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Bunian spntpi Elsiowin kaupUiv
lähellä Vedfordia, wuonna 1629.
Hänen Wanhempansa M sangen W«
hät, waan kuitenkin kaswattiwat he häntä
gissa

kurituksessa ja Herran nuhteessa. Maan
taipumus pahaan oli jo hänen nuoruutensa
ijassä niin juurtunut, että hän oli kaikkein

pahin jumalattomain kanssaweljeinsä seas»
erinomattain kiroilemisessa ja wan»
nomisessa. Muutaman ajan perästä tuli
hän jo senkaltaiseksi, että hän jo muitakin
alkoi kehoittaa ja ncuwoa pahuuteen.
Waan kuitenkin keskellä näitä

hirmui»

sia syntejä, ci kuitenkaan Jumala Mjannpt
ilmoittamasta itseänsä hänen spdameSsänsa.
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Usiasti waiwais häntä hänen omatuntonsa;
usiasti peljättiwät häntä hirmuiset helwttin
ajatukset, usiasti, koska päiwä oli kauhistawaisissa spnNeissä wictettp, peljättiwät häntä
polla hirmuiset unet. Monta kertaa, koska
hän oli parhaillausa sinttiä tekemässä, niin
muistui hänen mieleensä kuolema ja duomio.
Usiasti kelpais se Herralle, että hän häntä

monesta hengen maarasta auttoi, että hän
olis tullut tuntemaan hänen, niinkuin esi»
merkiksi: Kerran putois hän tapaturmalta

Ousen wirtaan; toisen kerran putois hau
mereen, ja tuhkin saatiin henkiin. i 7 wuo»
den wanhana meni hän sotamicheksi, ja tay»
tpi seisoa wahtina sodassa, waan toinen hänen kamratcistansa asetettiin hänen edcstän»
sä, ja hän laitettiin muille asioille, waan
wähän ajan perästä sai hän kuulla, että sil»
tawahdilda, joka oli hänen siassansa, oli am»
nruttu pää pois.

Waan kaikki nämat ei
wielä liikuttaneet hänen spdantänsä. Sillä
Hall ei ollut ainoastansa tietäwinään silta
waarasta, joka syntiä seuraa, waan
han oli mpös kaiken hpwan wihaaja. In»
Malisia ajatuksia ei hän tahtonut karsta, ja hän wihais kaikkia niitä, joissa hän
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waan merkitsi totista jumalisuutta.
Waan ensimaincn askel hauen kaä««
tpmpkseensä, oli hänen naimisensa Emän»
tänsa kanssa, jonka wanhemmat olit
jumaliset. Tämä hänen »vaimonsa oli san»
gen köyhä, waan hän peri kuitenkin Isät»
tänsa kaksi kirjaa, joitten nimet olit: Iu»
malisuuden Harjoitus ja Wanhurs»

taantie Taiwa aseen. Näistä kirjoista
he siis molemmat, ja naista wasta
spnti»
hawaitsi han olcwansa sangen
ja Sabbathin rikkojan, han päätti siis
täpttääksensä muutamia Uskon opin welwol»
lisuuksia, ja luuli, että oli jo kW an»
sulaksensa Tmwasta. Waan ei kuitenkaan
nänlät täyttämiset taitaneet estää Häntä li»
halllststa himoistansa, joihin hän oli tottunut mpös Sabbathi«paiwinakin.
Waan
kerran koska hän parhaillansa alotti phta
leikkea, niin hänelle tuli senkaltainen aja»
tus huomiosta, että hän oli ikään kuin kuu»
lewanansa Taiwaasta näniat sanat: "Tahdotkos hpljätä siintiS, ja päästä plös Tai»
wnasecn, taikka tehdä spntia, ja mennä alas

