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Ensin tutkisiellan mikä kasie on.

AAakkas ystäwäni ja kallis Jumalan lapsi,
etkös sinä elä Christillisesä maassa ja

ole kastettu? Ia sinä mitamax et tiedä mikH
kaste on! Etkös tiedä, ettäs kasteltu olet, ka-
stettu Jumalan ustollisexi palweliaxi, ja »tel»
tu liittoon Jumalan kansia? Etkös kastesas
weden kautta sinulle muistutettu että sinun
Pilä oleman puhtan ja kirkan, puhdisteltuna
kaikesta lihan ja hengen saastaisudesia, täyt-
täxesi pyhyttä Jumalan pelwosa? Sentahden
kasteltin sinä Isan Nimeen, että sinäsin Welkapaäxi Isää rakastamaan ja händä
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rehellisellä sydämellä tottelemaan, Sitä war«
ten kastettin sinä Pojan lesuxen Nimeen, että
sinä senkautta welkapääri tehdäisin, walitse-
maan Jumalan Pojan lesuxen Christuxen si-
nun ainoaxi iunastajaxeS ja Auluaxi tekiäxes
ja Hänen askelilans kuolemaan asti noudatta-
maan. Sentähden tulit sinä Pyhän Hengen
Nimeen kasteluri, että sinä senkautta tehoai-
sin welka paäri, ottamaan Pyhän Hengen si-
nun lohdattajaxes ja Pyhittäjäxes, ja jättäi-
sit itses kokonans, Hänen Pyhäri tekewaisille
waikuluMens.

Oletkos, Unhottanut ja läimilyönyt kai-
ken tämän? .O! Sinä nurin käätty sielu!
Eikö siis mikän taida pitä sinua Jumalan
yhteydesä? Eikö mitkän siteet taida sinua pi-
tä lumalasa kiini? O! kuinga kamalat ja
petolliset kuitengin owat kastetut ihmiset? O!
kuinga surkia siis se on, että niin monet tu-
hanet, jotka Jumalalle ja lesurelle Chri,
stuxelle kastetut owat, pitä synnin orjina ja
perkelen taluteidawina oleman! O! että juuri
niitten jotka kastetut, ja jotka Isälle, Pojalle
ja Pyhälle Hengelle owat uhratuxi tullet, pitä
wihdoin löytymän perkelitten seasa, ja tule-
man kirotuet ja duomituxi siihen tuleen ja
järween joka perkelelle ja hänen engeleillensä
walmistettu on.

2:seri Tutkistele mikä käändyminen, ka-
tumus ja uusi syndyminen on; kukaliesi sinä
usein olet luullut nämät sanat, multa et
kuitengan tiedä mitä ne sisalläns pitämät Tie-
dätkös mikä se on että käändyä Jumalan ty«
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Hö? tiedätkö mikä katumus on? tiedätkö mi«
tä uusi syndyminen tahto sanoa? että syn-
dyä Jumalasta; eli olla sydämen ja sielun
puolesta, joka Jumalan Hengeldä parattu
on! etkös tiedä ja ymmärrä, että se on si-
nulle sangen tarpellinen, että sinun tykönäsi
sinun sydämesäs ja omasa tunnosas pitä suu-
ri muutos tapahtuman ennen kuins Autuari
ja Taiwaseen sisälle tulla taidat. Etkö näe
jÄ ymmärrä, että sinun kokonans laipumu-
stes ja mieles puolesta pitä Muuteluri tule-
man : ennen kuin sinä taidat niin pyhäxt
tulla, kuin Jumalan lapset owat, ja ennen

sinä oikein taidat kaikesta sinun sydä-
mestäs ja kaikesta sielustas ja kaikesta woi-
mastas rakasta Jumalala ja lesusta Christu-
sia? Etkös ymmärrä, kuinga turhallinen ja
hullu, kuinga lihallinen ja mailmallinen, ja
kuinga peräti turmeldu sinä olet? Etkös näe
ja hawaitse kuinga wältämätöin se sinulle
on, että tulla uuderi luondokäppalexi, saata
«usi sydän uusi hengi, ja uudet taipumuxet,
tullaxesi senkallaiseri, kuin Jumala SanasanS
tahtoo, ja senkallaiseri, joka taita olla wal-
mis kuolemaan, ja asetetta Jumalan eteen?
Ah kuinga kauwan tahdot edespyrkiä sinutt
fynneifäs, kuinga kauwan rakasta ja harjoit-
ta syndiä? Kuinga kauwan tahdot sinä lu-
malan wihollisena olla ja elä ulkona Juma-
lasta , ilman käändymistä, eli että todenteolla
palalta jällen sen eläwän Jumalan lygö?
Käändykät, läändykät, mixi pitäis teidän
kuoleman te Israelin Hestkielin i8;
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V. 3t. le jotka elätte siinä maasa ja pmkkZ»
kunnasa, josa lesuxen Christuxen EwcmZs-
liumin walo niin kirkasti paista.

2:neri Tutkistele mikä syndi on, eikö st
ele Jumalan laista poispoikkeminen, ja wa-
stahakoisuS sitä wastan? Pnseys ja tottele-
mattomus Jumalan hywaä pyhää ja hengel-
listä takia wastan. Uppinifkaisus ja petos
maallista kunnigasta wastan ansaitse kuole-
man, mitä mahtane sitte toltelemattomus ja
Appiniskaisus sitä Pyhää lumalata wastan
«nsaita? Mixi! tahdot sinä yllyltä sitä Tai-
wqlista Majesieliä? lahdotkos ylönkatsoa Hä-
nen wiisauden, hywyden ja woiman? Mixi,
tahdot sinä Hänen laupiudens, kärsiwällisy»
bens ja rakkaudens jalwoillas tallata? lahdot-
kos yllyltä Hänen kostoa, tahdotko ikänans,
kuin käskeä Händä? Sinä wihelliäinen sielu?
ajattele perän, mitäs teet: luuletko, ettei Ju-
mala wiha syndia; ja ettei Hän tahdo kosta
kaikille niille jotka wääryttä tekemät,?-O!
kuinga paljo pahaa ja kirousta on yhdesä
ainoasa synnisä! ja kuinga paljo enämbi,
koska sinä edespyrit synnisä! Kuinga paljo
enämbi, kuin sinä synnisä! et ainoastans elä,
mutta myöskin ilman käändymistä pysyt syn-
nisä? Ah! surkeutta! tahdotko erota mailma-
Aa ja astua Jumalan Duomion-istuimen, istui-
men eleen, ja sanoa Hänelle, että sinä tosin
olet syndiä Händä wastan tehnyt, mutta et
loskan katunut sinun syndejäs?

