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Kolmen luudalaisen Lapsen Kään-
tymisestä, uskoon lesuksen

Christuksen päälle.

V?uin Pyhä Henki Jumalan Sanan kautta
alati Sieluja waikuttaa; niin taitaa Hän

lastenkin sydamisä waikuttaa ikawöitsemisen Her»
ran lesuksen ja Hänen armonsa perään, jos
lapset ottamat tarkan waarin Hänen waikutuksis»
tansa, ja antamat johdatta itsiänsä lesuksen Au»
tuallisten tuntemiseen. Senpäälle on wastaan
sanomatoin totistus tässä Merkillisessä Histo»
viassa Kolmesta luudalaisen lapsesta.

Yhdellä luudalaisella Bcrlinisa, hänen wai«monsa kansa, oli Kolme Tytärtä, joista wanhin
oli 12, toinen 10 ja kolmas 8 wuoden wanha.
Kuin nämät lapset olit sille ijälle tulleet, että
he taisit käydä ulkona kaupungin kaduilla;niin pidit
he kansa käymistä Christittyin lasten kansa, jot»
ka wiattomuudesansa puhuit heille, kuinka Jumalan
Poika oli Taiwaasta tänne maan päälle tullut,
ollut lapsena ja kaswatettu Hänen Elatus wan»
hemmiltansa ja että tämälumalanPoika on meidän
Wälimiehemme ja Sowittajamme, että Hän ym«
päri leikkauksesa kutsuttiin lesukseksi, ja että
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tämä lesus, kuin Hän oli niinkuin ihminen
täydeksi mieheksi kaswanut, oli päällensä ottanut
kaikkein ihmisten synti welan ja rangaistuksen ja
niinkuin Jumalan Karitza kantanut koko mailman
synnit, myöskin että Hän on antanut luudalaisten
tuomita itsensä ristin kuolemaan. Mutta luu-
dalaiset ei tienneet eikä uskoneet,että ristin kuolema
oli Hanellen Hänen Taiwaalliselta Isältänsä mää-
rätty että Hänen piti, niinkuin Wälimiehen
sowittaman mailman Hänen werensä wuodatuksen
kautta, ja että ihmiset ainoastaan Hänen lauttansa
taitamat autuaksi tulla. Wielä sanoit Christil-
liset lapset, että meidän Herra lesus rakastaa
kaikkia ihmisiä, erinomattain lapsia ja Juutilais-
tenkin lapsia. He pidit myöskin usein rukouksia
yhdesä heidän kanssansa, ja luit heidän edesänsä:
Isä meidän, Toisen Uskon Kappaleen Lunas-
tuksesta, ja monta Raamatun paikkaa. luu-
dalaisen lapset otit tarkan waarin ja opit nämät

kappaleet ulkoa päin lukemaan. Kuin he usein
kuulit, että meidän Herra lesus on lunastanut
kaikki ihmiset, ja tahtoo nyt armosta ja rakkau-
desta tehdä kaikkia autuaksi, ja lapsiakin » niin
waikutti Pyhä Henki näitten kolmen Tyttären
sydämesä niin sisällisen ikäwöitsemisen Herran
lesuksen ja Hänen armonsa perään, että hekeskenänsä päätit antaksensa kasta itsensä ja
tullaksensa totisiksi Christityiksi. Siinä tar-
koituksia menit he Makister KaMaanin tyköön,
joka Pappina oli Marian > Kirkolla Berlinin

Kaupungissa.
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Wanhin sisar meni Papin eteen ja sanoi

Tasa tulen minä teidän tyköönne, rakas Herra
Mäkisten! molempain minun sisarteni kanssa, ja
rukoilen, että te ottaisitta meitä teidän holhouk-senne alle; me tahdomme tulla Christityiksi, että
meilläkin olisi osa lesuksesta Natzarenuksesta,
joka on totinen Jumala ja Ihminen, ristin päällä
kuollut kaikkein edestä, ja meidänkin wiheljäis-
ten lapsukaisten edestä. Ei mikään muu waadi
meitä, waan ainoastan sen ristiinnaulitun lesuksen
rakkaus, jatätä rakkautta emme taida kauwemman
hillitä; sentähden me rukoilemma teitä, armahta-
maan meidän lapsi parkain päälle.