suuren

sen

se

helwettiin?" Tämä saattoi hänessä suuren
npt wasta tuli M

rauhattomuuden, sillä
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tuntemaan, että hän oli suurin syntisten seas<
fa, jonka kaltaista ei ole Maailmassa;
waan että nyt on jo Nlyöha hänen Taiwaa»
seen pprkeä, hänen ylitsekäymisensä on suu»
rempi kuin että hän taitais armoa saada;
M lankeis siis epäilykseen, *) ja npt ajat»
teli hän itseksensä näin: kadotettu olen mi«6, jos minä hylkään synnin, ja kadotettu, jos
minä teen syntiä edespäin; ja sentahden
päätti hän itseksensä, että kokonansa täyttäsi
itsensä synnissä, niinkuin senkaltaisessa huwitukseösa, jota han waan täällä sais nautita. Tästä taidetaan hawaita, että tain»
kaltaisten kiusausten kautta monta syntistä
hllewat kadotetuksi, sillä heidän puheensa o»
wat tainkaltaiset: ''meillä ei ole enämpätä
phtään toiwoa, niin sentahden woimmenie
elää, niinkuin me tahdomme, ja tehdä spn»

M meidän mielemme jälkeen''.

Tässä tilassa eli hän koko kuukauden
z< huvitteli itseänsä kaikissa synneissä, waan
«itä enämmän hän syntiä teki, sitä rau»
*)

Tlmö nmlitfc, sitä Epallylsen Suota, joita
»»ch«U lhnitityn watllukstss» 11issä lchdtisä.
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hattomammakst hän

tuli, siksi kuin luma«

lalle kelpais phden waimon kautta saattaa
hanta parannukseen. Tämä' oli itse ftnkal»
winen splttincn, waan hän tuli niistä kl'«
rouksista ja wannomisista niin liikutetuksi,

itse paransi oman elämäkertansa, ja
hänelle (Bunianille) mpös sanoi: että hän
että

on kaikkein kauhistawaisin spntinen wan«
nonustssa, ettei hän wiela nwkomata ole koko
elinaikanansa kuullut, ja se on sitä kau»

han wiela «luitakin ih>
kehoittaa,
jotka waan hänen kans<
Misiä siihen
sakäpmiscensa tulewat. Tainkaltaiset soi»

histawaiscmpl, että

maukset saattoiwat hänen murheelliseeksi, ja
tästä silmänräpäyksestä asti alkoi hän Walt»
tää kokonansa wannomista, waikka ei hän
ennen yhtä kpmmentä
nomata ulospuhua.

sanaa

taitanut wan»

Tällä ajalla näptettiin hänelle mpös

ihmcteltäwiä unia: hänelle näkpi

niinkuin oli»

maa järisnpt, ja sunnsa awannut häntä
nielläksensä; ja niinkuin olisi Maailman
lopp» ja Duomiopaiwä tullut. Toisen ker<
ran näki hän unessansa, että hän oli niin»
kuin tulessa kadotettuin seassa, waan pksi wal«

si
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keillä »vaatteilla puetettu tuli ja temmais
hauen niinkuin kekäleen tulesta. Nämät
unet tekiwät hänesft unhottamattomat lii»
kutukftt, ja kehoittlwat hänen muutamain
wuosien jälkeen Christitpn »vaellusta Unen
muodossa muistamaan.

Ei kauwan tämän jälkeen tuli hän tu»

tuksi phben miehen kanssa, joka harjoitti it«

ristinopissa. Tämän miehen kans»
sapuh.
.iristinopista ja Pyhästä Raa»
matusta tttoiwat hänessä senkaltaisen muu°
toksen, e pän itse alkoi lukea Pphää Ra»
mattua, e noniattain niitä historiallisimpia
paikkoja, waan ei kuitenkaan hän wiela tuiltcnut ihmisen turmeltua luontoa, ja Icsuk»

seansä

sen

Christukscn ansiota.

Mann kuitenkin oli hänen luontonsa jo
tullut paremmaksi, joka oli niin merkillinen,
että hänen Naapurinsa sitä oikein ihmettc»
lit, ja usiasti hänelle siihen onnea toiwottiwat; waan «ämat onnen toiwotukset täpt»
tuvat hänen mielensä suurimmalla pimepdel»
la: häu rupeis jo ajattelemaan, että hän on
jo kokonansa hpwä Lhristittp, ja ettei ken»
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kaän muu (nämät olit hänen omat puhen»
sa) koko Englannissa, taitanut

Jumalalle

paremmin kelwata kuin hän. Tämä kaikki
ei ollut muuta kuin suurempain syntein pois
hylkääminen, waan pahuuden juuri jäi kuiten»
kin entisellensä Suurella tuskalla pidätti
hän itseänsä totutuista synneistänsä, niinkuin
Tanssista ja leikistä; sillä ei hän wielä tun»
tmut Christusta, waan aina wielä luotti o»
maan »vanhurskauteensa; hän kuului wie»
lä niiden ihmistcn lukuun, jotka omissa
silmissänsä owat olewinaan puhtaat, waikka
ei heidän sydämensä ole wielä puhdistettu.

