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O! Korkein Lohdutus tuffasa, Aut' etten
velka kuolemasi,, Koff' sitä unt maistan,
Nijn pysy taalla Tykönan, etten Sinuct
poiskiella:Kyrie Elecson!

pira minun mataman, mnllaja: ja
jos minua aamulla erstr, nijn en mi«
na ole. Näillä sanoilla, jotka owat ne

wizmmeiset Jobin 7 Lugusa, alotau nunä mi«
nun wijmmeisen puheni surun laxosa teidän ly-
gönne, jotka nijn suuresa paljoudesa täsä koosa o<
lette, katselemasa minun meristä illoskäymistäni
mailmasta. Nyt pitä minun rr.akaman muUa«sa :c. Eoestuodut Jobin sanat owat itsesans sel«
kiät, ja ej tarwitfe yhtäkän selitystä: minun esi-
merkkini on andawa painawimman päällesowit-
tamisen nijstä, kosta minä' ojennan pääni rante»
helle »a minun teloitettu ruumihini maahan alas'
kaiwetaan. Että cläwäiset puhumat kuolleitten
ylitse, on asia jotame pian jokapaiwäiststi nii-
tä nijnkutsututta Ruununsaarnoja kuußesam ha«
waitfemme: mutta että kuolleet puhumat eläwil»
le, kuoltuansa, se näyttä olldommalie; kuitengitt
on se tok, kosta Pyhä Raamattu sijtä meille an«
da todistuxen: Apostoli sano: Abel puhu wielä,
maikka hän kuollut on, Ebr. 11. Jos nyt A-
bel ustous ja werens kautta puhu, sittekuin hän
kuite>'Pn ennen usiambaa tuhattawuotta onkuol-
lm:nijn olen milui ajatellut jotakin puhua/
ehkä minä sekä maallisen että luonnouisen elämä-

ni



3
z»i wuozl jo,en paljo muutoin, kuin kuollut olen,
silla'rauta, joka minun elämäni langan on poikki
leikkawa, on jo teroittettnjarippu nilkoillani.Se
on urhollisuus ymmärryxeldä, uijtä uffoa jotka
ei ole uskottawat; mutta tahdon Urholltsuus on,
kärsiwällisesti, kandaa waiwojansq 2).

Moni teidän
la: kuinqa se on mahdollinen, että M mies', joka
löytä itsensyhdesämailman edes niin onnettomansa >,a peljättäwäsä tilasa, taita ahdistunen tähden
awaata suunsa ja puhua?Eikö häwäistys mahda
särkeä hänen sydändänsä? Cikö se pilka ja häpiä,
jota hänen karwas osansa hänelle jakaa, mahda
hänen ajatuz-iansa ja muistoansa sekoitta? Elikkä
wähinnäkin mahdajZkuoleman pelko tehdä kieldck
kelwottomaz!i, hitaaxi ia kangiaxi puhumaan ja
sydämens ajallista selittämän? Sellaisia teidän
ajettunanne minä kohtelen tällä wastauMa:ei
ruumis tunne yhtäkän kipua, kosta sydän on tai«waasa ja taiwas sydämesä b).

Jerikon lvesi oli nijn paha jakatkera, ettei a<
sujamet tatnnot sijtä juoda, mutta sittekuin Pro«
pheta oliheittanyt wähän suolaa kaiwohon,nij«
tuli wesl hywHi ja terweliisen' 2. Kun. K. 2:, i.
Jos ei lohdutuxen Jumala ansaitsemattomasta
erinomaisesta taiMMestaMmosta oliss wuodar»
tainlt woimallista lohdMustans minult heikoen sy<
dämmeeni,ja sen kautta olist makeuttanut minun
karmasta tustaant, nijn Mins Wä uskon, mcl

A i. minä
«) imprddabi!!» creciere, foitltuciumteNeAuz cll; seä ina-

Icllmz pulienccr perferie, NX<: turlituäd vuluMÄtiz eli.
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Mins,yhdengän sanan puhumata, jota pikemmin
sitä paremmin häpiästäni ja miheliäisyydestäni
päästäxeni, kohta olisin andanut peittää kaswoni,
ia heittänyt itseni Böwelin kirwen alle: maansit»
te kuin minun lesuxeni suuta annoi minun ma»
kialla hänen suuns andamisella, sittekmn mincl
sain maistaa sitätaiwaUista mannaa,nijn minun
on käynyt niinkuin Jonathanin: kosta hän satut»
ti saumansa pään hnna/aan, niin hänen silmän,
sä wilpannuit i

lä platsilla Herran woimasa nijn tywenella mie-
lellä ja Imualasani makuutetulla sydämellä, ettck
mmä ennen tätä, usiasti e>m'mmin hämmästyxisä-
ni olen seisonut Saarnastuoliani. Nyt minä oi»
kein ymmärrän Pawalin sangn: Nijnkuin mur«
beUiset, ja kuitengin aina iloiset 6: l«.
Nyt käy minulle niinkuin sillä pienelle yön wal,
keudelle kuulle: maikka hän toisinansa meidän sil»
nnsämme pimene, niin kuitengin se osa kuusta o«
kukas, joka on auringoon päin käätty; samalla
tawalla, maikka minun ulkonainen tilani on tei«
dän edesänne pimiä ja surullinen, nijn kuitengin
minun lesuren rakkaudelda auringota ylcmmäxi
wedetty sndämeni, on täynnä rauhaa <a iloa Py«
häsä Hengesä Rom. 14. Jos tahdotte tietä, min,
gä kautta Jumala tämän lohdutuxsn ja rohkeu,
den on andanutminun sydämmeeni wuota?nijn
minäwastannukoufen iasanan kautta; rukouxel'
la olen minä niinkuin Moses saumalla ( löi kal»
liota ) kolkuttanut taiwaan owen päälle, ja mi-
nulle on awaattu nri lohduturen lähde sanasa,
josta minä juon rikkaan lohdumxen, nijnkuin i-
mewä lapsi imee makeimman maidon aitin rin-
nasta. (Yhdet



