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Sunnuntai n 2l am u na°

humala , minun rakas. Isäni! ilolla ja liU
toksella astun ja tulen minä nyt Sinun

laswois eleen. 110 on minulla kuin minun
wielä suot elää ja elämäni aikana suot minut»
Ie kaikkinaista hywyttös.' Minä Wän Sinua
warjellukseS edestä mennä phnä, sen semon e-
deslä jolla minun ruuniini wirwoilit, ja siu
uuden päiwän edestä, jongas minun wielä folk
nähdä. Herra, minä olen ylön 'Hrckpa siihen
laupeuteen jotas minulle psolct. Tämä uusi
Aamu. muistutta minulle milyMiim,'Sinulle
olen welwollinen ja nuhtelee minua, että muiH,
tähän asti aNvan huonost: olen »velwoNifudenl
täyttänyt. Kyllä minä, o minnn-elämäm Her-
ra ja Isä , olen usein ja joka pänvä-luyank-.
siu leh.'!'.,t iUwetakftns-tuu^maal:



la toimellijem maksi ja jumalisemmakfi; mutta
ei siitä ole »vielä mitan loimeen tullut. Et kui-
tenkan Sinä ole lakannut minulle hywää teke-
mästä, waikka minä olen ollut wilpistelewä lap-
si; et ole lakannut welömästä minua hywyy-
delläs Sinua Mutia nyt on jo
aika anda Sinun hywydes woitta minuni ja
wetää käändymiseen jarumeta kaikesta woimas»
ta toimittamaan sitä kuin tähän asti on tul-
lut laimilyödyksi. Sitä warlen olet Sinä mi-
nun uxestani herättänyt, ja elamätäni jatka-
nut. Tämä aamu taas kehoittaa ja käskee mi-
nua oppimaan ja tekemään sitä kuin tulee mi-
nun sieluni autuudeksi. Erinomattain anna mi-
nun tämä väiwa siihen wiettää, koska se onkin
määrätty Sinun julkiseksi palweluksekseS. Wii-
nieisen wiikon toimitukset, murhet ja häilymisel
rupeisiwat jo melkein wetämään minua pois sie-
luni autuuden murhesta ja parannuksesta; ma-
itman onnen perän pyrkiesä rupcis taiwan au-
tuus wähilellen unhottumaan ja ihmisten miel-
dä noutaisi» rupeis Jumalan apu ja yöläwyG
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mielestä pois.jäämään. Niin anna minun tä-
näpiiwänä sitH enämmin koota ajatuksiani, re-
piä niitä irti mailmasta ja yletä taiwaseen. Si-
nun Henges opettakon minua Sinua palwele-
maan, Sinun mieles nouteksi, ja tutkistele-
maan Sinun sanaas oikialla hartaudella. Kuin
minä Seurakunnan yhleydesä Sinua rukoilen,
«iin paina minun sieluhuni Sinun läsnä olos
ja Sinun hywydes ja pyhydes harras muista-
minen, että minä Hengesä ja Totuudesa Sinua

Kuin minä weisan Sinulle j<z Si-
nun PojolleS lesukselle Christukselle kunniaksi,
niin anna sen tapahtua hartabli ja palamasti.
Kuin minä muiden karcha eli yksinänl rukoilen
Sinua, niin anna minun sydämeni oikein si«
nuhun ryhtyä ja olla läynnänsä uekoa ja rak<
kautta. Kuin minä tutkistelen Sinun Sancras
eli kuulen siti julistellawan, niin tee se sinun
Henges kautta woimalliseksi minun sydämesäni,
että minä siitä saisin »valistuksen, Nakutuksen,
parannuksen, kehoituksen, woiman ja lohdutuksen.Mn anna tämä.n päiwän tulla minulle siuna-
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uksen päiwäksi, josta minulla oliS kerran ilo
olema, kuin minä muutetaan Sinun lastes seu-
rakundaan, jotka Sinua/ kolme-yhteinen Iu«
mala, ijankaikkisesti palwelewat pyhydest ja
wanhurslaudesa.

- Kaikki minun lähimäiseni annan minä,
laupias Isä, tänäpänä Sinun armos ja siu-
naukses ala! Armahda elsywäisiä, ja johdata,
heitä totuuden tundoon ja autuuden tielle. Käin»
dymältömit käännä, ja anna Sinun Sanas
tänäpänä monda palaulta ja «voitta. Heikkoja
wahwista, että he tulisit aina paremmaksi ja
lesulsen Christuksen tundemisesa jakaikesa muu«
fa jumalisudesa enämmän juurtuneksi.
hellisten sydämeen, anna tänäpänä ilo ja loh,
dutuS; Sairaille suo wirwoitus ja toiwo. la-
stes tarpeista pidä murhe. Anna rauhan ja
rakkauden, totuuden ja Jumalan pelwonenäm-
min ja enimmin lewitä ja lisändyä Sinun
Pcikqs lesuksen Christuksen tunnuslajitten sea-sa ja yhteinen onnellifus senkaulia «ahwistua-
ja woimasa. pysyä.
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Minä annan minuni Sinun wiisa» ja ar«
Möllisen hallitukses ala. Sinä tiedät mitä mi»
nä tarwitsen, sekä sielun että ruumin puolesta,
ja minä turwallisesti uskon että Sinä Christul-sen tähden annat minulle kaikkea sitä kuin mi-
nulle hyödyllistä on. Sinun johdaiukses kansia
tahdon minä miehullisesti elämäni tiellä wael-
daa. Minun ruumini tarpeksi en minä tänä»
pänä paljoa tarwitse, ja sen wähän kuin minä
tarwitsen olet Sinä, minun Jumalani ja I«
säni, minulle kaiketi andawa. Anna ainoaS-
tans minulle hywä omalundo ja wakutus M-
nun armostas, niin on kaikki minulle ta-
pahtuu, käändywä minulle ijankailliseksi onne3«
si. Kuule minun rukoukseni minun «vapahta-
jani lesuksen ChriNuksen tähden. Amen.

Muisto Sanat.
Ihanat owat Sinun asuin-sias, Herra

Zebaoth! minun sieluni ikäwöilsee ja halajaa
H?rrqu.esikartanoihin: minun ruumini ja sielu»,

/lsee cliwäsä lumalasa. Pf. 48: ~ 3.



Varjele sinun jalkas koskas menet Jumalan
huoneseen, ja tule kuulemaan. Saarn. 4: 17^

Kaikki inilä te" teette puhella eli työllä,
min tehkät kaikki Herran lesuksen nimeen, ja
kiittälät Jumalala ja Isä Hänen kauttansa.
Col. 3:1?.

Asukan Jumalan Sana runsasti teisi,
kaikella wiisaudella: opettakat ja neuwokat tei-
tänne keskenänne Psalmeilla ja kiitos wirfillä
ja hengellisilla lauluilla, weisaten armon kaut-
ta Herralle feidän sydämisanne. Col. 3 : «6.

Hywä on Herraa kiittää, ja weisala kil-i
iösta Sinun nimelles Sinä kaikkein ylimmäi-
nen! Aamulla julista-Sinun armoas ja ehto-
na Sinun totunltas. Ps. 92: 2 , 3.

Herran pelko ilahutta sydämen, ja anda
ilon ja riemun ja pitläM ijän. Joka Herraa
pelkää, hänelle käy hywin wiimeisesä hädäsä,
ja hän saa loppulla siunauksen. Katso, ettei
sinun Jumalan pelkos ole ulkokullaisus, ja Hlö
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pälwele Hänbä petollisella sydämellä- Spr. i:

Aamu Wirst Sunn n n tai ng.

W. 5 Ktltos Sull olt°n Is>l maan j« tlliwan. »e.

3ain pätwän tahdon, lesu, Sinull' wiettä,
Sua sielull', elamäll' ja kielell' kiitti; Mutt'
Sinä siihen Mull' apml anna, Ett' oikian Gull'
kiiloS- uhrin kannan.

2. Sinus tmwaf' taas lilwan kiitelsn,
Sua tempelists hartast' ylisletän; Siis mi-
näkin nyt lähden kiittämään Kans' hMaK'
haluN' Sua pallvelemaatt.

3. Ab! mtM armon Sanäs saarna saat»
taa, Sill' siitä wirrat elämän meil' wuotäa;
Siitä siis saam oikian ojennuksen, SielMem
kans parhan parannuksen»

4, Kuin sielun itsens Herrai' huwittelee,
Niin mailman ilo hänell' karwols tulee, Kuin
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huonesas Sun Sanaas kuuldelen, Niin par-
han lawara» saa sydämen.

5. O Jumal! aut' mua tygö< riendämähän,
Sill' walmiS olet waslanoltamahan Ntit', jot-
ka halutt' lygös tulewat; Mntt' hyljät armos
ylönkalsojat.

.«. Sun Henges armost' ann' mull' woi-
maa tulla, Etten mä enää synnin tiell' wall->
la Ann' minull' haluu ja myös hartautta,
Sull' kelwat' ja Sun tahtoos noudatta.

7. Kailk' hetket mull' hywydes muistuttakon
Mull' armon aika aiwan kalliks' tullkon , Ett'
walppan', walmin alat' olisin/ KanS Sanas
neuwoo aina seuraisin.

8. Tall' painM' olet kuolluist' ylösnousnut,
Ia stnkautt' meill' sen woiton päiwäks'
Nyt Sabbathi on kaksin kertainen. Sull' M-,
tos olkon ijankailkinen.

9. Siis kiitos Sull'kuinS woitil
me". Nyt Sinuld, lesu, lyödäm elämämme^

<
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lonk' edest' tahdom Sua kunnioitta, Siks'
kuinS nmt lygös kunniahan olatt

Sunnuntain Ehtona.
laupias Jumala! Sinä joka olet rikas lau«
piudesta sinun lapsias kohtan: sinä olet t«nä«
pänä ollut laupias minuakin kohtan. Sinun
armollinen haltitukses on warjellut minua niis-
tä hädistä ja tuskista, joita on tapahtunut mo-
nelle lähimäiselleni. Sinä olet suonut minulle
terweyden, rauhan ja kaikki muut tarpet; ja se
kuin enimpi on, olet sinä pitänyt murhen mi«
nun kuolemattomasta sielustani: sinun sanas,
tas andanut minulle ojennuksen, waroitukse»
ja lohdutuksen. Näitten hywäin tekois edestä
annan minä nyt tänä ehto°hetkenä sydämellisen
kiitoksen. Mutta ennen kuin minä lewolle me-
nen tahdon minä koetella ja tutkistella minun
elämätsni. Kaikki tietäwäinen Jumala! Jos
niinkin olis, että minä jotakin hywää olisin
ajatellut, puhunut ja tehnyt, niin sinä sen lcyl.
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lä tietäisit: Omalla tawalla tiedät sinä myös«
kin, jos minä syndiä olen tehnyt sinua waslatt
ajatuksilla, puheilla ja töittä. Ah minun oma-
tundoni sanoo minulle, etten minä olekkan teh-
nyt hywiä, mutta paljon paha: Monda tilat-
sutta ja kehoitusta kyllä tosin annoit minulle
tönöpänä hywän tekemiseen: kuin kuulin eli tut-
kistelin sinun sanaas, ja kuin rukoilin yksinäni
tli muiden kanssa, niin koetteli sinun isällinen
takkaudcs wcta minua synnistä sinun ja sinun
Poikas lesuksen ChriStulsen tygön, silloin ko-
ki sinun hvwydes minua wastan otta ja tehdä
minua autualsi. Mutta minun täytyy häweta,

micicheni muistuu, kuinka wähan sinun
armollinen tarkoitukses on saanut minua weta.
Kyllä tosin kuulin sanas saarnan; mutta tä-
män nykyisen elämin suru ja huikendelewaisus,
joihin sydämeni on käärindynyt ja kictotunut,
esll sanas waikululsen. Kyllä minä tutkiste-
lin sinun sanaas; mutta kukallesi enämmän ta-
wan wuokfi, kuin puhtasia aikomuksesta sinul<
le lllwaia. Minä rukoilin, multa enämmän
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huulilla, .kuin sydämen pohjasta. Minä olin
hywiä aikomuksia, mutta ne jäiwät siihen. ?lh
Herra! minä kumarran sinun etees, ja häpiäl»
la hawaitsen minun huikendelewaisudeni ja ha«
luttomudeni. O millä surulla minun täytyisi
lopetta tämä päiwä, jos en minä woisi uskoa
Christuksen tähden saamani sinulta ylitse käy-
misiäni andelsi. Sentähden otan minä pakoni
sinun lygös, o sinä kaiken laupiuden Isä, ja
huudan hartailla huokauksilla: älä muistele mi«
nun syndejäni, mutta muista minua sinun ar«
moS jälkeen, niin kuin sins lesuksen wuoksi
olet luwannui kaikille katursaisille syndisillen.
Paina sinun Henges woima minun sieluni,
tä minä jo polaiaisin pois silda. synnin ticldä.
jolla minä olen tähän asti waeldanut, <a an-,
daisin sinun pitkämielisydes ja kärsiwöllisydcS
wetä minuani käändymykseen. Monena ehtona
on jo minun häpiä ja murhe, saawuttanut sinun
etees astuisani. O! kuinka onnellinen mi»a vit-
sin, jos minä huomeiSna iltana, joS minä
ssti elän, saisin iloita sen hylyän ylitse, jota minä



sinun avmos awulla teen. Mutta jos se pitä toi-
meen tuleman, niin sinun täytyy Henges kautta
minna walmsta, pyhittä ja parata; sentähden li-
sä minuhun rakkautta sinua kohtan ja wilpittö-
Myttä seurata minun Vapahtajaani ja koikisa hy-
wisä töisä wahwistua ja lisändya. Ia jota minä
nyt rukouksella anon sinulta itselleni, sitä minä
myöskin anon sinulta kaikille lähimöisilleni.
Kaikki syndiset paranna ja käännä, ja rakas-
tajitas wahwisla jumalisuleen. Armahda kaikkia
ihmisiä, ja anna heille sitä kuin he sielun ja ruu-
min puolesta tarmitsewat. Tuhansia huokauk-
sia ja kiitoksia, kyynaleita ja rukouksia onnelli-
silta ja onnettomilta, jumalisilta ja jumalatto-
milta, sairailta ja termeiltä nousee taas tänä
ehtona sinun tygös laiwaaseen. KaikkiwaldiaS
ja kaike» hywyden Isä! katsahda armosa kaik-
kein niiden puoleen, jotka sinun tygös huuta-
t»at. Sulje minuakin sinun isälliseen suojel-
luksees, nyt lewolleni ja uneheni mennesuni; sil-
tä sinun kaikkiwaldian warjellukses alle annan
Minä itseni, sielun ja ruumin puolesta. Vs?r«
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lvoita, warjele ja siuna n>inua ja kaikkia mi-
nun rakaslellawiani. Kiitos ja ylistys olkon
sinulle) minuy Wapahtajani, lesukftn Chris-
tuksen kautta. Ämen.

Muisto Sanat.
Kiitä Herra minun sieluni, ja älä unho«

da mitä hywää Hän sinulle tehnyt on. Joka
sinulle kaikki syndis anda andeksi, ja paranda
kaikki sinun rikokseS: joka sinun henges päästä;
turmelluksesta, ja kruunaa sinun armolla 'ja
laupiudella. Ps. ic>3 : w. 2, 3, 4.

Älä muista minun nuorubcni syndejä ja
ylitse käymistäni; mutta muista minua sintm
laupiudcs jälkeen, sinun hywydes tähden, Her-
ra ! Ps. 25 : w. ?.

Tutki minua Jumala, ja koettele niinun
sydämeni: kiusa minua ja ymmärrä kuinka mi-
nä ajattelen. Katso, jos minä pahalla li?!lä
lienen, nijn saata minua ijankaiMselle tielle>
Ps. l'Z9 : 2Z , 24.
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Minä makan ja lewön juuri rauhafa; sil«
lä sinä Herra yksinäs autat minua turwasa a«sumaan. Ps. 4 : 9.

Ehto»Wirsi Sunnuntaina.
W> t. Ah ' sielstu ««na Wallit ?c.

' H>ain lyhyen elämän perästä Ijankaikkisus
tplepi. Ne waiwat luin on hurskall' täällä
Siel' autuudeksi muuttupi ; Sill jumalinen pal-
kan saa lumalald' sulast' armosta.

2. Waikk' üblowainen saa jo täällä MaiS«
ta mond' ilon pisaraa , Sittenkin suuremp' il»
siellä Dn kaiket' hänell olewa : Se ilo pian kst'
topi, Kuin usko«ill lääll' olepi.

3. Sen estöpi ruumin waiwatkin Ia rq,
fitukset mailman Mielä pyhä oma syvänkin,
Kuin meill' on «vihollisena, Kans hämmendä»
wät ilomme Myös ynsiat lähimäisemme.

4. Tääll' jumalisus tallatan Sill' Rohli-
ast syndii fturalan HurSkat myös pahoin parZ
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jatan Ia kackld' Mn katsotan; lold' ensin a»
puu otelan, Sitä fitt' wiimein wihalan.

5. Mull' siell' iloo ijät' nautitan lesuksen
laSlen seurasa; autuudella ne rawilon,
lotk' tääll' on ollet waiwasa; Hiellä saan i<
jät iloita Ia Jumalala rakasta^

6. Siellä saam' oikein hawaila kans Kuink'
ihmellisest johdattaa Jumala omia lapfianS
Ia muista heille palkita; Kuink' autuuden on
awara Sitä siell' saan' ijät' katfeM.

?. Siell' taiwan wala sen opettaa MitH
tääll ei järki käsitä» Siell' pyhä kirkkaus Ar«
kastaa, lonk' syndi tääll' sn pimittän' Siell'
sieluni saa rakastaa Vapahtajaansa lesusta.

«. Pyhä, pyhä, pyhä weisamme Siell' ka-
ritsalle kiitosta, Pyhitetyt!' lielell' laulamme
ylistystä täydellistä; Me huudam taiwan pu«
gusa : Siunattu olkon Jumala'.

9. Siell' pyhäin suures' joukosa lumalax
juuri tykönä Saan ijäifest' olla ilose Ia elä



ilman synnittä; Siell' sielun autuus täytetä»,
Kus' kunnia korkein näyletän.

ic>. lesuksell'kaikest' sydämestä Sikakan-
nan suurta kiitosta Sen siunatun oppins edes-
tä Kans edest'waikian watwansa Mik' ilo sie-
lull' tulepi Kuin yStäwans siM näkepi.

ii. Siell' siunatan myös sitäkin Kuin opet«
lamaan wiriä On ollut, auil, että minäkin
Sen tekisin ilman wilpiä. Ah! mikä kallis,
suur' asia, PelaSta waarast' sieluja.

l». Ei waiwat lain elon katowan Ole sen
kunnian wertaiset, Kuin taiwasa meill' ilmoite-
tan, Elämäs' ijank«ikkiseS'; Tai aik' on sil-
mänräpäys, Mutt' siell' on ijankaikkisuS.

Maanantain Aamuna.
Sinä minun he«geni ylöspidot: sinä

ainoa olet se, josa minä elän, li»kun ja olen.
Kuin minä nyt unesta heräjän, niin sinun woi«
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was Za hywydes on uudella tawalla läsnä ja
awullinen minun sielulleni. Kuinka pian olisin
minä woinut tänä yönä tulla, ynnä niin mo«
nen tuhannen muitten kanssa, temmatuksi ijan-
kaikkisuleen *) Mutta sinun hywydes on war-
jellut minun, ja säästänyt minun hengeni.
Nyt minä läns hawaitsen että sinun hywydes
on uusi joka aamu, ja suuri sinun uskollisu-
des. Ole kiitetty sinä, minun hengeui rakas
Auttaja. Katso nyt ensimäinen ajatukseni rien-
däkön sinun lygös ja ensimäinen satt«ni ylista«
lön sinun hyw,yttäs. Ah! joska sinun hywydes
jonka edestä minä nyt sinua kiilan olis koko
tämän päiwän lalkam«ta minun mielefäni. Kyl-
lä sinä minun Jumalani ja Isäni ansaitset sen
että. minä kokonansa annan ja uhran itseni si-
nulle palweluksekfi ja rakastan sinua kaikesta
sydämestäni. Minun elämäni aluSta aina tä-
hän asti olet sinä minua »iin isällisesli johdat-

ti M!i feko maan pillin sanoton wnorokauden eli yö» j«
siftlle kl,olew«!i lähes SntMbma ihmistä
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tanut ja niin runsasti siunannut. lesuksen
Christuksen kautta olet sinä minulle armon an-
danul ja miärännyt minun »iankaikkiseen elä-
mään. Katso tämä waati minua sinua palwe-
lemaan ja rakastam«an. Ia enkös minä kyl-
mäkiskoisudellani ja halutlomudellani tekis itsiä.<
ni kelwottomaksi tästälähin sinun hywiä tekojassaamaan ja nautilsemaan. Sentähden ylistän
minä sinua tänä aamu hetkenä niin, että minä
liilollisudesta sinua kohtan tahdon hyljätä syn-
nin, tehdä hywää, ja ojeta minun elämäm
niin, että minä kunnioitan sekä puheillani
että töilläni. Kaikisa paikoisa läsnä olewa Ju-
mala', tämän hywän aikomuksen olen minä nyt
sinun kaswois edesä ottanut: mutta kuinka se
tulee loimeen, joSet sinä itse anna minulle woi«
maa ja armoa. Minun hengenj on aldis,
multa ah minun lurmeldu sydämeni on heikko.
Sentähden rukoilen minä sinulla woimaa mi-
nun heikKoudesani. O sinä, Herra, joka olet
minun sydämeheni painanut halun sinua rakas-
ta, anna myöskin woimaa sitä loimilla. Taas
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täytyy minun mennä mailman keskelle, jos«
niin monet liuscmkset ja willitykfel woiwat ssr«
ta ja sammulta minun hywät aikomukseni. Si-
nä näet sen waaran, josa minun sieluni häilyy.
Herra, älä ylönanna minua, waan anna mi-
nulle wiisautta, »mehutta ja woimaa seisoakse-
ni pahaa wastan» Anna fe ajatus aina olla
minun sieluuni painettuna, että minun niin kuin
sinun lapses, jonka lesuS lunaSti, ei pidä elä-
män itselleni, waan sinulle ja «Vapahtajalleni
lesukselle. Sentähden opeta minua kaikesa me,
nosani ojendamaanhitsiäni sinun mieles noulek-
si, ja pitämään sinua minu» silmäini edesä,
niin etten minä suostuisi enää yhteenkän synbiin
enkä rikkoisi sinua wastan. Sitte olisin mini
warsin onnellinen eli iloinen koko tämän päi-
wän. Kuin siinä olet minun Jumalani, niinsaa minulle tapahtua mitä hywänsä, se kaikki
kuitenkin käändyy minulle hywäksi. Jos mini
joudun hätään, niin minä saan lohdulta ilfiä-
ni sillä, ettet sinä hyljä minua. Ia jos sinänäet hywäksi anda minulle tänäpäni. wirwoilut-
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sen/ niin minä taidan siitä sitä enimmän iloi-
ta , kuin minä tiedän sinun armollisen oleman
minuani kohtan. Sentähden taidan minä tur-
walla anda itseni sinun armollisen hallitulses

Pidä ainoastans minua siinä yhdesä, et-
tä minä pelkän sinun nimeäs, niin olen minä
tänäpänä saapa nshdä ja hawaita, että sinä
tahdot olla min«n kanssani ja siunata minua.
Armahda sinä, minun Jumalani, tänäpänä
muitakin ihmisiä. Wahwista ja wirwoita niitä
jotka otsansa hiesä työtä tekemät, kukatiesi mi-
nunkin edestäni. Awita ja anna menestyä hy-,
wät neuwot ja aikomukset. Totista Chrislilli-
syttä lewitä enämmin ja enämmin niiden seasa,
jotka Christuksen nimen jälkeen nimitetän. Pi<
dä isällinen murhe wiheliäisistä ja hyljätyistä,
ja slw sekä ystäwais että wihamiestes wielä tu«
ta ja naultta sinun leppeyttäs. O Isä, Poi-
ka ja Pyhä Hengi! Sinun Nimees minä ilol-
la riennän roirkcmi töitä toimittamaan. Sinul-
le annan minä tänäpänä kaikki minun ajatuk-
seni, puheni ja työni. Minä uSkon sinun taik-
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fi hywin toimittaman. Herra, Hevra, siuna
ja warjele minua. Ole minulle armollinen ja
auta minua sielun ja ruumin puolesta. Kii-
tos ja kunnia olkon sinulle, nyt ja ijankaikki-
sesti. Amen.

