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Ensimmäinen Kerätyxcn
Cstmerckt.
sinulle, racas sielu, joen

VvUX tiettl) esimercki olls oikian he-
rätyxeen, cuinga yxi surutöin
syndinen waicka luonnollisen cun-
niallisen elämäkerran peitteen

alla maannut, pitä cuitengin nijn woimalli-
sesti HERran armon cautta ylösherätetyxi
tuleman, että hän saa nähdä syndeinsa duo-
mion, ja että hänelle tule suuri hätä turma-
sta, siihen asti cuin hän armon löyta awe-
tulla sydämmella ela.väscl uscosa, lEsuxen
Chrtstuxen weren ansion cautta; ja eudisM
lain töistä,,eli paljaista uleonaisista harjoitu-
xistg, tule yhteen uteen Jumalisen elämään,
ja hengen Hedelmitten candamiseen: Nijn tah-
dozl minä Da edestuoda sinulle tasa sencal-
taisen csicuwan Käanbymisen armosta, josta
Jumalan armon cutzuminen oikian parannu-
zeeu hawaita taitan.

§. 2.
Zxi ihminen, oli ihmisten edes sijna

yh-



yhteisesä elamäkerras luonnolKsescunniaVisilde-sa elänyt hamasta lapsudestans, liki cahden kym-
menen ja colmcn ajastajan wanhaxi, josa
suruttomuden tilasa hän catumisen murhesta,
ja hengellisesta hädästä ja tuscasta ei mitä-
kan tiennyt; Maan huwitteli itzeäns mail-
man can§a silla wälilla irstaisa cantzakäymi-
sisä, cuin ei hän kirjaansa lukenut (sillä ha»
oli studerawainen Persona) ja aina oli yh-
dencaldaises mailmallises ja lihallises mieles,
liijncuin muutkin suruttomat aina ja myös
tähängin aican owat: hänellä oli myös cun-
nialliset »vanhemmat, ja sen luonnollisen eun-
niallisuden ylitze wielä nijn Jumalala pelkän
waiset, että rucouxet pidettin joca amu ja jo-
ca ehto, wanhemmilda lastens can§a>

Työn tekemisen eli kehrämisen alla wl)vs
heidän aitins weisais lastensa edesa Jumali-
sia wirsia, josta myös erinomattain pijca lap-
set oppenit aitins cuolemangin jälken coco a->
muina ja ehtoisina Jumalisia wirsiä työ-cams
marisa weisaman: ilman sitä nijn hänen I-
fans joca jalistapäin ylitze colmekymmendä
ojastaica lesten tilasa eli, ei ainoastans ru-
couxia joca amu ja joca ehto ennen nimite-
tyllä tawalla lastens canl)a pitänyt, mutta
myös sen jälken usemmin itzillens Ahasweru-xen Frischin Rucous kirjasta ne sijnä seiso-
waiset rucouxet luki:

.Josta mahdetay hawata että enne»
raita juuri wijmeisiä suruttomuden aicoja,
lumalifuben Harjoitus cuitenain löytty on
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4
fohm paieas esiwanhemmitten tykönä, eikH
mycs silloin muut suruttomat cuitengan näi-
tä Jumalisuden harioituria pahastunet, nijn
cuin nyt Jumala paratcon tapahtu, cosca ei
amoastans jumalisudenwoima peräti on rau-
wennut, mutta myös muotokin on jo kylmil-
le tullut, usemmisa paicoisa, niin että juma-
lisuden esimcrckia ei laosilda nähtykän ole o-
main wanhemmittens päällä, jos ei HEN-
ra Jumala tähän aicaan olis jöllens ylöshe-
rötoxen axmon cansta tullut, jota mailma nyt
nijn oudostu, nijncllin ei jumalisuden harjoi-
tusta ramatus olis käsiettykan; cuin cuiten-
gin Apostoli P. Pawali sano: Harjoita
sinuas jumalisuteen. Sillä ruumillinen
harjoitus wähäi kelpa: mutta jumali-
suus on tarpellinen caickis asioiZ, jolla
on sekä nykyisen että tulewaistn elämän
lupaus, Tämä on totinen sana ja cai-
keti mahdollinen wastan otta. i. Tim. 4:
v.7,8,9. s. 3.

Ilman näitä edelläwoittain nimitettyjä
lumali uden harjoituxia, joisa coco wirsi kir-
ja iärjestans jocapmwäisis rucouxis lasten
can§a wähitellen läpihe weisattin; nijn tä-
mä hänen Isäns wiela hölläkin ylösnostes
rucouxin> polwillens langeis, jota tämä hä-
nen poicans usemmin hawaitzi, ja kerran hänmyös jätti talle pojallens saman muistuttixen.'

Ne edelläwoittain nimitetyt a>nu ja eh-
to mcousten harjoimxtt/ tulit nyt tosin tälle

l)ä-



banen p.ojallens nijncuin ulconaisexi totutuxi
tawaxi: mutta nijn cuin hän wiela oli su-
rutöin, nijn ei l)än jumalifudensisällisest muo-
dost mitan tittanyt, ei myös Isäns asteletta
Mä muisa rucoustcn muodossa wiela noudat-
tanut, ettci hänellä ollut, sijhen sytytettyä
sydandä; cuitengin nijncuin hywa esicuwa
aina on kclwollincn ja hywäxi mnistutuxexi:
mjn myös tämä hänen poicans sitte jälistä
päin cosca hän hcrätyxen armon saanut oli,sen kyllä muisti että hm jumalisudm harjoi-
tuxen jo nuorudesansackin nähnyt oli, ja hy-
wän isicuwan omain wanhemmittens päälle,
sijnä mitasa cuin heille annettu oli.

Rnpeis myös sitten jumalisutta parem-
malla halulla hcujottaman, ja ei lukenut cnä
työlääxi usemmin ruconxen harjoituxest waä-
rin otta: ja wijmein cosca st isällinen mui-
stutus laugeis hänen/ydämmehens, että HEr-raa rncoilla ja sijnä siwusa Rechabiterem
esimercki, jotca isällcns cuuliaiset olit, ja cuin-
ga HENra heidän siunais ler.,zs:v. 6.-19.Nijn hän sen isällisen neuwon muistutnxe-sa, että rucoilla ei enä oudostunut; muistammyös yölläkin rucoilemisest (jonga hän isansesicuwasa näki) scn cuin Dawid sano : puo-
liyöstä minä nousen sinua tijttämän si-
nun wanhurscaudes oikeuden tähden.Psal. 119: v. 62. Nijncuin myös Pawa-li ja Silas, Puoli ysn aicana olit rucou-
Nsa, ylistäin Jumalala kijtoswirsillä, simß-huvnesa. Apost.TecoN.i6:v.,s. '
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§> 4<Autta hänen nuomdesans ia ennen he-
rätystä, mjn caicki nämät hywät harjol-
tuxet, jotca hän Isans esicuwasa näki, ei
saanet lamoitta hänen
HERra Jumala ilman sitä händä myös u-
semmin ehei ylösherättä merkillisillä lijcu-
turilla: nijneuin terran hartain huo-
kausten waicutusten cautta; näillä sanoilla
Jumala armahtacon minun wihelj<iiftn

päälle: jotca huocauxet hänelle
nijn usein ylöstulit että hän wiimein ihmet-
teli, cuinga hän nyt oli tullut nijn usein
huocamaan. Mutta ei hän täsäkän tunde-
nut HERran cutzumisen äändä ia waicutu-
sta,.ja että sencaltaiset huocauxet olit sijtä
edellä käywäisestä armosta; jonga tähden ne
wyös jällens catoisit.

Toisen kerran cosca hän ensimäisin ker-
roin oli käynyt HERran ehtolliselle, nijn hä-
nelle sitte sen jälken oli erinomainen ihastus
ja halu Misamiseen, istussellen sisarittens cans-sa yhden mäen päänä ; nijn että hän siinäihastures tahdoi nijncuin lahjoittamisella ylös-

kehoitta sisaritans cantzans weisamaan, jotca
Sisaret olit eli wähä wanhemmat el myös
suoremmat händä.

Wielä cosca hän wihdoin. Btu6entinz
bllesans piti menemän ensimmäisen kerransaarnaan, josa hän wieläkin sen ihmisten e-
oesä paljan ulconaisen cunniallisuden peitteen
alla surutvmudesays macais; nijn tapahdu,'

että
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7
että waicka hän itzens tämän saarnan ylitze
lukemisella kyllä walmisti, ja »o caxi wijcko
oli saarnan ulco taitanut; että hän eniten-
gin edellä saarnan saczrstias tuli pelcoon
cuinga tämän saarnan cantza käymän piti;
ja hänen oma uscalluxens ei ollut nyt tasa
pysywäinen: nijn hän langeis polwillens ru-
coileman; waicka ei hän omasta coettelemu-
xesta wielä lumalata tundenut; Silloin tu-
li hänen sydamekens taincaltainen Nucous;
Jos Sinä HKRra Jumala eli <Gr-
ra lEsu olet eoescatzonut että minun
pitä! tuleman saarna wircaan, nijn au-
ta minua tällä erällä? Mitä tapahdut
HERran armon woima ia apu wahwisti
hända täsä ensimmäises saarnas salaisesti,
waicka ei hän armo tundenut, niin että hän
tämän ensimäisen kerran saarnais ilman pel-
wota ja ilman jotacuta hämmästystä; ja
eaicki nijn hywin käwi, että se sanan cuu-
lioillekin oli otollinen: Mutta sen jälken täsä
wielä suruttomuden tilasa cuin ei hänellä e-
nä pelco rucouxen hartauteen ollut, nijn käwi
hänen seurawaisten saarnains cansta huonoms
min ja heicommin: nijn että hän sen itzec«!km hawaitzi että tasa erottus oli.

Naista jo mahdetan hawalta cuinga
<6<3Rra Jumala jo cauwan aica lij-
cuturilla etzi yhtä sielua hamasta nus<
ruoesta, jo suruttomudengin aicana;
ja cuinga se ihminen on nijn cau»
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8
«vas pois luopunut Jumalassa hamasta nuo-
rudestaus ettei hän HERran cutzumisen ään-
dä parannuxeen wielä tunne; ja että lEsus
yhtä cadonnetta lammasta kärsswällisydellä aja
laca, joca aina hänen tyköäns pois paeta
tahto: minä luulen että muutkin herätetyt
sielut, cosca he owat armon walon saanetjälista päin hawaitzewat, että HErr' heitä-
kin jo aica ennen on yhdellä eli toisella ta-
laalla etzinyt; ja on ihmisen oma wastaha-
eoisus Pyhän waicutusta wastansyy sijhen ettei hän sencaltaisten armon lijcu-
tnsten alla jo ennengän käändymiseen tule;
Niincuin sanat cuuluwat; tTläitä sinä i,
chelleZ teet, ettäs Hiljat sinun luma-las, cos-a hän sinua tahto wieoä oikia-
ta tietä. ler. 2:0.17.

Sm jälista, nijncuin hänellä nuoruden
tettveydesä jaulconaises menestyxes ei ollut yh-
täkän murhetta, waan sentähden sitä«näldä suruttomuteen langeis; nijn tapahdut
että hän kerran sai ruumisans turhasa tai-
stelemissa sencaltaisen louckauren ja tiwun,
että hän nyt luuli sen ei ikänäns enä pa-
landuwan, että se oli nijncuin hänen kyl-
kens olis taittunut, ja cauwan aicaa särki;
tasä ttili hänelle nyt murhe että hän näin
uuomdesans tuli nijncuin wirhen
ja sentähden sitä suri ja surcutteli nijncuin
yhtä ruumillista wahingo, nijn cauwan cuinse wniwa päälle seisoi, nimittäin yhden puo-

len



len aiastaica, eli nijn, että se sisällinen kipu'
hänen ruumisans ei tahtonut parandua.

Mutta ei hän täsäkän clirituxesa tainut
itzians käända hengellisten muchesecn. Ju-
malan mielen jälken parammrcen, eikä au-
tuudesta mitän pelcoo usconut, mutta pvsyi
ainoastans täsa mailman murhesa; Nijn

yxi syndmeli iheens saimudestacan anna
käätyxi tulla: Nijncuin kirjoitettu on; Si-
nä heitä ja ei he tunne kipua, si<n<i waiwat heitä, mutta ei he tahdo
curitusta wastanotta: heillä sn cowem-
bi caswo cuin kiwi ja ei tahdo täatä
Heliinsä. ler. s: v. 3. Turhaan minä
rangaisen teidän lapsianne, ei he ota
curitusta; ler. 2: v-32.Jos ei HERra olis ollut kärsiwällincn,
nijn moni olis sairaudescms jo huckunut, cosiea hän käändymättömä'ä tilasans on sairaxi
tullut, ja nijn myös käandymätöina sairau-destans jällens ylosnosnut »a jäliens itzens«ndisen suruttoman ja syndisen elämakertans
mdanut.

Cuinga suuri ihmisien suruttomus on,sen hän sitten jälistä päin itzestäns hawaitzi:cosca hän oli cuullut saarnattaman uscostaettä sen cautta autuaxi tullaan; nijn häncohm ajatteli, se on kewiä asia että uscoa:
ja nijn jätti cohta coettelemata, jos hänellätotises parannuxes usco oli eli ei nijncuin surut-
tomat myös aina wiclä tekewät; nijncuin he-rännet sen omasta endisestä elämäkerrastans

?l 5 kyllä
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10
kyllä hawata taitamat, cosca he tacasin elä,
ma kertaus päälle catzowat, Achl Cuinga
sokia ja pimitetty on ihmis pmca hänen su-
nittomudesans, waicka hän luule itzens kyllä
näkewän, ja ulconaisen ovvms puolesta ai-
noastans ajattele nijncuin Phariseuxet; olem-
meco mekin sokiat, loh. y:v. 40 Mutta
tosin tämä ihmisen wastahacMiden sokeus
yn suuri, ja aiwan pimeys ihmisten waellu-xesa heidän simneisäns ja suruttomudesans.
Apostoli Pyhä Johannes sano ainoastans
vhden synnin wallitzemisest nain: Joca wel-
jeänsä wiha hän on pimeydesä, eitä
tiedä cuhunga hän mene; sillä
det owat hänen silmäns sogaisnet. i.
loh. 2-.v, n. Eikä ole syndisella armon roa-
!o ja walkeutta ennen cuin hän käändy pi,
meyoestä waltcuteen, ja eriä Satanan
wallast Jumalan tygs :o. Apost. T. 26:
v. 18. Ia ylösherätyxen armos tule Chr»
siuren tMZ joca hänen walaise: loh.
seuramiseens. Nijncuin Wapahtaja lEsuSsano: Uscocat walteuden päälle :c. että
te tulisitta Maireuden lapsin. loh. 12:
v. 36. Minä olen mailman «valkeus,
joca minua seura ei hän pimeydesä wa-
<lla, mutta saa elämän walteuden loh.z: v 12. Ia joca walkeudes waelda nijn
IGsuxen Christuxen Jumalan pojan
rveri puhdista händä caickesta synnistä
(1. loh. i:v.7.) Muutoin ihminen on so-

kia



k,'a ja sokfan taluttaja, ja molemmat hau-
taan langewm. Lm. 6: v. 29.

§.6.
Mutta mitä nyt wiimein hänen hcrä-

tyreens tule; Nijn tapahdu,' se hänen 23.
ajastajallansa, että hän HENran edescatzomi,sen cautta joudui nijncuin wieralle maalle,
josa han ei ainoastans saanut kilwaita ja

herätettyjä Opettaita cuulla, ja heidän canstsans can§a käymistä pita, nijncuin he junia-
lisudcsa waelstt ja HERran pelwos
Mutta myös cotonansa, eli sen Herraswäen
tykönä josa hän n,>t oli, hawaitzi hän
omaisen lumalisuden; erinomattain ftouwau
waelluz'esa; Nijn että hän ihmetteli cosca
hän hänen kerran omilla sanoillans Rucou-
M p'täwän cuuli.

Wumein tuli hänen oma tundons
saarnain alla lijcutuxeen, että hänellä ru-
peis tuleman halu sanan luulemiseen jamaa-
lin ottamisten; waan ei wieläkän tahtonutusco että hän juuri piti oleman cuolemaan ja
cadotuxeen wicapää: Mutta wijmein tapah-
du,', että hänen salaiset pääsyndins ja sen
juonet tulit osotetuxi saarnasa nijn cuoletta,
waisi>i, cuin muutkin suuret synnit; josta

hänen
(*) Ku<i, zacertll)cis citiHi liene cieäele ltz-ttem

Verl>2 «ioceM zio^ulum; vivcie vir» äaccc,
Ut liccuir äncuir,<zm rc lua ?erbä

klu« m»le liHa »oceni, l«ile «IiÄO
«loccur.

vvenu»'.'
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liaim taMi loyta syndins siluremmari cuin
hän ennen luullut oli, ja cosca hän sijnä si-wusa itze rupeis lukeman Illmalansana,
mjn tull hän näistä sanoista wielä enämmin
sijta »lltzewoitetuxi, mallisexi ja syyMxi ca-
dotuxeen: Jos te lihan jälken elätte nijn
teidän pitä cuoleman; Mutta joZ Te
lidan työt henZen cautta cuoletatte,
«ijn te saatte elä. Rom.B:v. 13. Joista
sanoista hän nyt omasa tunnosans rupeis
tundeman cadotuxen lapsexi, silla hän
löysi että hän lihan jälken elänyt oli.

Ach! cumga tarpellinen on st että yxi
Herawainen myös itze rupe lukeman ja tutki-
sieleman Jumalan Sanaa siitä hän löytä
tvicans ja puutteens, ja Jumalan
«rmo waati oikia sydämellistä käandymista;
Sillä Jumalan armo caikille ihmisiile
terwellinen on ilmestynyt, joca meidän
«petta caicken jumalattoman menon byl-
jämän, ja mailmafä siwiästi ja hursca-
fii ja jumalisesti eläiyään. Dt. 2:11, 12.
Sillä ilman herätystä ihmiset lukemat Raa-
niattua, nijucuin, yhtä Mstoriata ainvastans
ja ei catzo puuttens päälle eikä mene syda-
»Nchensa. Te waärin tekiät menZät fy-
dämmijnne. Esa. 46: v. 8.

§. ?.

Cosca hän nyt näin oli tullut synnin
tundoM, parembäan haluun ja HENran
peleoon ; ttck hän ynnä cohta wielä hartam-maxi lumsslgn Sanan tuuliasi, ja iei lai-

min
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min lyönyt mielellans yhtäkän saama: Mut-
ta erinomattain colme kerta päiwas kawi
kirckoon saarnaa cuulemaan: ensist kello s.
aamulla, amu saarnan cuulemisten, sitte
puoli päiwän saarnan, ja wijmein ehtosaarnan
cuulemisten Pyhä päiwinä, josta hänen haluns
ja Jumalan sanan rackaus, cnamin ja enamin
caswoi, jaHERra Jumala joca näisä jo nijn
armollisesti alcoi hänen heratyrens, saatti hän-
da wijmein sydämmelliseen kaänoymiseen.

Ia nijncuin ennen jo on nimitetty, että
täsä caupungisa olit kijwat ja jumaliset o-
pettajat ja Saamamiehet, nijn hän nyt il-
man sitä cum hän saamoisa heidän oppins
cuuli, meni heidän tygöns, ja
walltti sille wanhimmalle Opettajalle hänen
tilastans, että hänelle pahat a/atuxet eli
kiusauxet; jonga päälle tämä wanhembi coe-/
tellut saarnamies wastais, ettei ihmiset caic-
kia pahoja ajatuxia tunncckan, ja oli hywas
mieles, että hän nyt näin rupeis tuleman syn-
dins tlindoon.

Costa sijs Jumala tahdoi hända myös
wetä parannuxeen, tun-

si hän kerran tykönans sencaltassen suloi-suden, että hän jo luuli sen armon oleman
hänen n»t wiela wähemmän muchens jälken;
mutta talla ensimäisella murhen tilatta ei ha»wielä ollut tullut sihen ahtaan porttijn, sitäwähemmin armon waicutuxen löynnyt. Mut-
ta se oli ainoastani Jumalan
vetäminen, joca pian Dcns catois/nijn-
. cuin
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cuin me seurawaisista cuulla saamme. Eili
la cosca hän nyt Joulu paiwänä oli saar-
nannut aamu saarnan, ja cotia tuli, taritzi
hänelle yxi awain pijca wijnaa suruxexi, johon
hän ei cuitengan ollut tottunut; Mutta nyt
hän tästä wietellyxestä ajatteli, mitä se hait»
ta waicka sinä nyt sitä nautitzet, mielihy-
wydesäs, että sinä saarnasta pääsit; ja nijn
annoi luwan tuoda sisällä: Mutta cosca hansen oli maistanut, catois hänelda caick» ft
endmen suloisuden wetäminen, ja hänelle tu-
li rastas nuhde tunnosa, sijtä että hän il-
man Perheen wanhembain luwam, eli il-
man heidän tietämätans oli sen palcolliselda
wastan ottanut: nijncuin hän olis shnä nijn
tuin warcaudes osallinen ollut.

.
Nyt cosca hän tämän armon suloisuden

»vetämisen eaipais, ja ei sitä enä nijnä paiwi-
»xi löytä tainnut, velkäis hän tällä tawalla ar-
mosta poislangennens, ja tuli suuren ahtau-
teen ja rasituxeen: Cccho herätetty
tundo ei millän tawalla salli sitakän cuin ei
mailma coscan syndina pidä, ettei hän syn-
di synnixi mnne. Täsä surufa ja murhesahän nyt namät päiwät oli: ja kerran cosca
hän rualla ollesans oli cuullut; että yxi fäl-
siäri oli yhden sairaan ylönandanut, nijncuinsen joca jo oli cuolemallans, ja ci enä tain-
nut paratuxi tulla; tuli hänen sydammeens
m ajatuxet; endäst jos Jumala anda sinunplön, josta kyneleet tulit hänen silmihins.Hänen muchesans sai hänen mailmallinen y-

ttäwäns
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stäwäns maalla hänen kirioituxens cautta tie-
don hänen murhens tilasta, ja tuli cohta
Caupungihin händä catzomahan. Sillä wä-
lillä oli hän jo joutunut caickein sulmmbaan
murheseens (nijnä colmena paiwänä cuin o-
wat Joulun ja Uliden wuoden päiwän wä-
Ullä, jotca olit hänelle ne erinomaisimmat
nunhen päiwät) Tämä ystäwä, joca tään-
dynnsen tilasta myös oli peräten coettelema-
toin, rupeis myös tämän jälken hawaitze-
maan, että Jumalan sanan jälkeen toisella
tawalla piti elättämän cuin ennen eletty oli,
ja stjna siwusa tuli johungun waarin ottami-seen omasta tilastans; ja nijncuin heidän y-
stäwydens luonnollisen tilan jälkeen oli niin
erinomainen, että tämä hänen ystawäns jo-
ca myös Studenti oli, coto paicastans oli
hänen »stäwydens tähden myös hänen canstsans wieralle maalle lähtenyt ja händä seu-
rannut, nijn tapahdui ettei tämä ystäwa nyt-
kan hänen rackaudestans poisluopua tahtonut,
eikä ollengan andanut itzens wastahacoisutcen,
sitä wahemmin pilckamiseen, nijncuin mailmci
nyt teke, mutta rupeis händä sen tiedon jäl-
ken cuin hänelle oli Jumalan sanasta loh<
duttaman.

Tämä ei nyt tosin usein tapahdu, että
luonnolliset eli lihalliset ystäwat ynnä tahdoi-
sit käändy parembijn ajatuxijn, ilman eripu-
raisutta toista wastaan; nmtta cui-
tengin ei se vlis mahdotoin )'os ihmiset pa--
remmasta esicuwasta panisit autuuden asiaa

<oh-
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echta sydammens päälle: molemmat. tosin
tapahtu, sekä mailman eripuraisus nijtä wa-
staan jotca HCRraa pelkäwät, Luc. 12: v.
si, 52. :c. Että myös joscus se että caxi
lähte yhtä perä autuuden tielle waeldamaan
eli lvähemmäxikin yhten sopimiseeil hywisa a-
jaturisa myöndywat: nimittäin cosca Isäin
ftdämmet tulewat täcktyxi lasten t?gs,
ja lasten sydämmet Isäinsä tygö (Mal.
4:v'.6.) Ia tottelemattomat hurscasten
toimen Luc. 1: v. 17. Nijn yxi weli
saatta toista weheä lEsuxen tygö, nijncuin
loh. t: v. 41, 42,46. Että Andreas saat-
ti weljens Simonin lEsuxen tygö sanoden.
Me löysimme Messan: ja Philippus jällens
Mathanaelin samalla lawalla. Ia tosin toi-
sten synneistcn parannuxen esimerkist pitä »va-
roitus otettaman parannuxecn ja uscoon.
Mattl). 21: v. 32.

«
s. 8.