Mdet ainoat sanat Pyhästä Raamatussa o,
war olleet woimallisemmat minua ylös ojenda»
maan ja ilahuttamaan, knin kaikki minun pahal'
da mailmaldani minulle saatettu hipiä on minua
tainnut surulliseni tehdä' kosta Pyhän Hengen
waikuturesta nämät Apostolin sanat lanqeisit mie-
leeni: "lEus että hän oli pyhittäwä kansan o»
"malla on ulkona portista kärsinyt;
"niin mengämme siis hänentygönsäulos leiristä
"kandatn hänen pilkkaansa. Sillä ej meillä tas
"sä ole pysywäistä kaupungita, waan tulcwoisia
"me etsimme," Ebr. 1;, 14; niin owatsen alla nämät lohdulliset alatuxet tulleet minun
mieleeni: O minun kalliin Lunastajani Herra.lesu, kosta sinä ulos menit Jerusalemin kcmpuw
ginportin kautta, niinkuin pahantekiä, golgaihan
miellä kärsimään ja alakäymään wäkiwallalna
jakirottua ristin kuolemata;niins wi!nsti;o siiloin
kaikkitietäwäisi)ndes walkeudesa näit, että seit
Ruottisa ylönkatsotun Hrcnnerin tänäpänä piti
uos käymän Stockholmin eteläisen kaupungin
portin kautta kaulan leikkamisen häpiällistä kuo«
lemaa kuoleminaan' mntta minun kaifkein rak,
tain lEsuxeni, sila häpiää jota sinä kannoit,
kosta sinua pilkattiin, kaswoille syljettiin ja päätä
sinulle wäänncldiin, sitä et sinä ollut kostan aift>
sainnut, sinä olit kunnian Kuningas, mixi sinä
tahdoit nijn piikatuki tuUa? Sitawarten, poikani,
wasta hän menulle, että minä täuäpänä pyhitätsm ja poisottaisin sinun häpi is: kuinga minä nyt
muutoin ajattelisin kuin näin? Jos lEsus rak-
kaudesta minua kohtaan es ole woltänyc kandaa
minut, ja pilkkaani, nijn kaupungin si,

A; Mä



sällä kuin ulkona siitä, aina pääkalloin paikalle ia
ristille asti, nijn tahdon myös minä kiitollisuude-
sta händäkohtaan mielellänitänäpänä ulos käydck
tänne leiriin, kandamaai» hänen piikaansa: minäsanon hänen pilkaanja: sillä sen salaisen ja liki»
simmän yhdistyxen woimasta, kuin yhden usto,
waisen Jumalan lapsen ja hänen lesurensa wai«
hella on, nijn omistaa lEsus sen uffowaisen
sielun kärsimisen, nijnkuin se olis hänen oma
kärsimisensä. Tasa käy sananlassun jälken; mi,
tä yhdellä ystäwällä on sitä taita toinen naut,
tia c):sentähden otan minä lEKlxen wanhursta«
Uden, jahän otta minun pilkani; hän otta minun
weriruffiat syndini,- ia minä otan hänen werisen
ansionsa, en minä sillen elä taikka kärsi, waan
Christus elää jakärsi minusa ja minä hänesä; sen»
tähden eikä häpiä eikä kadotus taida olla minusa,
sillä minä olen Christuresa.

Kosta minä nyt tällä muotoo uston silmillä
risiini salaisuutta katselen, nijn, sen siahcm,,että
minä, nijnkuin te ajattelette, seisoisin ja häpeisin ta-sa paikasa, en minä mielestäni taida kyllä iloitasen ylitse, että lumalaldani saan sen kunnian,
ehken wiattomudesa, kuitcngin jollakin muotoo
piikasa, hänen poikans kuwan kaldaisexi tulla.

Tämä on pri pimiä tapaus ia hulluus luonnoK
lisen ja maallisen ihmisen mielestä: Hercules «)

ei taitanut woittaa?ln3eusia ennenkuin bän nosti
hänen ylös maasta, hänen ämstänsä Nljn kau<
wcm Klin sydän rippu lusndokappalelsa, ia on

tsylU

*) t!uh<ii!l juttu>n jalkczn,
ri, w! d»:n ylZittfttci', lumZliM sMW, my'
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täynnäns mailman rakkautta, nijn rippU myös
pettct ymmärryzen silmäin cdesä, ettei ne nnda
käsittää, kuinka manna ia makeus taita lähteä sen
kuolleen jalopeuranraadosta; se on: Kuinqa lu>
malan lapset, waikkaheillä ulkonaisesti olisrastain
wiheliäisyys, kuitenqin siitä ja sen alla löytämät
sisälliscsti tykönänsä käsittämättömän suloisen loh-
duturen. Tätä,sanon minä, ei yrikänluonollinen
ihminen ymmärrä eikä tiedä; mutta hywästi siu-
nattu olkonlumala! joka on awnnnut minuil sil»
mäni: miuä maistan syömäristä lähtemän make-
uden Duom. i^: sillä sitteknin minä rastahan kil«
woituren jälkeen Jumalan armon kautta melkein
olen oppinut sen tarpeellisen ChrijMisyden läryn,
joka seisoo itsens pois kieldämises: sittekuin minä
Mn itseni kokonans Jumalalle nijn
on mmull tahtoni kaiketi upotettu jaylös nielty hä-
nen tahtoonsa: nijn että Jumalan tahto jaminun
tahtoni on yri tahto: minä tahdon mitä hän tah-
to, sillä minä olen makuutettu, ettei, hän, mjnkuin
minun Isäni ja minun Jumalani, tahdo minulle
pahaa, minä tiedän kaikki lumalalda tuleman
mitä minulle tapahtu; jos se tule lumalalda, jo»
ka on hywydenlähde, nijn se mahta ollahywä: jos
se on hywä,ni;n en minä taidaa muutakuin iloitasen ylitse. lasijnä te kuulette syyn, mingätähden
Minä Apostolin kansa sanon: nijnkuin 'murhei-
nen, mutta aina iloinen. Ei kukan ole siihen näh-
den onnellinen taikka onneloin, että toinen hänen
sellaisna pitä,waan niinmuodoin hän on onnelii,
nen taikka onneloin kuinhan itse tilaansa onty-
tywäinell taikka tytymätoin.cyTe Katselette mi<