Muisto Sanat.
Kelwatkon siuulle minun suuni puhet, ja

Minun sydämeni ajatukset sinun edesäs, Herra,
minun wahani ja minun iunaStajani. Ps. 19:15.

Maistakat ja katsokat, kuinga Herra on
suloinen, Autuas on se joka Häneen turwaa.
Ps. 24 : 9.

Minä wannon ja sen wahwana pidän, et-
tä minä sinun wanhurskaudes oikeudet pitä tah-
don. Ps. 119: l«6.

iäheta sinun wiisaudes sinun pyhästä tai-
waslas ja sinun kunnias istuimelda, lähetä
händä että hän olis minun tykönäni, ja lyö-
tä tekis minun kanssani, että minä ymmärräi-
sm, mikä sinulle otollinen on. Wiis. K. 9:10.
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Aamu Wirsi Ma n ana nlalns.
W. i. O! hywi Jumala, j n. e.

i. 5) lesuZ kuinka mä Sua oikein kiittänen?
Ia armos edestä ylistystä lausune? Sill'
sulast' rakkaudest' Sä synnyit mailinaan IaönnetchVNiudest' Mun siirrit elämään.

». O, lesu! suloinen Sun nimes ilon an-
daa, Niin eitän riemuitsen; Se murhet pojes
kandaa Sill' »imi lesuksen Sydämeni lohdut-
taa Mutt'ilkun ijäiseu Maitma sielull'tuottaa.

3. O lesu tawaran; Sä oikia turman o«
let; Suuv armo awara Sun nimestäs mull'
tulee O »vapahtajani! Ei minull'hätää mitän,
Kuin olet apuni Kans kuolit edestä».'

4. Kosk' mull' kiusauksen Satana saattaa kos
wan, Niin nimi lesuksen. On rauhan, kilpe»
turwan Se on mun aseni loll'wihollisen woi-
tan; Se on mun elo»i Kosk'tulen tuonelaan.'

5. Mun wihax alaiseks' Syndi oli saatta
nut, Maan Jumalan lapseks' On lesuö awift'
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tunuk. Hän tuli edestän', Kauhiast rangais,
tuksi, Ett saisin elämän Ia syndin' «noeksi.

a. Mun synnin haciwoista Hänen NimenS
parandaa Hän mua wahwlstaä/ Tiell oikiall ojen-
daa, Pois ottaa kirouksen; En pelkä waiwo-
js, Mull suo siunauksen, Kuin on Vapahtajan.

7. lesus mun waloni; Kyll' pimeys pois
katoo, Hän ompi tukeni, Siis onnettomus ha«
joo. Hän warjelukftni Ia luja linnani. Mi-
tä siis minull' suopi, Se hywaks' tulepi.

8. Hän Wälimieheni, lonl' lurwasa ma
elän, Hän mun totuudeni Ia ijäinen elämän.
Siis kuin mä erkanen, Niin tulen taiwafcen;
Sill' armost lesukssn Mä tomu toiwon sen.

9. Hän minun opettaa Tääll' oikein elämä-
hän, Siis tulee rakastaa Mun ainoata Hän-dä. Sä olet apuni, Kuin minua auttaa;"Sä
myöskin woimani, Kuin wielä »vaikuttaa.

to. Siis nimeen lesuksen Mä päiwän olen
alkan, lulkon awukseu Ia warjelkon mnn
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jalkan slt' tahtoos tekisin TänZpsn' wlrasatlI« Sinus' rippuisin Sydämen pohjasta.
l?« lesu! MH elin sull' Ia uhran koko e«

lon, Sull' tahdon myöskin kuolla SM hol-
hot olenbon Sä taiwan lawaran Kätkenyt olet
»null', SenwuykS mä kunniaan Sun tygöS tai«
dan iutt.

Maanantain Ehtona.
mikä olen minä, ettäs minua niin ar-

mollisesti muistat? Taas tänäkin piimänä olet
Pnä tehnyt suuren hywyyden minua kohtan, ja
ösottHWt mwulle uude» todistuksen sen päälle,
ettei sinulle ole iloa syndlse« hukkumisesta, waan
halulla halajat hänen täändymistänsä ja au-
tuuttanfO» Minun sydämeni on kauwan
randu»ui yois finusis; multa sinä et' ole la-
kannut waikutlamasla ja «Vetämästä minua si-
nun tygös. Sinä olet lähän asti warjellut mi-
nua komista tuskista, ja sen siaan muita ra-
sittanut synnin tähden» Silä wsslan olet sins
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uudislanul sinun hywydes minua kehlan; sinH
olet johdattanut Minun armon tielle, eltä mi«
nä wiimenkin tulisin sinun, niin kuin minun
Isäni lyZön käändyneksi. Sinä kaiketi olet ar-
mollinen ja laupias Herra, kärsimällinen ja
suuresta hywydesla. Anna nyt sinun hywydeS
tunnon waikutta «ni»un sielusam, että mins
karmalla mielellä kauhistuisin kalkkia minun m»
kojani ja syndejäni, ja.käsitäijm wahwan aiko«
muksen waeldakseni tästälähin jumMsemmasti
ja wtlpittömäsli sinun edesäs. Se onkin se ai-
noa kiitos, jota sini odotat minulla sinun hy«
wäi» lekois edestä. Katso, armollinen Isä l
minä tuon nyt sinulle katumaisen jg nöyrän sy«
dämen. Minä tiedän että sinä Välinueheni I««suksen tähdön otat wastan tämän uhrin. Kai«
ken minun turmani panen minä siihen armoon,
kuin minulle lesukss» Christuksen w«o?si tar»
jolan. MuiSta armollisesti minun sieluani, ei-
tä minä tulisin aulelusssi turmelluksesla, ja un-
hoda kaikki, minun syndini sinun mujstosias.
WahValla ja iloisella llurwalla ylönnän minä
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nyt sydämeni sinun tygöS sinä kaiken armon
Jumala! Minä luotan sinun isällisen hywy-
des päälle, joka nytkin rukoillesani on minua
läsnä. Ah! minun Jumalani, kuinka »vihe-
liäinen minä olisin, jos ei minulla olisi tur-
maa sinusta ja jos et sinä minua warjelis. Mut-
ta se saattaa minun tytywäifeksi, kuin minä
tiedän olemani sinun warjellukses alla ja ettei
ilman sinun tahloas minulle mitan pahaa ta-

Sinä olet minun hengeni warjellus ja
«voima, minun waloni pimeydesäni, ystäwäni
murheisani ja apuni kaikisa hädisäni. Öle sen-
kaltaisen auttaja tänäkin ehtona minulle ja
kaikkille muille, jotka sinua auksensa huutamat.
Anna jokaitsen syndisen, joka ei wielä ole tul»
lut taipuneksi eikä paranneksi herätä sinun ar<-
moas etsimään. Anna ahdistetuilla ja murhel-
lisille sinun Henges lohdutus ja rauha sydämeen.
Wirwoita sairaita ja tuSkasa olewaisia heidän
taudisansa, ja anna heille uskallus riendä si-
nun tygös ja odotta sinun avuas. Katso ar-
mollisesti o rakas Isä, kaikkein sinun lunas-
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tetluis puoleen ja pidä isällisen murhe heidän
tarpeistansa. Erinomaltain rukoilen minä sy,
dämen pohjasta sinua, o lesu, kaikkein niiden
lähimäisteni edestä, jotka tänä yönä kuolemat»
Anna heidän sieluhunsa se makuutus, että he
sinun tähtes o«at armssa ja perilliset Men ijan-
kaikkiseen elämään, että heillä olis tunva ja
urhollisus kuoleman ajalla. Ia luin en minä,
itsekin tiedä joS minun myöskin täytyy jo tänä
yönä kuolla, niin minä kaikesta sydämen poh-
jastarukoilen sinua: äli ole hirmuinen minul-
le, sinä minun apuni hädän ajalla. Mutta jos
sinä, o Herra, sallit minun rukoilla elämän ai-
kaa, niin kuule minun nöyrä rukoukseni. Älä
anna tämän yön oll« minulle wiimeisen; mut,
ta suo wielä minulle aikaa kiändyäkseni ja ti«
laisutta malmista minuani autualliseen kuole-
maan. Katso, minun Jumalani ja minun lu-
nastajani, sinun minä olen joko minä elän eli
kuolen, minä olen sinun omaS ajasa ja ijan-

taikkisudesa. Amen.

V
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30
Muisto Sanat.

Uhra Jumalalle kiitos uhri, ja maksg
ylimmäiselle lupauksts. Aulses huuda minua
hädäsas; niin minä tahdon autta sinua, ja si-
nun pitä kunnioitseman minua. Ps. 52 : 14,15.

Hlä pelks, sillä minä olen sinun kanssaS,
ölä harhaile, sillä minä olen sinun lumalas;
zninä wahwislan sinun, minä autan myös si-
nua , ja tuen minun «vanhurskauteni oikialla
ladella, Cs. 41; ««.

Katso, joka Israelia warjelee, ei se ior«
lu eli maka. Herva kätkekön sinua , Herra onsmun warjos sinun oikialla kädelläs. Herra
Eötkekön sinun kaikesta pahaSla, hän kätkekön
Sinun sieluS l Ps. i»l: 4, 5, f.
W Jos me elämme, niin me. Herralle elam»
«ne; Kos me kuolemme, niin me Herralle kuo«
temme; senlähden joko me elämme eli kuolem-
m«, niin me Herran omat olemma. Rvm



Ehto-Wirsi Maanantaina.
W' k, K«iN' luin maa pWM kanb««. »c.

l. Siis sielu kiittämähän lamalat' ylistä,
mään Viienn' kielell' kerkiäll' Nyi kiitoksen sull'
gnnan Ia kunnian suuren kannan, Mutt'
flnn' sen kelwat sull'.

2. Siis sinull' itsen annan Ia päälles kur-
pan panen z Sill' sä mun warjelet, Sä mur-
hen minusl kannat, Kans elatuksen annat,
lonk' hylyyhestäs M.

3. Kuin oma liha nousi Ia synbiin welH
pyyfi, Sua waslan rikkomaan Niin silltzin ar«mos esti Ia H?nges niin wahwiöli, Etten
tull' langemagN'

4. Ah! minun Jumalani! Kmn moxill'
synneilläni Taas mieles pahoitin; Sä tulleng'
Minuu muistit Ia kadyluksest' estit, Waitt'
MH sun wihoitin.

5. Senwuoks' mä welwollinen Nyl kiilsk-sen sM' olen, Kuins aulgl minua z. Gun



hywydes mull' sanoo, Clts wielä tarjot ar»
moo, Pönökin tuleman.

Tiistain Aamuna.
>^>erra, Herra! minä uskallan rumeta puhu-
maan sinun kanssas, ehkä minä tomu ja tuh-
ka olen. En minH ikänä rohkenis lähestyä
sinun majesteellisen Istuimes eteen, jos ci si-
nun Poikas, minun rakas Vapahtajani le-sus, olis aMannut minulle tietä sinun tygös.
Hänen Nimesänsä tulen r.inä nyt tänä huo-
men hetkenä sinun tygös, peljäten ja kunnioit-
tain sinun Majesteettiäs, mutta loiselta puo-
lella sinun paälles turmatta ja uskalluksetta.
Sillä sinä joka korkeudesa asut, olet luwan-
nut katsoa alhaisen puoleen; sinä, joka olet
taiwan ja maan tuoja, kaikkein Engelitten ja
ihmisten Kuningas, sinä olet Christuksen kaut-
ta minun Isäni ja minun Jumalani. Kaikella
minun sydämeni harlalla halulla ylistän minä
sinua, «ttäs olet minun Isäni ja minulle lä<
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hän asti ofoltanut sanomattomalla tawalla isäb
lista rakkauttas. Tämä päiwä, johon minun
olet suonut teriveydesä elä todistaa taas sinun
muuttumaloinda ja ijankaikista uökollisuttas mi-
nua kohtan. Senkaulta ettäs minun taas >

unestani herätit ja annoit minulle niin kuin uu»
ben elämän, suot minun taas elä armon aja-
ja ja etsiä minun sieluni ijankaikista onnea.
Mutta, ah joska minä nyt oppisin oikein elä-
mään ja armon aikaa mieltämään ! silloin, mi-
nä oikein eläisin ja kallin- armon ajan hywin
»viettäisin, kuin minä sen panisin sinun ja lähi-
mäisleni palwelukseksi, ja uskon ja jumalisu-
den kautta »valmistaisin ilsiäni taiwaseen, ja
kaikilla ajatuksillani, puheillani ja töilläni tar-
koitaisin sinun kunniatas. Ia tätä siis, rakas
Isä, anon minä sinulta tällä minun aamn
rukouksellani. Opeta minulle wiisaus, että mi-
nä elämäni päiwät ymmärräisin oikein wiettä.
Olkon jo siinä kyllä, että minä enimmän osan
elämäni ajasta olen tuhlannut eli kuluttanutsen wftstoin sinun lahloas. AnnG?minulle wai»
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34
kulus ruwetakseni tästä päiwässä alkain elä-
mään sinulle ja minun lunastajalleni ja minun
kuolemattoman sieluni hywäksi ja sen autuuden
«wiltamiseksi. Senwuoksi wghwisla minua päi«
wä päiwältä kauhistumaan syndiä, ja harjoit-
lamaan fili kuin hywH on. Minun maallinen
menestyksen! yjenna sinä, o Herra, sinun wii-
saubeS jahywybes jälkeen; en minä tahdo mäH-
rötä sinulle milä ja kuinka paljon sinun tuliS
suoda minulle tätä maallista onnea. Jos si-
nä näet hywäksi suoda minulle tänä pänä ta-
pahtua murhetta ja wgstoin käymistä, niin la-
pahlukon sinun tahtoo. Minä wahwssli uskon
sen , että kärsimisestä tulee hyödytyS minun sie-
lulleni. Muita jo« sinä tänöpZnä suot minulle
Hnnea ja myötä käymistä, niin anna minulle
o Herra armos, etten minä onnefa sinusta pois
luopuisi, waan että sen ändaisit kehoilla minu-
«m sitä enämmän sinua rakastamaan ja paiwe-
lemaan. Tämä päiwä saa ulkonaisen eloni wuok«
si slla minulle onneloin eli onnellinen, siinä on
lyM kuin minä sen kulutan sinun raMudesas.



o W

Ia tämä armo jota minä itselleni anon, suo
Myöskin kaikille muille ihmisille. Anna heille
armoa eläksensä sinun sanas ja tahlos jälkeen.
Käännä sinun HengeS «voiman kautta kaikki syn-
diset ja älä lakka «vetämästä heitä sinun tygbS
sekä hywillä töillä että kurituksilla. Wahwista
ja perusta sinun lapsias uSkosa ja jumalisude-
sa, että he tänäkin päiwänä tekisiwät runsan
hedelmän hywisä töisä. Anna kärsiwille kärsi-
wällisyttö, mieli ijankaikkisen elämän
»ahwa ja turwallinen loiwo. taita ja toimita
niin että minä ja muut Kristityt saisimma au-
luallifen eron ja mennä rauhaan lepämään, jos
meidän tänöpHnä täytyy kuolla. Nyt, Herra
minun Jumalani, sinun armoS olkon minun
kanssani, ja johdattako», wahwistakon ja siu«
natkon minua sielun ja ruumin puolesta: se
kalkekön minua siihen ijankaikkise«n elämään Ie«suksen Kristuksen kautta. Amen.

Muisto Sanat.
Köyhäin halauksen sinä Herra kuM: hei«



dän sydämensä sinä wahwistat, ellä sinun kor<
waS siitä olta waarin. Ps. ia: i?.

Katso, Jumala on minun autudeni, mi-
nä ylen turwasa ja en mitän pelkää; sillä Her-
ra, Herra, on minun wäkewyteni ja minun
wirteni, ja hän on minun autuudeni. Es. 12:2.

Herra warjele minun suuni, ja »varjele
minun huuleni: Älä kallista minun sydändäni
mihinkä» pahuteen, pitämään jumalatoinda me-
noa pahoin tekiain kanssa. Ps. 141: 3, 4.

Herra meidän Jumalamme olkon meille
leppyinen, ja wahwistakon meidän lättemme
teot meisä, ja meidän lättemme teot Hän wah-
wiSlakon. Ps. 92 : 17.

Aamu-Wirsi Tiistaina.
W. k. Ah! sielun anna w«Nit, j. n. e.

r. Jumal! taaS päiwä walkenee, Ia yö
on pojes lähtenyt; Sun hywydeö wielä ilme«
nee, Ei mitän waaraa'näkynyt. Muttei nM'
ole iloa, Jos en saa sinus lepoa.
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2. Wiel mailmasa olen täällä, Kus' mur-
het, waiwat kohtawat Ia ain' teen syndu syn-
nin päälle, loS en saa sinuld'apua; GM joh-
dat' minua Jumala, Ett'taitaisin sun palwella

3. Sä näet waiwat edesäni Olewan toimi-
tukset taas Mua wahwist' waeldamaan niin,
Ett' noudatan sun tahtoas Sä apuu anna mi-
nulle, Niin annan itsen' sinulle.

4. Syndin' anna andelsi wielä Ia monet"
rumat rikoksen; Hl' minuld' sinun armoos kiel-
lä , Kuul' myös nöyrä rukouksen; Kuins ar-
mahdat tääll'minua, Niinen etsi muuta onnea.

5. Kuin asioihin apuu larwitsen Niin ann'
Mun saada neuwoa Ia töihin oikian ojennuksen
Sä synnist' estä minua. Aut' itftäs ain' muis-
tamaan Ia lähimaislän holhomaan.

6. Warjel' mua Jumal' waaroisa, Sielu»
ja ruumin suhtehen, Kaikis' mun teitteni haa-roisa ; Ann' siunaukses saadaksen', Sinä ain'
auta minua, Niin rakastan mä sinua.
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Tiistain Ehtona.
V?uuttumaloin, ijankailkinen Jumala, Sinä,
siinä yksin olet ainoa minun turmani» Paitst
Snua omat kaikki mailmasa Hmkendetewaisel,
Muuituwaiset ja katomäisöt. Taas tänäkin pät-
wänä olen minä nähnyt maallisten kappalden
huiksndelewalsuden ja kslomisen. Kuinka kii-
rusti meni taas iömäklÄ paiwä t iuskallä saittsen aljelukst, kuln jo loppu on kästsä. Ia Ml-
tä muutoksia eikö taas tänäpänä tapahtunut?
Moni, joka huomen hetkellä 01l lerwe, on nyt
jo lautiwuolesa. Moni, joka pälwän alkaisa

kehui itstänsä onnelliseksi, on joutunut köyhäksi,
wiheliäiftksi ja awun l«rwilsiaksi. Minäkin,
maikka ei minulle ole jotakin onnettomutta ta«
pahtunut ulkonaisesti, olen monia muutoksia
saanut tänäpänä koetella: wälistä ollut halul-
linen, mutta se taas on latonut, wälistä rak-
kauteen taipumus ollut niin kiiwas ja palama,
etten olis uskonut sen koskan sammuman, mut-
ta kuin se on parhgllsnsa ollut mi» on ft ms«
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nlnaisten asianhaarain kautta jällen sammunut;
wältsta sisällinen rukous ollut wäkewä ja pääl«
le pitäwäinen eli kestäwäinen mutta osittain o«
man hempeydeni ja osilain mailman lasten »il,
lityksen kautta jällen waikennul ja lakannut.
Ilman sitä olen minä joutun«l yhtä päiwää
wanhemmaksi ja likemmälfi ijankaikllsulla. Ryt
olen minä terwe, mutta ft woi pian tapahtua,
että minZ tulen saidaksi ja faattamottomaksi.
Nyt on minulla iloinen mieli, multa pian woi
murhet minun saawulta; nyt elänz muttC kuin-
ka pian eikö woi elämäni loppu käsiini tulla.
Kuka tietä mitä minulle woi tapahtua jo läna
tulemana yönä. Minä muutamina helkini,
joina minä unesa malan woi minulle tapahtua
paljo sitä, jota e» minä nyt taida tietä enkä
uskoa: Mlnä woin tulla sairaksi eli köyhäksi
eli myöskin pois kuolla. MilH huoli ja lewot-
tomus minulla nyt olisi wuotesteni msnnesä,
muistasani, mitkä snneltomudet woisit minun
tänä yönä saawutta, jos et minulla olisi tur«
waya sinä muuttumalloin Jumala» Ei sinuut^



könas ole pimeyden eikä walkeuden muutosta.
Sinä olet aina se muuttumallomasti se yhtä-
läinen kaikkiwaldias, hywä ja wiisas Jumala,
niin kuin sinä ijankaikkisudesta ja minunkin e-
lämanl alusta olet ollut; ja sinä iankaikkisesti
olet senkaltainen ölewa, waikka tuhannet wuo-
det loppuun juoksemat, ja wielä sittenkin kuin
maa ja taiwas omat Si-
nuun taidan minä wahwasti turwata, sillä si-
nun hywydeS pysyy ijankaikkisesti. Sen olen
itsenikin suhteen elämäni aikana ja tänäkin päi-
wänä hawainnut, kuinka muuttumatoin hywä,
uskollinen ja rakas sinä olet minua kohlan ol«
lut. Synnin tähden sinun hywydes ja rakkau-
des muuttuu wihaksi ja kostoksi, sillä sinä olet
wanhurskas Jumala, jolle jumalaloin me-
no ei kelpa, silla niin kuin sinä ennen olet ran-
gaisnut kansoja synnin ja wastahakoisuden täh-
den , niin sinä wieläkin teet, jos et wilpitöin
usko ja parannus wälille tule, sillä niin kuin
sinä olet muuttumatoin rakastamaan »vilpittö-
miä Muja, niin olet sinä myöskin muuttuma-
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toin niitä, jotka Sinun Poikas
lEsuksen armon ylönkatsow«6. Mutta minä
olen syndiä tehnyt ja lttllämätöin ollut, ja ei
kuitenkan ole wielä minua rangaisnut ansioni
jälkee». Sillä minu» täytyy tunnusta sinun
kaswois edesa, o minun Jumalani ja Isäni!
että minä olen, aivan tyhmästi ja pahasti teh,
nyt sinua wastan. Minä olen monda kerta lu«
wannut ja lupaisin tämänkin päiwän aamu
hetkenä sinulle rakkauden ja luuliaisuden; mut-
ta kuinka wähän on siitä toimeen tullut. Et
sinä olisi »äärin tehnyt, jos olisit sinun ar<
mos minulta jo pois ottanut, ja lakannut mi»
nulle hywää tekemästä; multa Sinä, armol»
linen Isä, et ole tehnyt minulle minun spn«
deini ansion jälteen etkä kostanut minulle mi«
nun pahain tekoini jälkeen. Sinä pidit alin»
omaa murhetta minun parannuksestani, ja hy,
willä töilläS olet sinä tahtonut saataa minu<
wäärydeni tundoon, ja amitta minua käändya
myksten. Minä kiitän Sinua, HEcra minu»

4
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Humolani, tömän Stnun lutkimallonsan räk-
kaudes edestä. Tee nyt tämä sinun rakkaudes
sinun HengeS kautta palawaksi minnsa ja niin
tvoimalliseksi minun sietusani että Minun läy,
<yisi rakasta sinua kaikesta minun sydämestäni
ja olla »ilpitöin sinua -kohtan käikesa minun
«ilnosani. Katso nyt menen minä minun le<
ilvolleni, ja annan itseni kokonansa sinun isäl-
lisen suojellukses ala. Warjele Minua täni
Hönä kaikelta maarasta ja onnettomudesla.
Anna wirwoitus minun wäsyneille woimilleni.
Muista armollisesti muitakin sinun, Maanpääl-
lä asuwaisia lapsias ja anna kaikkein niideii
töytä sinun ärmoS, jotka sitä sinulta nyt yö-
tä wastanottaisansa anowat. Täydellä turwat-
la lopetan minä nyt tämin ehtorukoukseni.
HErra, älä wielä nytkin hyljä wtnua, tvaail
ole sinun kaikkiwaldian ärmos kanssa minua
tiSnä unesakin otlesani. Sinun Nimes otko«
tzliStetly ijankaitkisesli, lEsuksen Kristulstii
lsutla. AmeNi
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Muisto Sanat.
Kaikkinainen hywa anoo ja kaikkinainen

iäydellinen lahja tulee ylhäldä walkeuden Isil»
bä, jonga tykönä ei ole muutosta, eikä wal»
keuden ja pimeyden waihetusta. lak. , : 17^

HErrä on minun «alistukseni ja autuude»i>j!elä minä pelkän? HErra on minun hengeni
wäkewyS, ketä minä »vapisen. Ms. »? : l.