Kuin Malisten Kamaani tämän kuuli, luuli
hän heidän tehneen jonkun rikoksen kotonansa,
ja sentähden pelkawän rangaistusta. Sentähden
käski hän heitä siweydellä, menemään kotiansa,
ja olemaan niinkuin hywän tapaiset lapset Vanhem-
piansa kohtaan, Jumalan käskyn jälkeen Laisa.
Mutta he lankeisit kaikki kolme polwillensa maahan
Papin eteen, ja rukoilit häntä, ettei hän lesuk-
sen tähden ajaisi heitä tyköänsä, kuin ei mikään
muu ole pakottanut heitä hänen tyköönsä tule-
maan ,

waan ainoastan se suuri rakkaus, kuin
heidän sydämesänsä paloi Herran lesuksen tyköön;
sentähden olit he wahwasti päättäneet, ennen
cnta itsensä kuoletta, kuin hyljätä Herran lesuksen,
jokaristin päällä heidänkin lunastanut oli. lesuk-
sen omaksi tahdoit he tulla, ja ei koskaan hä-
nestä erota,se mahtoi käydä heillen kuinka tahtonsa.
Niin makaisit namät kolme lasta Papin edesä ja
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rukoilit palamilla kyynelillä: Armahtakaa! meidän
lapsi rankkain päälle! Me tahdomme uskoa lesuk»
sen Christuksen päälle; älä aja pois, emme läy-
deteidän tyköänne; sentähden me rukoilemma teitä:
auttakat meitä, että me sen pyhän Kasteen kautta
tulisimma osalliseksi lesuksen Merisestä Sowinnosta.

Pappi nousi ja suurimmalla ihmettelemisellä
katseli lasten päälle heidän sydämmellisen ikäwöit-
semisensä tähden armon perään Cyristuksesa, jakuin»
ka he sydämmeilisestä rakkaudesta Häntä kohtaan
tahdoit kieltä kaikenmailman, ainoastaan woittaak-sensa autuuden Häneltä. Hi makaisit polwillansa
niin kauwan Papin edesä, kuin hänen täytyi luwata
otta heitä tyköönsä. Tämän päälle otti se mai-
nittu Pastori nämät kolme Fuudalaisen lasta ty.
köönsä, kuitenkin Korkian Gsiwallcm luwankautta.

Koska se jonkun ajan perästä tuli Wanhem.
millen tiedoksi; niin he menit Papin tyköön lap-
siansa poisottamaan; mutta nyt ei tainnut hän
anta lapsia tyköäns ilman luwata, kuin se Esi-
wallallen ilmoitettu oli. Sitä warten määräisi
Hänen Kuningal. Majesteettinsa neljän Papin Ko»
kouksen, nimittäin Kaksi Reformertan: Herra
lablonstyn ja Achenbachin ja Kaksi Luthe.
Ranin: Herra Passardin, ja Teringin. Näitten
piti asia tutkiman tarkasti, joslapset, Wanhem-
pain tahtoa wastaan, taittaisin holhoukseen otta,
ja opetetta Christin Oppiin, ilman sen oikeuden
rikkomata, kuin Wanhemmilla lastensa ylitse
Luonnonlain jälkeen on. Päiwä määrätiin, jona
niiden neljän papin piti heitä heidän wanhem-



