




Meidän Vapahtajamme

lEsuxcn KhristuM
Kärsimisen ia Kuoleman

Tutkistelemus
Otettu

Edr. 2.

Katzokamme ylös usson alkajan ja Täyt-
täjän lEsuxen päälle, joka, sen hänelle
cdcspannun ilon siaan, kärsei, ristin, ylön
kchoi pilkan, ja istu Jumalan istuimen
oikialla puolella.

Ensist Saxan kielestä luth>n kieleri, ja sijti
Ruotzfti, ja nyt sijtä 3uomexi tMty, esmo-
mattain nijdcn heränneitten, mutta lain a!I« h«k>
tann työtä tekewaistc» sjeluin palmclumi ja Hyö-

dytyxexi; että he lEsuxen karsimisesta oppi-
sit tundemaan itzcnsä ja heidän autuu-

densa Päämiehen.

Stockholmisa,
Prändatty Lars WennberZiN tykönä,

i?7L.
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Aämän sisälle annetun ulo?tnlkili,ren olen minä,
Kmisistorimnin anomurca päälle, läpilukenut, j»
yhien nijn hywm Saxan-Kielisen,
f»iu luthin «Kielisen kantza, joka jäl--
limainen, wclwollilen Censurm k.utta, wuonna
1760, Köpenhamcuisa, präntin kantta, ulos a»,
ncttu on. HERra andakon meille armon ia woi>
man, taitaxemmc latzella tätä suurta näköä (2
Mos. Kir. 3: 3.) cj yhdellä pahalla ja pahene
walsella, waan yhdellä ylöswalaistulla ja yxill'
keltaisella silmällä, joka on «voideltu silmän «lvoi»
telia; (Ilmest. Kir. 3: 18.) silla jokainen, joka
ZalZo hänen päällensä, hänen pitä elämän. (4 Mos.
Kir- 21: 8)> Götheborisa sijnä 12 päiwän»
Maalis<Kuusa, 1769.

Götheborisa.

Nhtcnfowittaisani l.itä suomalaisia »lostnlkitusto,
Riwlsin »Kiclisc» Mäspanon kantza, o!cn minä
!3yti'nyt GifnllnMon m»!cnnsa olcwcin aiwan
yhtäl.iiscn. Stokholmisa sijnä 9 p. K«sä<Knusa
1772-

Translatcr.

Käiln-
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KäändaM Muistutus,

Rakas Lukia^
fäyri yfl wähzinen kirja ulos

präntistä, jaastu sinun silmäis eteen.
si>?ä oikein tunnet itzcs,, wcheljäjsy-

des, tmmelluxes, cpaussc>s, köyhydes, ala-
siomudcs, woiulattomudes ja kadotuxes,
ja myös fen, josta tämä kirja puhu, ni-
mittäin Lunastajan lEstmn, hamn pij-
nansa, haawansa ja kuolemansa, ja hä-
nen sowindonsa ja ansionsa; nijn ej taida
toisin elia, kmn että tämä kirja tail-a
olla sinlllle sangen rakas ja otollinen; että
sinun nälkäinen ja janowaincn sjclus sil-
loin löytä täsä sen oikian ?llan ja jus,
man, joka hänen nälkänsä ja janonsa
sammutta taita, ja saapi nssolla juoda
elämän wettä autuuden ZEsu-
xen werisistä haawoista. Jos sinä tunnet
kuoleman ja kadotuin duomisn omosa
tunnosas, ja werm kostaja aja sinua ta-
faa; nijn finH pyydät tossn paeta wapa
kaupungitzin: Tämä kirja taita osoita si-
nulle jekä itze wapa kaupungin, että myös
tjen. sinne. Hos sinä kauwan ja paljon

A 2 olet
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slet itzias moninaisilla omilla
lekemMi, omalla parannuxella, omilla
töillä, omilla harjomMa; nijn taita tä-
mä kuja sanoa sinulle, kuinga sinä panet
rahas sijnä, kusa ej leipä ole, ja työssij-
nä, josta et rawituxi tule. Ia jos sinä
tulet näkemään, että sinä olet hukkaan
työbä tehnyt, ja sen punaista tautia sai-
raftawaisen waimon kansa kaiken sinun
omiisuocs kelmottomitteitLäakäritten pääl,
le tyhjään kuluttanut, ja sinun sjelus
tauti, synnin haawat, ej ole paremmafi,
maan pahemmaxi tulleet, ja sinun oma
sjeloa ja tääldä haettu ja koottu wanhur-
staudes, oma pyhydes, hywät lijkutuxes,
työs, harjoituxes, koettelemises, kulkemi-
ses, ja mitä sinä nmuta pyytänyt jakoo-
nut olet, jonga päälle sinä olet perusta-
nut ja rakendanut, luottanut, ja niistä
leooa etzinyt, jos sinä, sanon minä» tu-
lec oikein näkeinhän ja tundemaan, että
namät kaiM ej kclpa peittexi, ja ssila et
tnida niM tulla läpitze, ja seisoa Juma-
lan tdesä; jos sinä näet alastomudes, saa<
staiiudls ja hirweydes, ja että siimn o-

ms
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ma wanhiirssaudes, jos sijtä wieläkin olis
monda toinen toisensa päälle paikattua
rääpälettä, on nijn kuin yri lokai:',en woa-
te; nijn tämä kirja taita lyhykäisesti ja
yrinkertaisesti neuwoa ja sanoa stnulle,
kuinga sinä taidat werhoturi ja autetuxi
tulla; ja se on kaiketi olewa sinulle san-
gen elollinen, ja sinun naöndynelle sr>-
dämmelles ja wäsynelle ljclulles aiwan
foweljas, kosta se wihdoin löylä oikian
lepo-paikansa, Vapahtajan werisisa haa,-,
woisa, ja hänen keihällä awatusa kylje-
sänsa. Jos sinä tunnet kiwun karmen
myrkystä ja puremisesta, ja pelkät yhca,
wälttamatöinda kuolemata; nijn f.tzo y->
lös sen ristin puuhun yletyn
päälle; katzo ulko» alkajan ja täyttäjän
lEsuxen päälle; nijn sinä tulet terweri,
ja paratuxi hänen haaw.unsa kautta. Jo"
sinä olet sokia ja l-
Esus on walkeus: läh-siy hättda, luie h.'!'
nen nijn sinä tul.t walktudm
Herrasa, ja taidat ha>ien waikcudeÄnsa
nähdä walkeuden; silla joka hänen Men-sa m!e ja händä seura, ej hancu pidä pi-

A 3 m:y-
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meydesä waan han saapi e-
laman walkeuden, että hän tule walkeu-
dm lapsesi, ja waelda walkoudesa» la!>
sinä olet st)ndilien ja jumalatoin; lEsus
on syudistw Wapahtaja ja autu-xi teliä;
hän on tullut mailmaan, syndisia autuari
tekemään; hän on ylitze käymisen pois-
ottanut, ja synnin peittänyt, ja pahat
teot sowittanut, ja ijankaikisen wanhur-
staudm walkeuteen luonnut; Joo sinä
U,?ot hauen päällensä, joka jumalattoman
teke wanhurffaxi ilman lain töitä; nijn
sinim ussos luttan sinulle wanhurstaudexi.
Jos sinä olet saastainen ja synnillä' tah-
rattu; mjn ettei mitan ole puhdasta l>
«usa ja sinnu päällaö; lEsuxen haawat
owat awoin lähde syndiä ja saasiaisutto

lEsuxen Chlistuxen Jumalan
Pojan weri puhdista kaikesta synnistä. Jos
sinä' isot ja janot, ja sinun sjelus tnhto
naändyä; katzo, kuinga lEsus on wal-
mistanut hänelle ruan häiden waiwatusa
ja ristin päältä uhratusa ruumisansa ja
hänen wuodatetusa weresänsä. ZEsus
5n le katomatoin ruoka, zoka pysy ijan-

kaikin
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kaikisten elämään, jonga Ihnnscn poi,
ka anda. Hän sano: Minä olen elä-
män leipä: joka tule miilun tygoni, ej
hän suingan iso: ja joka usto minun
päälleni, ej hän kostan jano. Joka syö
minun lihani, ja juo minun wereni, hä-
nellä on ijankaikinen elämä; sillä miimn
lihani on totinen ruoka, ja minun we«
reni on totinen juoma: Joka ftö minutt
lihani, ja juo minun wereni; (Nimit,
täin ustosa, ej ainoastanS Herran Ehtol-
lifesa, waan myös erinomattain jokapäiwä
alati) hän on minusa, ja minä häneO.
loh. 6: v. 27, 35, 54, 55, 56. Jos
sinä olet synnin haawoja täynnä, ja u«
kiwisielewät, haisemat ja mätänewat
nuu huliudes tähden; lEsuren haawois»
on lääkitystä ja woidetta kyllä, jos sinul-
la on usto, yri Pyhäldä Hengeldä wai-
futettu eläwä usto, uston suu, jolta sinä
taidat otta sisälle ja nautita sitä ölyä ja
lääkitystä, joka hänen haawoistanfa wuo,
ta. Jos sinä et taida yhdesä rohkias»
ustosa ja ttlrwallisella ustalluxella lulla.
lE/uxen, eteen, ja heittä itzcs hänen jal-

U 4 kainsss
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lainsa juureen; nijn käy fuitcngin hänen
takanansa, ja pyydä uskolla tc-rttua hänen
waatensa ljepescen; nijn sinä saat tuta,
että wcima lähte hänestä, joka sinunpa-
randa. Jos Laki uhka sinua lirouxella
sinun rikostes ja ylitze käymisies tähd n;
lEsus »n tullut kirouxexi puun päällä
sinun edestäs; hän on wapahtcmut sinua
lain kirouzvsta, ja sinä taidat uffon kaut-
ta tulla siunattu! kaikella hengellisellä
siunauxella taiwallisisa hänen kauttansa.
Jos sinä olet kylmä ja hidas; nijn pyy-
dä lähestyä lEsuxen sydändä ja hänen
haawojansa; hänen palama rakkaudensa
taita siimn sydändäs lämmittä ja sinua
Oehcitta. Joe sinä olet heiko ja tahdot
Wäsyä; lEsuxen woima on heikoisa wä-
kewä; Herrasa on sinulla wanhurstaus
ja wäkcwys; hän anda maineille wui-
man, ja wäetcömille wäkeä kyllä. Jos
sinä mailmalda ahdisteta» ja wamotan;
IE us on wahwa turwa; pidä itzes ha-

en lygönsa, hän taita enämmin ilahut-
a, fnin mailma taita murhellisexi saatta.
Zm<i löydät kaikki lEsuxeja, nM!sinu<-

da
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da puultu, ja sinä tarwitztt. Opi t«ude-
man händä, ja kattzo ustosa hänen pääl-
lensä.

Minun rakas Lukiam! Minä ajatte-
len, se taita olla yhtä kaikki, jos sinä
ljedät, kuka tämän kirjan on, Suomesi
käändänyt, eli et. Maitma ej tunne
hänen nimeänsä, st on hyljätty, nijn
luin kelwotoin, Ihmisen Pojan tähden,
Luk. 6: 22. ja hän tahto olla tundema-
toin maUmasa. Hänm todistajansa on
taiwahasa, za joka hänen tunde, asu
korkeudesa. Hän on suurin syntisten
seala, mutta häncsse on lauxius tapahtu-
nut. Han oli kadonut, mutta Paimen
on ussollisesti etzinyt ja löytänyt lambanla.
Hän on pitkällisen kulkemisen Mensyn?
nin kolwesa wihdoin tlillut yhdelle muo«,
relle, ja löytänyt AmastaMfa risti:-, z,
la. Siellä on nyt hänen o
nimmästi. Hän tahto otw eiistitunalnm
kerjäitten seafa armoistuimen edest
nijn kuin M waiwalnen synvinen
w lEsmen ristin alla, ia haun; rn

A 5 M«
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jalkainfa iuuresa. Hän ej! pidä ,'tzianstl
mitan tjetäwänHnsaV waan lEsuxenChri»
siuicen sen ristmnaulitun, ja hän tolwot-

sinulle sitä samaa wijsautta, armoa
ja autuutta. Se puhe rististä on hullus
nijlle, jotka kadoteta»; mutta nijlle, jot-
ka uskomat ja autuaxi tulemat, on se
Jumalan woima ja Jumalan witsaus.
Katzele nijn kcntwan sitä ristinnanlittua
lEsusta, että sinun ussos silmät tulewat
rijin kirkkaxi, että sinä taidat nähdä si-
nun ystäwas, jota sinun fjelus rakasta,,
za ustosa sanoa: Minun ystckwän on mi-
nun, ja nlinä olen hänen. Annn!.

lEst»^
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lesu t anna min»n tanll'^
Evdammcsälv kanda

Gi!'!lil muolos ristin stnäll,
Ettän mahdan anda,/

Sydmnmcn suli', lesu Chriff,,
Palkax' waiwas cdcst:

Ej oi' muuta andamisit
Ota ft mun kadcsi.