Kiitetty olkon Herra joka paiwä! lu>
mala panee kuorman meidän päällemme; mut«
ta Hän myös auttaa meitä; Meillä on Iu»
mala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Her,
ra, joka kuolemasta »vapahtaa. Ps. 68: 20, ~.

Minä naakan ja nukun: minä herän Myösz
sillä Herra tukee minua. Ps. 3 i 6.

Ehtö-Wirsi Tiistaina.
N. ?. 0 hywl Jumala! >e.

pyhä Jumala! Kaikl' Euä palwckwat
luor' hartall' halulla, Iotk» MaaS' ja tai«
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waS' owat Sä korkein MaZest»l, Kuin asut
taiwahas. Ga sangen suur' olet Kuningain
Kuningas.

2. Sinua palwelen kan< kannan kunniaa
Tawalla Engelein Weisaten hallelujo; Mutt'
apuS siihen suo, Ia katsahd' laupiast' Ia py«
ha Henges luo; Sill taas.

3. Suur' on sun wiisaudes Sun neuwoS
«utlimatoin. Kailk' waldiaisudes On ijät' ar«
»vamaloin iuondokin todistaa Ett olet äwerias;
Siis tulee mapista Maan tomun edesas.

4< Me Isäksemme saam Kutsuu tain suu-
ren tuojan Siis tapam' paratlam' Tottulam'
rukoilemaan Händä kmn armahtaa Ia rukouk-sen kuulee, Sulasta armosta, Ain auls' hä,
daS tulee^

5. lEsuS Immanuel! S 3 mailman lu-
nastit; Rakkaus tulkon Sull' M' st sen an-
saitset. Jo tekee mieleni Sinua Vilkastamaan.
Mun sytyt sydämeni Sua oikein halamaan.
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6. Sä tulit lihaamme Ia Jumalan sowi-
lit; Sä kirseit waiwamme Ia omakseS meit
otitj Siis minun andaman 7lin itsen pitä sull'
Ia sua rakastaman, Kuin annoit itses mull'.

7. O Hengi Jumala! Kuins tahdot meitä
wetä Ia sanas «voimalla synnistä pojeS täätä;
Rukoilen sinua, Nalaise sydämen, tisä mull'
uskoa Ia sytyt' rakkauden.

8. O KolminaisuS suur'! Isä ,' Poika Za
Hengi Sun eteeS tulen juur' Uhramaan uhri-
ni Ann' minun woimallas Niin sotii syndii
wastan Ett' pysyn omanaS Ain' aSti kuole-
maan.

9. O hywä Jumala! Sinä siis muista
«eitä. Ann' Autuus meill' lulla IstuimeS
edestä Me toiwom sinuld' sen; Sill' otel su«
loinen Meill' tähden lesuksen Ia autat tai-waseen.
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Aflmuna^
lankaikkinen, kaittiwaldias ja kaiken hywy<
hen Jumala/ joka olet kaikkein kappalden luo-
ja ja Isä: Nöyrällä ja kiitollisella sydämellä
tulen minä sinun IstuimeS eieen. Tutkimat»
lomaSti enämmän olet sinä minulle hywää teh<
nyt, kmn luonnolliset wanhemmat heidän lap»
Mensa. Sentähden sinä syystä ja oikeudella
olet welwollinen saaman minulla rakkauden ja
kunnian ja turwamisen sinun pälles ylitse kaik-
kia kappaleita, kaikesta' minun sydämestäni.
Mutta kuinkas laidan minä sen tehdä ilman
sinun waikutustas ja Henges johdatusta? An»
na minulle armos oikein tutakseni sinun n»oi-
maS ja hywybes. Vuodata sinä itse minun sie<
luhuni sinun kiitokseS, kunniottamiseS jaratas-
lamises liikutus ja halu. Opeta minua, mi-
nun Jumalani ja Isäni, oikein tundemaan
sinun luondoS ja laatus josta niin paljo hy-
lvyltä wuolaa minulle ja kaikille luondokappa»
Mes, etch se laiwutaifi minua sinus fM-
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Mään ja rakastamaan, ja siihen myihin mui?
ta kaiken woiman perästä pyytäisin zg"n?etei«
sin. Paina sinun läsnä oloS muisto'sylv2ldi
minun mieleheni että minä muistaisin sinun kaik-
ki näkemän, kuulzwqn ja ymmärtämän, niin
fn minä rohkems tänäpqnä tehdä syndiä aja»

en putzeillqnj enkä töilläni. Sinun?
Hakkaudes waikuttqkon minusa niin woimallises,
li, että minä lapsellisella nöyrydellä ja kuuli»
yisudella sinuq pqlwelisin ja kokisin sinun mies»
däs nouta pyhällä waelluksellq. Anna sen jou-
kon jota sinä scmaS kqutta kwkot lisändyä jc;
sewitä ympäri koko mailmcrft. Saata päiwZ
päiwältä ainq enämpi ja enämpi ihmisiä sinun
Poikas lesufsen Kristuksen tundemiseen ja to-
tisen Kristillisyyden harjoituksen. O kaiken hy»
pyben Jumala! osota minullenlin se armo,
että minä enämmin ja enämmin wahwiSiuissn
ja juurtuisin hywää tekemään ja sinun wal<
dakundaas lewittämää» ja r«kendamaan. Josse pitä toimeen tuleman, niin rakenna minun
AÄjMi sinun walhatunhas, jokG
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on wanhurskaubesa, rauhafa ja riemusa Py«
häfä Hengesä, että minä «valmistuisin kelwol-
liseksi sisälle käymään sinun taiwalliseen walda-
kundaas: Ia etten minakadotaisi sitä autuut-
ta, jonka sinä lesuksen Kristuksen kautta olet
minulle toimittanut, niin anna minun jo tääl«
lä waelda sinun käs-kyis jälkeen ja uölon kaut-
ta harjoitta runsasli hywiä töitä. Älä anna
minun elä mailmasa mailman esimerkin, eikä
minun turmellun sydämeni pahan halun jäl-
keen ; waan kaikesa menosani noudatta minun
Wapahtaiani ja Hänen wilpittömäin tunnusta-
jittensa esimerkkiä, ja pidäisin kaikkein ajatus-
teni, puheitten! ja töitteni alla sinun käskyt
minun silmäini edesä. Anna minulle niin pal-
jo läipää, kuin minä kunakin päiwänä tarwit-sen ja kaikkea muuta ylös pitoa. Multa an-
na myöskin minulle wiisaulta sinun lahjojas
«ikein käyttäkfeni, etten minä langeisi ahneu»
teen enkä elatuksen murheseen. Anna Minun
elämäni waihetuSten alla käsiltä turma ja us-
kallus sinun isälliseen hywyttes, ja ajalllslen
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loimilusteni alla piti suurin murhe minun si«<
luni ijankaikkisesta autuudesta. Sentähden ru«
koilen minä sinua, minun Jumalani, että<
minulle kaikkein parhaimman hywän annaisit,
nimittäin, hywän omantunnon. Ia kui» minä
joka päiwä wihoitan sinun minun synneilläni,
niin anna minulle andekst Kristuksen tähden
laitti minun ylitse käymiseni ja »vapahda mi»
nua niiden rangaistuksesta. Multa anna mi-
nun myöskin olla walmis, niin kuin sini olet,
andeksi andamaan niille, jotka minuAe jotakin
waäryttä tekemät, että sowindo ja rakkaus ai-
na enämmin ja enämmin'lisännyisi ja lewenisi
ihmisten lasten sakaan. Herra! Sinä näet
minun woimattomudeni ja fe»täh«
den älä salli minua kiusatta ylitse minun »voi-
mani. Ah! kuinka «vaaralliseksi woi mailma
tulla minun sydämelleni jonka keskelle minun
täytyy taas mennä tänäkin päiwinä. Kuinka
pian eikö tämä huikendelewainen sydän woi tul«
la wiet<llyksi unhottamaan Jumalan yllytyksen
kaulia mailman koreuteen ja hetkumaan ja mo.
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peen muuhun turhuleett t kuinka pian eikö ju-
malattomain esimerkki woi welä ja saatta mi«
nun sinustq pois luopumaan, tämän elämän
waiwat saalawat minun epäilemään ja napise-
maan , ja monet muut willitykset joita iantyy
nähdä j« kuulla houkuttelemat syndiin suostu»
nia.l!i. Paitsi sinua, minun Jumalani ja si,
nun Henges hallitusta woitaisit pian nämäi kiu-
saukset mjNun j sentihhen minä sydämen poh-
jasta huudan sinun tygös: auttamaan
minun heikkouttani, wahwistamaan minun us-
koani jq kiiwautlani sinun tahtos tekemiseen,

uskallusta ja «varjelemaan minu« si-
yun armosas ijankaikkiseen elämään. Päätök-
seksi, o rakaS Isäni, ole minun Wapahtajana
ja Auttajana, ja jos sinä sen hywäksi näet, mitf
lqita ettei minulle tänäpäna mitän onnellomul-
la tapahduisi. Warjele sairaudesta ja muiSlq
komista tuskista sekä mmua että minun omaisi-
yni. Multa jos sinun tahtos niin on ettäs
minua tahdot koetella kärsimisen lautta, niin
laina minulle knrMallisyttä ja nöurg lplM^j,
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fts sinun lahloe ala, niin myöskin se usko,
että sinä olet jällen auttama minua eli myös-
fin kuoleman kautta pelastama minun kaikista
tämän nykyisen ajan waiwoiSla. Minun sy,
dämelläni on turwa sinun hywylees: sillä sinä
plet kaiken mailman luoja ja Herra, ja minun
sowitettu Isäni. Sinulta siis uskallan ja roh-
kenen minä toiwoa kaikkea sitä tuin minä nyt
anonut olen, ja wielä sittenkin enämmän. Si,
nun nimetles, o Jumala, 3lkon ylislyö jq
fjjlos nyt ja ijankaikkiseili, Amen.

Muisto Sanat,
Kiitetty olkon Jumala ja meidän Herranlesuksen Kristuksen Isä, joka meitä on siu.

pannut kaikkinaisella hengellisellä siunauksella lai<
lvallisisa Kristuksen kautta. Eph. i: 3.

Mini weisan sinun wäkewyttäs, ja war<
hain kerskan sinun laupiuttaS; sillä sinä olet
minun marjotukseni ja turmani minun hädäsä-fi, Ginä olet minun wäkewydeni/ sinulle Di«

51 51



nä kiitosta weisan; Mä sinä Jumala olet mi<
nun «varjelukseni. Ps. 55 : 17 , 18.

Herra Jumala on Auringo ja kilpi: Her<
ra andaa armon ja kunnian; ei Hän anna
hurskailda mitan hywää puuttua. Ps. l».

Köyhyttä ja rikkautta älä minulle anna;
waan anna minun saada määrätty osani ra«
winnosta. Sananl. K. 3»: 8.

A a mu» Wirsi Heskiwiilkona.
W. k. O H»rr« ilo suuri ie.

l. humalat' liitämähän Mun sielun heräjH
Ia hxirtast' ylistämään, Armonsa edestä.

». Hän elämän' on jatkan' Wiel' tähän
päiwähän, Qdotlan parannustan', lot' olen
wiiwyltän'.
.
,3. Hiis saata katumukseen Nyt minun sielu»

ni Ia oMaan parannukseen Koko mun mieleni.
la sydän hengellinen luo minuun HM

Wla, Ettei miel' lihallinen Olisi minussa .^.
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5. Dill' mik'on kiitokseni O Herra, forwi<
sas, JM wielä sydämeni On liini mailmas'.

Kuin Pyhä Hengi andaa Meill' uude»
sydämen Kans kiitoksen siin' kandaa Jumalan
etehen.

7. Niin se on otollinnen lumalall' lesukse'sa Ia aiwan lelwollinen, Kost' tehtän hengcsä»
8. Sill' mitä waikutapi Sielusa Hengel-

läns', Se sitte kans k«lpapi Hänelle ilsellen»..
9. Siis Herra lEsukseni Tule nyt asu-

maan , Uskon kautt', sydämeni Ia minui' s-
lemaan.

ia. Niin woima siuust'tulee, Ett kiitost
sydämell' Uhran sitt Jumalalle Kans kaikell'
elämäll'.

il. Ann' palwiks' käändymifen Tain olla
minulle, Ett uusi syndyminen Tapahduis sie-
lulle.

»'Ann' minun aina muista Ijäistä iloa,
Esi' MlMläni suista Helwetm waiwoja.
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»3. Niin pysyn jumalisna Ia ainH ruköi«
len, Elän myös walwowaisna, Taiwast»
lailenz

Ke s kiw iitko Ehtona.
lankaikkinen hywä Jumala! Sinun warjes
lulses ja siunaukses alla olen mini taas saa«
nut tämän päiwän onnellisesti wietta ja lopet
i«. Et sini unhottanut minua tänäkin päiwä>
ni, waan olet Minulle paljon hywiä osottä'
nut. Kuinka moninaiset waarat ja wahingoi
olisit minua kohdanöt, kuin minun luondo-
ni on pahaan taipuwainen/ Minun ruumini
heikko ja minun ajallinen menestykseni horju<
wainen, jos et sinä armollisella hallituksellas
viis niitä pois estänyt. les et sinä olis mi-
nua »varjellut, niin olisin Minä wemut lange-
ta Monihin raskaihin syndeihin: monda Muuts
hengellistä hywää olet myöskin minulle tänäpä-

Hä «sottanui. Minun ruumistani oletDn murhen pitänyt, suonut sille terweyden, rs«
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wtnnön ja waatlet ja kaiken muun ylöspidon.
Soit minulle woimia wirkani toimituksiin, ja
Ne howin päättä. Millä minä maksan sinulle,
d Herra, kaikki sinun hywät lekoS, joitäs mi»
Nulle tehnyt olet? Minä tahdon kiittä sinua
niin kauwan kuin Minä elän/ ja kokonansa uh-
tata itseni sinun palweluksees kaiken minu» woi-
Mani ja lundoni jälleen. Mutta ah, minun
Jumalani! josta se tuliS paremmin toimitetuksi
tästälähin kuin tähän äiti. Sillä luin minä
bikein tutkistelen ja muistelen minun elämötä.
ni, niin minuN syystä täytyy häwetä minun
kiittämittömydeni ja wilpistelemise.nl ylitse. O»
lenko minä tänäpäna pitänyt sinun, minun Ju-
malani, minun silmäini edesä kaikkein Minun
ajatusteni, puheitteni ja töitteni alla?- Olenks
rakastanut sinua ylitse kaikkia kappaleita, mie<
lellä»»i ja ilolla tehnyt sinun tahtoas jä nöy»
räStä kuuliaisudesta ja kunnioittamisesta sinus
kohtan wälttönyt pahaa? Olinko minä sydä»
iNelläni tänäpänä enämmän sinusa, kuin mail«
wafa? Olenko minä kaikki lilat ja mmsWu>
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set wisusti käyttänyt itseni parandanuftksi, ja
ollut lähimäisilleni awuksi ja hyödytyksrlsi? O-
lenko minä wälttänyt turhutta ja kewiämieli«
syttä, wihaa ja hekkumata ja ottanut wisun
w-aarin kaikesta me»ostani sisällisesti ulko-
liaiseiti ja silla muotoa karttanut tehdä syndiä
sinua »vastan? Olenko minä kaikki welwollisu-
deni uskollisesti täyttänyt, ja en laimilyönyt
sitä hywää kuin minä olen tainnut ja ollut wel«
kapää tekemään? Olenko pannut ja käyttänyt
kaiken aikani, woimani ja toimeni sinxlle kun-
niaksi ja minun lähimäisilleni hywäksi? Enkö
ole tawalla eli toisella ollut lahimäiselleni pa-
hennukseksi , waan sitä wastan olcuko auttanut
händä neuwolla ja esirukouksella ja kaikkinais-
ta sitä apua sielun ja ruumin puolesta hänelle
»sottanut, jota hän on tarwinnut ja minä oli«
sin woinut hänelle osoita, jos olisin tahtonut?
Enkö minä tänäpänä ole tehnyt yhtäkän wir-
hea eli wäaruttä eli syndiä, josta minua om«<
tunboni taitaisi soimata? Ia olisinko minä nyt
senkaltalsesa sielun tilasa, että, joS sinä, taik-
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kiwaldiaS Herra, tänä yönä waalisit minulta
minun sieluni 7 minä taitaisin ilolla ja turmal-
la kuolla ja wastan otta onnellisen ijankaikki-
suden? Ah Jumalani', mikä häpiä, hätä ja
ahdistus eikö mahdais minun silloin saawutta»
Jos sinä luet synnin, niin kuinka laidan mi-
nä pysywäinen olla sinun edesas? Älä käy tuo-
miolle minun kansani, älä kosta minulle mi-
nun syndeini jälkeen. Minä tunnen ja kadun
sydämen surulla että minä tulen joka päiwH,
syndiä tekemään ja senkautta olen saattanut
itseni kelwottomaksi sinun armohos. Anna mi«
nulle andeksi taas tämän päiwaifet syndini le-
suksen, minun «vapahtajani tähden. Anna mi«
nulle myöskin andeksi minun salaiset erhetykse»
ni. Ia niin sinä teetkin, sillä minä tiedän si-
nun oleman armollisen ja suuresta laupiudes,
ta ja hywydestä. Sinä waStan olat syndisiä,
jotka sinun tygös käändywät ja on wilpitöin
katumus ja parannus. Tee minuakin osalli«
siksi sinun armastas j ja kuin minä hartalla
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sydämellä huokailen sinun tygös, niin wirwok
ta minua ja aNNä minulle wakuluS syndeini
ändeksi saamisesta. Mtnä tahdon otta parem-
wan waarin itsestäni, ettcn minä tästälähinsyndiä tekisi sinua wastan. Mutta roahwistäja auta minua sinä, minun Jumalani, sinun
Henges kautta täsä minun aikomuksesani, ja
anna minulle »voimaa sitä toimitta. Anna mi-
nun wihata kaikkea sitä kuin on sinun tahtoas
ivastan, ja ilolla tehdä sila kuin on sinun lah-
los jälkeen. Anna minun huomcisna paiwänä
i)lla wakatvampi jum«lisudesani, kuin tänäpä-
iia olin, ja päiwa piimältä lisändyä wiisaude-
fa ja rakka,udesa. Auta minua niin elämään,
että, minä elämäni ehtona woisin illolla kuol-
la ja nukkua siinä turwallisesa wakutuksesa, et-
tä minä tuomtopaiwänä saan haudastani herä-
tä siihen ijankailltseen elämään. Anna tänä
yönä minulle, minun Jumalani, lepo ja rau-
ha. Peiti minua ja minun omaisiani sinun
wäkewän warjcllukseS ala, ettei minulle mitan
Pahaa lapahduisi eikä yksikän onnettomus lähtsi



thisi minun majoilleni, että minä saisin lewot-
tisesti Maata ruumini wahwistukseksi huomcisen
päiwän toimiluksiani toimittamaan. Ota sinun
isällisen suojelluksts ala tänä tulemana yönä
kaikki »viheliäiset ja hädäsä olewaiset. Wirwoi-
ia sairaita, joilla ei ole lepoa heidän tuskain-sa tähden auta luolewaisia, jotka sinulta au-
tuallista loppua huokailemat. Armahda syudi»-
siä jä älä heitä iemma pois heidän synneisän-
sä, katumattomana. Sinun käsiis annan mi«
nä, o minun elämäni HErra ja Isä, minun
sieluni ja ruumini > Minuu elämäni ja koko
minun olendoni. Jos sinun Pyhä Tahlos niin
on niin anna minun lerwennä unestani ylösherä-
iä ja sinua ilolla kiittä ettäs Minulle niin aiwan
hywin teet. Kuulo minua, minun Wilimiehes
i,i lEsuksett tähden. Amen.

Muisto Sanat.