7

painsa läsnä ollessa koetteleman. Kukin lapsi
kutsuttiin erittäin ja kysyttiin, minkatähden hän
oli lähtenyt Wanhempainsa tyköä pois, ja jos
hän tahtoisi heidän tyköönsä jälleen mennä? Mutta
kukin wastaisi sydämmellisimällä liikutuksella: Ei
kukaan ole meitä käskenvt lähtemään Vanheni-
paimme tyköä, eikä milään ole waatinut meitä
näin tekemään, eli ottamaan tätä askelta, waan
ainoastaan lesukstn Natsarenufsen rakkaus, joka
ontotinenlumala jaihminen,ristin päällä loko mail-
man syntein edestä kuollut ja meidänkin nuorukais-
ten edestä, jamc ainoastaanHänen kauttansatahdom.
me autuaksi tulla. Tämän päälle luit he: Isii mci-
dan,To>scn Uskon Klippalccn ja muutamia Biblian
sanoja, jotka he Christittyin lapsilta olit oppineet.

Suurimmalla ihmettelemisellä kuulteli Kokous,
kuinka sydämen riemulla ja urhollisesti nämät Juu»
dalaisen lapset puhuit meidän Herrasta Icsuksesta
ja Hänen rakkaudestansa. Mutta tahdottiin koe-
tella heidän rakkauttansa; sentahden sanottiin heille:
Jos te tahdotta tulla Christityiksi, niin teidän
täytyy tehdä sangen raskasta työtä ja te tuletta
wihattawatsi kaikilta ihmisiltä; eikä kukaan tahdo
pitä kansa käymistä teidän kanssanne; teidän
Wanyemvannckin hyljääwät teidän; sanalla sa-
noin : Teidän täytyy päällenne otta kaikki mi-
tä kurjuudeksi ja wiyeljäisyydeksi sanotaan ja
olla kaikkein pilkkana. Tähän wastaisit lapset:
Me teemmä mielellämme työtä, wailka wiela weri
kynteimme alta tiukkuisi, kuin waan tulemme
lesukstn lapsiksi. Meiti saadaan pilkata, ja
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ylönkatsoa mailmassa, siitä emme huoli; Taiwaassa
ei enämpi yhtään pilkkaa ole. Jos me waan saam.
me meidän rakkaan Herran lesuksen tykönä olla,
niin me tahdomme kaikkia kärsiä. Siitten luwattiin
heille kaikenlaisia hywiä waatteita, ia kaikkia mitä
ikänä he tahdoit anoa, jos he jälleen Wanyem-
painsa tyköön menisit ja olisit heillen kuuliaiset;
mutta lapset wastaisit, mitä auttaa meitä hywät
waatteet? mitä hyödyttää meitä kaikki muu koreus
tässä mailmassa? Mailma hukkuu; mutta me tah-
domme tulla autuuden perillisiksi ja Jumalan lap-
siksi; Taiwaassa saamma paremmat waatteet ja
enämmän hywää, kuin mailmassa on. Meidän
Wanhempaimme tyköön emme ensinkään mene;
sillä me tahdomme Christityiksi tulla, että mekin
tulisimme lesuksen kautta autuaksi, joka on ristin
päällä kuollut syndisten edestä ja nyt tahtoo au-
tuaksi kaikkia autta. Wanhemmat, jotka olit
Kammarissa, joka sen wieressä oli, josa kokousta
pidettiin, kuulit koko sen menon, otettiinnyt samaan
huoneseen;he syleilit lapsiansa monilla kyynelillä, jn
rukoilit heitä lähtemään kanssansa kotia. Siihen
wastaisit lapset: Emme ensinkään lähde, me kär-
simme mitä hywänsä ennen, kuin ylönannaisimme
meidän rakkaan Herramme lesuksen. Wanhem-
mat lankeisit polwillensa lastensa jalkain juureen
maahan, ja suuta annoit heidän suille ja käsille,
jarukoilit Taiwaiseen ylötyillä käsillä, että he tai-

