakaymlstsäkln / mn qun
))roph«a sano : mlna tahoon aina tnttä
HErra/ ja hänenklltvflno oleman am«
minun luusani.

(-»re^o!
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tupla k2ecl,ielem.
Jumala usein stcoitta onnen ja onnello<

muden yhlen, senpal / että me johdaletaismsen caulta/joca mell suloinen jaratas ol»s tä
sä mallmas / jasaislMMt sencallaisen sydam<
men jota aina halals sen ljancalckiftn elämän
jälkin.

Se tapahtupi Jumalan lhmellljest neu<
wvsi ja asetMst/ että ne ulos walilul ainao<
wat tuscae jawaiwas lasä elämäs/ jota <l ole
mw/quln Y)ri colla waellus siihen ilancaickisen
elämänja snhen olkianlsan maahan. Sen<
tähden rastautetan ja waiwalan/ ne hywnt/
ellei he tl n päaUe jäis seisoman/ja paremma!
miilel lääl majas odotais/culn ellä he menisll
collans heidän lsänsmaalle.

3alcklklusaum/el nemwtaolecuin coetu
ltt / jacalckeln muchelttnperäji seura htldan
hysdy y«no. Nutla etle» »hmlnen ilman
rlsttta ja aholstunta taida »Ytnsa tuta; «ka
myös hän nlltl, wo« canoa: ulein hän maarnsen



sen candazcns / joea hänelle on ylen rastas.
Cohtalulehanjallenoheickomlelistxi ja rupe
epaileman / ja siltakin jonHa han eulttngm
kyllä hywin eanoackin wois. Sentähdenei
olekiusaus mikän mw/waan y)il coetlllmus/
jongaeauttaihminen oppi hanens tundeman.

Jumala lete nun loisinane/ qum yhden li«>
halllsen Isan lapa on tehdä / joeanvpchl nck
hastu hänm lapsenepaal / hnn olla h.lncn a<
cklydesattS jotakinmaasta ylös/ mitä hän löy,
taXlolfmans yhden saastaisen waru?un)ja
pl lastano sen cansa. Multa sen saastaisen
warwun han heltta sille waikeftn/, japitä eul<
tengin lapseus hänen penlllsnans hänen sy-
damefuneylitze calken hänen Saatuns. Sa-
ma! tawa!rangalsemyös HErra Jumal hä»
nen ulos
steneautla / ja taalla ajMsest näyttä hänen
wihane ulvoi» wallltumsa p^al hänen
pila ulvoo wuodailaman nilnen Jumalalle»
Mlltenpaalijaneaicklftsi.

Mli.
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Meidän elämen ei taida olla ilman Sym

Mlä / nmcauvan quin me täällä malcasas<
lem/jaftnlähden myös ei ilman ristitä ja tiu-
saureta. Sillämeidän parannoremraitius
tapahtupi risti', alla/ja ei prikan tunne itzeno/
waan alnostane kiusaures, E» ytikän ennen
Crwnata/jvllei hän ennen ole sotinut jawoik
tanut. Mutta eiprikan taida Sotia ja«roll-
ta/coscaei hanel yhtäkän «vihamiestä ole/lai-
cka ei ole nstln murhen canft raseaulellu.

Seon pr» totinen lolwominen ia yri «vissi
mercki / että sinä yri / niinen nloswalittuden
lugust olet / tofta Jumala sinua m monen jarascan witzaulen cansa; Silla etteiyMn lai<
da lulla Jumalantygs/waanristin ja luftan
läptlze. Sillä caickl nejolca himoitze Meno,
paradisin sisälle käydä / heidän pila sinne si-
sällekäymän tulen ja«veden läpitze. loeo se
siis on Pietari / jolle taiwan waldaeunnan a-
wainm owal »scolul: Elicka paawali/se Ju-
malan ulos wallltu astia: talcka Johannes/
jollenga taiwan waldaeunnan salaisudel il'
molttlut owat Nln pila heidän eultengin jo-

caltztl!
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kaitzen sanoman Monen lus«msa waiwanlapitze / pila meiden sisai käymän
laiwan waldacundan.

Ne hurscat ja Jumaliset/sen syyn tähden/
taalla tulerangaistuxija waiwaNy,/ ilta he«ulisit «NalPl ja wahwistelU)ci wscosa / jasen.
lahden pila meidän «stisa wapisematlomal
jalujat oleman/elta me tiedän, että caicti tus.

ta jawaiston käyminen joulumeille parhafi/
jaciwahinMl taickalurMllMli/ coscame

«aan lujasti ulvookalsim/lEsuM
ltnMtldan HErran cautta.

Ibi6em ()u»K> l 18.
Culnga suuresti hyödyllinen kiusaus ombi

Jumalanlapsille/ja perkelelle wahingollintn?
stn meilleopetta Jobin Historia. Silla cos-
la Satana» lwle ne hurscat csiawans pote
lilldä / silloin han enamin heitä sinne aulta.
jacoseahan yhden otta kasina / Mointekehän monda mwla lujemmaft sencaltalfthen

campauM. Jollacosca he nakewät cuiw
Za ihmellisest Jumal ulvoo autta omiane/lu-

E li lewal



IMn alla
lewat he myös rohkiafi / jalohtiwae Sama
muoloSatanast wasian «ldllla ja soti. Se»
tähden cosca Perkele lwle/ että hän hänen u<
uos juoMllanspaljo plta Voittaman / sllloil
häi« cadottapois coco caiken summan.

6e vera invocar. «p. 2,z.
Se tule Jumalan erinomaiftst neuwostst

aftluxeft/etta ne zumaltstt jahmslat mle wa!
,vatu)c / niiloälumalallomiloiapstzoilda/
ft«pal / etla ne ulvoe walilut joica Jumala»
hmgeldä Hallilan / tulisit sttaloimelllitMMH
>a wl«samma)c senkaltaisen wainon caulla.

Wanhemma» toisinans tällä tawal itzensa asetta Hildan lapsiane «vastan / että cosco
he,Ua on yxi lapsi/ josia ei yhlän koiwo 01l je<
tzo»lgun parannoM/ andawal hl hänen sill<
käydä hänen oman lahdons jälkin. Mul
»a sen lapsen josta heillä hywa toiwo on/pitä
walhe luiast pelvos rangaiftufen alla / simcusa he jen loisen sugusta pahannuen lapft»
andawat käydä. Mutta Hsen yldä tyllä anda «ta hän wumein«

hallan
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»llans tahto eroitta sen cowacorwaisen lap<
ln pois perinnöistä / ja lupa hänen tawa.
to? e Mepojalle / fonga hän tuntojen jaran
z<usiu/?n alla pitänyt on. SaMalmuoto
rangalst myös HErra Jumal omiani jaetzi
held.m witzan cansa / pitäoen
heitä talltt lirimlsen arwonoikiulen. Silla
Jumal i sila tahdo pojee hyljätä jota häntangaist/muttahän opslta jarangvl
ftkpälcllähäntulio tallelMelytl perlwlftn
oikiuten. Jos se hywä Jumal a,«,a bänen
Isällisen witzansa pojes salalswjc, e, lbff«n-,ns
stcotais möspahoiMwi / hywäin pälwäin
stcan / nin me pian hänenpois unhotalsim.Mulla cosca risti niitä hurscatla raseault; za
alaspaina/ nin ht ylös nosiawat htldäl? fydä
menolumalan lygö/ja nousewat Ylös n scoon
unest. Sillä silloin cosea Christus astul ha?
tttn. olitywene ilma/mutta tofca hän mscaw
hahdes/ rupeis suuresi lwleman, jaopetus wp,s« »ulit waaran ja tuscan. Somalmuoto
myös ft tapcheu nllden Christlliyin cansa:Mcauwan qz,in'yti Chnstiltp hän wallvo
ujcos/nin hänel onraoha syoämeo/ mutta nw

Pl'lls
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pjan quin wzcomllfällwatä pane/ rupe cohi
la cowasii «Vleman. Waicka mitä me nyl
kärsisim / nin meidän sen cuilengin pieä pitH
män ikänäno quin yhden läattlönn/ja tl nin<
quin rangaistusta. Ia Nmquin yhden Isälli,
sen neuwon/ jaei ninquin wahingollisia duo-
miola, Senlahden meidän pila mielelläni
kärsimän rangaistusi, jael millänmuolo wltza
pois lungeman/me jolcaen «ahdo perinnyxen
laista ulos hyljälyxl lulla. Melvän ei pidä
catzoman witzan / waanpttinnss arwonTt'
stamentln pääl.

Jumal ei ainostans osota meil hänen lau«
piullans / siinä cusahäncutzumeila armo»
hone, multa myösfilloin/cosca hän etzi meila
raygaistultn cansa. Sentähoen cofta HEe-
xa Jumal laske hänen Isälllsen tätens / lvi-
tzans cans meidän päällem / nzn silloin pitä
meldän ninquin tzyVäl laps«/«i sfiämen mei-
täm Isän rangaistuasi , Mä siiä poica jota
Ifäracasta/sitähän myss nuhttle famngoi.
Scntähden me mahdan, Mlelän Jumalan
witzan wastanolta/ ja«ylymänslihen /^llei

hä«



P.lsäoenneuwo. >;!

hän hänen laupiuttans meildä pois temma.
Hlcam sentähven iloisam/ costa Jumal mm
langajse/hanenlumalifen jahywan tahtone
jalkin / cofta meidän pettnnöe
tallella »lman hajottamat.

11.
Jumal et salll petkelen mä

coetella )a kiusata niitä hurscait/
q:zln heille «aspellinm jatlft

wellmen on.
lerrullianug.

ei tohdlyhtän kättä las-Jumalan ailoLwalitllttden paalle/
Nman jollei se hanel sallita lumalald/

jos «aas se niin lapahtupi / nin Jumal lek«sen lahden erinomaisen asian tähden. En-
sist senpal/tttä han petkelen häpiahan Saat-
lals/ ufcon cunniallisen woitvn cautta/niisa
hnrscals. Silalzkin/ etla selulis ilmei/että
ne joleakiusauM langewat, olit ennen perk«
len wallan Tasia n«ll Esimer<

C iiij Siom-



Msiln M,

tkl ombi lobis/ jolleperkele ei mitan wahin
gola «chda talnul/ennen quin se mysla annet<
lln hanel lumalald / nin «la hän ainostano
ei ole uftaldanut tilkulla hänen mailmaista
caluans / pienimmäl sötmellansackan / jolle»
Jumal olio ennen hänen lyköns sanonut: ca«
yo minäannan sinun kaste caicki mitä hänen
jallujansaombi/ waanainostaneälasinun
kaltas hänen paalleno ojenna/jola Satanas
ei myss uftaldanut tehdä / sihen asti quin lu>
maljanoihänentygöno: Catzo/mina annan
nchso hänen itze sinun kasis/waan h«ncn hem
gens p,ta sinun jätlamen.

Samalmuoto Satanas ombi lupa ano-
nut, eltZ hänenpiti saaman klusalAp»stollit/
jocaeihanclmiUän muoto ltzestänsollul/jol'
lei se olw ennen lumalald hanel jallittu/ nin,
quin nmdan HCrraChristus itzepyhan pie<
tarin Catzo/Sa«
tanao on lllta pyytänyt ni-?quln nisuja siu
loalens/ mutta minä olenrucoellu sinun ede-
sias. «lei sinun ustoo pidllis puuttuman. Se
on: Emi peekelMe pidäis paljo walda annet?
taman/ stnpal ettei Pietarin useo mliscukiste-
Iluxjasammulttuxi. oltz«.j



O sinä caickcln Cuningasien Cuningas /

cuinga suur» jacunniallinen on sinun woimao
ja sinun waldas / cuinga suuren lohdutu)cen
lsytäwäl ne sinun lykso/ jolcasinun lyso pa<
tenewat/ cuinga suuren luteen ja wahwlstu-
fen ne saawat/jolca sinunpäälles luotlatrat/
että myösperkelelläei yhtän woima taida ol-
la/ ei ainostans ihmlften yllften / mutta Myss
ei ylttzen niiden järjmsmäm elämillengän/
jooett sinä kinostane sitä myötä anna. 3)?ut»
ta nyt el sinä sitä hänelle salli mwloin jollei
nin ole / «tläsnäe»/ «läftnealtaifet tulemal
heidän uscone lvettelemisefi / watzwudeng il<
moiluxexi janiille Cronaurexi/ joteamichul,
l«sljit,o»ral sotinet jaCampalllee< Että me
nyt calcki nämä liedäm/ nin im pakenem sitä
»loiscmmast sinun lygös/calckiwaldtas HEr»
ra/meidän sisällisen cansa/ja rueoe,
lem/etlä sinä meitä armollisesi lalMsil war,
jella Salananwallast/ japois olla meitä hä<
nen pauloistans/ftnpäl/ellen me enä tulisHHneldäkiusalUJi/ cuinm< ulvssluoda jacanoa
woim.