Mutta että jällens tulla itze asian, niin
M ne^lohdutus sanat cuin tämä ystäwasa-
Noi,nämät: Jumala on usccllinen joca
ei anna teitä tiusata teidän woi,
manne; waan teke tiusauxesta lopun et-
tä te st» woisitta kärsiä i.Cor. 10: v.13.
Jotca sanat tosin olisit tainet tähangin ttlaan
sopia, jos usco olis ollut sydämesä; hän otti
cmtengin Biblian ja löi ne sanat ylös, mut-
ta ei nijstä lohdutusta, ci toiwoacan löytänyt,
sillä muutama päiw.s ennen oli häu hänen sy-
' dam-
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daniens uscotiomuden tundemiseen tullut, costa
hän pelwosans tahdoi turwatalEsuxenweren
ansioon, nijn hän löysi sydamesäns /ettei hän taii»
nm usco; Namät sanat tulit hänelle rasiaxi,
joca ei usco, se sn jo duömittu loh.z:v.
18. Silloin ftelcö suureK
Cäsä ilmoitti itzeNtz st ähdäs portti,
Mga cautta ti cuean sisälle pääse ilman
HERran armon awäckatä: ja ei omasa sy-
dammefa enä löytynyt yhMn aukenemista:Sillä Jumala on caicki ePMscon alle
MenUt> että hckn cäickm armahdais
W, että jocainen tule sydämens UscöttoM-dcn tundoon, jöcä ei cvhta syn-
mn tundemisesa tapahdu? mutta cuin tucoile ja
armo etzi, silloin wasta seN hawaitze ettei

> dan woiusco, epäliston allesiihen asti cuin HENra sydammen Mwääniuscoon awa.Apdst. T.,6: v. 14. lunga-,
Nähden
, xeen nsuwo, Myden: änöcat nijn teille
c <lnictan: eyität 'nijn te colcutta-
, cat, nijn teille MätG 7:Maita sano se pyhä, se totinen, jolla on

awtlin, joca nwa ja ci yxikän sut-ine; joeasulke ja ei yxikän aivaiä. Ilmcst K.3W.7/e Nyt cosca hänen endineN ystäwanson hänen tyköliatts, Nijn hän yMc puhui
tulemaan cantzans ttMn, kylään, jo-sa han myös itze luuli jonaun bu-wituxen miclehcus, ja stntahdcu siwMj me-

B ne-
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nemään hänen can§ans, waicka ei hinclle si-tä aicomista ennen ollut, nijn hän nyt cuitengiN
annoi itzens ylitzen puhua. Mutta Jumala joca
on uscollinen cutzumisensarmosa, ei saldinnuthä'»
nelle sencaltaista mailman huwitusta jakewity,
stä; Sillä eosca hän maalle joutuisja siellä al-
noastans puhuttin turhista Joulu leickeist, tuli
hänelle caicki rascammaxi, nijn että hän peräten
langeis lewottomuteen, meni huonest ulos
wastakill nijlä turhia puheita; ja pelkäis ettei
hän siellä pianot taitaman maatackan yösen;
waicka nyt Caupungin (nijncuin Fastningin
portit olit jo kijni suljetut,
ettei yrikan enä tainut sisälle päästä, cuiten-
gin hän meni nyt mutheiscms ulos, ystä-
wans can§a, ja eatzsi Taiwaan tähtein
le, colM joutui hänen sydämehens ne aja-
tuftt, Ondäst jos Jumala tule Duo-
Mialle tänä psnä: Josta hän cowin hän,,
Wästyi; aicitteli myös et sinä pääse eaupliu-».
Zin opetmita puhutteleman, sinun murbestas;ja cvsca hän nyt cuitenZin oli yösen siellä le-
wännyt, tuli hän aamulla caupungihin jäl-
lens tacaisin, ja hänen muchens ras-
taus' seisoi aina päällä, tänä colmcmdena-
km hänen muchens päiwana; joca colmas

Myös sijna. MerMinen oli, että se
Wijmein ehtona käändyi hänen lohdutM'enspäiwaxi; nijncuin kirjoitettu oN; hän tcke
meidän eläwäxi cahden pmw m peristä
collnandena päiwänä hän nieitä wir-
wotta, etkä Me saamme elä hänen e-
öesäns Hos. 6:v-2. Sil,
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Eilla wälillä otti hm, amatistans waa-
rm hänen woimans jälkeen, mjncuin ennen
cin fn luetti opetuslapsians; Mutta hänen
opetUslapseNs jotca nyt usemmin hänen inur-
hens ja kynelens hawaitzit> ilmoitit sen hei-
dän syystä ettei heidän öpet-
tajans puölipäiwa ttialla sisälle tullut; MHhän murhesans ei ölis woinut syödn> ja il-
man sitä hän tahtoi sen ajan yxinäisydes nautita
rucouM Cnmmarisäns/ kiusautiä wastan>
jotca totutun tawan jqlken pyysit hänen ty-
tönäns wallita > lihan himois tuolemalls
hcdclmata saattaman Mm. 7: v. fi

Costa hän nyt täsa paastdmises JM
rutöili, nijn HENra autti hän-

da >ö salaisesti/ nijn että hänen kiusauxens
seisatilz ViUtta tuin hänen opetuslapsena
olit äitillens hänen itcuns ilmoittanet, näil-
lä/an dilla; Mitäs, lasten opettajan walbci
cliä hän nijn itke: wastnis tämä Ili-
nialisiiden tiesa. coeteldu frouwa ' Attna hä-
nen itke ei se.hnita, sillä hän taisi tasa
nrwata että tämä oli hensselljnen murhe > jo-
ta on Jumalan mielen jälkee'n ja siiatta ca-
tumuxen nutuudexii

Costa nyt.puollpäiwä rimlda
tuli iin nuori Bnroni (joca oli iiki yhden
ikäinen tämän lasten, opettajan ccnW> ja
puolipäiwäiselle kaydesans tasa huonesa, oli
tullut hänen tuttawaxcns) in meni hänen
tiGns kammarihin, että hän öpetuslasiett
Picheista oli saanut cuullä hänen itcllN milr-

B 3 Hesa
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Hesa olewan: ja cosca hän nyt ,'he näki h'-
nen murhellisexi, lijcui tästä myös rämän
Baronin sydän, nijn että hän langeis hä-
nen caulaans, M sanoi racas N. cuin Ju-
mala autta teidän tielle, nijn auttacaat myös
minuakin: hän wastais kyncleillä, en minä
taida itzianiran autta, ja sijna he molem-
mat itkit.

Costa hän nyt jallens ammattins. w>>rasa, oli opetuslaysens eteens ottanut ja lu-
ettanut, meni hän ehtolla sen nuoremman
opettajan tygö, joca myös oli hcrätvxcen en-
nen sitä tullut, ja coco puolen ajastaica 01,
lut muchellisna, waicka ei aina mitämax yh-
tälaises murhen tilas; hänelle häll nyt il-
moitti murhellisen tilans, ja myös hänen
nnlminsackin heickoltdesta. Tämä opettaja o-
sotti hänelle rackautta ja hywä suosiota, y-
löskehoitti hända toiwohon, erinomattain näil-
lä sanoilla, Aures buuda minua hädä-
säs nijn minä tahdon autta sinua, ja
slmln pitck cunniHittaman minua: Psalm.
fo:v.,is. Mutta ftdamen uscottomus cuin
aina löytä esteet, löysi myös täsä sencal«
täiset ajawxet, että han itzcllens ajatteli,
ei. tämä ole scncaltamen hätä cliin sii'
nä puhutan, cuin cuitengin se hengellis
nen hätä on se caickein suurin:
josa myös Dawid itze usein ole auxi huuta-?
nut Sielun; lohdutta m atto m asa tilasa.
Psalm. 77: v. z. ja myös awun saanut
Psalm. 28; v. 7. Ia myös HERma kijttä-

NYt
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ryt ja cunnioittanut v. 6. Tämä opettaja
tcmois hänelle myös jotakin stötawäxi, mM-
ta ei hän wielakän woinut: sillä cosca ban
maisti, nijn ei hänellä ollut ruan halu. Tä-
stä meni hän nyt cotians jällens, josa Her-
ras wäen tykönä, jo oli ehtollisen aica, ja
kello seitzeman lyödesä pöytä walmistettin, ja

olit jo Ruoca-salisa hänen siwuitze
käydesans: silloin hän ajatteli,, menncngö
minä sisälle eli ei: hänelle tuli cuitengin sij-
nä siwu'a se ajatus, että hänen piti mene-
män ; Mä han ajatteli waicka en minä woi
syödä, nijn minä cuitengin ehto rucou-
xisa, saan rucsilla muitten cantza.

. .

§- 9-
Nijn han meni sijs sisälle, ja HEN-

ra kewensi hänen cuormans nijn cuitengin,
että hän myös ruumins wahwistuxexi woei
ruoca nautita; cosca hän nyt endisen tawan.
ja!ken piti Herraswaen edefa rllcouxia pitä-

ehto wirren oli weisannut, ja caic,
ki oli polwillens langennet, pitä hän likiluit-
ten ne tawalliset rucouxet caicki, Mutta, wij-
meiseldä jouduit ne sanat hänen suuhuns,
jotca cahdesa ruotzalaises wersys käsitetän,
I'a liki wijmeisist sanoisi nämät owat, <V!
Jumalan Caritza IKsu racas Hi3R-
ra, elämäss ja cuolemasa minä olen si-
nun omas. loisa nyt nimitetyisa sa<

O! Guds )!ainb lE,U HERIt tO-IN ych M jag Hi», egn» gr.
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yoisa, HERm hänen syd?mmens awnis
sydämmclliseen ufcoon, että hänen cpitcngin
chfq cuingq hänen tilans rascas oli ja hän
Myi nijncuin, hyljqtyxi, piti eläfyäsä ja
cuolemasa oleman ZGsuxen oma; ia
nijn nqjsa sanoisa hänen ftdänimens u/con
awettin nijn cofca ei hän wiela
luulllickgn tTZjjncuil, owi äkistä col-
cuttajallen awatan, m nijn pääsi hän st-
De armon tilan; ja sijnq samcisq P cahdui
julki itcuun, Rijn ettei hän ena pidemmD
da rucoillss tainnut."

jotca tasa läsuä olit, hm<
fqisit,Moastans sillä waljllä, nijn että !)än-.
Zin sm cuuli, waicka ej hän sanoja mu,l<
sut; sen jä,lken han cuitengin cohiq tul! e-
feens jällen, ja päätti ruoomen pitanufen
sa meidän ja HEKran hywafti
siunaurellq, jonaq Men hän tämän Her-
faswqen tawallisuden jälken nousi rucouren.

yhki werfyq weisaniaan waan nyt
Wgpisten; (Psalm. nZ: v. 120.)' cosca nyt
faicki oli pMtetty, meni hän ulos. le.poca.ms
«uoholis<

s. W'.'
Eosta hän nyt lepoeammiobpns tullut

pli, ainoastans yhden wähäism porstuan yli-
cchtais händä jo fencaltainen Hengellis

pfn illl, että hän ruoeis ilosta weisaman ia
Wttämän; Mim»n sielun tijttä

lg cysca l)qn me>U wuoMns lepä-
maan.
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mään, aiatteli hän että hän nyt olls autll-
alli esa tilasa jos hän cuolis; ja täsä bywä-
sä nielesä hän nyt Uuden Wuoden Päiwä
wastan nuckuis. Aamulla warhain herätes.bä"
nelle wiela ilo oli, ja asatteli jos caicki ihs
miset heräjäisit HORraa ilolla Mä-
mään. Min HERm Jumala armostcms
parannuxen murhcscen saatta, ia mvös mm'-
helliset jällens lohdutta, josa täytetään: Au-
tuat owat murhellistt sillä he saawat
lohdutuxen Matth. f:v<4. jaZ jotca

leiliä ne ilolla mjttawät»
Mlm.i26:v.s.

Voinen Ncratyxcn
Esimercki

Joen myös on Esimercki HENran
coeturen murhesta suurten ahdistustenWihe wisiijn lohdulurecn w wacutu<
Mn uutudesta; cosca' HENra tett

omians wulituxi murhen pä-
tzlsä Esai,4B:v.iy,!l.,

Os se edellinen esimercki oli meMi,
f3»> «en HENran armon herätyxest wie-,

la terwenä oldua, ja wiela nuorella
B 4 »jals



iZW, wMleen HENmn armosta l Ya,
M seilrawamen Btncttki w.'clä mcrkillisenibi
sijna euinga HERra Jumala wnlä sg^ra,

' pden allakin oikein armon
ajasta waarin ottamaan, ia sijnä siwu-<a armon a:ca lisä, suure?,» coettelemn-
ircey mu-h.cn pahisä, cuin y?ah-
rva ja wäcutus autuudesta seu-
raa; ja nijncuin mailma snmttoma-

ja samasa snruttomudesans
nn),s saiwsta )a wihyoin pois cuole, ettei
nntan murhctM eli pclcoa autuudesta heidän
tykönäns sairaudengan taita hawait?
taa; ni-n on tämä csimercki sitä tarpclllftlNH
hi ismoitta jq julki tuotta; että se surutöin
sielu hawaiyis, että Mela sairauden
allakin herätpxen „canZa yn toinen fai<
ia, jatoinen Jumalan lasten
heräwälsten tila, min nijttetl jytca endsses, su-<

, futtomudcs armon sairaudesanfackin
wlcttäwät, Mtzwsti M fiM ruuylist erz

§. 2,
Tämä Ostmercki on nys yhdesa cun4

-niallisesa wmmosa tapahtunu,t »vuonna 1739,
ja i?4O. sitia hän oli liki' puoli wuotta tauti'
wuotMys hänen cuolema taudisans. Ta>
ma waimy oli„lnyös fochynyt cmmiallisist ja
zumalisist waiihewmist, jotca rllceuxifa ja
Zumalan sanan, luMmM hända harjottanet
W; jq elincautenans oli tä.ma waimo

tenä,
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kerta, eikä myös aiwqn tauti wuotefecns asti
l,v u ilman nnichtta: Hanm tilaus oli jo
p!ck'.n a,an edcliäwojttain lM sijna merckil<

että hänellä oli tusca ja rasiws,
muua,ei,hän tainut sitä kelienqän ilmoitta,
siliä costa hän sen w>Mn kerran ilmoitti
yijn bän l!'ys! j lista pain että st ilmoitus o<
li >>e l>" uumin wahinaollinen cuin
dyllinen; Sillä hän walitti että fijnä il-
sncittamiscö rrllähänen murhene catoiZ,
inutta a noastans sillä tawalla ettei hän
cnitenczan lep<? löytänyt; nimittäin että
han sijnä walituxcs ynnä mistais caickeu pg-
pannuxon murhen tuscan tundenu-sen, ja sai ybden kylmäkistoifen ja
mau s»do nimen, mutta ei cuitengan tullut
siihen lumalasa etzittyyn rohkeuteen ja lohou-
tlireen, ja/ jos hauelle joscus oli yxi lohdulli-
nen tundeminen armostg, nijn ei se cuiten-
gan ollut pysywäjnen: waan hänen tilans
juli cohta muutetuki suurembaan rascauteen
jällens; niin että hän sijhen aioaan löy-
si sen itzfllens parhan että waiketa
fctä tuscastqns fttä lohdutuxestans, ja
pinpastans pitä haluns julki HGRran
te ja caipaus, että hän sijim siwlG walttti,
ettei han taitanut wanl)urM'i tekemisen ar-
moo ymmartä, waicka han sijlä sekä itze lu-
ki, e,tta myös mujlda cuuji sijtä selitettäwän:
josta hawatan ettei paljas tieto tee tätä oö«
fig MMI sydämmA, chei HEMy enn-

.
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cmairen ylöswalistus siihen tule, soca »m»
märryxen ja myös siidämmen awa tätä wam
hurstaxi tekemisen armo wastan ottamaan:
Zlch! nllilga turhaan siis suruttomat valjan
tietons päälle luottamat, coscq ei he anna
Ilinmlan armon itzens opctta wanhurscant-
ta paranmn en iäriestyresä, iosta
Hoseon tykönä seiso; R?lwä!'ät teillen,
wanbutsigudcxi, laupwdexi;
tyndäkät teillen että on ais
t" HGRraa efti.?, sijhen asti cuin hän
t"K' ja «aatta teili? wanhurscauhen.Hos, to; v, 12.

Nimenin hänen tilans terwenä ollssans,
näisä cakde>a eappalesa yli erinomainen ia
hänelle sitä suuremmaxi waiwari ia rasitus
xeri, (sillä ei caickein murhsttiwaistenqan ti>
lqt ole yhden calmifet) niin on HCNm hä-«
sien smraudens M, molsmmisa whdattanut
händä toisella tawMa: siinä, Gttä hänelle
silloin oli tunnem y?gpaus, että puhua
ja ilmoitta nijn hänen sieluna
jusigsta, cuin lH hduturistOkjn; Niin
Myös siinä, että wanhurscaxi tekemisen
sirms tuli hänelle hänen ahdisturens
tulesa, hänen tilan wnöemj,
sen jälken. nijn selitecyxi, että hän nyt
taisi HsNran sillan armon päälle Christu-xes lEsuxes uscalda; sanoden: En Minä
wuuta tiedä/ waan että nnnä olcn

wl-



tvihMnen syndmen/ ja ei mimM
ole mitan jonga pMlly m;nä luottai«
sin; <a Mä Tbnstus on karjjnyt cuosjcman minun edcstmu/ jq että nnnä

hmnn pewns.

Cimhendena päiwänä Sm)s - CmM
ffzy, tuli yun ensimmäisen kerran wnotem
päälle mammaan, ainq Pyhäin
wäan asti, jossa qialla hgn nijn paljo oli ö-
teens tullut, että hän sinä päiwäM oli t<u-
kos, joca myös wiimeinen kerta oli; kircon
Ml, jälkeen meni hän muita Jumalala peft
fäwäifiä sieluja terwettämaän, ja oli sitten
jlstlsemMlla mielellä, cosca hän jqllsns tiili
tacqisin, että hänellä wielä tila oli, heidän
laGans can§akäi)!nistä pitä, B.'dena Päi-
zpänä MgrrasiCuusg samana y>uonns,
tuli hän jällens schigyn päälls< jola hänen
filans jällens nijneuin snnengin oli epäilyM
pelwos, oli pelwon ja tftiwon wälilll, ja ei
löytänyt wielä tykonäns hpwä suvsto, cuolla, <

ja halu fllplemau perän, ei sentähden ettei
hqn M, tahtonut eritä tästä surkeudesta ja
wdollisudesta, ei myös senMden että bandä ma-
ilman rackallst oli kiinni pitäin)t, josta ei
coco hänen sairqudens aieana murhetta vil-lt:
hän olis aina ollut walmis ne edut jäAämäHn
fum hänelle M mailmas olit? Mutta hänen.
feicons oli, j<s tttei hsn hs«

laita
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laita ta:mit, paljo enämm'n'«7n syyn
lähden, ettei hän tytönäns wiM löytää

lvisti wacutusta autuallisest cuole-
mast, eli hänen sieluns cuolemcm
jälkeen piti joutuman: sillä se oli hänelle
wielä peräten peitetty ja salattu, ja hän
tahtoi mickelläns Mi wiAxi tulla: muutoin
oli hau wälistä Miwusa chtnwäinen, mutta
ilman wisteyttä ja todistnsta sydämmesäns
iota hän caipals, ja sentähden syytti ja piii
leponK ja tytywäisyocns sulan surllttomuden
edestä; ja se teki hänelle kipiä, tttä hänen
Sydämmens tilan cantza niju laita oli.

Mutta sitte sen ajan perästä rupeis
HERra jchdattaman händä coettelemuren
tulehcn; Mal.2w.z. Whs.K.Z-.v.c). Esai.4Bw.
10,n.. i.Cor. 3:v. tz, 14, is. 1.Pet.i:v.6,7.
Sillä sinä 7. »4.24. päiwana loulu-Cuusa
colmena perjantaiim perästyxin oli hän mscasa,
kilwoituxes/ ja campmires, rueousten ja ky-»
nelitteu cansia, nijn että hätien coeo mumins
wapisi. (Mtm.n9:v.,2Q.) Niin että ne
läsnä olewaiset ei ilnmn hälnmästystä, ja ky-
nelitä tainet päälle catzoa hänen hätäns ja
tuscans, ja huusi hän neljäs o<an hetken
aica eli wähemmin yhtenäs: HERra IC«
su! HERra JM! ia ei saanut muu-
ta sana edes: wijmein hän ulos pubkeis näi-
hin sanoin,/ M ,Mu« jäfK HENm



ICsU? ja wijmein nousi Ylös iftuwM
sängyfä, ja sanoi; En minä päistä si<
nua/ iollcs siuna minua. Lum. K.
32 -. v. 26.

Ennen enin mitta nyt pidemmalda hä-
nen tilasians puhun,nijn tahdon minä ta-»
sä unein näöstä nimittä, nimittäin; Ehkä et
caickilaisista unein näöistä uutan ole, sitä
wähemmin että Unein päälle olis luottami-
sta; sillä ei caicki unet ole HERralda,
waan owat Myös luonnolliset, ja luomiolli-
sest turmeluxest ja ftdämmen petoxest, ja
myös perkelellisetkin, synbiset ja hirmuttawat:
jonga tähden joca paljon uneista waarin ot-
ta, itzens usein pettä. Ia Salamonin
naja Kirjas seiso/ <tusa paljo unin on, D
nä on myss turha meno, ja paljo pu-i
hetta, mutta pelkä sinä Humalata. lug.
s:v. 6. longa tähden caicki ne unet pltä
ylöncatzottaman jotca ei Jumalan sanan
yhteen sowi, sitä enamMin caicki uttein wiet-
telyxet synvijn ja pahuteen, muitten ihmisten
diiomitzemiseen, oman ylpeyteen, ja muihin
syndcihijn.

Euitengin nijncuin muutamat unet owat,
lumalalda, nijncuin ajallisexi muistutuxexielim»ös waroitnxczi?c. eriilomattainHEßrakawaisille sieluille; nijn tahdin minä myös täsänimiltä, että tällä ajalla oli tällä sairalla ta-
xi erinomaista tilida, costa hän .amoastanspäiwallä joudlli llnen huoppesccn; joista hänsa--
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sanoi i Minulle Näwyi nifncmn m mies rl, s
tullut minun ja hänellä oiil wisiit
wittit kärsimystä täDiZnöi m st Mitta
jönZa hän minulle ändoi oli töynä

,
ja nifn

paM ettei pöhjaeaän NaHnyt; mutta ne ea->
xi muuta mitta tilin hän mj!-e andoi> wtca
hällda holhoisit, ei ne dllet ni/ii täysinäiset,
ja oli wielä mummma ,muitäk>n
Mittoja, joista hän tiennyt kclle hän ne
doi. Se töuiett uni oli sencaltainen , että
hän sanoi: W. mies tuli minun tygöni, ja
hänellä M öaxi ja cos-
ta Minä maistili sitä, iujn tulin minä nijn
iloistxi' Mlittä cosca Minä tahdoin, sijta
Muitleckin anbä, ttijn ne olit tyhlät. Hänen
cuolemalis edellä tapahtui, että .cosca hän
caliwan oli halannut juova elämän weden
lahiest<i, dli hän kerran niin iloiMci mielel-
lä iiijncuin öiis hän löhdutureN wettä jo
Maistanut, jä sanoi sille waimolle jöca hän-
da holbois ctta hänen pitä myös tuleman
häNen saNMi!5 Mäcaman ja MäistaMan si-
tä hywä wettai jä coscä sama mäimö ha-
nc!!« siwssoxi wijmciN meili sänMN, kysyi
hän: cuinga st maista? waickä ei tämä
wain-o sencattaiW tilitän tiennyt,

Tästä nähdäli cuinM Jumalan lasten
mmcnln wijwelftt homau.tttkin taita olla
Wwaän päin »a wielä Hcligeljisis asioisa,
seiicaltaissengiu pubein alla, jotta hölirauxc-
>l käkylM

§.6.



s. s.
EM nyt edelläwoitkain NlMltett!) tilscä

oliMekäynyt, nijn lili halien tilans sillä wälillä
hil>aisudes,jal)änwa!itti silioln jällen> ettn hän
bli nijn surutöinpä että hänen rucourens olit ai-
noastans nijttculn ulcoculläiset; näin scDi hän
<Uinömaises nöyr^ttämises, ettei hänellä
vtlnt MlNgäN päälle tuöttamijw. päiwcks
nä Joulu.-Cuusa, käwi hän HERran

ja oli sitten jällens hiljaisudes/
»7. ftäiwättck samasä LM,sa> oli hän
toisen kerran HENran E tol!isetl> ehts'lasen päälle oti hän ht)wasä mielesäz
übden kerran elMa hän Moös Mi;
Minä tahdoistn Mlclellän/ eeta jscu
mmun cansiani kljttäis Jumalala.

Uuden wuodsn päiwänä i?4O. oli,
hänellä jällens rastas campaus, chtollci> ja
huusi rucöurella Jumalan tygö tauwan ai-,

ca> ia sitten jällens waikeni. Paiwallä
senlätken hän plihui l)änell michelletts hauta-
misens asioist eli käärinliinasta ja »vaatetta-
misesta, mutta ei han sijhen murbeseen. seisat-
tanui, w<icm sanoi lvijmeln, yhtä caicki. t,<

ehlolla tllli hänelle jällens suuri ahdistus, jo-
sa hän tuitettgin tchvoi toiwoa ja ödsttä
HERran apU< lKenialkett oli hänen tilans
pelwon ja toiwon wälilla, ia walitti hänensydänimens cmvude» ylitze ja ettei hän tai-,
mu ruccilla:. waicka hän rutöili ja pM

Myös
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Myös muitakin edestälw rucoilöman; sänodm
myvs että Kirkosakin hänen eoest.ms ru-
coillais: siellä taitN cultenOin olla jvcu sicltt
ruin uscMsest huoca Jumalan tygö: 2?.
päiwanä' Tammi - Cuusa, oli h m hywa-
sä mielesä ja sanoi: Mma hslaian taals
da/ tuk HERra lEfu '. hänelle smwts
tiu että meidän pitä andammi itzemme Im
malan tahdmiala, ettei oma tahto secoitM itzens
sijhen haluun, ettem me ainoastans Man täh-
den tcchdois eritä: hän wastais; Jumala
cum halun wajcutta/hml waicutla m«ös
ettei ynkan oma tahto oic jcnhalun alla;
halu on jo puoli elä mam. Costa ha-
lieldä tMttin jos ei hän sllmiins heickoudM
tähden vlis tahtonut peitettä silmäms eteen,
zvastais hän, ei M silmistä ole enä waaraa:
Minun pita saaman nahda' jota cn
ininä coscan nähnyt ole. Ach! että
me silloin/ cosca se aica jomu, taital--
fi,nme wnhwalla uscolla pita mcitam
Wapahtajnn tygö/ ft)dämmcUa/ ja sie»
lulla/ ctta sielu tulls Jumalan tygö.
Sensälken häil jätti, h,)wäjt puo!l>ans md-
Nella smnaurelia; niin myös wanhimman
lapsens, fanoden; Mna olcn< ollut si-
nulle sencaltamcn mtl/ joca cn ole
tainnut sinua autta: <a tussi hänen

ihcns lulnalan tygo/ ja w
jntclla



tatella että Jumala oli hänen luonut
autuuteen/ että hänen sentähdett pi-
ti lumalata ehimän/ ja siunaishän-
dä Sielun ja ruumin puolesta. Sm
jälkcn hän myös jätti hywäst mwreMMatt
lapftns, jvea vli sairatoinen ölint lnpsude-
Ms smwden; Siuä olet ollut ristin
randajat Jumala sinua siunaccon/
ja auttacon sinua perästä; wijsi la-
sta on minun edellän. Jumala an-
dacon etten minä yhtakän teistä cai-s
pais/ mutta että me cohraisimme
toinen l toistamme ilosa:' Jumalasinua siunatcon! s«ln tästi myös ter-
weisiä sano wanhemmttiens, ja kijttä eaikctt
murhen pitämisen ja, holhomisen edestä.

s. 7»
Samana chtons laltens Dakitilewotoin, ja walitti mckäuden jn uscdnten Klitze, ,a että hän vlis bltut kächmätöin/sanodeni Ci se M paljo eum Minikärsin/ alnoasians minä olisin kärsi-wälnen; 2/. P.Ziwckna Tammi-Cnu-

-s', aamulla, tu<!oi!i Kati ltzellctis rauwaN) sa-
aden liscalinMa, Euhuiiga Minä
pakenen / minun Jumalan / jos ri si-nun tygös? sittM t)!i hän jällrns tcwotld-
mudes ja liiste, Hnodm: fuhllNga lninä

C p''k^
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pakenen? Armohon täyty minun tiw
wata. Ach! että minä cuulisin mi-»
tä HErra puhu: Psaon. 35: v. 9. Ia
cosca yri läsnä olcwaislst sanoi: Se on tar-
pellinen rucous, sillä HGRran stnat o-
wat kirckat, nijncuin ftlitettp hopia.
(Pftlm.i2w.7 ) Nyn hänwieläkertoi samat sa-
nat, sanoden sijnä siwusa aina: Tule HEN-»
ra lEsu/ tule/ tule! ala luowu mi-
Mistä. Sitten kijtti hän luma'ata Is>suxen tulemisen edestä mgilmaan, ia rucoili;
HERra auta lNcitä. Hänen rucouxe-
sans rucoili hän myös, HENra lEsll
wuodaea yri pisara sinun werestas
minun sydämecul! Ach! jos minä
saisin tundewalscy armon! IHsu/
coilc mmun edestäni!