puisit myöntymään ja perään ajatteleisit, että he,
niin kuin Wanhemmat, rakastawat enämmän heitä
kuin joku muu, ja kysyit heiltä: Kuinka tc,
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rakkaat lapseni! taidatte niin taipumattomat olla,
ja teidän lapsen sydämenne sulkea niin kowasti,,
ettei teidän Wanhempainne rukoilemiset eikä kyy-
neleetteissä woi mitään matkaansaatta? Rakkaim-
mat lapseni! armahtakaat meitä, teidän Wanhem-
pianne, siinä ahdistuksessa kuin meidän täytvy
teidän tähtenne kärsiä, heittäkäät pois teidän
aikomuksenne, alkäät rumetko Lhristitniksi, älkäät
huoliko uskoa lesuksen päälle. Näistä litkutta-
maisista puheista wuosit lapset kyynelekin, mutta
wastaisit wanhemmillensa: emme sinä ikänä muuta
aikomustamme, me tahdomma lesuksen kautta
autuaksi tulla, Häntä rakastamme me yli kai-
ken ja enämmän kuin Wanhempiammekin; me
olemme joHänelle antaneet meidän sydämmemme
Hänen pitää koko meidän elämämme ajan meidän
rakkaudemme päämaalina oleman. Te rakkaat
Wanhempamme etten nyt enää olekkaan meidän
Wanhempamme, emmekä mekään taida pitä
mettämme niinkuin teidän lapsina, niin kauman
kuin te tahdotta olla luudalaisina ja lesuksen
»vihollisina. Mutta jos tekin päätätte tulla Chris-
tityksi ja uskoa meidän rakkaimman Vapahta-
jamme päälle, sen kaikkein syntisten edestä ristiin-
naulitun lesuksen päälle; niin katso, sitte olcmma
me teidän lapsenne jayhdessärakastaisimme meidän
rakasta Herraamme lesusta jaHäntä rukoileisim-
me.Mutta jos et te sitä tce,(edespäin sanoit lapset),
«iin me aina erillämme olemme; emme koskaan
muuta aikomustamme, teidän rukouksenne ja kyy-
nelenne ei tässä asiassa yhtään auta.
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Niin siis itkit sekä Wanhemmat että lapset

polwlllansa maassa toinen toisessansa, että myös jo»
lainen päällekatsoja olisi tainnut liki wuota kyynelis.
sä tästä läsnä olemasta tapauksesta. Äiti, jokaenim-
mäZti rakasti sitä keskimäistä tytärtänsä, tarttui
hänen kaulaansa, ja ilmoitti hänelle hänen Millisen
sydäntä liikuttawaisen rakkaudensa, hellimällä pu»
hella ja palamilla kyynelillä, niin ettei ne läsnä
olewaiset ilman wäkewimmätä liikutukstta tainneet
nähdä eikä kuulla, kuinka sydäntä taiwuttawaisestj
Äiti lastansa rukoili, joka kuitenkin pysyi aiko-
muksessansa. Sen jälkeen käänsi Nti itsensä
Pappein puoleen, nöyrällä anomisella, että he
ajaisit lapset pois tyköänsä, ja suositteleisit heitä
lähtemään Wanhempainsa kansa kotia. He oso-
tit itsensä siinä niin, kuin tahdoit he toden teolla,
heitä aja pois tyköänsä, ja ei otta heitä wastaan,

Christin oppia oppimaan; jonkatähden heidän nyt
waltämätä täytyisi mennä kotiansa ja olla Wan°
hempainsa tykönä. Senpaälle mastaisi keskimäi-
nen tytär aiwan wapasti: No, minun Äitini!
minä tahdon lahteä teidän kanssanne, jos te
otatte sen päätöksen, että tulla Christityksi, sitten
te saatta olla minun rakas Äitini ja minä tei»
dän kuuliainen lapsenne: mutta jos et te päätäs
Christityksi tulla ja uskoa Herran lesuksen päälle?
niin en minä koskaan enää teidän kanssanne lähde.
W.ihtoin rupeisit jokainen lapsi, kysymään Wan-
hemmiltania: Tahdottako te lesuksen Christukfen
Nimessä päättä, tulla Christityiksi, niin me tah,«
domme teidän kanssanne kärsiä kaikkia mitä meNe
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tapahtua taitaa? .Mieltämme emme muuta; m«
Pysymme lesuksessa kiini, joka ristin päällä syn.
tisten edestä kuollut on, ja tahtoo wapahta kaik-
kia ilman ihmisen muodon fatsandota. Me aiwom»
me ilolla ja tuhansilla kiitoksilla, päällemme otta

