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Esipuhe.

Rakas Lukia?

minä tahdo paljoNa kerstawisella. Pitkällä CDu»
hella ja tämän ästen kääty» Kir,an kiittämisellä teitä
kauwan waan mieluisemmin.koht» teitä sen
tngö johdattaa, että te «He sen koetella mahdaisitta mi»
tä läsä ceidän Kristillisen Hengellisydenne ja Siiwvlli-
sudenne eteen aseteta».

Tämän Kirjan tekiä oli Johan Buni an, ra»
kastettu Opettaja Betfordin Kaupungisa Vnglandis»,
yri mies erinomaisesta Jumalisesta elämäkerrasta» joka
Demetriuxen kansia, josta Johannes Epistolansa kol»mannesa Lugusa värs. 12. puhuu, jokaiseloa todistuxen
saanut oli. Joka ei wähenunin täsä Kirjasa, kuin
muisakin hänen kirjoituxisansa, joifia monikahdat, ja
nmutamat juuri samalla tawalla tuin tämäkin, owat
kokoonpattdut, osottaa erinomaista wiifautta, koettele»
musta ja sywäck ymmärrystä Hengellisisä asioisa.

Hänen päälletarkoituxensa on ainoastani, yxinker,
taisesti eteenasettaa yhtä kamwaista ja Jumalala pel»
käwäisiä sielua hänen matkallansa «utuahan Ijankaik<
kifuteen; kuinga ihminen turmelluMa, hänen endisestH
tilastansa itzensä käädää, ylönandaa Isänsä huonen, ja
käändää kaswonsa ja lvaellurens» Taiwaallista lerusa»
lemia päin: Mitä kaikki hänoä tiellä kohtaa, ja kuin»
«a hän mattansa päättää/ ja kuoleman Men ijan»
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Esipuhe.

kalkkisen amuube» periä saa. Een flwusa etehen pane)
hän myös muutamat tie-haarat, joita toiset waelda»
wat, jotka itzetlensä tien walitzewat jota ei hywä ole,
ja kuinga he wihdoin löyrälvst, että heidän tiens on
likellä. Helwettiä, ja tietä anoaa sen «lelvau Kuoleman
tien, ehkä luinga se heille myös kelpaa.

Minä luulen ettei yxikän taida köytyH, joka nä»
mst Pladil waarinottamisella ja hengellisellä yMakai<
sudella lukee, joka ei siellä ja täällä itziänsä ja hänensydämensä muotoa eläwällä tawalla kuwatuxi, ja niin'
luin maalattuna Wmäinsä eteeen aseteturi hawaitzewa,
ja toisen oman elämänsä lnkewa ole. Täsä
saapi totinen Sionin asuja, joka on sydämensä kään-l
danyt Jumalala hänen Isäänsä ehimään, yhden wael»
dawaisen Kristityn ja hänen Kumpvanittensa UstoUisen
ja Coiwon kuwaufien alla, kaunisti ja elätcäwäifesti ku«
wattuna nähdä ne liikutuxet ja sen mielensä muodon,
kuin hän silloin hawainnut on fydärnesanfä, kosia
Herra Jumala ensin itzensa hänelle ilmoittanut, hän«
dä hänen syndisesiä ja kadotetusta tilastansa wakuucca»
nyt, hinen Knstuxen tygö johdattanut, ja hänen ka<
tensä päälle »anemisella händä mailmasta erolttayul:
vn: Ia mitä muuta händä siinä kohdannut on, ja
mitä tietä Jumala hänen kansians on mennyt, niin»
hywin lohduttaneensa kuin koetellafensaktn händä, ja
kuinga hän on ilMfa käyttänyt niin hywin läsnäole»
waisisa kuiniwielä näkymättömisä, jotka hänen silmäin»
sä edestä salatut ollet owat. Ia soisi Jumala, että
mailman ihmiseldä, ulkokullatulda, ja ulkona Armo»
tjlasta olelvalda stelulda ei puuttuis walasimta ymmär«
ryren simiiä,-, kuinga monoa kertaa saisit he sä-sä itzen-sa toisen nimen alla nähdä, ja hawachisit sen tyäärän
luulon, kuin heillä on sielunsa tilasta ja arttuuoensa pe<
rustuxessa, tyhjäxi tehdM Kuinga saisit he nähdä
kaiken loiwonsa ja katowan niinkuin ha<
mähäkin »verkon.