A 4 mm
</) zNcnci lentu tslil vel infelil.
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mm v<s.Nlem,ja ette muuta hawaitse, kuin sllma,
hylätä japilkkaa mailman edes: Waan minä no<
sian sslmäm Stephanin kansa ylös taiwaseen, ja
minä ncken jo uzkosa kruunun, wanhurstauden, i<
lon ia autuuden, jollaminun lesurcni kohtikanä
minun o?» lahjottawa. Sentähden nijn wähän
kuin häpi 'minua taita liikuttaa, nijn wähäntaita

kuolema;, pelko minunsydändäni huolettaa.
Kuolema, joka lobilda kutsutan pelkoill kunin<
.ac-z-i, hän on luonnolliselle ihmiselle hirmuinm:
kuoleman seurakumpani yhdelle katumattomalle
ihmiselle, joca on pimiä tulesta ja tulikiwestä pala-
ma ijankaikkisnus, on peliättäwäinen. Mutta nri
Jumalan lapsi, ?oka on saanut elämans Christmxesa, joka yanesa on tehnytkutsumisensa wahwari,
ia uston kautta saanut ylitse woittawaiscn Hen-
gen todisiuxen sydameens autuudestansa: se lukee
kuoleman rorkeimmari woitorcnsa. Nijn minä
mnös nyt teen: kuinqa minä kuolemata wihaisin,
jok en pidä koko mailman kunniata yhden sormen
knäo.ihdöxen arwoisna Mautuutta wastaan,kuinse minulle saattaa: kuinga minä pelkMn kuole»
mata,joka,halustaulossanomattoman taiwallisecn
riemuun, en huoli siitä wijmmeisesta kirwen lyö-
misestä enemmin kuin kirpun puremisesta. Terwe
tuldltas rakas kuolema! terwetulduas minullMo»
sekein.' tule! tule! ja wie yhtä waiwattua Isra-
elltaa ulos Egyptistä, josa Pharaon käskyläiset,
pahat ihmiset, owat hänen rasittanet rastaalla ty«
olla l'a tehnet hänelle elämänsä juurikarwaari.

Wiisitoista ajastaikaa olen minä,ulkona tämän
waldakunnan rajoja, seurannut sodan waaroja, ol«
lut rautoihin jakahleisiin suljettulm,fangina We-

näl«



naisien ia TmkkeinaNa, ja ulos seisonut niM
waaroj.i, joita ftnkallaisetkowattapauretnhteift,
sii myötäns tuomat; kuitengan ej ole nämät wai<
wat nijn paljo ahdistanet minun mieldäni, etrei
ne monelaiset hirmuiset myrkyllisten murha klcl-
dcn walhec wielä enämmin ole arastelet minilu
sydändäni; wina olen Davidin kansa saanut tn--
ta, "mitä määrä Heli taita tehdä/ ja mitä se tai'
"ta toimittaa, se on ollut minulle nijnknin wake-
"wän teräwät nuolet, niinkuin tuli katawisaPs' 20

3,4.Mina olen wihollisen maasa lnöty miekan sn»'
Ulla, ja se on tehnyt kipua rnumisa, mutta minä
olen maanmiehildäni lyöty suun miekalla, jase on
raffaammaUa tawalla haawoittanut sielua. Mi»
nä tunnustan itseni Jumalan edes oleman yhden
mistä suurimmista syndisistä, minä olenManaan
kansa paljon pahaa tehnyt, jasuuren pahennozen
matkaan saattanut: minä tunnustan myösmail-
mau edes, että minulla on ollut monda erehdystä
jarikosta; se wirku tuli, joka syndymähetkellä pe»
ri'ynnin himosta syttyi minun sielujani, on sitte
«sein tygoottawasa ijäsä, minulle mielipahan, u«
los lyönyt turmelewaiseen liestaan; mutta sen mi-
nä nyt wilMmeisMani kuitenqin sanon: jos wi-»
han ja kateuden siasa Christillinen rakkaus olis
minun menoani ulos toimittanut, nijn ej suinqan
raissaa olisi malaari katzottu, Evankeliumista
puhuarcni, paljo w.ihemmin olis minusta ulos
leivitetty niin hirmuisia walheita, joita mailmnn
duomari kerran on ilmoit-
tawa, ettei ne kossan ole todet oleet, silloin saa«
da» nähdä, jos ej moni tehdyllä wöllä ole ccsi-
«vt minua panctciia ja minun päälleni walehdcl-

A 5 la,



la, sen päälle, että omista pahoista töistäni, ioi<
ta minä en ole tainnut ilmoittamata olla, olis
itsens sunrembaan rauhaan aftitanut. Minä sa»
non nyt niinkuin totuden, jolla minä msnen ijan»
kaikkisuttcen! ehkä minä tunnustan itseni, oi»
keudella, joka itsens Ruotsin laisa perusta, oft
kein olemaan kuolemaan dnomitun, nijn tietä
kuitengin Illmala niin oleman: nimittäin, josei
walhe, wiha ja kateus minua olisi nijn maiwan<
nutia rasittanut, niin en minä sningan olisi täsätänäpänä soisonut: sillä minun sielulleni on tullut
ikäwäzi asua niiden-tykönä, jotka rauhaa wiha'
wat. Kuitengin ylistetty olkon Jumala! joka an«
da sen päiwän walleta,jollaminä' otetaan ulosKe<
darin majoista ja kätketän hänenmajasans pahan
kielen ruoffasta. Ryt korottaa hän minnn pää<
m, minun wihollisteni ylitse jotka minun ymbä-
rllläni owat: sillä minä tahdon hänen maiasans
kijtosta uhrata, minä tahdon weisata ja soittaa
Herralle ijankaikkisesti. Mutta pois. pois! te
harmilliset ajaturet, jotka tahdotte sekoittaa itsen»
ne minuniloonijahämmendä sen huwitufen,kuin
Minulla on autuallisen kuolemani tutkimisesta: o!
makia kuolema, minä halajan sinua, nijnkuin pal-
welia halaja marjoa l'a orja työnsä loppua Job,?.
O! autuallinen kuolema minun suuri woittoni!
Pauhawast' meresi' rannall' saan

Iloisell nosta totta,
Mun ruumin' hautaan(hirsipuun alle) pannahan

(anna raadon maata)Hengeni Jumal'ottaa,Pimeydest' walkeuteen,
Köyhydestarikkauten,

Lewottomundest' lepoon
Kossa



Koska Philippus Macedonian Kuningas kuu»
Athenin kaupungin jalosta kaune-

udesta, tuli hänelle sellainen mieliteko sitä omistaa,
että hän sanoi: Taikka rayalla eli miekalla minä
laitan, että tämä kaupungi tule minun omareni e)
Minä tiedän janäen yhden toisen kaupungin, Ie«
rusalemin joka ylhällä on; »osa autuat suurembia
saawat kuill halainnet owat,O josa minua odot-
taa yzi seura Engeleistä ja kruunatuista pyhistä,
josa minä en ainoastans saa olla osallisuudesChristuren kirkastetun ruumin kansa s josta nxi
ainoa wel en pisara taita aumani tehdä), mutta
josa minä myös löydän kaiken autuuden lahteen,
kuin on se suuri lehowa, wnga kaswoista ulos»
sanomattomat hekuman wirrat ruumin ja sielun
päälle wuotawar, ja sen kaiken nijn
la muutoilla, että wielä 109 wuoden perasti
(Minä puhun ihmisten tawalla, sillä taiwaas ej
lueta wuosia taikka aikow, että kaikki on ilankai-
kinen) ilo on »iin uusi ja uiin makia, kuin se oli
ensi silmcknräpäyxes taiwaseen tuldgisaa, o kuiw
ga mmulle jo maa on halpaa taiwafta ajatellesa-
ni; sentähden minä sanon: raudalla ja itscßö"
welin tahdon nunä awata ltftlleln tänä/
pänä tien ja portin siihen kaupungiin, ja en mi,
ua minun ulkonainen ihminen hukkuu,
siilä minä lieden että minun waiwani loka kuiten,
gin aiaMncn ia ftatta syhden aiiwan
lyömän kautta) iankaikkisen la määrättömän kun»