Sitten jonaun ajan perästä, »hn oli hänel-
le yxi erinomainen kilwonis, snla m halusta
3Gsur e n perän, sanoden ojemilla käsillä:'
Tule HENra lEsu; Ach! tule
HENra IEsll! Likistäin mosemmat kän-
wartens rindoihms, 'Mincuin bän olis
foleiilot, sanoden: Cu minä päästä si-
nua / jolles siuna ininua. Ach! HEr<
ra lEsu taidatcos nijn eauwan wli<
pyä yhden halawaiscn sielun tykö:
hänell WMtin että Jumala on cauwan o<'
dmamtt m idän perän: Hän wastais:

lEsus
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lEsus auttacon minua odottamaan
snhcn astl cuin Hän tule. - Sen jäiken
hän smw.?HENra lEsu sowita mi-
nua sinun Ms calcha:
ettei han käwls nnnun eansiani
<ownN wanhurseaudcnsjMcn: Minulla
on kewia risti/ minä olen kyllä e-»
mimmin ansainnut/ ie. HENra IE,
su/ mluua hyljä eli tytös poishci»
tä; ula mtnua jata: silla lnina tie-
dän jos sinä minua Mt/ njjn tmi-
ty lninutt jaada ijllneaickiscen eadotu-
ncn/ mutta minä tahdon sinun tnl-wan WaldatUndas/ ie. S.tten rupeis
hän puhuman - Tule pian/ tule
pian HERtli Msu Chrlste/ ,it.
Coscahan oli wähan ruoca nautinnut, sa-noi hän, lEsuttn otcott kijtos ruan ja
juoman edestä i lEsu rawihe minntt
sieluni sinUN pyhällä jö nutuati teke-
wälftllä sanullas; ja sinun pyhätt
tuunns ja weres woima/ nlöspicä-
kött minua ijancaickiseen elämähän/Amem §. 8i

Kerran hän sanoi; Minä velkän ettäminä jällens tulen terwexi; HEAra lE-su minä lialajnn taälda eritä/ jalolla
minun Wapahtajani cansia/ cuinqa
taidat sinä HENra lEsu wijwyita

C 2 y^)-
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yhden maan madon tykö/ ja mini
olen pnhembi cmn mato; sillä yri
»nato ei ole fyndtä tehnyt: cosea mi«
nä saan nähdä minun Wapahtajani
caswoja? HENra lEsu/ cuinga sinä
tmdat jljs anda yhden wiheljäisen sie-
lun Ntjn cauwan maata sinun jalcais
cdes awutoin a. (Näitä hän sa-
noi erinoma >' se lla halulla ja lijeutuxella )

Costa minä saan mooli eläwän wcden läh»
tclstä. ( Ilmest.Kirj. 21: v. 6.) wirwot-
taxcn minun lvil) cl) öisen Sieluni.
,Costa hän tnli Keicommaxi, ja hänelle sa-
nottin: nyt sinä saat sinun halus jälkeen ha-
lata eli syleillä sinun lEsustas, ilman este-
tä cuolem m ruumista, nijn hän wiclä pel-
wolla wastms, Ia jos minä slifin witzi
minun- auttllldcsiani: Hänelle muistutcttin
Jumalan uscollisud.sta ja lEsuxen täyd Ui-
sest sowilmost ja rackaudest jvnga cantta hän
jo on löytänyt itzeus wedetyxi Isstixen t>,y's:
Nijn h.in rilpeis hiljaxin rucoileman : Wcs
da minua tygös/ nijn minä juoren-
pysy minun tykönän HERra lEsu/
ja auta minua cosca sydän pacahtu;
ja cosea sielun pitä creancmnn ruu<
mistä/ nijn warjcle minun lEsilren
cttci wihollinen saa händä lijcutta;
pyly llliluln tvkönän lEsu )a älä pois

luc-
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luowu/ cosca minun elämäni cbto
joutu jl' wiznmncn hctkl. Sitten
rcn hänen weisattin:
Mitäs Jumal tahdot, tapahtu tott:c.
ja muita wirsia, ja cosca haneldä kysyttin,
mitä wielä wcisattamau pici, sanoi >hän:
Tsc?os Jumal ikäwoitzen aina, :c< Sil-
lä walilla oli hänellä niin hlwkia hengen wc-
to cuin ci hän olis kipiä ollut.

Ia cosca hänelle muistutettin lEsuxelt
lviimeisct sanat, Istl sinun täsijs n:in<l
annan Hengeni (Luc. 23: v. 46.) Ia Ste-
phanmen sanat, HGRra IGsu.ota mi-
nun bengeni. Apost. T. ?:v. 50.) Sanoi
ban: ICsu/sisäUcpaiNll se minun muis
stooni. Kello s. rucoili hän jällens haluja,
eläwän weden lehtetten perän, ja sanoi;
Cosca minä saan sijtä juoda sinun
waldacunnasns: senMcn 01, hän jäLcns
rascammas tilas ja ahdistuxes,sy!)ttäin itzensaiwan paljo, sanoden, että caicki hänen
haluns on ollut ulcocullaisus, ja että
hän olis ainoastans ruumins wihcljäi-

tähden rucoillut :c. Cuinga tai«
dan minä autuari tulla? sijtä cuitengin
oli hänen suurin murhens waicka hänelle nä-
wyi caicki wialliscxi hänen tykonäns, ettei hä<nen mingän päälle olis ollut luottamista itzetykonäns; kerran sanoi hän: Cuinga pitck
minun wijmein häpemän ChrisiuxenDuomislistuimen edesä, caickein mi«

C 2 nun



nun sondini tähden ; silloin minun
dämmcni halke ja musertu wa <fa
ki se taida pehmitetpxi tulla:
minun s^dändäni^

9'
9mci Pnwänä He'me-Cllusa/ sanoi'

hänehtolla- EN Minä pM
minä olen nijn rohkia, Jos lEsutz
tuhdois tänä yönä tulla; Multa
Minä siedä jos se on Pllhoftl f!j IM,
tzvin? Näin oli häneldä ftacutus za
ys wiclä salattu; samana päiwänä fanoi
hän myös, Costa Cdrislus, on cuoUuiZ
sla ylösnosnut/ ntzn Pitg meidän myös
ylösnouseman. kerran ,anoi hän,
Minä tahtoistn miclelläns eontata kats
tcn ja jalcain raatln/ jos mmä taldMn
fuUa faiwnlccn; hänelle nMMin:
caltalsia nMelewaisia, ja siöypytettyjä myös
lUns talW; hän sanoi jallfns; CuiNga
mmä ssls taidan tulla sisälle/ en mi-
zlä pyswspälN tmda, sijalle käydä;
mutta minun pitä containnn (ll
pWan Wmcn pallesa:
senjälken lisqnnyisit hänen halims ja hnocau-xens cnämmin ja enammin, Tule
ra IW ennen euin minä näännyn <'?c.
Hänell? sanottin että lEsns on jo läsnä, ja
MsWä salaisestl ä?mons waicntnxcn syyäm-

me-
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niesa : han wasiais halullisetta uloscatzann.ol-
Ia ja lMeleillä, Ach! lEsus on cau-
cana pojcs/ sentähden huudan minä
hänen pcräsäns: Ab minulla on tyhjä ja
pala ftdän, sentähden ei taida si!nn
p!'»,i: Mutta minä odotan hänen pes
räsans: Minun Jumalan ä-
lä aura Minun tulla häpiään Minun
cdotmcni kansia. Kerran hän sano,:
Oi! jos apu tulis Israclille Zlonista/
sillä cosca HCRra päästä sangitun
consans/ nijn Jacob iloihe ja Israel
ricmulhe. (Mlm. :v. 7.) longa pääl-
le hänelle N'astattin: Cosca HGRra pää-
stä ?)ioiiiy fangit, nijn me olemma
»njncuin unda lläkewäiftt. Silloin hän
kysyi, licncnqä minä Zionin fangi? hänelle
wastattin Jumala on sinua cutzunut Hen-
Miseen Zionijns, jn sinä olet wielä fangittu
täsä cuoleman runmisa; ne edellakäywäiset
sanat olit myös sitten hänen ruumins, texti
jäiken hänen cuolemans,

i4:nä päiy?<inä sanoi hän: Ach! jols
la rlls yri! sydän täynä lElusta jll

sais enolla hänen cansians. 16. päl,
wän<3 chtyn edellä sanoi hän ' Minä oIM
toiwonut suurcmba lEsuxcn työtä
tanapanä seka ruumin että sielun puo-
lesta/ Mle HERra lEsu/ mitä jmä
Nyn cnuwsN wijwyt ? A<h - ette» m>-

C 4 n»n
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mm tolwotttM olis lE-su anna minulle kgrsswäMtta'' WM
hän tuli heicMNMi ja tzcicommaxi; w,,i-
hä edellHwoittain hän fan?,,: Minä M?s
AN Nyt tiMu z älä an n a
minun lssngets tien wicreen, ,7.päiws-
vä ajan jälken Ntli hän Nljn heicoziettä hän lnyös rupeis pitkälliseen hengen Ve-
toon, ja ei läsnä olewaiset tainet munta näh-dä, cmn että hänen pelastuxens oli lähesty-
nyt: mutta yhden hetken peräjtä hän MeMkewitettin, M hän Mlitti ettei wielä hänenpächemifens aica tullut, saiwdm; minä

ihminen/ cuinga MMä olen
tasii mailmas, joca. en pääse

vlos tästä mailmasta. Nijn hän lmlais
mailmasta eritä, waicka ei hän ikäns puole-
sta ollut wanhcmbi cuin colme kymmcnda
ojasiaica wai:ha. MlNatahdyNNMlcllttN-
MM luolia (UiN cls / Woi han toisena-
kin päiwänä: Hänen eoesäns luettin yhdm
Frouwan cuolemasta< että hän edellä cuole-
n.in§ pli sanonut, minä olen wastauxexi
saanut, ettälEsus yn jo tullut ja tule: Niin
hän wastaitz: ja minä olen «issstauxcxi
saanut ettei litzsuZ wielä sillä en
MMä ole wieläwalmis.

Näin hän muutamia wijckoja edellä
woittain, essta hän Sunnuntaisin oli aina
heicombi, sanoi, costa hän jällcns kewitettin;
Eni MMZ WU pHcollss pääst:

X 42 X
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aina si henasti että hänen aicans nuiös Sun«
,!un,wna wijmein lähestyi, ja sen ehwlla
cdeua wotttaln jo ilmoitti näillä sanoilla:
IMs tule pian/ mnoasians mlnä
Woi,n yön yllHc; ioca myös wpahtnitin!
cmn wajtapän-. wielä euulla saadan, ia
kä mercki hänellä oli hänen cnolemahans.
Wden kerranhan Mclä'kertoi; Mhnä olcn
wihcijämcn snndmcn/ ja lEsus on
kärjiny' cuolcman mmun cdcstani; cn
luma muuta ticdä: zos lElus tay-
dots tulla tänä yönä/ culttngin m
minä tahdo yhtan aicn määrätä;
puoli yön jälrm lliultm hänen loppuns tule-
wnn, jonga tähde!? myös hänen puoli^ns
plös bercilettin; mntta se meni jällens ohitz,e.

Kerran cosca hänelle yöllä muistutetun,
että tänä yönH wijcosa on lEsns werta hi-
coilut Zttitarhas: nijn hän sanoi: HENra
ZEsu, anna yxi pisara sinun werestäs, cuin
sinä olet hicoillut,, puhdista m>nna minun
synneistäni pHemmälda hän sanoi;
IHsus lähehtä winulle työtä nijn se
on pian tehty: Mutta jos DSsus an-
da sen jällens tcwitetyri tulla mjn en
Minä wielä cuole. Sitte kysyi hän keily,
cnxi yöllä! MinZäcaltainen nck-
tön, cli muoton on ? Hänelle wastais M,
cn miuä taida muutoin sano: cmn että se
Vlconainen ihminen turmellaan: hän wastais,
ja se sisällinen E 5 v^i^



42
udistettaman (2. Cor. 14: v. 16,) Coscq
yxi läsnä tunsi hnncn käsiwartcnssuonen päälle, cuinga sm piti wielä lijcut!U
xes oleman, nijn hän siitä rupeis kysymä,,,
sanoden! Odottaco lEsus niinun pc«
rähäin/ wni odotnngo minä hunen jäl'
tms: cohtii jällens huocais, tu!el<3«
s,', tule sinun wijmeistlla päjrvilläs:
Ecko ole ketän cuin minun edestäni?
hanclie sanottin: että calcki Jumalan
l,licoi!cwat toinen toiseus edejrä; rueoile sinä
N!!)ys znnltten edestä; hän sanoi:
opcta minua rucoileman.

Kerran sanoi hän: en nn'nck tabdois
en maata että mmH saisin ajatella

pä.ille: en minä tahtonut
yöllakän maata, cuitengin minä nuckliissn:
sittm sanoi Kän: Tee Mitäs tahdot
HTRra lEfti; älä ainoastans ulos-
sulje sinun saswois edestä; Kerran sa-
»!oi bän lapsillisella tawalla: jos sinä tie-
öäisit
lajan sinun peräsäZ; tosin caicki
tietä, mutta hän puhui tasa nijn lapsillisella
lamalla, että hän niin suuren halun tykö,
Wns tunsi. HERra lEsu/ Smunpi)-
bsin käsiis annan minä mtuun sieluni.
Cilioin hän wähän nueahti; hanelda kysyt-
tin; VliUä tähden t>mell.e nyt oli senkaltai-

nen



NM halu cuolla? jl)s hän olis wlsti Mä et-
tä lEsiis oli bänen lEsurens? Hmr was
smiv: Iq WlDjn/ llos minä taidenzm
slzolfm.lni jältey wtisata,. nijn minä sil?
l. , «Kisaisin, i oil ja riemul! nch
nä täs.löä nyt lahden, sijlä, minn "ic-
t>än että minun lunastajani elä.

27< pänvänä huuweneldam hän'sanoi:
taita pian tulla awun cal-na

ja pe..,siq minua. Cuco tänum päiwän
Meqis hän nijncuin unen huoppcs, ja ei
wonmt enq puhila ; eikä myös taittu hywin
ymmäprettä, mitä hän sanoi: edhol»
ja hän selwis jällensZ puhuman; ja silloin
ft!!o ybdexän sylki hän werta caxi kc<'M>
jrngss ylitzs hän oli hywasä mielesä; sillä
hän oli aina sitck toivonut nijnouin
cuolemans mercki, fanoden: En nvnä
eje wlclä wcrcrn asti kilwoitcUlit.
Sili? han myös sa!ioi: Hyllä lEsns tu-

ainoastans msliä wolu yön yllhcn.
kclll) kymmenen hän otti fron Pliolisoldans,
fanoden; siunatoon teitä, ja an-
dacon jumqlisen halun hänen

mmun siclustmi. päiwä-
nä Helme-Cuusa, eli scurawaisna päi-
vänä, niin hän HENrala nijncuul
bän ehtolla yoclla woittain sanonut oli,
stä nyt opi racas Siclll, Gttä nuoleman
Walmisturcen sinraudcsakin tarwitan

enämdi cliin st surutöin mailma
uvt Cole
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UMO KcratMN
Esimercki

Wden lapsen
Erlnolnniscfa lijcntuxcsa junlalisltteen
ptihcsa ja clälnä kcrrasa ennen cuo?

lcmataus ja tauti wuotclla.

Z. vänvänä Maalin-Cuusa 1734. jll
cuofi 2z. Tammi-Cnusa 1743. nijii

että hauen cocu ikäns oli »vissi wijcko wail/
la yhdexä» wuotta. Cosca tämä lapsi oli wij«
denncl ajastaja! niin hänclda jo hawattin ,'»<

cu erinomainen puhe ja käytös: hän tuli sil<loin äkist kipkir rinda paisumista, jotta D
ten alinomaisest wuosit.märkä hamaan häne»
cuolema tautiins asti; ja hän käwi cocoo»
waseinmalda puoleldans; niin että hän y«
lös casivaisans rawi kämmarryxis.

Cosca hän ensist saivari tuli wi denneii
oiastajan k!)s»i ban edellä woittain
kircon tykönä. Mitä paareilla piti tel>

? Costa hän ne kircon. tykönä näki.
'Uenjälken cosca häneida colyna kyft)ktin cw
hunga hänen ruumins piti joutuman cosca
hänen piti cuoleman, wa'!ais hän, Rttlft
wls tule hautaan la sielu talwascen/
I't, vani cohta siihen tngö: Mutta sitte tw
le siclutalwaM hautaan/ min nc mo<

lem<



lcltimat tlitewot tmwnsttm Hauelta vli
myös tämän ajan jälkeen nijn arcci tundo,
ettei hän ensmgän tahtonut maista omenata,
sillä hän sanoi; Attck ihminen on ome-
nan eautta syndljn iangennut i jonga tat>
den Ui tuttu naburin waimo tahdoi händä
coetclla, ja taritzi hatielje yhden cuoritun o,
mman, ettei hänen pitäl-yt sitä tnndemcmz
Mutta hän tunsi stncohea, ja ei wastan-
gan ottanut, waan sanoi lembiästi, syö itze;
Mutta sitte muntMia ajastaicoja ftnjälkell
nijn hän jällens taisi syödä omenaa ilman
tunnon rasitusta.

1740, Syrylttl, eosca han jo M sei«tzcmännellä ajastajalla, ja silloin yhtenä
na aiwan erinomaisesti tulda taiwan päällä
löi (cuitcngin ilman nckoiscn pauhinata)
nijn että coco pllwi Nilcsta walcoiscxi lensi,
ja listin vli scnealtainen walistus ybdesä pai>casa, culn taiwas olis peräten awandtlnut>
nijn Hän ensin cowin hämmästyi: Mutta cost
ta hän oli langennut maahan caswoillens
wcoileman, nijn ettei lMm sitä hawaiuut,
ennen enin jälistä päin, tttti hän nijn
wistetuxi, että hän sitten joea tulen istemi-l
fcn alla, ilosta ylöshyppäls ja sauoi,loS Im
nmla ottais mlnun Hdcllä ucko?ftn
lclmauxcllti taiwasecn: Sanoi myös et-
tekö ie näe sitä caumsta docka cuin tanfta,
waicka ei mulit sijnä mitan nähnet. Enälm
b< ci»!!! wliotta ennen nijn hän myös macais ca^

N'oil^
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weillans sa sanoden;
su Mustrra minun sydämeni; Mmi
läslm olewanlsta sanoi; jos täniä täpahtu
Nwresä puusa> mitä sitten cniwettnsa tcpahtu.
KerMll hän myoo walitti ja sanoi; Minä
olen Nijn köyhä, nijn köyhä cUin yri
tsyhä talsn Psica: jos mailma tämän
cuulis, nijn hän että minä
olisin köyhä leirdätt päälle, MUtta minä
olen köyhä Jumalan päälle., Wähän
ajan jälke l hän sittctt Möi: että hän oli
ricas EnMana aieaiiN hän
Myös puhu, nijii ihmelliststi, että hän sanoi:
Jos yxi kipinä hclroetin tulesta tUl.s
tähän Mään Päälle, nijn se Polta-Z ylös
coco mailmäti. Nijn sanoi hän Myösj
Eoscä itminen täy sen ahtan portin
läpihe, nijn synnin nai?ca jää sijhen i
lMUtta synn'n pusti seura myötä; coscase rUma saa nähdä synnit, nahan
Nijn hän u!ns : joilä puheita ne cliin cum
lit ihmettelit.. W'>la l)än myös .sanoi:tNmä olen I'Osuren elja, j<j
JOsus on minun Cuningani ja
tosca minä scurän IGsdsta, nijn se
ruma nussi pcnsais minUn peräsäNi, ja
hän squ-a lcroitte minun päälleni.
K.l2'. v. lö.

Si,axi wuotta sen jälken nimittäin
«742. Eosca yxi palcollinen cli fiicka pljca/'
cntzlli händä pickn aijäxi, iiijncum silotta, ett»
puhua lmlbiäjti hanm nijn ei hän

ta,



M turha sana saldinm, waän sanoi: älä
minua nijn cutzu, cutzU niinila nimellä
m; mitä te turha puhutta? ja rupeis
itkemän: pijea nauroi, ja sanoi, ala ole
karsimatoin', waan naura sinä can§a: niin
hänwastais; En minä ole karsimätöini
ett te tiedä mingä tähden minä itken:
mlnä olen niin "cauwan elänyt/ etti
te tahdotta minun wictcllä nauramaa
teidän canssan: Ia cosca pijea sanoi M
dcstä toisesta jumalisest ihmisesi, Nauta
Zin: nijn tämä poicainen wastais: »Hi lMnaurosa riecsttele, waicka hän wälistck
naurahtele, se sn toinen crsia cosca In"
malan lapset wälistä naurahtelewat,
tuin h..' owat inielesis, ja
nen asia on se, costa niaillnan
riecottawat: ne enin täsii naurawat,,
ye, saawat itke busmis päiwämi.

§< s.
suwelicl hän mvos walista

fa tunWsans peli/nn»' yöllä, tolca hän oli
ollm paiwällä siliittuttul ja kärsimätön, >H
pelkäis sitten yöllä että dUmnion piti tiile-
man; erinvmattain yhden kerran Ma cmva
wyrffy tuuli oli, sanoden silloin äitillens,
että hänen piti hända Nllbtelenmn, cojra!)äil
kärsimätöin oli, ja sanoman: muista
Nliota; ennen cuin hän jUllri cuolcma wlw>
telleils tuli, nijn hän kerran neuwoi Sisar-

ta.»s
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tansruebnxeen ia
den muitten, warvitusten seasn: Et jmä tar«
witze edennnä mennä cmn A. b. e.
Maan/ siinä sinä ,d näet/ walwo
HERrn raens taiwaUlnen Isä mei-
dän Meni ja warjclc meitä stldä ca-
walalda kiusaialda.

Hänen ekimäkerrasans vti hän nisn
Pndiä carttawaineN , ettei hän coftan wal-
hedelwt: Nijn äiwan että jocainen taisivsco nntä hän sanoi, jn tiesi stta hän aina
semoi toden parhan tietons fälken, Mä hän
tiesi walhen siMixi, jvnga tähden hän myös
pikemmin sanoi, en mmä tiedä, en minä
muista, ennen enin hän olis sitä puhnnut,
ruin ei han ticmnyt: eli mä hän sanoi!
nijncuin Minä muistun. Ilman luwatct
n hän mhtonnt mitan tteens OW, ei pöy,
dätiftön tykönä, waan paremmin hiljaisudes
vdvtti sijhen asti cuM hän muistettiin.

CMa hänen altins oli kerran ostanuthänelle sämbylän, ja.se oli alda käsin paljo
toho cuorinen, fanijncnin waiua, sunrudens
jalken, sanoi hänen äitins cmn hän sämby-
län hänelle Mdoi: catzos falfkeutta, että ss
nijn rohocnorinen oli: hän tuli sijtä sanasta
snmnrijn, ja pani nkista sämbylän pöydälle,
ja eosca hänen äitms wsvi, mixi ei hän tah-
tonut sitä wastan dtta: niin hän wastais
en minä warnstcttua tahdo: sillä hän
Kmli falstcuden sijlnl olcwcw, että hänen äi>

tin4
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tl'ns plA.nmhens tietämätä sen Wbylän
hauelle ostanen; mutta cosca hän M sana-
M neuwotuxi tuli., ettei se nijn ollut cuin
hän luulin. Nijn hän otti sämbylän wastan »a
waikem: josta hawaitan, cuinga hänen mie-
lens ja sydämmens oli pois käandynyt waa-
chdestch jonga jälken hän myös l!euwottijn>
lei haneN aitistansiän pitänyt nijn pahoin
luuleman;

, Toisena Itzulu päiwäna 1742, tuli hää
peräten sängyn päälle: ja päiwä ennen Uu-
den Wuoden pniwää hanelda kysytcijn; jos
hän oli wili sijta> että hänen piti tukmaw
«utucxi: hän wastais:,minä olen n.ijnpaw
jo ftndiä tehnyt; , «Mte kyst)i händäns, M han ftntähöcn piti autuas tu-
lcman, että Chrisius on kyrsin

Pijnän ja cuolemnn? hiljan samana
ehtona kysyttin häneldä, cuinga M
tcmjWs oli alltuden Usiasn;. hän wastais
K-iclä NijUcuiN josniti rpäilhxesä> wäickn injlt
luin jollain tnwM tahdon hlön-nnöä-,
nnsella Jumalan wLllan eli tahdon nln/fnncdön: Mnä jätän minun autudenp
Jumalan dusmw paiwiM asti> hän-
tetzkstt minun öantzani cuiyZä hän tah-

Mutta sitten Hall tuli Zumatan aimöii
tantta licemman wWM/ öli tujemöan
han,. tämän piMiän ja summstn hctkMperäsit Ccho hän täfäkäl,
tbnut walhettlla eli MöcMinm olla; Cum-
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Za monda cnwan snrmoinda on, iotca'elcoft
can pelkä eikä epäile antundestans, ja jos
he wiela pelkäisit, nijn he ulcocnllaislide-tsans cuitengin itzens rohwaisewat ai-
na sen salaisen pelcons peittämän, ja
han luulons omalla woimallans wahwista<
wan. Wicla myöbembm samana ehtona
nijn hän toiwotti:los lEsus kewitäis e,
li huojennais minun rasituxen/ culil
cuoleman helkj lähesty. Nijncuin
hän myös yöllä edellä woittain halais
cuolia; Mutta sitten amulla sanoi: Nyt
minä tiedän että lEsus on/ ia mi<
nulla on ollut huolia eli lepo täuä yöns.