C v

41p. Isäden neuwo.
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Rl simalla
serm. 6.6e Orzc. Dom.

Sltn Jumal ennomaiftsi meitä waalil-sa Mtldao ruloeleman / men me tlusalyen si<
sal lulis »zzdyx. Cusa han stlkesti tietlawa-
?ci ttte/tltä se paha hengi / el milakan wahln»
gola taida tehdä / ilman jollei sesallita hanel
Inmalalda/senpaal/ellä me ahtaisimme eai,
cki»Mldä»ajatty<m / apumjaturwam ain««
stans Jumalanpaal/ että silla pahalla hen»
gellä ei mitan woima «aida olla meidän yli?
izem/ jolleift hänelle sallita lumalaloa.

Senlnhden meidän ptta itzesiam suuren
waarin pilamen/ niiden waäram ja «Vähin-
gvllisten ajatusten edest / etten me sano: per-
kele on johdattanut minun lahan saunan /

mutta sen meidän pila wahwasti uftoman ja
ajatteleman / mä caick» nmdan mastoin kay-
iwslw sangaijiuxem se lum»lalda lule/ jo-

yltzair a osoita hänen Jumalisen »väkens/InilllelumalattomM/elicka wchaxi jarangai-
sivMi/taicka niille Jumalisille neuwoxja
!fi. Että nyt HCrra Jumalneuwo ja opet-
eta caickianiita/zotcahan ylösdtta hänen lap

sirene



p. Isäoen neuwo, »5
sitms. Sentähden älä ajattele sieä/ellä fi«
nä tahdot ilman ristitä jawaiwala olla/muu»
toin joswaan sinä «ahdol lulla pois
liperinnsllst.

PO.
SAe ajalcuin Jobmaeais Ristin alla/tl

hän cayonul perkelen pääl/ mutta Jumalan
woimanpäälle. Sillahan liesii senhyuin/
c«« perkele h andä »vahingoitta talnut/muu,
loin/ jollei hän ennen olis saanlU
da/jollasuurin walda oli. Genlähden annoi
hän Jumalalle cunman/ jaei palveltu per?e<
len »olma / jasanoi senlähdcn / costa petkele
caicki häneldä pois 01l ottanut: HCrra on
sen andanut / HErra on sen pois ottanut.
Sillä hän liesi sen hvwin/ ellei perkele hänel-
dämilätän pois woinut olla / jollei Jumala
olis häncl sitä ftllinut. Mutta Jumala sen
sallei / senpäl/ että Jobolis tullut cottellD/
japerkele ylihen woitttuti.

?sal. »oz.
Ala itzes wietlek ajatelle / Jumala sun

hywin «unde / jahän lunde sinun nin Wwin/
e«tä hän on lukenut caickisiiiUnhiuscsrwaS'



Rlstinalla
MwMähden sis sinäpelkat sinuas / walcka
peskelc sinunRwwifts iatmls / mikä se mw
ombi/ luin Jumalan lallperkelen
walda/jola/walcka hän mulellans tahlois si«
lul watzmgon saalta/nin tl salli cuitmganlu,
mala hänel sitä walda. Multa sen paalettei
Jumala hämlmitän walda annais / turwa
itzes lujasi meidän HErran lEsuxen Chrisiu-
M tygs/ ja pojes aja petkele sinun tykss/ha<
nenwoimallans.

Hl.
Kutnga phdesshrWyn ltzens

pitä walmistaman ristln ala s
Amnga ne Jumaliset ja hurscat pitä

llMb pitämänrauhalliftlja raohattomal
ajal/onnee/la lvwao onnes i

F 7 quin twli tule / jaRaju il-
ma nousemanrupe / Ennen tuinRisti

waistoin käyminen llmoilta »yens/cosca wielä eaicki on lewollW / pitä meidän i-
yem



tzem walmistaman / nin että me ennen panen
perustoxc hyVin/ja asetam stnpäl yhden wah>
wan rakennuxen sitä warten/ että eosca tusca
rupe/ja ln ll tule, että me silloin lujasi jahy>
win ollslmme rakendanet perustonn ChrlsiUl'
xen ICsuxen meidän HErran päälle.

lv.

Ristin ja tusian alla/meidänpila aina ylss
nostaman mezdäa sydhämem Jumalan lygs/
wahwat olema ja lohdulttut.Cofta meille hy<
w»n käypl et Mtidänpidn suruttomat oleman/
jalähtemän ulvoslumaläpslvostEl meidän
pidalumalast epalltMnn/lofca meille pahoin
käypl/meidänplta myötä käymises/stttä kult'
walsesi waftoin kaym '>st waai-in puöma-i/ ja
ei meidän pidaZumalG eMemanieosca wa<
stoinkäymme lähesty. Ei meidän pid« uIM M
kemän / quin pahain palivtljsmen lapa ombl
tthda / jotta heidän hll-ramK silmaln «Les lze»
hakoitzeuat / nlNlauwanquinhän hnlle Wvä
teke: Mutta nin piancu'.n hän lupehmn kane
Zaistmnja lysmän/nin h.' MMValcohlapozb

unoch
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RlsilnaUa
unochladm hywän legon. Mulla meidän
Mä lietttlnen/ että toisinane tauti on meil pa<
!rembi/quin «rweys/rangaistue parembi/quin
anoexi andamuo taicka liewilye. Cowue on
parembi quin pehmeus/ja nopest sanottu: Ei
meidän pidä »asioin täymiles oleman heicko
millls«/« myöo mystä käymlsee ylpiät.

<3e ver» luvocar.
Rauhalliset ajat pitä yhden Chrlstilynftn

perän ahteroitzeman mitä sodhae waaditan/
joea työlläsi itzeno sSylä andaRistin alla. Se
joeaeirauhalliset ajat itzens solan ole walmi«
stanuz / pienen awun hän siellä sille kyllä
lsylä.

Augustin.?lal.z 4.'
Pli Christllty Ristin alla e, hän taida pa<

rembatalehdä/ cuinetla hän kaända itzeno
pois wailmalttsest menosi / ja andailzens ru,
louhen tansa Jumalan tygs / joea sydämmen
huoeaMt falaiftst cwle/ja hänen apuns näyl-
tä. Tämä on tustao se paras neuwo > elta
yy itzene kNnntteä rueoulin Jumalan tyß
sydämestäns/ nöptyktaltzene Jumalan eoeo

syndeino
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fyndtins tunnustoMcansa /ja«yötä ia wa,
sioin kaymlste kultä ja cunnioltla HEera.

1111.
Tlelumallset ja hurscat M
mämin myötakäymist / quin wastoin

käymist/pelkaman / japareminRist< ja
waiwa/quin hywlpalwia a»ioman.

Lxo6. Nom. Z.cap.zo.
on hirmuinen / jaon st cai-

/ coscame synvein tähden
lumalalda rangaisiuJi tlUem / etten

me meitam parata tahdo. Silla cofca se y^
lenpaljo tapahlu / jasyndlylenpalttsenwol<
tönsaapi / nin Jumala sille käändä hanens
peräti meistä pojes hänen wihasans/ ninquin
hän sanonut on : Minun cosio.ipitäsilnllda
pojes otettaman / ja en minä tahdo enämbi
osoita minun wlhani sinun ylitzes.

Örisen, psal. z/. blomc!. l.
Rangalle minua HLrra/minun Syndein

edcst/ nlncauwan qlilnminätaMä olen /tchU
tlaine o,



Rlstlnalla
elämes/ninquin sinä rangaiset jocaltzen lapW
jongasinä armois otat. Senlähden minä r«
toelcn sinua/ettäsminua samallamuoto tääl«
larangaista tahdoisit/ ja e»pnä minua lyömät
siihen «janeaicklsen rangaisturminnden cansa/
jotca täällä ei ole tulluct rangalsturi/ellckä nin-
quin mwt lhmisct punatuxl tulcwat/jotea sinä
pois hyljäisit jaet mlngän rangaistujen ala ot-
tanut.

!bi6em.
Sitä minä toiwon si)dämestän/eltä minä

caicktnaiftn wasioin käymisen cansa tulisin e-
t)ity>itasselamcs / senpäl/ettei Jumalplöspl-
dawmmunrangaistustani sen ijancaecklsen pii-
nan duomion ala. Sentähdcn O lauplas
HEira/ läbalännnun tykön cowa onnl/jos st
tnzn hywa tahtos niin on / minä tahdon hänen
hywälmiclel wastan otta. Otapojee
da cazckl minun tawaron/hywydcn ja lahlam/
josft sinulle nin näky / ainostans pldä»Mnun
sillun sinun armois alla. Minä olen kyllä
walmls/että minä täällä caick«natsel wltzal ja
curitchel etzity)li tulen alnostansse että si<- ä ar-
nwlliftstarmald;tt minun päälleni siinä luki
waiseöljancaictlscs elämes.

ftK,lin«



NiI2NUS ?s2l. 1,5.
f SusUlloma»jaraohall,se»aja« useo seiso
ftahingos / ja yxi Chnstilty lattap, surut»o«
«allomudee peloxeneansa fangiulen «ulia ja
pauloin tädillä. Mulla st joca itzen» on
Ristin alla hywln hatjoittanul/ei se ltzens an<
na lllwasti n»illlld<3. Ia tranlti ja
Crunw himoitze / h.?nm piläennen miehullk
stst sotiman jaeampalleman.

dXpn2n. I>zH. dontrzDemee.
HanelRisti paha leke/joea ei mwsta miiän

titdi»> cuin laman mallmanheeumast jutella.
Tamasama han on myöe olklulta myöden
«uehellmen/cosea hänen pahoin kaypl/ jolla
li mitan hvwa toiwomista ole siinä tulewaises
tl.lmee. ,Sejoeaainostanolatä ajallista e-
lämata eyipl/sen ilopicalsesti taalla lopelttan.
Se joea »aja lyhyes calowalse» «lamäe anoa
<«n»ajHUlstn hecuman<a Riemun / ft tuole,
»anptsast odolla hanellens punaja cado«u«
lla. Stta wastan M»no null, on R»st> tsy,
fälnen ja eirastas/ joivenga 110 jaRttmu on
lHnä ijanealcklses hynyde«. sie samat ei

D taloa
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Ristin alla

taida kiusaures lsgeta ci ne tule msskärsimatj
lömäf jawasynex/eihimyss epalle/cosea wäa
riu eli calulleno/Mahel
elä: hengee/culnheelawätlihasa.

(IKliloK. l

Vhdenoikian Ch?istylynihmifen/ei wltän
plda wahemmmhlMoltzeman ja lvlwoman/
cuin lepo jahywzpativi/tlitkä ftnmuotoisi eln<
mata / joca on ilman Ristitä jawastoinkäy,
miseta. S'ila ft sn caikeli «rastoin meidän
wiream jaChriMista campausia / andäa i<
tzens lainen mailmanheeuman. Slllä cuin,
ga se sopi Sl mi« HCrras ja wap nhtajae
Christue ombißistinpä! naulittu jasmälah'
dot rauhas jalmos elä i Sinun HCrrao kä-
det ja jalat owat naulltut / ja sinä jlohuones
tahdotdantzat s

Kela HEkra Jumalraeastc, sitä tzan ran-
gaift. Senlahden lkän me lewo» elam,
slljoin pttä meidän sunren achkttuden lanft
Mttsiäm 'vaarin pltaml!i/nm etm me spr-dl»
l<?f!gcls/ja sen sisäl macaman M/l)'ncauwan

cum



«in en me tunne milan wastoin käymistä.
Mlulla cosca Jumal meit aina edzi widzal<

/ Moinhänwähenda ja liewillä hänen
rangaistunne. Multa jos se niin on / että
lun»al sen läpisormeins catzo / ja ei rqngalse
niitä joleasyndlä lekewal / on se sangen waa,
rallinen/ emi hän silloin ylöspidärangaistu-»
sia heidän ijancaickisex piinaxeno. Sillä cos-
kei ne caickein hurftammae Chrifiityt ilman
Ristilä ja luscal ole / silloin pitä myös ne
Christilyl, jolla paljo heikommat owat / pal,
joenämin odottaman heillmsRisti.