4:nexi Ajattele perän mikä kuolema on;
Mttele kuoleman päälle, ennenkuin hän tule?;
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Ss Ms louvsletiawa, ettei hän tulis ja syöxis
Anun, ennen kuins senpäälle olet hywin aja-
tellut. Eikö hän tule ja eroita sinun sieluas
Ha ruumistas toinen toisestansa? Eikö hän tu-
le alas lyömään ruumistas ja syöxemään M
maan poween? Woi sinua petetty ja hullu
syndinen, joka et huoli peränajatella mitä
wähän ajan perästä tapahtua on! Kuka on
sinun noitunut, ettet sinä malmista ilsiäs sen-
kaltaista sanansaattaja wastan, joka kiirusti
lule, ja pane sinun ijankaikkisuteen? Ah!
eikö minun pitäis itkemän näitten onduwain
kuolewaisten ylitse, jotka ei ajattele perän
mihingä heidän sanoman pitä? O! perkelel-
linen ja wiettelewäinen mailma, joka et salli
ihmisten päötäns nosta ja itsiäns kuolemaan
walmista! O! sinä hirmuinen syndi. O! sini
iurmeldu liha ja meri, joka sieluja nukutat
ja sidot uneliaisuteen ja pimeyteen, siihen asti
kuin he wihdoin seisattuwat ijäiseen pimey-
teen jaahdistuxeen! Ah! hywä ystäwäni, nou-se ylös mieleS ja ajus kanssa, ja ajattele pe-
rän, mihingä sinä rahdun ajan perästä muu-
tetan! O! kuinga monia haulamisia emmekö
näe, ja kuinga monet ruumit eikö kuljeteta
meidän kaduilla ja teillä? Ah! muutamain
Plliwain perästä, eikö sinungin muotos muu«
tu, silmäs ja huuleS ummisiu, lämmin ja

ruumis lule kylmöxi ja kowqxi, ja
lasteea mustaan maan kitaan, pois muitten
nättMlda! ja sinä yhtä hywin tahdot niin
yli,iä, turhallinen, surutbin ja hekumallinen
Ma, jongg onlyiundoistin todista ettäs nyl
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wielä stnkallainen olet. O! Rakas weljent
ihmisen sukukunnasta, ajattele kuolemata j»,
walmista sinuas sille tarkasti ja pyhästi.

s:neri Ajattele mikä Taiwas on, kuka
«laita ulos puhua sitä iloa ja huwitusta kuin
siellä on! O! ettäs pitäisit murhen päästäxesi
näkemään kerran ja nautilsemaan sitä iha-
nqisutta ja kunniata kuin siellä löyly. O!
luinga minun pitä taidaman taiwutta sinua,
ettäs täydellä todella halajaisit Taiwasta, sillä
loppulla olet sinä hawaitsewa, että se toluu-
desa ansaitse kaiken sinun waiwas ja murhes
pidon. Siellä on sen oikian elämän, rau-
han ja onnellisuden alku ja lähde. Siellä/osuu se ijankaikkinen Jumala, jonga.sapuil-
la on täydellinen riemu ijaisiin aikoihin..
Siellä asuu lesus Christus, joka sinun au-
tuudella täyttä Hänen suloisten kaswoinsq.
walosta. Siellä oleskele Pyhät Engelit, joi,
tenga seurq sangen ihgnq ja huwittawa olewq,
on. Siellä oleskele niitten täydellisten Wan«
hurskasten henget, jotka owat mailmasta kolo-
sin ja owat kirkastetut ja ihanani tehdyt, jol-
la sinua kyllin huwittawat. "" Ellei siis näitten
ihana seura taida woitta sinua Taiwasta har-
tasti etsimään, niin toluudesa et sinä ansait-
sikkan, että jostus sinne tulla. Pitäkö siis
Taiwan ja kalkki sen asujamet sinulda ylön-
katsotuxi tuleman? O! Muista tätä ennenkuin
Taiwan owi sinulda peräti kiini suljetan.

6:neri Ajattele perän mikä Helwelti on.
Mutta ajattele niin sen päälle, ettäs pääsisii
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sinne tulemasta. Jumala lehkön sinun hartaxi
wältäxesi helwetin waiwaa. Ah! kenengä kieli
taita ulos puhua, eli kenengä sydän käsittäsen katkerutta, hirmuisutta ja pitutta! Siel-
lä on perkelitten ja lirottuin hengein asundo
niitten, jotka Pyhäldä lumalalda ijäisesti
wihatan ja hyljätän. O! kuinga hirwiä,
kauhia ja angara eikö mahda sen wanhur-
skan Jumalan kosto olla! Ah! se mato, jon-
ga ei pidä siellä koskan kuoleman: Ah! se
tuli joka siellä ei loskan ole sammuma: Ah!
sitä järweä, joka tulesta ja tuli kiwestä pa-
laa ! Ne kiwut ja liekit, jotka ei kostan la»
kastu, Ah! sitä kiljunata ja ulinata, joka siel-
lä pitä yötä ja päiwää oleman! O! sitä itkua
ja waikeroitsemista, sitä hampan kiristystä!
Ah! niitä oman tunnon kipuja ja pistoxia,
pelkoa »vapistusta ja ahdistusta! O! Warjele
meitä Herra tästä piinan siasta! Ah! tee mei-
tä hartaixi tehdäremme kaikkea sitä j kuin
meidän larpellista on, warjele
meitä siitä tulewaisejra »vihasta! Ah! seisata.
raukka syndinen ja ajattele perän, että sinä
muutamain päiwäin perästä taittan helmet-
tiin syöstä. Ah'. kuinga käsittämättömän kat-
kera on sitte sinun tilaisudeS kaikesa ijankaik-
kisudesa olema! ja mixi et sinä yhtä kewiästi
taidais sinne syösiyri tulla, kuin niin monda
tuhatta, jotka siellä jo omat, ja niin monda
tuhatta kuin moi sinne wielä tästälähin tul-
la? Mitä teet sinä enämmän, wältäxesi
wettiä, kuin nekän, jotka sinne omat men»
ml? Sinulla näyttä oleman yhtäwähän mu««
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hen pito kuin niilläkin, kadotusta »ältäresi?
Ah! herätkät siis ylös, kaikki te, joilla on
sielut ja jotka taittan wiela pelasiella! lu.
malan ja Vapahtajan lesuxen tähden ja tei-
dän kallein sieluinne tähden ollakat waari et-
tet te ju.orisi wimmasa helwelin liekkiin ja woi-
woituxeen.

?:nexi Tutkistele myös, Herran lesuxen
Christuxen tähden sitä wiimeistä Duomio-päi-
wää. Sitä päiwäa, jona koko ihmisen-suku-
kunda pilä siihen ijäisesti pysywäiseen siaan
ja olendo paikkaan duomittaman. O! siu-
nattu päiwä! O! surkia päiwä! Se kaikkein
riemullisin päiwä, muutamille, kuin joskus
ollut on; mutta sitä wasian toisille se surkein
päiwä. Kuka taita kyllin ulosprhua sitä
hirmuisutta, eli sitä iloa, kuin tällä päi-
wällä myötä on. Se on se päiwä, jonga
pitäis saattaman koko tämän uskottoman ma-
ilman wapisiuxeen. Ah kuingas luulet kalse-
3ewas Duomaria sinä päiwänä? Kuingas a-
jattelet lekewäs, kosta Yli-Engelin Ääni ja
Jumalan Vasuna, hautas awaa, ja paiee
sinun hämmästyreen ja kauhistuxeen myöskin
iemmaa sinun akisiä koko mailman silmäin
eteen? Kuinga luulet woiwaS katsella sen
joukon päälle? Kuinga urhollinen ollene si,
pun omatundos silloin? Kuinga luulet kär<
siwäs, koska Nimes ylös huudelan, tiliä te-
kemään waadilan ja pannan edeswastamaa»
mitlen leiwisiäin edestä, kuin sinulle ajasa
ustottu oli, autuuden waMappasilte!!, nilmt-
täin lesuxen piinan kuoleman ja »veren wuo^



9

Vatuxen Za kolo Hänen werisen Sowindo
rinsa tuhlamisen edestä; ja kaiken armon ylön
fatsin edestä? Mingä maxon sinä taidat an-
da kaiken sen edestä, kuins Mä ajalla tehnyt
vlet jona ruumis sielun kanssa yhdesä mail-masa oli! Ah! kuinga luulet Duomarin Hä-
nen korwisas soiwan ja sen ijaisen duomion
joka päälles kiiwaudesa langeletan? O! si,ndi«
nen raukka, joka tämän päiwän unhotat? Ah?
hullu ja huomaitsemaloin sielu, kuin et tahdosen päälle ajatella, että Herra se »vanhurskas
Duomari on tuKwa, tosin tulewa koko mail-
man wanhurskaudella duomitsemaan.