Ei kauwan tämän jälkeen salli luma»
la, että hänen piti menemän Vetfortiin työ»

hön.

hän muutamain wai'
moin Jumalisuudesta puhuwan, hän halais
siis kuullaksensa, waan wähän ajan peräs»
tä kuullcltuansa hawaitsi hän että ne olit ko»
konansa wastoin häntä, sillä he puhuiwat
Uudesta- syntymisestä ja Jumalan armowai»
kutuksista heidän sydämissänsä, ja että he
oliwat wakuutetut heidän luontonsa turmelluksesta; he puhuit sitä wastaan kuinka heiTäällä kuuli

dän sydämensä on nyt liikutettu rakkaudesta
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lesukseen, kuinka hetaitawat tulla lohdute»
tuksi ja wahwistetuksi heidän murheissansa ja

kärsimisissänsä. He puhuiwat

mpös

heidän

sphämcnsä kääntpinpksestä, , heidän epäus»
koslansa, ja että oma wanhurskaus M
tainen räpäle Jumalan edessä; he puhuiwat
näitä niin hengellisesti ja liikuttawaisesti,
että hän siinä seisoi n iin kuin pksi, joka on
uuden Mailman käsittänyt. Tämä kanssa»
tarpeeseen. Nyt
puhe oli hänelle
hän,
wasta hawaitsi
ettei hän wielä ollut niin
hpwa,kum hän itse luuli; ettei kaikissa ha»
nen ajatuksissansa Jumalan päälle, ole wie«
la' tullut Uudestaspntpmincn mieleen, ettei
hän wielä koskaan ole tullut wahwistetuksi ja
lohdutetuksi Jumalan lupausten kautta, että
hän on wielä tuntematoin Satanan koetuk»
sista, ja ei tiedH wielä, kuinga hän taitaa
niitä wasta an seisoa. Hän käwi siis usiasti
näiden waimoin tykönä, saadaksensa heiltä
oppia; koko hänen sielunsa oli niin ijan»
kaikkisuutta kohden plettp, että tpolas oli
koittaa hänen ajatuksiansa Taiwaasta muihin mailmaliisiin asioihin. Npt wasta al«
koi hän lukea Bibliata Uusilla silmillä; se
tuli hänelle sanomattoman rakkaaksi ja kal»

saas-

suureen

se»

1

liiksi, stntahdcn

eitä

se osotti hänelle

phben

suu»

Lunastajan, jonka ansiota hän sangen
resti tarwitsi. Lnkea, tutkistella ja perään,
ajatella oli hänen paras askareensa.
Waan npt kiusais häntä sielun Wihollinen
monella nnlotoa, niinkuin: onko hän wielä
walittu? Waan Inmala seisoi hänen pus'
kanssa, koska hän hänelle
lellansa
osotti nämät sanat: Katsahda entisten
sukukuntain puoleen, niins näet, et«
tei kenkään ole häpiään tullut, joka
on Jumalan päälle luottanut. Tä»
mä antoi hänelle enämmän rohkeutta, kuin
hän oli luullutkaan: Ala En simaisesta
Moseksen kirjaSta, ja lue IlmeS»
tpksen kirjan loppuun asti ja etsi: onko yksikään häpiään tullut, jo«
ka häneen on turwannut, ja koska
ei kenkään ole tullut häpiään, niin

armonsa

silloin on sinunkin welwollisuutes

Jumalan

päälle turwas panna, ja
ei epailemän autuudestas,sillä tämä
sn pksi salaisuus.
Toinen kiusaus
joka hänen suuresti saattoi rauhattomaksi
oli tämä: Waan kuinkas sitten, jos armon
päiwä lie jo ohitse? Waan monen rau»
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hattoman hetken jälkeen wirwoitti häntä ta«
mä lahdutus sana: .Kutsu kaikkia sisälle,
että minun huoneeni täytettäisin", ja: ,Mutta