Tutki minua Jumala jä koettele Mi«unsydämeni: liusa minua ja ymmärrä kuinga
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minä ajattelen; ja katsos, jos minä pahalla
tiellä lienen, niin saata minua ijankailkistlle
tielle. Ps. i3y: 23, 24

Jos Sinä HErra soimat syndia, kuka
siis pysyy. Sinun tykönäs on andeksi anda-
mus, että Sinua peljätäisin. Ps. l3«: 3, 4.

Minä pysyn alati Sinun tykönas, silla
sinä pidät minun oikiasla kädestäni.- Sinä
talutat minua neuwollas, ja korjat minua wii-
men kunnialla. Ps. 73 : 23, 24.

Minä turroan Sinun armoos, minun sy-
dämeni riemuitsee, ettäs niin mielelläs autat.
Minä weisan Herralle, että Hän minulle niin
hywasli tekee. Ps. i 3 : 6.

Ehto«Wirsi Keskiwiikona.
W. k. O hywä Jumala )c.

SiiS lesust' rakastan Ia Hänes' kiini ri-
pun'; Hän sulasl' armostan' On elon minull'
suon' Ia tasa elos' kans Mun ylös pitäpi,

sitt'kokona»S Mun lygdnS kutsupi..
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». Eiis lesuSt' rakastan Ia kannan ristii
Hänen Hän waiwoist wapahtaa Wiel wirwoil-
la sydämen Kuin I«suS sielusan' Asuu, niin
ilo mull' On Hänen olostan' Ia autuuS myös
sielull'.

2. Siis lesust' rakastan, Sill' mailmat'
waslahan Mä Häne» woimallan Taas lähden
sotimahan Ia niitä woitlaman, Kuin paällen'
karkawal; lesus on apunan, Kosk' ne mua
sortamat.

4. Siis lesust' rakastan Ia Hönen kan-sans olen Walmis täald' eromaan; Sill' Hä-
nen tähtenS tulen Taiwaseen asumaan Hän tie
on totinen Elämään auttamaan, Hän myös-
kin autuuden'.

5. Siis lesust' rakastan Sill'i kuin mi-
null ompi Hän, Niin ei sitl' puutosta Ole
minull' ensinkän Hän ompi tawara, Mtsemailman, loS ei ol' apuna, Niin joudun
hukkahan.

6. Siis lesust' rakastan, En erkan' Ha«nest' kostan, Enk' Hänen Sanastan', Enk'
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seuramisestanfa Ilos' ja itkusg, Glos' ja luol»
losa Ma ripun Sinusa, Jos olet minusa.

7. Siis lesust' rakastan , Sill' Hän meit'
ensin rakast' Kuin meni kuolemaan Ia eli le«
woltomast', Ett' meillä lepo ain Olis öill' pai-
lvillä Siis lesust' rakastan Niin kauwan kuin
wiel' elän,

Tuorstain ?l amu n a
Uskollinen ja armollinen Jumala! pau

W« sanoo päiwälle ja yö ilmoilta yölle« kuin-
ka juuri sinun hywydes on ihmisten lapsia koh-
ta». Jokainen Aamu ja jokainen ehto sanoo
zninullenkin sinun halwimmalle luondokappales,
kuinka laupias ja suloinen sinä olet minua koh-
tan. Sinulla on tuhannen tuhansia warjel-
dawona ja et sittenkän ole minua unhottanut;
waan alet käändänyt sinun kaswos minun puo-
leeni, siunannet ja warjellut minua. Uusilla
Voimilla ja terweybellä olen minä taas saanut
vmstani herätä, jonka edeStä slkon sinulle 5
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kaikkiwalhias ja suloinen Isä, sydämellinen
kiitos ja ylistys. Tänä aamuna taas on mi-
nulla elämä edesäni, niin kui,n_ennenkin ja »voi-
mat, taito ja toimi tehdä hywää ja awitta lä«
himäisiäni, Sinun hywydes käskee minua hy-
wää tekemään, mutta sitä ennen annan minä,
itseni sinulle, minun Jumalani ja lunastaja-
ni waeldamaan, uudella kiiwaudella ja halul-
la sinun käskyis 'teillä, oltain uuden aikomuk-sen tästälähin eläkseni sinun tahtyS jälkeen ja
sinulle palwelukseksi. Siinä säädysä, johons
minun pannut olet, tahdon minä uudella ha-
lulla olla awullinen, leivittämään sinun kunnia»
tas ja waldakundas etua ja siihen panna jg
käyltq kaikki minun woimani, taitoni, tawss«
rgni ja kaikki mitä minulla on. Tähän olen
minä welwollinen, sillä sitä warten olet sinä
minulle elämän aikaa jatkanut- Muita kuin
minun taas täytty astua mailman keskelle, jo«su kohtaa minua monet kiusaukset, ja kiusaus-
ten keskellä laidan pian luopua sinusta ja siltH
Maldg iielda joks johdattaa taiwaseen, jg



»vaikka minä nyt otan hywät aikomlset, niin
»voin sittenkin horjua ja jos en minä
»visusti walwo minun sydämeni ylitse, ja jos
el sii,ä anna minulle Henges woimaa ja wä»
kewyttä; sillä ilman sitä taitamat nekin hywät
liikutukset luin minulla nyt on, mailman pau»
husa ja askareiteni toimituksisa ja murheisa,sammua ja pois hajota. Niin muodoin on
taas tänä pänä uudet koettelemukset edesäni,
ja kuinka sydämen pohjasta minä loiwotmsin
pyfyZkseni lujana kiusauksen aikana, ja olla
wilpitöin sinun edesös o Jumala ! Mutta kuin-
ka wähän se tulee loimeen omasta »voimastani!
Katso, sinun tulee outta ja wahwista minua,
etten minä »vaipuisi waaroisa eli luopuisi pois
sinun Sanastas. Tätä armoa anon minä nyt
sinulta, ennen kuin minä lähden nurkani toi«
lniluksiin. Warjele mjnua sinun käskyis teil»
lä ja anna minulle sydämeen »voimallinen wai«
lutus sinun läsnä olostas, että minä aina
muistaisin sinun läsnä oloas ja senkaulta »vält-
täisin salaisiakin fpndejä. Auta minua wälttä.
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maan synnin tilojakin ja kiusauksia ja sotimaan
pahoja, himojakin wastan, jotka sydämestä y-
lösnousewat. Anna kaikkr sieluni ajatukset ja
jokaitsen sydämeni liikutuksen ja halun käändya
alinomaa sinun puolees, HErra, että minun
sicluni ja ruumini ja kaikki mitä minusa on,
kiittäiS sinua, joka minun lunastajani olet.
Moni minun lähimäiseni on »voinut tänä aa-
muna herätä onnettomuteen. Monella on puu»
tos ruasta, juomasta ja waatteiöta eli muus-
ta ylös pidosta. Multa minulle, rakas Isa»
ni, olet suonut kaikki tarpet. Moni on harha
tiellä ja raskauttaa ilsiänsä elatuksen murhella,
mutta minä en tahdo alkaa päiwiäni sopimat-
lomalla murhella; waan annan koko minun
elämäni ja asiani lapsellisella turmalla sinun
wiisan hallitukseö ala. Minä olen jo monda
päiwaä mailmasa elänyt, joina sinä olet mi-
nusta isällisen murhen pitänyt ja andanut mi»
nulle mitä minä olen tarwinnut, ilman minun
Murhettani. Minä luolan sinun hywydes pkäl»
le, elläs lvielä tästäkin latzin tahdot muista
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minua, ja laitta ja somitta minun maallista
eloni, niin että senkautta tulee minun tulema;-
nenkin onneni walwotuksi. Oletpa sinä suuren
murhen pitänyt minu» sielustani, kuin sen rak-
kan Poikqs lEsuksen Christuksen lunastuksen
kautta olet tehnyt osalliseksi niin suuresta au-
tuudesta. Etkös sinä sitte soisi minulle wähäis«
ta ylös pitoani! Kaiketi, sinä rakas Isäni,
sen teet; sentähden uskon minä sinun tänäkin
päiwanä oleman minun kanssani, warjelewan,
auttaman ja siunawan minua. Jos minä si<
nun pelwosas elän ja pidän uskollisesti mää-
rin minun Mirastani, niin sinä annat menes-
tyksen minun töilleni. Ia maikka sinä sinun
wiisan neuwos jälkeen sallisit minulle waiwoja
ja murheita tapahtua, niin niistäkin onole-
wa minulle hyödylys, Mä niiden kautta sinä
kuritat minua mailmasta luopumaan ja sinun
tygös käändymään. Kaikkea sitä kuin minä
nyt olen rukoillut ja sitäkin kuin en ole ym-
märtänyt rukoilla toiwon ja odotan minä wah-
waUa luottamuksella sinun hywyhcstäs, Smg



tiedät nekin minun tarpeni joita en minä itse
tiedä; sentähden uskon ja annan minä sinun
halttius kaiken mixun eloni, sekä myötä - että
wastoin käymiseni, jota en minä itse taida toi-
mitta enkä määrätä. Minä tahdon, itseni an»
daa sinun tahtos ja suosios ala, onnen jaon»
nettomuden suhteen, ilon ja surun suhteen,
kaikesa suostun minä siihen kuin sinä teet mi-
nun kanssani; sillä siitä on minulle parhain,
hyödytys. Amen»

Muisto Sanat,
Sinä olet minun turmani, Herra, Her-

ra , minun toiwoni hamasta minun nuorudes-
l«,ni. Ps. ?i: 5.

Jumala on uskollinen, joka ei salli tietä
kiusatta ylitse teidän »voimanne, ivaan Hän te-
kee myös kiusauksesta lopun että te sen woisit-,
la kärsiä, i. Cor. 12 : 13.

EilöSlä Jumala annais meille kaikkea,,
Ma. ei omaakan Poikaansa armahtanut, waan
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andoi Hänen kaikkein meidän edestämme. Rom.
8: 32.

Mutia itse rauhan Jumala pyhittälön tei-
tä kokonansa, että koko teidän hengenne ja sie-
lunne ja ruuniinne meidän HEcron lEsuksen
Christuksen tulemiscsa nuhtetoinna pidetaisin.
Hän on uskollinen joka teitä kutsunut on jasen myös täyttä, i Thess. 5:23, 24.

Aamu-Wirsi Tuorstaina.
Ruotsalaisesta Wirsi« Kirjasta N:o 360.

W. k. Kui,ig kirkkast ko!„t»htl loitta». «.

>^)erä, sielun, kiirust' ylös, Jo loppun' on
yön pimeys: Auringo armas kiiltää; luma»
Ia sinun warjeli Ia tänä yönä suojeli Siis
tulee Händä liittä. Sydämesi', Wiriäst' Jo
mä herän, Tällä eräN 2(ndamahan/ Kiitosta
sull' kandamahan.

~ Se uhri Sinull' kelpapi, Kuin sydä-
mestä lähleepi KanS sielust'katuwasta, lonl'
Hengi siinä »vaikuttaa Ia weisamahan liikpt-
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taa, Halusta hartahasla; Korwahan Juma-
lan Tämä kiitos Ia ylistys Soipi aiwan,
Niin kuin pyhäin Weisu taiwan.

3. Taas kaikki luodut nousemaan Ia mie«
les nouteks' laulamaan Rupewal hartahasti,
Siin linduiselkin owat työs Jäät, raket ylis-
tawät myös; Senwuoks' mun paremmasli,
Pitä nyt ylistyst' Weisat Sullen, Joka mul.
Len Toimen luonut Ia niin monet lahjat suonut.

/j. Sill' Sinä maast mun ensin loit Sie«
lun ja järjen minull' soit, Sitt wiel äitin
kotzlusa Annoit tain ruumin kaunihin, Wiel
warjelit mun siinä niin, Ett elin, pysyin woi»
masa; Tänne toit, Elon soit, Ruan andan
Tarpet kandan', Niin ett' elän' Olen tähän
aamuun wielä.

5. Sielusta»' murhen pitänyt; Sill Sa«
lias olet säätänyt Autuuteen awittajaks'; Niin
että minä tietä saan, Mitä mun pita tekemän
Tullaksen autuaks' : Omakses iapsekses, Kas-
ien kautta, Olet auttan SeurakundaaS, Iyst
sitt' siirrät waldakundaas.
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6. Sun Sanas woiman tundenut Kuin
tä olen tutkinut, luur' hartall' ain huokaus
sell'; lesuksen weri puhdistan' On sydämen
ja uudistan' Käydesän Ehlollistll': .Töll' poy-
däll' Ain' löydän Mannan täiwan, Niin ett
aiwan Olen silloin, Ollut, niin kuin taiwan
ilos.

7. Se andaa uuden elämän, Ia ilon suu«
ren sydämeen, Uskon kautt' ilman esteet' Sen
klamän, jos' on rakkaus Kans usko, toiwo
ja puhtaus, Niin ettei synnis' elet'. Sen e«
dest', lEsu Christ', Tulee minun Kiillä sinuii
Suurta Nimees, Seka sydämell' ett' mielell'.

8. Waan et.lä minä enämmin Jumaliseksi
tulisin Tahdot ain aikaa lisät' Ia sitä wielä
muistutta, Kuink' minun tulee walwoa Ia
sitä auluutt' elsia, Jonka meill' lEsus tääll',
Pyhäll' werell', Kalltll' hiell' Silloin loimijt',
Kuin Hän meidän syndim sowit'.

?. Nyt kiitoksen Sull', Herra, tuon, Kuiil
Minull wielä aikaa suot; Wiiwylläin luomw
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tas, Ett' elämätön' parata Saisin kyll' ai-
kaa/ woimaa kattss' Sen suot sulasi' armos-
las; Senwuoks' ma, Wiipymäl', ?lrmon a»
jall', Parhall'tawall', Parannukseen Riennän
ja wiel rukoukseen.

10. Mutt Henges armoö minullen Suo
tähän parannuksehen, Ia oikiaan käändymi-
seen Ett' kaikkia niit' syndejä Kuin mailnias'
nyt tehdahän Oppisin wälttämähän , Apuu luo,
Woimaa suo, Että woisin Elä toisin, Kuin
Muut ilkeet Oman sieluns murha miehet.

ii. Walkeuden lapsen' elämään, Pauloja
pirun wälttämään, Mull' ymmärrystä laina;
Ann alat' olla mielesään', Kutn kiirust' juok«
see elämän; Niin olen malppan' aina; Ny«
kyisell, !yhyisell,Ajall' pitä Tehdä sitä, los<
ia tulee Autuus mull' ja kunnia Sulle.

Tuorstain Ehtona.
HErra, äärettömästi hywä Jumala! et

Sinä ole kieldänyt minulda Sinun tähänasti
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apuas. Monda päiwaä olen minä elänyt mail°masa ollesani. Ia ei ole sitä paiwää ollut,
jona et Sinä olis äärettömästi minulle hywää
tehnyt, sillä Sinä olet isällisesti johdattanut
minua ja estänyt minua monista synneistä ja
suonut minulle sekä hengellistä että ruumillis-
ta hywää. Kuinka tutkimatoin on Sinun hy«
wäin tekois paljous. Jos minä ne taitaisin
lukia, niin ne olisit usiammal kuin meren san«
da. Ia jos minä oikein ymmärräisin ainoas»
tans tänäpänä osotetun hywydes, niin minä
hämmästyksestä »vaipuisin. Minä huusin tänä
aamuna Sinulda apua, armoa, warjelusta,
siunausta ja Sinun Henges hallitusta , ja Si-
nä Herra olet kuullut minun rukoukseni, sillä
Vinä olet minulle andanut enämmän kuin mi-
nä Sinulda anoin. Sentähden kiiltää minun
Sieluni Sinua nyt tänä ehtohetkenä. Mutta
minun suuri hätäni waatii minua taas rukouk«
sclla ja nöyrällä anomisella tulemaan Siuun
tygös. Suurin hätä on minulla synnin täh»
den, joka minusa wielä rippuu ja tekee minun
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hilaksi jumalisudesa. Ah, minun Jumalani!
taas tänäkin väiwänä olen monda syndiä teh»
nyt. Nyt yön lähestyisa täsä minun yksinäisy-
desäni muistelen, kuinka olen taas tämän päi-
wön mieltänyt. Monda syndiä ja wirheä olen
tehnyt taas tänäkin väiwänä, osittain omasta
hempeydestäni ja kewiämielifydestäni, osittain
Myöskin muitten wiettelemisesta. Sitä was-
lan, jos olisin oikein walwonul sydämeni ja
kaiken käytökseni ylitse ja ottanut waarm Py«
hän Hengen muistutuksista, niin olisin monda
syndiä woinut wätttä ja monda hvwaä lyötä
tehdä. Mutta nyt olen tullut laimilyömaän
paljon sitä, josta olisi tullut Sinulle kunnia
ja !ahimäiselleni ja itselleni hyödytys ja au-
tuus ; ja tehnyt paljon sitä jonka kautta olen
pahendanut s«kä itseni että lähimäiseni; ja sillä
muotoa olen Sinun laskyis teildä kauwas poi-
kennut. 2lh Herra, jos Sinä luet minulle
syndejä ja erhetyksiä, niin en minä taida py-
syä sinun «desäs. Mutta sinun lykönäS on
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«ndekfi andamus, että sinua peljätöisin. O«l
sota, rakas Isä/ minullekin se armo. Sinun
PoikaS, minun rakkan Wälimieheni lesuksen
ChriSluksen weri puhdistakon minua kaikista!
synneistäni. Hänen kärsimisensä ja kuolemansa
«uislo waikuttakon minusa kauhistumisen syn»
diä waötan ja sydämellisen rakkauden Sinua
kohtan ja halun hywän tekemiseen. Anna mi»
nulle woimaa sinun armos kautta pois panna

kaikkea pahulta joka minusa wielä ripuu ja mi»
Liun jumalisudesa hilaksi tekee, että minä päi-
wä pöiwältä uskosa tulisin runsampaan rakka»
«teen ja muihin hywiin töihin. Wiimen tee
»ninua niin onnelliseksi, että, jos minulla suu-
«n turmellukseni tähden on ollut monda surul<
lista pöiwää, olisi sinun atmostas ja Vapah-
tajani lEsuksen lähden iloinen erkanemisen eh-
lo tästä mailmasta. Kaikki minun tarpeni,
jotkas kyllä tiedät annan minä sinu:. muihei
pidon ala. Jo sinä olet minulle monena yb«
«H lewbA, rauhan ja wirwoiluksen suonut;
min suo minun tänäkin tulemana yönä makias.



ti lewätä sinun suojellukseS alla. Ole stnu»
armos ja apus kanssa minun ja kaikkein nii»
den tykönä, joita mini rakastan. Warjele
meitä kaikesta wahingoSta ja onnettomudeöta.
Estä ihmisten pahuus, jotka minua «vahingot,
ta pyytämät, lohduta itkewäifiä, ja armahd»
kaikkia niitä, jotka nyt yön läheStyisä sinut»
da apua anomat i ja ole kaiketi, raka« Isä,
tänä yönä meidenkin kanssamme. Huomen»
on sinun armos uusi kolo maan piirin
Puolipäiwänä koittaa se niin kuin auringo kai«
lille luoduille. Ehtona ja yöllä wuotaa se nii»
kuin wirwoitlawainen kaste kaikkein päälle joi«sa hengi ja tlämä on. O Sinä! ihmlSle»
warlia, et Sinä torku etkä maka; «vaan si«
nun silmäs on awoinna kaikkein ylitse, ja si«
nun isällinen hywydeS tarjona sekä hywille el«
lä pahoille. Ilman murheta ja pelwola me»
nen minä nyt lepämään. Herra lEsu, Si«
nulle minä elän, Sinulle kuolen Sinun mi«
nä olen, joka minä elän eli kuolen, Slnul»
omas minä olen ajasa jaijankailkisudesa. Amen.



Muisto Sanat.
Herra, ole meidän kanssamme, sillä eh<

io joutuu ja päiwä on laskennut. iuc. 24: 29.
Meidän apumme on Herran Nimesä, joka

niaan ja taiwan tehnyt on. Ps. 124: z.
Hän on meidän kanssamme kärsiwäinen ja

ei tahdo että jongun pidäis hukkuman, waan
«tla jokainen itsensä parannukseen kännäiS. 2.
Pet. 3: 9.

Minun jumalani, muista minua hywy-
della. Nehenn 12 : 3i.

Ehto.Wirsi Tuorstaina.
Ruotsalaisesta Wirsi Kirjasta N:o

W. k. Kay nyt sielm, kaikcll' mielell' ?c.

Nuringo taas alas waipuu Ia jo rupee pi«
memään Tahdon minäkin siis taipuu Sinua,
Herra, liittämään; Mielen maasta »vieroitan
Sinun tygös eroitan, Joka olet minua aut»
lan' Isällisen murhes kautta.
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~ Mutt' mun täytyy murhell' muista,
Kuinkan päiwän kulutin; Minun tulee mieleen
suista, Ett' taas aikan' pahoin wielin: En
Sua oikein palwcllut, Enkä lahtoas seuran»
nut; Malilan siis sitä Sullen; Armahd', I«
sän, wielä päällen.

3. Jumalan', mä uskon ratki, Mitäs sa«
nol Sanasas, Että Sull' on tieto kaikki, Kai»
leSt' minun menostan'; Kaikki tien' on tiedo-sas, Waelluksen wallasas, ei ol'
salas; Sill ne, Herra, näet alat'. ,

4. Mä kyll'taidan hawait siis sen, Waikk'
olen marsin sokia, Että nouteks' muiden mie«
le» Tein taas syndejä monia: Päiwön pahoin
wiettänyt iakias wastan elänyt: Kriitillisyn
laimilyönyt, Enkä wiriäSt' töilän' tehnyt.

3. Monet wirhet Sinä wieli Nöjet minull'
oleman', Joit' en mini itse tiedä, Enk' luul'
synniks' tuleman; Mult' ann' andeks', Isäni!
Minull'kaikki syndini: RangaistukseS minuld'
ola, Poikas lEsus Sun ftwittaa.
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6. Tämän kulma kiwen päällä, Minä rau«
H«S lewöjän; Sillä minä toiwon n»iela Wa-
PakS' synnist' pääsemän'; Tika puun mä Ja-
kobin Nähdä saan ja Engelin, Joka minua
warjelepi, Wiimen taiwasehen wiepi.

7. Kuin siis täfä lurwaS' olen, Niin on
nunull' wahwisluS: Ei siit'salanankin nuolet,
Eikä yönkin kauhistus Taida minua herättä,
Eikä paljon peljättä: Warjelus on minull'
Vchwa/ Jumalani käden alla.