B:ri Tutkistele myös wihdoin mitä Sa-
nanpalweliat owat ja mitä warten he owat,
eikö he ole Christuren pälweliat, Jumalan
salaisuden huonen haldiat, ja Chrisiuxen sia-sa Sanansaattajina, joilenga kautta Juma-
la «varoitta, ja muisiutta sinua näistä painas
wisill asioista, kuin läsö etees asetettu on?
Eltö he ole lähetetyt ja määrätyt sinulle vsot-
tamaan ja opettamaan tietä Jumalan tygö
lesuxen kautta, lietä ijäiscen Elämään ja
Taiwaseen? Ia yhtä hywin et tahdo heitä
kuulla! etkö tahdo oppia ja wastan otta heil-
dä sitä saarna ja opetusta, jota tarkoitta, si-
nun oman onnellisudes ja sielus rauhan pääl-
le. Mitäs tahdot? Pitäkö heidän edespäin
»virkansa toimittaman eli jättämän silläns?
TahdoikoS heitä lalkamaan opettamasta ja kä«
skrmastä ja waroittamasia? Kuingas luulet,
pitätö heidän tcudaman se kanssa, kärsiwälli-
syden tähden lehda; losm, kanssa, kärsiwällh,
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syden tähden sinun »viheliäisen ja duomitun
sielus ylitse? Se on sula kanssa-kärsiwällisyS
joka »vaatiikin, ellei kaikkia; kuitengin muu-
tamia / Jumalan kunnian puolesta kiiwaita
j>a sinun sielus autuudesta hartaita, ja mur-
hetta pitäwäisiä Opetlaila tarttumaan työ-
hön käsin: se on surkia heille nähdäxensä
niin suuri luku lunastettuja ihmisiä ja niin
suuri joukko lesuxcn Christmen Jumalan
Pojan »verellä kallisti ostelutta sieluja kuollui'
na ylitse käymisisäns ja synneisäns makawan.
Heille on surkia nähdäxensä. niin monda tai-
damattomana, hulluna ja'surutoinna sielu-
ja olewan, jotka Jumalan ja lesuxen Chri«
siuxen werisen Sowindo-Uhrin ristin päällä,
unholtawat: Senkaltainen kanssa-kärsilvälli»sys waalii heitä palweluxeen, ja tekee hei-
dän haluisixi että kaikella tawalla kummin-
Zin joitakuita temmamaan niin kuin kekäli-
lä tulesta. Ia sinä tahdoisit heitä wajole-
maan. Eikö siis kenengän pitäiS Jumalan
Ia lesuxen Christuxen Ansion ja kuoleman
puolesta puhuman, Taiwan ja Pyhityxen
puolesta? Taldawalko siis Sanan palweliat
uskoa ja ei kuitengan puhua? Pitäkö heidän
uskoman Jumalan Sanaa: uskoman olewan
Taiwan ja helwetin, ijäisen riemun, ja ijäi,
sen kadotuxen, ja ei kuitengan sanakan pu-
human syndisille waroituxexi, neuwoxi, ja
ylipuhuttelemiseri tullaxensa täällä jo ajasa
osalliseri lesuxen Ansiosta ja Vanhurskaude-
sta ja kasittäxensä ijankaikkinen elämä. Ah!
sinä kallis sielu, tutkistele tätä: Kuka tahdo
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eli kuka taita aulta ja pelasta sinua, ellet
Se joka sinun luonut, ja joka sinun edestä
werensä »vuodattanut on? Taidaisko siis joku
muu osolla sinulle armon ja puhdista sinua
synneistäs, ellei se joka sinun tehnyt ja sinun
edestäs itsensä sowinnoxi andanut on? Kenen-
gä woima on suurembi ellei Hänen? Kenen-
gä hywys ja laupeus suurembi ellei hänen?
Kenengä sydän enämän liikutettu kanssa - kär-
sinMisydesiä ja helleydestä, ellei Hänen? Tah-
dotko odotta sitä aikaa, jona ei Hän tahdo
armahta sinun päälles eli olla sinulle armol-
linen, niin totisesti on se sangen hirmuiseni
sinulle tulewa. Mitäs tahdot tehdä, koskase suuri wihan päiwä tule? Mihingä tahdot
kätkeä sinus tänä Hänen angarana koston,
päiwänäns? Kuinga laidat kärsiä sitä wihaa,
joka palaa alimaiseen helwettiin.

"Sentähden käändäkät itsenne ja pala-
"jalkat kaikesta lVäärydesiänne, ettet te lan-
"geis pahain tekoinne lähden Hes. lg: w. 2°."

lyhy Tutkistelemus.
Prophetan Hesekielin 13: luwun ja 31.

wärsyn johdatuxen jälken.
"Min pidäis teidän kuoleman,'. Sinä

"Israelin huone?"
"Heittäkät tyköänne kaikki ylitse käymi-

senne, jolla te rikkonet oletta, ja tehkät teil»
"lenne uusi sydän ja hengi, Sillä miri pi»
"däis teidän kuoleman, sinä Israelin huone."
Kuinga taidat sinä surutöin syndinen, ilman
sydämen liikuluxeta kuulla näitä sen hywän
Jumalan lembeilä sanoja: Mixi pidäis fi-«
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«UN kuoleman sinä Israelin huone. I»
sraelin huone oli Jumalan kirkko ja Seura«
kunda, se yhteys jolla oli Jumalan Sana,
Jumalan liitto ja Aseturet. Ia yhtä hywin
kysyy Jumala heilda: Mix: pidais sinun kuo-
leman ja tuleman ijankaikkisesti kadoteturi?
Ajattele perän, jos nyt Herra Jumala samal-
la lamalla sinulda kysyis, joka itses suullas
tunnustat Christityri, mutta itse työsä olet
Pakana ja surutöin syndinen: Sinulda juka
nyt ulkonaisella muodolla olet sen - Christillisen
Seurakunnan yhleydesä ja Imalan Israelinseasa, sanon minä kysyis: O! Mixi pidäis
sinun kuoleman, mixi pidais sinun edes pyr-
kimä» synnisä, hyljamän armon ja rauhan,
ja syöxemän itse ehtoiftsii itses ijankaikkiseen

kadotuxeen ja kuolemaan.
Etkös taida hawaita, etia niin lembiä

ja liikutiawainen kysymys sisalläns pitä jota-
kin painawala? Ajattele perän, että se eläwä
Jumala ilmoilta sinulle sen waaran, josa si-
nä sieluS puolesta olet, näillä sanoilla: Mixi
pidäis sinun kuoleman? Etkö taida selkiästi
hawaita, että Jumala paljo enämin on mur-
hellinen sinun elamästäs ja Autuudesias, kuin
sinä itse? Että Jumala on haluinen sinun
sielus elamätä edes auttamaan; mutta sinä it-se sitä wastan olet mieluinen hukuttaman hen«ges, sielus, autuudes ja kmkkttyni? eikö tä»
mä kysymys tiedä anna, että kuolema käcke
itstnö Israelin huoneseen, itse Jumalan Seu-
rakunnan sisälle? ja että se on sur.zatcl, että
Israelin huvnm kuoleman pitä? stitliHla, ets
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kä ne jotka niin liki Jumalala owat, ja saa,
net niin paljon hywää Häneldä, täyty »vih-
doin autuudesta ohitse mennä ja ijäisesti ka-
doletuxi tuleman? Eli eikö se ole surliata,
että sinun lopulda täyty jäädä ilman sitä
suurta ja ijankaikkista siunausta, johonga si-
nä Jumalan ja Pyhän Raamatun kautta