Ann' mun hengcs',, «stos».
Nähdä sinun haawas,

Hätäs, tustas sjelusa,,
Hikcs, sitehcs, waiwasz

leihäst ja nauloista
Piika?, hapiäs pHällä,

Xluunun vrjantappuroist,
long fä kannoit täallF.

on st, jota kaiM totiset nffo»
waisetpaiwapaiwastä/ ja hetki yrt-
kestä itzellensä totwottawat, sijhew

ftstt että heidän suunsa saapi «aIM
ta kuolemasa, ja he ussosa nukkuwar
Vapahtajan kasiin ja helmoihin. Sitle
kuin he owat saaneet uskonsa silmän U»
nitetyxi heidän Herransa ja WapahW-
jansss päälle hänen waiwcmsa n',ucd<)fas.
jaoppinneet tundemaan hänenristin x aaNf,
nijn on heidän sydammenfa haluja
MNs tämä: Nck! rattain Herra Mi!

N 6 MM
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nmr ristitinauliltu Wapohtajani, awa mi-
nun ymmärryxeni silmät, että minä nä-
kisin ja tundisin sinun rakkaudes, jonga
sinä tahdoit minulle osottci, kosta sinä
ristin päällä/ nijn kuin ile wiatoin lu<
malan karitza, uhraisit ilzes, jakannoit
kaikki mailman synnit.

Minä tahtoisin toiwotta, että kaikki
ihmiset tahtoisit ja taitaisit sydämmestä
näin rukoilla- Minä tjedän wahwasti,
että heillä silloin olis yxi oikein autualli-
nen elämä, ja yxi lajwahnn waldakunda
jo täällä maan päällä. Mutta ej nijtH
ole monda, jotka tästä huolimat. Joka
rakasta Wapahtajata ja kautza-ihmisiän-
sä , ej totisesti taida ilman tussata ja ki-
wuta sen päälle ajatella, kuinqa pahom
se näyttä ulos mailmasa täsä asiasa.
Meidän luojamme on meidän täftlemme
tullut ihmisesi, ja pukenut itzensä mei-
dän lihaamme ja wereemme, hän on
syndymisesänsä, rakkaudesta meidän ty-
gömme, maanut huonoisa kapaloisa, ko-»«vasa seimesä Stallisa, ja sen jälken ku-
luttanut yli kollM neliättä kymmendä
wuotta täällä maan päällä, suunsa köy-
hydesä ja tanvitzcmai/udesa, piikasa ja
ylön katzesa, murhesa. ja hädäsä; hän
on meidän tähtemme itkenyt, rukoillut,
walitlatntt ja waikeroinnut. kilwoitellut,

hikoil-

12



U)o ( W
hikoillut wertä, ulos seisonut helwetin tn»
ssan, andanut ttzeänsä sitoa, lyödä, sy«
sälä, pilata, sylkcä, rikki pijssata, haä-
woitta, tehdä itzellenlä werisiä naarmu-
ja, andanut duomita itzeänsä häpiälliseen
kuolemaan, naulita ristihin, ripnstaa y-
lös ja kuoletetta. Hän on meidän ede-
stämme ulos andanut kaiken werenia wij-
meiseen pisaraan asti, ja nijn kallisti lu-
nastanut, wapahtonut ja woittanut mei-
dän sjelumme. Mutta kuka otta tämän
sydämmellensä? kuka ajattele, kuinga pal-
jon se on Jumalalle maxanut, että me
olemme lunastetut? kuka on sydämmen-
sä kantza lesuxen tykönä öljymäellä, ruu-
ffimisesa, GKlgathan mäellä ia hänen ri-
stinsä alla? kuka katzetc händä hänen
kärsimisesänsä ja wajroansa-muodosa?
kuka kijtta händä hänen sjelunsa hädän
edestä? haawainsa edestä, hänen paljon
kipunsa edestä, sen hirmuisen katkeran
kuoleman edestä, hänen wapisemisensa ja
wäristmi ensä edestä, hänen tuhannenlai-
sicn waiwamsa edestä, ja hänen tustan-sa ja katkeran piinansa edejtä? kuka ra-
kasta händä sentähden, että hän on an-
danut hengensä kuolemaan meidän ede-

Mmme, ja oli luettu pahan tekiäin se-
kaan? Ef. 5;: 12. Ack! sangen harwat.
Tarwitan ainoastansa wähän kattoa ym«

A 7 bä-

13



XZ ) ° c
barillansa mailmasa ia jotain wahäa
oppia tundemaan ihmisia/ mjn haw''itan
kohta joka paikasa, kmnga wahän he tut-
kistelewat Icsnxen haawoja ja hauen
simistänsH. Ej se totisesti ole Icllls, pal-
jota wähemmm st alettu, chmiferi lullnt,
köyhä, yiönkatzottu, haawoitcttn,
«ttn za ristmnaulittu jonga päälle
ihmiset ajattelemat, jonga kansia he asta-

yhdestä' päiwastä toiseen; hw
dan sydammenfä, mielensä,
ja himonsa owat ainoaftans tarkoitetntmailman paalle, ja nijden kappalden, jot«
ka mailmasa owat; mutta lesus ja hä-
nen karsimisensa owat sydämmelda
tetut, nijnkuin yxi kuollut mmlmafa; ja
ne owat Harmat, jotka ka-zowat ymdaril-
länsz hänen peräänsä. NM itze-wcm-

ja luonnosta siwiöilleon hänen
ristinsä yri pahennus; nijlle lihallisilla,
maan-mielistlle ja mailman hekumoihin
upotttullle on se yri suuttumus 3 ja nijtle

luuloisille, oppinneille, ja ma ilmalii-
sille wijsaille W se yri iutl» ja hullus»
1. Kor. 1: 23. Ia itte ne ylös heräte-
tyt ja auluudesta murhen pitawäiset sje-
Ktt ajattelemat ylön wohck, Wapahtajaw
M hänen haawainsa päälle.

Me erehdymme, jos me ustomme, et-
tl,i kttiM Hlmatgn sanalda zg HengeldL

14
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liikutetut ja ylösherätttyt sjektt tundc-
wat ja rc>kastowat lesusta ia ri-
stiänsä, eli wähimmäMn pyytämät op-
pia tundtmaan ja '- r>ändä.
Monda heistä kuluttamat aikc
la tutkistella heidän syndejänsa, sitä
rangaistusta, jonga he nijllä aniiiizn.cet
omat; oppia monda Raamatun sanoa ja
wirta; Lukia ulösrakend awaista kirjoja;
käydä winasii lirkosa; ahkeroita tulla
hurstaxija siwiaxi, fa muuta scnkaldaista,
joka kaikki tolm olis hnwa, jos ej le/

fuxen risti, lesuxen kuolema,
fytvään lyödyt werifct haawat, ja koko
hänen katkera karstmismlä tuliö ohitze
käydyn ja unhotetun. He katzowatle«
fuxen tundcmista ja hänen kärsimisensä
tutkistelemista nijnkuin yhtä nijsta
sista kappaleista Christillisydesa, ja ej
tahdo anda sen olla paa-asian ja peru-
stuxen, alun ja lopun heidän herätylesan,
sH ja kaändymyxesanfa. He watittawat
tosin ja sanomat: Ej minulla ote oiki-
ala katumusta minun syndemi ylitze; en
minä tunne oikiata wihaa nijden tygö;
en taida rukoilla hartasti;mmä olen rvie-
lä nijn paha; en minä woi wastansei-
foa sitä eli sitä sondia: mutta ej he wa-
lila sen ylitze, joka on syy tähän, ni-
mittäin, ettei he tunne lesusta ja hänen

risti-
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riuiä!!'ä ja haawojansa,' ettei heillä ole
yhtan tuudoa sijtä heidän sydämmesän-
sn, ja että hänen karsimisena ja kuole«
mansa ej ol« kirkas ja eläwä heidän ste-
Insansa. He ajattelemat, eitä pää-asia
ja ft tt.roellisln on, tuta syndmsä, itkia
ju waikeroita nijden ylilze, lukia, ru-

koilla, weisata paljon; elää toisella ta-
walla, ja tulla hurskaxi ja siwiäxi; nmt»
ta he unhotawat lesuxen, joka on läh-
de kaikkeen tähän. He owat enämmin
murhe>'piläwäi'et että lulla
pois panna pahaa, nij?' myös ilonsa ja
mailman kieldämisestä, kuin Wapahtoja-
sta, tuttawamHesta hänen haawainsa
kansia, ja osallisudesta hänen kansiansa,

. josa ainoafa on autuus- Smka!kusella
tarralla tarahlu, että sjelut lyö a teke-
wät, waikultawal, waiwawc.t ja n>äsy'«
tärrät iziänsä, ja owat usein enämmin
kuin kymmenen wuoden ajan työtä teh-
neet sen päälle, että itze käändä hejtän-
fä, mutta owat ja pysywät kuitengin
ussottomma, lewottomina, surullisina,
melonchollsl!?a, mnrhellmna,
Niina, onnettomina, ja lyhykäisesti sanot»
tu, kaändymättömir.F.

Kmkki oikiar osottawatsijs,
lohannkren kanha, kaikkia syndisiä lu-

-malsn käruZM rxgö, joka onkaudanue
ka«^°
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kaiken ,„ailman synnit: Ioh: i: 29.
Rakkaus meidän Herramme leluM
Cbristuxen wgö, ja ncidän sydammen-
sä wahwa makuutus sijtä, ettei yhde-
säkän coisesa ole autuutta, jaerrej muu-
ta nimeä ole ihmisille annettu, josa
bcid>m piräautuaxi tuleman. 2 Cor. <: 14-
Asost- Lek. 4: 12. ja heidän sydämmel-
lineu halunsa, että kaikki ihmiset, muutta
ennomattain kaikki armolda käsitetyt ja
murhellisel sjelut, mahtaisit pian jatäy-
dellisesti autetun lulla, waaii hejta sijs,
että, sen armon jällen, joka heille am,et<
tu un, panna kaikkein ihmisten jydämmen
päälle tämin Apostolin manannen, Ebr.
12: 2. katzokamme uffon alkajan ja
täyttäjän lesuxen päälle.

Apostoli neuwo meitä tämän kalifia,
että wisusti ja lakkamata tutkistella koko
meidän Wapahtajamme ansaitzewaisiakärsimistä: Rarzokamme Icsuxen päälle!
Hän tahto sanoa: Nakkat sjelut, minä
rukoilen teitä, käclndäkät kuitengin teidän
silmänne ja sydämmenne lesuxen puoleen,

händäzuuri wisusti hengesä ja
ustosa. ja eriuomaisesii teidän ilze tähten-
ne. Hltät andako mingän tappalenestä
teitä tästä nijn tarpelliststa ja autuallise-
sta teidän Vapahtajanne tmkistelemisestc,.
Härm pitä oleman sin kaikkein paina-

wimman

17



W ) o ( R
lvimman ja suurimman esimaalm kaiken
teidän tutkistelemisenne edesä; ja sen ai-
noan, joka woi autta teitä ussoon, ja
pitä teitä wahwana ja rohkiana ustosa;
ja, rastaisakin tilaisudeisa, ja wihdoin
wieda teitä autuallisesti kaiken läpitze.
Ack! käändäkät kuitengin silmänm pois
mailmasta, jahänen kunniastansa, hänen
pyynnöistänsä ja kamaroistansa, pois nij-
fiä luoduista kappaleista, pois itzestän-
ne ja muista ihmisistä; ja, ( jos mini
wuutamala päälle katzannofa, nijn mah-
dan sanoa) myöstin pois teidän omasta
wiheliäisydestänne ja turmellunstanne,
ja katzokat lesuxen päälle; katzokathän-
dä ja hänen haawojansa juuri wisusti;
andakat teidän silmänne ja sydämmenne
tulla kimitetyxi hänen päällensä, ja an-
dakat tämän olla teidän pää-työnne, ftj-
hen asti, että te saatte nähdä hänen /

nijn kuln hän on. i loh. 3: 2.
Nijn on fijs Ichls, se ristinnaulittu

lesus, se, jongc» päälle meidän sydän?»
mem ja stlmäm pitä oleman ja pysymän
tarkoitettuna. Ne sjclut, jotka tahtomat
tulla autuari, mutta laimin lyswätnijn-
muodoin ustosa katzella lesusta ja hänen
ulMnfä, etziwät autuuttansa josakufa
muasa, ja ej ala, päällepidä ja täytä
htidäl, käändymystänsa lesmen ristin ia

tzaawam
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haawcnn wieresä; he seisomat itzellensa
tiellä, ja estäwäl itzmnsä armosta ja cm<
tuaxi tulemasta. Jos minun pita yhdellä
sanalla sanoman / mikä asin on, jonga
päälle se tule että autuan lulla; nijn
on se tämä, että meidän pitä, Pyhän
Hengen ylös walistuxen kau<ta oppiman
tundemaan IcsuM nijn kuin sen, joka
armosta on kärsinyt, werensä wuodatta-
nnt, ja kuollut meidän edestämme, loh.
17: 3> 1 Kor. 2: 2. Phillip 3: 8. iv»
ja ft on se, joka on tarpellinen meidän
autuuteemme ja pelastuxeemme. Job
ybdM ihmisellä olis kaikkia muuta; jos
hän on heränyt, tunde hänen syndmsä
ja nijden paljouden ja kauhiuden; joshän
on tnndenut ahdistuxen ja surun nijden
ylitze, rukoillut andexi andamusta, ja
näky saanensa jongun lohdutuxen ja ilon;
jos elämä on parattu; joshänellä on ja-
lo tieto ja paljo koettelemusta; muW ej
ole oppinut tundemaan oikein lesusta, ja
ej ole ussosa nähnyt hända; lesuxen kär"
simisen ja kuoleman muoto on salattu
haneldä- sydän cj ole pesty, puhdistettu
ja armoitettu sen »viattoman karitzan
luusunpunaisesa wercfä; nljn puuttu se
totinen walfeus smkaldaistlda; hän ko-
peroilze pimeydesä, ja ko?o hänen luul-
olla käandWMllansä ej ole perujMa

tttä
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eikä pysymvsta. Tasa ej ole muuta
neuwoa eikä «välikappaletta, jos meidän
Piia autc'M tuleman, kuin että, nisn
kuin Israelin lapset muine», heilan kuo-
lettawaisten haaw>iinsa alla., tv.tzoit wuffi-
karmen päälle, ja tulit sen kautta ter-
weri. 4 Mos. Kir. 21: y nijn pitämei-
Vangin, meidän synnin-wibelialsydesam-
me, katzoman lesuxen päälle. Jumalan
karitzan, ja tosin ristin paalla, hänen
weresäiisa ja haawoisansa, loh. 3.14.
15.