Moni Christuxen perän edzi raohallisel a«
jal jateeweydesano/ja ei löydä häudä/ja moni
lt>zi händä raohatiomal ajal ja walnonusen
aican / ja löytawäl hänen nopesii. SMa
Christus hänen omians ei coslan lähembänä
ole/cum waaras jawastoin kaymlfts.

?121.74.
Cow lhmlsen elama ei ok mw quin lusta/

sasentähden yxi Christltly ei mahoa paljo v-
l>vlla hyw.llnpaln?ampcrän/ että myös pa.
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Ristin alla
hojapanM pel'äla / waan mokmist «risusii
mene cayo / etttisetoinen handa cadotaie/
taick ettei setvinen handä alane sortais. Mut»
ta taykSn se choel Ctzristilyl cu>nga se tahto/
pahvm talcka hywin/ nin cullengin hänen ai,
noa lukens j-,turwano pun oltman Jumalan
lygS/ ja ei Yhlnn Riemu ilman pyytämän/
waan atnofiane hänen PYHH sanastane. Co,
sta lama el.lmä on lahjoiteltu suuren onnen
ja11la cyben cansa/tatta se tylläakist pettä ja
langltla ne Chlistilyt / mutta Jumal«se te<
täkänpetä.

y l.
Enmenunsänmwn lahden Chrifiilyl o-

le/culn ainoastanesen tulewaisen elämen »ah«
den. SentähdlN ti yhdengän pidäjotakan
erinomaist tviwoman ajallisen lerweyoenpaäl
ei myös suurta onnettenb paneman tasa ma<
ilmae. Waan suuren «viisauden eansa nau-
tetzeman «ala ajallistaauluutta (cosea häntlse hyw« «apahlu taita) cuin tzan parhaln tai
ta. Jos Jumalanda hänel raohan ja hywät
paiwät/ nm olcanhänelle sm edelläklltolllncn/
yllsiäkänja eunniolttaean hänen Nnnens /ja

pilä



»Ntafän ilfesiano »risun waalln/ ellei han ika
«Nne tlillamallömajlkäeMyltalS > mitä l<
»änlumal hänll atmollisefi larltze/onnen lai>
«ka lowan onnen / slllä Jumal meitä nin hy
win»aistein kaymisee / luin Mysla käpmlse.
Mln/ajna eacasta.

clc vera lnvoczr.
Tasa tlämas on ajallinen jlo/ jota on san,

gen racae ja hywin kllpawainen. Mulla
sltawastaan nin ombiRistl ylenpal,
tislst /rastas jacarwas. Mutta cuca se on/
jota taal « tahoo pattmmal mielel ennen
murhen laltkia juoda/ culn hänen Ma pitä
juoman jjaneaickisen helwttin tulen i Cuca
li ennen tahdo cadotla latä ajallist pillannlst
ilo / cuin hänen snlU pitä cadoltamanftn sei»
sowaisen lianlalcklsen »lon ja Riemun / lu<Malan antuao waldalunnao f

lib. <s. csp 20. lol».
Ninquin länlän mallman ysiawye onW

wiha Jumalala wastan/ja joca tämän mail«
Man ystawa lahlo olla / hän lulepi humalan
«rihamiehell. s?ln itanäns on tämän n»all«

D iij mainen
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Ristin alla

malnen wlh, / Jumalanystawys / jase joca
tämän «ailman wihanues on / hän tule lu<
malan ystawaf. G«!lä caicki f< qum mail<
malyksns pois heittä mnqum yhden käsken-
tullen hedelmen/sen ylös otta meidän HErra
Chrlstus hänen omix rackaix lapstxensa.

4l. cHncico.
Jumal wihastupaljo enämin/cosea ei hän

milan wihastu. Sentähden minä juhenkyl,
lä lYdyn/O hywä Jumal/ettäs minunpääl,
lent wihastut tasa elämäsä / Da wihal / jon-
gae cautta ne johdatat olkem / cuin «jryxis
waeldanet on/ja e« Mä wihal / jongacautta
smämmunpoiolyckat / japeräti pojtS jmun
tykss heität.

V.
MngHhyntähden nnlleZU'
mullstlejahurscatlle tästelames wa-

stvln kaypl/ja «Me lumalattamlllt
myösens

loli.). Nom.
Smn-



P.lsadenntllwo. 2,

st tule/ ettei cmckiHnM>
yhtälaisestperl synnin lahden.

Silla me sei, näemme jocapäiwa / e'<'
necaickein yipeimmät jacoirimmat owae rai«
«il jater«el/ja «lawat suutes onnes jaautuu-
des: Wasiaus. Sen tällaisien lhnnfien
ne ja myödenkäymist/el paljo tarwila lhn tt-
teltman/ waan cnamin surcutltleman

onnen jaautuden ylwe.
Sillase/ quln hcldan paalltNS / «mitanpa
hul lule «nsa elämäs/ vn y?l wlssl mercki/että
htllle on tallelle panvu paljo suurembi raw
gatstu» / lulhwaists elaMas. Slta sa<
ma tiettan axi ttke Z>. paawali Asojtoli iusa
han nain sano: Cosca me duomilm nln me
lulcm herralla rangaistuzi/ senpaal ellen me
tämän mallman cansa lulio ca2otetuxi. Sll<
la taatlß onrangaistus/ mutta siellä on l)cm
eaickinen piina.

lib. l. Oißc cgp. 16.
Cuinga se lule/elta ne lumalatt? «at;la.

wae ilos ja hekumas /ja ei tuftas wtttwas/
ninqutn ne Jumaliset s Wastaus.

D liij slchen



Ristin alla

snhen on syy / tt»ä «i milön
pldäsiuä Crunust / ninms«eiheu
dän ole laen e sen edtst solaja cawpausta pila.
Se joca ei eule ulos lemn jasollkedonpäälle/
ei se myös tomusta saastuteta. qulnpilä
Cunnian lstutellaman/ heidän on täytynyt
ennen cunnialoinna ja ylmealzolluna olla.
3?e haulelllfll pyhnl / he owat ainostan» nii-
ben muiden «vastoin käymisten päälle caye,
liat multa ti he itze sodhi / Ei he «voi kä,si au»
»ingon paistll/litä myöo muloa jalomu.

lbiclem.
VK ihmiset joiea asetta«val heidän bstum,

ins (ellckä sydämen») ajallisen heruman ja
cunnian pääl/n< owat ainostans Speilen ca»
tztljal ja M«»tltze«rat cmnga mallmaSkaypl/
multa ei he itze ole miltän solamithcl cli cam,
paelial / semähdm el heille myss siitä wltän
tna ole/waan alnostans yn pllcullen 110, <a
ei saa Mltän palca sillä ette, he olc sotmel ja
campalllel. Nyt he eläjät heeumaa /ja lo
cowat hc«llens rlck.,ut / mutta se alla pllä tu-
leman/cosea he heidän pahudcns tähden/ M
kän ja colvanrangaistujen «des puä seisomanjakä?.j



»a tä,s,ä täyty. Stncaltalfien inhlMlsten
lepo ombi helvetin sywydes/mutta niiden hue»seosten lepo ombi himmekin iloo. Senkal-
taisten huonet jaasulnsiat ombi heidän hau<
doisans; mutia nllden hueslasten maza vmbl
Jumalan«aiwalllfts paraönsts.

serm. cle pgcienc.
El ne Chlllillyl mahda sitä pahaxens

panna/että nilllelumalattomillekay hywin/
ja niille Jumalisille pahoin. E lllä se Yhten
tule meidän Christllllslnopin cansa / elia me
ajallises auludeoalelan, ja en tule ylse lorgo.
lelU)li. 5?l»llaIumalollomilia ei ole mitan
taiwanwaldalunnas/ ftnlähden ei pidä myös
niillä lumallsilla niiden lumalattomltten
l.msa maanpäällä mitän oleman. Jos melb
le täällä jotakin hywä lapahlu / sen pltä mei'
dän suuren tiiloieen cansa «vastan ottaman.

4. cie
susa ei ole yhtä n sola/ei sm plrDlule

myssyhtancunftialllstawottlo / mutta cusa
lunntalllnen«voittoon sttliä myös hanelan»
netan Ceunu joca»olton saapi. Nln myse

D v e»lu«
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Rlsimalla
tl tuta ennen yhlu hyir« merimleft, ennen
Raju llmasjasuurcs luuien myrskinas/si
ös ytzta hywä l«tamttM/ ennen cuin sodas ja
campau)cas.

VI.
Nmqmn twlt puhalda pojes
acanat/jaeiNlscha / jatult poltaraip
cat/ja ei cutuea culva/ nin tusea myöo alassa,

ke/el niitä hurftail waannelumalallv'
mat japahat / jalM«n tck

vos juurilla.
in 26.

tete ftäsama/ jotatwlilw
teke/siNä hän ilmoilla jaeroilla ne

pahat pojes niistä hyroP / jotca owat
Christicundan socoindunee» Sentähden eo,
sca sinä kiusausko vlitze woitttan ja alas lan-
get/nin «klusaue lege sinua alanoix/jotta tw<-
li pois puhawa/multa sinä itze olet alana / ja
aiwakewlä/ sliMltiäin: Vseomaloin olet si«
na/ja ei ylikin vltla Christitly. Kiusaus luo-
pi fenpa«wan walkmtcn/joca «nnen sinun
könätz olikätketty/ janäyltä mikasinä lnnsn

0111.



p. Isaden neuwo. z;
3lta wastan jalleno/cosca sinä lustane-

des miehullistst stilol/ja sen ylitzen woital/nln
tt se «usta le sinua Chrisiityl/mutta han cnno,
stano osolla/mingaeallainen ust»ja kärsimys
«nulla on/ninquinlumal the sano: Mlna o<
l«n sinua wailrannul / jarastauttanut sinun
näljän jatustan cansa / että st kielon lullS/jo»
ca oli kätketty sinun sydämmesäs.

3erm. 4. ilotta.
Vypuujoea sywDionmaahan istutettu/

ei fe nin nopest suurelda iuleld jaRaju llmald
ylls alaisinpuhallelala st haa)li jotawahwa,
li on takettu jahywin waara<«u/<i strl'6 i lyö-
dä lamttenkäskel. Costa Talonpoiea heiltn
ohrat lugan / nin tlrlipuhalda pois alunat/
mutta ohrat ne langewat permannol.

sost. äeparienr. No m. 4.
Ninquin culdast tallella pu<3 hnnepainons

jakirckaudens / jocosttulewetmtli walkesen.
Muttacosca raiscal tulewat wetk nin ne wirun
duwat/ja «lstendelcwatpojes/walkesa he peräti
luiwettnwat: samaltawalkayniidi hywäin ja
pahain cäsa. Costa yhdellumaltstl käy hywin/
ninhcln pysy hani culda
wedcs.Multa käy häne pahotn/nin ftan tule sitä



R simalla
culoa walkl». Mutta

tay ftliow pahain hy»rgst n«n he ui»val pcl«»/
nlnquln kolsl wedee. Mutta kny heille pa«
hastlninhepeeättuppsVat/ jasllso nlnguln
hilna ja toesl tules.

lok.lib.7 «p. »s.
longa meidän HEera Christus yhden

kerran on ollannlarmoine ei sila Satanao
ltänäns poje» lemma/ eikä myös j«u tusca
laicka »asioin käyminen/«aicka cuinga suuri
jeslis.