kulsutuxi tulit; ja kadottaman Abrahamin
siunauxen siitä ijöisestä perinnöstä? Eikö sur-
kiata ole se, että sinä ilman lesuxcn yhte-
yttä ja Hänen ansionsa osallisulla, ilman
lesuxen wcrta ja ilman koko sen täydellisen
maxon osallisutta, jonga lesuS yldäkytläisesti
meille ristin päällä toimitti, ilman näitten
auluillen hedelmäin nautindota ja Pyhäin
ja pyhittäwäisten etuin omistamista, jotka
sinulle Jumalan huonesa larjotuxi tulit, täy-
ty menemän ijankaikkisuteen? Kuinga kau-
wan olet sinä Seurakunnan jäsennä ollut?
Kuinga monista pyhistä aseluxista etkö oleosaa ottanut kelwottomasti? pitäkö nyt kaikki
nämät oleman turhaan ja tarpettomari sinul-
le? Eikö surlia ole se, että sinä sen armolli-sen Jumalan murhelliseri saatat, joka niin
kärsiwällinen on, että Hän sanoo: "Mitä piti
"minun sinusta tekemän Ephraim? Warjelen-
"go minä sinua Israel? Pidäistö minun oi-
"keudclla sinulle tekemä niin kuin Adamalle?
''ja asettaman sinun niin kuin Zeboimin! Mut-
"ta minun sydämelläni on loinen mieli, mi-
"nun laupiudeni on ylön palama Hos. ii: 8."
Kosta Jumala on niin kärsiwällinen ja lem«
Ms 5 eikö se siis ole surkia, että sinä Hänen
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murhellisexi teet ja kuolet? Eilö se ole
kia, ettäs ?uhlat ja kadotat ns edut, kuin
lesuxen Christuxen rehellisillä tunnustajilla
on? tosin että koko tunnustures lopulda näyt-
tä olewan sulaxi ulkokullaisudexi ja warjo-
pyhydexi. O! kuinga surkiata on se, ettäs
opin ja ustos tunnustuxen tähden tulet ylön
katsotuxi, pilkatuxi ja häwäistyxi ja kuitein
gin sinulla lopulda ei olekkan Christin oppia
eikä oikiata ustoa? sangen murhellista, ettäs
kadotat toiwos ja odotures, kuinga kewia
etkö siis ole sanomaan: Toiwon minäkin au-
luaxi tulla; minä toiwon Taiwaseen pääse-
wäni. Ellet siis nyt epäile, autuaxi tulemi-ses ylitse, waan luulet Taiwaseen tulewas!
Eikö se ole korkeimasa määräsa surkiallista,
että sinun toiwos hukku ja luultu wakutuxes
kaloo, ja lopusa et lulekkan autuaxi etkä
pääsekkän Taiwaseen? O! mitäs luulet sitte
lekewäs, kosta toiwos saatta sinun häpiään ja
jätta ijäiseen hämmästyxecn! O! eikö se ole
surkia ettäs tuhlat Jumalan armon ja lo-
pulda täyty mennäs Taiwan owen ohitse?
Ia eikös se ole korkeimasa määräsä surkial-
lista, että lopulda kalkkista puutos tule ja ei
mitän omaisudexi jää? Puutos lesuxesta Chri-
stuxesta, sentähden ettet sallinut ilses Hänen
kanssansa yhlisietyxi tulla Hänen liittonsa ja
Ewangeliumins jälken, eikö se totuudesa olesangen surkiata, että ne, jotka ei ollet kau-
kana Jumalan Waldakunnasta, lopulda ei
saa yxin nähdäkkän, sitä wähemmän sinne si-
sälle käydä? O! kuinga surkiata se on, ettK
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ne kuin ainoastans muutaman astelen omat
Taiwasta, täyty mennä ohitse ja syöremän
itsens alas helwcttiin. Eikö se ole surkia,
että perkeletä lemma pois juuri ne, jotka kut-
suttin Jumalan kansari, ja owat Christurelda
Nimeä mailmasa randanct? Ettekö tiedä,
että ulkokullatut ja uskomattomat tulemat
lopulda perkelitten mailmaan duomituixi, ja
niitten saastaisten hengein koto paikkaan näil-
lä hirmuisilla sanoilla: Mengät poiv minun
tyköäni te kirotut ijankaiwseen tuleen, joka
perkelelle ja hänen EngelMensä walmistettu
on! ja eikö se ole korkeimasa määräsä sur-
kiata, että ne jotka owat sen Pyhän Kolmi»
naisuden Nimeen kasteturi tullet ja Hänelle
julkisesti uhraturi, ja jotka owat kokondunet
Jumalan huoneseen, pitä wiimeseldä perkelen
käsiin langeaman, ja tuleman pois wiedyxi
hänen waldansa alle siihen ijankaikkiseen tu-
leen? eikö se ole surkia, että teidän asianne
lopulda tule pahemmaxi, kuin ettet te koskan
olis Israelin huonesa ollet, eli koskan ollet
Jäseninä Jumalan Seurakunnasa? eikö se
ole surkia, että teidän asianne pitä tuleman
pahemmaxi, kuin jos te olisitte Turkilaiset
eli Pakanat ollet? O! kuinga paljo kowembi
eikö mahda teidän duomionne ja kadoturenne
olla? Kewiämbi ja huokiambi on Tyrolle ja
Sidonille olema, kuin teille, huokiambi So-
bomalle ja Gomoralle, kuin teille: Ah! An-
garutta että teidän tilanne on katkerambi o-
lewa, kuin Sodoman: kuinga sanomattoman
angaraxi se sitte mahtane tulla? Ongo fiiS jo-
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3u häjyisembi ja lauhistawaisembi Kaupungin
maan päällä ollut kuin Sodoi.ia oli! Ango
siis joku Kaupungi Bibliasa kuuluisambi syn»
dein ja pahain tekoin tähden, kuin Sodoma>
Ongo siis jokukin Kaupungi täsä mailmasci
hirmuisemman duomion ala käynyt/ kuin So-
doma? Se oli helwetin wertainen maanpäällä
se näytti ijankaikkisen tulen werlaisexi. Sen
kukisti tuli, joka laiwasta alaS satoi. Jos
siis nyt Sodoma tuli maanpäälle helwetillä
rangaistuni, ja jos teidän osanne tosin tei-
dän woiwotuxenne pitä tuleman katkeram-
maxi kuin Sodoman; kuinga kuuma, anga-
ra ja käsittämättömän katkera helwetti eikö
sitte teitä ahdista, jos teidän helwelisä täyty
päätänne nostella? Ettekö näe, että se on tu-
hatta kerta surkiambi teille, jotka Israelin
huonesta otetta, jotka elättä Jumalan kirkosa
jg Seurakunnasa, jos teidän wiimeiseldä pi-
tä kuoleman ja kadoteturi tuleman. Mixi sit-
te pidäis eli mixi tahdotta te kuolla le Israe-
lin huonesta? O! Perän ajatelkat tämän ky-
fymyxen arwiota! monda painawata kysymystä
taitaisin jokaitsesta tämän Tertin sanasta eteen-
asetetta, niin kuin sanasta kuolema, sen kuo»
leman ja wiheliäisyden suhteen, johongci ts
niin hcirlasti ja haluisesti juoretta,