n ian
c) !)Vc: urdz meft ln, ve! ziuu vei M,

ciam.
t) Ut-l!!ylum MZMi» KllN, <?v«m



«jan minulle 2 Cor. 4: »7- Paina, Breuneri sil»
mäs wähäisen umbcen, ja sinä olet kohta näkewa
«iankaikkisen ilon. Jaa nyl millä kijtän Jumala»
tani, että yxi kuolema ja taiwas on. Ia tämä on
nyt mitä minä enimiten omaxi lohdutuxexeni olen
tahtonut puhua minun rohkeuden! syystä, toiwO'
tuxella että se mahdais joutua nijlle waroituzeri,
Jotka taitamattomudesta (en millä tahdo kolvein»
min sanoa)Jumalan Hengen armolahjoja minu-sa owat pilkannet, senkautta että he sen taiwalli-sen lohdutuxen woimallista waikutusta owat siri
ulostoimittanet kuin syndinen ja luonnol!i!>en 0-
lis. Rakkaat ystäwat, en minä tästä sen päälle pu<
bu, eitä minä malttaisin teidän ajattoman ja pe,
tustamattoman haluttoman duomitsemisenne ylit-se; ej, minä teen sen kansakarsiwällisydesta, ja
tahdon etetterupeisi Jumalan duomarill wirkaan,
ettette senkautta lanaeisi hänen kostoons ja hänen
rangaisewan kätensä ala; siNäseon kuitengin roh»
kiajaylpis edes ottaminen, ettäyxi ihminen ustals
da taitamansa sitä duomita, joka hänen lämm»
mäisens sydämes salattu on, se on vxin yli Iu«
malan kaikkitietäwäisyyden omaisuus, ja hän onse ainoa joka taita tutkia sydämen ja koetella mu«
nastuut.

Nyt käämän minä puheni yhteisesti teidän ty<
gönne jotka täsä saapuilla olette, ja kosta minä
tänapanä tänne tuotu olen tällä platsilla minun
maallista majaani pois pannaxeni, nijn olen mi'
nä tahtonut siitä ahkeroida, että te minun kuole-
mani Meelipidaislttemuistosa tämän manauren,
loka kuulu näin Phil. 2: 1 Laittakat pelwolla
jft wapistnxella, ettei te autuazi tulisitte. Joka onsama



sama kuin se jotaPetän «Epist. i. näillä sanoilla
«!os merkitsee: Katsotat, että te teidän lvijpynw
senne ajan pelwosa waelaisitte.

Plinius on kirjoittanut myyrästä, että se eläi-
sä,ya on sokia, mutta kuolesans alka silmiä awaja»
maanZ). Meidän ihmisten kansa on pian samoin
laita, mmkauwan kuin meidän aikamme iloisesti
kuluu, nijnkamvan kuin me elämme maallises
muches, hekumas ja suruttomuudes, nijn emme
taida kostan oikein nähdä ja ajatella, kuinga la-
tomainen se warjomeno mailmas on, jonga perä«
on me sumimmaUa sekä ruumin että sielun maa»
rallanijn kijwasti pyrimme. Mailmasowaisemei-
dän petoUisilla turhuudellans, ja se käy nijnkuin
yxi oppenut on sanonut: ulkonaisen tunnon woi»
mat estetä,! waikutuzesans, koffa ne joita tul,de«
man pidäis tunnon ylitse asetetaan K); nijn ettal
yn' maallisesti mielistynyt ihminen on näkewillH
silmillä sokia jakuulemilla korwilla kuuroi, ej toisi»
kuin Catadupalaiset, yxi kansa joka asuNlluxen
wirran tyköni, joista Cicero kirjoitta *): että he,
sen wakewän pauhinan tähden yhdestä kostesta
(eli koukkchästä) sillä paikalta,owat nijnkuin ku«
ulon woiman olisit kadottanet. Nijn owat ne
maalliset oriat tunnosansa sowaistut, ej he taida
nähdä syndein kauhistusta, uuden syndymisen tar«
peellisuutta, smuttomuuden kadottawaista lop»
pua; he eläwat mailman kansa ja tekemät syndiH
joukon kansa, mutta kaiken tämän alla tekemät

itsel,
g) Ocu!c>s inc!pit muiiencio aperire.
K) Omne lenWle pulicum suplg imps<Hit l«m

, l-ltianem.
) In iiomnio sci^iuml.



itsellens kuitengin toiwoa autuudesta. Senkal<
laiselda sokeudelda ihminen waiwataalt »ijnkau»
wan, klnn hän saa elää snndises lcwosans ja ma»-
allises huwituresans:waan kuin Herra alkaa etsi-
stelemään, kuin lumalall nuolet owat tarttunet
sicluhun/kuinßelialin ojat rupcwat vauhamaan,
kuin omatUndo herujää ja alkaa kuulustelemaan,
kuinga kutsumistans Cb'istnres on tehty, tuin
kuolema uhkaa onnettomana ijankatltosuudella ,

ja helwetin liekkl joniinkuin seisoo syndism kaswo«
in edes. Ah! silloin rupewat wasta silmät aukenc>
maan, siiloin tahto sydän epäilvxestä, pelwosta
za epätoiwdsta pakahtua tuhandeen kappoleseen:
synnin tutkain ja omantunnon waiwa lelNnvat
sielusa niinkuin teräwät partaweitsct, silloin saa<
dan nähdä sisällinen turmeluxens, silloin syndi,
nen wasta hawaitsee, että hän on oikla Magur-
mitzabib, niinkuin Jeremia kutsu Patzhurin, se
on: pelko Silloin ej tahdo Phariftu«
sten wanhurffaus auttaa.- ej, ej! ej se kiulauren
hetkellä ole pysywainen. Jumalan wanhurffaus
jylisee ja osottaa niille stmruttomille suu-Christi-
tyille heidän osans ulkokuUattuin kansa yhdes
järwes joka palaa tulesta ja tulikuvestä. Uffokat
sitä joka koetellut on, se taita parhain siltäpuhua.
Sentahden minä sanon: jos te tahdotte wältää
nijn hirmuisen tunnon waiwan, nijn ulosieiso-
mattoman pijnan sielusa sehkcl, jos nijn olis Iu»
malan tahto, minä kylläck loimottaisin, että hän
panis kaikki sUrllttomat snndiset Yhden kowan
ahdisturen kilorman ala, ja nijn opettais heidän
ttmdemaan mitä suruttomuus sanoa tahto/ minga