Perjantain Aamuna.
Sallis Wapahtaja, HErra lEsu! hämmästyi
Kellä sydämellä muistelen minä tänä aamu het«
tenä Sinun minun tähteni kärsityltä waiwojas,
saadakseni siitä uskolleni wahwisluksen, ja woi«
Man iuMalisuoelleni ja etti minä tulewaisen e«
sämän toiwosa oikein perusteluksi t"lisin. Ei
inikän ole niin woimalli«en kehoillamaan mi-
VUN hidasta sydändäni sinua ja lähimäisiäni
«alaslam«an j<l wabwietaGlan Vilpittömään
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juinalisuleen, kuin sinun katkeran kärsimises ja
kuolemaS harras tutkisteleminen. Jokainen aa,
mu muistuttu minulle minkä armon sinä minul«
le ansiollas toimittanut olet, ja että senwuoksi
on tämäkin armon «ika nii» siunatuksi
Nyt taidan minä joka aamu olla wakuleltu
Jumalan isällisestä rakkaudesta ja turmalla
uskoa että Hän joka minulle on Suurimman
lahjan andanut, on myöskin minulle «vähem-
män lahjoittama; että Hän, joka on niin suu-

ren murhen pitänyt minun sielusta»!, on myös-
kin suopa minulle ruumini tarpet. Nyt en mi»
nä tarwitse epäillä syndeini anheksi saamisesta,
waikka ne kuinka suuret ja monet olisit. Nyt
taidan mini urhollinen olla kaikisa mastoin käy,
misisä kuin joskus minulle tapah»
tua taitaa. Mikä moi minun onnettomaksi teh«
bä, eli mikä moi minun kadotta? TäsH on
Chrislus, joka on kuollut minun edestäni»
Juuri minunkin edestäni olet EinH ijankaik-,
lisen lum«lan Poika kuollut! Anna minun ti»
näpänH ja koko «linaikanoni mniöta, luinks



suuren auluden Sinä senkautta olet minulle
toimittanut, ja mitä minä olen sen edestä si-
nulle wetwollinen. Muistuta minulle jokaitlen
synnin yllytyksen ja kiusauksen alla sinun kat-
kera piinaS ja tuskas, että minä kauhistuisin,
pelkaäsin ja wältaisin syndejä. Kuin mailman
himot ja syndiset huwitulset rupewat minulle
lelpamaan

, niin' paina silloin eläwästi minun
sieluhuni, kuinka sinä olet paitsi iloa ollut toi<
mittaisas minulle ijankaikkista iloa ja autuut-
ta. Anna minun kaikesa menosani tehdä sen
esimerkin jälkeen kuin sinä kärsimises kautta o-
let meille jättänyt. Anna minun hiljaisella
lärsiwäifydellä, niin kuin sinä teit, »vastan
otta kaikki mitä taiwallinen Isä sallii minulle
tapahtua, ja noudatta ja tehdä Hänen tahto-ansa kaikella uskollisudella ja wilpittömydellä.
Anna minun, niin kuin Sinä teit elä muil-
le hywäksi, ja kaikella tawalla autta löhimäi-
fiäni, waikka siitä olisi minulle palhokin
waa ja työtä. Kuka tiesi minulla wielä tä«
Vöpänä on tila puhua «viheliäisille lähimaisil-
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leni ja aulta heitä, tueta turwattomia, rva»
roitta ja ojenda eksywäisiä, ja kehoilta heikko-
ja. Anna, rakkain lesu, minulla olla ilo
siitä että minä saan hywä tehdä, niin kuin
Sinulla oli. Ia jos minun taiwallinen Isä-
ni näkee hywccksi, että kuritta minua sieluni
parannukseksi, min anna minun niin mieluisesi
ti otta ristiäni päälleni, kuin Sinä olit,
kunnioitta Jumalala minun käytökselläni ja
Hänelle uskollinen olla kaikella turmalla. Jos
minä tulen hilaksi eli halut-
tomaksi eli rakastamatlomaksi, niin anna mi»
nun silloin katsoa Sinun puolees , rakkain
lesu! Sinun uskollisudes, harlaudes ja kuu-
liailudes saaltakon ja wahwistakon minuakin
kuuliaiseksi, hartaksi ja wilpittömäksi. Ia jos
minun tänäpänä pitä kuoleman, niin auta
minua että minä taitaisin huula hengeni löh«
dösä, niin kuin Sinä huusit: Se on täy-
tetty. Mutta paljo puuttuu mulda,
ennen luin minä laidan sanoa: Se on t ä.y«
tetty; sentöhden, anna, rakkain Herra les
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s«, Sinun täydeksi lekemiseS olla minun edes»
töni, jolda kaikki puuttuu, ja auta että mi.
nä olisin sitä ahkerampi sitä toimittamaan ja
tekemään, joka tähän asti on tullut laimin-
lyödyksi, ja sillä muotoa lopun elämäni ajas-
ta, alinomati täyttäisin täydellisemmäksi tulemi-
sekseni ja »valmistukseni tulewaiseen elämään.
NiinHauta minua loppuun asti kilwoiltelemaan
ja rukoilemaan ja sinuhun ryhtymään. Anna
minun sillä muotoa hywäkfenij käytti minun
Wapahtajani kärsimistä, niin siitä on minut»
le olewa lohdutus ja ojennus eläisäni j« wah-
wisiuö ja autuus kuolemani hetkellä. Sinun
käsiis minun Jumalani ja Wapahtajani! an-
nan minä minuni ja kaikki minun omaiseni.
Ole meille armollinen Sinun körfimises täh»,
den, ja anna meille Sinun laupiudes tapah-
tua sielun ja ruumin puolesta. Osola tänäpä-
nä Sinun hywyydes kaikille syndisille. Ru«
koile heidän edestänsä, että he saisit aikaa ja
armoa käändymiseen. Kaikki eksywäiset johda«
l«
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tielle. Anna kärsiwöisten ja hädösä olewais,
len saada wirwoituS ja lohdutus heidän sie«
luillensa Sinun körsimisestäs. Pelasta tönä«
pänä kuolewaisel kaikesta pahasta ja siirrl hei-
tä Sinun taiwalliseen O Ie»su, kuule minun rukoukseni Sinun Gowin»
dos tähden, niin minä olen liittämä Sixun
NimeaS yankaikkisesli. Amen.

Muisto Sanat.
Te olelta kallisti ostetut: kunnioiltakat

siis Jumalala teidän ruumisonne ja teidän hen«
gesänne, jotka Jumalan owat. i Cor. 6: »o.

Minä elän,'en kuitengin minä, waan
Christus elää minusa; sillä jota minä nyt e«
län lihasa, sen minä elon Jumalan Pojan
«skosa, joka on minua rakastanut ja annot
itsensä minun edestäni. Gal. 2: 20.

Katsokamme uskon alkajan ja päättäjän
luesuksen päälle, joka, koska Hän oliS kyllH
t«innut iloita, tirsei riSliä/ ei totellut pilkkaa,
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ja nyt istuu villalla kädellä Jumalan istui-
mella. Hebr. 12 : ~

Sinun käsiis minä annan minun hengeni.
Sinä olet minun lunastanut, Herra Sinä
totinen Jumala! Ps. 3i: 5.

Perjantain Aamu-Wirsi.
W. k. O lesus kunnian kruunun landaa »c.

paras ystäwämme Oli ristis tippua
mas'; AndekS' syndim' andamas', Sowitti
sill' rikoksemme: Synnin tähden rangaistin
Isäld' ylönannellin.

». Tuskas' aiwan angarasa, Wihan kalk'
on juomana, Meri juokse jokena, Maasa ma»
kaa waipumasa: Tämä,kosto saateltin, Sill'
lui» !aki rikotti».

3. Kul'on paatunut niin aiwan, Ett'wiel'
synnis' eläisi, Pahuudesans pysyisi? Kuin on
waiwas' Herra taiwan? Ihmiset siis peljät?
kät, Syndi pojeS heitläkät.



<. Ihmiset! jo ymmärtaköt, Kunnian Her,
ra kuolepi Riötin päällä kuolepi, Siitä tei«
dän syndin' nähkät. Onkos oikia elonne, Kuin
on Jumal' kuollunna.

3. Suo meillen, lesu, suloisin, 2lrmos
jonkas ansaitsit, Rakkaudest' toimitit, Ett'me
»voiman siitä saisim: Sinuhun ain' lurwata,
Parannusta harjoitta.

6. Ann' mun aina sitä muista, Kuinl' SH
weres wuodatit, Silla syndin' sowitit, Eltän
itsen synniSt' suistan, Alas painan pahuttan',
Sinua ain' rakastan.

7. Tahdon siis mä syndin tuta, Niitä kat-
kerasi' katua, Itsen' oikein parata, Jumala
Sinun ansioS kautta, Ne mull'andeks anda»
pi, tapseksenS mun ottapi.

8. Arinostas' ann' minull' woimaa, Ett'
Sua oikein rakastan, Tahtoa Sain' noudatan;
Wahwist' minuu kuollos kautta , Ett'mä au«
luun saawutan, Ijäit Sinua ylistän.
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9. Herra, minun WapahtaZan! Ota koko
sydämen Uhriks' ja myös elämän, Sill' Sä
olet sen kyll' ansain', Ann' mun armoon, e-
lämäan Tulla tuomio päiwänä.

ia. Kärsimyst' ja uskoo, toiwoo Wiel'
Suld', lesu , anelen , Sinuhun myös tur«
wannen, Ia kuin minun nouta kuollo, Suo
mull' kunnian waattehet, Autuus ijankaikkiseSt''

Perjantain Ehtona.
Sinä olet mahdollinen saamaan kiitoksen

jakunnian ja ylistyksen; silla sinä olet minun
Vapahtajani, minun wakewndeni, minun war«
jelukseni ja minun apuni, TaaS tänäkin päiwä»
nä, joka oli wähainen osa minun elämStäni,
vlet osottanut minulle sinun isällistä rakkout-
tas. Sinä olet warjellut minun ruumini ja
pitänyt lerweydesä ja woimasansa, niin että
olen tainnut askareni toimitta. Sinä olet mi«
nusla poi< poistanut monet »vaarat, jotka mi«
nulle tänäpänä olit tarjona sielun ja ruumin
puolesta. Vinä olet isällisen murhen pitänyt
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minun sieluni jg ruumini ylös pidosta ja osot<
tanut minulle moda hywää työtä. Kaiken tä-
män edestä kiitän minä sinua, minun elämä-
ni Herra ja Isäni! Jos minä tönöpänö oli-
jin ottanut waarin itsestäni ja Kristillisydestä-
ni, jos olisin sotinut syndiä wastan ja sili
wälltänyt eli jotakin muuta hywää, tehnyt niin
se olisi ollut sinun työS, minun Jumalani,
jonka edestä minun tulis sinua kiittä? Mutta
mitä olen minä tehnyt? wailka sinun Henges
«voiman kautta olisin tainnut tehdä, jos olisin
seurannut niitä muistutuksia, tiloja ja kehoi-
tuksia, kuin sinun HengeS ja minun omatun-
doni owat minulle tänäpänä andanet; sanalla
sanoin: joS en olisi laisludesa ja kewiämieli-
sydesä aikaani wiettänyt, waan rukoillut ja
wisusti walwonut sydämeni ja kaiken käytökse-
ni ylitse. Mutta, o minun Jumalani! kuin-
ka wähän minä olen tästä waaria ottanut ja
kuinka wähän sinun tundemisesas jakaikesa muu-sa hywäsä tänävinä kaswanut ja lisändynyt.
Kuinka monda syndii ajatuksisani, zxcheisani



ja töisani enkö olis tainnut wästta, jos olisin
alati pitänyt silmäni sinun paalles, ja walwo-
nut sydämeni himoin ylilse. HErra, Sinä
näet minun sydämeni kelwotlomuden ja turme«
luisen; Sinä tiedät minun huikendelewaisude»
iii haluttomudeni, ja kompastetemisenl. Kaike-
ti, Isäni, minä olen syndiä tehnyt taiwasta
wastan ja sinun edesas. Minä olen wäärin
käyttänyt ne lahjat ja woimat, kuins minul«
le suonut olet, Sinun Henges waikutulsia was«
tan seisonut, ja-turhaan ottanut ja harjoitta»
nut niitä wälikappaleita, joiden lautta sinä o-
let tahtonut minua weta käändymykseen. Wan»
hurskas Jumala, älä tee minulle minun syn«
deini jäljen, älä myös kosta minulle mi«
nun wääräin tekoini jälleen. Minä perustan
minun rukoukseni Sinun Poikas, minun Wa«
pahtajani lesuksen Söwinnon päälle, jonka
wuoksi sinä . syndisille olet luwannut armon ja
anbeksi andamukfen. Ota armollisesti tämän
minun wälimuheni sowindo sowinnoksi, ja pois
pyhi ja andeksi anna minulle kaiAi mitä minä
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olen tehnyt sinua wastan ja mitä hywaa mini
olen laimilyönyt, joka sinun duomios edefä on
minua Nastan, Anna sinun Henges waikutuk-
set, jotka lesus on minulle toimittanut, wa-
kewästi waikutta minusa, että minä kauhistui»
fin kaikkea pahaa ja tekisin kaikkinaista hywää
rakkaudesta sinua kohtan. Mitä enämmän mi»
nä elän, sitä enämpi KNN2 minun pai-
wältä pois panna syndejä ja wirhiä ja tulla,
sitä uskollisemmaksi sinua palwelemaan ja ra«
lastamaan ja wiriämmäksi kaikkeen muuhun hy«
wään ja senkautla sitä enämmän perustuneksi
ijankaikkisen elämän loiwosa. Anna minulle
uskoa, että minä paiwä päiwältä tulisin juma-
liftmmaksi, etten minä tilin teko päiwänä hä-
piään tulisi. Se päiwa taita olla likempänä
kuin minä woin uskoa ja kuka tietä joS ei se
tule jo tänä yönä? Ah! niin malmista mi»
nua ja käännä minua, että minä moisin wäll«
tä lulewaisen wihan, ja seisowainen olla sinun
Duomios edesa. Sentähden rukoilen minä fi«

?
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nua jotla minulle armon aikaa, ja älä mi«
nua äikillisellä kuolemalla lemma pois tästä
elämästä; waan suo roielä minulle aikaa ja
tilaisutta parannusta tehdä ja walmistua ijan-
kaikkiseen elämään. Ia jos minun suot unes-
tani herätä, niin anna minun kohta muista
loppuni lähenemistä ja ijankaikkista autuutta.
Auta minua, itla Minä jo niinienkin näkisin
kalliksi armon ajan, tekisin hywää ja en wä-
syisi että sitte saisin niittä ilman lalkamata;
sillä aika olis jo tuweta tekemään wilpilöindä
parannusta, luin koko elin aika tähän asti on
tullut tuhlatuksi ja pahoin »vietetyksi. Turmalla
sinun hywydeS päälle, rakas Isäni, menen
niinä nyt lewotlem, ja pelkämätä. lepän sinun
sylisäi, niin luin lapsi äitinsä helmasa, josa
minulla on hywä olla. laupias Jumala ja
Isä! minä rukoilen sinua, walwo myöskin
winun lohisten ja kaukana olewaisten ystöwäi»
ni ja sukulaisteni ylise. Sinun EngeliS pii-
riltäkön kaikkia niitä jotka sinua pelkäwät ja
aullakon heitä kaikiöla murheista ja waiwoiS<
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ta. Muista armollisesti niitäkin synbisiä, jot-
ka synnelsänsä rohkenewat unehensa nukkua. He-
rätä heidän omälundonsa ja saata heitä sinul«
ta armoa anomaan ja pelkömään tulewaista
wthaa. lewitä sinun ihmellinen hywydes wie-
lä koko maan piirin ylitse, waan ennomattain
tämän kotomaamme ylitse, ja anna sen Huo<>metsna aamuna taas olla uusi meitä lohlan,
nnn me kaikki yksimielisesti kiitämme Sinua,
Herra ja ylistämme Sinun hywyttas, joka
Meille teet niin suure» autuuden. Amen.

Muisto Sanat.

Uhra Jumalalle kiitos uhri, ja Maksa V-
limmätselle lupaulses. Ps. 52: 14.

Olkat tolwosa iloiset, kärsiwälliset murhe»sa. Olkat alati tukouksisa. Rom. 12: 12.
Eli katsotkos ylön Hänen hywudensä,

karsiwäisydensä ja tikkaiden,
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ettes tiedä, että Jumalan hywys wetää sinua
Parannukseen? Rom. 2,: 4.

Olkat walmil, sillä millä hetkellä et te
luulellan tulee ihmisen Poika. Match. 44.

E h t o - W i rsi Perjantaina.
Ruotsalaisesta Wirsi. Kirjasta N:o ,56.

Jonka Nuotilla se myöskin wcisatan.
3ulkat, tulkat katselemaan, Kuinka käypi
lesuksell' Olkat walmit walittamaan, kätke,
rilla kyyneleill'. Eipä waiwat kenenkän, 0-
le niin kuin lesuksen.

2. Kädet, jalat naulittuna, Sielu, ruu-
mis waiwasa, Pää on piitnll' kruunattuna,
KokonanS Hän haawoisa. Eipä waiwat ke-
nenkän ole niin kuin lesuksen.

2. Etikkata katkcrata lanosans saa juota«
waks, PUkall' suurell' he wiel' huutaa: E<
liaS tulee auttajaks. Eipä waiwat
ole niin kuin lesuksen.



4. Sitt Hän hadas kuolemansa Huusi rak«
kall',lsällens, Muistamahan sieluansa, Ot«
lamaan sen omaksens. Eipä waiwat kenenkän
ole niin kuin lesuksen.

5. Hämmästyä mahdan ratki Ia jo lyö-
dä rindoihim Halkeis kalliotkin kaikki, Au-
ringo myös pimeni. Eipä waiwat kenenkan
ole niin kuin lesuksen.

lauwanlain Aamuna.
lankaikkinen uskollinen Jumala ja Isä ! Tä-
nä wiiko wiimeisnä paiwänä, johon Minä sin-
uun armostas olen elää saanut, tulen minä
kiitoksella ja nöyrällä anomisella sinun tygösv
Et ole sinä hyljännyt minun uhriani, jonka
minä kunakin tämän wiikon aamuna olen sinun
eteeS luonut; niin «nna sen nytkin sinulles kel-
wata, ja kuule minun nöyrä rukoukseni IE«
suksen ansion ja esirukousten lähden. Anna
minulle hartaus ja kiiwauS, että minä taitat.
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fin oikein kiilä sinua ja sinun hywydes loimea
lisesti käytta. Anna, armas Isä, että mi'
nun rukoukseni ja kiitokseni läkfisi sydämen poh-
jasta , sillä mitä maksaa se kiitos ja rukous,
joka ainoastans suusta ja huulista lähtee jq
sydän sen alla on kaukana sinusta, ja auta
minua, että minä myöskin elämilläni: ajatuk-
sillani, puheillani ja töilläni sinun kiitän ja
Palwelen, sillä ei se kiitos ja kunnioittaminen
ble sydämen pohjasta, kusa elämä ja käytös
sotii sinun käskyjä? wastan, ja ilman sydä-
men rakkautta ei keloa sinulle meidän ulkonai-
nen elämämme, waikka st wieläkin siiwollisem'
pi olis ulkonaisella lawalla. Eentähden pai-
na palama rakkaus minun sydämeheni, joka
tekisi minun elämäni sisällisesti ja ulkonaisesti
sinulle otolliseksi, Kristuksen tähden; sillä mi-
nä olen welwollinen sinua rakastamaan ja pal«
»velemaan, kuin sinä minua olet kuolemaan
osti rakastanut ja palwellut. Auta minua
uuteen kuuliaisuteen, sisällisesti ja ulkonaisesti,
kuin Sinä, Herrani lEsu! olet minun iäh«



ieni ollut kuuliainen kuolemaan saakka ja ris-
tin kuolemaan asti. Anna minulle kiitollinen
sydän, kiitollinen kieli ja kiitollinen käytös,
niin kuin kirjoiteltu on: Kiitä Herraa minun
sieluni ja kaikki mitä minusa on Hänen pyhää
Nimieänsä. Sillä minulla on syy kiittää si-
nua huomisen ja ylöspitämisen edestä; syy
kiillä lunastuksen edestä, Sanan ja Sakra-
menltein edestä; syy kiittää armon ajan jatka,
misen edestä ja ettäs omasa tunnosani olet nuh-
dellut minua synnin tähden, »vanhurskauden
ja tuomion tähden ja senkautta saattanut itseni
ja syndeini tundemisten ja katumukseen. An-
na , erinomattain näitten pää hywäin töittes
muisto, alati olla minun mielesäni ja taas
tänäkin päiwänä, että minulla koko tämän
päiwän olis sinua kohlan kiitollinen sydän ja
käytös. Mutta kuin minulla on peräti tur-
mcldu ja paha sydän, niin minun täytyy ru«
koilla sinua: Parana ja käännä Sinä Sinun
Henges armon kautta tämän minun syndiin
suoStuwalnen sydämeni ja «varjele minua et»
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ten minä enää ikänä wilpistelis sinua wastan,
niin etten minä enää ehdolla ja tahdolla tekis
sinun käslyjäs wastan enkä iaimilöisi sitä
minä olen ,welwollinen tekemään sinun tahtos
noudattamisesa. Tee minua wäkewäksi kiusauk-
sia wastan sotimaan ja woittamaan ja niiden
alla muistamaan sinua, luojani ja si-
nun pyhiä kaskyjäs sitä luwunlaökua, kuin
terran minun edesäni on olewa kaiken minun
tekemiseni ja laimilyömlseni tähden; mutta erin-
omattain paina minun fieluhuni lesuksen kat-
keran kärsimisen ja kuoleman muisto, joka
waalii minua Handä palwelemaan sekä sielul-
lani että ruumillani. Antla, o Jumala, le-
suksen kärsimisen ja kuoleman muiston koko tä-
män päiwän olla minun sydämesäni jaHlmäi-
«i edesä; niin se estää minun monesta synnis-
tä ja muistutta ja ajaa monen hywään'työ-
hön : Se waatii minua Jumalan tahtoa nou-
dattamaan ja rakastamaan, lahimäisiä autta-
maan ja palwelemaan niin kuin lesuskin te«
ki; kärsiwalliseSti kaMinaM ristiä ja waiwtza
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kärsimään niui kuin lesus teki; se waatii wi«
l/amiehilleni andeksi andamaan ja heille hywää
suomaan ja lckcmaän. Sanalla sanoin: Si»
nnn esimcrcis, rakkain Herra lesu, opettaa
minulle laikkoja sinun Merisestä SowinnoS-
las on minulle turma ja lohdutus sekä elmä-sa että kuolemasa. Herra, opeta minua teke-
mään sinun suosios jälkeen, ja sinun hywä
Henqes johdattako» minua sitä tasaista tietä
myöden. Käännä minun sydämeni siihen yh-
teen että minä pelkän sinun nimeäs. O Ju-
mala ! osota tämä armo myöskin kaikille lä«
himäisilleni. Käännä syndisiä kadotuksen tiel«
dä autuuden tielle ja wahwisla uskowaisia ju-
malisudesansa. Anna tänäkin päiwänä lMes
joukko lisändyä ja senkautla sinun waldakun»
das wahwistua ja rauha ja onnelllsus lewita
ja wesoa mailmasa ja täsäkin meidän walda-
kunnasamme. Anna Esiwalloille ja alamaisil-
le, ylhäisille ja alhaisille, köyhille ja rikkail»
le, sairaille ja termeille sinun armos ja apus
heidän ajalliseksi ja ijankMiseksi menestykseksi.
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Ole armollinen koko maan piirin asuwaisille >
Ole minullenkin armollinen lesuksen Christuk,sen tähden. Ame n.