Tama on nijden sanain erinomainen
ymmärrys, kosta se kuulu: katzokamme
Hsuxeu päälle; sillä että Apostoli tahto,
että meidän pitä tutkisteleman lesusta
hänen pijnasansa, ristisansä ja wercsän-
ja, sen osotta yhtenrippumus nijden seu-

rawaisten sanain kansia! sM ej han ai-
noastans sano: Raczokamme lesuxen
päälle; waan se kuulu: Ratzokamme
uston alkajan ia täyttäjän lesuren päHl-
le, joka sen hänelle cdespannun ilon
siaan, kärsej ristin, ylön kayoi pilkan,
ja istu Jumalan istuimen oikialla puo-
lella. Se on tosi, Pawali nimiltä myös
hänen korgottamlsensa ja kunniansa;
ej ha'n waikene sitä, paljota wähemnin
lielda haa sen. Ej st sijs ole »väärin
eikä tietty, elta myös tutkistella hänen

kulminansa
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kuumaansa, ja katzella handä hänen kun-
niansa istuimella/ kosta händä ensist on
oikein tutkisteltu ristin päällä, ja hänen
lukemattomia hcmnwiansa ja kärstmistän-
lä sydämmeen sywään pajnettu. Silloin
me taidamme iloita sen ylitze, että hän
kuoleman karsimisen kautta on kruunattu
fijtoxella ja kttnni>'lla, ja sijtä otta sen

että hän woi autta meitä
taikisa tilaisudeisa, ja nijn usein kuin me
tarwitzemme händä. Mutta Apostoli tah-
to kuitengin, että meidän Herramme we-
risen kärssmisen pitä oleman ja pysymän
ensimmäisenä ja etuisimmana aineena,
jota me ajattelemme ja tutkistelemmetäällä ajasa, Rosta mewielä mäelläm-
me ustosa, ja ei tayomiscsa, 2 Kor.
5' 7-

Weidan pi»ä katzomanlesuxen pääl-
le ristin päällä, ja meidän tuttawaisu-
dennne hänen lansiaiisa, ja hänen kallihinPcrsonanw kansia ej t.'.ida ja ej pidä al«
jettaman hauen Imnolallisen Maijestetin-
sä, woimansa jakuin diansa kantza; waan-
meidan pita anda.ilan lastia perustuxen
sijhen meidän sydammesamme sen kautta,
ena me tutkistelemme hinen ihmisexi tu-
lemistansa, hänen köyhää syndymistänss,
h.lnen seimen ä, hänen alendamistansahäncn köyhyllansa, hänen meristä kilwoi-

tu-
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lullansa, kärsimisiänsä/ ristiänsä ja kuo«
lematansa, ja tämän pitä oleman meidän
pää-asiamme, syhen asti kuin m 5 saam-
me nähdä hänen, kafwoista käswoihin,
sijnä ijankaikistsa ilosa ja cmtuudcsa. Hä»
nen korgottamistnsa cj pidä meidän tykö-
nämme käymän hänen alcndamisenfa e-
della, nijn että me enämmin ja mielui-
semmin tutkistelisimme jakatzelisimme hä-
nen Maijestenänsä ja kunniatansa, kuin
hänen päätänsä täynäns kipua, siikaa,
wertä ja haowoia, hänen kowin atzdistst-
lua sydändänsä, ja M rastasta orjan
tappuraista kruunua; silla ft olis totise-
sti mtlki Yhten wielä kuollehcn ja ar-
moitettamattomaan, jos ej peräti woihol-
listen sydämmeen lesnsia wastan- Jo-
ka totuudesa taita sanoa: Hänen py-
häin haawainsa kautta olen minä sorvi-
tetru Jumalan kantza, Es. 53: 5< hän
sopi yyten Apostolin kantza, jahän'uffo
lesuxen kunnian kaikesta sydämmestä;
mutta Wapahtajan nimi ja risti loista
seka päiwällä että yöllä, joka aika ja
hetki sydämmesä, Gal. 3: 1. Hän kahe-
le händö alinomaa hänen wmwoisansa;
hän ej taida kollä katzoa hänen
sä, ja bä. li» sisällelulkenut hänen sh-
dämmeensa jenmuotoiim, kuin hän on
ulos wuodattanut wertnfä meidän wa<-

waisttn
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waisim motoim edestä. Sentähden kuuluse myös Yhden kerran toisen verasta yh-
desa sydämmesa, joka on tullut tcrwexi
hänen haawainfa kautta: O! sjelU/ katzo
lEsusta, sinun elämaas; k<?tzo! itze elä-
mä on ulos andanut itzensä kuolemaan
sinun edestäs. Katzo lEjusta, sinun ter-
weyttäs, kuinga hän on hädäsä ja tnssasa
sinun tähtes. Kotzo lEsusta, kunnian
kuningasta, joka mielellänsä anda itzensä.
waiwatta/ pilkalla, haawoilla ja ka:ke.
ralla kuolemalla. Astu tänne, katzele ja
tutkistele wiriästi ja tarkasti, kuinga han
anda itzensa teurasta, ja kaiken wcrcnsa
wuodatta. Hänen ahdistetusta sydamme-
stänsä, sanomattoman tussan ja kiwun
lähden, käypi huokaus huokauxen päälle
aiwan surullisella mielellä.

Me tahdomme-stjs noudotta Apostolin
manausta, ja käa>dä ineidän sndämmem"
me ja silmämme lEsuxm päälle, ja eri»
nomattain rakasta HEr-
ramins ja lumalcttamme hänen wijmei-
scsä kärstmisesänsH, ja sitä wartensa lahestnä öljymäkiä, ja sieldä seurata
HHndä Gigathan mäelle. Katzelkamme
sitä paikkaa, kusa se totinen Jumala,
loh. 1: 1. taiwahan ja maan Luoja,
loh. 1: z. kerran meidän tähtemme on
NM kulu znato, Ps. 22: 7. maanut ja
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kilwoitellut ahdistuxesa jc, w^pisturesa,
hieja ia kyyneleisä. Kutzo! täla langeisi
kaikkein kappalden Luoja/ Kolli: 2.
alas polwillensa, ja aiwan hätäisnä lasti
kätensä yhten; hän rupeis waliltamaan,
tuffittelemaan, ja surkiasti waikeroitzemaan;
hailen sjelunsa oli murhellinen kuolemaan
asti; ha» oli täynäns ahdistusta ja peljä-
stystä; hän rukoili kaikella «voimalla ia
itki; nijn mä hän on mahtanut kastellaitzensä kyynelellä. Jumalan käsi painoi
händä; hän langeisi kastvoillensa; hän
lväänsi käsiänsä sjelun tusseista, ja heit-
teli itziänsa liijnkuin mato maan päällä'
hän myrisi hänen sydämmensä kiwun täh-
den, ja huusi nijn wäkewästi, Ebr. 5:7.
että hänen äänensä langeisi sijtä; hän
huokaisi ja hengitti; hänen huulensa wa-
pisit, ja hänen silmänsä olit nijnkuin ojat,
punaiset ja ajettuncet kyyneleistä, Kork.
Weis. 5:12. 1 Mcs. Kir 4): 12. hänenpäänsä ja kaikki hänen wapisit;
hänen kaswonsa oli nyt walka ja nyt
punainen ja hänen sydämmensä löi ruu-
misa; nijn kuin se olis tahwnut haljeta
kappaleizi- Kaikki meri kiehui hänen suo-
nilansa; hän rupeisi kilwcittelemaan kuo-
leman kansia; hänen tuskansa tuli ainasuuremman, ja se kylmä kuoleman hiki
puhkeis ulos joka paikasi. Wihdoin ah-

disti
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disli wevi itz-nsä ulos sunnista, ja sekoitti
iHensä hikensä ja kyynelittensä kans-sa. Hän hikoili nijn wäkewasti, että kaikki
läpikastui hänen päällänsä, ja se werincn
hili wnoti alas maan päälle. Silloin
oli hänen päänsä räynäns kastecca, ja

hmxcnsa yön pisaroita, Kork. Weis.
5:2. koko hänen ruuminsa tuli sitä kyl-
mää luffiM t hikiä täytcn, ja hän makaisi
maan päällä wcrisesa hiesä ja kyynelein.
Hänen muotonsa langcisi mnrhesta, Es.
52: 14. ja hän »vanhennut kilwoittelemi-
sesta ja sotimisesta, Es. 53: 2,3. Kaik-
N hänen woimansa puuttui wihdoin hä-neldä, Ps. 22: 16. hänen silmänsä pi-
menit, ja hän tuli nijn naandynexi ja
woimattomaxi, nijn kuin hänen olis kohta
pitänyt kuoleman, ja yhden Engelin tai-
wahasta täytyi tulla, jawahwista hända.

Tasa sjclun tustasa, ko,?a tämä Ju-malan karitza tussin oli wahan wahwi-
ftanut itzeänsä, ja puoliyönä, tuii suuriwäen joukko lyhdyillä, keihillä ja seipäil-
lä, etzimaän handa, ja ottamaan hända
fangixi. lEsus meni hcita wastan. Hä-nen silmänsä seisoit wiela taynäns kyy-
neleitä; hänen kaswonsa oli wiela' wat<
jennut ja laimennut; hänen ruuminsa olifokonans palama ja hän oli peräti nään-
dpnyt ja «voimatoin. Mjn pi«n knin ye

B nait

25



H ) o c N
nait hänen, pijritit he hänen, kijni otit
ja sidoit hänen. lEsus oli nijn kuin
yrl karitza, jota wicdän teurastus-pai-
kalle. Hän andoi kävsiwäisest ja ilman
pienindäkän wastan seisomusta otta ihen-
sä fangixi, maikka enämmin kuin taxl
loista fymmendä legionla Engeleilä olit
malmit, ensimmäisen wijttauxen päälle,
rewäisemään hända hcidän käsistänsä;
Mutta hän tchdoi kärsiä, ja ulos anoa
itzenss welka - uhri.ri meidän edestämme,
Es. sz: ic>. hän meni sijs mielessänsä
heidän kantzansa, ja wietin sidottuna Z)-
limmäisen Papin huonesccn. Täsä aljet-
tin Mllta lEsuren kärsimistä- Händä
syyttttin aiwan häwitlönlästi kaikenlai-
sten ylös ajatelduin rikosten ia pahain
töiden tähden, ja annctlin määräin todi-
stajain tulla edes, jotka olit ostetut, man-
noinaan ja malalla wahwistamaan kaik-
kia.. Tämä oli tosin jo paha kyllä; mut-
ta ej se läanyt siihen, että he kannoit
hauen päällensä, ja syytit händä, maan
he teit myös pilkkaa häncsta, pidit hän-
dä nauruna, sa teit hänelle kaiken ylös
ajateldawcm häpiän ja häwärsMen. Hepeitit hänen silmänsä, ja löit hända sitte
käsillä kaswoille. He repeilit hänen po-
stejansa, ;c>: 6. Mestelit hänen kas.
woillensa, ja siä he teit kokevin. Nijn

pian
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Vian kuin pmwä koitti,! wcit he häncn
stttisa ja fchleisa, nijn kuin yhden pahan
tekiän, duomio istuimen etten. Siellä
nousit kaikki ylös händä wastan, ja kan-
noit hänen päällensä. Se kuului: Hau
on yxi kapinan-mies, yri willitys-hengi,
waärä opettaja, ja wietteliä, joka on
kulkenut ymbäri jokapaikasa, ja matkaan
saattanut pahaa maasa. Kolla tutkindo
tapahtui, löytyi tossu lEsus wiattoma-
xi; mutia hänen »vihollisensa päälle sei-
soit, että hän oli ansainnut kuoleman,
ja piti kuoleman. Mitä sijs tapahtui?
lEsus, se wiatoin lEsus, ehkä he tun-
sit hänen wiattomudensa, ylönannettin
Sotamiehille, ruostitta. Namät otit hä«
nen tygönjä, kokoon kutzuit koko joukon;
rijsuit hänen, että hän tuli alastoman
sidoit hänen kaaki-puuhun, ja löit hä-
nen alastowda ruumistansa juuri armot-
tomasti, pistoilla ja ruossoilla. Taitu
tosin itze kukin ajatella, että jokainen
haawa Jumalan Karihan päällä käwi
ytimen ja luiden läpi. Selkä, rinda ja
olkapäät tulit ensist tayten naarmuia la
paisumia, ja rupeisit ajettumaan; wih-
doin löit he läpi nahan ja lihan, nijn
että weri käwi ulos; koko selkä tay-
ten haawoia, ettei sijnH ollut nijn pal-
jon terwettä, kuin. olls taittu sormella