Vhtenä ehtona kysyi hänen äitins hänel-
dä, »os ei hän tahdot wiela elä, hän wa-
stais: Jos minä olisin nijnculn toi wä-
ha lapsi (loca waha lapsi oli ainoastans
wnhä vlitze wijden cuuccmden wanha) etten
wlnä synöia tekis/ kyllä minä jltte tah-
ooifin elä: toisen kerran häneldä kysytti!,,
mingä tähden hänen piti kiittämän?
niin hän wastais: Sentahden että lE'sus on minun lunastanut/ ja tälsinyt
cuoleman minun tähteni. Loppiaisena o-
ti hänelle rastas oldawa, walitti yulla lu-
jemmin, ja pyysi Isäns rucoileman ed.stäns.
että lianen piti saaman enolla. Paiwälla
stn jälken oli hä"elle wiellä wscambi, s>'"'si
ilki ja rucoil,", HERra lEsu! HCR'

ra
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lil lEsu! H'N sanoi mnös, Jumalan
witzaus on rajcambi cuin ihmisten wi<
tzaust se mene pian ohitze/ mutta
Jumalan lvitzaus ei mene pian ohitze:
lus cuolema olis minun sangyni tykönä!
hänen Isans sanoi jos Mstis Ms sinun
sängys tykönä, bända pitä sinun halajaman!
Kan wastais: Cojcil cuolema tule / nijtt
lEjus canfia lule ia otta Sielun iva»
lian; ei cucan taida cuolemata lähetti
luju Jumala. Sitten hän rucoili; HCr-
ta lEsu ota Minua poisi ei tasa au-
la inhimillinen laklcys; sen teki haN
Mammalla Kuocauxella : sanoi myös
Cuinga mietellätt Mitta cuolisiN. Hä-
nen Isans sanoi hänelle lohdutuxexi; Min H
olen kilwoituxen kilvoitellut :c.
2. Tim. 4! v. 7. Tämän nykyisen ajan
waiwat ei ole sen cunnian werta cuin
meille ilmoitetan Nom. 8: v. ,8<

Tasa tilasa oli hän cuiteygm iiijn rnc!ä«
stawamen äitiäns wastan, ettet hän tahtonut
että hänen eolmannen. kerran piti yöllä tule-»
man händä hothoman; maar! sanoi että pij-
ea piti tuleman ja cosca waha lapsi hänen
huudostans ja walituxestans herais, sanoi hän,
lapss herä, minun äitin saa lewottomudM:
ja cosca hänen äitins ennen sitä holhois hän-
dä waicka hän pijcaavnosi, sanoi hän: pitä-

kö teille/ minun äitini, oleman waiwa.
D 3 mi-



wlnun tähteni: Ia coscä hänett Isans
hplhois händä yullä ennen yhden kerran, kits
ti hän sen edest lapsillisest: nijn vli hän myös
racas ja nöyrä wanhembitans wnstan»

> . .
s-4>

y:na paiwanä Tammi-Cuusa jätti hänwanhembans hywästi ja sanoi, Rijtos mi-
nun racas Hsäni teidän l)olt)0«nisen e-
desta, kijtos teidän curituxen edestä',
ettei te ändanet minun yloZcaswa cuin
mailman lapset. Minä olen kyllä ollut
iMimätöin cantzä, cuin minä olin wä-
häineN,'' mutta ei sentähden Mailman
lasten joucosa, taicta nijncuin he owat,
ct te ole ollut cowa minun cantzani.
Sitte hän mi eron Aitistäns, ja sanoi:
l3t te 010 minua tettacan piesnyt, mji
paljo cuin minä MUistaN: se sanotan
että Ritipuclct owat cowat; mutta et
te ole olsut Minua wastan. Iatosca Ui lasna olemisista pyysi hänelda an-
dexi, mitä olis hqndä wastait ricottu, nijn-
cuitt hangin anbexi anonut dli: nijn hän mit
wastais; Et te ele miilua wastan N'c»
konut! mutta lEsuxen atmoja minä

Nnnan t Hän puhui nyt nijncmn
cackllle' sijtä mmä liedätt/ että lumaN
vn hywä/ ttt<s wanhimmat nijn hywat
owat/ ;a lumnta on Isä«sanodrn jällens wanhemmillens; jos minä
taitaisin rands teitä tasicratsillani»

,)( > )(



Ia cosca Isä pyysi että hän piti heitä
flunaman; Nijn hän sanoi: IHsus siu-
natcon minun Hitin ja minun
cndinen Hitin ei enä tarwiye siu-
nausta. lEfus siunatcon minun
sm en, minun ainoan sisaren! ja sanoi
siscrellens: Sinun pitä tekemän sen jäl-
tn cuin sinä ymmärrät, ole j«
Nitilles cuuliainen: lasten tule ans an-
texi wanhemmildans, nimittäin cosca he
wanhembitans wastan rickowat; sanodcn jäl-
lcus Aitillens: Neuwo minun ainoa st«saren cuin minulda jälilla on (ennen
hän jo oli pyytänyt händä kärsimään/ eli
ettei olla lewotoin hänen lapsillisndens Me,
waan curittamaan neuwomisella) Jumalan
pelkoon/ että hän tnl's taiwaften mj«
nun peräsan n. lEjus siunatcon mi<
nun wahä weljeni: Wät mmhetticaz
Paljo minua/ «.ojea mlnä cuoley.- Hän
puhui nyt paljo sijtä cuinga hänen wanhem-bans olit ollet hywät händä wastan, nijn-
cuin ylitzewuotawaisest lapsillisest rackaudest;
kijtti nijtten hopia äyrein edestä, cuin hänclle
annettin silloin cosca hän wiela ylhällä käm,
sämhylöitä ostaa itzellens, ja sanoi, te oletta
tainnet minulla paljo anda, waicba
teillä on wähä ollut: ja cosca hänenZsäns,
tämän ylitzewuotawaise» kijtoren ylitze n,M
cuin hapeis cuulla sitä, peljäten että se oliskehuminen hänestä, että hän kijtti wanlxm-

Dz bans
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bcms hywäxi, fa sentähden sanoi, me olem-
aa wiheljqiset olleet, se on Jumalan armo
Mit: nijn hän wastais, Jumala on ollut
hywa tma wastan/ )a te oletta ollet
hywat Minua WaftaN: Ia cosca hänen
A>t>ns kerran kysyi häneldä hänen hautamise<

meidän pita paneman
sinun ruumis cnin sinä cuolet; Nijnj hän
lvastais: Sijtä te saatte ihe murhetta
pitck - ei hän myös olis tahtonlit, että
Aitins hänen tähtens olis pitänyt yöllä wal-
woman, ja l'o ennen sanoi hän Ainllens:
Viucojlcat Jumalala/ että hän päästä
mdan sydammen wallallms filtä haiu«
sta/ mä mma tasa wiela lällUä olllm/
eli eläisin. Ia rucoilcat Jumalala nu-
vun ccmtzani että minä Mda pasisln;
tylla minä sen tiehän että mlla on äi<
«n sydän/ ia että Illallani on isällinen
lydan: ei manhemmat tahdo mjeiellans
wlstala lapsians; Ia Min euin hän
wanp.mmistans eron otti, siunais hän myös
ecncki suculaisens. Yhtenä ehtona hän sanoi:
Necuin itkewat tW ajaja/ he saawat
el, iloita talwajK; Mutta ne cmntäällä nau»
lawar/ he jaawat itke! Duomjo päiwanä.

Costa ehtolla muita Jumalisia pjtawi-
ta tnli handä catzoman, sanoi hänen Isäns
hänelle, että hänen piti myös nijldä eron ot-
taman ; ja M nijstä ystäwistä oli mpös, hä<

nelie



nelle sanonut, etkä te tahdo myös meildä e-
roo otta nijn hän rupeis jällens p.buman,
ja wastais: Gn minä tarcviye peräten
ero otta. re tulewat jälistä pain taiwa,
seen; sielu tule taiwaften, mutta Ruu-
mis ei tule waan hautaan; Mutta
Duomiopäiwänä tule M7OZ ruumis tai-
waften. Ia tapahdui että vxi r.u ös näistä
ystawistä ftmana kewänä cuoli, myös
silloin cosca tämä wirsi weisattin, Gja mi-
nun Sielun juur iloisest I'«iiera, :c.
Sangen raftast sen alia itki.
Silloin sanoi hän myös; lEsus on wer,
ta hicoillut, emi mcidan pidäis wael»
damsn W lawla tietä. la' nxi
näillä ystäwista sopimattomasti nijncuin t>
hui händä , sanoden; se on caunisi cuin hän
puhu? Nijn hän wastais: Gt te tarwitze
minua kehua, se on Jumalan armo:
Ia niin hän waikeni. Ia ennen cuin hän
wanhembains rupeis hywast jättämän, cosca
hänelle se muistutettin, sanoi hän ensin: Kn
Minä taida, en niillä tiedä, mitä mi-
nun pitä puhuman eli sanoman» Nijn
hänen Isäns käffi hänen rucoileman että
lEsus händä opetais, nijn hän rupeis syl-
ten puhuman nijncuin jo nimitetty on.

§< s.
io:ncl pätwänä samasa Tammi-

Cuusa, nijn. hän, cosca hänen silmäns ottt
D 4 ki,
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fiptät, ja ajettunet, sanoi: MinF tahdon
mielelläni että minun silmäni swat ti-
pi«lt, cuinettä wähaisen lapsen silmät ti-
piät Olisit, hän on wahainen roielä ei
dckll wois kärsiä! cuin se carwastele;
Nin häneil rackaudens tasiikin itzens ilmoit-
ti, kello, puoli ir. ennen puoli päiwä, cosca
hän wHä ennen oli sanonut, että haney sil-
znäns olit hamaran kasti hänen
Imns hända rucoilcman heidän canstans:
nijn yän iho alcoi meidän rucouxen, za
Moiti niin yletyllä Äänellä että muutkin sen
wielä cuulla taisit. 'Senjälken fanottin h/y
nelle, että in)t pidais Wetettämän yhden ys-
'täwän perän: hän sanoi ensist: En minä
tahdo outoo tänne, en minä- wielä tai-
da nijn äckistä cuolla - Mutta sitte cahoi
han »lös ia sanoi; Minä näen knaftlist;
lähetä, lähetä; hänen Isäns kysyi haneldä,
ivs hänelle piti jotakin oleman sanoa heille
ylöskchoiturexi, ioilla oli mscas ollltt-
täfä mail»!as:'hän wastals ensist, ei: Mut-,
ta sitten catzoi hän ylös, ja näki että Au-
rmgo paisti; silloin hän sanoi; Se on cau<
nist täsä maiimas Jumala an-
da Allrmssonö paista päiwällä jaZ täh-.
dct chtollä. ( Molla hän sanoi, mitämax
sclttähden, ettei hän coscan ollut, yötä! nijn
walwonut, ja hän tahdoi aina puhua todet
Men, cuin hän itzo nähnyt oli), sitten hän
jctzens pani silmäns kiini, ja sanoi: Minä
olen myös ennm ollut nijn grouwiZja

' '

' silru-
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surutöin, että minä ajattelin cosea mks
ni cuolen nijn tahdon minä pitä silmu-
ni auk; (nämät olit hänen omat lapsMset
aiamrens, soita ei yxikän ennen hawailW,,
,f!!!N hän Nyt stn iluwitti) Kttn minun
pitänet cuolcman, mutta nyt mmä ta'o-
don lzlznäni tijni sitä pikeminin cmn
l!em«n:n: nijncuin minä myös toiwon
että pian tapahtu; lällens hän sanoi:
Ki lumafaila enä ole ikäwä minun
perähän, Waicka ihmisillä on; nijn cau-
wgn cuiy minä olen elänyt nijn hu-
mala on minua Talla päi-
nallä oi hänen wgnhembans muuta tainnet
ajatella, cum että hänen piti cuoleman; MH
hänen silmans olit mM ly pimiät
räisct; nimittäin st Ma silmä f jonga h.m
taisi awata, se toinen silmä oli mimmitten
fijnni ajcttunul; hänen jaleans olit myös
kylmät' Mutta HERra tahdo, wielä tifät.i
hänen ikans 23. päiwään asti samasa Cuuuu
Silla walillä oli hänelle wälM aiwan raft
cas, ia hänen wafembi landens, junga
le hän aina »nacais, tuli nahattoman;, Mä
ei hän saanut maata oikialla puolella, muttz
wasemmalla, josa myö? hänen haawanspaiÄ
sumista ollut oli hänen wasemmalla rin:,al-
lans: Whan landchecn sqi
hän cuitenqin kewityxen yhdestä woiteesta cuin
hänelle Maan-Herran hiWcsta läheteltin:-,
sillä wälilta cosea et hän tarwinnut lijckua
mjn oli se MM, l>uvkia hauelle, nh'n cltG
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hän usein iloon aicaan walittanut, mutta oli
nimenin hm olis maannut päiwä!lä, mutta
yöllä l>men taydyi walwoa ia olla joWn
lewottounldes ja walitnxes hänen sclkäns ja
watzans ylitze; tämän hänen lewollisemman
tilans alla, sanoi hän kermn: minä toi«
»von, ettei miuila
Costa hanclda kysyuin hänen tilastans.

,§.6.
21. yöllä niin oli hänelle
aiman raseas, ia nicoili HERRAIGu,: HERra lEju! Seurawaisel-

la yö'!ä jom myös wijmeinen yöns o,
li; nijn oli hänelle wi?sa rnscanioi, ja
coili silloin cantza: HERra IElu! HCk<
la IElu! Ia smkiast walitti: Ach l Ach!,
2ich! Samana ehtona hän halais tulla av<
<uuns,hancn oinaan arcuuns: jacosca hänen I-
sunswielä kerran kysyi hän oli missi
ourundestnns, (joea tapahdui cli samana päiwä-
nä cuin hän cuoli eli paiwa mnen ) nijn hän
lvastms; Ia; Mutta cofta hänen Isäns
kysyi haneldä pidemmaldä, mingätähden hän
oli wifli antnudestans? Nijn hän wastais;
Sentähhen/ että IClus Thrlstus on
kärsinyt moleman minun edestäni/ l«
että minä olen ollut hänen ristin can<
daZgNZ. Hänen isäns tahdoi händä mui,
stutta että hän ainoastans lEsuxen pijnaan
ja euolemaM Piti uscaldaman; ei

hän
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hän myös tainnut hänen wastaustans ristin
tandamisest maahan lyödä, sillä hän ajatteli
cohca itzellens, cuca ties että HENm on
andanut sen hänelle merkixi ja wacutuxexi
hchien autuuteens; että myös Pawali sano:
IKän tästälähin minua siUcn
traiwatco; sillä minä ca<man ininun
ruumisani meidän HGRran ZKjuxen
Ghristuxrn arwet, Gal. G: v. ,7, Nijn o-
li myös tällä lEsuxen Ristin candajalla,
hmen ruumisans erinomaiset merkit mssa
cahdesa paisumitten suunsa arweisa, että hän
oli ollut hänen ristins eandajans jo lapsu-
dcstans; ja sen ristin candam«sen alla oppi-
nnt hiljaisutta ja jumalisutta HERran nr-
iron turwamistsa: injncuin jo edellä woittain
cuultu on: josta hän myös oli sittenkin pu-
hunut, että ilolla ja rauhalla minä tääwä

s. ?.

gzidenä päiwänck samassa Cuusa
joca myös oli hänen pelastuxens päiwa,
spttin hanelda puoli paiwän aicana, jos ha-
lien piti ruoca; Mutta hän wa-
stais; en minä ena tahdo nwcaa: sanodm
sitte itzestäns, nyt on minus cuolcman haju :

sanoi myös, että hän wiela tahdoi Zlitins
nähdä, joca myös tapahdm, niin weisattin
hänen edesäns, Mä nucun haawoin Lbn-
siuxen ?c. Tämän päälle seurais kello 12 »-

ri MM rascas tusca ja ja kysyi
lM
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hän silloin wastom elidista tapaans, Mitä
kellon piti oleman? ja cuin hänelle wastat-
tin ja jällens kiOttin, mingätqhden hän si-
tä fysyi, nijn hän wastais; Minä tolwon
että se jo culu: Ei paljo paremmin cuin
cari hctke tämän jä!kcn tapahdui myös hä-.
ncn pelgstlixens: täsä hauen rascala
tuxesans rucoili hän jällens HENra IA
suZ sanoen, AchlAch! Zlch! nostain oi<
fia käsiwartms: Rncoili myös, DERlct
lEju säästä ! HEMra lEsu pelasta!
sanoi myöz olcapäans olewan nijncuin wä-synen; silla hän wapisi coeo ruumisans, e-
rinomattiin oikialla puolella, joca hengen
wedos: tämä campaus päälle feifti liki yh-
den lyömään asti; sillä wälilla hän myös kKski muutkin rucoilla edestäs-Z, ja cofcahän ei tainut, mitämax, cuulla heidän ru-
koileman, että he rncoilit hiljan, nijn ha' sa-
noi ; ei yrikan tahdo rucoilla minun edestä-
ni' nnnun täyty rucoilla itze, sen wahän cuin
niinä woin: ja nijn rupeis hän jällensrucoi-
leman, nijn että rucous ole se wijmeinen hä-
nen Mestaus, sillä sitten ei hän ena p',chu-
nut enin yhden ja toisen sanan, 'ettei hänen
Mojaus pidetty loucattaman; sitten oli hän
amoastans rmcaisa hengen wedois, joten pääl-
le ylihcn kello cari, ja wijmein wpeis
pitkään wetämään, sijnen asti, että hän wa-
pahtajan lEfuren armosa autualllfesti tääldä
lUli peMttM,



GencaZiaisest pitkällisesi ja rascast lap-sen tnudist ja rascäst cuoleman caMpauttst >

ei M tästä lumälM petkäwäisist ja hywäll
wndoa pitäwäistst lapsucaisest laitta muum sa-
noa ; cUin se, cuiN Apostoli Pyhä Petctti sa-
no : Aicä on > että Dusmisn pitä hu-

malan husnesta älcaman ie. Ia
jos hurstaö tuscalla wapaari

tule, cusa sitte jumalatoin
ja fylldinen näty^

Reljäs Nsimercki
Nhdestä,

AhdiMeen j<z Heligelljsttn lMätt/j6
sitten lohdutuxeen tulleesta

Flouwastg» (^)

opettaja puhu hauesta Nain i hri
Fromva cunr muutamia '.vuosia sit-
ten cuoli, änöoi ciltzu minuu tygöns,

saiwudens alla: minä olin tullut hä-
tien cammioons sisälly ennen cUin hän Amfi
yli änm: Minä olen Suomittu/minäsiletl
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len cadotettll: Hän sanoi sen snyri että hän
oi nijn suuri syndinen, että st oli mahdotoin
että hänen piti aucuan tuleman. Muttacosca minä kysyin hänelda hänen synneistä^',
niin ei hänellä ollut niitän muuta nimiltä;
«min sen yhteisen turmeluxen, cuin wiela cci,
kisa Jumalan lapsisa asu. Minä kysyin
nijldä ihmisildä jotta hänen hywin timsit: ja
ne annoit hänelle sen todistaen, että hän ai-
na lapsudestans oli ollut hywä eli waca
Christitty. Eosca minä Nyt sen saman tai-
sin päättä hänen elämäkertans juttelemisesta
cuin hän itze minun edesäni teki, ja Myös
jotakin selwemmin olin hawaitmut hänen ah-
distuxens muodon; niin minä händä Macu-
tin sijta, että hänen niurhens piti pian
iloxi muuttuman; nimitläiN NijN pian cuin
Jumala blis woittanut paämaalins hänen
coetuxexens.

Mutta ei hän ollut soweljas hänen nyt
ölewaises tilasans käsittämän eli wastanotta-
man, ei tätä ei myös jotain muma lohdu-
tuxcn wacutusta: waan jäi Neljä wuöro'.auft
ta stkä yötä että päiwä yhteen alinomaiseen
ahdistunen eli tuscaan, että hänen piti duo-
mittin tuleman, ja emckl mitä minä puhuin
että hända lohdutta, ei se taitanut häneen ryhs
tya; wijmciftnä päiwänä hänen elä-
mästäng, nijn hänen ahdisturens otet-
tm häneldä psis: Minä tulin hänen ln«-
zöns cohta sen hetken perästä, cuin tämä ar-
mo haiulle tapahVlll; silloin han huusi mi-
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mm tygöni: LuK lohdlltlls! sula ilo/
suls cunnlcl i hän oli saanut /encaltaisen
taiwall>scn wirwomxen, että minä olen har-
wat esicuwat nähnyt sijnä mitasa: ja sen-i

caltaisna hän pHi, sijhen asti että hän
liki chtota sisulle käwi täydellisten

autuuteen.

Wijdes Usimercki,
Boden

Suruttoman ja jumalattoman pilckman
suurest waatast/ että HENlan waw

hUljccitt duomion alle jäämän/ joca
cuitengin wiela sai kaandyml»sm «rmon. (^)

s. t.
maasa K< oli yxi tnies,

köyhä ruumin puolesta, mutta sielun
puolesta oli hanclls l)»wä ommär.ys,

oli nopsa caikesa hänen menosans:
nelle oli myös melkiainen tieto Jumalasta ja
mituden tiestä > mutta hän eli nijn jUtnalatt

tomast)
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tdmust crinömaisest pahendawäisten teiA e-
IM pilM puheitten ean§n> Ma hän teki-
pilca Jumalan fänäst > ja Jumalan valwe-
West ja myös Jumalan lapsista ja teki sen
nijn puhast eli jumalattomasta että häwn o?
pettajans- Muitten esiniiesten canffa täydyit
hänen erinätis nuhdella: Wnicka nyt tämä
tapahdui ehkä ruinga todella ja ylöskehoitta-
waffesch nijn bäN cilitengin perästä päin teki ai-
noastans pilcka siitächän eli Myös muisa
Hän eli jumalattomast parhaan ikaans asti,
ja nina sijhen asti että hxi tuollettawalnen
wlck woimalliW lanMis hänen päällens.

Cofta hänen opettäjans sen cultli, nijn
Monihan hunen möneil huocnuxck
ja ahdistuxen eanha. Hänen asuma sians oli
äiwan walwalNcn> ja hänen wuoteens surcus

ja st fairaß räickcin pNhimMas ti-
lasä) ruitenZiN.taOes yMmnrryxcsä ynliä pu-
yeen canM: Hänch chcttajantz sanoi häneft
Ze tohtä) N; N-« CUiNga sinunww,, «eantza nP vN, cosia Jumala ön s!"-
uun sinun jNmatattomudesiis nijn wastoiii
iuMs fijntil ottanut, jönga hywän luma'
lan sinä co.ickia wuroituxia '.vastan olet nijn
röiMDi-ja pahasti wchManut? Mitä si-
rulla nyt oli Jumas
lnN jä feN ijäiscn ijancaickisudeN pää!-'
ls sjnttelct? M>,.' mikä ahdistus, on miNuilä
ftnck wihcljälftsta sietustas: 3ih! mitä pitä
illinun ininullö on st mftas: E«i

puhu-
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puhucan, minä tiedän tyllä eli hywin
mitä te taidaisitte ja pidäis puhuman,
mutta minä tiedän ihe mitä ininä olen
ansainnut; minä olen Helwetin ansai-
nut, ja tulen myss sijhen sisälle, sillä
minä olen sen hywin ansainut. Opettaa
ja hämmästyi paljo näitten rastain sanain y,

joita sairas ilman hämmästystä sanoi,
ja fyfyi jällcns sairalda; TiedätrsZ wielck
mitä sinä puhut? sairas wastais wiclä
wahwemmalla äänellä: la, Herra. minH
tiedän mitä minä puhun, ja mitä hir«
muincn onnettomuZ se sn, että tulla ca«
doteturi, mutta ei minulle ole mitäll
sanomista sitä wastan; sillä nijn hirmui-
nen cuin Helwetti on, nijn minun osan
on, cuitengin sijnä; sillä minä tiedält.
että minä tkten ja Wastahacoisesti
jumalattomasi elänyt olen; en minä!
nyt cnä muuta ajattele cuin että minä
helwettijn tulen.

Opettaja hämmästyi wiela enemmin,
ja huucais salaisesti wijsauden ja simiaurm
perän ja sanoi: N. N. Se on hirmutta-
wa että sinä hclwettijn joudut, joca <M
täynäns pijna ja tusca, sinä olet sen
myös tfllä ansainut-. mlttta ettet enä
muuta aiatiella, cuin
malan wanhurscastaDuomiota odota, ja
ei cnä mitän sitä wasian tehdä, se onmyss rascas: ettos sinä tahdo
ran, päälle ajatella.

E oli
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yli aiwan aneti: Opettaja rupeis aatteen buo-
camaan: O! Jumalan rastas ja julkl»
nen duomw jo mailman ylitze t Ach!
HERra lEsn, sinä caickiwaldias ja racta-
utta täynäns Wapahtaja, mitäj minun vita
Me minun waiwaiselle ja wiheljaifelle sanain
cuuljallcni sanoman: tule minun, tule hänen
cmrens ja lohduturexens; minä olen aiwan
hätäynnyt ja woimatoin, hän on aiwan dur,
mion alainen, ja hänen duomions ansiosi
jaturmellmeftans täydellisesi ylitzewoitettu.Ach!
HERra lEsu, pitäkö minun näkemän hä-
nen nijn helwettijn alas menewän, nijn et-
tei minulle olis enä neuwo sitä wastan,
waicka minä sinun palwelsas ja hänen
sieluns paimen olen: eikö sinulla ole yhtän
ncuws ja woima minun caickiwaldias ja
rackautta täynäns Wapahtajani, että autta
tätä wniwaisia sielua jällens,wastoin caikea hä»
nen cmsiotcms, sinun cunniallisenarmosylistyxe-
xi S< sairas scisatti namät huvcauxet näillä
sanoilla: Herra; minun duomion on oi-
kia, sillä humala on anoanut minulle

ymmärryren ja tiedon, ja on
minua paljo ja wäkewästi waroittanut;
mutta en minä ole tahtonut seurata,
ja minun humalalle helwetisä
oikeuden anda.

Ari asia ainoastans minulla on,
cuin m.nua waiwa, ja jos minä sen, i-

tän

X 66 X



tän taidalsinlumalaldarucsuxen caut-
ta saada, ni,n olis minulle helwetti
paljo huotiambi. Opettaja kysyi hartast
cohta, mikä se asia sitten olis? sairas wa-
stais; Minä olen aina cuullut että ne
duomitut helwetisäpilckawat JumalatH
heidän pinans tähden; mutta nyteiols
Jumala sitä ansainnut, että minun pi,
däis händä pilckaman; hän on minul-
le sula hywyttä ofottanut, mutta »pi-
nä olen helwetin ansainnut; Sentähben
Herra Opettaja, jos minä nyt ainoa-
stans tämän yhden saisin rucoilluri, etten
minälumalata helwetisä pilckais, nijn
minä tahdoisin tyty helwetin pijnaan
eli waiwaan.