August, «le civir. vei lib. l c«^B.
Ninquin eulda eule punaistri ja caunixiwalkesa / mmea corsi se peräti po/to palapi.

Ia ninquin a«,n<,t mmelan Ml
fy,räl ne pulMstltt,an perutan. I,

tem niiqulawunaulvoblayp iss,ft/mutta
wnna marjat ne mursertan peratt luti: Sa,
malmuolo coettele myös tulla n» ja
pe,ca htlpnn/ mutta häa nch mufttta jaduo»
wly pojle ne ii,pahat. S»t
la myös se ytl eusea tule< että ne pahat ja Iu
malallomat hawälsewäl japanltttlllpat Iu

malat



Mulla ne Jumaliset ja hulftae yli,
stalvat sa lunniollawat HZnda. Tämä erot»
lus jaeripuraisus ei lulemurhefi / mulla niil,
dä / joeea «usean etinomaisel muodot «nda-
»at. Ninqutn evsca jocu liltuttu yhtä cal,
listwoibel / se anda itzestano sila lrakewam,
män suloisen hajun wlvo». Mutta jos joeu
littulta lola < nin sula sen pahembi haju ylö»
nouse,

VII.
WingHkarsimisen fa wahwu-
dencansa itzccutin Khrisiitty ptta h<l,
nenRistinsä candaman/ cofta ne/ jotca Chri-

stuzen Ristin talsimaltömpdest poje,
hyljäwal/ et ole hänenRli-

tine jäsenet.
lib 4. kpili. 6.

onperäti kärstmätSinasia cwl-
/ losca ti palwtlja tahdo Ulwosslilo

jakässlasitaqutn hänen u»
loe stisonut jatälsmpl on. Ey st laida sopi/
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Ristin alla
«en me nmdan omain synde««, tähoen mitan
tahdo tarM/ costa HErra jollae, yhtän syn-
dia ollut/meidan syndeim lahdem/nin hywäl
mielellane onkärsinyt. Jumalan ainoapolla
onkarsinyt/senpal/ella han meidän olle saat-
lanullumalan lapsyi/ia me joteaolem ihmi»
sten lapset/en mitan tahdo tassiä/senpäl/el,
la n»e lulisim Jumalan lapsifi. Jos mail>
ma on mell carwas / nin me/ sen liedäm/eltä
han HEeral ChristMl on paljo calkcrambi
ollut. Jos me ka esim pilea jahäwaistosta/ja
tulem ulos ajetun ja martyreralyx / nin me
lltdaMtltamailman luoja / laiwanja maan
HLrra / on paljo enämän ulos seisonut ja
kärsinyt.

l.
Ei meidän pldaRlsiin allaheickomielisel o>

liman/ cosca ei yrlkan HErran Christuxen
liitetä / hywam palwain cautta / waan mai-
stoinkäymisen jaRistin eautta. Se joeatay
sitä ahdasta tietä sitä Christus laickein likim-
bana on. Sillahan myss ennen on käynyt
sama tietä. Ajattele senpal/cuin h«n itze hane,
st«no sinoi/ette» ntnpaljon tzanc oman«

saol-



p. Isäoen muwo. 2c
ollul / cunga hän talnm ollshänen pääno

usta. Senlähocn ala ole heickomielinen/costa
inul niin käppi/luin hänel ombikäynyl/waä
»jättele kenen canft stnu kqypi pahom/ nlmit,
ain/HErranlCsuxen Christuxen cansa.

Hmbr. ?chl. 78.
Costa se niin on lumalalda päätetty, ella

caicki ne jotta lumalisest elä lahtowat Chrl-
ftMs ICsuices / Mä waino kärsimän/ ninmyss tahto tämä s«t» wlsslsti seurata / että se
jocapatenepiRijliä/ja ei tahdokärstä/ei hän
myös ajalttleChrlstuiclst läpdellisest/el ole my'
ös hänel jocuoike aiwoilus. Silla st on to<
ludeo wissi / että Risti seura aina oikial ja
ChriMstä wsco.

6c t)2tienl. dlap. 7.
Etla me joca päiwä meidän silmäim

edes näen, / mikä suru / murhe jaahdistus
on / cuin moni ihminen teke iyellens hol<
hoxcns haneti lihallista laheons / ja paho
ja hlmojans täyttä. Samalmuolo my-ss heidän Rwmins ylös pitämisen lähden:josta me yldäkyllä lulrm neuwvluxl / cuinga
paljo enäwbi meidän pttä ulvos seijomanja

kalsl-



Ristin alla
talsiman waicka m»ä ikanln» meille H
«u»o javäallem tuli» / sen ljanlalcklftn «IäINN
auluven lerweyden lähoen.

Oripenes.
Jotame «rahwemmu olemRistin alla/si«

tähtltvmmiytlult m«l»än wihamiehemSa»
»<«nas. Multa sota me heleemmät olen» «u,
«las / sitä wakewäMMaf han l»«ns asttla j<3l,
lenemeitä nastan jaluteniintooett/ secjuin
sildä p. miehclo Mosexelda kiejöitell» on:cosca Moses vlöo nosti hänen ttlensru'
touxesa HCrran lygs/ ninlsraeliteritwoi,
111/ja ne Amalechiltril langelsit/ jatulit lyö-
dvie. Viulta cosca Mosexen aste»wasyil ja
«ppolsit/ninwouit jällenz Hmallchltem/ ja
warujitt lNlne.

'

.

Sejola ltsodhl/ tlhän cruna<
tuli. Ia st joeaelEampalte/ elhänmyss
Yhlän wolllosaa ja jotamyös suuscmbl So
«a on / s«a myös tlrckammaNtulecunnian
ltVnu. Elaman llevmb» jang n ahda» / ja
jumi talla. Alma luolcman ja cavolUM

«ie



?vnsangen lewe jaawato. SenlähdenMnßlstin edes waplslan/Sillä ston ynal,
«ja syp m«idä» «unnialliftn wolllo» jalti,
«mphim.

VIII.
Mngstähden Jumal hänen
uloswalittuns pitäRistin/a eaickinabsen wastoin käymisen alla / ja mingätähdin
Jumal toisonane« hänen ulvoeluwatun apun,sa cansa/jonga cane hännopisiitullaon

luwannut/cauwan wiipy s
(3en. 20.Nom. 45.

Mn alla meidän pitäkärslwäisenVuoleman jaei wäsymän / meidän piläai'
na oleman hywäe «oiwoe. Slllä me

tiedän, / «tlei siihen yhtan estettä tallalöyts/
lula Jumal hänen apune tahto osolta. Sil'
>H nin pian luin HEera Jumal mettä ajatte,

/ cohla pitä caickilappaltt hänen
Kestäne pojes siirtymän / ja hänel cwllalset

Mikäraftas on. sekiwiä)ci tuleman
. E pttä/
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puä i« seq »m m chdoloin o?nbl/pitä mahdol-
lisen tulema että meain«>sta«ö pysym lujana
loiwo» jawseos hänen lamä me
aina catzolsim hanenlumallsen wäkens pääl/
jaen anna chnnstln nam meltäm estä.

lie pätienc. ttomel. 4.
Jumal talla c ickll ajoilla, cslken mastoin

käymisen pois jaka.',<a nnllta eihänRl-
stla meilda ennen pojes ola / ennen quinhän
Nakev «ta Mt yldakylla rangaistut olem / ja
käännäm Mtlläm olklan parannv)ien. Sll<
lä nlnquin yxl hapcseppä, ei oän ennen eulda
ulgos waltestaota/cum hän näke/että se eaicki
puhtaxi tullut on: Nm myös Jumal li ennen
pojes ota ahdistusta/mutta sitte cosca mi olem
käändynel oikian paranftoxehen. Ia se
ea meidänpääilem Rlsiin on pannut,hän tie,
la myöscosea paras aieavi, silta meltä ulwos
aut»a. Ia ninquinyxlharpu lelkari/ei ey>
lenylös harpun tllliä wäannä / nin että ne
polck» catke/tika niin myös heitä wenytätlla
he häjyn äänen ltztsianb ulof^nda:
lawal llke myös mudan can»

jgm/

Ristin alla



sam ei han meill?anna ylen wäkewäta senpal
«le?! n»e laisen ja Yltnmitllsen lulis. Ei an»
Drmyöe meitä «uwa cauwan R«sitn alla M
«alta jalajeaUtttk, / senpäl eten me pojes pe<
säti uppms jaepällis. Stntahden meidän
lule panna meidän lunastnztm hetki Inma,
lan armollisin parmoin / elä oltiao hänen pel
wosane/ jawslolllssa pysy loppun asti.

Newanhuefcal owat ameno hwlanee Ju-
malala/ja owathänllda lulluet luuldun/ ja
auttlun. lalkesta Hildan waiwastans. Ml'
nä n»ln olen Jumalala auxeni hwla-
»ul/ mutta «i han vle auttanut / sentäh<
denen mmä olewanhlttstas/ elickäen mlnä o,
le lchnyl sitä culn HEtra Jumala mlnulda
waatl / taicka e» hän minua hawaitze. Mä<
wänälä sinä mltän pelkä / lukee itzis lujasti
HErran /ja «e mitä hän sinun käske/foo ei
hän auta sinuaRwmis puolesi mn han aulta
cuilengin sinun sielus/ japofts ttmma hänen
calkest tuftast. Sllla ft sama Jumala joea
ne «lme nuoeulaizi «varjeli tulije» uunis /

E ij annoi
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Ristin alla
annoineMachabtttittulenkäskel / multa hesen sisäl cuolit. Ci köst suo se samalumal,
joeaoli niiden eolmen nuoeen miehen lum<ö
la/mahda myös olla Machabeereinlumalai
Heidän hnt, ul«ros aulli /ja ei näitä. la/
hän autti heidän kyllä molemmllda puolin ul,
noo. Ne colmenuomeaistautti hän sentäh-
den ulwos / että seBabylonian Epä luma<
lan palwelus olis tullut häpiän ala. Multa
nämä hän anoa walkesa euolla / senpääletlä
heidän wihamiehens sitäsuuremman lanzai-
fiuzen jaduvmlanala tangeisit.

3ernK«6. serm, 5. pläl. l.
Hui li2bit»r.

Caikelmuodol m«dän se pila tietämän/ et-
tei yflkänoittaClMilly taida maanpäällä
elä/ilmanRistit jaahdistat. Sentähden/
jos Jumalasinuld pois yhden wahingon 01,
la / nin odota wM yhla toista sinulles jäl-
lens/ja älä ensingän ajattele / eltäs tahdot le,
«osa elä /ja täydellises Riemus. Ia läjä
meidän pilZcayoman Jumalan ihmellisen
hallituxenja hnonen ylös pitämisen meidäneansam. Että ha n / jongun Ristin alla /

loisi»



23
löii»n<,ns plt» meilä lauwan/senpal/etlen me
Queenhan jawahingollisembälangeisi. Mut-
U loisinans hän olla meidän ulwoo suuren ja
«ascan waiwan alda / ja heiltä meidän cui>
ttngjn jalltns loisen ala / jocawähembijakt-
«rlämbion.

??l>'quln jäkaeieihan aincsial?tz «MM ty,
tsn salva eli noiditta plltlc/mulla myös »al,
Wa hän polla eane: Sawaltawal tcke lu<
mal meidän cansam Ristin alla/ hän usein la,

hällä meiden lyköm ahdistuM. Mutta hän
meidän siitä pian jällens ulwoo aulta / ja
käändä meidän surum iloxi.

Nil2rius.
Niinen hurscafien elen lange moninaiset

tuscat/mulla ne jällenepojes menewät/ja lu-
le moninaiftl wainoufll/mutla el ne ole pyfy<
wälset. Mailma ja perkele «ahlowat mci.
dänperäti fangyiotla / Multa meidän wa
paudem jatunnustoxem me pidän, CWlWeb
lesuxee/ hän e» sallikelan meidän yllyem wal,
lila. Sillä Jumalaei anna niinen luma-
lallomillin wltza / pilkäldä «viipp niinen lu.