B 2 pistä.
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pistä. -He kylmäisit pitkiä wakoia hä-
nen selkänsä päällä, Pj. 129: z. nijn
etiä tairtin lukea tniki hänen luunsa,
Ps. 22: 13. Sen jällen h? palmikoitzit
phttn orjantappuroista lumilla ja terä-
villä nenillä, ja teit nijstä kruunun,
wnga he kowudrlla painoit lElnxcn pää-
hän; näin asetil he hänen heidän eteen-
sä, ripustit yhden wanhan rikki rewityn
purpuraisen kaapun hänen ymbärinsä, an-
noit hänelle yhden ruowon kateen, la ku-
marsit poimia hänen cdesänsä. Sillä wä,
sllä sylkeilit he händä häwittömäfli kas-
woille, annoit hänelle korwapuusieja, si-
walslt taas ruoko-sanwan hänen käde-
siänsä, ja löit händä sillä päähän, uijli

> että orjantappurain-nenät pistit sywäan
sisälle, ja lveri puhkcis ulos koko hänen
päästänsä, ja muoti alas hänen walkei-
ta, syljetyitä ja rilki, rcwityjtä postejan-
sa myöden- Tämän kautta oli nyt mei-
dän Vapahtajamme nijn surkiasti wai-
wattu, hän enä ollut yhden ihmisen
kald.unen, Ps. 22: 7. ja se olis mahta-
nut lijkatta yhtä kiwiä, että nähdä hän-
dä; mutta ej hän löytänyt yhtän sur-
kuttelemista eikä laupiutta, iwneu piti
kuoleman, tuli myös itze työllä duomi-
tuxi kuolemaan, ja ej täsä ollut yhtäll
ar-moa hänelle.

Nijn
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Nijn pian kuin tämä oli tapahtunut
edesastuit jowen piti täyt-
tämän kuoleman-lwomion, ja oM hänen,
nijn kuin yhden hirsi-puuhun duomittu:
pahan tekiän keffellenfä, laffit ristin hä-
nen siwmitluin olkapääidensä päälie, ja
weit hänen, ynnä kahden muun kuole-
man fangin kanha, l:los kaupungista.
Sijna käwi nyt Jumala, meidän ano-
jamme, nini kuin yri waras ja murhcua,
sidotuissa kasilla, ja kcmnoi ristin seljän
päällä, lerusalemili katuja myöden, yh-
den suuren kokouxen ja kansan tygöjuoxuu
alla, joka tuli joka paikasa ulos huonei-
sta, ja seuraisi hänen peräsänsä. Mei-
dän rakas Vapahtajamme oli, osittain
siitä raffasta kampauksia yöllä ennm
öljy mäellä, osittain nijsta
dyistä waiwoista, ja sijtä ulos seisotusta
ruoffimisesta, nisn näändynyt ja woima-
toi",, että hän tussin woi itze ?äl)dä, ja
wielä wähemmin k,nida sitä rastasta n°
stiä. Hän hengitti tosin sen alla, ra lan-
Zeisi myös sen kansta; mutta sotamiehet,
nijn kuin Palvelin paiweliat. waadeit
händä, että hänen täytyi wetä sitä ,o.e>
lä kappalen matkaa eoemmä, >sijhen asti,
että hän wihdom ej woinut tulla paika-
sta sen kantza; silloin he otit sen hän«zpaMäM,, waadeit yhden miehen, jo-
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ka kohtais heitä, sitä kuolema-
vaikulle. Nlj!, tull lEus tussin Gi-
gathan mäelle, pää kalloil'-paikalle. Ta-sa he lastit ristin maan päälle, lcnluit
lEsurecm, rewit wäkiwallalla ja kown-
della waatct il ti ruumihista, jolka ollt
tartuneet hänen haawonettuhun selkään-
sä, ja heilit hänen seljallensa alas ristin
päälle, tartuit hänen kastwarsihil sa, kä-
sihinsa ja jalkochinsa, wcnytit ne, löit
naulat nijoen läpitze, ja naulitsit hänen
kijni ristihin; sitte he nostit ylös ristin,
ja panit sen alai maahan, nijden kabden
hirtetyn warkan ja murhajan kcffellä.
Sijnä rippui sijs lElus, se totinen Iu«
mala, taiwcihan ja maan HErra, Es.

<;. alastoina ristin puun päänä. Hä-
nen päänsä oli peitetty orjantappuroilla,
hänen otzansa rikki rewitty, hänen silmä»
lautansa olit punaiset ja ajettuneet, hä-
nen kaswonsa syljetw, ja meressä ylijuo-
stu, hänen postensa sisällelangsnneet, hä-
nen muotonsa oli kadonnut, hän näwyi
jo ulos nijn kuin yri ruumis, hänen huu-
lensa olit walkiat, hänen sydämmensä
huokais ja hengitti, rinda nousi kowin,
olkapäät olit mustat ja siniset, selkä rikki
suomittu, käsiwarret wenytetyt, hänen
kätensä läwistetyt, weri muoti ulos nau-
la rejistä, ja juoxi käsiwarsia, kaulaa, ri'-<

d^a,
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daa, jaruumista myiden alas maan pääl«
le, ja ne kijni nauiitnt jalat oltt punc-i-
-set merestä ja kuvusta. Kansa, joka oli

kokoon, seisoi, ja pilkallisella nau-
rulla katzoi sen päälle, syljesteli handä,
ja pilkais händä nytkin, kosta hän tip-
pui ristin väällä. Näitä kaikkia täytyi
meidän rakkaan HErrmnme nähdä ja
Nmlla. Kosta hän niinmuodoin oli rw-
punut siellä melklän ajan, nijnä kuun»?'
na puolipäiwän hetkinä, ja kieli janosta
ja näandymyresta wihdoin tarlui suun
lakeen/ Ps. 22: 16. nijn, ettei hän räin-
nut wcnketa sitä; nijn ej hän tainnut saa-
da yhtä pisarata wtttä, jähdyttarensä
ikänsä; waan he täytit yhden sienen eti-
kalla, jonqa he panit hänen suunsa eleen.

Wihdoin, kosta hän nijn muulammii
hetteinä oli rippunut siellä, yhtenä spek-
takelina, monisa tuhannisc» kiwuisa, ja
hänen wercnsä nijn runsasti wuotanut kai-
kiin hänen haawoistansa hänen runmi-
st nsa, alas ristin paäldä, nijn hän ainu
enämmin ja enämmin heikondui ja nään-
dyi. Hänen silmänsä rnpeisit puuttumaan,
lasenct kuolit pois, ja pää rupeis kalli-
stumaan. Kosta se nyt oli tullut nijn kau-
was, että hänen surkeudensa, murhensa
ja wiheljäisydensa sai yhden aut«alliscn
lopun: nijn hän ylön andoi hengensa.

844 Sitte
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Sittc tulitiotamichct, jotka olit
lmcct, lEsi'sen, ja ne kaxi Ryöwänä,

jos he jo olit kuolleet, ja vi,
kou Ryöwänttcn luut, että heisa wieiä
hengi oli, ftn kautta tehoäxensä hcidän
fljnausasitä lyhemmän; ja lulit, sijna
tarkoimxesa, myös lEsuM ristin tygö;
multa kosta ej he hawaincct hengiä hä»
ncf,i,. uijn otli yxi sotamiehistä keihä,,,

ando: hänelle sillä yhden pistoa hc-
nen kylkeensä ja fydämmeensa, ja teki
l-ljl»- suuren rejan Wapahtaian kvljcsä,
että käsi taittin pistä sijhen, loh. 20:27.
ja yxi mirta merestä ja wedesia tuli sijta
tchdystä, rejastä. Niinmuodoin se wia«
win Jumalan karitza teurastettin ristii
paalla.

Katzo! tämä on se Persona,, iota mei-
dän, Apostolin manauxen jälken, pita a-
lati ja nijn kauwan katzelcman sijhen a-
sti että me unhoamme ne knin takaperin
omat, mailman ja kaiki
ja cmm? pidä tiimasta eikä maata lel-
Yöllisinä,, että nijden räälle
hänen suhtens. Se on lesus, se mei-
dän rikostemme edestä sakkoa wetawäi-,en,
fiswoittelewamm, hikoilewainn,>
ukewalnen, sidottu, fangiitn,
snljetty, suomittu, orjantapuroila kruu-
ANiu, hengelda ristinn<i'.'littu^wc-
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wcrensa wuodattawainen, näöndytM-
nen, lnpi naulittu, rikki pistetty, puis-
waijcnnut, haudattu, ja kuolluista ylos-
uoszutt, ja myös ijankoikiftslielawä Jo,
fus, jonga pitä häiicn werisesa karslmi
ftlansä, ristinsä ja kuolemansa muodosa
oleman meidän sydämmcm ainoan ja ijan-
kaikisen Annaalin. Ej kukaan mahda
ajatella,, ettei meillä tzanejÄ ole kyllä mei-
dän autuuteemme; cn me larwitze enäm-
dätäkuin handä, ja slta lunafiusta, fuiil
hänela tapahtunut on, tullaxemmc ijan«
kaikisefti Jos me totuudesa tun-
nenime Hänen jos Hänen Nimensä js
ristinsä stiso joka aika ja hetki iMiansä
kuiu ki!joitetluna meidän sydammcsäm;
ja jos me olemme ( jos minä. niju saansanoa ) personalliststi tutut hänen kansan-sa; nijn olemme me alltualliicfti autetut
ja meillä on sitä, kuin ijankaikiststi on
ilahuttawa lueitä. Mutta, jos" ta'inä-
puuttu meiidä/ jos Icsus, se risiinnau.-
l'ittu, hänen kärsimisensä muodosa, <.,n
meille yrs tulidematoin Mies, ja Hauen!
haawansa owat salatut meilda; nijnpml!-
lu mcildä se totinen armo, elämä
autuus; ja ehkä me olemme herate-sylv
ja, jos me myös meidän
Kn .seisomme hywin ChristiWMa: niim
ej. ale, kuitengan mitan ej
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tän totista, ja ej yhtän wahwaa peru-
stusta pysywäiseen autuuteen meidän sy-
dämmcsäm. Ilman lesuzen eläwätci
tundemiseta ja kotzelemiscta ustofa Hä«
nen päällensä, ja hänen haawainsa sääl-
le, ej ole meillä, emmekä saa yht«!
oikein katumaista, taiwutettua, hätäistä
ja köyhää, eikä yhtä uskomaista, läpsit»
lista, rohkiala, turwallista ja tytywäistä
fydandä, ei myöskän yhtä lammmda,
Pehmiätä ia eikä yhtä uutta,
Hiihdoista, kunniallista, wilpitöinda, u-
stollista, ja hänelle rakkaudesa ylönanntt-
tua, eli rakkaudelda hänen tyZönsa si-
sälle otettua ja antuallista sydända. Nijn

kliin en me ustosa ja he,!gesä
snfo hänen ristinsä tykönä ja alla, niin
on kaikki, aiwan puuttuwainen lyö;
Woipi olla, että joku tunde hänen jul-
kiset rikoxensa ja pahat tekonsa, joitalaki
raita ofotta meille; mutla ilman Pyhän
hengen ylös walissuMa, ja lefuxen kär-
simisen hengellistä ja yM kertaista kotze-
lemifeta, ej luta pää-syndia, epaustoa,
Zoh. 16: B>9< se on, yhtatytywaisyttä,
tnlmH kissoisntta ja tunnottomutta lesusta
ja hänen meidän edestämme ulos seisot-
tua ckc,ekerata ja wiatoinda kärsimistänsä

kuolematansa wostan, eikä tuta sydän»
da ia kyfy turmellusta ruumin ja sjeluu

ruo-
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puolesta. Katu tosin joku ia itke syn»
dejänsä, mutta ainoastans Jumalan wi»
hnn ja sm uhkamaien rangaistuxen pet-
wosta: ja ej sentähdcn, että Zesus, hä-
tien Lunastajansa on silla »nurhellikn
saatettu ja uudesta ristlnnaulittU/ Ebr.
6: 6. kauhistu tosin joku endistä elama-

ja syndistä menoansa, muutta n
yhdellä armon kautta muutetulla ja syn-
nistä itz? työsä poiskuoltchella sydämmel-
la; ftinähden, cttä syndi itz.esänsa on y,n
hirmuinen kauhistus ja haiscwainen raa«
ro; waan ainoastans nijden pahain ja
katkerain fturausten tähden, että sen kaut-
ta on jouduttu häpiaan mailman edesa,
eli myös ahdisinsti, hataa ja lewotto'
niutla tllttu sydammelä, ja ctta helwet-
ti ja kadotus seura sen päälle. Senkal-
tainen wiha ja kauhistus ej ulotuta sijs
itziansä kaikkein syndein N)gö, eikä se
le pysywäinen; waan leikkiä tehdanjalken
niji, kuin ennengin yhden ja toi en synmn
kansia, cli myös sowttan jalleilö
kansia- Ihmisellä on tosin myös tasa
tilaisudesa, silloin ja tällöin, joku ruriva
ja ustallus sen rakkaan Jumalan ruoken,
myöskin jokuhuojennus sydämmelle, io-
ku lohdutus ja ilo, ja joku rohkeus; mut-
ta ej se ole pysywawm; wann aina ft>
koiteltu tjctämätlömyden kansia, Vhdistu-