lesuksscn ristin ja seurata Häntä: waikka me wiela
pantaisiin Spinhuusiin, ilolla sinnekin menisim-
me: Jos me ainoastaan kastetuksi tulemme, niin me
mielellämme tahbcmma työtä tehdä. Se Nuorin
Sisär sanoi: No, waikka minä en yhrään ruo-
kaakaan saisi, waan täytyisi nälkään kuolla; niin
minä en siitä huoli, minä olen walmis ennen salli-
maan pääni leikata ja hukuttamaan henkeni, kuin
ylönantamaan minun kaikkein rakkainta lesusta.
ni. Siitten sanoit Papit lapsille: emme teitä
wastaanota, mihinkäs luuletta menewännc? kui-
tenkin täytyy teidän mennä Wanhcmpainne
kanssa kotia; ette taida waatia kutukaan Pappia
teitä opetukseen ottamaan. Silloin wastaisi
se 8 wuoden wanha tytär: No, jos te, hywät
Herrat, minua wastaan ota; niin kuitenkin
wastaan ottaa minun kaikkein rakkain
joka on ristin päällä kuollut minunkin lapsi rau-
kan edestä. O! Hän ottaa minun Hänen rak-
kaille tasiwarsillensa, ja ei minua koskaan ijan-
laillisesti päästä; sillä Hän on werratoin lasten,
ystäwä, ja minä rakastan Häntä sydämmellisesti;
sitä rakkautta, kuin minun sydämesäni on, ei taida
mikään sammutta.— Ia niin rupeisit kaikki kol-
me niinkuin yhdestä suusta sanomaan:lesus joka on
kuollut ristin päällä, pitää ijankaikkisuudessa oleman
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meidän ainokaisin ja parhain tawaramme, jota
emme sinä ikänä hyljä. Ia te hywät Herrat!
woisitte kyllä lesuksen tähden meille sen rakka-
uden osottaa, että opettaisitta meitä Christin us-
koon. Tämän jälkeen lankeisit he polwillensa
Pappein eteen maahan, ja suuta annoit sekä hei-
dänkäsille että jalwoille ja monilla kyynelillä, luit
wiela kerran heidän Uskonsa Tunnustuksen, heidän