Muisto Sanat.
Koskq minä wuotestni lasken, niin minä

muistan Sinua: koska minä herän, niin nu»
nä puhun Sinusta Ps. 62: 7.

Olkat siis raittit ja walpat rukoilemaan.
Ia palwelkal toinen toistanne, jokainen sillä
lahjalla suin Hän saanut on, niin kuin hy-
wät lumlan moninaisen armon huonen hal<
diat, että Jumala kaikisa lesuksen Kristuk-sen kautta tunnioitettaisin. 1 Pet. 4: ?, 10,1 r.

Kuinka siis minä niin paljon paha teki-
sin ja rikkoisin lumalatg »vastan? l. Mos,
39! 9.

Toiwo Herraan ja tee hywää, asu maa«sa ja elätä itses wakudella: iloitse Herrassa ja
Hän andaa sinulle mitä sinun sydömes halq«
jaa. Pf. s?: 3, 4.



iauwantain Aamu « W i r si.
Nnetsalaiststa Wirfi Kirjasta N:o »9<

W- k- Icsukseii kuyll, wiotom «.

Nuluas se kuin lesusta Sydämen pohjast'
rakastaa; Hänell'on ilo aiwan suur' 101l' sy«

on lesus juur'.
2. Se ääni ompi ihana Ia lohdutus myös

makia, Kuin lesustq täall'muistetan Ia HH«
nen Nimeens mainitan.

3. lesus kaitsee katuwaisii, Aina muista
muchellisii, Hän heitä uudeks' uudistaa, We«
relläns puhlaks' puhdistaa.

4 lesus riemun runsan andaa, lesuS sie<
lull' ilon kandaa, lesuS taiwaseen korgoltaa'.
Joit' ristin kuorma rasittaa.

s. Ei särki sitä käsitä, Eik' kieli taida se-
liltä,; Mutt' uskolla se hawailan, Kuink' Ie«su St' rakastetahan.

S. Mä etsin lesuSt' ahkerasi', Enk' lakka
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Häneen lurwamast' Mä olenwalmis riendä-
maan Ia lesuksehen ryhtymään.

7. Jo olen päiwan hämäräs Mä lesus»
tani ctsimäs, Ia niin kuin Maria kiiruhdan,
Hauen sanojans kuulemaan.

8. Sull' asuirsiaks', Kuningas! Maa,
taiwas näkyo ahtahakö'; Kuitenkin suostut tu-
lemaan Uskomain sielus' asumaan.

9. Tule siis, lesu, asumaan, Mun sy«
dämesän olemaan: Sill Sinä suot mull' au-
tuuden , Mult' mailma synnin orjuden.

iv.. Kuin, lesu, tulet sieluhun, Niin ilo
siinä ilmanduu. Turhuus kans pojes poikkepi;
Mutt' rakkaus siaan siirtypi-

11. Sun rakkaudes, lesu Krisl', On wil-
pitöin juur' totisest'; Se wiat wirhet peittäpi
Ia unhotukseen hlittäpi.

Sen piinas meille todistaa, Kuin we«
res wuosi haawoista, loll' autuuden meill' an«
saitsit, KanS kuoleman pois karkotit.
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,3. Sä tulit «laS laiwasta Ia olit suu«
res' waiwasa; Sill' rauhan meillen toimitit
Jumalan wihan sowitit.

14. Ett' me sen wahwast uskoisim Niins
tulet meidän sydämiim'; Sill' sieluamme loh«
dutat Ia sydämemme rauhoitat.
i3. Kuin ruumis annat leiwäsa Ia oman

weres wiinasa,, loll' sielun haawat parannat
Ia synnin woiman lannistat.

16. Sydämeen tulee Jumala, Jos le-
suSt oikein nautitan; Siil' saadan' ilo ihana
Ia rooima wowa himoja.

17. Ah! lesu, meitä walmista Ia syn«
mn woima lannista, Sydämem' owi awaja,
Ett Sinun otam' »vastahan.

18. Tule lygömme asumaan Satanat, po«
jes ajamaan Wie wiimen tygöS laiwaseen, I«
lohon ijankaikkiften.
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lauwantain Ehtona.
"säretöin hywa Jumalani ja Isani! nyt täi
Män wiikon lopulla heitän minä itseni Sinun
jalkais juureen rukoilemaan ja kiittämään fi-
nua sinun hywäin tekois edestä. Anna nyt
Minun nöyrä ja lapsellinen rukoukseni ja kii-
tokseni Sinulle kelwatä. Iloinen sydän ja
mieli olisi nyt minulla kuin tämän edesmen-
nen wiikon olisin kuluttanut ja »viettänyt sinunrakkaudesas ja kiitoksesaS ja wäeldanut sinun
edesäS niin kuin nöyrä, kuuliainen ja kiitol-
linen lapsi, puhtatla omalla tunnolta. Mutta
minun täytyy sinun edesäS hälvetä ja lunnus<
la että minä olen syndia tehnyt sinua waStän
ja rikkonut sinun lahtoas wastan, ja sen kaul«
ta tehnyi itsen! ketwottomaksi kutsutta sinun
lapsekseS. Kuinka wähän olett minä taaS tä-
näkin wiikkona wisun oman tu«non jälkeen
ahkerasti ja »vilpittömästi toimittanut wirkani
toimituksia: Kuinka halutoin ja liitlämätöin
sinun lahjais ja hywätekois suhteen? Kuinka
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kangi« ja laipumatoin suostumaan sinun w«5«
roiluksistas ja suosilielemisislaS waariaotlamaan,
kuinka huolimatoin syndisiä himojani ja halu»
jani alas painamaan ja kuoleltomaan ja laiska
sieluni autuudesta murhetta pitämään? Ah!
Herra, minun löytyy häviöllä ja murhella
tunnusta se että minä olen raskasli syndiä
tehnyt sinua roastan. Scntähden en minä
iieda Muuta tietä, waan huudan sinulda ar-
moa ja syndiäni andeksi ja saman sinun ar«
mos kautta tahdon otta sen wahwan aikomuk,
sen että tästä lähin kokonansa anda itseni si«
nulle. Armas Isa! ole minulle armollinen
ja pyhi pois minun syndini lesuksen lähden,
joka minunkin edestäni on täydellisen makson

tehnyt. Ah kuinka onnettomaksi minä joudui-
sin, jos minun asioni jälkeen luomitseisit nii«
denkin syndein tähden, joita minä taas tänä»
kin wiikkona olen tehnyt sinua »vastan. Kusa
lyödän mi«ö lewon, joS et sinä lohduta mi«
nun omaa tundoani ja nmwoita minun sydän»
dänl? Herra! armahda minua. Anna minun
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sielulleni wakutus sinun armostasi Kuinka tai-
dan minä kiittä sinua sinun tutkimattoman hy-
wydes edestä minuani kohtan kaikkena elinai-
kanani ja taas tänäkin »viikkona. Niin röä-
hän kuin minä kiittämättömydeni ja syndeini
suhteen olin ansainnut eli mahdollinen tätä hy-
waä nautisemaan, niin wöhän wäsyit sinä ar-
mahtamasta minun päälleni. Et sinä laimi-
lyönyt etsimästä minua pois harhateildä ja mi,
nua käändymykseen suosittelemasta tuhansilla
muistutuksilla ja »varoituksilla. Minun" Isäni
ja minun Jumalani! Minä kiitän nyt sinua
senkaltaisen armollisen palannulseen neuwomi-
seS ja wetämiseS edestä: ja kiitän sifma sinun
armollisen ylöspitämists edestä 7 jonka kautta
minun olet suonut elä yhdestä wiikosta toi-
seen, päiwästä päiwään ja silmänräpäyksestä
silmänräpäykseen. Minä kiitän sinua ruan ja
juoman edessä, jollaS minua ruokit ja wah-
lvistit. asumasian ja Vaalenen edestä, joilla
minua wcrhont, ymmärryksen ja woiman e-
destä, joilla olen. tainnut wirkani lyöt toimit-
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ta/ rauhan ja siunauksen edestä, jonka myös
olet suonut minulle ja minun humiclleni. Mi'
nä kiitän sinua jokainen hywän ajatuksen, lii-
kutuksen ja aikomuksen edestä, jonkas minun
sielusani olet »vaikuttanut. Minä kiitän sinua
sinun wielä ulottuman kälsiwäisydes, sinun
pitkämielydes ja säästawäisen hywydes edestä,
jonka wuoksi sinä lähänasti olet kärsinyt mi-
nua ja tahtonut wetä käandymykseen. Kuinka
taidan minä, minun Jumalani maksa sinulle
ne hywät työt, kuin sinä minulle olet tehnyt?
Ah! minä en taida niitä lukia, sitä wähem«
Min maksa. Mutta mitän teen,
minä tahdon nyt tästä lähin panna kaiken sen
hywän kuins minulle osottanut olet sinu» pal»
welemisekss ja rakastamiseksi. Wahwista minua
tähän aikomukseen sinun Henges kautta, ja an»
na woimaa sitä toimitta. Kaiken Minun tu,
lewaisen aikani annan minä sinun toimellisen
ja isällisen hallitukseS ja johdatukseS ala. Ei-
pä minulle mitän tapahdu ilmoin sinun lieta>

8 -
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mätä; en minä joudu senkaltaiseen hätään >

joka olis' sinulle tietämäldin. Kaikki tyyni lw
bät sinä jo edestäpäin. Sentähden en minä
petkä, maan täydellä turmalla annan itseni ja
tydyn siihen kuin sinä olet nähnyt hywäksi mi«
nulle suoda ja tapahtua. Tänäkin tulemana
yönä taidan minä maata rauhasa sinun suo»
jellukses ala. Ole minun kanssani, ettei mi-
nulle mitän wahingota eikä onnettomulta ta»
pahduisi. Älä ota pois sinun siunauStaS Mei-
dän maastamme. Anna anbelsi kansan sy»«
Nlt, ja suo heille wiisaus ja wilpitöin Herran
Pelko. Huojenna lärsiwäislen kärsimiset ja Ma»
kuta heitä sinun awustas. Muista tänä ehto«
hetkenä muthellisia, wirwoita sairaita ja auta
hidäsä olewaisia. Armahda kaikkia syndisii ja
anna lesuksen tähden laupius tapahtua tänä
hönä kuolemille. Herra siuna ja warjete
minua. Anna kasMoS walista minulle ja
ole minulle armollinen; käännä sinun kaswos
Minun puoleheni ja anna minulle sinun rau,
hasz sinun armos slkyn minun ja kaikkein
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meidän kanssamme sekä elosa ellä kuoll»sa,
nyt ja ijankakkises i. Kuule minun rukoukse-
ni, laupias Isä, minun lunastajani jo Wä»
limieheni lesuksen tähden. ?lmen.

Mldisto Sanat.

PliSläkät Herraa minun kanssani, ja ko«
rolsakamme ynnä Hänen Nimeänsä, Minä
elsein Herraa, ja Hän kuuli minun rukoukse-
ni , ja pelasti minun kaikista wapisluksislani.
Ps. 24: 45.

Hurskaille koittaa walkeus pimeisä, ar<
molliselda, laupialda j« wanhurskalda. Ps°

: 4.
Mutta Herran armo pysyy ijankaikkises-

la ijankaikkiseen, hänen pelkäwäiStensä päälle,
ja hänen wanhurskaudenfa lasten lapsiin; niil<
le jotka hänen liittonsa pitäwät ja muistamat
hänen käskyjänsä., tehdäksensä niitä. Psalm.
l«3 : 17, iF.



Sillä mikä on teidän elämänne? Se o»
löyhkä joka wähäksi hetkeksi näkyy ja sitte la-
too. lac. 4 : 14.

tauwantain Ehto-Wirsi
W. t. Ah! sielun «nina «allit »e.

V?ä autudellen' perustuksen Nyt olen wah-
wan löytänyt, Se ompi woitoS lesuksen,
Ett' kuollon oli woittanut; Se perustus ain'
seisopi, Waikl' mailm' tules' kulupi.

~ Nyt Hänen tählens meille Isä, Jos
riennäm parannuksehen, On luwann' armons
ain' lisätä Ia anda suuren autuuden; Nyt
kaikkia syndisiä Hän Huulapi lygöns käön«
dymään.

3. Ihmisen lunastuksen tähden Ihmiseks'
tuli Jumala, Ett' toimitais häll' autuube.r
Ha händä suurell woimala Pimeydestä etsi-
mään, Kuollosta eloon siirtämään.

4. Kusa helwelti on otas nyt? Kuinka
kuollo luulet woittawaS? Koska les«< om-
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pi kärsinyt, Sill' sinun sortanut alaS;
En sua pelkä ensmkän, Kuin lesus ompi ly«
könän.

5. Kuin lesukseen itsen' upotan Ia Hä«
neN' annan sydämen', Kans rakkauteens wa«
jotan Mun sielun ja myös ytiinen; Niin kai-
ket' olen lewosa Täällä ja ijäisydesä.

6. Jos puutokset mull' tulemat Kani
wat kohtauksetkin, Jos surut, murhet ahdis-
tamat Ia muut waiwat monetkin, Niin niitä
kärsin halulla lesuksen kanssa ilolla-

?. Jos minua wiekkast wihatan, Eik' ole
keldän apua; Io« joka kurilda runnella», Et»
lei näy yhtän loiwoa; Niin silloin sila enäm-
män lesukseen riennän ryhtymään.

8. Koska ei minull' woimaa ole Niin teh«
dä, kuin mä halajan, Niin sitä enämmän
rukoilen Ia usloll' otan wastahan Woimaa
Suld' woiman Andaja, lesus syndisten auttaja.

5< Kaikl' asian' annan Herran haltuu»,
Hall' wiisaus ja woima on; Mitä mull' an-



daa tapahtuu Se minull' parhaks' tulkohon
Myötä ja mastoin käymises, Hn onnen Hä»
nen tahdosans.

in. Siis suostun Sinun tahtoos wielä,
Niin kauwan kuin mä elänen, Sua rakasta
Myös halan täällä Ia wilpittömast' palwe-
len; Sill'jotka Sinus'rippuwat, Niill'kaik«
ki parhakö' muuttumat.

Joka päiwäiset T u lkis te le m uk-
set ja Huokaukset Thmas Kem-

pin Kirjasta Kristuksen
-Seuramisesla.

Kusa ikänä sinä olet, eli kuhunka sinä menei,
Niin sinä olet onneloin', jos et sinä käännä si««uas Jumalan tygön. Miksis närkästyt sil-
loin luin ei sinulle tapahdu niin kuin sinä itse
<chdHt ja HMat?: Kuka ihminen on st Me
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kaikki tapahtuu oman suomisen ja tahdon jäl-
keen ? Ei minulle, ei sinulle eikä kenellekän
mailmasa. Ilman surua ja ahdistusta ei yk«
sikän ole maan päällä, ei «voimallinenkin ja
korkiasti oppinut,

Miksis wiiwytät pargnnustas? Nouse ylös,

Herraa etsimään, ja sano: Nyt on aika rien«
dä työhön, aika rumeta sotimaan, nyt on pa«
raS aika ruweta parannusta tekemään: aika
on jo tulla tielle poiketa pois pahuudesta, waa-
li otta autuudesta, nouse ylös ja walwo ja
ole aina walmis. Sillä sinun loppus woi pian
lähestyä. Tänäpänä olet sinä mutta et
tiedä jos sinä elät huomiseen asti. Eli mitä
hywää on sinulle pitkästä ijästä, ilmanpapHn»
nusta? Pitkä ikä ilman parannusta tekee ih,
nusen sopimattomammaksi Jumalan waldakun»
dyan ja kartutta sitä suuremman synnin tvelan.
Sentähden on parannuksen wiiwyttämisestä ih»
misen edestä wahingo ja waara, joko hän piair
t.wletz eli elää mailmasa. Sentähhch
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hera, si^lu, jo hera synnin unest, Ot ajall
waari ahkera auluudest Riennä ja tee oikia ka-
tumus Nyt tarjon on sull lainahan autuus.

O, Herra Jumala! minä hawaitstn, että
minä olcn siuuri syndinen, sillä minä olen syn-

taimasca wastan ja Sinun edesöS,
ja tarwiisen tehdä kurun parannuksen, että mi«
nö sieluni pelastaisin tulewaisesta wihasta, mut-
ta anna Sinä minulle siihen Pyhän Hengen
armoa ja lärsiw ällisyttä, sillä parannus ei tu-
le toimeen ilman waiwoja ja kilwoitusta sen-
wnoksi en minä tahdo etsiä senkaltaista lepoa
ja rauhaa, joka olis ilman kiusausta ja ah-
distusta, waan uskon silloin löytäneni parhan
rauhan, kuin moninaisten kiusausten ja mas-
toin käymisten kautta olen koetelluksi tullut,
niin kuin kirjoiteltu on: Pitäkat se sulana rie-
muna , koska te moninaisiin kiusauksiin langet-
it, tieten että teidän uskonne koettelemus »vai-
kutta karsiwällisyden. Autuas on se mies, jo-
l« kiusauksen kärsii; Mä koska hän koetettu
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on, niin hänen pito elämän kruunun saaman.
lac. i: 2,2,12.

Miksi siis etsit lepoa, koska sinä olet syndy-
nyt lewotlomuteen? sentähden etsi paremmin
kärsiwälllsyttä, kuin- lohdutusta, paremmin ris-
tiä, kuin riemua. Maallinenkin ihminen ot-
tais mielellänsä waslan hengellisen, lohdutuksen,
jos hän maan sais sen; sillä hengellinen ilo
ylitse käy kaiken maallisen ilon ja hetkuman.
Mailma katoo ja hänen himonsa, mutta jot»
ka Jumalala rakastamat niille kaikki ynnä par-
haksi käändywät. Monda on niitä, jotka a,
nowat lesukselta iaiwan waldakundaa, mutta
harwat tahtomat Hänen ristiänsä kanda.-Mon-
da on niitä, jotka halajamat lohdutusta, mut-
ta Harmat, jotka tahtomat waiwaa kärsiä; mo«
ni tahtoo istua pöydän tykönä lesuksen kans-sa , mutta Harmat tahtomat paastota. Pal«
jo on niitä jotka halajamat Kristuksen kans-
sa iloita, mutta Harmat omat ne, jotka tah»
lomat kärsiä murhetta Hänen tähtensä ja kanS"
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sanfa. Moni seuraa lesusta sinne kusa Hän
leipää taittaa, multa Harmat sinne k«sa Hän
juo piinansa kalkkia. Moni ihmettele ja ar,

wosa pitää lesuksen ihmeitä ja tunnus tähte»
jä, mutta Harmat suostumat Hänen ristinsä
pilkkaan. Moni rakastaa lesusta niin kau,
wan kuin ei ole mastoin käymistä; moni kiit-
tää ja ylistää Händä niin lauman kuin heil-
la on iloinen mieli; mutta kuin Hän kätkee
itsensä eli ottaa heitti lohdutuksensa pois, niin
he »vaipumat ja joutumat »valitukseen ja epä
toiwoon. Mutta jotka lesuSta Hänen itsensä
tähden rakastamat ja ei oman etunsa tähden,
ne ylistawät Händä yhtäläisesti murhesa ja
ahdistuksesi», kuin korkeimmasa ilosakin. Ia
siittenkin, maikka ei Hän loskan annais heille
yhtäkän lohdutusta, kiiltäwit ja ylistäwät he
Händä. Niin »voimallinen on lefuksen rak-
kaus, kuin se oikein waSlan oletan ja säilyte'
tän puhbasna, ilman oma» edun ja rakkau»
den sekoilusta.



Kowoksi näkyy monen mielestä nämät sa«
«at: "Kiellä itseS, ota ristis, ja seura mi-
nua." Mutta paljota kowemmat owat ne sa»
nat: "Mengäl pois minun tyköäni te kirotut
siihen ijankaikkiseen tuleen." Re luin täällä
mielellänsä kuulemat ja seurawat ristin oppia,
ei ne tarwilse peljätä ijankaikkisen kadotuksen
sanoja. Ristin merkki näkyy taiwasa, silloin
kuin Herra on tulewa tuomiota pitämään. Sil«
loin ristin rakastajat, jotka elämänsä owat
ojendanet. Sen Ristinnaulitun jälkeen, lä«
hestywät Duomarila suurella rohkeudella. Wiis,
A. 5»

Miksi siis pelkät riSliä, jonka kautta si«
sälle mennän Jumalan waldakundaan? RiS«
lisä on autuus , rislisä elämi, rislisä warje,
lus wihollisia waslan. Ristin kautta wuoda-
telan taiwan ilo, riStin kautta wahwiSleta»
sielun woimat, ristisä on hengen riemu ja kai«
ken jumalisuden korkeus ja pyhyden täydelli»
syS, Mutta ilman ristitä ei ole autuutta «ikä
ijankaikkisen «.lämlln mma. Math. :» ; N/
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seura lesuSta, sillä se on oikia tie taiwan
waldakundaan.

Mutia katumattoman ja käändymättömän
ihmisen waiwat, murhet ja wastoin käymiset
ei kutsuta Christuksen ristiksi eikä Chrtsiuksenikeksi, waan ne owat kuritukset, joiden kautta
Jumala händä tahtoo wetä parannukseen. Kuin
ihminen totisen katumuksen japarannuksen kaut-
ta tulee oikiaksi Kristityksi, niin ne waiwat ja
wamot sisälliset ja ulkonaiset ahdistukset ja kär-
simiset, jotka händä »vilpittömän uskon ja Her-ran pelwon harjoituksen tähden kohtawat, kut«
sutan Christuksen ristiksi, niin kuin myöskin
lihan eli wanhan ihmisen joka päiwäinen kuo«
lettaminen, itsensä ja mailman kieldäminen tu-
lemat sen nimen alle, jotka kaikki owat uudeS,
ti syndynen ihmisen töitä.

Turhuus on se että hyöriä ja pyöriä ka«
towaisten tawarain perän ja uSkalda niihin.
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Turhuus etsiä maallista kunmata ja pyrkii
muiden ylitse. Turhuus lihan himoin seura»
minen ja sen halajaminen, josta on kowat o-
mantunnon soimut perästä päin. Turhuus on
loiwotta itsellensä pitkää ikää, kuin ollan huo«
limaloin wilpitöindä parannusta tekemään.
Turhuus kuin ainoastans tätä elämätä muis«
tetan mutta unhotetan mitä perässä päin tulee.
Turhuus rakasta niitä kuin pian katowat, ja
olla huolimatoin etsimään ijankaikkista iloa.

Muista Salomonin sanoja: "Ei silmä
"suutu näkemästä, eikä korwa suutu koskan
"kuulemasta." Ahkeroitse wetä sydäMeS pois
nakywäisten rakkaudesta, ja käännä sinus na«
kymattömäin puoleen, sillä jotka noudattamat
lihan miel,da, ne saastuttamat omantundonsa
ja tuhlawat Herran armon.