B 6 zen
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x>,'!: ja kanfta,, ja on sinigen:
Uittuttliwainen ja wa!hettuwail!tn,
kauwan kuin, luulonsa,tal?e!!, oikein pal»
wellan sitä rakasta Jumalala lukemisella,
rnkoilemiftlla, i" scnkaldaisella,,
ja käytetän itzensä ja kaunisti;
mj:, kauwan ei» lepo; muita nijn pian
kuin c> se tapahunut ole, taikka muutoin
on josakuft asiasa rikottu, ja syndi lij«-
kutta ihensä sydämmesä; niju on epä u-sso taas kohta käsillä, rohkeus ja uskal-
lus raufe, M joudutan sijhen endijcen hä<
tään ja l.wottomuteen, syhenseen waikuttamiseen, parandamijeen, ja
omaan lyöhän. Ollnn tosin myöstin
monisa c.ssoila toisella tawalla kuin en-
nen, t-ahdotan myös mielellänsä tulla
hurssaxi, olla uralla synnistä, ja elää
pyhästi,,, ja sitä, warten tehdän itzcllensK
monda ojennus- nuoraa, eteen kirjoitu-
sta m lnrausia,,, ja työtä tehdän nijn et«,
tä wäsytän,, lain alla; mutta se tapcchtn
ninoastans että sillä toimitta itzelknsa
yhden armolltsei, Jumalan, woitta tai»
wan, ja saada palkan sen edestä, kosta
kuitengin pmtttu uusi sydän, Hetz. z6:-
6. uusi hengi, ja sen waikuttls )<! joh'
dattaminen; ja kaiken tämän alla, ja
saiken hurffauden kijllon alla-, ja kaiken
k un ontuen alla syndiä wastan, pysytän,

wcukka
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maikka ej julkisella, fmtNMn folaisena
orjana himoin ja haluin alla, ja syli-
«in palmcljana, joka palvele händä, ja
täyty palwella, maikka silmäin edesH
uähdan se HUäja lewottomus, kuin sen--
ra sen päälle sydammcfa; ja maikka
myös nahdän itze helwttti ja kuolema,
jonqa se synnyttä, lnjn pian kuin se on
täytetty, Jakob, i: 15-

Senkaldmuen Ehristillisus, jota lM-
joitct.ui ilman lesuxetta j<i häiien kärsi-
misensä eläwatä tuuoemiseta, ja ilman
koettelemisetta bänen werenfs woimasta:
sydämmen Mliä, un sijs yri rastas
fa smkaloaiset sielut emät sangen
tut il)!',iiset, jotka tasa tilaisndesa, heidän
lluullmi käändyNMensa Ma, cj ikänänki
faa jotakuta oikiara iloa eikä tytywaista.
«lämätä, waan täy'y, nijii kuin se kuu-
K» Ebr. 2r t;. oll<s orjana kuoleman
pelwon alla kaikena elinaikanansa, ja
pitää ja kcmdaa myötänsä yhtä kuollut-
ta, hengetöindä ja onnetoinda sydända,
jos he wielä kerta niju paljon lukisit,..
rukoilisit, waikuttaisit,, waiwaisit itziänst,.
ja työtä tekisit, nijn että he «väsyisit, M
näyttäisit oleman wielä enämmin hurssat,.
ja taitaisit wielä kmmemmasti puhua ja
selitta itziänfä. Jos se pitä. toisin tule-
mau szelun tantza; jos, hänen pitH.

B tu-
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tuleman autuaxi, walaistuxi, tytywaisexi
ja iloiftxi; nijn pitä Wapcchtaja hyinen
kärsimisensä kuwasa kirkasiettaman hänen
fydämmellensä, loh. 16: 54. ja ilme-
stymän hanellt hänen haawoisansa ja ri-
stin-nilwdosansa, G.'l. z: 1. Jos ej se
tapahdu, nijn faMi muu ejaura milän;
st on ulottumatoin, ja sen kautta ej saa-
da yhtän olan armon walkeuoesa; jos-
myös taitaisin puhua ihmisien ja Engc-
litten kielillä, taitaisin ulos ajaa Perke-
leitä, ja sij-tää wuoret; jos kaikki o-
maims annettaistn köyhille, 1 Kor. 13:
1. ja taitaisin pitää yhtä ulkonaisesti ju-
malista elämätä. Mutta jos yhden sie-
lun kansia sijhen tule, että han oppi,
yhdellä e'äwälla mnodoll.:, tundemaan
leluxen, in se wiatom Jumalan karitzaristin päällä ilmandu hänen sydämmel-
lensä, loh. 14: 21. nijn tule se kuollut
sydän e>äwäiseri, se pimiä sydän walai-
stuxi, ja se punainen ja weren wuodat-
taml!esta kuollut Jumalamme nähdän se-
tä walkiana että pnnaisna, Kork- Wels.

lO. ja kaikki hätä saavi lopun. Se
on sijö yzi sanomattomasti autuas het-
ki ja minuti, koffc» sielu hengesä saapi
kalMa hänen weristä Sowittajaansa,
za uskon yrmkertaisella lilmällä,
katzclla hänen ja haamozansa.

SijnH,
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SijnZ silluänräväyresa tapahtu jotain u«
los sanomatoinda sydämmesä, jowcj ko-
stan Koska hengesä nijn kat-
zellan lesusta ristin päällä ja hänen haa-
mujansa, nijn nahdän myös oikein si-
sälle turmelduhun sydammchen, ja sen
tutkimattomaan sywäan wiheljäisyteen ja
surkeuteen; saadan yri eläwä makuutus
koko turmellunsta, jammettomudesta ulko-
na hauesta ja hänen wercstänsa, jakuin?
ga mahdotoin se on, pienimmäsäkän aut-
ta itziänsä: tutan kylmää/ kuollutta, kc»
waa, särkemätöindä, runnotoinda ja u-
stotoillda sydandä kiwulla, rijsutan nijn
kaikki sma manhurstaus, oma kaunistus

että häwelcm, ja
siä kohotan itziänsä sixi kaikkcm-suurim-
maxi syndiseri, i Thim. i: 15.16. ia
lunnustetan Wapaht«jan cdesä, että sen-
kaldainen ollan. Ennen ej nijn wisusti
nähdä sydämmen pahutta: ler. 17: 9.
tuhama asioita löyty, joita ej tuta, jot-
ka kuitengw kohtapäätä omat Icsuren
fydandä ja mieldä wastan, ja ihminen tai»
ta p'.läH itzellensä palionhywaoa; mutta
koska silmä on saatu kijnitetyri lesuren
ristin päälle; nijn sydämmen sisällinen
pe?ustus ja pohja ilmoitetan, ja silmä
tchdän nijn kntkaxi, että sitä pienmda
rahtuakin saadan nähdä. Jota tutnm,

nu^i
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maxi sijs Milan lesuxm kanssa ristlm
paalia,, ja jota kickkammaxi hänen haa-
wansatnlewat sydämmelle; sitä e:-snwi:n
opilan tundemaan itzensä, sitä likcmmäxi
lullan o'.'.lac» sydändä, ja itzcsänsä lullan-
yhdexi wihcljäiftxi, raadolli-
ftn ja l-.öyräxi syndisexi. Silloin saadam
ZcslMn kärsi/niststä nähdä, kanhia-
sondi on, kumga kijwnS Jumalan wanhur-
staus on, kninga suuri hänen kostonsa,,
ja hirmuinen hänen rangaisiuxensa on syn»
»in ylitze. Siltoin murhcditan sydäin-
mestä sen ylitze että nijn on syndiä teh-
ty, ja omilla synmiliä, Icsnsta ristiw

saatet'u. Silloin itketän katkeril-
ta kyyneleillä, että on oltu nijn- kowa ,>

kylinä ja halntoin händä wastnn;- että
Wndä on unhotettll; että hänen klwle-
matansa ja syytä iijhen ej olekoj?an hyö-
jdntyxella tutkisteltu, ej hänen haawo-,
ansa rakastettu; ivaan sydän suljettu:
häneldä, ja juostu, mailman ja synnin-
peräsä. ylön katzet lesusta wa-
stan, ja tllnnKttomns hänen kärsimistän-
sä wastan,, >ota ej ole pidetty syn»
dinä, tule silloin sixi kaikkein-suurimma-
xi ja rastahimmaxi synnixi,, ja
ftn ylitze häwetän,. jn murhcditan, kuin-
jos sitä suunnda pabaa tetost tehty-olis..
Silloin!yö. ihminen yhdestä totisesta nöy-

ry»-
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rydcstä, täynäns katumusta ja tunde-
musta, Päämiehen ja kansan kantza, jo»
ka seisoi Jessenristin alla> Luk. 23:47.
rindoihinsa, i'.kc ja rukoile, yhdellä ha>
täisellä sydämmcllä, syndcinsä andexian-
damusta. Täsä nouse silloin yri totinen,
yhteinen ja muuttumatkin wiha kaikkia si«
tä wastän, jonga edestä Icsus on sak-
koa wttänyl.. ja joka on liandä wastan,
joko mailma jo se jtze-hurssas fanla pi-
la sitä syndmä cli cj. lesuxen rastas
sakko; hänen huutamisensa hänen sielun-sa tnssasa; häncn hätänsä, hänen kylmä
kuoleman - hikcnsä; hänen huokcumsensa;
ne monet kyynelet, jotta häu on wuodat-
tanut; hänen silcnsä ja kahlensa; hänen
syljesccK'miscnsä, hänen pilkansa ja häpi<
änsä; hänen suomitzemisensa ja orjantap-
puronen kruununsa, hänen haawansa,
wercnsä ja kipunsa; ja kaikki, mitä hän
on ulusseisonut meidän edestämme, teke
kaikkia sitä kauhista ivaiscxi sielulle, joka
ej ilahltta lesuxen fydändä,ja ej ok hä-
nelle otollinen, ja tosin ilman eroimrcta,
ijankaikislhin aikoihin. Nijn pian kIM
jotakin edcs wle si'äl!i!esti ja ulkonaisesti,
ja ainoastaus yri ajattts, joka/j ole Na-
pah'ajan nlielel» jälken, nijn peljästytän
sitä, ja «Mtellan kohta: Ack! p>.däistö
Tunun, hiiUOitzk-luan sitä, ja ez tahton!c,n

wä.ic-
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mäittä sitä, jorga lähden Jumalan itze
on löytynyt kärsiä, yhden min rasta,:
surkeuden alla? Ej; cj taita ja ej lnh,
dota enä murkcllistn se-alm handä;
waaan ral)0la mämmin sekä päiwaiiä
että yöllä, pyytein kelwata hänelle.