tustan
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tuskan syndi jotäällä ajas sielufa taitaa matkaan
saattaa, kuinga katkera ja ulos seisomatoin pal»
jas esimakukin kadotmesta on),minä sanon wielä
kerran, jos ette kerran tahdo ylön myöhän sen
rikkaan vurpura junkkarinkansa nostaa silmiänne
ja nähdä Abrahamia taambana, njjn minä neu«
won teitä, että te pyhijtte suruttomuuden unen
silmistänne, katsotte ylös lesursn nimeen, yzi«
wakaisesti rupette autuudenne työhön, ja lai«
tatte pclwolla ja wapistuMa että te autuazitulette.

Z)z-i Jumalan lapsi, joka ajatustenskansa on Ui
los mennyt mailmasta, jonga meno on taiwaisa,
kosta hän seiso joniinkuin ijankaikkisuuden owel<
la, nijn hän saa, niinkuin minä hawaitsen, yhden
walkeuden joka ylitsekäy kaikkein kirjan oppineit,
ten taidon mailmasa.- minä olen myös jotakin lm
tenut; waan nyt minä löydän tykönäni, että sen
walkeuden wälilla, jonga kirjat owat sytyttänet
ymmärryxeen, ja sen walkeuden,"jonga Jumalasanan kautta korkian ahdisturen alla on andanut
sielusa ylöskäydä, sittekuin se luondo kappaleista
01l hänen tygöns wedetty, jonga minä Dawioin
kansa kutsun salatuxi totuuden ia salaUexi wiji
saudexi; o>t nijn suuri eroitus', kuil; pimenneen
kuun »a puolipäiwänä kirkkaimmaui paistawan
auringon wälillä. Sentähdey kuin.minä täsä
lumalalda suoduia walkeudesa meidän aikam
Cl)ristiUisyyttä katselen, nijn minä pelkän sanoa
mitä minä ajattelen; kuiteugin lesuren rafkau«
den tähden, wka minua waati, selitän minä aja,
tureni- Ab! minä pelkän, että tämän ajan CKri«
stityt suurimmasta osasta tulemat ijankMucU

kady"



kadotetuxi: syy ja perustus tMn minun pelkoo-
ni on tämä: minä olen arrestisäni tarkalla ahkeru»
della tutkinut Jumalan järjestystä, josa hän ijan-
kaikisesa totuudens sanasa, on luwcmnut ihmisel<
le autuuden andaa: muna kojfa minä senjälken
olenkoetellut nykyistä ChrisiillisyyttH, nijn olen
minä a.ateUut mitä Walla sanoi: Taikka nälnit
ei ole todet, elikkä' emme ole Christityt. i) Taikka
pita Jumalan voikkeman ej
taida namatChnstitytautuaxitulla, Philosophit
lPakanalliset wizsaat) uffoit nijnkuill pakanat,
mutta elit kauniimmasti kuin meidän Christityt:
me ussommc nijnknin Christityt, mutta elämme
iiäpiällisemmin kuin pakanat, jaa kuin perkelet
lhmisie:, hclhmosa. Mitä säätyä päin hywänsä
minä itseni käänän, sanan lyhdyllä kädesäni,
etsimään, nijn löydän minä kaikki olewan nimi»
ChristityiUä täytettynä, K) suu-Christityillä, jotka
y»liä palwelewat Jumalala la mammonata: mv
stä se tullee? Se tulee siitä: ettckperustamattoma»
sia kadottawaisesta luulosta tehdään itsellens
wiä ajatus autuuden saamisesta, ikänäns kuin tai«
waan owi itsestans jokaitselle aukenis/ nijnkuill
Petarin fanqihuonen owi; waan jos niin o!is,
mixi sitten Jumalan Hengi meitä nijn hartaasti
neuwois,että me pelwolla ja wapisturella autuut>
tam laittaisimme. Minä sanon nijnknin yri joka
ei enää yhtän osaa mailmas ota, ja sentähden ej
tarwaitse mielin kielin puhua: olkon se Pappia
MaMeri, Doktori eli Pispa, iosei hän sitä nuh'
tele, ettci enin osa mene edemmchl, waan pidätti

wat
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wat ulkonaiseen Jumalisuuden harjoitureen, ,'osei
hän teroita mailman ja itsemme poiskieldamistä;
jos hän luulee uffon Christuzen päälle taitaman
olla ilman puhdasta rakkautta Jumalan jameidän
lähimmäisem tygö: nijn hän on jokia taluttaja,
haalita, wäärä propheta jonga kielen kautta wal»
hen hengi satana puhu. Hänen huuldens puhe on
hänen suunsa syndi ja hän juttelekirouzia ja»val-
hetta. Psalm. 53: '3.

Se on yzi ijankaikkinen järkähtämätöin totuus,
ettäuffo lesuzen päälle meidän autuafi tekee;mut>
ta tosi on myös se: ilman pyhyyttä e» yzikan tai-
da Jumalala nähdä Ebr. '2:14. Sentähden ne
kuin eroittawat hywiä töitä, yhtä pyhää tarkaa
elämätä, uffosta, nijden pita kerran parandcimat»
tomazi wahingorens lHytckmän, ettei he woi eroit»
taa mitä Jumalanwanhurstaus syndisen ylitse on
yhdistänyt, minä ajattelen tulda ja kuitengin pi»
meyttcl helwetisa. Apostoli sano: meidän pita' lait»
taman: sanalla on hänen kielesäns erinomainen
pailw; jaosotetaansiUa, ettei tehoitte huutaa Her»
ra, Herra, taikka Juvalaistenkansa, tasä on Her»
ran Templi, meillä on se puhdas Lntheruren oppi:
ei,waan tasä tarwitaan «zi työ rakkaudes, yxi pysy»
wäinen kilwoitus, yzi lihan ristinnaulitseminen,
yzi Mailman poiskieldäminen, yzi wäkiwalda tai-
wan waldakunnan päälle, yzi juozeminen palkan
perään i Cor. 9. Ei kukan taida sitä kieldä, että
Apostolit ja heidän opetus lapsens, ne ensimmäiset
Ehtistityt,owat ymärtanet oikianautuuden tien:

, nijden esimerkin pitä lähes Christuzen elämätäso'
piman meille estkuwazi. Mutta ottakat nyt eteen»
ne se pyhä Uusi Testamenti, nijn hvwin kuin Kir-
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kohistoria, nijn teidän pitä saaman nähdä, ettei he
ole seisahtanet paljaseensaarnaan eli tietoon Chri<
stuMa, paljo wahemminulkolnusiin Jumalisuu-
den tapoihin; ei, he waadit uskon hedelmiä, Chri»stillisiä awuja,pyhää ja tarkkaa elcknätä. Sentäh»den päätä,» minä niin; taikka nytApostolit ja ne en-
simmäiset Christitytowat oleet hullut, jos he owat
tiennet että he helpommalla tawalla olisit tainnet
«utuari tulla, ja kuitenginpoiskieldäntt maallisenhuwituzen, jakaikkia kuin olis taitanut ilahuttaa
heidän luonnollista mieldäns; elikkä myös owat tä-
män ajan Christityt kaukana oikiasta autuuden
tiestä. Laittakat pelwola ja wapistuzelln että te
autuazi tulette.

Mden Christityn ej tarwitse ajatella ettei hän
waelluxens ajan allatäsä mlkilmasa taida olla i!oi«
nelsja tywwäinen sydämesäns, waikka hän pelwol»
la ja wapistuzeßa pitä huolda autuudestans:aiwan
hywin; ei tämä pelko estä iloa: se war,ele meidän
waiwonsuruttomuudesta. Sentähden sanoLuthe-rus: iloisembaa ihmistä ei löydy, kuin yzi Juma-
linen Christitty. tytär joka on saanut kallijn
demanti-sormuzen lsäldänsä, waroituz-ella hywin

hän nijn kallista lahjaa ka-
dottaisichäneUäon pelko, mutta wielä suurembi ilo;
hän pelkä että hän kewiästi huolimattomuuden
kautta kadottais nijn jalon sormuren, hän pelkä
jos sellaista tapahduis, että hän wihoittais isänsä.
Mutta hän iloitse kuitengin enämmil,; hän iloitse
isän rakkaan sydämen ylitse, ja hän iloitse sen saa<
dun kallijn lahjan ylitse. Nijn taita yhden luma«
lan lapsen tykönä pelko ja ilo olla yhdesä.

Tertullianus kutsu yhden Christityn sZlutiz fu>
nambulum, ihmiseni joka autuutta etseisäns nijn«



kuin nuoran päallähyvpelee; joka nuoran päällä
, hyppele sen pitä ahkeroitseman itstänsä että hywin
pysyä kohdallansa, jos hän tekee yhdengän harhan
asteleen, niin hän taitakewiästi langeta, jänistän»sa eli luunsa murtaa. Autuuden tie on kaita, ahdas
ja liukas, josei ojeti mennä edespäin, nijn lange-
taan oikialll: kädellesuruttomuuteen,wasemmalle
epäilyreen, molcmmalla tawalla syöstään itsens
helwemjn. Rudolph yri Försti Anhaltista, joka
Keisarin Marimilianw i. alla oli mönikahtamat
kenat Wenetianit woittanut, piti wapunasansa
yhden neitseu, joka fadisawapisewalla kädellä wei
ruokaa »hdelle jalopeuralle,täUäpäällekirjoituxel.'
la: Aina pelwosa. Mekannamme tawarame hei-
kossa astioisa,seutahden se on antuas, jokaainapel-
kaä: mutta joka sydämensä paadutta se langee on-
nettomuuteen. Pxi opettaja on sanonut: karitsa
joka makaa suden kansa yhdesa luolasa, pelkää ia
»vapisee alati. Ah! mitkä ei meillä ole raatelemat-
set sudet nijn hywin sisällämmekuin ulkona meistä:
mailma on yri ryöwäritten luola, satan käy ym«
bärins niinkuin kitjuwa jalopeura etsein kenen hännjelis, scntähden palwelkat Jumalalanne pelwol-
la, ja iloitkat wapisiuz-ella; laittakat pelwolla ja
wapiiiuz'ella että te autuazi tulisitte. Kosta yxi
kunniallinen palkka on odotettawana, nijn wai-
wasta ja työstä ei lukua pidetä; taiwaan autuus
on nijn arwamatoin ja suuri, kuin Jumala itse on;
niinmuodoin kuin hän itse» on meidän autuudem
ja kaikki kaikisa, jos sitä silläkin pidais itsellenstoimittaman, että itse helwetin ja kaikkein mml»
man pijnain kautta käydäisin sen perään, nijn eise olisi lijazi: yziaino silmänräpäys taiwaasa, tai
ta kaikki maz-aa. O sokiat mailman orjat! mitä

B 2 tc



te toimitatte? nutä te työtä teette? mingä perään
te juoxette?kunninan,rikkauden, maallisten etuin
perään ? Etsikät niitä kuin Christitylle paremmin
sopimat. Mitä sellaiset owat, yri marjo, tomu,
tuuli, elikkä että' minä Pawalin kansa sclkiäfti
mahdan sanoa, ne omat raiffa. En minä nyt tay»
do puhua kansanne niinkuin Ch> istittyinkansa, sll'
lä siinä tapanzes taidaisin minä Jumalan sanasta
vastaansanomattomasti teille että Juma-lan lapsen ci suingan pidä pnrkimän mingan sel-
laisen perään, ei; Christussano: kootkat teillen-
ne tawaroira taiwaasa, joita eikä ruoste eikä koi
kuluta. Minä tahdon nyt maan puhua kansanneniinkuin järjellisten ihmisten kansa, ja jättä tämän
ainoan teidän tarkembaan rcräänaiacuz'eenne; an«
na olla o ihminen että sinä nijn kanwas ennättäi-
sit mailmasa ja tulisit omistamaan ne upeimmat
maalliset onnellisudet, uijnkuitengin seiuälkenkuin
muistelen lukeneni B^elhinrcntykönä: Ei yxikän
ole niin onnellinen taikka säätyynsjatilaansnijn
tytywäinen, ettei wielä jotaknta häneldä puuttu»
wata itselleni loimottaisi, l) Eikellän ihmisellä o»
le koffan ollut enämmin maallista iloa ja ajallista
onnee kuin Salomonilla, maan sittekuin hän olikaikkein hekumain piirin lävitsejuosnut. mailtanut
ja koetellut kaikkia, langettaa hän nijdcn ylitsesel'
laisen paätören. Se on kaikki turhuus. Ilmanepäilemätä on se Jumalallinen edeskatsomus sil-
lä etteimeidän huwituremme täällä alhalla ko<?an
ole täodellinen,tahtonutandaa meille salaisen mui»
stuturen, ettemme tähän maalliseen ajatuxiamme
kijnnitäiss: Jumala yrin on meidän sielumme le-
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poa suopa testipaikka. Wann minä tahdon men.
nä wielä edemmäs ja Mä sinulle o ihminen sen
ajaturen,ettäs taidaisit mailmas saadakaikkia kuin
lihallista mieldas huwittelis;nijn minä kysyn, nstä»wäni etkö sinä ole yxi matkamies?eikö sunpidä kuo«
leman? se wcmha lijttoon totisesti wahwa. Ihmi-selle on eteen pandu kerran kuolla. Ebr. 9:2.7. Jos
nyt ihmisen pitä kuoleman niinkuin witzisti pitää,
elämä juore ei taida pidätetää m); niin on se kai-
keti wastamatoin hulluus, ettei se sokia sielu pidä
muresta hywästä majasta, ehtoz-i, minä tahdon sa-noa, kosta hänen elämclns auringo on lastenut.