siellä on wielä nptkin tilaa".
Hänellä oli wielä monen kiusauksen kans-

sa kampailemista,

waan Herran armo, jo«

ka kaikkia Wanhurskaita tietää auttaa kiusauksesta, wapahti myös hänen kalkista murheista ja täytti hänen sielunsa ilolla ja
rauhalla uskossa. Tähän autualliseen ti»
taan auttoiwat häntä, Pyhän Hengen sinna»
uksen alla, kanssakäymiset Cbristittpln kanssa, ja Herra Oiffertin hyödylliset opetukset, joka oli sinä aikana Saaruamiehenä
Koska Vunian
Bedfordin Kaupungissa.
27 »vuoden wanha oli, niin hän asetti ph»
,

teen Christittyin kokouksen Bedfordisa. Hä«
nen luonnollinen tietonsa, ja
erinomai»
jonka
nm armo,
hän oli käsittänyt, osottit
häntä, niinkuin yhtä, joka on erinomattain
Saarnamieheksi lähetetty. Halu oli monel»

se

suuri kuulla hänen Saarnaansa, ja hän
itse pian hawaitsi, ettei hänen työnsä ollut
turhat. Hänen huikentclewaisuutensa jahä»
la

nen wajawaisuutensa, jonka hän wielä it<
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sestänsä' näki, olit Mnen mielestänsä wieta
-niin suuret, ettei hän alussa tahtonut uskoa,
että Jumala hänen kauttansa puhuu spn«
tisten Mamille. Waan kaikki ne pyhät
waikntuksct, jotka hänen puhensa matkaa»
saattoiwat, näki han selkiästi. Hänen ah«
kcruutensa hänen Mirassansa, ja st muoto,jol«
la hän sitä edeskatsoi, olisit merkittäwät ja
Mkeenseurattawat. Herran armon kautta
hän monta surutointa syntistä johdatti
parannukseen. Suurella ahkeruudella ahke«
roitsi hän löytää senkaltaisia Raamatun
paikkoja, jotka ymmärrpksen herättäisit ja
fpdäntä liikuttaisit;

hän ahkeroitsi suurella
selittää Sanankuulioillensa Christuk»
ansiota, ja osottaa ne waarät paikat, ja

työllä

sen

ne wahina.st, jolka ne matkaan saattawat,
joihcn päälle luonnollinen ihminen perustaa
toiwonsa ja ftn kantta tulee kadotetuksi.—
Koska hän siis oli ahkera hänen »virassansa,
niin oli hänellä paljo wihollisia, ja että
hän cli siihen aikaan, koska Christittpja wai»

nottiin, niinhän heitettiin fankeutten, jossa
hän mietti iL ajastaikaa.
:^
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Tämän pitkän ja surkian fankeuden larsei hän kärsimisellä ja ppspwäisppdellä. Her»
ran armo oli joka aika woimallinen hänen
kanssansa. Hän sanoi itse, ettei hän wiela
koskaan ole niin selkiästi Pphää Raamattua
käsittänyt kuin silloin; hän naulitsi monta
autuallista hetkeä Jumalan kanssa, ja ha»
näki selkiästi, että hänen syntinsä olit
lhänelle anteeksi annetut, ja usiasti tunsi
San itsensä täytetyksi ilolla, joka oli hänen
ijankaikkisen autuutensa esimaku. Ajatus
Hänen sukulaistensa päälle, täptti monesti

Ääntä surulla ja murheella, erinomattain ph»
den hänen lapsensa onnettomuus, joka oli so»
kia, sillä hän oli rakas ja laupias Isä;
waa« tämän murheen alla, äkkäis hän kah»

sa«

desta Raamatun paikasta nänmt lohdutus
«at: «hplkää sinun isättömät lapses ajatuksistas, minä tahdon heistä murhetta pitää,
ja anna sinun Keskes minun päälleni luot»
taa". Sillä Herra
Totisesti tahdon minä sinun jälkeenjäänneittes kanssa olla,
totisesti minä tahdon sinun wihollises liikut»
taa, että hän osottaa sinulle laupeuden, si»
zmn onnettomana paiwänäs".
—

sanoo:
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ollut myöskään huolimatoin HA
nen fankeutensa aikana, waan luki ahkeras»
ti Bibliata. Omilla käsillänsä piti hän