Opettaja ihastui tämän ylitze ja hllusi:
N. N. ei nämät sanat ole sen joca ca-
dotetuxi tule, se on wielä yxi /)u,nalan
rackaus, (eli rackauden kipinä) sinun
sydämmesäs. Tule minä tahdon sinua
tanstas rucoilla: HENra lEsus on nijn
caickiwaldias cuin rackaudestakin ricas, mi-
nun sydammeni tiile sinun tahtes hänen ty-
göns coconans waadituxi, ja minä toiwon
että lEstls otta sinua wastan. Se sairas
wastais wicla lujemmin, catzoi opettajan
päälle smcuteldawasti ja sanoi: Herra G-
pettäjä ältät pilcatco nijn wiheljäiM
ihmistä cuin minä olen, älkät minulle
mietin kielin puhucat enä jostan toiwo-
sta. Opettaja wastais; Jumala warjelcoon

E» minua
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minua siitl': minä hawailM jotakinhi',w'.s>,
uun sydamcsäs, jcca minua waati, en tiedä
jos hämmäsiyxella cli ilolla, suun täh,
tes lEuxeen turwamaan, jonga rackaus ja
weri, ja sen woima on Jumalallinen ja lop-
pumatoin : ota sinä myös rohkeutta eli sy-
dämmen uscallusta tämän Jumalallisen Ma-
pahtajan tygö. Se sairas kysyi aiwan «ui,

serrctttina ja kynelitten cantza, Mlnun Hcr'
ran opettajan; uscaUango lninä an-
da jonguu toiwon l)lös tulla? o! mikä
crluo ölls st lNinuUc walwaistUe syn-
dllM. Opcttaja ja, tule.'HEßra

wcta sinua itzc, hau tahto hauen ar-
mons ja haisen uimeus sinun paälles tthd,i
snui eri' >a rncoili smjalkeu itculla ICsureil
iyZö: lxmeu rackaudens on »n
neu rackaus, ja cu'a syudi on womm!l,sexi
tullut, siinä häucu armvus un wielä woi,
nMsembi.

tTlijn liti euin tämä waiwainen
syndinen Hc?wetti<i oli, nijn ««

li hälien caickirValdian armsns eanffa
uncl.i litcmmäNä. Niin aiwan cum o-
petwja vaadumxcn rastasta Dliomwta pel-
kä,Z, niin armoliisest, akillisest ja ihmellisest
ilmoilta ihens HENra lEius nijncuin vxi
Nuhfi!-as ja Wapadtaja andaman rarannu-
si<z,ja syudcin andexi saamista:c. Al)! HEr-

ra
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69
m lEm, m'mm s»dämmen sano minulle sl'<
mm että sinä olet tullut armon ia
laickiwaldmisllden tätä i!?csäns cado,
tcttua syndistä etzimän ja autuaxi tekemän.

Se saims oli taman Nucouren alla
täynäns lijcutusta ia kl's»i, Ics st sijs to-
si olis, että
siNs wetäminen HGRran IGsvren fv>
gö; ja jos bän tohdei pitä tygö pake-
nemista ja uscallusia ca ckiwal-
t>ian wapalitajan tygs? Opettaja
stais: la, Jumalan kijtos! Ce sairas
uscoi sencaltaista; Ia rlwcis ihe pclwon
ilolla huoeaman: että lEsurcn piti
hauen mmosans wasiauottaman/ la
hancn caUlUa hauen caiki-
sta hänen suurista synneWns pcscmm,/
In hänen yhderi hurscari Jumalan
laplcxi tckelnän / ja aututehcn autta-
man: e» hän ollut ansainnut/
luutta että HERra lEsus sen cm-
tenäin armosta tekis/ että hän ijan-
calckiscsti taidais haudu racasta ja y-
listä. Opettaia tvqo puhutteli handa jällens,
cuinga HENran IE um, armo /a caicki-
waldiaisns, wiela ni»n isona ia eunniallisna
hänen pa,'llcns tulewa oli. Juma-
lallinen Wapahtaia piti banda wielä Sata-
nan kidasta ulosrewaiseman, joca so oli tah-
tonut eli luullut bänen ylöeniellwans. Mut-
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ta nyt rupeis hän tuleman eatuwaiser' ia
uscmvaiseri, ja sen cautta Jumalan lapsexi:
Se taiwallinen Isä osotta?on hänelle armons
lEsuxen Christ'.'xen hänen Mapahtajans
tähden, andcxi andacon caicki hänen syndins,
ja hänen piti saam/.n p«an taiwasa cuta mi-

kä suuri armo hänelle tapahtunut oli. ja lu,
nuilata kollä k:,ttä taitaman. Se smras
laisi itzens knafftist sen ylöskäywäiftn lohduta
xen ja toiwon tähden käsittä: yx» sana oli
enämmin lijckuwainen cu«n toinen; wlMstä
hän walista tijtti; Ia e-
li mela sitten cuusi wijcko silla tawalla: h',
nellc oli suuri kipu ja kärsiminen, mmm HM
pyftl cuitengin rackaudes ja uscos lEsuxen

hänen Mapahtajans tygö: ja on,
nijncum minä täydellä toi-

won, hywin perustettu uscosa autualliscsti
cuollut.

Tuudes Ustmcrcki
Jumalan hurscast duomiotta yhden
käandymättömän ja jumalattoman ttu»
warin ja pilckajan päälle/ joca syn<

neisansä äkistä ja huomaitzematahuckui. (^)
§.i
lt. oli yxi mies ylilze

ajastaica wanha, hywasä ar-
wo^
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wosa pidettawast sugusta ja jostakin tawa-
rasta eli ajallisesi hywydest, mutta yhdestwihai-
stst ja ylpiäst luonnosta eli mielestä. Se
sama oli erinomattain mahdottoman
juomisen päälle annettu, johon hän
itzens nijn lujast oli totuttanut, että hä-
nen wandubesans, M wähäinenjuomi-
nen jo hänen ymmärryxens wahinZolt-
ti. Wnlmistuxen wijcolla sijhen pyhään Jou-
lu Juhlaan, annoi opettaja hänen (joca ki-
lven heittämisen werran ainoastans Papul
huonesta asui) yhden lapsen cautta tygöns
cutzua; terwetti hända ystawällisest ja sanoi:
<tta hän näki hänen, wastoin caictia wa-
roituxia, usein juowuxis cotia käymän:
hän »nahdais cuitengm ajatella, että tämä
syndi, nijncuin multtkin ehdolliset synnit <m
yxi cadyttawainen eli duomitzewaimn syndi,
hän on jo wanha ja liki hauta, ja että hän
nyt pitä käymän sen Pyhän juhlan sisälle ja
HERran Chtolliselle: Nijn piti hänen nyt
maltaman itzens, ja monen ja suurten syn-
deins päälle ajatteleman; erinomattain, ettei
hän sitä rackaudesta ricasta HENra lEsu-
sta ollengan racasta jg chi: ja cuitengin a-
jattelcman mikä armo-Juhla meille nyt on
meidän edesam, cuinga HENra lEsus on
mailmmi tullut, meitä nxinvaisia siindisitä
etziman ja autuaxi tekemän.

Tämä mies wastais aiwan wihaisesti;
Herra opettaja, oletteco te caicki syndiset tei-
dän trgönne cutzllnet: opettaja wastais jql<

E 4 lcns:
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lelis l en, mutta minä olen eitän walmisill,
xen Cnunnntama kirkosa caicki nijn selkiäst
ja ylöökehoitlawaisest muistuttanut m ,llcoil<
lut, että Keidän piti IZsuxen Christurcusuuren rackauden päälle ja hänen ihmiftxi
tulemisens päälle ja sen armon päälle aiatte«
lemun, että hän myös wielä heitä hänen
armohons cnhu, että hän tahto heitä, mie-
lelläns rackauteens wastanotta; ja'minä
lucoilen m»ös hllonesakin caickia minun
nan cuulioitani, ja olen myös teitäkin nijn
rucolllut: ja että millä minulle hämmästyre-
xi ja myös mlirhen olen myös eilän ehton
inuwlms teidän nähnyt; nijn rackaus mi,
nnlda waaf,', että minä »vieläkin teitä ru,
coilen: Mlitta hän ei totellut tygö pllhu,
n-.ista oli minvan aica »vihainen jakärsimä-'
töin; »viimein nwömiyi hän lllconaisin muo-
don jälken, ia lupais parannusta. Mutta
opettaja rucoili händ.» wielä ylöskehoittawai-»
scsti, ettei banen pitänyt euä lumalata sM
neilläns »vihaan kchoittaman.

§. 2.
Tämä miwndymätöin mies meni sieldä,

°ei coticms meoilemcm, niincuin händä neu-
wottin; »vaan hän mmi »>btecn toiseen huo-neseen, /osa hän itzens sen »lihen (cum hän/
da neuwottin) »valitti, mncuin hänelle olis
suuri wäaws tapahtunut: Mlitta tämä wä-
ki puhui Christissisest bänen cansians, hän
mchdoi seurata sitä, se olis cohtullinen ia

hyä->
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hyödyllinen. Mutta hän meni, waicka wsc-
la edellä puoknpniwan oli, ojetes sicldä hh-
ten Gäsigiswarin taloon, pyysi clasin wijncl
ja ulospuhlli, että opettaja oli hänen pc, ä-
häns lahcttänot, että hän ihens kaännaiS:
ja siinä samasa (O! mikä walitettawa ia

canhistawamcn asia eli pilean teco) käänsi
hän itzens keffellä tupa colme eli neliä kerta
yhdellä jalalla ymbarins, ja sanoi, engö mis
na nyt itzen oikein kaändänpt? Tämän jäl.>
ken hän joi wähän; mutta hänelle rupeiZ
tuleman senkaltainen kipu, että h<ln maa-
han wajoiZ. Waki hämmästyit ja panit
hänen wuotelle, josa hän liki can hctke ma<
cais: coica hän hemis pyysit he hända co-
tia menemän; mutta coica.hän oli owen ty>
gö joutunut, tuli bändä wastan mulitamat
miehet, jotca olit Gistgifwarin tykönä työtä
tebnet; joista yxi hänelle sanoi: Wanha
Naduri, en minä ole sinua ison aicaan näh-
nyt : Tule, sinun pitä juoman minun cansteun:
hän käänsi nijn itzens jällens tllpaan tacai-sm; ja puhui näille jällens sen plchen cuin
hänelle Papin cansia oli, ja kcrroi myös
edellä nimitetyn Jumalan pilckcm (käändy-
mistst) sekä sanoilla että tölllä, ja istui pöy-
dän t!'ssö.

Mutta cosca han ainoastans wäliän u-
li istunut /a juonut, tTlijn tllli hänelle
lällens tipu: Wäki (että tupa oli läm-
min) panit hänen ulco tmvasta lawon
le macaman, ja pcmit dynyy hänen pääns

Es ala
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alla: yhden wahäisen hetken verasta senjalken
tuli, talon drängi, joca caickista naista ei mi-
tan tienpt, näki hänen macawan, catzoi hänen
päälleni, imxi tupaan, ja kysyi hämmästy-
fis; MM N. N. ulcona on lawolla
lohdannut ? hän on cuollut? wäki moxi
pelcoa täynäns sinne ulos, ja hän oli täy-
dellisesti cuOut.

Caxi päiwa sen jälken piti Papin rull-
lnin saarnan pitämän, »osa hän hänen elä-
mä ki,'rrasans seiirawaistt sanat brukais.

Mit,i tähail cuollum tule, nijn on sesen pahemdi tietty, cumga hän on itzens,
andanut juopumisen synnildä u?a!l»tun
tulia, ja cuinga keskellä
pumista on hänen pois cuyunut; hän
on lumalam pahoin ja royckiäiti pllcannllt,
»mitta Jumala on hänen äkista hänen duo,
mions eteen ja hänen rangaistuxens alle we-
tanyt, hänen päällens on taMtyxi tullut:
sVoi! tcitä jotca rawitut oletta, sillä
teidän Pitä isoman: woi ! teitä jotca

nauratte, sillä teidän pitä itkemän
ja parcuman, Lu-. 6: v.2s. luöma-cans,

sa? cumpanitten siasa on hänelle nyt perkele,
ja duomitut hänen ymbärillens! nyt sisälle
wuodatetan hänelle Jumalan wihan calki-
sta sijnä jänvesä cuin tulesta ja tulikiwesta
pala.

Alkät «jatelco, minun rackat sanan cuu-
liani, nijncuin Jumalan
feen wircaan rupeisin, ei sumgan: se tekc minul-

le
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le itzelle kipian walituxen, mutta minun täyz»
ty tämän Jumalan sanasa jo kijni pannun

ilmoitetun duomion ilmoitta. että muut
pelwon cautta auniaxi ja tulesta ulos tem<
matuxi tunsit. Andacat ftn teille mjn olla,
nijncuin tämä waiwainen ja sitä pahembi
onneloin syndinen huudais: Minun pitä sen

teille trdella sanoman, ettei yxikan sen-
caltalsten hänen pijnans paickaan

tulisi.

WeitzenM Usimercki
Mesiä FörittMst Howl-Naadist/

Ml käandymtscns alusa ei ai-
wiin cauwan aicasittc/cohta

nkW cuoli. (^

Herra (N. N.) oli yri hywin
cunnian tietäwäinen mies, hiljainen,
ulconaisest mchtetoin, ja hänellä oli

luonnosta yxi erinomainen hywa ymmärrys.
Costa hän kipiäxi tuli, nijn hän cohta
näti, että enämmin sijhen tarwitan ett>l

autua-
» » > > > »»

Nachrichten von göltlichen M)»
lungcn dcl SttK», Gcdruckt im lahr 1,7^.
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«utuari tu'la. cum ihmiset yhteisesti l»m«
lewat. Sentähden annoi hän »olla cahdon
toistakymmenen lyom m Saarna miehen
t'ssöns cutzua, jacuin h in tuli, huusi hancohtahändä wastan: Herr pastori, en minä ole
«jatellut että mlnä olisin ollut nijn liti
eoolemata; tänä ehtona on minulle il->
mci tullut että minä seison cuoleman
portsg; Minä olen woimatoin: rucoil-
rat te. Mutta cnrien cuin saarnamies la-
ffi polwillens, ni/n se sairas r>lp>?is silllrclla

ja tyotatekemi-se!!,'! Jumalan
cdcs pnhunmn eli ulosouhkeman; Uch!
<na!a armahda minun cauhistawaisn
spndisen päälleni, ja anna minulle lau-
pius tapahtua tähden! Si<
nä olet, ?ri ajasta::a sitten, cosca minä
tipiä olin, minun cuullut, et-
tä minä sinulle liipaisin että minä oli-
sin tahtonut sydämmeitäni
Mutta cuinaa olen minä minun sieluni pois
hucannut ! Sinä olet usein sanas cauttasaarnan alla minua lljcuttanut, ja omasa
tunnosani wialliser »voittanut; Mutta en mi-
nä ole andanut sen tulla Maan woimäans
läpitzc murtamiseen; se on aina minulda jaä<
l,i't paljaan hywäu aicomiscen, Ach! lu<
lnala, cliinga olen minä minun sieluni pois
tuhlannut; laupeutta! laupeutta anna minul-
le nyt tapahtua lEsuxen tähden!. en minä
«pt enambää taida. -

"

Sen jalken mjn saaniamies ylitzen näit-
ten



tm sanain rucouxesa pyrki Ihmisen
ca on tullut rpimän ja amuaxi tekemän
sitä cuin cadonnut oli: (Luc.'9:v.lO.,
Match. iß:v. ,i) Ia cohta se sairas tar-
tui sijhen ja omisti sen itMcns cli sowitti sm
itze paallens, ja lämä muutos seisoi.myös
päälle »hdcn Hetken. Tämän Mken sanoi ft
sairas; Ach: <Män yrikän säästäkö cli

parannustans cu olema n
wuotesten! Se on työläs eli rastas, minä
tahdon tällä jocaista waroiltn. Han pyrkei
täsä sicluns cchdistuxcsa hliumman armahta-
misen perän. sch! sanoi Knn mikä hywa le-
co se on, että Jomala minulle wielä lälnän
hetken ja kielen lähiöillä; sen laupeuden lah-
den minä handa mbdon ylistä.

Saarnamies saiwi: jos Jumala hmmt
wielä ylös. ainais, cinngn hän ajaltelis sitte
eläxens? hän wastais : Jos Jumala mi-
nun ylös autais, nijn minä coco mi-
nun elämäni hänelle lijios uhri)-! uh-
raisin: Mutta minä epäilen sijtä (ni-
mittäin että hänen piti ena elämän) ja
öan ansion täl dcn laupcu,
den pcrän: Tämä päälle seisoi nain crlms
coconaissa helke. Ceil jälkcn niin hän la-
lais hiljaisudcs HENrcm lEsiixen er-i sia
puhua eli käffisiell.i, ja että saarnamies pi-
ti cmdaman itzens lepoon, ja warhain,
nan warhain jallcns hänen tnoöns
Scnjälken saarnamies n eidän,
jota se saims mulitaniat lcirat chc pää^^s

icnit-
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sowittamisesa kertoi, erinomattain sen sanak
cunnia, colme kerta: Mutta ni/n pian

cuin saarnamies oli poismennyt nijn
hän tuli puhumattomax, ja,

cahden hetken perästä oli
hän cuollut.

Rahdexaz Usimcrcki
Atettu patanoitten crinomaisest kmw-
dylluftst za hmilnnst nalna wijmcisi-
lnl Jumalan Sanan cautta /
josa hcratyxcs hc öwat nnnnmin ca-

. tumuxen ja armoil chimiscn' lgcmus
xcs ollet/ nnn juruttomat, Christttyt/

;oca herätys on tapahtunut Wcst-
Inoialta eli Aincricaia/ Ncl-

janncsa mailman osasa/
Wuonna 1745» (^)

pmwänä Elo-Cunsa
Saarnaisin'minä (sano se Amen>
eaan Skotllandist uloblähetetty O-

petta-
>*)l>. 1«K. l'i>!>. r«tt. Sam!. Dnttce

lt«l) 3. Etuck. Und Wiemr Theil l. St»ck.
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peltaja) Indianereille, se on pacanoille West-
joiden lucu oli ruust kymmendä ja

wijs,, miehiä, waimoia jn lapsia ; minä pu-
huin heille sijtä sullresta Chtollisesta Luc. 14:
16,23. Ia Jumala lahjoitti minulle a»
wostans erinomaisen rohkeuden ja woiman
siihen: heidän seasans oli ai-
wan coco ajan ylitzen cuin
minä heille julkiscst puhuin; Mutta sen jäl-
ken cuin minä yhden jatoisen canl)a'erinomaistst
plihuin, joiden heratyxen minä muiden sichte»
hawaitzin, silloin ei se näkynyt muutoin lllos,
cuin että Jumala,nijncuin yxi wäkcwä tuuli, 0-
lis seuracunnan päälle tullut, jayhdellä ihmelli,
stllä woimalla caicki edcsäns maahan lyönyt-

Minä hämmästyin suuresti Jumalan ar-
mon sisälle wuotcmisen ja sen woinwllisen
waicutuxen ylitze, joca itzens roco Seuraa
cminan ylitze hajotti :e. Caicki ihmiset,
calckinaisesta ijästä, wanhat ja nuoret, lul t
toinen teistnsa can§a armolda käsitctyxi ia,
turmeluxesta ulostcmmatuxi. Nijn aiwan he
caicki sielustansa murhen pidit :c. Wanhat
miehet ja waimot, monda wuot-,
ta olit juomarit ollet, nijncuin myös muu,
tamat nuoret lapset, jotca ei wcmhemmat ol-
let cuin cuusi eli se,tzcmän aj a st aica
wanhat, seisoit sijnä murheisanS hcidan
syndeins ja Sicluns vlihe, nijn hywin cuin ihmi-
set keffimäisestak n ijästä, jase nawvi sMöst, et-
tä ne lapset (wähimmälikin jocu cistä, jos
<i caicki) ei ainoastans smt hden ollctpeljä-

styxis
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ftytts sa murhesa, että he caicki yhteisesti
näyit lijcutuxes olewan: Mutta de tunsit
«matt waarans, josa he sielun puole-
sta häälyt: he tunsit ja hawaitzit
euinga pahat heidän
ja misä ja turmeluxcs he
liman Christuxeta ihens loisit, nijncuin
MlMtamat heistä sen itze näin
Ne rMcin coroimmat ja roastanhacoisim-
nmt sydämmet tulit waadittyi itzens nöyryt-
taman ja murtaman.

I!xi arwosa mies India-»
UMist, jvca ennen oli suurcmmasa ftmttoo
mudesa ja oluasa wanhurscaudesans maa>.p
uut, la petolliscstl itzcstantz lmcktt, ctta hän
jo aiwan hywä vlis, että häneliä oli enöm?
bi tieto, tuin yhteisesti muilla Indianeraiie,
zoca myus paiwä ennen siiuv-mnialla
udella sanoi, että hän ju ylitzen kymmenen
ojasmica oli Clrisiitty ollut; han tuli nyt
sWlrmxi wiheljäistchcns tulidctzn ia murhe"sccu sitlustans ja itki catkerast. Vxi toinen
rnies, jvca jo meltian lvanha oli, jvca en--
«en oli ollut murhaia, noim> ja juoman,
(uomat owat pamnalliset synnit) hän tuli
myös siihen saatetuxi, että hän Jumalan
mmahtamiststa huusi minulle kyneleiNä, ia
lralitti sen ylihc, ettei hän wielä tainnut olla
smnlliscmbi ja muchcllifcmbi cuin hän oli,
clfä hän näki cumaa suuri, hänen maaraxs

>a cuinga cad?tl!'.'m ansaitzarasa tilasa
itzcus löysi.

§. 2.
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§.2.

~

, '^

Vnimmitten caicki rucoiiit ja huu-
sit armon ja armahtamisen perätty joca
louckaas> huonesa> ja moni ulcona owen
edesa > ja muutamat ei tainet seiso eikä käy-
dä, mutta macaisit Maan päälle. Heidän
hätäännyt tilans heidän ihe sir
nijn suuri, että josainencatzoi mnoastans
itze! päällenZ, ja se näwyi cuin ei yxikan
olis ajatellut toisten päälle, citiu heidän hm-
bärilläns olit; mutta jocamenrucoili itzellens:
että Minä olisin taitanut ajatella että he oli-,
sit heidän meiningisnns eli heidän mielesäns
eliet nijn hxinäns, cuin he jocainen mnäns
olisit ollct tihummas metzäs eli corwcsa; ja
nimä Uscon paljon enämmin> ettei he kenen-
gan päälle cuin itzc päällensä sM
nijn jocainen rucoili itzellens erinomaisesti z
wnicka he caicki yhtä lMwa ruMlit;

Tämä ei tullut muulla tawnlla minun:
eteeni > cuin M minäMiM mitasa, öliMnähnyt täyttämisen sijta euin Zach.l2:v.lO-i2«'
on ennustettu > josa muitten seasa sijnä. vi.
seiso, sillain Pitä suuren walitus itcuck
oleman Herusalemisa; lNijncuin HadM-
RiMMönin itöu MsZiddon kedolla: j«
maan pitä walittaman sucu-
cunda erinMs. v<
päiwä wissillä Muodolla, sen päiwan ml-
täinen olewcm, jona Jumala erinomaisensuuren woimans wihollistens päälle osotti, jo-
sta Jos. 16: v. 12. puhumn; josa sanat

F ' nain



näin ttluluwat,la ei olefxikän päiwcl ollut
fencaltainen. Silla Minun täyty saM,
että minä caicki asian haarat tlttklstMssiNt/
en yhtäkän päiwa nähnyt > juca tämän cal-
taineli oli< Se oli yxi päiwä, jona nijn«
euin millä olen sijtä wacuutettu, Hisß-
ra teki suuria, Pimeyden waldacUnnan
hljwittämisixi tämän cansan seas.

§. 3<
Heidän wclliturens ja catkera kipuns

oli/ yllpään tutkistetdu, aiwan coytUllinen:
ja oli se crinomattaitt merkillinen, että ne
jotca ,0 yhden ajan ja alusta olit herätetyt >

walitii erinsmattaisin heidän pahein
fydämmcns ylitze; Mutta jotca äffettäisiit
«zlit lijcutetlyi tullet, walitit heidän tähätt
asti wletetyn elämä tettanö ja pahain
toidens yliycm Ia caicki yhteisesti pelkäls
sit liimalan waiihurscasta wihaa, ja Mä
ldopumatoinda tclngaistusta cuiN he
läns ansainnet olit, ja aiwan cowiu hänu»mästynct olit.

Monda myös Wälksijesi wäest, eli
Euröpalcllsift (se on, Chnstityl tästä mcul>
tnan osasta jotca walkvlset caswoilda owat,
silla nämäc Indianerit cli pacanat owat
tnuftat caswöilda eli MotiaNit ja musta
sa) jotca Europalaiset hembeydestä blit juost
ttct Kihen cuullaxens, mitä Nämät lipilamit,
(Näin he ylöncatzoit HERran pälwelivita)
ni/lls tKltamattomllle Indianereillt puhuman

pitt

,
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piti! ssoscä nyt liamät, Europälaifet eli tu-
ropa» ulcönaiset Christityi näit mitä täsa
tapahtui jä.edMwi)
fywästa Unesta jä mUUtäniät lM
sta iUlit bMisä tUnNölsäUs) heidän cbwin tuts
meloun ja duomion äläisett titans ylitze sy>
wästi haawsitetuxi.

s.
.

.Mutta ne öuin jo eöellawoittäin olit,
heidän sieluillens lUuxerl haawoisa lewölt
lchtanset, tulit yhtähaäwä tähän nicaaN i<ttasä ttlasa Jumalallisella, ldhdutlixellä tnyielyxl
jn hi nähtiii hlljaistivesä jä
len>Wistuwän> ja Se nnwhit HENräsäincidäN Waftahtäjäsiim ZEsuxem ChkistU-
xesä itzOens iloiMM
. .MUUiamät nijstä tartuit eli
heidän ahdistettuin jä ilman lohdutustaiväisteu Wwittens käsijn, tyOpuhUttelit tzett
tä jä ylistit Oäöähtäjän HMyttä jä ystä>
MlliMtä/ ja todistit HM Wugätältainen
lnäkiä lohdutus A wiMstus hnnffä iiMis
tatt; cutzUit heitä siihen cäickein rackäMmäljs
t» täwallä, jä WmmMsemmästi neMoii"
Mä/ että hs cocö heidän si)dämlnens äitväit
hywalla tahdolla IssUMs nnnalsit jä htös-s 2 M
>- '" " " >

, (*) Taincaltaisesiä löhduitämisesta> sano Aps»
Pii Pyhä Pawali : heickdmielisiä/
n 3IM. z: ». »4;
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uhraiM: iosa minä aiwan erlNMaisisti l)ä-
-lväita taisin cuinga muutamat nilvan sopi-
waisclla tawalla ja muodolla, ilman oma
feestelcmista ja ilman tarcoitusta että Muil«
da olisi nahdyxi tulleet, nostit silmäns tai-waseen pain, nijncuin he olisit (nljncuin hs
ilman epaiteMata myös teit) armon
ja armahtamisen perän > toisten edestä
huutanet, cosca he ymbatillans Nait nijtt
monen wihchäisen siellin ahdistuxM ja il-
MM lohdutusta olevaisen tilatt.