Mixi tahdotta te edespyrkia siinä hen-
gellisesä kuolemasa? synneisä ja ylitsekäymi-
sisä? Kuolemasa teidän taidamaltomudesan-
ne ja sydämenne kowudesa? Kuolluina Ju-
malasta, uskon asioista ja kaikista Jumalan
leistä? eikös ole yhtän, joka hengelliseri elä-

mäzi
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wöxi kutsutan! eikö yhtän tat«uniusla, yhtän
halua sielusa Jumalan tygö, Taiwan puoleen
ja siihen kuin hywä on. Eikös ole yhlän kuin
olis liitto ja yhteys Jumalan kanssa? Mitäs
merkitse Ewangeliumi, joka annetan teitä jotz»
battaman siihen korkiaan ja Taiwalliscen yh-
teyteen? Eikös ole yhtän joka kutsutansa - käymisexi- Taiwasa , mitä sitte meinatan
kaikkein Jumalan Pyhäin, Pyhän ja Taiwal-
lisen elämän kanssa? Eikö he selkiästi ilmoi<
ta että he etsiwat parembata Isän maata?
että heidän toiwonsa, sydamens ja menonsa
on ylhälla? Ia tahdoltako le olla kuoltuina
kaikelle talle, kuoltuina Christuxelle joka teille
ristin päällä ijankaikkisen elämän toimittanut
on > kuoUuina Taiwalle ja Pyhäin onnellisu»
delle? Tahdottako te ainoastans elää synnille
ja mailmalle, lihain himoille ja ylpiälle elä»
mälle? j) ! mixi pidäis teidän edeS pyrkimä»
kuolluina kaikelle sille kuin hywää, Pyhää ja
Jumalista on?

Mixi pidäis teidän kieltämän itse elä,
män alkua, sitä eläwalä lumalata, joka an-
da Pyhillensä armon ja kruuna siunatut kun«
nian kruunulla! Hänen Hengensä anda elä-
män, Hänen kaswoinsa kirkkaus anda walon
ja riemun. Hänesä löyty sen oilian elämän
ja rauhan lähde. Mixi sitte saatatta Hänen
»valittamaan: Minun kansani ei tahdo tiedä
minusta, eikä minun armollista ja wirwotta-
waisesta läsnä olemisestani? Ei he tahdo mi«
nun tygöni tulla, että he saisit elä, mixi o«
letla t« niin sopimattomat teidän «lämänne

B.
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Jumalan kanssa, ja mixi pidäis teidän
leman te Israelin huonesia?

Mixi pidäis teidän tekemän kuolemanne
katkerammari, teidän luonnollisen kuolemanne,
joka pian lähesty? Te totuudesa ette taida
estä sitä, mutta te taidatte sen tehdä katke-
rammaxi ja kipiämmäxi. O t kuinga hirmui-
sella kuolemalla teidän pitä kuoleman, jos te
teidän synneisänne kuoletta! Kuolemalla, joka
on sangen erinkallainen, kuin «vanhurskastenkuolema! he menewät lepämaän > he nukku-
wal rauhaan ja menewät Jumalan tykönä
ijäista riemua naulitsemaan. Mutta te M
wastan kuoletta Jumalan wihan ja kirouxen'
alle: wihasa ja kiukusa lumalata kohtan.
D! mitä myrkkyä te teidän kuolemaanne se-
koitatte, kuinga hirmuisexi eikö teille ole hir«
muisuden kuningan näkö tulema? O! mikä
kipu, mikä katkerus eikö teidän omiin tun-
toihinne tulema ole, koska teidän kerta täyty
mailman jättämän? Eikö siis kuolema itsesän-
sälin ole kyllin kowa ja hirmuinen? Mutta
te tahdotta sen wiela pahemmaxi tehdä; Ah!
mixi pidäis teidän walitseman fe hirmuisin
ulos lähdö mailmasia! O! mixi pidäis tei-
dän kuoleman te Israelin huonesta (eli Ju-
malan Seurakunnasta).

Olettako te päättänet, ettei Pyhäin En-
gelein pidä saaman yhtäkän iloa teistä, eikö
teille ole lesuxen kautta Taiwasta sanottu,
että ilo pitä Jumalan Engeleillä oleman yh-
destä syndisestä, joka itsens parvnda. Ia ie
Vlella päättänet, tchdäxenne heidän loiwonsa
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iurhaxi, ja eite salli heille riemua teidän sie-
luistanne , kahdehlitteko heidän nykyistä huwi»
lustans, ajatteletlako: heillä on jo kyllin iloa,
ettei heidän kummingin meistä enambi pidä
saaman yhtäkän iloa? Ah! onduwal sielut:
mitä pahaa siis owal he teille tehnet, että le
Min kadehlitte heidän onnellisuttans? Eikö
he ole hywät kyllä, eikö heidän seuransa pidä
kelpaman teille? Mingalähden te kiellätte heil-
dä niin wyhän asian,, joka tuitengin heille
dlis suurexi huwiluxexi? Mixi tahdotta te
hyljätä Taiwan, ja sen siaan walila helwe»
tin? Tosin mixi pidäis teidän kuoleman le
Israelin huonesta?

Ongo se juuri teidän tarkoituxenne, eliK
perkelein ja kiroltuin hengein pitä saaman
iloitta ijankaikkisudesa teistä? Ongo teillä
suurembi huwitus heidä seasa, kuin Tai-
»allisesa seurasa! Olettako te haluisemmal
heidän mielisuosiori tekemään? Mitä welka
on teillä näille helwelin hengeille? Olettako
te hawainnet heidän seuransa niin suloiseri,
että te pyritte sitä ijäisixi ajoixi nautitse»
maan? Olettako le heidän palkansa arwan-
net niin suurexi teitä kohtan, että le aiwotle
palkita heille teidän seurallanne heidän tuli-
sisa ja tulikiwisisä asumasioisa? Mingä pal«
weluxen owat he sitle teille tehnet? Owatko
he ollet awulliset teille joisa luisa synnin Hu-
wituxisa? No! anna olla että he owat niin
tehnet. Owatko he teitä auttanet jollain la-
malla rikkaixil Anna olla/ että he sen tehnet
vwat, moni on tullut rikkaxi niitten teitten
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kautta, luin perkele osottanut on. Olettaks
le lehnet liiton perkelen kanssa, niinkuin
muulamain rankkain sanotan tehnen, tulla-
xenne hsnen omaxi ja elä hänen kanssans!
Eli mikä on syynä ja kuka on teidä» noitu-
nut, että te niin itse tahtoisesti juoretla ka«
7)otuxen lawiata tietä ijankaikiseen kuole-
maan ja helwetin tuleen? Oletko le juuri
ettenne asettanet että wältämälä kuolla, niin
luin itse tuhlajanne, ja niin kuin ne jotka
itse liruhtawat omaa kuolemalansa? Mixi
pidäis teidän kuoleman le Israelin huonesia?