E iij Malisten



Ristin alla

Malisten hartioitten pääl. Hän ombi aina
hänen omains lykön / jaon aiwa ymbärine
heitä/ senpäl / ettei he «ulie heilochwäsonech
taicka heidän kätensä ulvo hajoleluxi sondin.
Sentähden cosea Jumala pane »ihan mei«
dän päällem/ nin hän sen pois olla Meno ja
ei anna sen alla meitä turmelda. Caicki se
cuin me läsä mailmas kärsim /pysy yhden sil»
mänräpäyxen ajan / jameidän woillom saa-
pi wissin palean. Waicka ei me täällä larwi«
ta cauwan sotiman jacamvaileman. Sillä
HErraon itzt meidän cansam sodas ja cam>
palyes / cosea se earwilan / ja hätä meidän
päällemkäy.

IX.
Nimen hmscasten kärsimys
calken wasioin käymisen ylitze wottta
ja hä«Me perkelen joca ninquin yn ylpeyven

hengi/heickoutxn «pälllyxen caulla/tah,
lo händäns palwelba.



sencalcainen tila ombi niinen
M/ Christlttyt») cansa/ että cofta he Chn.

lahden jotakinka»simän pita /

nin ei hecatzo mu« he katsiwat/mut»
lahe catzoaat sylven päälle, mmZatähhtn hetärziwatija mlelellans andawat ltzenslzfiln.
ala. Näin lckl p. paawall Apostoll / tosea
han luyuihancnsitenejacahleny , sm joea?
palnMen luftan jacuolemanwaaran/ilewHi
jakewieäri. Ei sentähden ttta m niin liewät
jakewiat olil lyestäno / waan ftntätzden/ että
hän pm heidän liewän jaköy?.U« edest /
den syitten lahden / tähden hänenpiti niiden edes seljowW jakärsimän.

'

Lernl,2räus 3erm. 66.
Costa sepyh.i VincentMsplwaltin ja

lyreratltn/eihän ainostans kWwaätslst kär<
sinyt tipu jawaiwa/mutta myös jyltiniitä/

lohywln,
näytäcaicki sinun julmudesminun päälleni
ninquin sinäparhain taidat si Zun pitä ti«ä<
män / että minä luniälanwäel jawslmal/
paljoRochkiammafi ja lzchmast sMa ja kär<

E Mj siä/
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Mli" alla
M qulnltän slna minua pttnata jawalwata
taldal.

Vesnl!«ä.(Dant. Zerm. 16.
Jota hänei» syoämens käända

haawal» puolen / ei hän tunne vhlän k«pu.
siäinyxi Chtistilly tä siilon jaRiemun ean-
sa, walckahän «veren näke hänen Rwmistane
uioswuolawan. Multa cuinga se lule/eltä
ne pyhät niin unhottawal heidän kipune.
Tästä se tule, että eaicki heidän ajatlyens seiso
lEsuzen Chnstuten päälle / ja hänen haa,
woifans. Jollei heidän ajallyeno siellä sei-
soto / waan olisit ainostans itzelläns / nin he
wisslst tundisit heidän tipuns ja taulino.
Mutta että he owal satendane» yhden lujan
ja wahwan callion paäl / on myöshtwäu sy«
dämmens niin cowendunul / nin ettei he «un,
ne vhläkän klpu jatauti. Ia ei se ole ihme,
ettei hän Mltäkän «au«i tunne hänenR" «Mi
sans/ jota/ttlunocans ulcon Rlrmijl omdi/suun meidän HEllani eytsn.
Ia walcka hr jongunkiwun «undtival / nm he
ne culttnglnylitze woitlawat Chnstlyen Ra»
ckaudee.

X.Risti



bWI fa ahdistus ama seuraDco/ja Ohrlstuxen oikia tundo sen jal-
nn. Ei yhtakän Mlvta tietä ole taiwan

walda<undan / ja siihen ijaneaickisen
aululen tuinRlstl / lusca ja

ahdistus.
Mingätähden Jumalan uloswalitut

li tule ennen lunman jacfwnalUll cnin
htlaäl owal ensist Mm alla so,

llnetjacampaillet.

Oritzen« Lxoci. io.

wiWtotlsextieHän/tt,
ennen qnin Jumalan janatule sy,

dammen/eisensisalyhlänahdifiufi o-
le/ silla ennen quin BasunanMl jocupuhal'
oa, e» tapahdu vhlän sola. Multa nin pian
ljuin Jumalan sanan Basuna hän soipi sy<
dömmen cohla campausja wainous.
M pian quin Moses ja Aaron rupeisil pu-
human Pharaonin tygö / tuli eansa eohla

E v «alwa»
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cuin sana se ylös astu ihmisin sydämmen/ tu
pepi cohta sotuja c «mpaus.

l/.
Jumalaei ole ilman syylä/käskenyt Israe«

lln / cllaheidän pääsiälblamban piti syömän
carwaan lachtutan cane:Slllä tl ole se mach,
dpllincn / että joeutaita tulla sichin ulvos lu»
lrattun mahan ilman caskludet ja wastoin
käymiset. Ia ninquin yhtelftst lääkärit se<
lvlttawal se quin carwas on / heidän lääklly«
strno ftlahan/ninquin sille sairalle ontarpelli-
nen: Niin ltke myss Jumalmeidän sielulm<
me lääkäri/ hän seloitta meidän elämen mo-
nen surun ja caewauden cansa. Sillä hän
lietä hywin että sen tällaiset on larvellistt
meldän sitlum lerweyten ja auluallisen pa«
sannoin.

Mn plan culn itzmmen yhdistä iyens Iw
malan sanancansa / tule hänen wiffisti sttit<
tn. että hän silloin saapl silda wihan/ja sen wl<
ha weljtxens jonga«ns hän ennen oli ystäwa
ja ysiäwydlS. Sllla tl se loisin käy / joca

Chr,>

Risiln alla



Hslstuxen vstäwylläano/ hän lekc itzGene
nonba wihamiest / ninquin kirjoitettu on:
laicki ne jolea Jumalisesi lahtowal elä Chri,
ufts heidän täyty talsi wlha jawaino.

Ninquinßyöwäril jawarcat ei heila usein
löytä silldä/eusa heinät/ol)tl/ Ruowot jalai-
silatowat/waan siellä/lusalulda jahäpelöy<
län: Samalmuolo myss Salanas niitä e-
nimmän kiusa / jolca itzens Jumalan «ygs o-
watandanels

kulracll.
Sanos minulle/ cuea on caickeinpyhäden

stgas lunniahan lullue / ilman edelkaynytlä
campaustae Se hurseao Abeliluli tapeturi/
Abraham mistais hänen puolisans / ja että
minä sen lyhykäisesti sanon: Catzo itzeo ym>
bärins siinä pyhäs kirjeitUles / nin sinunpi,
lä ymmärtämän/ että calcki JumalanPyhät
owal suuren wastoinkäymisen ja walnomlsen
kärsinet. AlnostansSalomon seeli hecumab/

syysW ollut
»ta hän on lsgenul. Sillä ketäHerralumal

Raea,
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Rlstln allc,

Raeasta / sitä hän mysh nuhtele / jarangaist
joeaiyenlapsen/jonga hän wastanotta.Sen,
lähden parembl on «rähän aiea sodhas»sa olla / ja sen perästä saada yhden ijantaicki-
sen «lon/cuin sieltä hänlöytän yhden wähän
hetken kärsimällömä)li ja sen jätkin oleman
ijaneaickises cadoluxes.Xugutt. psgl.;. kxpo. 2.

Jumalrangaise joeaitzenlapsen/jonga hän
«vastan olla. Rangaise hän nyt joealtzenpo,
jan / mingä lähden siis sinä tahdot olla wa,
paa i Rangaise hän jocaitzen lapsen/nin ei sii,
tä vhtakän eroilela / jaei yrikän pääse ilman
wldzala. Ia että me sen hywin ymmärlä
laidaisim / että hänel onainosiansyrialno-
cainen poiea / joeaon ilman calkela synnilä
jacuilengin ei hängän ilman langaistolela
pääsnyl.

Se joca saapi Chnstulen Rauhan / hän
langepi mailman rauhaltomulen. Sillä st
joca ei sodi pelsklleltä «vastan / hänel ei yhlän
rauha ole HErran Christuxencansa^



XI.
Jumalel coscan ole lähembs-
«H ulos walltuitans eninRistin alla/

ja caickein suurimman hädän
alean.

Ori^en« Iolu« »
(Zs Vmal on hänen armonsa cans
«>H meitä caickeinlähimbäna/lvseamesw-

tuseao olem. Ia silloin meil
onRauha Jumalancansa / eoscame ihmisten
segae olemrauhattomudes ja eampallluxes.

lbiclemNom.4
Vhden hvwän ja Jumalisen Chtifiilyn ei

larwita händäns mitän pllkämän. Sillä
eaicki Jumalan luondoeappalel händäpalve,
lewat tuscae hywyten. Nmquin HErra iye
sanoprovhelancaulta: Jos sinä täyt läpi,
tzen tulen / ei hänen pidä sinua potlaman :

Sillä caicki paitat pita sen wanhurscan wa,
stan ottaman / ja eaickl luondocapalel hänel
palvelusi tekemän.

3>p. Isäden neuwo.



Ristin alla

Jumal cai,sas soti sinun fodasas /

Jumal io»l jacampaile jasinulle silta on cu<
niaja lroulo / sinun sotas on Jumalan sota/
sinun campaufes on ChristuM
Mmgae sus sinuas pelkät k Minää sinä niin
heicko mielinen olet s Mnquin se oUe si un
watscs jawolmasass <>lH sinunotab/ anna
sinus tampauxenptrkllettä wasian / jacam»
palle mlehullisest/ senpälettä Jumal
nun awujas/ ja«ikänäno tulls «roileluxi.

Lem. ser. 2. plzl. Kabirar.
Jumalon luomises/ tuna jloxesa/ jacM<sa muisa hänen hywisä tegoifansa / yhleisest

caickein ihmisten Jumal/multa tustaslumal
myös on yhdel Chrlftltyl hä«en omans. Sll»
la Jumal armahti, lyens sillälawal niinen
surullisten pääl/ jotca waarassiisowat ja täl-
siwaOkänänsninquin hän ei yhdengän mwn
päälle /waan nunen päälle amosiane.
Sen»Hoen pila itzi>lungin Chrijtllpn / joea
tärst/nämä wahwast» wscoman/ janiinpila/
että on ROn alla hänen omans / ei
nlnquin Y)ci yhteinen auttaja / multa myös/

ninquin



P. Ijadt'l neuwo. ;;

liinquln se / jolla eltnans on erinomainen
meidän edeziäm / jatallilla pitä calckl

«lldän llvmmlhylras
XII.

ffmnga jocattzen Chnsittpn
pitäjälkin seuraman kärmctten mitä-

wutta meidän HErranlEsuM Chn,
stuxen neuwon jälkin.

M) Armet / ei ne yhdcstMn asiasi
waari pldä/cuin tästä/ccsea

"hän ymmättä/etiä jocuhänen peräns
mene/Nln hänkyllä se,, eielä / että hänen hen,
gens seiso hänen pääsäns/seniahden hän poise
kätke hänen paäns / Raminsa kälktl/ja anda
slltl lyödä HlvNttsens / waan Päänsä hän M
jeokätke. Samallawalmyös meidän HEl-
ra Christus/ tahto eltämeldänpltawalM<
Mlstn aitana meldan hengem jatawaram lie-
ckln ja mieckan wuowamä. Älnosi<lN>llt« me
hywän «vaarin pldäm / jawaljlltm mttiäm
päam / sc sntttlen mc kiellä meidän HEeram
ja wapahtajalam Chnsiusta lEsusia.



Ristin alla

Vllnquin tarmestanda itzens waaran / <

ei pidä siitä lucu/waicka händä Rwmin paäM
lyövän, saali «vaan hän hänen päänssa tltwK
näpilä. slin myös sinä «vähän mahdal sit,
ta pltä/waickao caicki cadolaisie / «tee «aan
yhläkän «vahingola sais sinun wslo» ja «une
nuftoxeo tygs. Senlähden anna culda ja
raha mennä / elämesjahenges/cosea niin lar,
tve on / ainostans pidä sinun wftoo eurmele<
matoinna.