§. s.Minun ta„ty cuitcngin tasa Muistulta
yhden erinomaisen warinotettawan esimerkin
sytcl suuresta siunauxesta cuin Jumala In,
diantmn ylöshMyxeen icilla pcuwällä lah-
joitta Täsä oli nUori Indianerein pa-
canallinen waimo> joca, NijMuin minä
lWten, ei ennen mitämar wielä tiennyt eli
ilscbnm itzelläns cuolematoinda sieluaolewan,
taicka ftnealtaisten päälle jotakin ajatellNtcan:rosm hän nyt cuuli että jotakin vutoo India-
nereinseasa tapahtui, juon hän myös sijhen,
ainoastani, nijncuin fe,lmkyi,, min-
gä caltaillen tämä asia itzesaW ollut vlis.
Cosca hän Minun siwMHen käwi, puhutteli
han lninua, ja cosca minä samin > että mi-
llä olin mieliilyt Illdiantreilie saarnata, n jn
hän nauroi sitä, ja teki sijta piw i. cuitengin
hän meni sinne heidän cachans.

En minä mela blint cauwas, mmm
jul-
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julkisesti tapahtuwaiM puhissani Inbiane-
mlle, tullut, nijn hän jo tptisesti tunsi että
hänellä sielu oli; Za ennen cuin minä
lviclä oltn mmun saarnani lopettanut,
nijn hän, jo sai nijn woimalliftnylitzewoit-
tamistn hänen ja aiwan
w sieluns tilasta: Ia tuli sii-nä fiwusir nijn ahdistetun ja murhelliftrisieluns hän oli vhdcnihmi-
<en caltäinen nähdä, joea yhdelda nuylelda
oli osattu ia kwiästi paawoitettu. Hän huu-
si ilman lackamata ja ei tainnut käydä eli
seisoa, eikä myös paicasans istua, ellei hän
joldan olis tullut kijnipidetyxi. Costa Ju-
malan palwelus oli lopetettu, laffi hän itzens
maahan ja rucoili juuri todella, ci myös
tahtonut ketän wastata eosca jocu händä pu-
hutteli, nijncuin hän ei olis eikä nähnyt ci-
fa cuullut,

Minä menin hänen tygvns, jo tutkein
mitä hän mahdais puhua, ja ymmärsin et-
tä Känen, rucouxens /isälle pjto sijnä seisoi:
HERra armahda minua, jaauta minua
minun sydämmen sinulle andaman, ja silla
tawalla hän pyrkci jongun hetken pituden il-
man lackamata rucoilemaan.

Tämä oli sillä tawalla itze työsä yxi ih-
meteldäwä päiwä, jona Jumala hänen Ml-
dans jg woimans ilmoitti < zc,

§. 6.
Rhdex«ndens paiwäns Glo-Cuusa,
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yijn minä coco päitvän menetin Indianerein
Gntzq «. lälistä puolen paiwän puhuin
lninä julkifsstja O/Mst eaichlle, cosca heica
ftitzeman ftinimendst henge Wanhoja jq nuo,
fiq coofq oli: Minä selitin heille sen p>er-
tauxen kylwäMck, Match. Za sowitin
stn sopiwqisesti heidän päällens ; Jumalapnnoj lyinulle armon ja sotyeljMlden. että
piina tqjfin.juuri selkia»ti ja Wmärtäwäise?sii sen ulospuhua; ja m»na lo»sm perästä
hchn tztfa fämä puhe oli aiwan ylösrakeOas
ftain?n ia heille ucurvoxi Man,

, Nijn cauwan cuin mjnun puheen,' päöl-?se nijn näwyi mpnda kynelsttä hejdänseasans wuodatettawan; Mutta ei yyt enchhe cuulunet erinon<attain ääneen huutaman,
WM he muulloin tehnet olit: erinomattain

muutamat, muutamitten sanain ches<hgnemisen caufta Mattheuxen if. lug. v. 28.
yiwan lujast kijni oteturj ja joil?
jq sanoilla muin mi,nu.n puheyi päätin/

Mutta cosca minä pidemmMä cahdenyli Glmen hengen ccuM aina liki yötä MHuin, nijn nqkyi ori pinomainen armyn
WbwiM nijtq sanoja seurawan, joiden
UM sanomisten Jumala erinomaistn armonWnoi; Gttä yäwät pfrsonqt heidän sie-Ivins tulran isolla huui>o!lq tulit was-

ilmoittaman; WMa en minä
htzjlle Otan peljatMn san« ollutsanonut: MuttaMyenätnmm Christuxen meidän,

<Zow»lta-
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Sovittajan ia Wauchtaian ansion Juo
Mlallisest täydcllisydcst ja kylläydest.,
ja hänen hywastä tahdostans, niitä wastan
Httaman cuin hänen tygöns tlllewat, heidän
ffecns asettanut olin, ja heitä ylöskehoitin sen
päälle ilman wijwytpstä häne.» tygöns tule-
maan.

Tämä huuto tuli aiwan pian nijldä
muilha waarin otctuxi ja cuultuxi, jotca i<
tzcps tänne ja sinne edellä woittain hajottaa
net olit, jhtca sitten cohta itzens jällens ym-
bäristölla cocoisit; josta minä tulin waadi,
turi että minun puheisanj ia Dwangeliumil-
lises Urmon cutzumists pyrkimän: sijhen asti>
yttä caicki, (paitzi caxi eli colme) buudon
fgnZa seeoitetuisa nijnoujn ai-
y?an sulaisit; jotca näwyit meidän suure-sa Wapahtajasam osallisuden löyranen, ja
hänen armostans olewati wacuutetut.

Muutamat jotca päiwa ennen ei paljo
enämmän cuin wngun liicutuxen käywxisäns
olit tundenet, ja itzestäns hawaita andanet,
ne löysit itzens nyt sywaldä si)dammesäns
hawoitetuxi, ja heidän herätyxens nawyi, yh-
teisesti caicFcin tykönä, aiwan niin woimalli-
nen plewan, cuin endisenakjn päiwana. Hei-
dän seasanZ oli itze työsä suuri walitus
ja waikeroitzeminen; ja cuitengin
itzecukin edestäns ja itzellens walittawan
ja waikeroihcwan; sillä heidän ahdistuxens
murhens ja murhen pitämisens oli nijn suu-
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ti, että jocainen itze edestäns armo rucoiliia
Stmon pcran huusi, nimcuin ei ketän muuta
«lis heidän tykönäns ollut: Heidän huutons
vli: 6uttuwm2liKg!umneli! 6uclUmm3U><2»
lumnel, H<3Rra armahda minun
päällen, HKHra armahda minun pääl-
len!

Cofta nyt namät Indiani parat
<

jot-,
ra ennen olit heidän epäMmalallisil!ajuh<
Hillans ja hmviwrillans juopunein ta-
wa!!a iloinet ja ulwonet, nähtinnyt näin,
xucoilewan, »a Jumalan tygö mincuin mä-

tkisin huutawan, että hän heille armon an-
danut olis, että uscofa hänen caicken rac<
fammasa Pojasans/ mailmanWapahtajasa
psalliset olla, njjn Ota tuli juuri moni sisäl,
Msti li j cutetuxi. Grinomattain löisin,
niinä caxi eli colme heistä, joista nu-
vulla oli toiu?s, että he
sitten eilen ehton, armon ja lohdutuxen
käsittänet olit: nämät annoit itzena
znuitten armoitettuin ja iloi-
tzit sangen suurest, että Jumala tämän
hengellisen räändpmisen waieuturen,

muittengin päälle scncaltaisesa
p?oimasa, oli toimittanut ja edesautta-
nut, tc.

§.B.
päiwänck Gls^

Euusa, jouduin minä jällens Indianerein H/>Zö, ja ruue<sln W yijtq erinomattain pm
huttele-i
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tzuttclemaan, jotca armsn ja lewyn
heidän fyd.ämisäns Christurelda
Christuxesa käsittänet olit,; Ia alMoihm
neuwolla, !ohd,uttamisella, neumonusclla ia
tarpellisilla muistutuxilla, bcille pidemmaldi
awullinen olla, ja eteen päin faatta..
ta fijhen tuli myös muita, jotca halulliset o-
lit jocaitzen sanan, cu.in minä heidän sieluns
hcngellisexi parhaxi puhuin, cuu!em.an,
pP toisens pcpän ja coeoisit itzc!^

Cosra nyt Minä puolen hetken werran
näitten ciffsn käändlmeitttn cansta olin
nut, nijn he tulit sijtä Jumalallisesta Ewas<-
geliumin t-otulldesta cocoiians sisälle otetuxi ja
uijncuinsulatuxi; Ia Keillä oli ypi M-
Vöitztwäjnen tahto ja halu, että
Cbristuxesn osalliset yllä ja hänen yh-

hänen cantzansn slla, :e,
Costa minä nyt yhden ajan näitten

canha olin, mieltänyt, nijn millä käänsin i-
tzeni nijtten toisten Indianerein >a pu-
huin heille sen textin ylitze Luc. ,9,: v. w.
Ibmistn poica tuli eHimän. jawapahta<
man sitä cuin oadotottu oli. C,l minä ollut
wielä cauwas minun puhesani fullut, cum
yxi uusi ylösherätys suurosa mitqsa heidM
tykonans ylösnousi, nijn että huons äända-
wällä huudolla jahuöcquxilla täytetyn tuli; cos-
ca minä nyt päälle pidin meidän hywan
Paimenen jaWapahtcyan ICluxen Chnstuxen
lqupilldest, pstäwallisydest ja muche-n pilämi-
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sest, näille waiwaWs sondisille pllhella, syt<
ra itzens cadonnenq pidit, ja ei »htän tietq
jtzellens tietänet ettq wälttä turmellusta: niin
he wiclä enämmiii tulit lijcutetuxi, »a

ahdistus ia murhe tuli sitä suu-!
remmqxi, ettei he händä löytä taitanet, ja
sencaltajsen Mwäßisen eli suloisen Mapahs

tpgö tulla,

S-9,
ihmiset jmea edelläwoittaln ainoaa

stqns olit Nuncuin sotakin wahän herätetyt,
he sait nyt heidän syndeins ja suupen wihel-
jailydons tundemistsg »hden sywau jg kipiän
haawan heidän sydämmisans ia omisq tun<
noiftns: mies erinomattaisi! ,

iocq ei em
nen coscan ollut herätetty, hän tuli nyt, sij<
hen, että hän kiwullq tunsi, Nttä luma-san sai»a on Mwä ja woimallinen ja
terawämbi ouin cqpi terckinen mieo«
fa« joca sydämmen siftillyxijn tunge. Hän
plj sieluil kiwnlla nijncuin läoihe jäwistett»,
ja hänen murhens hänen sielnstans oli, o->
man tunnon ymmärryren iaRaamatun iälken:
Silla hän sanoi/ M caickl hänen
syndlns m harloilctty lumalattomus
dcns hänen tähän asti niietctysä elä-
mä kerrasans/ nyt hänen muistosans
M nijncuin tuoret/ nijncuin ne tä-
väpäna olisit tapahtunet ollet! ja
kaiM mitä hän monoa wuotta sittenoli



eli paha tehnyt tuli hänen efens/ntzncum st M pllut cilcn tehty,
Mjnä söysi?. myös yhden, Ma ftn

jälken euin hän päiwq päiwälda ymM tun-
nolans rascauttzttu >g kiwulla rasireW on,
pvt pl< arnion ia lohdutllxe>! Christuxeldq ia
Christuxela löytänyt

< »a lEsusta hänen
soisen, »'lösottarnisens edestä < sydämmelliseiti
fijtti. En minä nluutyin taitanut cum In-»
malan hpwyden ylitze iloita ia
ca tällä paiwällä nijn ftlkiäst nahfawä oli;
looainen pllhe näwyi jotakin hywä Micut--
tawan, locqitzella päiwällck tuli elickH
muutamgt ylssberätetyxi, e.li myös lo'o-
duwxella ja woimalla Jumalajda. av-

Se oli myös lohdullinen ja iloi-
nen päälle catzella< cuinZa ne armoitetut <>

tzens siinä käytit, costa he nait toiset pelwol,
ahdistuxM ja peljästyrella täytettynä,

ja hejdan edestä n s h?idan sydaM
mens Jumalan tygö ylensit ja guri huusit
hända nijtten armqhtam.isest, eli nijlle. W
myn vsvMest ,:e,

tz. ie»..
fNutta ne jotca Julpalalda Mt

Bwun jg lyhdutWen saMet, jg selkisi,
esimerckin heiden autyallisesta mnnto-
xestans iyestäns n<iht»a ne o-
lit aiwan nöyrät ja Jumaliset, ja 7-

tawalla k<iytit
hMin; Ia minä olin minun miee
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lefäni aiivan hywin wirwotettu, cofta minä
näin että heidän oma tnndons oli nijn arca
eli mchten ja kiwun tundewainen, josta mi-
nä ainoastans yhden esimerckin tahdon edes-
tuoda. Nlmittain, minä loosin yhtenä
muna yhben 'Waimon täynäns nuirhen pi-
tämistä 'n murhetta, ja cosca minä kysym
syyn perän; löysin minä että fo asia cuin
händä msitti seisoi sijnä: Gttä hän edtol-
la ennen oli wihastunut lapstns päälle,
josta hän nvt oli täynäns pelosa ja
»nurbctta; tTtijncuin että hänen wiha-
siumistns olis ollut ilman järjestystä ja
syndinen, nijn että hän warham sen y-
litze oli unesta herännyt < ja ennen cuin
pä:wäl'än tuli ruwennut sywästi sen y-
liye huooamaan, ja jonguy senylitz? Hli itcusa pyrkinyt;

§. n.
Caho nyt racas mmgä ar«

nion jo pacanoille osottanut on,' ei-
kö täsä nyt sijs fowi ajateta, ei ainoastans
Apost. Teco. Kiri. n: v. 18. tTlijn on sijs
humala andanut paeanoillenqin tään-
dymyxen elämähän, Muttg myös sitä cum
Wapabtaia lEsus sano: Monda tulswat
Idästä ja lännestä, ja pitä Abraha-
min, Isachin ja Jacobin cansia tai-
«van waldacunnas istuman. Mutta
valdaounnan lapset hcitetän ulconai-
/een pimeytten: Siellä pitä oleman itcu

ja
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ja tiristy. Mätth. s:b.n,l2,
Iä erinomattain, cöscastaincaltäiset lijeutuxet
ja herätyxet jo tapahtunet owat> nijn tule>
tämän wijmeisell ajan sichten myös ajatella;
että WapalMä lEsus on ilmoittanut E-
wanZeliumin saarnmnisengili dlewan lopun
ajan wljmeisistä sanoden: Tämck
waldncunnan jKwangeliumi pilä sitar-
nattaman cälkesa mäilmasa> räikille pa-
tanoille töbistuxeri: ja Dl sm tule lop-

Match, 24:v. i^Muutoin on naista kW hawaittawä)
cuilW ttamät assöin käändynet pncnnat, wiela
taitamat oliä Cbristityille ei ninoastäns HY-
wäxi csimerkixi / niuttä Myös mlhtexi) ettei
he Jumalan Sanan woimastä m wäicutu-

nijn ole
seri ja lvytämisexi, tmisen parannuin, jär-
jäsNMsa> ja sm ahtan portin läpihe> HKas
pahtchcln lEsuxen sydamelllstn neuwoU jät-
ken, pyytänet sisälle knyöä. Luc: iz: V. 24»
Siinä kirjaft/ josa näitten pacanoitteu kääns
dymisest Saxan kietesä ou jllffi tullut >

i)lis
wielä paljd snälnmin, ja Uijncuin roes kM
sencaltaisesta pacanoitten lijcutMsta
lan Sanan cautta; jos se eaicki suomen kie-
leen käätyri tulis: Mutta nijncuin ei tiämät
bladit sitä myöden alina> että caicki täsa
edes tuodei, liijn tahdon mlna nyt ainoastani
lyhemMU muutamista lijcutUrista wielä niai-
uita, ja sitte edespäin ne ihmellistmmät
cutuxet lopulda edMiodtt, josta minä nyt

jällcns
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jallens itzen eteen otettuunesimMK käännän,
seuräwaisellä täwälla^

§. i2.
~ Nifn Vli nidos usiat wänhäi miehet yh-

desä suuresa sydämen äl)d,<Wes h«dän ca-
dotetiln Sieluns tilan ylitze, nijn he
woinet ihens pidettä , yli näilen huutä ja
tatkerästi itkee, jocä heidän huutöns jn i -

runs, heidäti suurett sywän jä sisällisen Sie-
lun tllsctm jä kiwuN niln että sille,
ruin tämän näki ~wattämättömästi täydiji si),
dämelle kahbä: 9cijn woimMneu oli Snna-
lau calckiwajbiäisudenwäicllills sieidnn sea-
saM Sinä 24. päiwänä Olo«CUusa,Niin Miiiä jällens wietili ebetlistn puolcii
päiwäli eriiiotnäisijn puheisiin miiutamitteii
herätettyin INdianettin Mnstä, Mincuitt tär-
coitMs Sett Pyhän TnsteN päälle, jöngä
heidän myös wastnn ottaman piti: Costa
Minä nyt taMän Jumalallisen ärmoii wälicap,
palcii öikian tuol,noi, ja taidon heille' selitin jHeM Myös, heidän welwollistlöens Humala-
ia wcistaii siiiiä, ja cuinZa Meidän pi-
t<i sijnä pyhäsä easteja ihem cocbnans
Huinalalle ja Cbnstuxelle andaman jä
omaiftideri ilhraniän, näytin jä osotin:
Nijncuitt Myös, Mitkä tvapaudet jn oi-
keudet sijtä saavan, että sen colme

Zumalan cansia sllä lijtosa: Nijti
lnuUtaMat helsta crinoMcittaisin tulit niiicuin
täkkaudW Jumalan tygö cocvnans täytetä

xi^

)( 94 X



p. Esnialken minä castoitl 2f. Henge

lasta.
Cvscn nijtten joucko> jotcci päätie ca-

hoit olit pbis mennet, mjn minä cutzuin ne
castetut pcrsonat jallens cocoon, ja puhuttelit
heitä wiela erinomaisesti, ja sijna snmasa mi-
nä waroitin muita waarm - ottarvaisesti pääl-
le cuuleMan: minä johdatin casiettuin mie-
leen, Se» suuren tcsn, cuin he
saanet olit, ja heidän jultisen lupau-
xens, jssa he seissit, että wnstä-
päin luttialalle ja heidtln Wapcy-a-
--jallens elämään, waruittan! «ei-
tä smuttoMaji eli ilMan MUchetla elämästä ie.

Tämä. oli nyt MijM yxi toiwotettli
sulltesti iloinen päiwä, heidän sydämMens ö-
li sijna peräten kijlMi otettu jci eitä
he fenca!taWa julkisella Muodolla itzetw Ju-
malalle coconans uhrannet olit, ja Keidmi
tntkaudens keffeuäns nätrchi sijna samasa oft
tein eli lujast heidän feasnns hallitzewan:
he orit toinen toisens käteen kijnui, >a ofvtil
toinen tiuseitens ftncaltaistn lembeyden ja si-
sällisen racknuden, uijncmn hetdän shlZäM-
Mens olis ollut lujast hhteU sidottu: ja tä-
mä tosin tapahtui silla ajalla cuin minä hei-
tä puhuttelin she osotit ihcns toitien töisens
cohtan nijn, että ori »Macmnen päälle ca-
tzo:a kyllä olis löytänyt itzöns oikein li»clltetlt>
ri ja ytos kehoitetuxi että ihmetellen Ulos/
puhjeta: cuitengi», euinga he

tsi-



töimn raÄänct pitäwät<>
UsiimUi at muista IvdMercista jotca
tämän näit ja ruulit, tulit sen cautta ni-
Wan liMettixi, Wt Mkewst ja olit sangen
lMllliset tästä ilosta ja lohdutuxtsta mdös
dfalliftpi tulemaan, tuin wsten. saanet
fckä itzs heidän 'cäswons muodofä että
heidän Äi elä««ktt'mLans i-
Wansa osotit-.

Gijnä I<s. p/;wänH
mstt minä menin Delckwarm CuninZastn
tmcamäau; eosca minä Eouw-Cuttsa Mia

niju hän luultin jo cuvlcNtali edeö «le-
hvän ra cuslemän: hänoli tuolemnn käsistä ja silllens
terwcxi ttÄut. Minä puhuin hälim
cachanv ja MuutamittdN muiden, euin bä-
l'.eu mnAnsolit, sijtä Chrijtillisestä uscotta,
ja wirtin roco jälkeen puolen päiwnn heidän
michans» ja sain myös Mä mamman' toi-
won cuin Minä blin luutut ja odotMnut.
Cc CuninMs liHvyi aiwan hywän tahtoi-
ueN ulewan ja myös slwjwwainen neuwoo
wastän vttaman: syta tuli minun sydämmen
ylöskchoitct'.,xl> nijn että minä ajattelin, että
lilmala oli mmulle anbawa suuren owcn
Ewangrliunnn julistuxeen ja et-
tä ylvsrakeuda hänen waldactindaans tasa
paicasa: Ee vli minulle ci wähäxi wirwoi'
luxeri /a lohdiittnexi täsä evimaas, ja se

mat-
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»MaN siattf, ittä minun yxinafsyden fä M
lvNaineN tilani, ei mnoastans ollut minulle
kewiä canda, mutta myös lohdullinen ja mie-
len peräinen»

Sijttck t6. päiwsnä OM-Tuusanjälist puolen päiwän menin minä Mm osan
CaNpunZita cusiz waki oli raitit, ja sain heisstä liki wijsi khMtNendä henge /öiden
canffa minä puhuin cbsta Minä olin otollisen
luwan siihkn CuninZalda saanut MinH
löysin M he M mwan Marin ottawaiset>
nijmuin he myös Annulle heidän suuten
luns ilmoitit> että wielakin tulla, NeunMuxiV
Vxi eli caxi oli sijnä? jotta Näwhik aiwan

heidän sieluns päälle
MiNutt mNeN oli wirwvtteM sä hywäsä
mlelesa z, että minä tämän algun näm: niin
että minä iloisilla toiwolla minun BllMnk
<an§a (sillä ilman hända ei ollut ketäkän
muuta minutt cantzani) Menin, Minun wai,
waiseen ja wiheljäisen helberijNjälleNstacaisin.

Sinä päiwänä
tulin Minä iätleNs IndianereiN tyaö lune-s
autas. MMta Mlna löysin heidän paljon
pyöriwan, ja epäjumalnllisesn täntzijn eaicki-
naisia walmistuna tekewani josta m minä
yhtäkän tilaa löytänyt eitä heitä cocosn saa-
da ja Chrisiellisydest jotakii, heidän eantzans

Josta minun mielen tuli rasitetunja peljästynexi erinomattain myös stlminden, ettei minulle ollut yhtärän Bllcki, cuin
ainyastans yxi pacana, jrca uijn hywin cu>!l

G mr.lss-
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Mutkin epäjumalan palwelureft klWi piti.
Sillä minun oma oli päimä en<
tten minun thköän P6is mennyt, että
lä oli mualla erinomaista toimittamist. Eh<
tolia talla paimällä tuli liki sata henge to-
toon heistä ta n tzam aa n. (Catzo cuinga
Christityt suruttomudesans myös
canalliselia tawalla ehto tantzia ja hyppyjä
racastawat, eikö he sijs armon alca laimijn
lyö, sitä enammin cuin he Jumalan lasso-
stä Gabbachi päiwän pyhittamiftstä kyllä
hywin tietämät, josta ei pacanat tiennst ole)
Ce on kewiä ajatella Milla murhella ja pa<
haxumi elia minä tämän yösen clllutin, erin,
omatmin että minäyxinäns olin, ja ei yh/
takan Christillisiä sielua luodosa minunseurasan ollut, ja sljnä siwusa täydyi minun
M kestcllä taintaltaista epäjumalista pcnchi-
Mta ja pauhawaista cansa: Minä käwin
lemoltomuden tähden sinne ja tänne, sijhen
asti että Minlm rulltnin ja heiigen peräten
wW ja täynnä pijna ja kipua nijncuin
maahan waipui.