Hän ei

huolta omaisistansa, waan suurin hänen
huolensa oli, että hän kaikille saarnais, joil»

la waan oli tykökäyminen hänen fankeuteen»
Hän saarnais niin woinlallisesti, että kait»
ki jotka sitä kuulit, siitä hammästpiwät.
täällä hän «»poskin nlonta tarpeellista kir«
on parhain todis»
jaa kirjoitti, joitten
jaja Christitpn wacllus lankaikkisuuteen,
phden kirjan, joka kukaties enämmän hywäa
on matkaansaattanut, kuin joku mnu kirja,
eroittain
sillä on monelle ih»
sangen
hpödpllinen»
misclle ollut

sa.

seassa

se

Viimeisellä'

kelpais Herralle (jonka
sydämet
owat), kääntää D.
lassa kaikkein
Barlowin senaikaisen Pispan, ja muiden
hänen kumpancinsa sydämet nnn, että he
surkuttelit hänen wiatointa kärsimistänsä, )<l
alkoit hänen wapauttansa etseä. Hänpäa»
si sii's pian fankcudesta. Hän etsiskeli
Christittpjä monesta paikasta erinomattam
fankeja, sairaita ja wainottuja, joille hän
«hkeroitsi monta lohdullista sanaa puhm?
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Hän etsei heitä sentahden, ofottaaksensa
hänen kiitollisuutensa hänen Mamillensa,

joiden laupeutta hän oli fankcudessa ollcs»
sansa naulinnut; ja aina, koska hänellä waan
oli tilaisuus, niin saarnais hän Ewangeliu»
mia suurimmalla kiiwaudella ja hengellispp.
bellä kaikille, waan erinomattain Bedfordin
feurakunnaye, joka hänen npt Saarnaajak»

stnsa walitsl^
Kaikissa naisss tilaisuuksissa oli han
aina tpytpwaincn ja laupias, ja ainoastansa
Harmoin kuultiin hänen itsestänsä puhuman.

käytöksensä oli lailtamatoin, niin
ettei wiha eli eripuraisuus, pienimmässäkään
kiiwaudessa, phtäan tilaa hänessä löptänees.

Hänen

Hänen (kärsimisen tähden koetellun? eläMansä, hänen ikänsä ja hänen toimituksen-

sa päätti hän Christillisella
ptt

sangen kiitettäwä.

rakkaudella, joka

Waan kerran koska hän matkusti Londoniin, niin häntä faawutti sangen suuri
sade, ja hän tuli kokonansa läpimärkinä
phbelle hänen Malvallensa Snow Hillin
kplaän. Tästä sai han suuren ja wahin-
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suuresss

gollisen taudin jonka hän karsti
kärsswällisppdellä ja kokonansa itsensä ania»
miftlla lunlalan kateen. Hän halawoitsi
spdämestänsa tulla wapautetuksi Mculilmasta ja männä Christuksen tpkö; sillä hätt
näki elämänsä niinkuin hänen autuutensa

ettäjän, jonka perään hän janoiS /ja hä'
nen Sielunsa halawoitsi. Täpnnänsä tain»
kaltaisia pphiä liikutuksia antoi hän Sielun»
sa kymmenen päiwäisen taudin jälkeen Tai'
maallisen Lunastajansa käteen sinä 54 pä;wänä Elockuuta »vuonna 1688, 60
den wanhana^