Saarnata sanotosinKirjansa '2. Ei ihminentledä ackaans. Ia se on tosi: mutta kuolemansa
Neta hän kuitenainettäse onwiA: taiwahan tietähan kunnialliseri; helwetin hirmuijert; ijankaik-
ktiuuden loppumattomani; elämän Inhykäiseri;
kaiken tämän ihminen ttetä. Tämän hän ustoo,
jakuitengin pitää hän ainoastansa siitä hnolda ,tuin»o, 22,32elmsiambia wuosia (kukatiesi ei nijn
monda päiwääkän) taidais tullaruumin ia tämänajallisen elämän tarpeeri, mutta siitä, josta sillekuo-lemattomalle sielulle ijankaikkisuudes taidais kän«da hywin taikka pahoin,ssjtä hän ei pidä huolda. OJerusaleminsokeuttaijolla mailman orja nijn lyötyon, ettei hän ajattele mitä hänen rauhaans sopis.

Uflamlain hnlluin edesottamisien seasa joita minä waelluxeniojalla nain, on tämä ollut yxi: minä ole» tundenut ihmisen, joka
ostihewolsen 32 Riitin Valerilla, waan jongunajan perästä ajoi
han sen kuoliaxi, jänistä takaaajaisansa, jongahän wihdoin satombna ja olis siinä maasa tainnut myydä 5 eli 6 hopiäyrijn,
meidänrahanlastnn jälkeen! minä ajattelin sissoin että tämä ha>ne» työnsä oli mjdm luqusta joita tuli kalua ja häwetä. Mutta
tuhatta kertaa suuremman tyhnlyyde» ne suruttmuat ihmiietosot-
tawat jotka heidän sielunsa, sen taiwaWn kirkkauden Mon, ftnm) Curcit, u«sc» vit» äetineri. käsittä'



käsittämättömän Jumalan sateen, mailman turhuuden fn kato-
waistn syndisen himon edestä, narrin kaupalla saranalle ylön-
andawat. Ah! Esau» hulluutta. Jumala loi koko mailman 6
päiwän sisästä: waan kuin lesus tahdoi meille stn kadotetun au-
tuuden takaisin woittaa, nijn täydyi hänen, kuin kolmelymmendä wuotta kärsiä, työtä tehdä ja kuolla sen edestä: se
»nahta olla yxi arwamatoin tawara, jota lesus nijn wcrisen ja
pitkällisen työn kautta meille on ansainnut: tahdoi sitkos sijss, y,
ihminen, nijnhäjysti pois tuhlata tämäntawaran; scntahdkn pel-
Mtkamme ettemme jostushänen lepoonsa tulemisen lupausta hyl-
jläiji; ja ettei kengän meistätakaperin jäisi. Opettajat Inulewae,
että /e esirukous jonga Stephanus teki, kosta hän kiw-tettijn

,

vn kaändanyt Apostolin Pawalin: minä tahdon nyt nijnknin yri,
joka waelda kaiken mailnmn tietä, wuodattaa yhden sydämellisen
sii sisällisen esiruksuxen niiden, synnis ja suruttomuudes maka-
«vain sieluin edestä, että Jumala tahdois tämän minun hywän-
tahoiscn puheni^autta,jonga minä nyt wercllani olen wahwista-
«a, nijn liikuttaa heidän sydämensä, että he suruttomuudestaylösheräjäisit, ennenkuin he peräti poisnulkuroat kuolemaan ja
kadotuxcen. laittakat pelwolla ja wapistoxella että te autuaxi
tulisitte. Nyt minä kiiruhdan puhcni lopulle, ja lopulle elämä-
täni; ja tahdon jokaitsclle täsä kuolewaisuudes pitkäxi ja ikuise-
ni ajaxi sanoa hywäsli.

Hywasti Guuriwaldias Ruotsin KuningasFriedrich, hywä-
sii leppiän Drottninai UlrikaEleonora; Jumalan armollisen
edeskatsomisen silmä walwokon teidän kpuunuinne ylitse! nijn-
luin pilwen patsas asetti itscns Israelitain jaEgyptiläisten »vä-
lille, nijn ulkon Jumalan woimallinen suojelus Teidän Maje-
sieteinne, ja teidän salaisten ja julkisten wihollistenne wälillä!
Herran autuuden kilpi, hänen oikia kätensä warjelkon Teitä, niin-
kuin silmäterää, että Te hänen woimasansa asuisitte rauhas kai-
kista kawallista juonista ja julkisesta wäkiwallasta. Ia että Te
hallitsette rautaisella ajalla, nijn minä toiwotan että Jumala
tahdois andaa «Ile miehHneuwoxi Isascharin lapsista, joista
seisoo: että he olit taitawat aikain tietäjät ymmärtämään mitä-
Israel, tekemän pitä i aika k.12: Jumala auttakon Teidän
Majestctiänne nijn taitamaan, päiwämne lopulla, näitärastaita
maallisia krnunuja lesuren jalkain juureen maahanlaffea, että
kuoleman jälkeen hänen kädestänsä mahdaisitte saada wanhur-
ffauden ja kunnian katomatloman kruunu». 5"
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Hywästi Ruotsi ja nimenomaansini Kuningamncn Residensi
Kaupungi Stockholmi,minun aikani owatkulunet mjnkmn »var-
jo, waan sinä Herra pysyt iiankaikkiscsti, nouse sijs jaarlnahoa
tätä Oionita, sillä aika on hnnda armahtaa ja aika on tullut
102:14 O! Rnotsi, oston kuinaa taktonsa, nijn kuolen »nm»