Jos joku ajattelis, että puhen laatu ei ole kyllä
yriwakainen ja foweljas seukaltaisia 'hengellisiä asioita
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Esipuhe.

eteenasettaa, jotka täsä niin monen Kuwauxen aBa, ja
niinkuin yri uni eteentulewat; niin tietäkö», että tämän
Kirjan kunnioitettciwa Kotoonpania, sitten kuin hänaikomisesansa oli päättänyt tällä tawalla kirjoittamaan,
«nsi atttsa ei wähäm löytänyt itziänsä näillä ajacuxilla
kiedoturt, liri kuin hän ymmärtäwäisildä ja omantun-
non ihmisiloa tuli ylipuhutuxi tätä pränttiin anda«
nman, niinkuin yhtä Haukucus' ruokaa joka sieluja
pyydctcää panou on; jos wielä kukaties siellä ia täät-
lä joku sielu löytyis, joka pyhällä wiekkaudella ivoitta
taa, ja Krisiuxen laumaan kuljetettaa taittaisim.

Me elämme «matahtoiseft ajasa, ja pitä kaikki
suloisesti kryoitecty oleman, joka nyt monen tykönä
hywin maistuma ruoka oleman pitä, meidän Bunianim-me tefe täfä alun kuwaeulla puhen parrella, jonga al-
la han tarkoitta painaa, jos mahdollinen vlis, fenJumalallisen totuuden sydämen sywimbnän pohjaan.
Eikö monda kuuluisata ja ylistettyä Jumalan Oppi»
nutta, ja monda Jumalan Kansan Gangarta »le,lotka niin kuwatulla tawalla, monda kvlkiota ja pai-
nawaca totuutta puhunet owat, seuraten siinä Ylimäi-se» ja Suurimman Opettajansa lesuxen asteleita, jo-
ka niin monda kertaa on suunsa awannut Werlauxisa,ja muutamille hänen Sanansa kuulloille ei kostan il-man Wertauxita puhunut; niinkuin myös hänen pal-
weljansa Prophetat, jotka hänen Hengensä kautta pu-
hunet owat, owat tehnet, kusta tarme on näkynyt
waatiwan että lopettaa puhen suloisella, ylösrakenda-
waisella ja felkiällä tawalla. Nyt taita minun ajatu-
reni jälken

, yxiwakainen erinomattain ottatzwaarin niistä Asioista kuin näitten Kumausten alla mei.-
dnn eceemme tulemat, ja itze Kuwauxista, jotka niinyxinkertaiststt kuin fopiwaiseilakln tawalla eteenasetta-
wat, mirä tämän Kirjan rakasiettawa Kokoonpania sa.-noa tahtoo.

Ah! josta siis siellä ja täällä joku totinen Sionin
Asuja ja'Kristitty, joka jalkansa on Kuningan Tielle
pannut, tämän kautta josain mitasa wahwistu,rej.i,.loh«

duts»



Esipuhe.

»utetuxl ja neuwotuxi, ja joffa joku exynyt Lammashänen harha-tieldänsä haukutelluxi ja Rauhan tielle
johdatctuxi tulla mahdais, Karihan lefuxen affeleitaseuramaan, ja liikutetuxi Kuningan lefuxen Rakkaa»
den kautta, niinkuin Ouitzutus-Wuoren Herran, tart>
tumaan meidän Rristittymme waatten palteseen, ja fa,
nomaan: Me tahdomma teidän kanpanne,
Zachar. 8: 23. Kuitengin jos Suomalaiset tätä Kir<
jaa niin halulliststi hakemat ja tukemat, kuin Gaxalaieset ja Enqelsmannit, joiden tykönä se aina wähän a»
jan persstä wastauudesta vrändättä ännetan; niin on
jotain siilä toiwottawa/ ja se kehoitais Käändäjän tot»
sla Kirjaa, eli tämän Kirjan toista Osaa myös Suo»
mexi tekemään.

Jumala, joka on woimallinen meitä ylösratenda»
maan. ja -s>san Pyhäin PerinnösH Walkeudesa anda,
maan, asettakon meitä hänen Astelittensa tielle, tarttu-
ton meidän oikiaan käteemme, ja ottako» meitä, sittS
kuin hän on meitä Hengellänsä ja Neuwotlansa joh,
»ottanut, tyaönsä ylös hänen Kunniaansa! Amen,



Yhden Kristityn Waeltus
Ijankaittisutöen,

Moninalsten kannem Kurvausten kaM
ta eteemsttetM.

minä wselsin tämän mailman korwen
läpitze, tulin minä yhdelle paikalle, josa

oli laaxo. Siihen panin minä maata: minä
näjin unda, ja katzo, minä näjin yhden Mie-
hen witzillä paikalla seisoman, joka oli waate-
lettu rikkenäisillä ja likaisilla waatteilla, Esa.
64: 6. Hän seisoi, ja oli käändänpi kaswonsapois omasta buonestansa, kirja käbesä jarastas
kuorma stljäsä, Habak. 2: 6. Minä katzoinperään, ja äkkäisin, että hän swoi kirjan ja
luki siitä; ja parhallans kuin hän luki, rupeiS
hän itkemään ja wapisemaan. Ia kuin ei hän
woinut itziäns pidättä, uloSpuhkeiS Mn näi-
hin walitus.sanoihin: Mira pirä minun re.
kemän? Apost. T. 16: Zo.