Juuri tän,ä Icsuxen kahelemincn,
lisiin päässä, päässä myös sydämmen it-
rolle coäuffosta ja sijta sen kansia yhdi-
sictystä ahdistnxcsta, lewottomudcsta, pcl-
wosta ja arkaudesia; ja »vaikutta ustcn
ja yhden lapsillisen tutwaufen. Jos yxi
sjclu olis nijn heiko-uskoinen, hämmä-
stynyt, arka ja epäilewcnnen, ettei hän
taidais ottaa turwaa ja ustallusta hänen
Selvittäjänsä puoleen, eikä ussoa, että
hän tahto olla hänelle armollinen, ja an-
dexi andaa hänelle syndinsä; jos kaikki
muut kthoituxet ej tahdo auttaa, ja jos
hän ej taidais omista itzellensä yhtän lu-
pausta Raamatusa, maan sydän kieldä
aina sitä wastan; mutta Wopo.htaja il-
moitta itzensä härcn sydämmellen!'ä usto-sa, sijna kuwc.scl, jolahän on kuolemaan
osti werensä jounlttanut meidän edestäm-
me, ja hän saa hengellisillä silmillä näh-
dä hänen kärsimän hänen edestänsä, saa
kohella hänen rttkisyötyä selkänsä, hänen
tikkucwittyä fäätänsä, häi'en läwiste-käsiänsä ja jalkojansa-, hänen läpi-

pistet'
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ristettyä ftdandänsä, ja nwattua kylki-
ansä, hänen wci!ytettyä waljenutta rnu-
niiftansa, töynäne haawoja; nijn haren
lewottomadensa ja tielämättömydensä
raukc, järjen wastnrct.lakfawat, ja sjclu
taita samalla Kttkclli, yhdellä Jumalal-
lisella rohkeudella ja turwallisclla mielellä,
sanca Wapahtajallc: Sinä olet kuiten»
gin minun Herrani ja minun Jumalani;
Zoh. 20. 28- la sinä, olet kutte-gin mi-
nun Icsuxen, minun Paimeneni, minun
Sowittajani; ja minä, nijn wai-
wainen, ja syndinen, nijn wih>ljäinen
ja mahdotoin kuin minä olen, nijn olen
minä kuttengiu sinun ostelu omaisndes,
sinun tallilla wercllas ansaittu, ja olen
sinusa, ja sinun weresäs autuas. Se
fäypi silloin yhdelle sjelulle, nijn kuin se
muinen käwi Thoman kansia. Sijta het-
kestä tietä hän, että yxi täydellinen lu-
nastus-hinda kaikkein hänen syndeinsä e-
destä annettu on; että ne cwat marctut
Vapahtajan '.verellä, ja että hän, ijcm-
kailisihi!' aikoihin, on lunastettu
synneistä, kuolemasta ja petkelen malla-
sta, ia on Herran lesuxen omaisus. Nyt
on se säatctty hänen tykönänsä, että jos
hänen .yndinsä olisit wiela tuhanen kerta
«uhatta usiammat; nijn owat nekuiten-
Kin kattki madetut/ ja han on wapa kai-

kesta

43



FZ ) o ( A
kesta waatimisesiss. Hän tunde sen. mie-
hen, joka on maramut däncn edestänjq,
ja taita «kanansa kuin sorinaa osot'a hä-
nen päällensä, ja sanoa: Hän on st, io-
ka minun syndini poisotta, ja synnin
woiman särke; hän on st, joka minua
wereNansa pese, ja mikä punainen minu-
sa on, lumiwalkiaxi teke. Hänen «ve-
rensä kastele minun sydämmeni, että mi-
llä olen iloinen ja tytywäinen, ja en
pelkä kuolcmata, nijn kuin sydinen muu-
toin teke.

Senkaldainen sjelu tunde ne haawat,
joiden kautta hän on paratun tukut,
sz: 5. han on koetellut lesuxen weren
woiman sydämmensa päälle, ja on sillä
pesty, pyhitetty ja wanhurstaxi tehty,
1 Kor. 6: n. sentahden on nyt uusi e-
lama hänen sydämmesänjn; hänen sisäl-
linen tilaisndensa on hywa; kaikki hätä
on loppunut; se endinen ahdistus oy
rauwennut, ja hän on tylywäineu, le,
wollmen ja anmas; fydalNinellä on rauha
ja hengi jloitz: lumalasa hänen Wapcch-
tajafansa, Luk. 1:4?. epäileminen ja
tualittaminen on loppunut; silla Vapah-
tajan.waiwat, sjelun,tuska ja haawat
owal lohduttaneet ja lohduttamat händä

runs->sti. Waikka «enkaldamen sydän wu-
lä nä,kc ja lundc wiheljaisydeusa, M täy-

ty
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ty itkiä monda katkeratä kyynelsttZ ba-
nen wielä jäanncn turmellurcnsa, pllu-
tostcnsa ja wikainsa ylitze; mjn hänen
lepoansa ej kuitenqan sen kautta kutiste-
ta, ja sydän cj tule surullinen ja araxi,
mjn kauwan kuin "ustola pidelän itzcnsä
Vapahtajan tygö; Ej, käydän mielellän-
sä, mjn kuin YN waiwainen syndinen,
Vapahtajan tygö, sen kqldaisena kuin
ollan; käydän häwäistynä ja nöyiytetty-
nä, mutta ynnä lapstllisesti, edes hänen
ristinsä tygö, katzellan hänen haawojcm-
sa, tunnnstetan wiheliäisys ja erhehtys re-
hellisesti ja awoimella sydämmellä hänen
edesänsä, ja sen siaan että tehdä yhtä
pitkää parannusta omalla woimalla, suu-
ta annetan, mjn kuin yxi waiwainen syn-
diuen, hänen werilelle jalallensa, ja sa-
notan: Katzo täsä! täsä minä waiwai-
nen seijon, joka wihan ansainut olen,
O! lesu armahda minua, ja ke.tzahda ar«
limsa miluin puolehcnj! Ia silloin on se
paha taas kohta parattu, jällensä; le-surcn weresä tulmn uudesta pnästetyxi, pe-
styni ja armoitetut; ja nijn muodoin py«
sytän yhdesä autuallifcsa lewosa.

Kosta nijnmuodom lesuxeu ristiä ja
haawoja kechellan, ja kosta senkaldaista ar-
moa ja autuutta hänen läwistettyin jal»
kmllsa tykönä liautitan; nijii <j taida toi-

si»
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sm olla, kuin että sydämmen pitä tule-
man lämbymäri, pchmiäxi, lijkutetuxi ja
sulatuxi, nijn kuin waxi tulen edesä, maik-
ka se luonnosta on ollut kotva ja lumio-
loin, kylmä, kuollut ja hmgetöin, ja,
»vastahakoinen ja wihMen lesusta ja hä-
nen ristiänsä, ja hacnvoMsa wastan.
Totiststi, mitä ej laki, rj waatimus, ej
uhkaus, ej ranaaistuxet ja ruumillisct
duomiot, ej hywät lyöt, ej pelastus sil«
min nähtäwimmästä hengen maarasta, ja
mnut senkaldaisct, woi tehdä, (sillä kaik-
kein näiden alla pysy sydän kuitengm
kowcma ja kangiana) sen teke lEfuxen
risti ja waiwat yhdellä Jumalallisella
»voimalla ja waikutuxella, i Kor. i: i8«
23.24. nhn pian kuin Vapahtaja kir-
kasta hänen haawansa ja waiwansa-muo-
don yhdesä sydämmesä, nijn että sielu
jaapi hengesä nähdä hänen werisen So-
wittajansa, ja tule, kosta hän itke ar-
moa, hänen jalkamsa juurcsa, häneldä
armoiteturi, yhdellä hengclliscllä suun an-
damiiella ja yhdellä rattaalla halamisel-
la, Kor- Wcis. 1: 2. 3: 3> nijn sytty
mnöS yxi tuli sydämmesä, se lämbiä,
sula ja wuota tuhannisa kijtoxcn, ilon
ja rakkauden kyynelein. Silloin riputan
HHnesjj kijni; kijnitetän itziänsä hänen fal-
liseen waiwattuhun personahansa, ja tul-
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tan rakkaudelda hänen tygönsä kokonans
sisälle otetuxi. Ack! mikä silloin sydäm-
mejä tundu, kosta se Merinen kipuin-mics
hänen kärsimisensä muodosa, lähesty nijn
liki yhtä sydändä; sitä ej taita käsiltä
eikä sanailla kirjoitta. Maatan sywim-
mäsä nöyrydesä, nijn kuin yxi mato,
hänen jalkainfa juurcsa; nähdän hända
tdesänsä hänen weresänsä, sydäm.men si«
sällislmmällä lijkutuxeNa ja tundemuxella;
halatan hengesä hänen ristiänsä ja läwi-
stetyita jalkojansa; suuta annetan nijtte
tuhanen kerta, ja katzellan nijtä kyyne-
leillä. Jokainen haawa, jokainen naar-
mu, jokainen arfi hänen pyhän meidän
«desiämme haawoitttun ruuminsa päällä,
on sanomattomasti kallio ja painama sy-
dammelle; jokainen hänen hikensä za we»
«nsa pisara, ja jukcinen hänen kyyne-
lensä on mokiambi hunajcua. Hänenkärsiini ensH kauneus sisälleotta yhtä sy-
dändä nijn, ettei sitä taila kyllä fatzeNa.

tai,.axensa aina nijn maata
hänen jalkainsa juuresa, katzella jhänen

ja lewätä hänen haa-
woisansa; ollan hänen osallisudesansa nijn
autuas, ettei ikänäns ijankaikisesii tah-
dota pois kadotta sitä, ja ej loimoteta
suuremkata autuutta taiwahasa, kuin tä-
tä, el ta saada karihan, joka ta-

pettu
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perm on/ja on lnnastalmt ncir.Z,, In-
malalic merellä"sä. Ilm, Kir. 5: 6? 0.
1 loh :2. Silluin hankitan, että lEsn-
xen ristin ja haawain katzelemistn alla,
itze työsa un nijn yhdcil waiwaistn sy!',
difen sydämmcsä/ ?uin yhdcsä wärsysä
seiso: Mmä suuta annan ja käc-
kcn, miinni sjelusani, sinun waiwan-.ku-
was, sinnn haawas ja purpuraii-wirlas,
ja sinun kuolcmas, oarmiaölEsu! Ack!
kuinga un minulla slMiscsti "hywin, ko-

, ffa minä saan nönranä maata lisiin juu-resa, kusa sinä kuolit, ja minun sjcluni
edestä itziäs waiwaisit- Scnkaldaiftt tun-
nusiuxet ej ole enä tyhjät sanat, waan
totuus; ja se on itze ryösä nijn sydäm,
mesä Wapahtajata la hänen haawojansa
kohta n.

Katzoa lEsuxen säälle, ej ole sijs
joku turha ajatus eli lieto ymmärryxe-sa; ja hänen ristinsä ja haawoinsa katze-
leminen ej ole joku itze tehty cteenasetus,
tyhjä ajatus ja luulo; ej; hänen haa-wamsa, werensä ja kuolemansa wuima
tutan sydämmesa, ja sen kautta lullan
elawäz-i tehdyxi, wirwotetuxi, rawitufi,
wahw<stetuxi, iloiseni, tytywäiscxi ja au-
tuaxi; sen kautta lullan yhten tonseenyhteyteen lEsuxen, HErransa kansia.,
ja sijtä hetkestä yhten auluatliseen tutta-

wai-
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Waisutten hänen kansiansa. Nyt toitH
chimnen piläa itzcnsä hänen tyyönsa; ole-
siclla hänen kaiHansa jokapaikasa, kusa
vllan; mennä hänen itze tykönsä kaiken

toicha; lastia itzensa, nijn usein
kuin chdan tule woimattomaxi, hänen sy«
tammensa wiereen, ja saada rawinnon
hänen peitta itzensa häne-
sä; päin?ällä, ja yöllä astaroita hänen
kansiansa; ja iloita hanesä. Tällä tamal-,
la lullan enämmin ja enämmin tutuu
hänen kansiansa, ositan paremmim tun-
deman händä' hänen ristinsä muodosa, ja
«nämmin hariannutan pitämään kansia
käymystä hänen kauhansa; nijn ettei,'wih-
doin enä taita phtän hetkiä eikä silmän
räpäystH olla händä paitzi, ja
mcydesä, ja ej oleyhlän lepoa, mjn-p»,-
an kuin hänen nimensä ja ristinsä ej
le ilmei sydämmelle. Ia nijnmnodoin
ollan totisesti armosa, autuas jo tääN
ajasa, ja taiwas on maan päällä kansiakäymisesä lesuxen kansia, njju kauwatl
kuin pysytän Hänesä.