, Wanhempainsa läsnä ollessa ja taaskin sanoit,
ettei mikään muu, kuin ainoastaan lesuksen
rakkaus oli waatinut heitä ylönantamaan kaikki ja
Wanhempansakin; mutta sitä ristiinnaulittua le-
susta ei he koskaan woisi ylönanta. Tästä lasten
yksiwakaisuudesta ja puhtaasta rakkaudesta sen
ristiinnaulitun tyköön tulit kaikki läsnä olewaiset
ja Papitkin liikutukseen ja kyynelihin. Sen
ylitse ihmeteltiin, kuinka yksinkertaisesti, selkiästi,
urhoollisesti ja järjestyksessä tunnustit nämät
luudalaisen lapset lesusta ja Hänen autuaksi te-
kewäistä totuuttansa. — Wanhemmat, jotka kai-
ken tämän alla olit saapuilla, pyysit lupaa wiela
kerran saada yksinäisyydessä puhua lastensa kanssa»
Heidän anomuksensa sallittiin, ja he otit nyt
lapsensa wieresä olewaisecn Kammioon. Siellä
rukoilit Wanhemmat lapsiansa koko hetken, sel-
keimmillä ja taiwuttawaisimmilla sanoilla, katke-
rimmilla kyyneleillä, hellimnMä syleilemisillä,
läpitunkeewaisimmilla puheilla ja ihanaisimmilla
lupauksilla, että taipuisit ja tulisit kotia; mutta
kaikki Wanhempain rukoilemiset,itkemiset, kumar-
telemiset, syleilemiset ja waatimiset olit turhat;
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ei mikään woinut heidän sydämisä sammutta hei-
dän palawata rakkauttansa Herran lesuksen ty-
köön. Wihtoin wahwistit kaikki kolme lasta, ettei
heillä yhtään pahaa eli wihansuopumutta ole heidän
Wanhempiansa wastaan; Ei, ei yhtäkään waan
ainoastaan rakkaus Herran lesuksen tyköön, joka
heidänkin synteinsä tähden ristin päällä kuollut
teki sen, että h-idän täytyi erota heidän Wan-
hemmistansa. Nyt teit Papit wiimeisen koettele-
muksen, että taiwuttawaisemmalla tawalla suosi-
tella lapsia menemään Wanhempainsa kanssa
kotiansa. Mutta lapset myöskin tällä kerralla
lankeisit polwillensa maahan jarukoilit sydammelli-
simmillä kyyneleillä, että wanhemmat yksinänsä me-
nisit kotia. He wielakin sanoit, ettei mikään muu
ole saattanut heitä hyljämaän Wanhempainsa
huonetta, waan ainoastaan sen ristin päällä
kuolluen lesuksen rakkaus, ja ei mikään woisi
eroittaa heitä tästä lesuksen rakkaudesta. He
julistit myöskin, että usiampiakin luuoalaisten

lapsia olit päättäneet Christityksi tulla; mutta he
sanoit: Sinä rakkain lesus! olet heilienkin ajan
katsonut.

Suureen ihmettelemiseen langettu» näitten las»
ten rakkaudeu ylitse Herran lesuksen tyköön. Kuin
he saitkäsiinsä jonkun kirjan lehden, johonlesuksen
Nimi prändatty oli, jonka he kyllä ymmärsit
maikka ei he wielä osanneet oikein lukea kirjasta»
niin omat he hellimmillä kyyneleillä suuta antaneet
sille pyhälle Nimelle, niin rakasta se heistä oli.
Molemmilla käsillänsä painoit he tämän Nimen
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rintansa päälle, ja wuodatit helliä kyynelita pa«
lamasta rakkaudesta Herran lesuksen tyköön.

Tämän jälkeen otettiin lapset opetettawaksi,
ja Wanhemmat eroitettiin sanomattomalla surkeu»
della pois heidän tyköänsä. Kuin lapset määrät»
tiin lukemaan, niin annettiin sekä Wanhemmille
että muillekin luudalaisille lupa, tulla Kirkkoon
ja panna lasten eteen heidän ajatuksensa, kuin

heillä Ewangeliumin totuutta wastaan on. Kuin
he niin muotoin tulit tarpeeksi asti opetetuksi,
kutsuttiin he Kirkkoon yhtenä päiwänä jälkeen
puolen päiwän, ja tunnustit uskonsa koko suuren
Seurakunnan edessä, ja Herra Makister Ka-
ulaani kasti heidän.

Kastccsa pantiin nimeksi.
Wanhimmallen: Constantma Fredrika.
Tsisellen: Sophia Johanna.
Kolmannellen: Maria Christina.

He olit itse ottaneet Lijan nimen Hirtcntreu.
Sen PyhänKasten jälkeen pidettiin seu«

rawainen Rukous:
Herra lesus! waikuta Sinä jokaitsen lapstn

sydämesä, Sinun pyhän HengeZ kautta, Sinun
Jumaluuden Sanas woimalla, puhdas rakkaus
Sinun ja Sinun kuolemas puoleen ristin päällä
ettei nämat luudalaisen lapset wiimeisnä päiwä»
nä mahtaisi tuomita monta Christityn lasta.
Waikuta myöskin meissä kaikissa oikein palama
rakkaus, että meidän sydämemme meidän Herran



15

lesuksen sydämmen kanssa yhdistetyksi tulisi ajaSsa
ja lankaikkisuudessa, Amen.