Se korkein ja tarpellisin tieto ja taito on
oikia itsensä kundeminen ja kieldäminen. Tuta
ja arwata itsensä huonoksi ja haimaksi, multa
«Skea ja ajatella muista ihmisistä hywää, on

117



suuri wiisaus ja täydällisys. LoS loisen näei
suurta syndiä harjoittama» eli pahaa työtä te»
kewän, niin ala senwuoksi pidä itsiäs pareinpa»
na, sillä et sinä tiedä, kuinka kauwan sinä
woit wahwana pysyä. Kaikki me olemme hei-kot ; mutta itses pilä sinun sittenkin kaikkein
heikompana pitämän. Gal. 6 : 4.

Ei se ole ihmisen woimasa että kanda ris,
liä, rakasta ristiä, kuritta ruumista, hallita
Aimojansa, nMttä rikkautta ja arwoa, mielet»
länfä kärsiä ylönkatsetta, nähdä itsensä halwak«
fi, halaita että muilda haimaksi kcktsotta, kär-
siä kaikkinaista wahingota ja wääryttä, ilman
napinata ja ei halaita myötäkäymistä mail»masa. 2 Cor. i: 9. Jos koettelet itses, niin
olet hawaitsewa ettet ensinlän taida omasta
woimastas tätä Mutta jos Herran
puolen käännyt, niin sinulle woima ylhäldä
annelan, ja mailma ja liha pannan jalkais
««ta. loh. i: i«. Et sinä tarwitse wihollis-
taS perkelettäkin peljätä, jos usko on finuW
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äsena ja Kristuksen risti lippuna, l Pel.
5: 8, 9.

Poikani, katso pyhäin Isäin eläwätä esi.
merkkiä, joista oikia läydellisys ja jumatisus
toistaa, niins näet että meidän työmme heidän
työnsä suhteen on wähä eli mitätöin. O, mi<
kä on meidän elämämme/ jos se pannaisin hei-
dän elämänsä rinnalle. Ne pyhät miehet ja
Kristuksen ystäwät owat polwellet lumalatH
näljäsä ja janosa, wilusa ja ataStomubesa,
töisä ja waiwoisa, walwomisisa ja paastoisa,
rukouksisa ja auksihuulamisisa, wainoisa ja pit-
koisa. 2 Cor. s. Hebr. ii.

O, mitkä suuret waiwat owat ollet Apos«
koleilla martyreillä ja muilla Kristuksen Tun«
nustailla! ja myöskin jumalisilla Neilsyläisil»
tä ja kaWlla muilla jotka owat koetellet nou«
datta Kristuksen askeleita? Sillä ei he oli,
hengeänsä rakastanet tösä mailmasa; mutta nyt
owat he ijankaikkisesa elämäsä. O, mikä wi«
su, kowa ja itsensä kieldäwä elämä on ennM



pyhillä Isillä ollut metsän korwisa ja erämai«
sa!' Mitä kowia ja pitkällisiä kiusauksia he o»
wat kärsinet! Usiasti ja paljon on heidän täy-
tynyt kärsiä wihollisilta. 2!ina ja usiasti ollet
hartaisa rukouksia Jumalan lygön. Ia monia
Muita waiwoja jc ahdistuksia on heidän täyty-
nyt kärsiä! Mika suuri kuivaus ja ahkerus on
heillä ollut kaswamisesta ja li-
sändymisestä, ja mikä jalo sola syndisiä himo-
jansa ja koko synnin waldaa wastan! Ia ha-
lu ja hartaus on heillä ollut Jumalan tygön!
Paiwilla teit he työtä ja yöt wietit alinomai»sesa rukoilemisisa, ja töittenkin alla ei hei-
dän sydämensä huokaus sammunut.

Muista wanhan aikaisia jumalisia sekä
miehiä että waimoia,. kuinka he öilläkin owat
nosnet Herraa kiittämään. Hebr. 13. Ps. 77.
Sentöhden olisi ft häpiällistä jos sinä. wäsyisit
Niisä harjoituksisa, jumalisten jalo jouk-
ko ei koskan suutu lumalata kiitämästä. Ia
kuinka oikiai jumaliset wielä nytkin pitämät il-
fensä Klisljllisese kurilukftsa. He eläwät yksi«
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nöisydesä, harwoin menewät ulos, nautitsewat
ruokaa ainoaStans ruuminS ylöspidoksi, eiwät
elä maatetten koreudcsa , owat ahkerat
wähän puhuwaiset, paljon walwowaiset, war-
hain ylös nousemat, ahkerasti rukoilemat ja
lukemat ja harjoittamat kaikkinaista raittiutta-
ja puhdasta elämatä.

Walita katkerilla kyynelillä että sinulla
wieli on niin lihallinen ja maallinen mielt,
niin paljo pahoja himoja, niin rajatvin ha-
luisa, niin waarinottamatoin itsestäS, niin no»
pia ulkonaisiin, niin huolimatoin sisällisislä,
niin halullinen huwitulfiin ja riehumisiin, niin
kangia katumaan ja suremaan synnin ylitse,
niin suostuwmnen laiskuteen ja uneliaisut«en,
niin hidas hartauteen ja liiwauteen, niin
miS sanomia tiedustelemaan jakaikkinais-
ta katD<moan, niin suostumatoin siihen mitä
mailma halpana pitää niin runsa<
:kl.- tiimi andamaan, niin ahne kätkemään^
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niin runsas luhlamaan, niin lawia saxoisa,
niin tottumaloin wai olemiseen, niin houkkio
tawoifas, niin huikendelewainen töisäs, niin
ylöllinen naulitsemaan, niin kuuro Jumalansanaa kuulemaan, niin kiruhtawa lewolle me-
nemään , niin hidaS wuodestas nousemaan,
niin walpaS jaariluksisa, niin unelias juma»
lisuden harjoituksisa, niin kiiwaS maallista e<-
tua etsimään, niin haluloin jumalisuteen, niin
Vensiä Jumalan palwelulsesa, niin kylmä kis-
koinen Herran Ehlollisella, nitn hempiä sinne
ja tänne juoksemaan, niin tottumaloin loto-
nas pysymään, niin pikainen »vihastumaan ja
lähimöistös vahingoittamaan, niin nopsa tuo»

niin angara laittamaan , niin röyk-
kiä myötäkäymisesä, niin hämmäStänyt was-
toinkäywistfä, niin ruxsas aikomaan ja lupa«
maan, niin huono täyttämään lupauksias.
Niitä wikojas kadu ja opi pois panemaan ja
sillä muotoa koko elämäläS päiwä pättvältä
Varandamaan
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K utkl S tele m uksia ja
Rukouksia,

Sekä että jälkeen

Herran Pyhän Chto l t i«
sen Nautits e m i s e n.

Aulkistele mus ennen Pyhälle
Ehtolliselle menemisiä.

i>

Ruin kewiä mielisella pvhällä Ehtollifella läy«
lnisellä tullan niin paljo syndiä tekemään;
niin on wälttämätlömösli tarpellinen, että jo»
Vainen kristitty ennen kuin hän sinne riendää,
wisusti koettelee ilsiänsä ja tutkii, joS hän on
senkaltaiftsa mielen tilasa, että hän sielunsahyödytyksesi taicaä etehensä otla niin kallin
toimituksen. Siis on suuresti tqrpellinen etti
tukoillan itsellensä Jumalan armoa ja apua

123 123



niin painamaan eteen ottamiseen:, Se on wält«
tämättömästi tarpellinen. Mutta ei mahdeta
luulla että siinä kyllä on. UsiaSti tapahtuu
se että luetaan monda rukousta ja kuitenkin
mennän kelwottomasli Herran pöydälle. Tä°
mä asia ci tule autetuksi muun, luin kaandy-
misen kautta, jos ei se ole tapahtunut, niin
ei yhtakan auta weisamiset ei lukemiset eikä
rukoilemiset, waan se on pikemmin ulkokullai-
sus ja kauhistus. Ia käandynenkin 'ihmisen
pitä wisusti ottaman waarin itsestänsä, ettei
maalliset murhet ja riepoitukset ole hänelle es-
ieksi; hänen pitä kokoman ajatuksensa ja kään-
däman koko sydämensä lesuksen tygön; hä«
nen pitä hartaalla halulla halajaman tulla
likempään yhdistyksien ja liittoon wapahtajansa
kanssa ja hänen palamaan rakkautcsnsa. silte
pitä hänen koetteleman itsiänsä, jos hän aikoo
wilpittdmästi andekfi anda mainojillensa ja
wihamiehillensä , niin kuin Chris tus on meil-
le andeksi andanut; jos hänellä on se wilpi»
töin jä aikomus, tttä senkautta ei ai"
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noasti ylistä lesukseN rakkautta, mutta myös-
kin aina edespäin muista Händä samankaltai-
sella rakkalla muistamisella, ja sulasta kiitol-
lisuudesta Händä kohtaan rumeta elämään hä,
nelle otollista ja warsin Kristillistä «lämätä;
jos on se järkählämätöin ja luja aikomus, et«
lei enää edespäin suostua yhteenkän ainoaan
syndiin, mutta, niin paljon kuin Jumalan
armon kautta mahdollista on, solia kaikkia
pahoja lapojansa, erinomattai« sydämen pa-
hoja haluja ja himoja wastan, jotka tähän
asti owat monda kertaa syndiin wictellet.
Mutta jos on suostumus niihin syndeihin,
joita on harjoitettu tähän asti ja wältetän
ainoasli niili, muutamina päiwinä edellä ja
jälkeen Pyhän Ehtollisen, niin on se sula ul«
kökullaisus ja tämän Sakramentin* wääru,
käyttäminen; silla siinä on wilppi Wapahtajc>
ta wastan ja senkautta tehdän raskasta fy -

diä, luin niin häjyllä sydämellä waStan ote.
n ruuminsa ja werensä. Senkalta!-

ulisen ei pidä menemän sille pyhälle at-



rialle, enxen luin hän tekee totisen parannuk-
sen ja rukoilee Jumalalta uuden mielen ja
sydämen; eikä hänen pidä sitä kauwan laimi'
lyömän, «vaan huomaitseman sielunsa waa>
ran, joka on hänen edesänsä selä kelwoil,o«
man nautitsemisen että myöskin laimilyömisen
kautta; sillä se on yhtäläinen lesuksen ruu»
min ja meren ylönkalse, kuin sinne mennän
ilman kiändymiitä ja totista parannusta eli
kokonansa poisa ollan. Multa jos ihminen
tekee wilpiltämän katumuksen ja parannuksen:
sydämellisesti suree endisen wäärydensä ja syn«
dinsä ylitse, halajaa spndiansä andelsi Chris-
tulsen tähden ja aikoo tästä lähin .rumeta ko«
konansa toisin elämään; niin ei hän tarwitse
epäillä eikä jäädä pois pyhältä Ehlolliselta,
«vaikka hän olis suurisa synneisökin elänyt ja
pelkäiS mastoin tahtoansa langemnsw; VZasn
hH«n pitö sitä pikemmin riendämän Herran
Pyhälle Ehtolliselle saaman lohdutusta ja wa<
kuluöta syndeinsä andeksi saamisesta niin myös»
kin uutta woimaa uuteen elämiseen eli totiseen
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Herran pelkoon. Hänen murhensa ja epäilyk-
sensä onkin hywä katumuksen merkki, ja jos

hän tämän jumalisen toimituksen loimitta Ie«
suksen opetuksen jälkeen rukouksella ja hartau-
della , niin hänen himonsa ja ikäwoitsemistnsa
Mmalan armon perän ja parannuksensa alko.
muS syttoy ja wahwistuu. Se uusi wakutuS
jonka hän saa armoittamisensa wahwlstukseksi

kehoitta» händä sitä sydämellisemmästi rakas,

lamaan Jumalala ja Vapahtajaansa ja ku-
lolllsudesla Händä lohtan alkamaan ulta elä-
mätä. Sydämen usko ja wilpittömys tekee
asian hy«äksi. Moni katu»ainen kristitty et

uSko olema» itsellänsä oikiata walmistusta,
sen wuoksi hän tunne tykönHns suurta
murhetta ja ahdistusta ja waikerVltseMlsta ar»
na «yynelihin aöti. Maikka ei sima seisok-
kia walmistuS, waan sydämen uskosa lesuk-
sen Sowinnon päälle ja wilpittömyoesa tulla
osalliseksi Jumalan armosta ja sen armon a-
wulla ruweta panemaan pois kalkkia wirh>a
ja elämään' Kristillistä elamätä. Slllä ulks'



kultatukin taita itkeä ja rukoilla ja kuitenkin
olla aina, ulkokullattuna. Ia jos hän pysyy
senkaltaisesa Masansa, niin ha» on kaiken ka-
tumuksensa ja rukoustensa kanssa sula kauhis-
tus Jumalan edesä. Olkioilla kristityillä on
tosin syy kiitta Jumalala, että hän on estä»
nyt ja warjellut heitä julki syndeihin langemas,
ta; mutta toiselta puolelta on heillä niin suu»
ri syy surea ja murhettia, jos ei he ole kas«
wanet ja lisändynet lesuksen rakkaudesa, mui-
lta ollet penfiät eli kylmäkiskoiset Höndä kohtan,
joka on marsin suuri »ääryS ja rikos les«s«
ta wastan, joka on palamalla rakkaudella mei-
tä rakastanut ja wieläkin joka päiwä ja hetki
rakastaa; ja rakaStamattomus malkaansaattaa
«nonda muuta wilpislelemistä lesuksen ja lä-
himäisen palwelukftsa. Älkön ykfikän itsiänsH
pettäkö ja luulko että hän ilman rakkautta o-
lis lesuksen oikia Opetuslapsi; ja kuinka olissen ihmisen sydämesä palama lesuksen rakkaus,
jonka sydän, mieli ja ajatukset enimmaSti ma-
Nmasa o-le«kel«w«t: jolla ihmisellä on enämpi
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maallisia ajatuksia sybämesä ja mielesa, Mä
on myöskin enämpi mailman rakkautta, kuin
Jumalan rakkautta hänen sydämesänsä ; ja
sitä myöden on myöskin hänen rakkaudensa
lähimmäistänsä kohtan: jos hätäyndynyt lä«
himainen tulee häneltä apua anomaan, niin
on senkaltainen pensiä kristitty walmiS esteitä
wetämään , ja jättö weljensa awutlomakfi.
Ia eikö siis senkaltainen kylmäkiSkoisuS Ju-
malala ja lähimaista kohtan ole suuri syndi,
ja kuinka olis hän otollinen ' lesukselle ja so-
welias naulitsemaan Hänen rakkaudesta ulos
«nnettua ruumistansa ja wuodatettua wertan,
sa, jos ei hän' nouse ylös senkaltaisesia
seydestänsa ja etsi harrasta ja palawata rak«
kautta sekä Jumalala että lähimaistansa was«
tan. Ia senwuoksi tarwitsee hän rumeta otta«
maan parempaa waaria rukouksen harjoitukset
ta sekä sisällisesti että olkonaisesli, parempaa
«aaria ottamaan walwomiseSta sydämensä ja
ulkonaisenkin käytöksensä ylitse; paremmalla
lamalla kuolettamaan wanhaa ihmisiinsä jska
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päiwäisen katumuksen ja parannuksen kautta; pa«
remmalla tawalla kielbämään itsisnsä ja mailma»
ta; paremmalla lamalla lukemaan ja rukoile-
maan; paremmalla lavalla anomaan ja etsi-
mään, himoitsemaan ja halajamaan palawata
rakkautta sydämehensä , ettei hin oliS penfiä eikä
kylmä IllMalata j«> lähimäistänsä, waStan
ja paremmalla tswalia ja ufiammasti nautit»semaan Pyhää Ehtollista, kuin hän ennen

Pensiäns eli kylmä kiskoisena ollesansa on teh-
nyt,, etls hän saisi enämpälä woimaa ja wä«

kewyttä sotisksensa lihaansa, mailmata ja sa«
lanata «asian, ja andalsensa ja uhrataksensa
itsensä kokonansa lesukftlle ja hänen rakkau-
dellensa, nii» kuin lesuOkin on händä rakas»
t«nut ja itss«s« ulos anbanut hänen edestön«
sä; paremmslla tDwalla osottamaan rakkautta
tähimäistänsä «vastan ja ei tekemän niin kuin
enne» nimittäin tottuman andeliaisutla ja a-
wustekoa harjoittamaan jonka lesus panee us-
kon ja rakkauden tundomerkiksi, kuin hän fa»
no: Minä isoisin ja te ruokitte minun, minä
janoisin ja te juotitte minua ja n. e. Sen
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kuln te teitte yhdelle näistä wöhimmislä minun
»veljistäni, sen le teitte minulle. Tämä Ie«
suksen neuwo ei tule sen kautto noudatetuksi,
että apua etsiwälle weljelle annetan jaarituksia
sen siaan kuin hänelle pidäis apu annettaman,
eikä yksikön taida tuomiolla estellä ja sanoa:
Kyllä minä olisin ruokkinut, juottanut ja roaa«
tettanut Sinun, olisin huoneseeni ottanut ja
tullut sinun tvgö» sairaina ja fangina ollesas,
jos minä olisin woinut sen tehdä. Ia minkä
kaltaiset olemma me meidän raklan Vapahta-
jamme lesuksen Chri«tuksen ruumin ja weren
nautitsia», jotka niin kiini mailman tawarasa
ripumme ettsmme sitä t«hbois qndaa siihen
kuin lesus käskee meidän andamaan? Sa-
nalla sanoin: Oikian lesuksen Opetus lapsen
pitä laikesa menosansa oleman paljota toinul-
lisempi, kiiwampi, ahkerampi / raskampi, ja
jumalisempi, kuin tämän aikaisilla kristityillä
on tapana, Herra lesus armonsa andakon
senkaltaiseen Hänen a«k«leittensa noudattamiseen
kaikille meille jotka sitä halajamme. Amen.



Rukous.
Koettele minua Jumala, ja tutki minun

sydämeni. Opeta minua huomaitsemaan jos
minä olen Sinua »vilpittömästi rakastanut ja
Kristillisyyttäni sydämen pohjasta noudattanut.
Aroa minun silmäni että minä oikein oppisin
itseni tundemaan / etten minä pettäisi itfiäni
omaksi «vahingokseni eli pitäist niitä syndejä
wahänä joita Sinä wihat. Varjele minua
»vieraista ajatuksista ja riepoiluksista, luin
minä uskoni wahwistuksekft tulen naulitsemaan
minun Herrani ruumista ja werla ja siitä ot«
lamaan woimaa uuteen elämään. Auta mi-
nua nyt täsä kallisa loimituksesa ja wahwisla
minua loppuun aöti. Amen.

Rukous.
Oikiasta itsensä tundemisesta.
Kaikki tietä»H Jumala, joka »isusti iun«

net kaikkein ihmisten sydämet, ja minunkin
sydämen, anna minulle wiisaulta itsiäni oikein
tuta. Enkös minä itfiäni surkiasti pettäisi,
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jos minä luulisin itseni hywäkfi kristityksi jH
toiwoisin tulemani taiwaseen, ja kuitenkin oli«
sin ulkokullattu, jota Sinä kauhistut ja hei-
tät pois Ginun kaswois edestä. Woi mikä
kauhia asia se olis ja mikä hirmuinen tyhmyys,
jos minä lytyifin Kristillisyden warjoon; sillä
minä olen kerran saapa hawaita mikä minä
olen; Engelitten ja ihmisten edesä olen
minä saapa sen hawaita, ja silloin olen minä
kuulewa muuttumattoman tuomioni, jonka jäl-
keen minun tilani on ijankaikkisesti pyfywä.
Warjele minua, minun Jumalani, itsiöni
pettämästä, etten minä huolimattomultani ja
tyhmytläni joutuisi kerran ylön hiljan katkeras-
ti katumaan ja »alittamaan. Sentähden tah-
don minä nyt Sinun kaswois edesä wisusti
tutkia minun sydändäni ja »vaellustani. En
tahdo minä wastan otta ja nautita minun
Wapahtajani ruumista ja werta, ennen kuin
minä taidan täydellä turmalla sanoa, että mi«
nä taikka jo olen Hänen oilia Palmeltansa eli
vlen rumennut sen perän Vilpittömästi pyrki«
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Mään. En tahdo minä niin kuin ulkokullattu
muistella minun Vapahtajani kärsimistä jä
kuolemata, etten minä senkaulta wetöisi pääl-
leni Hänen »vanhurskasta rangaistustansa,
waan Minä annan sen kehoitta ilsiäni kiitolli»
suteen niin suurta hywan tektätani kohlan ja
sen kaltaiseen palamaan rakkauteen Sinua ja
lähimaistani lohtaan, josa on warsin wilpi-
töin kuuliaisus. Suo Jumala, tähän mi«
nulle Sinun hywän Henges wakewä apu!
Anna tämän atrian nauliltdo lulla Minulle
autuudeksi. Opeta minulle Sinun lahtos ja
waikuta Sinä itse minusa seka hywä aikomus
että halullinen kuuliaisuS, lesuksen tähdett.
Amen.

Herännen Syndisett
Rukous.