Xlll.
Vuca on se catckein rastain

waaralllsin/fakärsimätöin
Ristii

mulden ahdistusten segas,
ole swrembi / cum yxipaha o

maeunoo/loca synnin cansa on läylllly
jarascaulttlu. Silla mncauwan qutn ih>
misen omatundo on hänlo «vklä l<woll»nen/

waicta



waicka Mika ahdistus silloin hänen päällene
Ua laidis / nm häncäitengin «ye päällens
Vltaja laita pian lulla Jumalan,cansa so-

Lindon Multa cosca ihmisen omslundo om»
nlewottomaxi tullut synnin lahden/ ja ombi
Jumalan sydhämmestäns pojes kadottanut/
mingä cans hän siltti itzcns talla lohdulta i
Eticka kenen ryss hän sille tahto Vastoin,
kaymises patonsapistä i Waicka cunga hän
sille mene/ nin aina cuilengin händä seura
hänen oma paha lundons/ jvca hända ilman
lackamat pijna jawaiwa.

XIV.
Men surullisen siMmmen
ei pidä sinne jatänne juoxeman awnn
jalohdutoMjalkin/waan/ jotapikemmin si»
lcl parembl/taandäman ltzMsHEllan lygö/

jahäntn tytsns ainostansapuja lvh,
dulostttziman.

meidän etem langejocu lu-
sca/nin älkämpois eroitto Inmalast/

«ustänttzltän apu, waantza-
F nen

81j).^jäoennluwo.



Ristin alla
nen lytsöns ainostano / ajetelcam senMl
cuin kirioitlu on psal. ;7. Minä ok,i
nuorembi ollut ja olen wanhaxi eullu» / ja en
ole cuitengan nähnyt sila wanhurftasta yle/
annetuki / engä myss hänen
puuuuwan / Mä ei se ikänäne taida pemyn
tulla / jocahänen loiwons panepi HErran
päälle/ja waicka meille joculufta tulewalmi<
stetuti/perkelen wieckauden eaulta/ninyxi nH
ke cntlcnglncaickein pyhäin esi merkistä / ellei
HERRA Jumal anna mitäkän eapahlu /

MVloin jollei se tule meivä» Hywä)t3m, ja jos
me kärsimisen eänsaRistin wastan/ nin
Jumalmeitautla laäila sitaeandaman/ ja
wapahla meidän silte sijnä tulewaiseselämes
ulros caikesta häMstä/ja asetta meidän siiUäsuuren hywytchen ja eunniahan.

.6e vera Invoc. (sap. 5, z.
Jota Jumalan tyksna pyjy / jateke HH

nen tahtone jäikin / ei hän ikan tule hänlld
ylenanneluxl / ja waicka hänel suuri «vastoin
käyminen lulis/nineycuittngan hän sljlä
ylenannela/ waan ainostano hän tule snna
loel<llu)li. Hu«



plalm.
Coska sinä jotakinkärsit / japerkele si-Myun tartu ell julkitaicka Sala / nin ole lu,

»a jakärsi loppun asti,. jaole sm caickein lor,
keiman warjeluxen alla. Sillä nin pian euin
sinä pois luljt» Jumalan warjelurest / nin si-
nun täyty cohta länget / eosra ed sinä taida
itzcs warjllla.

.^6.
Vhden Christilyn eipidä ihmepelkämen

ahdistuko / että hänen silllullens wahmgo la»
paelupi/ siU« lttä catckihänen hiuo earwansa
luetut owat. Sentähden meidän pitä wscal,
daman Jumalanpääl/händä rakastaman ja
perkelettä wihaman/ja el Millan muoto peljä-
stymän perkelenwäkevyden tähden/ me joilla
senpäl Chrlstuzen luolema.onpanlina. Sil,
lä sanos minnl kenen edestä meidän ,YErra
Chrijiuo luollutvmbii wanhurscas
tengo edestä taicka nijnen Syndistm edestä i
Kysy Hpostolille sijlä asiast / hän sano / että
meidän euoUul nijnen
Syndlsten edeft. Sen»ähden hän on myös
» F lj sinun

83p. Isäden nenwo.



Rlsi,n alla

smungln edesiae cuoUlll cofta sinä syndinm
jaHZnen wlhamlchensä olit. Cuingasta h
nyt sijs sinun laita y'ma.,da / sille quin sinä
vlit wanhurscafl lullul k Jos Jumala on si<

tlhnyt/yhdest Jumalattomasi / pyhän
la 'ranhurslan/luingasta hän sije sinuntaita
, yt ylenanda/sitle quin sinä olet wanhurscaxi
tullut 7 Senlähden yhden Chrlsiityn ei mi-
täkän pidäperkelätlä pelkämen/lumala kyl-
lä warjlle hänenpalweljoilllne Sttlun.

XV.
Wtngätähden ne Jumaliset
fa hurfcat/ nhnen lumalattomittcn
«ansa/ yhdentaliaWlsangalsiufil lyöoänfa
walwalan/ja minga erolluxen cansa ne hlw

ftal sitä yhden caltaistarowa onnekärsi-
mlsen cansa candäman pi,

la.
lil). l. (sap. Qv vei.

pidän sen yhden swren ch-
edesta/mmgä tähden ne lumaw

nijnen lumalattomltlen cansa
Yhtä-



yhtäläislst rangalstan/ja että se Herralle Iw!
malalle nijn on ktlwollinen / täällä ajallisest
rangaista nijnenhurstasten Syndiä japahol,
lekoja. ?Z< hywät tule rangaistus yhlälälftst
nljnen lumalallomltlen eansa/ei sen syyn
iähden/etlä he yhtäläisesi pahat owat / waan
sentähden/cttä heillä myös synnit ja heickou-
dee owat°ja loismans itzens jotakin «ailman
jalkinpitäwät.

' Mutta tähän mahdats jocusano: cuim
ga fe tule/että ne hurftat nijnen lumalatto-
mlttencansa ynnä huckuwat i Wastaus. El
nehywät hucu nijnen lumalatlomttttn can,
sa/ mutta hemlepois temmatun nijnen pa-
hain ftasta/ja tulewat rauhan ja lepon. Mut,
la ne Jumalattomat peräti pojes luolewat
ymla siclunja Rwmin cans/ ja lulewal tästä
cnalllsest «assoin täymiseft/ yhten ljancai:
cklsenpljnan. 3?e Jumaliset senlähden pojes
lemmatan /että he sila plkemin tästä ajalli-
sesi waiwalsndeft lullsil Muttane Jumalattomatsenlähden cttähMn lu<

3 iii ma-
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Ristin alla
malallomubtnspitä silloin saaman yhden lo-
pun. Vie hywäl pojes eemmatan calkesta hei<
da. tuscastans/waiwastans jahadDäns/ yh<
«n ljanc-iickisen ilon/leponjaßicmun:Vlut>
la ne pahat pojes siwaldan heidän rlckauve-

stans ja ajallisesi hecumast/yhlen »jancal,
ckisenpijnan,

"

r i l 8.

Nijnen pääsappalten Sum-
ma zalucu/ cmn täst lohdutus

tirjas löylan.
I. pag.7.

t3hden?umala hänen ul«« »allttun,
laRistin »a caickinisen tuscan ala heittg.

MiJumal» salliperkelen hänen uloswall-
tnitans lcwlämwalo kiusat ia waiwat/culn heil-
le tarpelllnen »a autuallineno».

Cmnga tyecungin Christlty» piti lyen«
asettamanßistin a>a/,O cuinga hänenpitä iyens
pltamen/rauhallisel,arauhattsmel/ myötä »a

IV. Ne



Pää cappalitten Inc»,.

IV. pag. ,7.
Ne hywät mahta e«z myötä käymistä pel»

3ta/»a paremmin Risti ialpalva/ quluhywi
äiwi» himoita.

V. P28.:0.
Mingä tähden caikll Inmalisil ia

täsä mailmas pahoin Wy / >asit«»astan nistle!
pahoil hywin.

VI. pzg. 20.
Ninquln tu»li acanat poies puhalda / ia ei

Nlsln»»/iatwlipo,espuha!da raiscat/vaan eicu-i
luta culda: Nin myös ahdistus alans heittä ne
hywat/mutta ne 3«n>alattomat ft» pahat / hpn
ulvos iuuritta.

Vll. paF.l4.
lNingäkärsimisen ia wnhwuden cansa/itze,

cungin Christityn pitä candaman hänen R»-!stins/että ne ,otca kärsimättsmydest Chrlstupen'
Ristin poies heittäpl/ ei ole hänen walda cun-
dans/ästnet;

Vlll. P3Z.26.
Mingä tähde» 3um.,l pit« hänen nlos-

walittnnsRistin,a caicklnalsen tuscan alla/ /a
mingä tähden Jumal toisinanscauwa» »iipy
hnnen ulos annetun lupaurens ca«2/ ettei hänpikemmin tulla tahdo.

IX. PHA.IF.Milla tawal nl/nen hurscasten kärsimys
caike» wastoin käymisin yliye woitta/ia perke-
le» häwälse./ iscs/ninquin yri ylpeyden hengi /
heickoudenca»tta/»yellens palvelusta tachto?

F iii, X. Risti



pää cappalitten lncn.

Risti «a tnsca aina s «ra wsto ia oikiat Chrl,
stuxcn tundo/ia ei xchtan>mwta tleta ole tatwan
walvacundan »a Lancaickisen autuuten/quinRi«
stl/tusca/waiwa ia wastoinkähminen. I<» min,
gä tshven Jumalan ulos walitut pyhät / ei tule
ennen cunman,a crwnatuf!/ cuiu he owat ensist
Ristin alla sotinet ,a campaillet.

Xl. U.
Vi JumalacostanhZnen ulos walituitan«

lshembänä ole / q,uin Risti» /a suurimmsm tu-,

scan aican.
Xli. P2F.N-

Millä tawal lyecnngin Christltyn Ristin
illlaPitä iälken siuramankärmetten taito / mei-
l>«n Hil-rran IlbMen CHrifiuren manamise»
?älkiu:

Cucacaickein rastain »a »arallisin Risti
onl

XIV. patz. ,4.
surullinen sydänlepytvren »a lohdnto-

renMkin sinne «a tänne eipiväiuoreman/mutta
sitä paremmin/jota pikemmin/käändämen iyens

tyg» / »a hänelv ainoalo armo ia apu
«yimä».

Mingätähve» ne hywät m lumalisit, nii-
nen Jumalattomitten canst» / uscin yhtäläiset
rangaistuxel woitetan,akäsitetän/ja millä eroi-
tupella ne hurscat sitä yhdencaltaist tnscakärsi-
mlftn cansacanoamanpitä.



«X K«-

Whden Gpndlsen Ihmlsen
tlusaus fa campaus nijncn suunm-
«Mlten ja «aickem eaftammlllen H«ngtllll^n

klusuusten «ansa: Ia sen woitto. Sno-
Ml)llkaätty.

Syndist kiusa Nämä yhdexen
cappalclla.

~ Hänen moninaisset julmatSyndins.
z. Jumalan laki.
;. Jumalan angara Viha.
4. perkele.'
5. Hänen oma paha tundone.
6. Cadottttuin Esimefkie.
7. Mon« waiwal jawastoin käymiset.
B.CuoltmajaHelwetti.
9.Wi/mtisen duomion muisto jajulmus.

Tähän saman campauxen Jumalansana siltä pyh P ki,ioilutest HZndä wasta/ ja
mnsasi» lohoulojltnluopi/ jollahäncaickl na-

ma miehuWst Plltze woilla/ jalacaperin aia
laita.

I.Spn-F 0



l. Spnnlt
SpndinmIhminen.

on minus/joca minun duomitze.
Jumalan sana wasta jyndisi.
Caho/ Jumalan caritzaj jotapois

olla Mailman synnit. loh., v. tZ.Eniullu min.? wanhurslaita cutzuman/
wutta nijlä syndisit paranno/ce!/ Matlh.9.vtts.,;.

Se on totinen tosi /ja yri callis sana/c«a Christus lEsus!on tullm mailman/ nii,
ta syndisilä wapachtaman/ z. Timolh. z<

Syttdinen.
Mwtamat synbistl »vastan oletan/ cm

ca lieo/job minä olennijnen joulvsts
lum.Sana.