Tämä tapaus kolmestaluudalaisenTyttaresta,
on tapahtunut Berlinisä (*) wuonna
sen wiimmeisen Prcutzsin Kuninkaan FrcdricToisen hallituksen aikana.

Tehköön tämä sywän liikutuksen jokaitscn
Opettajan sydämesä! Te Wanhemmat! Tehkäätaikaisin teidän lapsenne tutuksi lesufsm jaHänen autuaksi tekewäisen oppinsa kanssa! Telasten ystäwät ja nuorukaisten Johdattajat!
Alkäät olko kylmamieliset teidän opetuksissanne; ke.
yoittakaat nuorukaisia uhraamaan heidän sydämen-
sä Jumalalle; ja aikaisin elämään uskoon IcsuksenChristuksen päälle, käsittääksensä Häntä, niinkuin
Hän on Jumalalta tehty wiisaudeksi, wanhurs-kaudeksi, pyhitetyksi ja lunastukseksi. Awittakaae
Christillisellä esimerkillä teidän puoleltanne senkaltatalsia waroituksia,niin siitä on tulema suuri siunaus

Te rakkaat Pojat jaTyttäret.' sallikaat tämän
mainitun esimerkin käydä oikein teidän sydämihinne
jakoetelkaat teitänne, josteillä senkalttainen palama
rakkaus on sen teidän edestänne ulossanomattomissalimuissa,, häpiallisen ristin päällä kuolluen lesuk.sen tyköön. Teidän kaiketi pitäiskin halajaman
Häntä oikein rakastaa ja tulla Hänen oikeiksi
*) Berllni onBrandenburgisa Saksanmaalla, ja ontahan aikaanPääkaupunkina koko Preussin Walta.kunnasa; sillä Bradenburg on PreussinWallan alla.
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Qpetuslaysiksi ja Seurajiksi? Hän onkin sen teiltä
kyllin ansainnut? Wälttäkäät sitte kaikkia pahoja

turhia seuroja paremmin, ettet te waaraan
joutuisi ettekä mailman kanssa hukkuisi. Ru»
toilkaat meidän Armian Jumalan jaHänen Henken-
sä woimaa, että Hän antaisi teille uuden sydämen,
'ja Vaikuttaisi teissä sekä tahdon että woiman.—
N nuoret ystäwät! Kuin teidänkin oma tuntonne
sanoo teille, että teidän pitää kääntyneeksi tule-
man., ennen kuin te Jumalalle - kelpaatte; niin
Hlkänt kauwemman teidän sydäntänne kieltäkö
Häneltä, joka sitä warten on tänne mailmaan tul-
lut !ja on katkerimman pilkan ja häpiallifimmän
kuoleman kärsinyt, wapahtaisansa syntisiä. On-»
nelliset te, rakkat ystäwät! jos te päätätte,
antaksenne teidän sydämenne Wapahtajalle. Ulos-
sanomatoin on teidän onnellisuudenne, jos te alin,
omaisissa uskollisuudessa elämänne loppuun asti
rakastatte teidän Vapahtajaanne ja Hänessä
riiputte kiini, joka teidän tallilla wcrellänsä osta°
nut on. "Teillä on katoomatoin, saastuttamatoin ja

perintö, joka teille Taiwaasa
talelle pantu on.—> Hän meidän suloisin Wa»
vahtajammr, meidän sieluimme ainoa ystawä,
Pankoon.siunauksensa tähän kirjoitettuun Histo.
-riaan, jn tähän sydämelliseen waroitukseen, HH.
men äärettömän rakkaudensa tähden, Amcn.