Minun Jumalani! Minä hapen nosta
silmiäni Sinun tygös. Minä olen niin perä»
li unhottanut itseni etten minä ole muistanut
itseni ihmiseksi, joka on luotu ijankaikkisutta



warlen ja lunsstellu taiwasta warten; sillä
minä olen tehnyt suuria syndiä ja paljsu pa«
hulta. Surulla muistelen minä endistä elä«
mätäni. Sinua, minun iuojani ja korkein
Hywintekiäni, minun paras ja rakkain ystä-
wäni, joka «iin lutkimatlomasli paljon hywää
olet minulle tehnyt; Sinua olen minä hamas-
ta minun nuorudestani »vihoittanut »inun
monilla synneilläni, ja lähimäisiäni pahenda<
nut sen siaan kuin , minun olis pitänyt heili
parandaman niin myöskin itseni turmellut ja
kelwottomalsi tehnyt wastan ottamaan taiwan
auluallisla iloa. Minä »vapisen s«n waaran
suhteen, josa minä tähän asti olen ollut ja
sen rangaistuksen suhteen jonka minä liedin,
minun synneilläni ansainneksi ja joilla «ini
minun elämäni saastuttanut olen. Herra,
älä läy tuomiolle minun kansani; multa ole
minulle armollinen lesulsen Christulsen täh-
den. Sinä minun kailkitietawä Isäni! olet
Sinun Henges kautta »vaikuttanut minusa
murhen ja katumuksen; Eini, joka tunnet
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minun sydämeni sisun, näet, että minä tah-
don parata minun syndisen elämäni: Kyllä
tosin olen minä ansainnut «jalusen ja ijan-
kaikkifen rangaistuksen;, mutta armollinen Isä-
ni anna laupiudes minulle tapahtua joka on
niin Häretöin kuin Sinun wanhurskaudeskin.
Minä olen Sinun käsi alas, jota et sinä ole
aikonut kadstucsen omaksi, jos en minä itse
olis syöksenyl minuaili onneltomuleen; niin
auta minua rakas Isäni siitä turmelluksesta,
johon minä olen joutunut. Sinun rakas Poi-
kas lesuS Christus on kuollut minunkin edes«
iäni; kuollut ristin päällä suurimm«>sa tuska»
sa, senwuoksi että minä saisin elä: Hänen
tähtensä anna minulle a«deksi kaikki minun
syndini, ja ota minuc, jällen sinun lapsekses.
Tästä lähin tahdo!', minä wihata syndiä, ja
Sinun awullas tehdä sitä kuin Sinulle otol-
linen on. Anna tähän aikomukseen minun
sielulleni woimaa ruumista ja
wereslä. A tuta, kuinka
paljo Sinulla on ollut wanroja minua lunas-
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Raila,, etten minä tätä korkiata hywäa lyötäs
halvana pitäisi, waan tulisin palamaksi rakka-
udet ia sydämen pajasta kiitolliseksi. Tämä
aikomus nupulla nyt on, ja Wen halajaisin
wl)!waa pöntas ruasta , josa vn lesukstn ruu-
mis ja weri. Nämät lahiat naulitsen minä
nyt wakutukseksi sen päälle että minullekin suu-
relle syndiselle on synnit andeksi annettu. Mut'
ta minä tahdon myöskin Vapahtajalleni, jo-
ka minua on kuolemaan asti rakastanut, uh-
rata sydämellistä rakkautta / liitosta ja kuu»
liaisutta, kaikkena minun elinaikanani; —en
tahdo enampi elä himoini jälkeen, mutta Hä-
nen tahtonsa jälkeen, joka minun tähteni kuol-
lut ja ylösnosnut on. Anna minulle, minun
Jumalani, Sinun Pyhän Henges armo ja
malmista minun synämeni mahdollisesti tätä
kallista alriata naulitsemaan. tuo minun,
Jumala, puhdas sydän, Alä heitä pois
">inua Sinun kaSwois edestä, ole minulle

in

137 137



138
armollinen ja kuule minun rukoukseni ChriS-tulsen tähden. Amen.

Aamu-Rukous sinä päiwänä,
jona Pyhää Ehtollista

Nauti t a n.

Ilolla tulen minä Sinun kaswois eleen
ja kiitän sinua kaikesta sydämestäni, ettäs mi-
nun soit elä tähän paiwään asti! Qlkon tämä
päiwä minulle iloinen siunauksen pöiwä. Si-
nä armollinen ja rakas Isä! monen kertaiset
ja lukemattomat owat sinun hywät työs, joi-
ta sinä meille osotat jo täsä elämäsi! Kaikel-
la tawalla koettelet sinä malmista meitä siihen
outualliseen ijankaikkisuteen. Sinun Sanas
meitä neuwoo , kehoittaa , lohduttaa ja rauhoit-
taa , että me käänoyneksi tulisimma ja andaa
woimia woitla kaikkea sitä kuin meille on etzlek
si ja rasitukjeksi taiwan tiellä: ja kuin me r^,
ipiamma kylmenemään, niin sinulla on ioineu
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jalowaNkappale meidän herätykseksi jarakkauteen
kehoitukseksi. Sinun pyhäsä Ehtollisesas annat si,
nä korkeimman todistuksen sinun ääretlömästH

Sinun Poikas olet sinä meidän
tähtemme lähettänyt mailmaan ja Hänen ulos
andanutkuolemaan, että jokainenkuin uskoo Hä«
nen päällensä, ei pidä hukkuman, mutta ijankailki-sen elämän saman. Mitä olisit sinä tainnut enäm«
pälä tehdä meidän herätykseksi ja autuudeksi, j«
minkä kautta olisit sinä tainnut »voimalliseni»
masti ilmoitta sinun äärettömän rakkaudeS mei«
tä kohtan, kuin senkautla, ettäs meidän an«
nat nautita sitä ruumista, jonka sinun oma
Poikas meidän edestämme on kuolemaan an«
danut, ja sitä werta, jonka Hän on »vuodat-
tanut meidän syndeimm» lähden. Ia milä tai-
taa meitä woimallisemmaiti kehoitta sydämelli-
seen kiitokseen palamaan rackauleen ja wilpittö-
mäan waarinottamiseen kaikeöla siitä kuin me
olemma sinulle welwolliset ja jonka kautta mesaamma armon ja autuuden. Hurtalla ja
kiitollisella sydammellä olan minä tönö pänH



wastan tämän korkian ja kallio lahjas;
ta warjele sinä minua kylmäkiskoisudesta ja
»vieraista ajatuksista, jotka olisit mi«ulle es-
teksi ja hämmennykseksi. Täytä minun sieluni
kaikella Mä kiitollisuden, rakkauden ja uuden
kuuliaisuden halulla ja hartaudella, jolla sen-
kaltainen iahja pitä julistcttamcm ja wastan
ottaman, iukitse minusa se lohdutus , että
Minullekin on minun, syndini andeksi annetut
ja että minullakin on osa siinä lunastulsesa,
jonka Ehristus on toimittanut, ja että minä-

kin senkaulta taidan wanhurskaksi ja' autualsi
tulla. Minä tahdon sinu» armos kautta was-
tauuhesta rumeta uhramaan itsiäni sinun pal-
welvfs?es ja sitoa ja wcmnotta itseni olemaan
sinulle kuuliainen kaikkena elinaikanani. Mut-
ta anna minulle wonnaa lupausteni täyttämi-
seen. Minä luotan sinun apus päälle;
siu; i minua? minun Jumalani; —En minä
päästä Sinua, ennen kuins siunat minua!
Ia Sinä, minun rakas Wälimieheni, ota
nyt omaksts minun sydämeni, jonkas niin kal-
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listi lunastanut olet. Sinä olet minun ja
minä sinun; ci m^nkän, ei kuolemankin, pidä
eroittaman meitä toinen toisestamme. Anna
tämän siten ja solmun meidän »välillämme tul-
la tänäkin päiwanä kiinnitetyksi ja wahwiste-
tuksi, ja anna minun nautita si-
nun ruumistas ja weeias, Anlen.

Ajatuksia Pyhän Ehlolllsen
Nautitse m i se n all a.

Minunkin edestäni, siunattu ystäwäni,
minunkin edestäni olet Sinä hikoillut werta ja
kärsinyt tuskan, piinan, pilkan ja kuoleman;,
minunkin edestäni, eitä minäkin saisin syndi-
ni andeksi ja tulisin ijankcukkisen kunnian.pe-
rilliseksi. Sen pantiksi <n nat ?,yt minulle si-
nun oman ruumis ja weres. Täydellisesti
annat sinä itses minulle. 110 kyynelillä olan
minä waslan nyt sinun, minun paras Pstä-
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lväni, Weljeni ja Herrani. Multa kokonansa
tahdon minäkin itseni anda Sinulle: Sinua
tahdon minä rakasta, kunnioitta ja kuulla
«iin kauwan kuin minä elän: iuonnista ja
luo minua sinun mieles kaltaiseksi, sinä ih-
misten Parandaja! Minun lähimaistani,
kaikkia ihmisiä ja wihollisianikin tahdon minä
rakastaa, sillä sinä kuolit heidänkin edestänsä.
Hh, auta minua hywin ja oikein tekemään!
Wahwista minun heikkoja »voimiani, tee mi-
nua hywäksi ihmiseksi niin että minä kelpaisin
sinulle. Minä elän sinulle ja kuolen sinulle;
joko minä elän eli kuolen, niin minä olen si>
nun omas.

Nyl minun syndeini andeksi saamiseksi ja
armon ja autuudeni pantiksi, otan minä nytsen ruumis joka minun edestäni on ulos an-
neltu ja kuoletettu , ja sen Sinun Weres, jo-
ka, «n »vuodatettu minun syndeini tähden.
Ola waStan minun huono liitokseni: Ola,
korliasti ylistettäwa Wapahtajani! sydämeni
«sumasiakse<! Sinä olet minun ja minä Si-



nun, ei kakan erotta meitä toinen toisestam-
me: Amen! Amen.

Ajatuksia Pyhän Ehtollisen
na utitsemisen jälkeen.

Mitäs anot minulda, minun rakkain Wa«
pahtajani? Ei ole suusani sanoja, joilla tai-
taisin Sinun rallaultaS selitä. Minä tahdon
ijankaikkiseSti rakasta sinua, sillä sinä olet ää«
rettömäsli rakastanut minua. Sinun kauttas
olen minä saanut syndini andeksi, saanut kaik»
kiwaldian armon ja taiwan osakseni. Nyt mi«
n« ylönannan kaikki synnit; mutta sitä wastan
tahdon rakaöta, kuulla ja palwella sinua ja
Zaikesa minun waelluksesani noudalta sinun kor-

i esimerkkiäs ja tehdä sitä kuin oikein on ji»
sinulle otollista, se on olewa minun iloni, kun-
nlani ja paras onneni.
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Uude n kuuliaifude n aikomus Py-
hän Ehtollisen nautitfemifen jälkeei-.

Niin olen siis minä taas tänävanä tullut
uuteen yhdistykseen Smun murun Her
rani ja minun Jumalani! Minä oleu naulin-
nut sinun ruumis ja weres, ja minun sieluja-
ni maistanut sinun ralkauttas, sitä taiwan e-
simakua, Engelitten puhdasta riemua, joka wer-
ratoin on. Auta ja warjele minua, rakas Va-
pahtajani, ellen minö enää synnin kautta tuh-
laisi tätä suurta armoa. Minä tiedän kuinka
minä olen welwollinen koko elämäni uhramaan
sinulle. En minä taida olla iloinen enkä on-
nellinen jos minä wielä syndiä palwelisin; en-
kä minä taitaisi olla sinun omas, jos minä wie-
lä ehdollisiin rikoksiin suostuisin: Olisitkos sinä
min paljon piinaa, tuskaa ja ahdistusta kär-
sinyt, että minä sitä enämmän saisin noudatta
syndisiä himojani. Ne olisi pilka sinua wastan.
ja sinun ansios ylönkslse, josta warjele minua
laupias Herra Jumala, jaauta sitä wihamaan
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joka sinäkin nuhat ja rakastamaan jota sinäkin

että minulla olisi se mieli ja ajaluS,
kuui sinullakin oli, minun armas ystäwäni, et-
ten minä saattaisi usiäni osattomaksi sinun hy«
wydestäS. Wastauudesta lupan minä sinulle
kaikiin wilpittömän kuuliaisuden, kiitollisuden
ja ratkauden. Minä elän, en kuitcngin minä,
waan Christus elää minusa. Jota minä nyt
elän lihasa, sen minä elän Jumalan Pojan
uskosa, joka on minua rakastanut ja itsensä
ulos andanut minun edestäni. Minä tahdon
wälttä katowaisen mailman himon, että minä Iu»
malan luonosla osalliseksi ; Sinä autat minua
mailman kiusauksia «voittamaan; sillä sinun rak«
kaudes on wäkewämpi, kuin kuolema. Niin
kuin sinun lunastettu sielus ja Opetus lapfts
tahdon minä otta sinun mieleS ja luondoS. En
minä ikänä taida maksa sinulle sinun rakkaut-
tas, en ijankaikkisudesakin taida sitä palkita;
mutta osotta laupiutta hätiyndyneille weljille»
ni: isowaisia ruokkia, janowaisia juotta, alas«
tomia waatetta, outoja huoneseen otta, sairas-
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l«n ja fangein lygön mennä/ ja muutoin wis
lastani waarinotta, taidan minä ja tahdon si-
nun «rmos kautta. Sydämen halulla ja lii-
waudella tahdon minä sitä tehdä, jola on sinun
mieleS nouteksi. En minä tahdo ketäkän ihmis-
tä wihala, en ylönkalsoa enkä mitZn wäärytlä
tehdä. Silla sinun silmisäs owal he niin tal-
lit kuin minäkin ja sinä olet uhrannut sinun
kallin henges ja wuodatlanut Sinun pyhän
weres niin hywin heidän kuin minunkin e-
destäni. Suuri, korkia, ääretöin, tutlimatoin
ja yhteinen ja puhdas on sinun rallaudes ollut

koko ihmisen suiukundaa kohtan. Se olkon mi-
nullakin esimerkkinä ja seurattawana, jonka muo-
toiseksi minun sydimeni pilä muuttuman: waik«
ka en minä taida siihen määrään tullg, sillä
minä tiedän minun heittoubeni; niin tahdon kui-
tenkin sen perän pyrkiä, niin paljon kuin mah-
dollista on täsä wiheliäisesä elämäsä. En mi-
nä tahdo, säästä itsiäni enkä tawaratani lähi-
mäistäni aultaisani. Ia waikka minua hywain
töitteni edestä pilkataisin, ylönkatsolaisin ja mur«
helliselsi saaletaisin, ja sillä muotoa hywä pa«



halla maksetaisin, »iin kuin sinulle rakas le<
sus ltselleskin tehtin; niin tahdon minä sen pi-
la suurimpana ilonani j« kunnianani, kuin mi-
nä saan kärsiä sinun ja totuuden tähden. Si<
wiä tahdon minä myöskin olla wai>',ojita«i was-
tan, olla ääneti kuin minua kiroillan ja lärsi«
wattinen kuin pahat ihmiftt minua parjawat ja
panettelemat. Se on minulle paras tawara
kuin minulla on hwva omatundo ja sinun ar«
mos, ja kuw re omat, niin tahdon mielelläni
wihamiehilleni anda, niin kuin sinäkin
teit, ja rukoilla: Isa anna heille andeksi,
sillä ei he tiedä mitä he tekemät. Jos
minun taiwallinen Isäni näkee hywäksi kxritla
minua ralkaudensa witsalla, niin tahdon minä
sen kurituksen mielelläni wastanolta. Se tulee
kaiketi minulle hywäksi ja saattaa minun otta«
maan parempata waaria minun sieluni autuu-
desta En minä taida täsä mailmasa tulla oi-
kein onnelliseksi: minun täytyy ensin kärsiä mon«
da koettelemusta ja kiusausta, ennen kuin mi-
nä tulen soweliaksi täydellistä iloa wastan olla.
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maan. Sinä, ralaS Vapahtajani, tiedät mi-
nun aikomukseni ja tunnet minun sydämenr, ja
niin kuin minä aikoinut ja luwannut olen;
niin halaja n minä myöskin tehdä. Mutta si-
nä tiedät myöskin minun heikkoudeni, ja ym-
märrät/ kuinka pian se on tehty, että minä
unhotan sen rakkauden, jonka minä olen sinul-
le welwollinen. Wahwisla minua sinun Hen,
ges lautta ja anna minulle »voimaa, niin kuin
sinä minusa olet tahdon »vaikuttanut. Minä si«
tä «vielä kerran tsiwon ja turwan sinun wäke-
wään apuus ja luvan sinulle ijankaikkisen kii-
toksen ja luuliaisuden.

Siis tlämöllän yliöten
Sua, lesu, kuin mun lunastan /

Olet suas kiittämähän,
Kuin, lesu, olet minulla;
Niin kuljen kuolioon ilolla,
Ijäiseen elämähän.
Sun käle« minua warjelkon,
Sydämen Henges halitkon;
Sill kuin taiawan teillä waellan,
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Niin totta k,u,,nian kruunun saan.
<>os miiiuU täällä elämänä ompi,
Niin kuolemakin wiimen mull' woitols'

tulepi.

Ehto Rukous sinä päiwänä jana on
nautittu Pyhän Ehtollista.

Ennen kuin minä lewollHni menen, niin
tahdon minä wielä kerran puhutella sinua, mi«
nun rakas Wapahtajani! Hartalla sydämellä
kiitän minä sinua niiten suurten lahjais edes-
tä, jotka minä tänäpänä olen sinulta saanut.
Ilon liikutukset omat sydämeni täyt-
tänet , jotka waatiwat sinulle kiitos uhria uh,
rumaan ja lupamaan sinulle koko sydändäni ja
elämäläni. Sangen suuresti llikutla se miel»
däni, kuin tiedän olemani sinun omas ja sinun
jäsenes. Jos sinun yhteydeS muisto jo tasä e-
lämäsä niin ilahutta sydändä, kuinka paljota
enämniän on se ilahuttawa siellä josa saan si»
nua katsella kaswoisla kaswoihin ja ylistä tu-
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handen Engelitten ja autuain pyhäsä seurakun»-nasa. Rakas Wapahlajani, tämän onnen y-
life en minä taida muuta kuin iloita, mutta
anna sinun Henges wäkewytta ja palawa rak-
kaus , että minä päiwä päiwältä tulisin sinul-le otollisemmaksi, ja hartammaksi. Mutta mi»
nun täytyy wielä elää ihmisten joukosa, josa
alinomaa eteen tulee synnin kiusauksia, ja omat
pahat himoni owat minulle pahimmat wiholli-set. Sentähden warjele minua surultomudes,
ta ja pidä minua walpana ja wiriänä sinun
apuS kautta wastan sotimaan kaikkia kiusauk-
sia ja kaikella miehudella niitä woitlamaan.
Kuinka siis minä niin paljon pahaa tekisin ja
rikkoisin minun Jumalalani wastan? Kuinka
siiS mini synnin tekemisellä sinun, minun pa-
raS Hywiu teriäni, murhelliseksi saattaisin? An-
na minun laia muista kuin synnit himot ru,
pewat nousemaan minun sielusani. Minä tah-
don wirkani toimiluksisa olla sitä ahkerampi, ja
otta waacin niistK tiloista, joisa minä taidan
lähimäisilleni awullinen olla- Puheisani, töi«



säni ja kaikesa käytökseni tahdon minä elä niin
kuin Sinun oilias palwelias, ja noudalta
sinun pyhää esimerkkiäs, ja pita sinun siuna-
tut opetukseS minun silmäini edesä. Jos sinä
sallit minun murheisiin ja waiwoihin joulua,
niin minä tahdon lohdutta nunnani sin»n armoS
muistolla ja ijankaikkisen autuuden toiwolla,
josa on täydellinen ilo ja ei yhtälän surua ei-
kä «valitusta. Anna minulla olla tämä aiko«
mus ja mieli loppuun asti. Minä «vahwasti
uskon sen, ettet sinä koSkan minua ylön anna;
sinun haltuuS annan minä itseni sielun ja ruu»
min kanssa. Amen.

Aamu,Wirsi Pyhän Ehlollisen
p a i w ä n ä.

W- k. Tule Pyhi Hengi luoja i» n. e<
sieluni on halusa, Sun tygöS, lesu,

tulosa; Sun haawojas mä katselen :,: Ia
kuolematas muistelen^
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2. - Sä kärseil koston angal.qn Ia kallistit
pääs kuolemaan, Ett' uunä ilon ihanan :,:

Elämän saisin taiwahan.
3. Sä armosi' kulit mailmaan Kirottu,,'

ristis' rippumaan; Sä olet wihan lumal..n
:,: Gun nöyrydelläs sowittan'.

4. Ei Jumala meit' tuomitse, Jos sie-
lum' lesust' himoilsee, Jos ansiohons lurwa-
pi :,: Ia uskoll' wastanottapi.

5. Sen uskoo minun sieluni Ia fiin' on
minun eloni. Waikks' tuomioll' nyt tulisit :,:

Niins Armolln.en olisit.
6. Ei kuolema mua kuhista, Sill' Ju-

mal' uskon' wahwista. Niin että iloll' hau-
tahan :,: Mä menen ja silt kunniaan.

7. Ah! anna armas lesufhn' Nyt ruu-
mis , weres , Etl' kuolematas muis-
taisin :,: Ia yhteylecS tulisin.
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g. Mä ristis lygbn riennän nyt, Jos' o«
lec itses uhrannut, Siinä näen roeren wuota»
wan,',: Jok' ompi weri Jumalan.

9. Hl' anna minun unhotta Sun rakkau»
deS suurutta, Mua estä myöskin paatumaSt'
:,: Sua murhellisekg' saattamast'.

in. Sä sydämeni pehmitä Ia sielun' syn«
nist' selitä, Ett' tyqös oikein käändyisin :,:

Sun rakkauteeS tulisin.
ii, MuN' wahwa aikomus se ann', Ett'

askeleisas waellan, Sek' ristis' että riemuja
:,: Sek' eloS' että kuollofa.

12. Anna mull' oikia parannus Kans kai»
kist' synneist' lakkamus, Niin on mull' mie«
li iloinen ;,: Enk' pelkä silte mitäkän.

i§. Ia waitta syndiin yllytys On mail«masa willilys, Niin kuolloS muisto ilmoittaa
:,: Kuink' syndi ompi kanhia.

<«
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14. Kuin Istld' sinä hyljällin Kuoleman
kowan läsihin, Niin äl' mua hyljä ensinkän
:,: Waan asu aina lykönän.

15. Jos minä rupen eksymään, Niin tu-
le , Paimen, etsimään; Mua ota armo-syli-
his:,: Etten hukkuis synnis' sywiiS.

,6. Ann' andeks' crheiykseni Ia wahwist'
wahwaks' uskoni, Sill' kallill' ruumill', me-
rellä :,: lont' nautifen läöll' päiwällä.

17. Nyt riennän tygös lesuinen, Ann'
ruumis, weres minullen Ia ole minull' osa-
na :,: Sek' täällä ella taiwasa.

»8. Si aut' mua wilpittömäks' tääll',
Ett' sydämell' ja elämäll' Sua rakastan ja
palwelen :,: Kans kuolematas muistelen.
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Ehlo.Wirsi Pyhän Ehlollisen
p ä i w ä n ä.

W. f. lesus kunnian kruunun k«nda j. n. e.

->iljl! nyt, sielun', ratki, Kuin sait armon
Ie u scn Ia niin jalon lohdutuksen; Sill'
Hän anssdi sinull' kaikki, Oman ruumins ruak,
si WerenS pyhän juomaksi.

2. lesu, Sö mun olet suonut Tulla suo»
sioon Jumalan Ia ei «vihaan «ngaraan,
Waikk' olin Sinust' luopunut, Kuileng' mi»
»un vuetit Autuudella kaunistit.

3. "set Paimeneni, lolda kaikkee
Eyndiä wastan wahwutla Tulee ai-

na sielulleni; SenwuokS' siiS nyl iloitsen Si"
nus', lesu, riemuitsen.

4. Armons soi mull' Jumalani Ia wiel'
synniSt' wapauden SiiS mä hyljän wääryd«n,

O 155



Ripun lesuksesa fiini, Niinkuin kastes'wan«
nonut Olin Hänell' luwannut.

5. Mailman luojan Isäkseni Olen saanut
kelwotsin, En siis ole onnetoin; lesus tuli-
»veljekseni, Pyhä Hengi wetäpi lesulsehen liit-
täpi.

6. Halull' hartall' kandamahan Minä miel«
lyn ristiän , Kuin sain leiman elämän / le-
susiani rakastamaan; Sillä Hän mua autta»
pi, Taiwasehen saaltapi.

7> lesus elämän' on ratki, lesus loiwon,
turmani, lesi-s lohdutukseni, lesus minull'
ompi kaikki. Sinull' annan itsen wiel' Tääll'
ja ijäisesti siell'.

>
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