Taidaiffo nyt yxi sjelu, joka runsallamitalla tämän saanut on, olla joutilas
ja hedelmätöin, ja ej tämän kautta tulis
pyhitetyn ja paratuxi ruumin ja sjelun
puolesta? Se- on mahdotom. Kosta häni

C tul-
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tutkistele lesusta ristin päällä; nijn ej
taida sydämmelda puuttua, eikä tietoa sii-tä kuin kunniallinen, oikein, puhdas, tu-
mallinen on, ja anxnhin tule, eikä «vai-
kutusta, halua, woimaa ja wäkewyttH
sijhm. Philipp< 4: 8. Kosta yhdellä
sjelulla on Wap.-htaja silmäin edesä;
nijn on hänellä le täydellisin esimerkito-
tlsten awuin päälle, 1 Pet. 2: 21. ja
Jumalan elämä laki silmäin edesä; Ko-
sta hän sijs tahto tietää, mikä oikein e-
li määrin, hymä eli paha on, nijn mah-
la hän katzoa lesuxen päälle, sijnä onse hänellä kohta kaikkein selkeimmästi ja
pettämältömimmästi edesänsä, ja ej hän
tarwitze ezisist mennä'yhten kirjaan, elikH
anda neuwoa itziänsä muilda. ler. 3 n
34» Hän, kuuiu se, on andanur meille
esi kuwan, 1 Pet. 2: 21. jota me wci«
kaisesti taidamme noudatta. Tarwitan
nijnmilodoin ensist ja erinomattain tutki-
stella händä, hänel, elämätänsä ja kär-
slmistanfä; joka räiwä käydä hänen jäl-
kejä,sä, ja kaikisa eteentulewaisisa asiaw
haaroija aja-ella ja kysyä: kuinga lefuS
on waeldanut, mitä hän on tehnyt, kuin,
ga hän on käyttänyt itzensä senkaldai-scsa tilasa, ja kuinga hän sijnä tekis, jos
hän wielä eläis täällä maan päällä? Se
mM sen wakaisimman ja ulottuwaisim-

man
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man neuwon; ja silloin tietän kohta, mi-
tä pitä tehtämän eli jätettämän.

Meidän Vapahtajamme on sijs se
täydellisin esi-kuwa ja esinmki totisten
awuin päälls, se kaikkein parastapa-op-
pi; ja ynnä se, joka meille lumalalda
tehty on wijsaudcri, ja »vanhurskauden
ja pyhyderi ja lunastuxexi i Kori: 30.
Herra lesu! sinun pykä sjelus pyhittä-
tön Nilmia ja yhdistäkön minun sydäm-
meni sinun kantzns! Sinun ruumis, jo-
ka minun edestäni haawoitettu on, teh-
tön minun sjeluni ja ruumini puhtaxi ja
pyhäri.

Se on yn' Jumalallinen totuus:
AKkeroitzemisen kautta, oman työn, hy-
wäin aikomusten, jumalisten harjoituster',
kampailemisen ja työtätekemisen alla, e<
tule yxikän sielu pynitctyxi ja oikioll'saa-
teturi. Meidän pitä parattaman hänen
haawainsa kautta, Es. 53: 5. zos mei-
dän pitä terwexi tuleman. Joka ej tule
sen kautta paraturi, ja ej nautitze tätä
lääkitystä kuoleman-haawoissensg,
hän pysy ljankaikisesti sairasna, ja yhte-
nä saastaisena, wääränH, jakauhistawai-sena syndisenä, jos hän myös wielä e-
nämmin jtze työtä tekis, ja kuinga pal-

C 2 jon
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M parandais itziänsä. Jos yxi ihminen,
lolla on kaikkein yxiwakaisin aikomus/itzelyötä tehdä, cj HM kaikkea määrää
luottamusta omaan työhönsä ja omaan
woimaansa, ja ota turmansa lesuxen
meren ja haawain tygö; nifti käypi hä-nelle kaiken hänen todentekonsa ia ahke-
roitzemisensa alla, nijickuin se käwi sillewaunolle, joka sairasti punaista tautia,
Luk. 8: 43. ej se tule paremmaxi waan
pahemmcixi hänen kantzansa; jota enäm-
min hän pyytä itze lyötä tehdä, ja aut-
taa itziänsä ylös synnin kuopasta ja saa»siaisudesta, snä sywemäldä langc hän

Mutta anna nijn olla, että se
menesty ftnkaldaistlle, että hän jokapäi-
wäisen työtätck«misen kautta, lain alla,
ja yhden rehellisen k<!woittelemilen ja ahke-roitzennsen kautta, saattais sen nijn kauwas,
että hän tule yhdexi oikein sijwoxi ihmi-
sexi, pita yhtä ulkonaisesti hywäci elämä-
kertaa, luopu synnistä ulkonaisesti, jjc,
waelda itze tehdysä hengellisydesä janöy«
rydcsa, Koll. 2: 2Z. nijn ej hau kuiten-
gan ole tämän kautta parattu; waan on
ainoastans yxi hywilda luuloilda paisu-
nut, ylpia ja itziansa' rakastama Phari-seus, yxi walkiaxi siwuttu hauta, joka
sisälda on tayncms kuolluitten luita, ja
kaikkea Mautta; Mach. 23: 27. ja', Ju-

malan
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malan silmifä mi musia hirmiä perkele,
Ej tule sijs yxikän todella paratu-
xi;a pyhitctyxi ruumin ja sjelun puole-
sta, kuin se, joka ou pesty synneistänsä
lesuxen weresä, ja sjelun ja sydammen
kantza rippu ja pysy wahwcina sijna ri-

naulitun lesuxen c!awä:ä tuudcmisttsc:,
ja ulkona armosta hänen weresamä, ej
ole sumaan että tulla
awuiscxi ja hurffaxi, ja sentahden on kaik-
ki pyrkiminen sen perään, ja kaikki ru-
koileminen puhtaudesta, nöyrydesta, kar-
siwäiPdesia, siweydesta, mailmau pois
kieldämisestä, ja smkaldailesta, sijnä ti-
laisudesa/ nurin käätty, turha ja huk-
kaan tehty. Meidän pita cnsist stjloman
uskoja lesuxen päälle, ennen kuiu M 3
taidamme, meidän ustosam, osottaa w-
wlija- Mutta jos se on ensist tullut sip
hen sakka meidän kansamme, että me
taidamme sanoa: minä elän Jumalan
Pojan ustosa, joka on rakastanut muma,
ja ulos anbanut minun edestäni,
Gal. 27 20.21. nijil en me ena ela em-
mekä tahdo elää ilollemme, i Kor. 5-'
15. waan nijn pian kuin joku lijkutus

tuudu sydämmesä sljtä omasta elämästä,
ja sijtä wielä jääneestä'turmellnxesta,
nijn me kohta walitamme silä Wapch°>

C 3 tajal-
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taiallemme, joka on pelastanut meitä sijtä,
ja ylönannamme sitä hänelle, ristinnau-
litm za kuolttttta; Gal. 5: 24. ja hän
on ottawa meitä suojclureen sitä wastan
uudesta l>pot!awa sisä wanhan ihmistä,
hänen werensä punaiseen mereen, pesewä
la puhdistama meitä, ja varandawa kaik-
ki meidän rikoxemme, häncn ha-maissa
kautta. Senkaldailcila tawalla tnllan
tosin sen alinomaisen katzelcmisen
lesuxcn ja hänen ristinsä pääll»', ja hä-
nen waiwainsa tu klsiele-
misen kautta, päiwä päiwäldä ama köy-
hemmvz-i, hätaisemmifi ja huonomaxi,
mutta kuitengin lotuudesa puhtaminaxi,
lcrmcmmäfi japyhcmmäxi, j.a sen kautta
että a?inoma katzellan lesnsta hänen ri-
stinsä kuwasa, lullan joka päiwä enäm-
min hänen laldaisexensa, sckä ulkonaise-
sti että sisällisesti.; ehkä aina pysytän yh-
tenä waiwaisena lyndi<enä. Nijnmuodoin
maka siis kaikki fen päällä, eccä alati
kayoa lesuxen sen risiinnauiinm pääl-
le.

Mutta tasa taidais joku kysyä: kuin»
yi tämä tapahtu? Ia fmnga on se mah-
dollinen näin katzella WapahsZjata hä-
n>'n kärsimisensä ja kuolemansa muodoso?
Woipi olla, että mouda, iojden silmät

ei
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tj ole wiela omatut, ajattelemat että se
on yr,i paljas luulo ja tyhjä ettciwsetus.
Minä tahdon sijs yxinkertaisesii sclittä,
minqä muotoinen tämä katzeleminen on.
Ensist tahdon minä muistuita, ettei täsä
ymmärretä jotakuta ruumillista katzelc-
mistä yhden näkywaisen lesuxen mucdsn
päälle; Ej, silla tawalla ej se tapah-
du; meidän nyfyistsä !i!aisud?samen me
näe Ie su st a meidän »uumillisilla
silmillämme. Sitä ej myöffan lcn-
wita, että meidän pita näkemän hän-
da sillä muotoa. Multa meidän rist -

nuaulittu Vapahtajamme taita nähta
kahdella tawalla; ensist ruumin silmillä,
ja toiseni hengellisillä silmillä. Silla e-
dellisella lamalla näit lMdä itänen O»
petus lapsensa ja monoa n,sn"a mn;
ihmistä, sillä ajalla, kossa hm, waelsttaallä maanpäällä, ja wihdöin hir.eltin
ja pois walkeni ristin räM. Tällä la-
malla en me näe hända nyt, niin f.n,<

kuin me olemme ruumin majasa<.
ennen kuin han kerran tule perlonalliststi
ja nakywäisesti Mensa; Apost Tek-1: n.
MH ej hän kay ena nakywäisesti ymdä-
ri mailmasa, hänen alhaisesa ja huono-si orjan «muodosansa, ej hän myössan
nyt ole kijninaulittu ristihin. lesus mei-
dän Herramme on korgotettu, ja istu

C 4 HH«
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häimr kirkastettuin haawainfa kansia
malan Massa kädellä. Nyt olis ft to-
sin Vapahtajalle juuri nijn huolia kuinsc oli jälken Hänen ylös
nijnä 4c, paiwma jälken Pääsiäisen, et,
!ä anoa kansansa nähdä itzensä; sillä
hän on läsnä meidän ymbärilläm ja
meidän tykönäm: mutta cj hän löydä si-
ta bywäxi eikä tarpefflsen, että sillä la-
malla ilmoittaa itziänsä sijnä nyt olewai-
ftsa uffon . huolen challituxesa, ja nijn
kauwan kuin se pnsy. Seulissijs mää-
rin -ja mastoin Vapahtajan ja Raama-
tun ajatusta, jos joku tällä ajalla tahwis
h.ilaita senkaldaista rullmillista
näkemistä, llikä scuwasen hänellä oleman.
Siliä wälillä tule hän wielä, monitda
tuhanen tuhanilda täytetetyildä wanhur-
ikailda, alati nijn nähdyn, ia hänen
kaikkein pyhimmisä haawoisanfa kunnioin
tttuxi ja rnkoildwi. Ilm: Kir- 5:6,,
8,9, Senkaldainen näkeminen on myö-
!?in tapahtuma wielä kaikelle mailmalle.
Johannes sano selkiästi Jim. Kit. 1. 1?.
että jokaitzsn silmän pitä halien näkemän;
Hm on kerran tulema taiwahan pilwi-
sä suurella woimalla ia kumualla,,
24: 30. ja silloin pitä kaikkein kansain
kokgnduman hänen eteensä. Silloin se-
ka hänen ystäwänfä ja rakastajansa, et-

tH
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ta hänen wihollisensa jn
saamat nähdä hänen, mutta yhdellä san-
gen enkaldaisella waikutuxclla ja sydam-
men silla ne, zotka yhdefä edes
pyrtiwaistsä ustoltomudesa omatylönkat?
zoneet hänen pijnansa, ja menneet, MM
kuin hänen ristinsä «viholliset, ulos aja-
sta; heidän pila hirmmsesti peljästymän
kosta he saamat Nähdä tämän HsuM.
j.a hänen- haamunsa; hcioan pita
man, Ilm. Kir. i: ?. ja
että' he taidaisit peilaa itzensa wuorten ja
kukkulain alla. hänen ulkomaisen-
sa, jotka sydclmmellä ja sjelulla omat tip-
puneet hänen haawoisansa, ja täällä o-
dotlawat handa, Philipp. 3: 20. he tu-
lemat sangen ilojsifi, hänen ilmestymisen-
fä ylitze, jariemuitzewat sanomattomalla
ja kunniallisetta ilolla, 1 Pet. i: 8. hä-
nen haawainsa katzclemisen ylitze, Ma
he sitte ckanansä pois kadota, waan saa-
mat olla Herran tykönä ja kc.tzeUa
händä kirkastetuilla ja
Vesta hänen tygönsa, puhtaimmiia, liekcl-
fa palamilla lydammM. On sij: wielä
yri aika jalilla, kosta saadan nahda lesu>-
xen haawat ruumin silmillä; mnUa
tä ei täsä puhuta; maan kosta Uo?stKt
puhu että katzoa päallr,
Vijn han ajattele senkaltaista k^WlniMv
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joka tapahtu hengesa, kossa llstosa
dammen silmillä kadotan Jumalan ka-
ritzaa ja hänen waiwansa muotoa. A-
postolitten Tekoin kirjasa puhutan sijs ej
ginoastans sydämmcn awamisesta, l6:
14. waan myös silmäin awamisesta. 26<
,8. ia Pawali puhu ymmärryxen ylös
valaistuista siw»istä,Eph. 1: i?> Sil-
la stMisella, taikka niju kuin Pctari kut-
zu handä, sillä salaisella ihmisellä sydckn-
vttsa, onhanengin omaisudcnsa; han tai-
ta, Raamalun todistuxen jälkcn, nähdä,
kuulla, tu a, haista ja maista; Ps. 34:
y. Kosta sijs lullan uudezi luolldokap-
pol:Li, nijn nähdan hengen silmillä.