Hatten elämänsä oli nuhtetoin, häneck
Ysösajatuksensa olit sangen hpödplliset, hanm
luontonsa oli sangen hempiä> ja hänen
muistonsa oli sangen tarkka, silla hänen
tapansa oli aina sitten wasta plöskirjoittaa
saarnansa, kuin hän sen pitänpt oli. Hänen
tekonsa oivat kaikki kirjoitetut kahteen eri»
naiseen kirjaan, ja sisällänsa pitämät niin
monta järjestystä, kuin wuosia, jotka hän
oli elänpt. Hänen selityksensä Ewangeliue
mistä olit sangen oikiat ja woimalliset,
niinkuin hänen kirjoituksensa tobistawat, M
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«en totisen Jumalisuutensa tiesit kaikki,
joilla waan hänen kanssansa oli Min teke»
mistä. Hän oli kokonansa plitsewoitettu
Jumalallisella rakkaudella, ja hänen ajatuk»
sensa oli aina jumalisten ja pyhäin ihlnistcn.
kanssa pmpärinskäydä ilman eripuraisuus
ta ja wastahakoisuutta; usiasti surkutteli hän
sitä, että Christitpt niinwähän wainon kaut»
ta kieltäwät itsensä seuraamasta Christusta.
Hän oli suurella armolla lahjoitettu Sielu,
za pksi walittu Christuksen ja hänen ElvanKeliuminsa palwelia; hän sotei aina syntiä
ivastaan, jos hän sen waan missä hawaitsi,
«poskin hänen jumalisessa ja nuhtettomassa elämässänsä, waan sitä wastaan oli hän
Mpos siwiä ja nöyrä kaikkia kohtaan. Näin
eli ja kuoli senkaltainen Sielu, jonka luon°
non, käytöksen ja hyödyllisen elämän kautta
seuraawainen Raamatun paikka täytettiin:
"Te näette, rakkaat weljet, teidän kutsumi-

senne, ettei monta lihallista, ei monta woiwaUista, ei myös monta suuresta suwusttn
Waan ne kuin maailman edessä hullut owat, on Jumala walinnut, että hän »viisaat häpiään saattais: Ia ne kuin heikot owat maailman edessä, on Jumala walin-
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nut, että

Ia

ne

han wäkewät häpiaän saattais.

alimaisesta suwusta ja plönkatsotut

maailnmssa, on Jumala walinnut: ja ne

jotka ei mitään ole, että hän ne jotka jota«
kin owat, turhaksi tekis, ettei hänen edessan»
sä pksikän liha kerskaisi." (1 C0?.1,2629).

Se kaikkein suurin kiusaus, kuin minulla
en ollut koko minun elämäni ijässä, sanoi
Bunian, oli st, että minä epäilin Jumala»
läsnäolosta ja Ewangeliumin totuudesta»
Sentähden owat minulle nämät P. Pawa*
lm sanat: «pukekaat teitänne totuudella min»

kuin waatteella", olleet sangen tarpeelliset.
Minä clen
itsessäni koetellut, että kaik.
kein parhainpana siunauksen aikana, koska
Jumala antaa armo- aurinkonsa koittaa
ihmisen sydämelle, taitawat ne kaikkein
rimmat järjen sowaistukset sisälle tulla.
hawmnnut, että koska
Usiasti olen minä
minun mieleni Uskossa ja toiwossa oli iloi«
ncn, niin minä olen minun heikkouteni ha»
wainnut, että minä taidan mela aiwa»
kewiästi epäilpkseeu langeta; waan koska
minun sydämeni oli murheissansa, mm siinä

sen

suu-

sen

20

taas hawaitsin minä, että wina olin huoli,
matoin »vastaanottamaan Jumalallisia loh»
dutuksia. Usiasti olen minä Yhdessä Raa»
matun paikassa enämmän nähnpt, kuin mi«
nä taitaisin ulospuhua, waan toisinansa oli
minulle Pphä Raamattu niin kuiwa, eli,
paremmin sanottu, minun mieleni ja pm»
märrpkseni oli silloin niin kuollut ja woi»>
Matoin, etten minä yhtään lohdutusta eli
wahwistusta siitä taitanut itselleni käsittää,
waikka minä olisin sen kokonansa läpitse lu«
tenut. Usiasti koskck minä kompastuksistanz!
odotin Phtä jumalallista kuritusta, niin olen

sen siaau käsittänyt phdeu Jumalalli»
armon. Minä olen senkin hawainnut,

Minä

sen
eitä

kaikkein kppnelten seassa,. ne kaikkein
parhaimmat owat, jotka Icsnksen Cbrie«
tutsen Jumalan pojan pphä ja kallis weri
saattaa uloswuotamaau; ja kaikkein hen»
gcllisten iloen
ne kaikkein ihanaisiin»
mat owat, jotka Christuksen rakkauden
ylitse kppnelten kanssa sekoitetut owat.
Seitsemän pahuutta tunnen minä wielä spdä»
messäni: l.) Taipumus Epäuskoon. T)