kuitenginedesiäs rakkaalla sydämellä; minä toiwotan sentahden,
että minun poikki hakattu pääni sinua nijn yyodyttais, kmn
lan Bichrin pojan pää hyödytti sitä Kaupungin, abeitta, jttte»
kuin se pois hakattu oli 2 Sam. 2°. O! josta sehirmmnen hu-
malan wihan raju ilma ja ne kouhiat onnettomuuden aallot,
jotka nijn wäkewäsiilyöwätteidän Hallitlixenne ja mcnemrenne
laiwaa, nnt niinun kansani tywcnistt ja asettuistt, ja cttam,n«
olisin ,e oikia Jonas, jonga ulos heittämisellä laiwasia,a yh-
teydestä, w,ha ja myrffy taukois. En minä muuta sano, »vaan
te Ruotsiu asujamet, l>»kekat wahwalla peräanajatuxella nc em
smmäiset kahdexantoista radia toisesta lugusta Jerusalemin ha«
wityren hisioriasa, joka tawalllsesti wirsikirjasaloyty. Kirwcs on
pandu puun juurelle. Hywästi Stockholmi, kuule minun neu»
»voani ja tee parannus.

Hywästi minun ysiawan,' älkät murehtiko tätä minun kuole-
mani muotoa: ei kukan sentähdcn ole autuasettä,hän kuoli tauti
lvuotcclla, haudatijn soitulla ja ruuminsaarnalla kirkosa: Ei
kukan sentähden tule kadoteturi, että hänen kaula leikataan:
»vaan nijn se kuuluu: autuat owat ne kuin kuolewat >?ls.Her«rasa, yhtä kaikki millä tawalla se tapahtu. Kuin muiden osä«
mulstcllaan, nijn kcw'ämn,äsil omaansa kanneton n). KuningaitH
Generaleja, ylimmäisiä Neuwonandaija on moni kuollut sellai»
sclia kuolemalia. Wielä enämmin, hän kuin oli kaikkeinKunin-
gasten Kuningas, Christus, on ristinnaulittu, Brennerin mahde»
taan kyllä käulla leikata, Ma joka kaikki muuttaa, tekee usein
ttta yxi>nimi, jokakuolcmasa oli häpiällincn, tnlee kuoleman jal«
keen rakastetuxi: Jumala smnatkon teitä, minun yst«wäni, tas«
elämäla, ja iohdattakon teitä nijn onnellisesti surun laxon lapit-
se, että me saamme toisiammekohdella Jumalan waldakunnasa!
Hywästi minun »viholliseni, andakat täinän»verisen uhrin wihaa

sowitta: Galoino sano: nekuolleet ei enä mitän ansaitse, «n
,nxös heidänrakkandensa ja wihansaraun?enn«tGaarn.9
lug. Tahdotteko te »vielä pureskella minun se on,milm»
ni»neäni,sitä en minä taida estä »vaan ei se minua wahääkän huo»
leta,sillä minä weisanyhtähywiniloisesiilmnalanpyhäinkansa,

n) Oum tid! alien» taia narlaz, leviuz tu» forlaz. (Chl^



Cherubimin ja Geraphimin kansa, Pyhä, Pyhä, Pyhä, ja Hal-
leluja Karitsan istuimen edesijankaikkisesii Hywästi, minä an»
nan teille andexi; Jumala siunatkon tenä!

Hywästi minun ennen tätä wirasa raklaat weljem,i»yttusiob
lisimmac saattcljat kuolemalleni. Minä sanon teistä, niitä Pa-
wali sanoi maleimmisia ystäwistäns: t.lMnät owat kaikki mi»
nun auttajani Jumalan waldakunOan, jotka minulle
lohdutuxexi olleet owatCol.4:ll. Mitä minä toiwoin kostaMinä itselleni ojennuxcxi ja lohdutuxexiteitä sildä korklast lnwal»
liselda Commissionilda anoin, sen olen minä iloceni löytänyt:
minunylisiyxeni ei taida teitä hyödyttään mutta minun, nijnkui!»
yhden mailmas hukkunen siunaureni, pitä teille witzisti woimal-
lisesti mmettaman. Jumala siunatkon teitä wiroisannc, että te
nijnknG.pitkaistn pojat Marc. 3:17. Sanan nnclassa m«h<datte woiMallisesi' taita häwittää satanan waldakundaa, ja Hcr»
lan woimasa otta wakewäldä poissa3lijn, onnellisesti temmatalekalesiä tulesta japalautta syndisia tcidcns cxytyxcsia! JumalasiunatkM teidän personanne, teidän emänoännc ja lapsenne kai»kellä gjallisella jaijankaiMscila siunaurclla! Hywästi minunrakai
RippmsäniHerrtonradi,: fijloxia teidän yxiwMisen neuwon»
ne ja lohdullisen synninpäästönne edestä Hywästi Herr Schro-
derMroxia teidän kyyneldenne ja esirukourenne edestä. Hywasti
Hertposiicth, kijtoxia teidän malian lohdutuxcnne edestä. Hy<
'<väsii Herr Gadda, kijtoxia teidän minulle ensin annetun sydän»
Mwahwisiawaisenwakuturenne edestä. Hywästi Herr Gawe-
lin, kijtoria weisun ja teidän rehellisyydenne edestä. Hywästi
kaikin, tuhannen kijtosta teidän rakkaudcnne, teidän ahkerudenne,
teidän kansakarsiwällisyydenne ja ystäwnydenne edestä. Minä
tahdon ylistä teitä kaikille jumalisille tämän laupunain asujamil»
Ie nijllä sanoilla, jotka Apostoli sanoi uskollisesta Epaphroditu»
xestans Phil. 2: nijn ottakai n/t naita Herrasa löastaankaikella ilolla, ja pitakät senkaltaiset kunniasa.läakät hywasti kai?ki, jotka täsä koosa olette, armo ja rauha
Herralda rikon teidän ylitsenne.' andakat nyt minun sieluni pi-
tä hänen taiwaseen astumistans ja woitMsta sisälle kanmistäns
fijhen uuteen lerusalemijn, saatelduna tuhansilla teidän ust»l»
lisillä tsiwotulillannt; ruloilkat minun edestäni Kyrie-lileeson,
ja sanokat: Jumala olkon tälle syndlselle armollinen! O! tai»

ivallinen Isä ylösota hänen sieluni ja hengens sinun IW,Ie,suxen lallM sowindo kuoleman tähden! Amn!