Match. ,j. ve,s. ,8. Christus sano:
Tukalletaicki minun tyköni / jolea tvöla le,
ette jarascaulltul olella. Minä «ahdon lei,
dan wllgotta.

Esa. 56. vers. 3. Ei yMn / olisko semwcalainen / elicka ymbarins leicallu / pidä
itzens uloosulkeman.

f.Ti»



~ Timoch. t. vers.;. Seon hvwä ja
otollinen / Jumalan meidän «vapacheazam
edes. loca tachlo/että caick» inhtmisel' pnä
aueuassa oleman/ ja loluben tunbemlsen tu,

leman. CHristus joea itzens anda»
nut on/caicktin edest zlunasiuzen hlnn<yi.

Syndmen.
Syndi kiinni rippu minun luonnosani/

?a minä olen luonostani wihan lapsi.

lum.Sana.
ROM.S. vers. ,l. Ninquin yhden ih'

misen cau«a,syndi on Mailman tullut, jasyn-
nin läpttzecuolema/ janin euolema eaickein
ihmisten ylitze on yldynyl/senlähdtn/elln.eai-
cliowalsynbiälthnyll.

Ibid. vees. ,8. Nin ombi myös' yhden
wanhurscauden cautla/ se elämen wanhur-scaue caickeininhimisten Me tullut.

Vufi Adam/st on/ Chrisiu, / joea w«-
kewämbi on/quiHwanha Adam/josta sym
i»l>ulos «uli. lumali, ja wanhurscaus/on

/«mä on wäkewämbi/ quin cuolema.
Ta»'



Tmwah on wäkewämbi / qmn helvttll on.
ÄUtuuo on uäklwämbl ladotusta.

Syndinen.
Monda wanhurjlautttan/ja Chrisius hä-

nen hengens annoi monen edeD tunastoxen.
Malth.2o.v.,6.Monda owat cutzulut

multa harwat ulos «alitut.
Cuss siis minä olen s Tiedangö minä wis<

sist minuni oltwaninttnen monen seas
lum.Sana.

Rom. sv. ,y, quin yhden ihmisin cw<
lima«omud<n lahden monda owat syndckxi
tullm! (ft oti/calckl chmlsitowat syndlstxtul
Ke) mn myss Vonsa mlewat yhden cwlialsw
3«n tähden wanhurscaxi/(ft on/eaickl ne jotca
Jumalanpojan Ehczstlyen lEsuM päälle
Ustvwat.)

Syndinen.
MingälMden se sana lahän eiolepandu/

caickl/mutta mondas Ia tirjoilktlu on:
monba owat cutzulut/mutta hatwal ulos wa<
Me s

Inm. Sana.



OftA,;.v.9. Iftml/ sina itzeocadoluM
Ml: Mutla mm;,» ainoas sinun apus on.

loeaitzens ulossulke armon luvauM / se
pmdi niinen E lMiften jacadoeetluln luusa/
!<, myös pysy. Gillajoeaeiuseopojanpäal/
jo se vuomillu on/ jaJumalan wihapysy hä-
nen päallano, Johan.;.

Sent hden on kirjoitettu: Monda
slast. Sillaklla monda ombl uscsmalstnda
ja myös pysy.

Mutla joca usw Jumalanposan p»al/ se
on wanhurscasten luusa / ulos erottettu sym
neisten joukost. Senlahden kirjoiteltu on:
Monda syndifia. Silla uskolliset owal ivam
hulstauttlul / ninquln sen lietä andan«M
sanat.

Rom. 8. Ei ole mitan ladottapa niille jol
ca ChrifiuzeslEsuxss owaz kiinnittlyt.

Syndmen.
Multa usea losii on Jumalan lahja ja

myös walllttos/ p?i 01l jonOUn«ahdosa el«
luvMsa/walcka josmmH lahooijm Hsm. 9°

lum.Sana.
Sinä ulos suljet sinun ttkois ansion / ja

YlGät Jumalanarmo. Sillä iymljen ach-
kirus!



kerus/tachlo/ja työ / ei täsa nmakan ma«an
saata. Multa siinäkysymys on/jos sinä mle<
lelläs uscoj tahdot / jossinä saisit i Jos sinä
sanot/en/ josinä cadonnu» olet / Ia sinun a,
puhus/eikä neuwolla / eitä myös awun cans/
enä laita lulla. Multa jossinä sanot: «ach,
don, nm sinun afias wapa ombi/ ja sinäsi<
nun klusalyes nopiasti ylitzen woilla laidal.

Syndinen.
MinunWoniombi ylen heicko / jaliki ei

mitän.
Sana.

l. Vseo se ombl Jumalananbo jalact>
ja/waickacuinga heicko usco se olis.

11. Phil.,. Silla Jumalaon se/joea «eisi
säwaimtlapi setä tahdon että myös legon/
hänen hywän suosionsa jälkin.

ill. Eiuseonmuodost ja paljoudest pidä
punnttlamanlumalan armo/mutta peruste»
rest/josauseo eyty, joco stsiiswahwa / elicka
heicko on, joeaperustus on JumalanPojan
ansio nöyrys / mazo ja wanhurseaus meidän
tyqöm luettu. Silla usco on ainostans
qmnyll tafi / joea Jumalanpojan wanhur»
ftauden wastan otta. Ia ninquln yxi pieni

poieai,^



poieainen HZ n tallin tyylin sormuren vtt«
hänen sormeno / nmhywin cuin ikänällsyti
suuri jawäkewä Caletpäpoica hänen cocokä-
delläns/waan yxi ruuengin jase sama sormusse ombl: Samalmuolo y?!i on JumalanPo?
san ansio/joca uscon cansa / joco se ombl hw
cko taicka wahwa/käslletän.

lv. Mar. 9. HErra minä wscon i auta
minun epäuseoani. Sillä Jumalala pila
rucoeldaman/ että hän lisäis metza wscon / ja
wahwistaio sen.v. Rom. 3. Hengi aulta meidän hei<
toultam/ ja lodlsioM anda meidän hengcl,
lem / jameihin huoeauM ilcul/ jarueouzee
puhalda/lallel pilä / wahwtsta ja elättä / nln
lllel ne lkänäns turhan mene.

vl. Ma11.,1. Sitämurrettua ruocoa
ei HErranpidä särkemän/ jasuitzewal pell«>
waitt««pidä hänen sammuttaman.

Syndinen.
Eikö ft ole Jumalan salainen neuwo

caikilda kätketty / että hän on walnustanul
elämen/keitä hän tahtoi Tätäyeuwo en mi-
nä taida estä. Ia en minä tledZ/mtkä hänen

tahtone



tahtone on minua «vastan: Mutta cuca tz
nen tahtone wästan »ijlele s

Sana.
Tämän ajato,en petkele ihmlsihin

halda/ jola/ wastanpilä seisottaman nainen
lujain Argumentein/ ja wahwistusten cansa.

l. Jumalan salainen neuwo ombi meille
ilmoiteltu Jumalanpojan sanan caulla/jo-
en ombi cancellelati jaulos tulkwia laicka st
suur» Jumalanneuwon Engeli. Hända mci»
dänpllacwleman.

11. Jumala hän on totinen /ja mitä
hanpuhu/ftn hän totisesi täyttä E5a.Z4.46.
Psal,;;. ,48. sc z. Co?.). Jumalan lupaus
?« otrat-huckumaltomat. Matlh.24. Mi-
nun sanan ei pldä hucknMan. Esa. 40. Her,
ean sana pysy ijancaickijest.

tl f. Jumalasmaa cutzU hänen sanansa
Ei hän mwloin

hänen pyhä janaNKja Saeramenlins sinulle
anoanulol».

lv. loea epäile Jumalan armon lu-
paMn wahwudest / hän tete Jumalan wale
hstteliaili: Jumalanpojan yleneatzo: pois
tyköne lyckä Jumalanlaupian käoen / japy

hänj



!Hnn hengm: Ia Mesien suuremman «ett/
v. El yMn syndi hirmuiftmbise joca ei wastan ota/Inmalan laritlu armo/

jongapoica meille on ansainnu jota ei myös
peekelclkän wastan ola / jolnenga tygö el se
mttänmyösluleckan.

Vl. Sentahden Jumalahän lachlo»ei<
«ä autuas tehdä hänen poieans cautla jalal>
den : Sillä senlähden on hän meille ondanut
hänen poieans/joea onlEsus/se on/wapah<
laja: Ia joeaon totinen: Ia jocaMeille am
da sanans/ caften jaEchlollisen - Ia lahjott«
la meil hänen pyhän hengeno? jöeaottian ws<
con/lohduluzen/ auxi hwlamuM / jaolkian
calumuzen meifa maltan saalta.

Jos Jumal mell olis tahtonut cadotla /

nin hän sen olio joaica tehnyt / ninquin hän
teki perkllilttn cansa jotla hän calcki yhtä
haawa cadotti. El hän myös olis andanut
hänen poicans / eikä alla jahimocaluOusta
tehkö ja taata meilam Jumalan iygo V eitä
myös olis käskenyt mella hänen apuns tygö
lurwamaN.

Minus



Mmus on yxi cowan suuri epäellpo.
Sana.

HErra minä wscon / aula mi»
nunepäwscoanni. Annamellle meioän sym
dim andexi. «lisä nmdän wscom. Aula
mettä/ mehucumme. HErraannaminul
sinun autudioilo / ja sinun hywän lahloisel
ja lujal hengellas minua ylospidä. Ia ol-
con epMyö/ei tcko/muttaka. slmysi le on/a-
-läepälllWskimniripu/ mutta seiso handä
wastan/ja walita/että sinä epäyM caysa wai<
«valan. Ia kiinni ma se lupaus / jolla Im
malamysbltzms Mllhin wannolullawalalla
ttinnl suonut on/sanoden: Ninlotla quin
minä elän / en tahdo minä syndifen cuolcma-
ta, <l) Millawaiwalslla, loll<n me silletän
wsco/cosca Jumala meidän ebesäm wanno.

Augustin. Psal.„a. Se wstollinen Im
mala tekl ltzens meidän welcamtthexem / ei
jolacan meillä ottaden / muna niin suuria
meille luwalen. Wähä olio lupaus / tahooi
myöskirjoituxens cansa sen wahWlsta tlhden
käsikirjansa lupaustens päälle mnvan can
sam. Ia ei ainoftans tirjouuftans letznyt
itzmtlien tgnsa/lttä he wscoljll, multa myös

hänen!



fianen lupauxcns tacauö ja wälimiehlfi pani
hänen ainocaifenpslcans.

Syndincn.
Ntlvun momnalstt synoin/qllin minä mi'

nun elaijani tehnyt olen / ja jotta minä mui
stan/pchätcaHatMlnua.

Sana.
CHrisiuo Jumalan caritza/ pois olla mail

man synnit / ja ombi uhri meidän spnoeim <'

dest/ eiainostane meio«n/ multa myosloco
mailman.

~10h.2< Sentahden jos hän cocomail
Man lynnit pois ott» / lotlsest hän myöopois
olla sinun syndis/ joca työlaji yzi watjo/ ja
pieni vsamailmast olee. Joehan coco mall»
man wasian olli/eotisest ei han s«« piendakän
osa pojeo jättänyt.

Ilom. 5. Cusa Syndi on wakewa/siellä
ombi cuilengln armo paljo träkewämma)cl
»ullul.

psal. ,c,;. El hän sle meille lehnyl mei?
dänsyndnnmejälkin / eikä ole meille eostanul
meidnn wanräin leeoimme peräst.

Ninquinlaiwas on cortembi Maata/nin
myös häwn armons heidän sYnolneVllhekap

O ij jotta



jotta händä pllkäwät. Ntnquin lta on lön-
nest erilet / nin hän meidän cauwae heist on
eroittanut. lastenepäalle
armatzla /nin HErra myss armahla minen
päällolcahandäpelkäwät.

Augustin, tännes owal meidän syndim/
multa idäsäombi armo.

Syndlnen. 5
Minun syndln owat sangen cauhiat j<l

hirmuiftt.
Sana.