Silloin minä wijmein yhteen wähäi-seen krupuun matelin, ja siellä marpuin
le nutkuin. §. 14,

Näitä tämän kijwan opettajan maiwo-
ja DlNä olen Myös tahtonut täsä nimittä,

-että Ijamataisin nnllä palamalla rackaudella
hän 0n halniniust Jumalan waldacunttaN
les pacailoittengin secaan, ja o--
li MMn sila, sata ja csltMtMMendck

pe-
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yteniba, päcänotttell fecääit
tullut, tuin Muutoin Engländerit itzens asu«
maan istuttanet o»M; josta tnyös hawatctlaitaan, euinga lawialda pacanoitteu seascl
CwanDiuMl D silldlN saarnaturi tullut dii,
ehkä jd sittekin AeljatoistakymmeUbn aja-
staica ou tutunut. Ilman sitä cuin O evels
la Mittain Ost>lndiasa, eli iöiftftl Mail-man osasa tilmittäin Wasa, eaUMn aiea ott
EwaWliumi sMnatUxi tullut, Mslahetet-tyin saarnamiesten taUtta, Saxan
da, Danmätkist, HIUsM, ZtnZlandist>Skottlandist, HollaNdift ic. Asta si
ennen nimitettl) wettafa Gott. Fresenlus ni>
Mitta sijnä ojasit cultt äjäil merkeistä on>
josa hän myös tästä erliwmaisesta tmutHestHja hemtyrssta Ilwianetein seasil näin sano l
Sijtä aiwsn ihmeilistst lijcutuxest, cUiN;
SksttlaNdin UlsZlähttetpt saarnamie-s
het saanet owät West-ilndiasä tt mos
Ui wielä tiedä (nimittäin edellä Mittain
«destuudusta pacanMen herstMst) ettei sit-
ten sle cauwan aicä, tUin se ön Äcss
Nut» Minä mshösn tunnusta M ss
bN aiwan ja btt likin M
postolittett äicaisten käsndMifteN; joK
ainsastans Monaiset jsnijts
teN ihMetsideN cantza siUdiitvttineN läl?«
ja, cuin oli PuhUS oudoilla tielills, sij-
tä eroitetaN4 MutM nyt Miich whs
l')Scs n. pci Sk'ä!!ssc! tswcrsättä I«Ä,c: m
tätans Dsichtishtt, ong.icnde libM ttckii ?- N, ib«
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d.on wiela sn pidemmälda edestuoda naiitirt
Indianmin herätyxestä ja armon lijcutujrestcu

§. is.
Sin<i

M<na sunnuntaina saarnaisin minä edellä
pMeu päiwän, loh. id iv.?-lt. Textistä»
O! i«inga käändMet siriut, lunialan sanan
woiman «utta, nijneuitt sulaisit yhteen; iiii-
nun nuoretChristittyni tulit winvotetuxi, loh-
dutetM ja wahwistetmi> ja yxi eli eaxi tuli
wastalldest MHerätetyxi.

lälistä puoim päiwan dll Minulle pn-
he Ma ylösmkendywaisesta tapaudesta fan-
§in wHrtisn eacha Apost. Tecb Kiri» :6.
lugusta., ja chwlla seWn minä ne sanat cum
jeisv Apost. K. 2r;: v. n-ts. Se
dli «Ht, mjncuin W Dwnen lvitwvMwai-
nen castj vlls itzens «<oco seuraam-
van päälle iewittäwt, jonaa oautta sodam-
met sulaisit ja Mna wirwolttM ja hedel,

tehdpxi tillit. Mmck «jattelin et-
ten Minä itänäni minun
ollut näiMt maklH» i<,r,
mdn tundcmtstn ja iijcutu»
xen ntjn ftahon wäen testelick: Mä ei
vllut mitämax yhtän kynelista cckwa scknä
heidän seasans,' «a ti cuiwigan ollut mitään
Mwatvmda.ia lW Gm cuinmum
toin »välittäisin tapahtu> ja ei mitan enin
vlletMN viis sen julkisen Jumala»? palwelu-
xen lcwvttomaxi tehdä taitanut; paljo enäm<
min oli cMi soweljas sijhen, ettaplöMäl-

ta
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ta Chriftilllsta kijwautta ja hengen liicutlista.
Ne samat, joka (nijncuin minulle si)y

vn tonvoa) Jumalan hengeldä olit autu-
allisixi uilsixi luondocappaliri luodut eli teh-
dyt, mjlle oli enstmäistr jumalinen y-
losiehoitug ja lijcutus/ za näwyjt ole-
wan iloa täyncknZ, ja olit cuitengin yh-
tä dawaa sijnä siwusa wairraistt l?en-
Zesä ja täynäns lapsillista Jumalanpelcsa: Nijn ettei fe muutoin ollut nähdä,
euin nisncuin yxi oikia eli totinen MliNliden
lasten hengen waieutus.

Costa Jumalan palwelus oli lopetettu,
menin mjna pois: (Sillä minä olin pallon
työn tekemisen kautta sinä päiwäna cywin
wäsynyt) Mutta Indianerit pyrit kesienäns,
liki cari hetke että yhdes rucoilla, ja tämä
päällepitäwäinen hengellisys ja hengellinen
harjoitus, näwyi, yhdellä siunatulla ja wir-
wottawaisella Jumalan armon sWe vuota-
misella corkeudesta < saatetuxi tulewan.

Minä olijin sydämellisesti toiwottanut,
että monda HERran omaisuden eansastatällä ajalla täsä seuracunnafa myös olisit läs-nä ollet, että he tätä caickea olisit saanet
ja cuuua, ja minä olen wacuutettH si>ta<lä jocaihen. Jumalala ja hänen hengellisen
Zionins uutta rakennusta mcastawaisen si)-
dan olis wirwoletur.i ja ilolla täytetUi ttlllut;
losca he olisit nähnet, cuinga ne< jvtca en-
nen olit nijn exywaW pacänat ja epäjyma-
litten palwckat ollet. Ma ei yhtäkän toi-

G 3 woa
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DM ollut, ja iotca ilman Illmalata maik
MaH olit, n»t senealtaisellq elämällä' lumasjan armon ia rackauoen tundemisella täyte-
tyt, sitä tahallista Isää hengesa ja totuin
dcsa rucoillt, Mmm tasa oxi melfiäinen
joucko sencaltaista teit: joea tosin sywallä
niahdyj fthammehen käydä ja Jumalan yli/
siyxeen »löskehyitta, Erinomattain cosca he
pähtin niin tunnon carttawaisexi ja sywäldä
pöypytetyxi, ja cuitengin yhtä hawaa niin
jloisexi, kijwaixi ja jumalisiri Jumalan pal«

HvelMesg, erinomaisella ihmeltelelnisellä.
§. 16,

Sjjna 2?. Päjwljnä 2.oog?Cuusa,
pli W sunnuntai: sijnq samasa <um minq
sneMn suuresst seuracunnasa saarnasin, jo-
hon monda onto tullut oli, jolca nawyit y<
tzewan aiwan mucheftomat ja suruttomat;
pijn oli myös pri u?aimo,
eaucaa sijhen tullut, joca ei wielä ollut cnul-
lut minun saamawqn, ja tzi cyscan wahin-däkän Christjllisestä uscosta ajatusta ollut

mutta nyt tullut »stäwildäns
puhnturi,ettäheidqn canAns waicka mastoin 05
piqa tabtoans tulemaan feupacundaan: Tamq
Mimo tuli n»t minun saarnani alla woimallisei
sii liicllMxi ia yMchoitetuxi Gielustans
wurbetta pichMn; Niineuin han stnH,
tzcn fohta sen jMen todisti, ote<
»V6N st«uren Kalun, xlitzen neljin tslMsnmen Hnglanhin peniculman, co<
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hän eutzuman, että myös hän stneal-
täisten murhesten hänen sielustanZ olist
juljut ylssherätetyri, ;c.

§. i?.
Ne Engländereistä, jotta Jumalata' fy<

pämmestäns pelkäisit ia wagat olit, tulit sy-
dammellisest iloisexi, että he näit, cumga,'u-
nialiscsti ja svpiwaisesti Jumalan cunnioitta>
wisen pelwolla, Indianerit heidän seuracun-
nisans Jumalan palwelusta teit, josta he
niitten eantza, joista Aoost. Teco K n: v. 18.
puhutan, ylistit Jumalata ja sanoit: tTZijn
on sijs Jumala qnhanut pacanoillenZi»,
fäändymyxen elämähän.

Sinä 28. päiwänä
saarnaisin minä jällens yhdesä suuresa seura-cunnasa, jolla ajalla muutamat minun wäe<
stan myös läsnä olit, ia tulit aiwan lii-
futetuxi. Costa se julkinen Jumalan pal-
welus oli lopetettu, nijn he ahkerudes kysyit
jos ej myöZ wielä ehto puolla saarna-
tais, että he nijn aiwan halulliset olit wie<
lä euulemaan Jumalan sanaa.

Semälken «astin minä neljätoistakym-
mendä henge, nijstä käändyneistä Indians-
reist, euusicaswanuttaja eadexan lasta. IxiW<
siä täysin casiyanneista oli cahdexantymme-
nen ajastajan wanha, ja minulla on hy-
wa pepustus toiwoa sitä, että Jumala ar-
mons cautta oli hänen saattanut Christuren
vsallifuteen ja hänen huone-wäkens yhdisty-
xeen: caxi nijstä muista olit miehet wijden
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104
kylmenen ajastajan »vanhat. M
heidän lastens canHa ylöslyckanyt muutan
mat wijkot; jo selkiät ja»vislt tuw
bomerkit hoidan sisällisestä muutoxestans olit
«tzestäns tuta andanei< ja sen minä Kin et-
tä minulle olis sitä parembi tila ollut nähdäheihän hedelniia, :c,

§. 18.
Sinä 4. päiwänä Marras,Cuusil,

puhuin minä loh. n. lugusta, jofa minä cos
<o sen lligun lyhykäisest selitin, za nijtlm
sanain oikian ymmävryxeil näytin

< ja sijtä
,ie ssinä käsitetyt Jumalalliset totudet heidän
sydämmittens päälle panin; joeg svllracunna-'
fa monen tykönä yhden hywän
«nlfen eli fydämihin sifallemurtamisen ttki:
Mij» että he meidän Wapahtajan luma-luden woiman tutkistelemisesa, cuin hän
««olluista ylssherätettylN päälle osotti,
<ulit paljon ylöskchoitetuxi ja lijcutetuxi. E-
imomaifesti cosca mma hänen lumaluden
woimans Lazaruxen päällä sijhen käytin, että
minä heille osotin, cuinga woimallinen ja
wäkewä meidän ICftlxem on nijtä hengelli-
hesti euollsita Sieluja (nijncuin mynda sil>
loin läsnä olit, jotea itzens cuolliaixi tunsit)
fnyöa hengellisten elämähän herättä-»nääs,« Nijn myös etfä häu tämän caickiwal"
diqifudens wiimoisnä pajwänä cuslleitten 5-
lösherätpxesijosotta, ja nijlle samoille, hei-han ewitew lllaW jälkeen, eIM arm»«

pal"
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palcän, elicka sen ansaitun rangaistuxen t>
gö omistaman eli ulos jacaman pitä.

Sinä oli heidän seasolis usiammat- läft
nä jytca caucaissfta maan paicoist tultet o-
lie, jotca Jumalan laupens tämän ralttta
yhteen sywaän ja heidän sydändäns painawai-
sen lnnrhen pitämiseen heidän cuslemattbma-
sta sielustans saatti. NMen feasa oli erin-»
omittaisin M waimo thminm jsca ci cau-
wan edelläwvimin wielä puVli jmwuMSeu>
racundaan tuli ftatzo cunM luopuminen myös
o>? yxi pakanallinen, fyndi), ja piltkais eli ha-
lvaisi meitä, ja caikM tawalta pyysi meitä
meidän Jumalan yalweturejäm estä ja
lewotwmaxi saatta; Tcwtä waimo tilli
Jumalan armon ihme>i mjn woimalliftst he-
ratetyxi että hän yhteen sumeen Mwheseen ja
murhsn pitämiseen hänen syndems tähden jou<
dui, mjn ettei hän yhtäkän lepy loytä
taitanut, ellei hän ensist Christuxef» maimian
Wapuhtajasa osa saanut olis.
nijn yhteisesti coco femacunnas monda
lettä ja sydämmellista huowusta haMttin>
että muutamat ihe edestäns, ja toiset
heidän ystäwittens jg silculaiMyH
tähdenloatzterasti itkit, «.

§. 59-
Pitkä^ nyt olis sanasta edes-

tuoda, mitä lamä olösherätetty ja jumalinen
opettaja näitten, Indianerein kaändyniisest pi-
demmäldä puhu. Minä tahdon sijs jällens
lyhemmin muummia ainoastans nimitti eds

G f ka



kä ns eaickikin merkillisiä afioia owat! B<
desä paicasa hän sano; st sn ihmeteldäwcl,
nijneuin se nähdän, cumga halulliset he
owat cuulemaan humalan sanaa; Mis
nä alen usein ajatellut, että he kyllä nel,
jä colmattakymmendä hetke perästyxin
hartaudella ja ilolla humalan palwe^?
lu«s läsnä olisit, jos heillä ainoastani
sijhen tila olisi. Catzo mikä arnwn mam
näillä on Jumalan sanan «lulcmisesa. To>>sesa paicasa han sano niistä, jofta jo caste^seen milct olit; Ei yritän raitista näistä
castetuista personaista, ole wielä tähän
asti sijhen tullut, että he millän tawal-
la heidän tunnusturenZ ja Christillistn
uscong pahendawafsclla ja sopimatta
Nialla elämä tzerralla ja käyttämisellä
pilckannut ja häwäisnyt olisi; waan o«
rrat rickaan ja woimallistn
grmon eautta eaicki hywyhesä seisowais
sesti «c»lsZpidetyxi tullet. »

Nain puhu tämä Indianerein Mttaia,
jonaa nimi on Dawid Brainerd myös Ju-
malan edescatzomisest ja armollisesi hallituxest
sijnä, että namat Indianerit niin ihmellisesti
cocoon tulemaan jonduit, hän sanoi: Eosca
niinä ensist tähän mga<?
cundaan tulin, nijn en minä löytänyt
yhtäkän miestä stjnä pmcasa, johon mi-
nä ensist joutuisin, l mutta ainoastans
neljä waimo ja pieniä lapsia, mutta
eosca minä sinoast««Z jongun päiwän

olin
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olin läsä nijn tuli oma
häri dä, ja mU4<tam<'t aiwan s'ihe cah«
t>cnkvmmenen pyniculman, caucaisi.'
sta vaicyistg eocooll; ja cosca nnnH
010-Cuun älusa toisen kerran heidän,
tygsns tulin hejtä tutcaman, nijn tulit
muutamat ylitze neljän l/ynmienen pe«
N''cujman tänne, Ma minua cuule-
man; ja moni tuli tosin tänne, nijn
ettei hän tjctänft eli
Npt mitä täsä erinoinattgin edestäw» ja
tapahdui, js seurgwaisesti ilman itze!-
jäns olewa aieomustg; cuin amoastang
että he olisit jotakin uutta cuullet eli
Uusijn sanomijn tytynet; lTZijn että se

nijncuin humala olis hejtä em>
tilöa haaroilda tähän coxoon tulemaan,
stijnouin tästenyt, ze.

Se on myös tasa ssmietelhäwä, sany
han, cttq he cohta, /a tosin yxi toisen jäl«
ken, lMNyxen sait, sielustans murhetta pj,
lämään, cuin he sijta siiheen tähän pmckaan
tullet olit, custa heille se Jumalallinen
tuus julistettin, ja he siinä neuwotnxi tulit.
Se tuli minun eteen usein nijn, että
heidän tulemisens meidän julkiseen Jumalan
palweluxen paickaan, Cun-ngas Saulin
ja hänen sanan saattajans tulemisen
caltainen oli, cosea he Pwphetain sscaan
jouduit ja sijnä olit, niin he cohta vnnä hei«
dän canffans propheteraisit, nijn että siitä scu
nan lftscu tuli, C»nZo Sauli Msss p?o«
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Phetam stastl: Nisn oli st my3s näitten
Indianepein eansa, jotra myös tulit-Heidän syndms ja wiheljcufydens
niin ml)us totiseen että Christuxm
<autta siitä pelastetuxi tulla, nijn pian cum he«inoastans meidän seuvarundaan sisälle tulit, :c.

Pidemmäldä hän pitkältzä puhu
Mi cuinga Jumpan armo heitä war-

ettei he, wmcka yxinkertaifudesans,
<»ndanet,'henH taoaistn wetä Humalat-
tsmitten määrillä huomioilla ja pilc«
totlla: joista Mkaista muutamat nimichristi-
tyt olit nijneuin ne pahimmat, ja olit nijn

että he pyM heitä to-
tuutta ja heidän opettajatans wastan
ylsskehoitta. Mutta he-, nimittäin käandl)<
net Inhianeritz tulit ainoastans sitä yackam»
man'< ja pidit itzms sitä kijndiämmäst
pettajans tyg>>. V>ltä cosca heidän sielMs
oli suruttomuden unesta Jumalan sanan
woiman cautta ylösheratetly fydämmclliseen
haluun että pelaftetlyi ja autuaxi tulla:
Plijn he taisit rM stMäst nähdä ja

e.ttä ne ihmiset jotca itzellens«vaiwan teit, heittä opetiajanK wastsn,
IloskehHittamHN >a wastahacoi!'sexi saattaman, wietä ihe eaicki

sywäsii suruttomuden unesa sie-
luns puolesta 'macaisit, ja ilman murhet-
ta ja jotacuta Jumalan pelwota elit ja olit:
ja iss Mliastms he M hmvamnet; mutta

he



M heistä Myös tykunänslviltMekut> M
tä he olit yxi wiraper.ämen ja lumalawinlräki: jostH hr tämän päätit, että tx>s-
«a ei he omi/tä siclmstaNd murhetta pi-

Nijn se oli sitä pähemmin iöden
muotoinen, että he olisit muitten sielui-
sta tainet mUrhen pitä.

nlMichristitthin wastan seijomisestsano nyt, hxi töitten Jumalinen Opettaja
jdca tämän Indiäncrein käandymisett Saran?
kielellä ulos andanut nimittäin wuonncl
Y4- han sano: Nijtttl! puhllUs/ jvttlt
ihens LhristitM cuhuwat/ taita sijtä
siihen rorckiammaldn käydä/ ruln
ta,' he uslvttoinla Chrlsiuxen oppla
cawahtamaan watoittawat/ jatmckens
laisen wckwatt päällens ottawat/
nPä samoja uscottomla ChristlWsta
uftosta tntaperin pitämään.

VW päätsrext, tahdon Minä Wistä
yhdestä erinomaisesta ja ihmeteldäwäs
siä armon'lijcutuxrsta, samasta kirja-
sta edes tlwda, cuin myös on lapahm-
nut siellä, wuonua 1745. josta st ennen Ni>
mitelty opettaja nain puhu.

Sinä 29. ftäiwänä löuw-Cuusa',
Aoea oli yri HERran pälwä eli sunnuntai,
sinä päiwanä saarnaisin minä lohanneren
Z. lugufta v. 1- s. Siellä oli ynnä walcoise-

... ~..
stH

Vil!» Uo«. r«lcuu 4. Thcll. I. S«!ck. l'. ;b. lc.

X loy.x



(eli Europataisista WistltyistH
Myös läsnä, nijncuiN he enimmltten sunnun-
taisina itzens myös sijnä löyta annoin Ju-
mala annoi minuus armon woimasa ja rij-
waudesa puhiia uudest si)ndymisest, ja, ha-
waittin yxi tosin hiljainen, MNtta sitä s»-
wemmäidä läpitze tungewainen Ilimalatt sa-
nan lijcutus sanan cuuliain syvämmisä:

ju huocaisit sydämmcllisesti, ja>
wina näin nljn hywin waicoisen waen stasa
ruin Indianereingin kynelet wuotawan: mml-
lamar ei tainttet itzens pidattä huudosta ja
parmmisesta, waicka ei nijtä monda ollut,
jotca nijn olit lijcutettlt ja coettelemWn nila,
jota parembi miuNll myös Mielen oli: Mut<
ta erinomaisesti näytti itzens heidän sydäm-
MeNs herätys yhdesä erinöMaisesa toliftsa
Waarinottamisefa elämän sanasta , josta Myös
ne monet huocauxet jä kynelet mattatt saa-
tettin.

Costa InmMn palwetus dli loppunut,
menin Minä cotia, että Minä eteeni otin jon-
Dun tewon ja ruumin hothomisen jälkeen jaft
lens saarnata. Mnna minlin sanan mutia-
ni tulit Ma yrl toisin perän kijnelillä hei-,
dän silmisäns, että tietä saatzaMs mitä
heidän Piti tekemän että he Muaxi tu>
lisit'. Silloin pyhä HeNgi sitä,
heille puhuin, NijN woimallistst heidän
VaMMihiNs painoi, että huone cohtä aiwM
walitnrelln, itculla ja huudolla täytettm. Hi
bbtyisit itzens caick» töinen toisens täicha täst

M,
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tttasa MinUtt i)Mbärillen> nijNcUin
mas jouckoi ja ne samat myös, joista Mi-
nulla oli syy ajatella että he wiclä olit ilmaii
Christuxeta, ne tulit caicki yhdellä erällä wois
Mallisesi ylösheräteMi, totuudella siclustans
murhetta pitämän, että he pelastetuxi ja au-
tuaxi tullet olisit

Se oli itze työsa yxi aiwän,
wa armon aicä, jona Jumalan sanan woi-
ma itzens heisä woimMscsti osotti., ja ei st
näkynyt Muuncaltaiwi, cuin että Intnala
olis taiwan halaisnut ja nfiunttt alas>
että wuorct wuosit hänen edcsäns Esaii
64: v. 1. Nijn ihMeteldäwa ja woimallmeni
dli Jumalan armon waicutus nijn
sa tilin nuoresakin lväesä : nijn että se minutt
eteeni ei muulla Mwalla tullut, cuin ettei y-

heistä olis jätetty heidän luonnolliseen
tilaans siMin suruttonutteen cuin pal/o e>
nämmiN ctta Jumala olis ylösnosnul coc»
Mailmaä kaandämääiu Minä' ajattelin sil-?
loin itzelleni, ettei minun coscan ena kenen-
gän raändymisestä pidäis epäilcman, jos se oiis
mies eliwaimo, ioco cuca se olis eli cunga
caltainen

§ 23.
Ei se ole mahdollinen että ända soweft

jan ja Nijn lijcuttawaisen Ulosmaalauxen si)tä,
Mitä HENra sinä paiwanä teki, ja mitä
simä siwusn itzens näytti ja tapahtui: wähim-
M.ixitill stlicaltaista l!losm«alausta, joca Ini>

n-ttlan
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wMn MiMMsen lijcutuxen waiiUtMN, lvl-w sielut armotetuxi tulit, selkian ja asianrantza hywin yhteWMaistN Muodon annais,
Cäsck nähtin aiwan monba ihmisiä,
jotca stn NoiVit> et-
tei .Jumala n« pphsn hengen Voimal-
liset waicMUret »täsH paickaeunnasa
wielck ollut pois ottanut eli lacata an-

Htz tullt aiwan winvvtituri M elä-
lvälsesti liftUtttllxi, että he nait mjn monba
sielua stn ahtan Portin sisällH
menewHn^

He wirchisit laista MurheN pitämistm
että he olisit aina pidcmmaldä edes käsin
maalin päin tullet saaMupi nijnruin Muitta,
mat sillä Wwalla sijta ulospuhkeisit sanoistan-sa : Sillä, hi Nait, cuinga lNjn munda Mmiestä että waimo» MNHat ja nuoret, kynclisH
sulaisit: Niinclim Muuramät heistä aiwan
Helwelit, ahdisturM hcidaN lMssans tun-
sit ; z Nijn ettei htz ulcönniststickan cnstvoil-
dc.ns muulla iawatla ulos näkyntt, cuin nijn-
tuin suuret pahantekiät, jotta kuolemaan
duoMitUt vwat ja duoMioplahille eli Mistä-
us paickaan ulos wiedän hurutettn: Sen-
callaiiien sywa suril ja ähdistlis oli nyt
heidän caswoisans hawattawa; ?ftijn ettei
muuta minun etMl tullut, cltin fe (nijncuin
minäZluulin) että e!<iwä esicuwa.'sii-
tä suuresta ja hirmuisesta sen wijmei-scn huomion päiwäst<j, minun stlmäini
cteen,sijn<i pandin: josa yhdellä puolella

tai-



taiwas ia tyWä puolella Hrlwetti aukms;
M ulvswalittuiden päälle ulossandmatoili ilo,
ja nijtten poisheitettyiden ja duoMittuin päälle
sitä Mastan sencaltaiuen ahdistus itzens näyt-

tä, jota ei ulos sanoa laitta.

Nhdexas NMtrcki
HudnlMett käändymistst tähän ai-
mun/ Christuxrn uscoon ja tunnustus
xccN/ ulöewedetty wuonna NUös
hln kiclM Präntcktyisia sansmssm/

joca nam cuulu.
sansmat ludalai-

sten käändMisest UftSon Ili-su-
xesi Päälle w Stock-

holmisa Pränbätth 17A HeiLän tunnustu-»xcsans nyt löyth Myös nämät sanat „ Me
..cuin ennen nimitrtyis (Nijntuin Puola«
«maalla, Ungaris, Turkin maalla) ja
..muisa maanpaicois olemma hajotetut,
..tuomma Jumalalle siftillistn kijtoxen, että
..hän, cUin ajatteli lupaustens päälle, ja en-
.. nen amwi pacanoille aukuudeli lahjan, jot-
..ca ei hända tunbenet' hän on Myös
..meitä, cuin meidän ymbättns - leickamattos
.. main sydammitten tähden olemma
«xi ja tähän asti ylönannetuxi tullet,«sa niincliin coitto ylhäldä, tahtonut etzia

.. Me etzeimme Jumalala Wapahtajata
«sitä woideldua Cuningasta wälimirstä: mut
«ta että me händä määrillä poluil

H la
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«Ha fa NalllsiM -teiliä, nijn hän oli eauca-
«na meistä: Mutta nyt sulasta laupeude-
«stans, hän meille itzens ilmoitta ja ilmei
..saatta, »a nijncuiij Hän meidän ylikeM on
«walwoNM l)l!)snpimään ja tukistamaan
«hajottamaan m turmelemaan; Nijn hän
~liyt walwo että hän ylösrakennais ja i>w
.«tms. Nyt hän täyttä Prophetan Esman
«sanat i5. v. Jäänet pttä tään-

ihensä, Jacobin jäänet'sen
..tewän Jumalan tygo ja n. lucz. 8: v.
..laimewä lapsi il?astu, wasti kärmen
..läwestä» ja wiet-oitettu läpsi pistä t.i,
«tensä Nasiliscuxen luölaa^

..Me uscomme että lEsus Cw
..sius/ lulnulan poica yancaickisudest/
..on ajan tm)delllsydes wndynnt Nei-
..lzcsta Mariasta/ totinen Jumala ji
.Ahminen; longa meidän ellwanhein-
..dam owat ristin paalle cuolettantt:
„Hän oli se olkia Mcsiins, uloslu-
..wattu ja Ptovhctmsa: Me us-
..commc hänen pnallcns/ simllamme
..iMmmcUämme jN coco meidän
jMuUamme>

" Cosca me m,t sinun edcfas Corkiast
«Wapasucuincn Herra, tunnustamme t>>-
..man in''i?a'n uscom, nijn me nmiä julistama
~me, että me, halamme iwastanotta ja seu<
«rata Jumalan Messmxen cocöMpia, ia me

' pyydän
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pyydämM suuresti että saatetuxi tulla sij-"
hen pyhään casteseen,että hän synnytäis
ta wastlmdest Jumalan lapsixi: Sillä"
nyt euulu meidän huonesam huuto i-"
losta ja riemusta, yljän ja morsiamen"
ääni, ja nijtten ääni jotca sanowat,"
tijttäkät HHRra sillä Hl3r-"
ra on hywä ; ja meidän sydammem kärsi"
wakiwalda hengellisestä ilosta > odottain sitä"
paiwä että me tulisimme ja iimannuisimme"
Inmalan caswoin edesä» Me neuwome toinen"
toiseme, että jocainen meistä toiwois luma-"
lan päälle,sillä meidän pitä näkemän hänen au-"
tuudensa. Silla cosca me lihan jälkenwaelsim-"
me,nijn ei hänen cunniallinen ylist xensä o!!ut"

syndisten suusa, :c."