Eikö siinä ollut kyllä, että wanha mail-
ma kuoli, waan että tekin kuolisitta? Kuin-
ka Pitkä ikäiset olit sen ajan ihmiset? 6c>«
eli ?c>o wuolta oli heidän ikänsä. Mutta
maa oli wäöryttä, werenwikoja ja wäliwal<
laisia ja uppiniskaisia ihmisiä täynnä? Kuin«
ga wäkiwallainen ja armotoin kuolema eikö
heidän kaikkein päällensä langennut? Jumala
ei säästänyt heitä, waan annoi weden kuohua
heidän ylitsensä, kuolema tuli wäkewän ja
äkillisen weden kanssa; ei kätkö eikä lurwa
paikkaa huoneisa eikä kartanoisa löytynyt wai,

waisille syndisille, ei pakopaikkaa metsisä, kor«
koisa puisa eikä korkeimilla Wuorilla f waan
kuolema käsitti kaikki paikat ja niin muodoin
lakaisi koko mailman heidän pahudensa täh-
den. Kuinga pian eikö silloin kuollut sielut
ynnä ruumilten kanssa? Helwetli pikaisesti
tänteltin. Se oli Jumalattomain mailma.
Kuinga monda eikö silloin mennyt silmiänsä
helwelisä awamaan ja ymmältämään asialans;
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mutta mitä siellä woi enämbi parata s EM
silloin suurta joukkoa yhtähawa sanet perlelet
lvastan otta, jotka menit tästä mailmasta,
mailmasia? Kuinga eikö silloin helwetin pi-
miä wangi huone pikaisesti täytetyxi tullut?
ja mikä muutos eilö silloin sieluilla ollut että
lulla medestä sirtyxi ijankailkiseen tulen liek«
kihin! Kuohumista alloisia siihen järween,
joka ijäisesti palaa! eikö näitä ollut kyllä
monda kuolemaan, koska niin monda tuhatta
syösiin alaS pohjattomaan kuoppaan? Eikö
näitä wielä kyllä ollut, että koko mailma sil-
lä tawalla kuoli, ilman että myöskin teidän
pidäis lisämän heidän lukuansa ja myös
peräsä kuoleman. Ia wielä, eikö siinä kyllä
ollut, että Soboma ja Gomorra myöskin
monda muuta sen lakeuden Kaupungin, hir-
muisella kuolemalla kuoli? O! kuinga kauhia
kuolema, eikö heidän kuolemansa ollut? Her-
ra andoi sataa Eodoman ja Gomorran päälle
tulda ja tulikiwe, ja kukisti ne kaupungit ja
kaiken sen lakeuden: niin myös kaikki niiden
kaupungein asuwaiset i Mos. K. 19: 24,25.
Kuinga monda eikö näitä asumaista ollut?
Wältamätä monda tuhatta, ja kuinga anga-
ra eikö heidän loppunsa ollut? Helwelti
maanpäällä. Tulda ja tulikiwe satoi Tai-
wasta heidän päällensä. Se oli ijankaikki»sen tulen rangaistuxen «vertainen. Ia eikö
siinä wielä teidän mielestänne kyllä ole, että
nömät kuolit, waan että teidängin pidäls
tisämän heidän joukkoansa ja myöskin kus«
l«man? le Israelin huonesta.



tuuleltako te että niitten autuain joukko
vn niin suuri, ettet te tahdo olla heidän lu-
wusansa! te hullut! ajatteletteko te, että komin
monda menee Taiwaseen eli että Taiwas tu-
lee kowin täyteen. Ah! siellä on kyllä siaa
teillekin !uk. 14: 22. Siellä totisesti on monda
tuhatta Engeliä, siellä on niin suuri joukko Py»
hiä, ettei lukea laitta: mutta pitäkö sen »viha-
stuttaman teitä? Ajatteletlako että siellä on ylön
suuri paljous? tahdottako alas astua siihen
kirottuun sywyteen siinä luulosa, että siellä
on wähembi? Ah! eikö niitä ole Harmat jot-
ka autuaxi tulemat niitten suhten kuin ka-
doletuxi tulemat? Eikö wanhurskatkin tuskin
autuaxi tule? Jäte luetla nämät Harmat ole»
waxi ylön paljori, mixi pldäis teidän itse tei-,
tänne ulos sulkeman näitten luwusta? Ah mixi
tahdolta te ijankaikkisesti kuolla? Ongo kuo-
lema ja helwetti niin ihana sia ettei muu
tuin se teille kelpa! mitä minun pitä sano-
man teille le raukat, mutta sielunne puolesta
tallit? Kelpako teille olla kirottuina? Noit-
tako te kärsiä Jumalan wihan angarutla?
Hänen kaikkiwaldiaisudcnS nuolia, koska ne
lungewat teidän sydämenne läpitse? Ongo
liljuwilla perkeleillä ja kauhiailla hengeillä niin
suloinen seura, että te juuri tahdotta ole-
skella heidän seasans ijäisiin aikoihin, tuinga,
taidatte kuulla se» hirmuisen buomio pää,
töxen: Mengät pois le kirotut minun ty-
köäni, siihen ijankailiften tulen, joka perke-
lelle ja hänen «ngeleillensä walmisteltu on!
laidaltako iloisella mielellä asua ijäisesä tu-

22
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Ua« eli tydywäisellä mielellä maata siinä
ijankaittisesii palawasa Uunisa? Jos te nyt
nauxatle tätä asiaa : luuletlako te myös silloin
niin lekewänne kosta te itse työsä saatte koe-
tella ja tuta sitä? tuulettako yhtä kewiäxi
tuta ja kärsiä näitä waiwoja kuin puhua ja
nauraa niistä? Ajattele synnin orja perän,
«ttäs kerran saat riemuita että sinne pääsnyt
olet, ja ettet sinä kostan larwitse katua sitä
aikaa eli päiwää, jona "sinä putoisit siihen
loppumattomaan ja hirmuiseen liekkiin.

Olettako te senkaltaiset wiholliset tellä
lisiänne kohtan, että te oletta päättänet kuol-
la, maxoi mitä tahdons! Olettako te walalla
wahwistanet. teidän sielunne ja Ruuminne
kadotuxen omaxi? Olettako te niin monen
kertaisesti kironnet sielunne, ettet te enämbi
tahdo purka teidän sanojanne? Olettako te
niin rieltat ihmiset mailmasa, jotka aina ja
alinomaa oletta sielunne kadotureen uhran-
net ja olettako te nyt niin mieluiset että mais-
tamaan niin monet lirouxet, kuin te itsellen-
ne loimottanet oletta? Miri oletta peräti leo-
pymättömät itse kanssanne? Eripuraiset omaa
olendotanne wastan? Olettako te pois luon»
nolda tullet, että te wihatte ja wainolte tei-
dän omaa ruumistanne ja sieluanne, ongo teil-
lä ilo nähdäxenne kosta teidän ruuminne hau-
dasta nouse, ja heiletän siihen järween joka
ijäisesti palaa. O! teitä hirmuiset ja julmat
itsenne Pyöwelit.' Mixi pidäis teidän kuole-
man? Israel! sinä saatat itslS onnetlomuleen.
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Cli etkö siinä kI?NH ote, että kerta kuolla;
waan että teidän pidäis kuoleman kaxikerla?
Kuolla sekin toinen ja hirmuinen kuolema,se ensimamen kuolema täyty wastän otta:
sitä ei tailta estää; ja kuinga suuri eikö ole
hänen woima ja malda? Hän taita murta
ihmisen jäsenet, alas lyödä ruumin tomuun,
ja panna maloin ruart. Hän on riisuma
teildä kaiken teidän ihanaisudenne, kukoisiu-
renne ja kaune^denne? Hän on teidän tekemä
toukkain ja kärmeitten einexi, ja sekoittama
teidän maan lokaan, ja eikö täsä wielä kyllä-
ole? Eikö mikän muu kuin se toinen ia lVp«
pumatoin kuolema, ole teille sowelias? Pe»
tänajatelkat kuinqa kauhia se on: se kutsu»
lan sixi järweri joka tulesta ja tulikiwesiä pa«
laa, joka on toinen kuolema Ilm. K. 21: w. K.