Täm» on caickein pyhäin kiuftus/psal. ;s.
Eimitänterweylolemmunlihasam» Mu
nun wäärydeni / ylltzcn täywäl minun pää-
ni. Minun haawani owal mädändynyet.

psal. z!. Mmä sanoin / minä tunnustan
minun ylm käymisen Jumalanedes.

Ia sinä andexi annoit minun Jumalat-
tomultni synnit / fongc, edest sinua eaicki py-
hät pitärueoelcman.

Esa.». Jossinun syndis owalweripunai,
stt/heidän pltä walkzx» ninquin lumi tule-
man/Ia jos he nin punaiset owal quin Malo/
heidän pila tuleman wllla.

Esa. 64. Caicki meidän pphydem on nin.
quin



101
quin vxz saajicunenwaale / ja cmckl me olem!
tahratut. Joo st nyt on tosi Mtidän hywi,
sta lsljiäm japyhy?estäm/milä tnämminst
onmttdänsynneistämi

Syndinen.
Multa aiwa mon« ja suuret owalminun

syndin.
h Sana.

psal. laupiudes on ylistetty ha,
Man laiwaisin asti/ jahamanpilvin asti sinun
lvtudes. s

Cain sanoi / Gen. 4. Suu«mbi.on mi-
nun syndm/ cuinetlWminul taltan andex»
anda. Sinä walechlcltt (sanoi Augustinue)
Mä suurembi on Jumalan armo / quiu «al-
ttein ihmisien waiwaisus.

Syndinen.
Min« olen/itz« Jumalala wosian/ syndiä

tehnyt.
Sana.

psal. 5,. Sinua wastanalnvstane minä
fyno» tchnyl olen.

Jeren,.!;;'. Mulla/mmätahftan heitä puh-
dista/sanopi / Ma

G «, he m»



he minua «vastan syndi tehnyel owat / ja an,
nan heille andexi caiken wääeyden / jolla he
minua wasian owat rickonel.

Syndlnen.
Mlenpaljon olen minä syndi tehnyt minun

lählmmälstän wasian.
Sana.

Matlh. ,l. Caicki synnit/ja myös ihmisen
poltatin wasian(mixei myös lahlmmalst wa>
stan) ihmisel anden annetan.

? Ioh.». Joome lunnustam meidän syy<
dimme/nin hän on wscollinen jahusscas/että
hän meille ne anderi andapi.

11.Jumalan lakt.
Cyndmcn.

Jumalan laki minun päälleni canda / ja
duomM

Sana.
Galal.;. Christuson meidän lunastanut

laink«rou)lesi/cssla hän oli yli klrous meidän
edestäm.

«. Cor.s,lumalaombisen/joca <isynm<
ii« mitan lienpt /meidän läheem synnixi teh-

nyt/



/ stnpal «ta metulisim hänisa syl wam
!hurscauoe)cl/joca Jumalan edesatelpa.
111. Jumalan angara wiha.

" Spndlnen.
Jumalaneikia w angara wiha minua pel-

jatlä. Sana.
Jumalan laupius on ylitze caickein hänen!lekoms/ Psal.if. HErran lieeowai laupius

ja totuus. Jumalan wtha on mwealaisen
!leko / jaainoflans nmqum se wissm ajan pclal
>upeis / ninse myss wlssm ajanpaal lacapl.
Multa laupius pyfyijanlaicklftst nin «lama»,
cklsthen ja synnin lacales/iaca myss wiha.
Multa Jumalan laupius ei se ikänano puu-
tu/ja « ainostans eolmanden ja nelianden
polven asti mutla monen luhanden polven
asiluwtlu.

"7. Ei hän wihapidä ijancaicki--
stsi sllla etta han on laupias. Jumalan wiha
onpicainen/ Psal.;o. Esa.s4.

lolasuurembi Chrisiuoon Mosesi/ st-
suurembi armo on / quin wiha. Ia että lau-
pius luurembl on / quin uhcaus / sentähden
Jumalan poica on tullut inhimise)c,.

G lly IV.pm



HV. perkele.
Syndlnen.

Petkele h«n canda mmun / sa
osollaminul caicki minun syndin.

Sana-
Sano:pakene sinä Salanas. E«l si-

nä saa minun päälleni canda/ sillä «en minä
sinua wastan ole syndla tehnyt/mutlaluma-
lata wastan/jonga tygö minä Davidin cansa
sanon: Sinua/ sinua wastan ainostane minä
syndla tehnyt olen. Sllalittn/ sinä olet saas
stainenjaduomilluhmgi/ja minun wapah»
«azani wihamies. Muela minä olen puhdt»
stellu minun synnistäni Jumalan pojan we,
»en cansa. Mingälähden/ sinul ei ole milän
Mlnuncansanl eltä yhlän oiklut / ei mös mi»
nun cansa», osallinen oleman. Sille sano ww
la, joe sinä minun syndin ylös luetella tah,
dol/ nin l« se wapasti minu luallani rochklast
ja kirjoita ainostans alcu lallä muoto:wal«
mon siemen kärmenpään tlcki poiki.

Item / silä warten Jumalan pojca il,
hänen pltl sätkimän perkelen ty<

Nyt



Nyt siis «ygö kirjoit / alakltioil / jaeoeo
Mitäs tahdot. i

v. Omapaha tundo
Syndinen.

Minun omatunoon minun päälleni can,
da ja duomitze minun.

Sana.
l.loh. 3> Joe meidän sydämmen meitä

buominepi / nin Jumala hän lsuurembi on
auinnmdän sydammtn.

Eja. 55. Minun ajalUMi/ei ne oletti.'
dänajalulenne/ mutta jota cvttembi taiwas
ombi maata/sitä corkemmae on myös minun
ajatUM» quin teidän.

«Ose» «. Minun svdammen toista ajat,
tele/minun laupiudenombi palawalnen/sillä
minä olen Jumalala en ihmlnen.

Syndinen.
Esimerkit/ Calu / Saulin / ludaM ja

monen muiden cadoeus minua plliätMaf.
Gv Sa-



Sana.
Nämä Esimerkit lulewat katumatta

millen jauslomattomitlen lygö/ninquin Ju-
malan pviea sanoi: Jollette itzenne käännä
nin samallamuow te caickl huculte. Sevtah.
den/cuca pois hyllAlumalan armon / ja jal»
c-" ns cans solcu ChnstuM weren/ne näinen
duomittuin lucun luttwat. 2) eillaj muita esi-
merckiaon/Adamln iothln/Davldln/Mae
Marian Magdalenan, ZachZeuxen/publica-
nuxen / Mhlaja pojan/ Paawalin jamonen
mnn/ nuLe esimerkyi ja lohdulo)rexz zolea
iChnstMn uscovat ijancaickiftn elämen.

VN. Mnetwaiwatjawa-
stoinkaymiset.
Syndinen-

Monet wafioin käymiset / taudit / töy,
hys jamoni MW pahus pellallawnt minua.

Sana.
Ketä Jumal racasta sitä hän myösra»-

gajse. Rom. S. Me karsimme senpal/ että me
myös hanencansae cunnian tulisim.TaMan

ny-



.lykylftn azan walwat/ciwät ole sen tunman
kelvolltset/ jocameldän cohtam pitä
man. Lyhykälncn/plcalnen japlanpoftsmme-
wäinen täällä on meidän kärsimiseni. Psal.Zo.
Ehton asti ilcu/mutta Aamulla riemu. Pyhä
hengi myös meifä huoeapi/joca on meidänedes
wasiajam ja lohduttajam. Ia autta meidän
heichouttam- Ia mos Jumalan seuracunda
taiwas jainaashänen rucoustens cans saawat/
iiewltö>'en meidän waiwaimme päälle.la lu-
nial ei salli mettä enäkiusalta/pijnatla ja wai-
watta/quin mc kärsiä woimme.

VIII.Cuolema fahelwettt.
Syndmen.

Cuolema jahelwetli minua pcliättck.
Sana.

Ose. ,Z.<Minälunasian heidän helwelisi/
jawapahdan heidäncuolcmast. Cuolema Mi-
nun pitä oleman sinun surmas/ jasinunRut-
tossinähelwetti.

1.C05.15. Cuolema ombi ylösnielty sij-
läwoitosa. Cuolema/cusa on sinun olas? Hel<

>wetti/msa on sinun woittos. Mutta kiitos



olcan Jumalan/ joca mtille Voiton on andael
nul/ meitzän CHristu)ren
eaulla.
lv. Wimeiscn duomlon mul-

sto / ja julmus.
Syndinen.

Sm wijmelsln duomion muisio ja julmus
minua pelMa.

Sana.
loh. 5. Totisest/totisesi sanon minä m'l«

le/joca cwle minun sanam/jawsco hänen päal
ltns/joca minun lahälli/hänel ombi
ckinen elämä /ja «Mä duomlon ala tuleman/
waan hän waelda cuolemastelamahän'

Calckl jolcahänen paällens luot»
lamat/ wapal pila oleman nuhttsi / ja el tule
wilapaö)li»

Cnngaft M minun pilä pakeneman i
Mutta finun juures mmun Jumalan»/ joca
mwlmluojam/ iuastaiani/duomanni/ hol,
hojanM wapchtajanjolet Wlhastu/nustlumalOyhmi lepytttlynJumalahan.

Talltvlconalmo/ kulosja eunniaijam
laickW/Amen



A, lab sest nsmjln »aehain/

Sangen kalkelystpattast/Il kein cuin

talsin pnrhain /Käskyn cwlin tar<ast/

Cuolold/tyKö Nuoren/ Quin hänen

oli ottan/Iakännyt cowin nuorin.



Cuolema haasti handa
Tuleliuckastlwun juuren.
Sll tahdonZlwos wäandA
pijlln pienen jasuuren/
Kenenga ne larluwat.
Nuorl ja tuhal
SeuratMMU^laYlywat.

Cauhlstui nuorucoinm
Gydämmest/cusa silfoi/
Cuoleman cahlel eaiken
Mielen jatoimen Rljsuil 3
Mieo nuori se sanoi:
Sälöyhät paljo wanhoi/
Vtondwuol mä eläaiwom.

Cuolemacowafi wasiais:
MMnuaulamttän/
Nuorn ja wanhal maisiaS/
PKIwM/eNjatasitaN/
TtNWMpoio cMljan/
Tuläsaawat »Wn wlhan/
Ilman armm kyl plan.

totttt/
WanhatD »wurawat
Slllatzdön Aftisin latltu/



,I« ttketta nljtä/
Aeklft ftniähdenaiwoin/
Ruton/ja monen taudin
Cano/Natta cuoppan naullt.

Mun hälsylal nin «Drcast/Monel Julmalla synnil:
Sll pila kyynelet harlast/
Alaswuotammsllmlld/
Mun edismi monel lawal'
Sll ellc tahdo palat/
Walck wlhanl näet alat.

CaUisaicajasota
CunlupicalkispallolS.
Wen wyss ulvos wuota.
Murha/ lullpolto/jßyswYs/
Merll ja Mall kaypj/
Jumal ne wäelllno täylli/
Synvein palca> län hmti.

Naila jamuita tuftt
EipanytyMncaHy
Tahdpn sils pahtMMM PUusT
WttasaMluoda mazo<
Tappa pientnja suuren.
En taHvo armau kelZn/
Culnmaankiiklsloylan.

ä)!<



Plpiiatwaatttn partta/
Mles/Waimo/Neldzp
MondlouLon tawan wartta/
Cu«n työläs tiet on anda.
lotthäpla>e»luet/
Haureus ja myös caswol/
Holhotan ninquln auwol.

Silaicasonjolassa/
Rucous/eck mikän auta/
Waickasjuoxet pltklnmetzH
Cuittng sun käten saawulta
Mlnä lutan joeapaleas.
Walck cungas plsiät jalcas/
Muld sil,s saalkyNapaltas.

OpMat ihmiset eaicki
KlMdyman oikel ajal/
Elslumalan armon saisit/
Eosl'«ulewa on alhal
Suloisen ja laupian
«ymnmeitweis waldaeundans/

inrackän Morsiameens.
I dl l 5.