Kymmenes Usimerckt,
Wiela

HERran Jumalan hurseasta duo-
miosta / yhden 15. ajastattalsen Po-
jan ylitze Wuonna 1731. eli sen tul-

ten/ joca cmtengm wiela armon
ajalla, muutut curiturexi pa-

rannureen (^)

erinomainen Jumalan wanhurs-
can duomion esimercki, on itzesäns
pidemmalda uloswimitettu, cuin että

H 2 se
C) O°H. PA S«ml. IH.THciI b.
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st sanasta sanaan» täfä taitais «edestuotaa;
jönga tähden minä muutamat tämän asian
selityxeen tarpelliset asian haarat tnhron ai-
noastans lähemmin niinittä, ja ne erino-
malsimmat simasta Maan edestuoda> nijn<
cllin Nyt seura.tämän PojäN Isä vli ruollut, rni
veis hän nijncuin wihaisesta ja ilkiroallaisestctjuonnosta, warhain aitins ylitze huonrn me-
liois josta tapahdut, että toscä
hänen aitins löysi tarpelllseri oman edesaut?
täNiisens tähden > että wielä äNdaa ihens A'
WivskästyyN, nijN tämä pvicä pahaani sitä,
ettei äiti löytänyt Hens welwollWi hansldä
ensin lupaa pyytämään: ja tämä hänen wibai-
nen pviecms Nitt sen WcNNijn ilkimaldaisex,
että äiti kerran wihästui, ja tahdoi poicaans
ell tätä. pudlewinda cviinaä puulla lyödä.
Mutta tämä puolelvin poira otti seipään ha-
lien kädestänsä ja lvi hända nimiltain äitians.
Hohtn senjÄkeN, nijn hänen dikia tä-
tens/ jolla hän ttitickns loi, tuli läpiä
tckptesn> ja sijnä snvufa tupeis coeo hänen
luoudons eli ruumms myös heicommaxi tu-
leman»

2,
Se Jumalinen Opettaja, jota tästä kir-

jotta, sano: äiti piti tämän asian salaa, sekä
minun että Naburitten edestä; ettei hän tah-
tonut poicaans häpiään saatta, erinomattain
pelkäis hän, että minun ci pitänyt aiwan.
hilMin tämän Vtdsalomin canj>'a ltzcni. me-^^nct- i



nettäm 'n: Sillä wälillä hän bmikais läkä-
ritä täydellä todella; Mutta se oli eaicki tur-
ha, eikä mitän auttannt. Tämä syndinen äl-
lin pehmeys cj wielä siliäkän tullut nijn wai-
wuteturi, että hän olis andanut Opettajan
hänen tygöns clitzu; Mutta äitin ylkamies
ilmoitti Opettajalle salaisesti coeo asian,
josta Opettaia hämmästyi, ja meni sinne,
mutta citi'hämmästyi enäMmin, että opettaja
hänen tietämätön? sinne tnli, sillä hän olis an-
danut poieans sencaltaifesa ti!asa pikemmin
cjiolla, nimittäin ennen cuin hqn sen olis tah-
tonut opettajalle ilmoitta. Catzö cuinga cau-
was se syndinen pehfneys taita käydä, että
zättä oman lapsens.sencaltaistcn waawan»

Costa M oli caicki asian
haarat wielä tutkinut ja äitiä waroittanut,
ettei hän millan tawalla pitänyt oleman hä-
nen wircans esteexi ja ajattomilla lohdutu-
Ma sitä tarpellista Lain työtä ja waicutU-
sta heiritzemän; Niin Opettaja sitten nieni
sisälle Pojan tygö, josta hänkirjpitta: hän ma-
eais n-uotesa, ja minä kysyin häneldä mikä
hänen tvaldais? hän wastais että hänen
kätens oli kipiä, fentähden ei hän tainnut
olla ylhälla: ennen cuin minä pidemmälda
puhuin, annoin minä hänen äitins ri?wut
eli lijnat hänen käsiwarreftans awgta, etlä
niinä olisin sen Mana nähnyt, ja se oli
aiwan hartioist ruweten nijn kämmeneen asti,
n>jn täynäns läpiä, ja cocynans nijn musta,

HZ että
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että minä hämmästyin, (silla jo Filffäri»
käden alla olles, kylmä poltto eli käkela,„ niin-
cuin se cutzutan oli wähän ajan perästä
siihen tygö tullut, jocq mustaxi muutta ia
pn cuolettawainen:) minä kysyin sairasta,
mistä ne monet läwet tulit? jongapaal-
le hän wastais ettei hän sitä tietänyt,
(Catzo cuinga yxi surutöin ihminen on ai-
na walhesa, wielä cuolemallansakin ja o-
pettajansakin edesä; Nijncuin tämä.'wastais
ettei hän sitä tiennyt, ja hän tiesi sen
kyllä, että se sijtä tuli, että hän äi-
tinsä löi; Mm he walhetta ei minängcht
syndinq pidä, wqicka m»ös walhstteliail,
Osa <?n sijnä järwesä euin tulesta ja tu«
liklwestä palaa. Ilmest. Kirj, 21: v. 8.)
Minä fysyin pldemmäldä, Jos ei hän äi«
ti'nH tällä käsiwarrellans ollut lyönyt:
Hän wastais, Iq; ja cosca minä syyn pe<
r,än kysyin minqa tähden hän äitiänsä löi?
N>!N hän tylyllä ulos, catzannolla ja yhdellä
napisewaisella ia, eowalla äänellä wastais:
(josta hänen sisälle juuttunut wihollifudens
äitiäns wastaan kyllä selkiäsi hawata tai>
fin ) Ah! mingätähden ei hän tahdo ihmistä seu/
rata eli mielen perän tchdä ja totella: minä ky<
spin; j<?H hän ott welwollinen seuramaan
äitiäns eli jos, Mm piti seuraman händä ?

Hän wastais; minun äitin pitä minua seura-
waan eli totteleman: (eatzo, cuinga synnin wal->
ha peräten edestacaisin käändä tytuudenja lu^

malan
(") KMr««,d7
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malan kassyn fa niin pimittä ja sowaise s>m-
disen, ettei hangan tasa ' enä ja wieläkän
räkrvt, että hänen olis pitänet totteleman
äitians, ja Jumalan käffon jälken nin cim-
liaisudella Kändä cunnipittaman) minä ky-
syin: jos hän oikein eli wäarm
oli että bän äitiänsä löi? hän pysyi sii-nä ja jäi wastanhacoisutcens, sanoden että
l'än nimittäin äiti piti hända seuraman.
Minä kysyin hända wiimein: jos län sitH
cadni että hän händä löi? jonga pääl-
le ei hän mitan wastannut.

§, 4.
Tämän tutkisteltmisen minä pidin tar-

pellisen olewan, että saada tietä cumga sy-
wäldä hänen pahudens oli hä,M Mirtmnlt.
Smjälken opettaja sano: nyt oli bywä neuwo
callis, cuinga minun piti päälle ottaman
tätä wiheljäista sielua , jos mahdollinen olis
ollut wielä ja oli hänen suurin
murhens sijtä, ettg tämä w lawialda tul-
lut kylmä-kekäle wielä samana päiwanä
piti häneldä hengen pois ottaman: Hän huo-
cais sydammesans Jumalan tygö, saada-xens wijsautta, ja että Jumala olis cmda-
nut tälle sanalle käandymistn armon. Sen
jälken (sano opettaja) rupeisin minä selkiäsi
ja yhdellä eläwälla muodolla ulos maala-
maan hänen suuren syndins, ja hänelle sen-
kaltaisen perän ajateldawan eteen asetuxen
tekemään, että minä olisin ajatellut kiwen-
gin sen cautta lhckuwan. Mutta hän pysyi

H 4 lijcku-
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liickllmattomima, ia catzoi wihaiftsti wälist
minun, wälist hänen äitinsä päälle. Cui<
tengin hänen aitins pelkäis, että minun piti
tämän pahast harioitetun pahaniuonisen let
wottomaxi saattaman, jonga tähden hän
muutaiuat kerrat minun puheleeni
/a pyysi mmm eteenasetuxeni sillä muodolla
eli estelemisellq kswiämmäxi saatta (eli peh-
mltystä voiallens canda) ettei hänen poicmis
cuitengaiil olis niin aiwqn paha ollut: Mutta
minä nuhtelin händä yxitotisesti, ja osotin hä<
nelle tämän synnin fuumden, cuin hänen/poi>
cansa tehnyt/ oli. siitä, että nijn äckjllinen
ja filmillä «öhtäwä Jumalan du<>4
,nio bänen päällens ali ulssmurtanut,
zoca hänen nyt pian tästä mailmasta pois ot-
iaman nitj< jq kastin hänen olla peräti ääneti.

tz. s.
Mutta että minä hawaitzm, ettH tämä

sairas työlästi elämään synnin tundoon ja
catumiseen saatetuxi tulla taidais: Niju
walitzin minä yhden picaisen walicappalen,
jonga minä ussmmin ftncaltaisisa pelwon alcm
sisä Sielun sairauxisa hmväxi löytänyt olin;
nimittäin minä asetin hänen eteeus: l:sist

hänen täsä sairaudesa aiwan wist
sijn piti cuolsman, /a ettei hän pitänyt
yhtäkän ajatusta pitämän ylösnousemifest
tä wuotesta, 2:xi eitä cuolema nijn ä»
tist ja kljrust tuleman piti« ettei hänel-
le /älnän jälken yhtäkäll aica käandymiscen
eliö ollut! Z:xi iLttä hänen sitten nijn'

)( l2<3 )(



wisiijn helwettifn zomuman piti, cum
hän jo olis siellä maannut; fa se tai«
dais tapahtua että hän jo tnnäpänä Hel-
lpettijn tlllisi lc. Sijnä siwusa «nma pani,
hänen etsens Helwctin tuscan nijn
muodolla pyhän Namatun sanoista, cuin
Minulle ikänäns mahdollinen oli, ja aina
siihen tygv lisälsin, että hän nyt pian, pian pit
Helwcttljn jyutnman, ellei hänitzens käännä

Coscq minä yhden aja» nä>n puhuin
nijn hän rupeis hicoileman, cgHoi yxitotiscs
sti minun päälleni, ja sanoi: Opet-
taja minulle tule tufta! Minä wastaisin
sinä pqhanelkinen, ei tämä tusca wiela mi-«
tän yle sen tuscan sichten cuin Helwctifa si-
nun paälles warto. Ajattele cuinga sitten
lulca olla pita cosca sinä harmain helkeii
pcräst Helwettijn menet? Tämän alla mi
na cuitengin iloihin salaiselu' sen ylitze, ettl
tämä kiwicowa sydän rupeis murtumanSentähden minä wielä tällä tawalla py»
keisin, sijhen asti että minä hawaitzm etm
hän tuscasta oli lapitze murrettu. (Eatzo
tämä opettaia pli oikein yhden oikian Fälstärin caltainen joca ensin pyysi poisleicatt
stn cuolseen lihan, ynnen cuiu hän leyvex
tekewaistä Plastarita päälle pani, joca
asia on huwä ja tawellinen, waarin otta
ftielq muillekin opettaille.)

StnjMen ettei täistä opettajq «vielä
hända sowcljaxi lohdutta/eitä Hpös wwi»»ut haip

H 5 h^
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da enä Lainhautta nuhdella, että han jo itze pelwos
ta tuscas yli, niin opcttaia tahdoi hänen wähaxi aja»,
xi ala eli omijn a»
jatuxijn, taicka palio cnämmiy pyhän hengen armon
lvaicutusten ala, jg waroitti händä että hän synd'ns
päälle ajattclis, ia sanoi ett.i hän tahto puolen het-
ken pcrqst jällen tacaisin tulla : Mnttq ettei hänen äi«
tins ia hänen yttämichcns olis mitän ymmärtämät,-
ti',' »dcst asia secoittanut, cutzui hän ne mnös ulos,
etti huoneen awaimep lygins ja meni puutarhan ha-
lien cdcsläns rneoilcmaan: nimittäin sen sairan cde»
siä Josta iällens opettajan omat sanat uä'« seura:

Ihdcn puolen heftcn perästä menin minä iällens si-
ia nijn pian cuin >ni?a «wcn awaism, hnusi haff

minun tngöni »iin paljo c»in hän woei: Minä olen
duominu, minä olen ouomitn,: hän wapisi ja tärisi
nijn aiwan , että wuodeckin hänen cantzans tärisi, ja
tuscan hiki snurisa pisaroisa putois olas hänestä.

hänen opettajans hänen iykönäns jo löysi
Hclwctin pclwon, ni,n tahdoi han myös händä itze
synnin pelcoon ja hammästyxcen saatta, ja sentähden
fenoi wielä hänen edesans synnin cauhcudest, nijn»,
cuin cnncngin, silloin cosca hän ei ftiela nuhdetta wa<
sian ottAMt, erinomattain näytti han hänelle sen sriu
tiin snnrndcn hänen tykinäns neljättä täffyä »vastan,
nimittä!» että hän äitinsä liiönvt oli, nijn myös yli
lMm coco hänen synnin tiirmeluxens; Täsä nyt hän
nimittäin se sairas c« enä olengan wastan ollut, eitä
clttllä pvytänyt, waan amioi hänelle eattisa oikeuden,
,a duomitzi itzcns: sitten tämä opettaja jälleus sano:

§. ?.

3ämän jällen rupcisn mina sijtä suuresta ft.'
wlnnosta ia yhteisestä armossa lEsuresa Christuxcla
puhuMaan, jota hän halullijesti cuuldcli: -Hän saisuuren <>nocin «ndexi saamisen perän, jo<
ca cu>t,cnssin usiammain campaustcn kläpitzez käymän
p'ti! Hän. rucoili liicfuwaisclla mielellä ja monella
tyneklla Äitildäns, että hänen piti andaman hä«
«clli andcfi i nijn myös hänen y!täMlchcldan,s, jo-

ca



ca nyt tull hänelle aiwan rackari. Rucoili hänmyös minuldakin m cosca minä yhden nöy»
ran catumuxen rucourcn hänen edesäns luin, uijn
hän rucoili juuri sydammclliscst pcräs: Niin että
nnt caikista asianhaaroista hänen tptöyäns pii suurisydammcn muutos hMllttin,,

Nyt kijtti myös häne,n Äitins minua, että mi,
Nä minun wircani hänen poicansa päälle toimitin,
su tennin nunä kielsin hänen puhumaa paljo hänen
poicans cantza, hauen Sieluns tilasta; ellei min
olis, että hän handä pysywäiscen catumuxecn hänen
jyndeins ylitzc ja uscohon Chnstnxcn päälle warc>it«
tms: sitä »vasten annoin minä hancu plkämiehcns
halduun, että hän sen pösen sairan tykönä olis, ja
neuwoin handä cninqa hänen piri hänen canlMs
puhuman ig ja Ni»n minä jätin hauenjämän erän. §. 8.

Colca minä sturawaisena Namuna jällcns tulin,
Nijn Minä sain cuulla, että hön eiummäli sen yasi»,
oli rucouxilla culuttanuf : että hali monen kertaa
ftst ykbcn toiisen catumuxen hänen syndeins ylitze
psottanut oli, että hän uscosa Christnren päälle o>
li wahwifmtiut, ,a että hän äitins ntt.imichcn, jo»
ja ei han ennen taitanut kärsi ei cna tahtonut wuo-
te.ns tptö puis päästä,

Minst löysin hänen mejkiän lcnMisesq tilasa,
ja en luina tarwinnut paljo tutkistella, ennen cuin
minä bawaittin tuudomerckit sijhen että hänen uftcons eläwä yli. Ia en minä unhottanut, että e<
«lammin saattq hänoä hengelliseen waiwaisuttcn, tar<
pelliscsti hänen rascat syndinsEwangcliumillisclla la-
malla hänelle kertyä, josta hänen sydammens tuli
lijcutetuxi, nijncuin wari eli meden waha lulelda.
Mutta cpsea minä uloslewitin minun puheeni <IE<suxen Chpisturen lunaftuxest, hänen loppumattoma»
sta asmostgnsi jg ystäwällispdcstäns, ja cuinga hän.Myös häncngin rastat spndius oli andeii andanut,
ja minää han nyt. pian hänen taiwasecu ylösotla»
«?« yli; Nijn. hän vli «nyan ilyineu cli hywaliz

mi«<
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y,>'elclia', fa ljalais sylein andcli saamlsrn wiftM
ja tijnnitystH.

Haiun endincn tyly. cli wihaineu catzandons
tuli siinä ftvchl chtecn luinaliscen, ystäwällisytccii
,'lwutetuxi. Niju että hänen armon tilaus taittin
yijn, saijoin hänen, caswoisans luetta, Mna annoin
hänelle HERräu Ehtolliftn josta hän' roastaudesi
tuli tniiomaisesli winvotc.t«xs/ ja han loh'
dullistst odotti euylcmans perän. Täsä tuli wielä
iM iocu'ahdistnxcn my>lky edes: MM HENra
lEsus, ainloi hänclie woiinan ylilzr woittamiseen
M/n että h'm niMtamittcn hottein pcrast hänen

lcwoltiscst, maliajl ja au-
iualjisest nncnii.

Srl'u»««ft HHRra» cuninn hänen fiasansit
Hcs. ;: v. 11.

""' '

Yyden —^-^

3>iftin Hcräwäiftn Sielun
Wstatnmasta

Sielun Murhesta
Armon Lohdutujkesta

ChristMs lEsuxes,
Armon eli uscyn Hengen,

ja w^lilla,
IvliZa Wnrcio yhtceiv oikian Heratyxcu Esimerc<

letncantza, on Prauttijn andanut.

Wttfttan cuin: Suru ilon edel, :c«
Armon Hengi,

M, sII Sielu murhchdit, Vuodatat fynclit Oin
päiwin y!,i määrän? Jos, lMix itket

ZWi ricnliäMiHcu »jscoonWa tqm sti»n'n tuscan.
Sielu

(*) M!, il! v. I2j IZ. Iqc. 4 i v. 3, l^
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2. M Mix itse woi,, Jumalan > culn «!<ck löiz,
Mä olen ivihölttanut, In cauwan synnis i!,aannUt>
Pois hänen tassyns heitin-, Mun syndin aina peilin.

Ärmö>t HrngK
3. NA tee nyt parannuK> Ot' Hcttgen niaicntus

Nöyttl sydä!„el kastan; lEfns °n sinun osmn>
WcrellHns t,M cMI: Äl' anna ftntzis tvaM. (H

Äietu.
4. M Oössna misätän Bö,M s,)bä,i,meM>,C!!!!t

ien ol' syndin ttahnyi, Eng HERraii tuhto tchnyt
Waan i<M racastclin, Ia suruttvluasi elin.

5. Mä R,ircoö lawin mvös, Waail niinkuin hl-
Miäs sailäji EU !cvfc.ck ujcok
totta/ En sydämeni Eng' ilzcu'rsetäx tienyt.

weti tircollisex,, <3cn juotiin Eng'SiL»
lun coscall «nistaii, Eng'itzen si)NNist siiistM

7. Milli omasi Mielestan, V°q parhar
Cmn chrjians woi pitä Scntnhdcn ehei» nijtä; Clillt
<?ma,r cuiminj,' taäniiyi; Nais Sicl» raucka n«.^i!iyi.

8. (f!.Mattma>t
Ep.lnntmlall olit, en Mntl
llinnian h«pU? muuttn; Ia HERron Hengi suutta.

5».M«n waizan miMkili niin Vtä aina pa!wclin,l.§§)
Ett'sen ma pidin m»rhen O!c!va!l juuri parhan/Enin
watzall micldaN myöden Sai» täyttä, ,uodrn, s^dcii.

io. Nlailman hecumus, Sen morin HUlNinas,
Ncnrois ja leickcis aiwan, Mä ptt'i tahdoin taiwan:
En murhest mitän tiennyt, Eng' catumuxcen riennyt.

li. Ahneun wiijyi myös Täs ftmas synnin yös>
Jos Zyrin olin woittail, Sljt ilosi taisin soitta, I 3
tcrscat ilzcn sangen; Nijn syndi mun on f.mgin.

M raha racaliin. Jumalan unhohdin: Mmi
woitton laisin ohjat Kyll' wisnic arcun pohiau: Eng'
mielcllan sijt andan Scn töyhan kattrn candc,!'.

ij. M»N ylpiäst miclcstäNf Ia en nöyrrdisiän,
Mä

(*)i.Mos.K.4:7. (")E5,46.V,?. (t).3ch.s v.44.
'§,'lac. 4: v. 4. (§§)Phil.;: v. ic:, 19.



M 3 usein wihoittelm, Jos wlhan sala «''elin, E«
li jos kiucku hunsi Muit wastan, nijnmin susi.

14. «Ln sowinnosta tienn', Ma
wuotcllani, Salainen niihan ääni M,»l

sydämmclän eli, Ia Cosso aiwottcli.
is. tzcwätcs wuotcllan Mä synnin saan,

luur pahoil ajaluxill, Säästäisi!! aiwoituxill; Eng'
HERran costo Eng' catumuxcen sc!»cn.

id.Siwuttnin hautain näinCaltaincn
Ihmisten edes olin; Mult' aina synms cuolin:
pahudes sydän walwoi Cuollettcn luita calwoi.

17. Jos mä myös kiroilin Sen hyw«r wahwi>
stin Sill, ett'mä syypär saatin Cuin kiroileman waa«
li; En oma syytän tunden Nijn synnis olin undun.

«8. Sydämen fyllndest Suu puhui ylpiäst; <-Z-)
Ne henget emu sicl olit, Cum haltian surman nuo-
let, Sydämmest ulos lensit Ia kirourijn riensit.

19. Täll muodoll' Jumalan Mä olcu wihoiltan;
Ia jos en sirouris, Ia haikiois sadaturis, Ol's
itzc elä poytän, Nijn en mä nuhdcll' nijtä,

20. Enin aina tiro ltt Enqä paennut nist, Mä
Nijhin kyllä suvsinin, Synneisän aina juosten / Pilc<
taiain isiumella Kelpais mull oleskella.

21. Mx ncnwl, oli meill Suruttomudcn tcill,:
Ca-ck ne nyt duomiox käändy, Ett Sielu raucka
«äandn; Cu>a nyt rauhan löydän/ Jo nyt lain mur.
hcn täydcn.

22. 2lck?>s)'nnin siirl-Vnt! GlwHan «ngarut!
Cuin ftnnin ylitz wuota, Waick',syndi tein enin suot-

Kull' caunir itzcn luulin,Waick cuollon ääriinllilin.
'2;. Cuin synnis waclsin, Nijn w«lheen turwaisin

pctorc» olin äris: (§) Sijs lundon nyt on wcris:
Nijn armun panin tclkcn, Sielun cuolctin nälkään.

24. Ml<« cuorman rascas on, Mun työni ja tccon,
Ei felwi hywytchcn Ia parannuxcn tieheni Tul'
DiLsu «rinoli aut>., Su» cswan cuollos cautm.

2lr»ion Hengi.
25. Näin huuda rolMsl Waiä' wiclH walkiast,

Sill'
'°" Matth. 2?: v. 27. (t) Matth. 12: v.
(§)Esa. 28:?. is.



Sill' Isä sinun <vet2 lEsuren omaan läteen. <y!
mikä armo suuri iLts' näet sun s)'noi3 juuri.

3ai a«no walmista, Sydamcs muserra Nyt
nöyröx catuwmser, Ia wihdoin useowaiser: Sun
cuormaslNsus cannoi Hengen»;

27. Catzo sencaltaisi luur suuki syndisi, lEsu>xcs wastan otta, Cuin näke usco totta ; Iä annon
tygö Waick Mc' on heicko sangen.

28. Uscost sä huudat jö/ Sull lEsus «w«n tno,
Hän äänen näändyneittcn Kyll oiule, ikäwöit'
ten Ett's hänen tygöns tulsit, Ia ustoswahwa ol'sit.

29. S>!l'hän oncutzuNui, Ia tngöns rohwaisnut
r?e tyotäkewäiftt, Cuin armo ifäwoitze/2iascau«
temt juuri: (-s» Nijn täs on armo suilri.

;o. loc' caitcsl sydämestä Jos pohjast, etcläst,
Nyt hänen tngins rulke, Hän wastan ottn iulti;
iLit' retän ulos heitä, <§> O! Sielu tutti naita.

zi.Ni ruoco murenna, W r)nlil' sammusaa, ClliN hulus wielä sl!ltze,.la tuscas waifevoitze:
Sun lEsus on jo löytän, Ia armon tien sull nayttän.

;2. Nyt hänen olallans, Sä joudut cuhdanans,
Hän sinun cotia canda d"j-), Ia Hengen elon «uida,
Sun uscos aina lisä, Se talN'allinrn Isa.

;;. Hän sinu armahta, Ia siinnist pelasta, Synnit
caick andep anda; Waick' o!'sit meren sandä, Rast
caudesans juuri; Nijn armo täs on suuri.

34. liLsuxen roeresä' tlft waatces »valaise,
Cosc' waiwan suuren tunsit, l§§,lEsuxen t!!g3 rien-
sit: Hän caikiH synncist päästä, Ia cpaAscon estä.

;>;. INsuxcn haawoisa Sun stelus lem i n saa,
Sijn tcrwex tulet cohta Cuin uscon c!o hohitailE-fnxen cuollos callis, Sull' armo ombi aldis.

36. liösuxen Nime saat Äuebuma laekamat:
Hän sinul' awun ftaita, Ia synnin tuscan
Hän tygös rauhan eanda, Ia Hengen ilon «lida.

Sielu.
Z7. O! mitkä sumun yöt On suttian sytni in myöt',

St
lo2': v. l?. (f) Mattsi. i!>: v. 28.

s§) loh. 6 : v. ?7- (") Es- 42: v. Luc. is:
v. 4, s. (§§/i Apoc. 7.' o. 14.



M piimän ivolin wäändä Ig pimiä? <U!'ck' fa>w
da. Catct' »stoi, waloLuuttu, Ett' Sielu tuscassUUttu.

;8. Mntt «Mli» lEsuicn/ Nyt täännyi tygönlantt,
Naist nlimnl lupauxist Za Hengen Nyt
Viliä «lrmvn paiwa On »ilttcuin hlöekäywä.

Zc). Cul,'raca» IHsuincil Mun cocs
In uscon K'l>,ma lisä) O! tlliwallincn Isa! O!
ZEsu otn huomas) Syoamen vlcon omas.

40. Elaiuäs cuolemas Suli' elä tuhdon tnas! Sa
ftnliit anöer annnt, Sä Muhan tygön cannat,
Sinuft Smlttl elä: Ei lEjus armo tiellä.

41. O! ilo ihan»! G! riemu tulrwa! lEsu-
j?en wlrwviMest> Ia tniwan lohdutuxest z Nyt s>)N«
Niu hhwäst jätän 7 lEsuxen joudun käteen :

42^, K-itos s,H lEsuxcll suli, vlall wäfctoäll,
Mun cxvncn jju ramban> Nyt cotia cannoi

lanaan > elän, cuolci,,,
Ia hämn olrn.(^)

(*)Roin. i4:v>. B>.
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