seassa

Christuksen armon ja rakkauden unhottami»
nen; 5.) Lain töiden päälle luottamus. 4.Z
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ja Mparijnoksewai'
set ajatukset rukouksessa. 6) Turhuudessa kii»«
nirippuminen. 6) Etten minä sen päälle jää
wissiin tsiwoon eli uskoon, että minä sm
saan mitä minä rukoillut olen. 7) Että mi»
nä aina sekoitan minun saastaisuuteni Zn»
malan kaskuin täyttämisessä.

Haluttomuus rukoukseen,

Waan kuitenkin kääntää
Nen

se Jumalalla

Wiisaus kaikki kappaleet minun par-

taakseni, niinkuin: I)he tekewät, että minä
pidän ltscni halpana; 2) Opcttawat ettei mi»
mm pidä itseni päälle luottaman. 5) To»
blstawat minun omasta wanhurskaudestani,
että se on saastainen räpäle Jumalan edes»
sä. 4) Osottawat nlinulle, että minulla on
sangen tarwis ottaa pakkoni Christukseen. 5)
Ne kchoittawat «lillua rukouksten. 6) Ne
opettamat minua mpöskin, kuinka tarwis on
nlinulle kaswo ja wahwistus hengessä. 7)
Ia ne wahwistawat minua rukoilemaa»

lumalata Christuksen ansion tähden, että
hän olis minun auttajani ja Wapahtajani,
M tämän Maailman läpitse johdattais Nli«
nu>, tykönsä Taiwaaseen, jossa minä hänelle
kaikkein pyhäin kanssa Msesti kiitoswirttä
wci saisin.
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Tämän suurella armolla lahjoitetun
miehen tapaus on täydellisesti todistama tä-

män P. Raamatun paikan: «Kussa spn«
ti on suureksi tuttu, siinä on Armo plön»
palttiseksi tuttu'', (Ron». 5 l. 20 w.) Ta«
mä osoittaa sinulle rakas Lukia molemmat;
niin ulosjuurittamattoman ihmisen sunnin
ja pahuuden, kuin mpös Christuksen armon
plönpalttisuuden. Jos siuä olet wielä
kaltainen sunnin orja, kuin Vunian oli en»
nen kääntpmistänsä, niin tästä hänen ta»
pnukststansa taidat sinä selkiästi nähdä, että
lesus mpös niitK suurimpiakin syntisiä was»
taanottaa, jotka spnteinsä tulinossa, nöprällä
ja katmvaisella spdämella hänen tpkönsa tu»
lcwat ja että hän heitä, hänen
lautta spnnin wallan alta ja ijankaittises»
ta kadotuksesta taitaa wapahtaa. Sinä km
katies et tunne phtäkaän eroitusta itses ja
Bunianin walillä; waan kukaties sinä olet
ulkonaisesti wiettänpt wirhttöintä
ja luulet että sinä olet sillä wapautettu ka»
Lotuksesta; waan katso itseäs, sinä seisot wis«'
sisti siinä tilasft saniaisella maalla, joka
kuoleman hetkessä on wajoowa, ja kaikki si«
nun turhat toiwes hukuttawa. Waan au«

saman»

armonsa
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Saiskoon kuitenkin Jumala sinun silmäs, et»
täs tulisit näkenläan sinun spdames pahuu»

sen

se

den ja
kadotuksen, jonka matkaansaat»
taa, ja ettäs tulisit tuntemaan, että' sinä olet
suurin syntisten seassa, ja wasta tainta!»
armoja wan»
täisenä etsi ja käsittää
Hurskaus Christuksessa lesuksessa. Amen.

se

lefu! joka haudastasi
Uuteen nousit elämään,
Jalolla sun woitollasi

Lunastustas päättämään.
Auta kurjaa sieluani,
Tpkos täaldä nousemaan,

Asuntoihin Tawahan.
Vaikuta mpös woimallasi
Uusi luonto minussa,
Että aina awullasi
Elän,

ppspn

sinussa,

Synnin pahat

halut hplkäan,

Lihan himot kuoletan,

Woitan pahan maailman.