Mingä tähden lafVelta itsenne waaraan,
sanomattomaan ja loppumattomaan kuole-
maan ? 2lh! kallit sielut, ettekö tiedä, mikä
synnin palka on? Peränajatelkat mikä on
kuolla Jumalan Armottomuden, wihan ja
lirouxen alle ijaisesti? O! ettet te kostan mah'
dais tulla tietämään ja koettelemaan sitä itse!
Mutta ettekö ole työsä jouremaan siihen ijan»
kalkkiseen lielkihin? Ettekös ole malmit tur«
melemaan lisiänne ja »vetämään päällenne ka»
dotusta ? O ! olkat kanssa - kärsiwälliset itse
kanssanne! O l kiruhtakat siis wälläxenne sen
ijankaiklisen kuoleman kitaa! eli miri pidäis
teidän kuoleman te Israelin huonesta?Ahl te kallisti ostetut, multa mieli surnt<
lomubefa olewaistt syndiset! jättäkät kum«
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mingln liidän wastahakoisudenne, ajalelkai
kummingin näitten asiain päälle! Owt seisokin
awoi edesänne siihen loppumattomaan ijan.
kaikkisuteen, mixi ei pidäiS teidän ajattele-
man sen päälle, pitäkö sen ijankaikkisen Iu»
malan wielä teildä kysymän? Mixi pidäis
teidän kuoleman ja el ajatteleman sen päälle!
Pitäkö sen hywän ja suloisen Wapahtajan
lesuxen Ehristuxen kolkuttaman teidän owen-
ne päälle ja maaliman teitä kanssansa «ian-
kaikkiseen elämähän, ja te etten yxin tahdo
ajatella sen päälle? Eikö juore tämä elämä
loppuun, ja te etten tahdo ajatella sen päälle!
Ettekö muista, etli lesus Christus itse eleen,

asetta sen jalon rikkan miehen helwetin pii-
nasa ja niin kuin kowin piinattaivana hel«
welin liekisä? Eikö kuolema lähesty? Eikö
Duomari ole owen takana? Ah mixi ei siis
pidäis teidän ajatteleman sen päälle? Eikö
teidän täydy wähän ajan sisällä, woi tapah-
tua muutamain harmain päiwäin perästä ole«
man eli Taiwasa eli helwetisä, laikka siu»
natluin eli kirottuin seasa; ja yhtä hywin
ette tahdo ajatella sen päälle?

Jää hywästi nyt rakas lukia, ja mui-
sta , että sinä olet täsä lukenut yhden lyhyen
lutlistelemuxen herätyxexes sinun syndis Unesta,
yhden eleen aselupen! jola tule sildä, joka
mielelläns tahto palwella sinua sieluS puole,
sia, ja joka toiwo kohtawansa sinua Taiwasa,
Mutta tiedä, että tämä loimotus on turhaan,
niin pian kuin et heräjä ylös: ja rupia häm»
mäsipxellä sinun nyt läsnä olewaisen ladole-
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iun lilas ylitse kysymään? Mitä pita minun
tekemän että minä autuari tulisin.' HErraautakon sinua wiheliäinen syndinen, että
tämän hetken perästä oikein ajattelemaan mi'
tä sinun ijankaikkiseen rauhas sopii? Amen.

Wihdoin mitä ajattelelta te hywat ihmi-
set kaikesta tästä? Ettekö tahdo nosta ylös
ja mennä lesuren Mimesä ja lesuren wcren
kautta teidän Taiwallisen Isänne tygö? Ette-
kö tahdo aikoa elärenne paremmin, katua syn-
diänne, pyrkiä lesuren sen ristinnaulilun An«
sion osallisuteen ja pueletuxi Hänen werisellä
«anhurskaudellans ja niin muodoin seurata
tästä lähin lesuren meidän Ainoan Vapah-
tajamme askelita? Nämät edellä scisowaiset
tutkistelemisel kirjoitellin ainoastans sinun he-
rätyxexes: Mutta loisista kirjoista saatte la-
wiamman selilyxen, kuinaa asia piiä aljetta-
man ja päätettämän. Meillä on Jumalan
kiitos kaunittakin kirjoja, joitenga oikia käy-
tös laidais matlansaalta yhden siunatun hyö-
dytyxen teiden sieluillenne. Niiten seasa tail-
tan täsä nimiltä herännelle sielulle ja wasta
alkamalle Chrisiilylle: Tien o soti aja ijan-
kaikkiseen elämään, Taiwallinen yrtti-
tarhan seura, Armon järjestys Autuu-
tehen, Käändymisen harjoitus, ja Se
paras sanoma pahimmalle ihmiselle,
niin kuin erinomattain soweliat. Mut-
ta kuin le saatte jongun näistä kirjoista käsiinne,
niin täyttäkät joku aika rukouxella lesuxen Ni«
mesä näitten lukemisesa, oppiaxenne ilsianne tun-
demaan ja lesusta Christusta joka on maxanut



Riftinpäällä kaiken meidä welkamme, niin to«
lisestiette kadu teidän aikanne kulumista. Ah!kuinga paljo aikaa «ikö kuluteta turhudesa, jou-
lawisa puheisa, mailmallisisa jaarituxisa ja syn-
nillisisä menoisa: niin kuin juopumisisa, kortti-
peleisä, danseisa, tarpettomisa kylänkäymisisä
ja luihisa ajan luluisa j. n. e. Joka pa-
remmin taitaisin kotona hiljaisudesa Juma-
listen kirjan lukemisesa wietettä. Jumaliset
kirjat taita opetta paremmin tundemaan lu-
malata ja ymmärtämään Hänen Sanansa:
Ne taita autta tundemaan lesusta Christusta
ja Hänen ansiotans, tundemaan itsiänne, syn«
diä ja teidän sydamitänne, Jumalan käskyjä
ja teidän welwollisuxianne Händä kohlan.
Ne taita opetta teitä rakastamaan Jumala-
la ja kanssa ihmisiänne, yliwoittamaan mail-
mata ja elämään niin kuin lesuxen merellä
osiettuin sieluin sopii. Ne oppetta teitä pa-
remmin kuulemaan ja rukoilemaan, tule-
maan pyhixi kaiklisa teidän menoisanne ja
käytöxisänne, paremmin Valmistamaan tei-
lanne kuolemaan ja domiolle. Tähän aut-
tako» teitä Jumala lesuxen Christuxen kaut-
ta ja tähden. Amen.

Pella Jumalala ja pidä Hänen käskyn-
sä , silla sitä lule kaikkein ihmisien tehdä.
Vam. i»: ,3.

27
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E «simainen Wirsi.
N- K- Ioll« raitis lnumis «n «<

i. w. itsts fyndinen, Kost' wieV
synniS elät; Hartaan rienn' katumuxeen,
Uston oikiall' tiellä, Ajattel' sielu wiel', Syn-
dis harjoituxes; Mist' on scisaures,

». W. Paranustas muista se, Hl' jät'
wasiapäisex', Ruma se iloitsee, Naura sitä
paikka, Ett' sull' kyll' on aikaa.

3. W. Tällä hetkell'kiirut' waan, Her-
ran tahdoo tehdä, Huomen kädes Jumalan,
Jos st sen saat nähdä: Taidat myös, en-
neng' yös, Ehto sin.uld' laata, Kuollun' kyl«
wän maata.