W"ikka nyt tämä näkeminen ej ta-
pahdu ruumMifilla silmillä, nijn on se
kui'eM!i yli totinen näkeminen, ja ej jo-
ku houriwM eikä luulon työ; Ej, se
lietän wMi/ että nähdän Hsus; nah-
däa hänen waiwansa muoto, ja tutan
woima sijta sydämmensa päällä, ja nijn
koetellan totuus näistä sanoista, kuin
wcisatan:

lEsn!
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lesul elon. autuuden,,

S»na kuolit cocsian.
Annoit, waiwoist päästäxeni,

Itzes sjelun hätähän.
Ej nyt minull, mitan waiwaa,

Waan saan periä ilon taiw«hati
Kijtoren sull, ijaiscst

Icsu, sanon haluisest!
Icsu! sinä wcukian w/iwan.

Kärsit färsiwäisest täällä
Maisiit luollon kowan aiwan,

Maxoit welkan ristin päall'.
Wajwatta sa annoit sinus,
Etts mun kirwottaisit kiwust.

Kijtoxcn sull ijäisest,
Icsu, sanon haluisch!

Händä tutkistella» juuri wisusti, ja
sen kautta lullan yhten antuMstkn lut-
tawaisuteen Sowillajan kanha. Händä
tutkistella» hänen suuresa murheftulsa ja
sielun tuffasa nähdäu, ?uin-
ga hän maka nijn kuin yri mato maan
päällä, wäändele hänen käsiänsä, rukoi-
le, huoka, hengiltä ja kilwoittele kuole-
man kantza; nähdän, kulnga se weri»enl
wstan- ja. kuoleman-hiki wuow ÄaLi.

C 6 ma N-
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maan päälle ja koynelet juanwat poste-
ja myodtn. Nähdän Kandä sangittuna
ja sldottuna seisoman Duomio - istuimen

edesä, pilkattuna, syljettynä, piestynä
ja kaikella ylös ajatteldawalla tawalla,
niin kuin yri pahantekia, pidetMnä; näh-
dän Händä Sotamiesten kestcllä rijsuttu,
na, paljastettuna ja sidottuna; nähdän
kuinga he kaikella woimalla piexewät ja
suomitzewat händä, nijn että koko hänen
ruuniinsa fnle paisumia, mustia ja sini-
siä pilkkuja, naavmuia ja haawoja täy-
teen, nähdän hänen päätänsä, kningal
fc on y!«ban kääritty terätrisä orjan-
wppnroilla, ja meri wuola hänen wal-
M!!M kastoonsa ylitzc; nähdän händä
taft werisesä muodosa seisoman Pila»
tmen edesä ja duomittawan kuolemaan;
«ahdan sitä kowaa ja rastasta ristin puu-
ta hänen haawoitetun selkänsä ja olka-
pääidensä päällä, ja kuinga näändynena
»a woiinattomana hän matkusta sen kantza
GolMhan mäkcä kohden; nähdän kuin-
Za hän sciso wertsena ja aiafioina, yh-
dcxi spektakelixi (jota kaikki ylön
Wat, kauhistumat, pilkkamat ja häwai-

kuokma-paikalla, kuinga han siel-
lä katz» riftinfä päälle, tule wenytetyxi
W kijninaulituxi; nähdän hänen rippu-
Van edestänsä ristin päällä; nähdän nau-

loja



zZ ) o ( m
loja hänen käsisänsä ja
fahellan jokaista naulan-reikää erittäin,
kallan uijta hengesä, ja näytän wcren
wuotawan nijstä ynähdän haawa hänen
kyljesänsä, jo laffctan nstofa kätensä sii-
hen; nähdän, kuingc» weren - ja weden-
wirla wuota sijta," ja kuinga hän kuole
ristin päällä; nähdän sitä kylmää kalli-
sia lE!n.ren ruumista, sitä waljennutta

hänen kaswoisansa, hä-
nen puuttuneita silmiänsä, hauen lan-
genneita poskejansa, hänen »valjenneita
huuliansa, hänen rikki rewittnä
haiien märkiä ja merillä hiuMnsa, hä-
nen kangenneita jäseniänsä, hänen läwi-
siechitä "kylmiä Wänsä ja
hänen punaisia selkäänsä, hänen awat-
tua sydändänlä, ja koko hänen haawoi-
lettua, alastoinda, yli juostua ja
wenytettyä kaikkein kauninda waiwattua
ruumistansa. Näin nähdän lEsusta hä-
nen wcuwansn kuwasa ja kärsimisensä
muodosa, nijllä lEsuxen Hengeldä awa-
tuilla hengen ja nsson silmMä, slsällisez'ii
iloxensa ja autuudexensa.

MMä tahdon nijn paliHn!sanoa: Sen
sautta, että lEsu»:en hengi kirkasta ja
ilmoitta Wavahtajan sydämmesä, loh.
ib: 14. 14: 2.1. tule lEsmm wgiwattu

C 7. per-
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persona, stnkaldamen kuin hän oli sijnHrassasa kärsimiM öljy-mäellä Golga-
thaan asti, ja sjeldä hautaan sakka, ni)N
tutun, seikiäxi ja eläwäri sydämmesä,
että ollan Jumalallisesti makuutettuna ja
wahwana sljra, meidän rakas Her-
ramme, Jumalamme ja Luojamme, on
nijn kilwoncllut, wapisnut, hikoillut, it-
kenyt, rukoillut, huutanut ja sotinut,
fa sen päälle tullut uijn häwittömästi pil-
katun, syljetyn, postille lyöoyxi, rikki
pijstatuzl, haawoitemn', duomituxi ristin
kuulemaan, Tlos wiedyn» hirtetyn', lä-
pi plstctynV ja on kuollut ristin päällä,
Ryöwäritten ja pahantekiöitten festella;
lullan nijn lumalsstlissii witzeytetyili sii-tä, kuin silloin itzc prrsonasa Ms ol-
tu länä, ja omilla silmillä kuiskia näh-
ly, ja lohmmexcu ja Marian ka n j;a sei-
sottu ristin alla, sijhcu asti, että hän
ylönanooi hengensä. Taican siis toti-
sella uffon rohkeudella todistaa jokaitze!-
le: Minun vstäwäni on walkia ja pu-
nainen; smkaldatnen on minun ystäwH-
m, ja, minun ystäwäni on senkaldai-
nen; Kork. Weis. 5: 10.16.

Mmta tahan tarwitan totisesti
: ijnknl!i ennen sanottu on. Mi paiias' luon-
lwllincn ihnlinen, joka wlelä. elä epäusto-sa.
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sa fa synnisä, ej taido lEsusta,
sitä ristinnaulitua; stssä pimeys on so-
waisnut hänen silmänsä; i loh, 2: n.
Sentähden sano Johannes i Eplst. Z:
6. että joka fnndiä tef?, cj hän ole nuh-
nyt eikä tundenul lEsusta. Ia waitta
senkaldainen on ulkonaisesti hurffas, ja,
lain jälken nuhdctoin, nijn kuin Pawali
oli ennen käändymystänsä> Philisp. 3:
16. nijn taita hän kuitengin zuuri nijn
«vähän nähdä lEsuxen hänen waiwoi-
ftmsa ja haawoisansa, kuw yxi julki Ju-
malaloin syndinen; sillä oman wcmhur-
ssauden ja eräusson pette rippu hänen
fydämme.isä edesä, 2 Kor. 3:,, 15. nijn
ettei hän taida nähdä, Vn m ksssa yzi
ihminen on ylös herätetty hengel-
lisestä kuolemastansa, ja kauhistu hänen
fyndejänsä, joissa hän on waiwannnt ja
kuolettanut lEsusta, t äke itzcnsä kadon,
nexi ulkona Wapahtajasta ja we-
restänsä, ej taida jn ej tahdo tulla wan»
yurstap ja autuaxi muulla lamalla, kuin
hänen wercnsä, kuolemansa ja baawain-sa kantta, ja nijn etzi armoa lEiuzen
werefä; nijn tatta ia pitä hänen kään-
dämän sydämmenlä ja silmänsä lEsu-
xen ja hänen waiwainsa päälle, ja niMä
Pyhäldä Hengeldä hänelle annetuilla ja
awatuilla silmillä katzeleman händä hä»

n<n
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nen weriscsä muodosanfa. Hi ainoassans
fenkaldaisec sjelut owat ne, soille Apo-
stoli sano: Nayokamme lEsnxen pääl»"
le; sillä, me näemme stnrawaisesa 24.wär'ysä, etiä he owat tullet
tygö, uudei. Testamentin Wälimiehcn, ja
prijstotus-weren tygo. Päätöxexi pysy
se sijnä: Autuat owat ne silmät, joita
näkcwät IE uxen; sillä joka näke
ja usto hänen päällensä, hänellä on ijan-
kaikinen elämä, ja lEsus on asetta-
wa hänen UoUa hänen raswoinsa etten.
Mnm!'

eUVin sydämmrn »!'t itfe
' "l lEsurcn hätää täall',
Ia hancn waiwnanli pitfää,

Ia pijnaans ristin p<M..
lalwoilles suuta annan

Suurcs noyrybcsa,.
Juuria wahwoi anon

Mäsä nstiss.

SliN:
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S»n leppiät fasltws nncn
Hadas watkcnetvan;

Su» kyljesas myös re,ja»t
Kcil,<!st ankenewan,'

Sun f<itls tawisictyt,
Ia jalat, snn
Weri-naarmus, waiwos.

Sun weres mera wcllan^
Syd«unien pudista,

Etten kuolemal' pclkä:
Mnn niiclm' uudista.

Se muu lunastus <hilidan',
Ia sjclim leipä myös,

Se »voitele luun rindan',
Tuo elon, woimau t'jös.

3as mnotws ristin pnälls
Juu,' kaunis olet mull',

lost' m.i sm: tnuucn t,i,!!!a,
Ic> rakfann nnuan suil°.

M", nijn arka enncn
ja pcssaiss».

Nyt nffastuxcll' meirrn,
Ett rauh<i„ löytäisin.

Gyda»
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Sydän minM pala, »

Kost' sinua katzelen;
Sua ristin paalia halän,

Ia pijnas muistelen.
Kost' tunnen sydainmcsän

Woiman sun wcrelläs.-
Nijn on minun, miclesän'

Rauha sun waiwastas.

Nijs' naulain, rcijs katzon
Arinon walitzcmista,

Ia nimeni hawaitzen -

Walittuin seasa.
Mun sjelun' itzens katse

Sun kylkes haawahan,
Gpndins wajowan näke

Sun weres wirtahan.

Snn luollos' woima tuikun
M»m t'ä!j'!

Se aina lfiiw^i-fZu
Su» peraäs ristin p.,all'.

Mä annan, lEsu, sinull'
Mun sydammcni nyt,

Gä olet fuollon kiwull'
Sen kaliisi ostanut.

Nijn
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Nijn snndisia kuin lienen,

Ej löydy fetän
Lunasictt' knitena' olen

Km>l!o§ kantl' rislin paali'.
Nyt tomus, todeff» sanvn,

M>' mafan edesns,
In a7nwa nopiksi anon,

Eun pyhäs wcrcsas.

N,!', IFsu, cttan olcn
Vi?' kimalainen ain,

Gun haawais tygö tulen,
Hunajat' imeä saan.

O! lEsu, wctza aina
Tyaös mun sydainmen,

Sun pijnas, fallos paina
Oikein mun mieleen'.

Ann' minun ain' nautita
S»!! wcrcs ttwcrcia,

Ej ainoasta7!s tuta
Sui armus

Wciän tttan walun löydän
Sun »yhist haawoisiai,

Ia clun, tunnen
<3lui kiwuifi, wa'woistlls°

SIM
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Sun hätas, tussas, hikcs,

S»n f?wa kamp<i»ves,
Sun läpipistctl' kylkcs,-

Kipiw,
Snn pijnas, P^iineneni,

Sun rifiis, lEsu Chrisi!
sydämmcni,

Armosas ij^iscs!!

Pränti-wikain ojennuit.
B, merkitze Katzin, ja R. radin; etzellinensNip

mero bladiN/ ja jälkimäinen radin, jusa wika sei>
so. s. merkitzc seiso, ja l we.

Wiat. Ojennuxtt.
8.12 R. 5s- 'st: K se.-

16 18 työä. tystä.
17 25 katzeolat. katzskat.
z.5 12 rams. »» raato.
40 19 twsidytnrcl!Z hyudvtyfllla,
41 2,0 k.aawoansa, baawo.jansa>

42 12 t»awauxcn. turwauren.
44 11 sydinen. syndinen.

Plöspandu loh. Christ. Helmbcrssin kosiannuxct'w, ja maxa Bladcisa 3 SMingia.'

68