> 4. W. Niin kuinS kuolet palkan saat',
Wihdoin ijäisydes, Ettäs elit laukomat', Ka«
lumattomudes; Woi sitten syndinen, Sinä
syndis.puolesi Kuolemahan kuolet.

5. W. Rumat henget sitä päät Syn-
nin sielut wiewät, Synnin ruumin estämät'
luolans alas lyöwät, Kusa woi, mato, koi,
Tuli sawu aiwan, Syndist' kowin waiwaa.

6. W. lakka siiS jo wäärydest, Pala
lygö Herran, 3lukoil'elt' Hän sydämeS, Mu-
serraisi kerran: Walila murhysa, kyyneleisä
ano, Ett sun wapar' sanoo.

?. W. Älä siis nyt laimin lyö, Sielu
oma hywääs Anna Pyhän Hengen työ, Si-
nus juurtu sywäst'Koska Hän, TänäpHn,
Ginu autta pyytä, Muutoin itse> syytä.
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8. W. Rukoil' halull' sydämen, Nöy-
räsi' Herrald' säästö, Kalliis Weres lesuxen,
Elsi synnin päästö, Usto niin, Että sun, Hänsun hurstax' tekee, Mahdollisex näkee.

9. W. Halasit myös mielelläs, Awull'
Välimiehen, Ettes enä ikänäns, Suostu syn-
nin tiehen, Mutta näyt, Elos käyt, Herrall'
kiitoxexi, Uskos hcdelmöxi.

ie W. Katso! niin jällens ystävää, Olet
Taiwan Herran, Engelit myös ylhällä, Iloit-
semat kerran, Kost he, sen syndinen, Näke-
wät, et wielä, Käännyt armon tielle.

Toinen Wirsi.
W> K- Eij« mun Sielun juur iloisesi «.

». W. Karitsan häihin sä ensiugän
tulla mielit, Niin oxenna ulos ne synnit,
kuins ennen nielit, Tee parannus niin, Ettei
saawut' kiin' Sun endiset syndiS: waan an«
netaisin kaik' andex.

». W. Kaik' rikoxst sowi, ja wäärydet
Myös pois syöxe, Jo ennen kuin Herra sun
rautaisell', Witsall' piexa; Kuin kutsutan
waan, Niin pakene taan, Sen suloisen Ar-
mon: Niin Häät olet saan' siin' armoö.

2. W. Ei kuitengan ennen, kuin Her-
ra sun murhes muutta, Ia lesuxen UsioS
sull' lohdutust' anna uutta; NiinS riemuiset
ja iloiset Ett» olet kulkenut Elämän tietä
sinn' Häihin.
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4. W. Niis Häisä on suloinen lesuren
Ansion rauha, Ia Jumalan kandelet sydä-
men soitos pauha Kuin armoo maan, Siel'
ylistä saan', Niin riemuitse sydän; ja pielen
taan jaa murhet.

5. W. Sun pukus on puhdas ja liit-
tämä silki siellä; Sill lesuren Weren »van-
hurskaus armon tiellä, Koht' puetan pääl',
Ei omalla wäell'; Waan sulasta armosta Sio«
nin mäel', paits wirhet'.

6. W. Täs Armon wahwistus silkin
kiini wetä Ia sitopi kupeista: Kaikkein ih«
misten eteen, luur loistamaan ja paistamaan;
Kuin palama kynlilä walaisemaan mailmaS.

7. W. Ei yxikän walo, niin sylyt' sy-
dämen pohja, Kuin armon suloisus, kuinsen lesuS ohja, Niil' katuwaisill', Ia mur-
hellisill', Ia Hengen nöyrydeS nöyremmill'
Hää-wieraill'.

8. W. Täs lesuxen armo sydämet kaik-
ki täyttä, Ia sielun' wirhet ja puutoxel
myöftin näyttä O! suloiset Häät O! ihanat
päät, Kuin lesusta ylistä tääl, ja ijät myös
Taiwas.

Kolmas Wirsi.
Hengellisiä puhdistuxesta ja uhramisesia

Ulos otettu Achreniuxen Waftuudisista Hengellisistä Wirfistö
W. K- Alwis sinä pahnxei pango >c.

l-. W. Älull puhdistusta lesu lain Mun
riettaudestani, Kuin tahto sowaistella ain,
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Sydämen karsinani; Sun tygds lesu vake>-
nen, Ett' löyböisin puhdisiuren Kaikista syn-
neistäni.

2. W. Merelläs lefu puhdista Sydä-
men joka hetki, Ia Hengen armos uudista,
Ett' mull ol's öikia retki; Täst' murhen larost'
ijäiseen, Kunnian pcrindöön Taiwaseen, long'
armos Meille kätki.

3. W. Tääll puhdistuxen päiwät on,
Nyt tänä armon aikan, lesuren kautta an-
sion En rukoilemasi' waiken; O! Rakas le-su puhdista kaikista synnin wioisia kaikkena
elin aikan'.

4. W. Silmistän, Korwist', Kielestän,
Saastaisult' ain pois rewi, Ia koko minun
mielestä n , Ettei siinä lewi; Mun sielun lesu
puhdista, Ia ruumin armos uudista, Ettei
Sun Armos häwii.

5, M. Niin uhran Sinull' mielellän,
Sun ylistyrees kielen, Ia halull' hartall' sy-
dämen Sinull' myös annan mielen; Sill'
Hengellis» rakastan, Kuin waan Sun armos
siihen saan, Autuden oikiall' tiellä.

6. W. Kyll löyhä olen itsesän, Siis
köyhän uhrin annan, Jos yhden parin Met-
tisen, Sun armos käteen kannan; Mun Sie-
lun , Ruumin metliset, Kuin metsäs owat
erynet, Käyn' simuits Armon rannan.

7. W. Niin Älä Rakas lesu Christ',
Pois heitä l,aswois edest', Waan puhdist'
synneist' endisist', Ia auta murhen wedest',
losa mä sywäld' »vaipuisin, Kuin synnin



32

kuolion huomaitsin, Kosk' tempaisit mua
kädest'.

z. W. Sen parin metlisiä nyt, MH
Sinun haltuus jätän, Ann'että exynyt, Näin
murhzn joutuin weteen: Armollas lesu wa-
laise, Ia käymään Sielun rohwaise, Armon
isiuimes eteen.

9. W. Wiel kyhkyläisen pojat myös,
Wähäiset lapset aina, Oi Rakas lesu kan-
nan lygös, Sun armos minuN' laina, Etten
lapsia pahennais, Uhriri Sinull' nialmistais/
Artioin ja Sunnuntaina.»

i°. W. Ann' Herran eteen seisaltu,
Kaik' minun omaiseni; Ann' armoS kaikki
wahwistuu, loil' parannuin Aani, On
awalusa sydämeS, Kuulun' oikiaS herälyxes,
Ain ymbäris mailman lääniin.

ii. W. Sä Herran Pyhä lesu Christ',
Sä Pyhin Esikoinen, Kuin luonnon otit ih,
misist', Sen pyhitetyn Ainen:- Mun sielu raul»
kaa pyhitä, Sydämen Aryios' sytytä, Eill'
en mä itse woine.

12 W. Ia wihdoin Taiwan teldoisa,
Mua lunniallisex saata, Kirkkaudesa jaloja;
Kost' jätän hukkumata: Kost' turmeluxen'
raukene, Kost' silmän kirlkar' aukene Katso-
maan tulewata.

Viipurissa, 1826.

Prandälly And. CederwaNerin tykönä.