Koffa hän nyt siinä tilasa olr, käänsi bän
itzensä kotiansa päin, pidätti itziäns, niin kau-

A lvan



Kristityn «vaellus Ijankaikklsutein.

wcu- kuin hän taisi, lapsildast.
sa, ettei he hänen sydämenS ahdistusta oNSylw
märtänet; mutta ei hän taitanut kauwan wai.
ketä, sillä hänen murhensa enäni lakkamata
jongatähden hän kohta waimollens ja lapsillens
ilmoitti mielensä, ja rupeis heitä seuwwaisel.
la taivalla tpgö puhuttelemaan:

Uh minun rakas waimom, ja te minun
rakkaat lapseni, lavset minun ruumistani, mi.
nä teidän rakas ystäwänne olen itzesäni kado.
tettu, sen kuorman tähden joka minua niin
rassaasti painaa; ilman sitä on minulle mpös
toden totta puhuttu, että tämä meidän Kau»
pungimme pitä tulella Talwaasta
josa hirmmsesa tapauxesa se?H minä että ie,
minun rakas puolisoni ja lapseni. sangen sut.
tiasti kuoletta ja hukuteturi tuletta, follemme
löpdä tietä'paetcHemme, jönga kautta me mah.
daisiwme pelastetufi tulla, jota minä en wielä
kuitengan misään näe.

Tästä hämmästyi hänen waimonsa ja tap.sensa suuresti, ei sentähden, että he ustoit bä.
nen puhensa toden oleman, waan että he luu»
lit hänen saanen semmoisen wimmauM pää.
hänsä; sentähden toiwoit he, että hänen pään.
sä, jonga he luulit wimmatun oleman, unen
kautta mahdais jällen endiselleensä tulla. Ia
koska nyt myös yö lähestyi, niin joudutettin
händä kaikella kurudella maata; mutta hän
wietli koko yön huokauMa ja itkulla. Kosta
siis aamu tuli, tahdoit he tietä kuinga bänen
kantzans nyt laita oli? Mutta hän sanoi: Se

tulee
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Kristityn waettus Ijankaikklsuteen.

ititee aina pabemmari ja pabemmafi, ja rupeS
silä samaa kuin enndngin heille sanomaan. Mut»
ta he olit siinä paatunet; luulit myös hänen
murhelliset ajatMnsa nurialla ja »vastahakoi-
sella kohtaclmlsessa taitawans poisajaa. Rupe-
sit händä stntähVeN toistnans pilkkamaän,toi'
sinanS nuhtelemaan, ja annoit hänen juosta
mihin hän tahdot, eikä pitänet hänestä mi-
tään huolda. longatähden hän meni kama-
riinsa rukoilemaan heidän edestänsä, ja siinäosottamaan kantzakärsiwällisyttänsä heitä koh.
tan, niinkuin myös walittamaan omaa wihel-jäisyttänsä. Hän käpstendeli myös yxinäns
Mtztsä. toisinaan lukein, toisinaan rukoillen, ja
sillä tawalla kulutti hän enemmän aikansa.

Se tapahtui myös hänen metzäsä käwelle-
sänsä ja tawnllisuudenfa jälken kirjasta lukei.sansa> että hänen sydämens tuli sangen mur-

ja lukeisansa samalla muotoo kuin
ennengin ulospuhkeis näihin walitus»sanoihin:
NArä pirä minun tekemän, että minä autUaxi
tulisin? Apost. Teosa 16: ZQ.

Minä näin myös, että hän pian sinne,
pian tänne päin katzoi, niinkuin olis hän pois
juosta tahtonut; mutta hän jäi kuitengin wie-
lä seisomaan, sillä, minun luuldafeni, ei hän
tietänyt mihingä hänen olis pitänyt menemän.
Sitte näjin.minä yhden miehen, Avangelista
nimeldä, lähestymän bändä, joka tysyi: Mirihän niin furkiasti walitta? Minun Herrani,
wastais hän, minä hawaitzin siitä kirjasta kuin
on minun kädesäni, että minä olen duomittu,

A 2 HHr.
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KMHK waellns Zjankaikk.sutM.

Hedt. g: 27. kuolemaan, ja pitä sen jälkeeK
duomion eteen tuleman ja ltzpdän että en minä
ole nuelulnen siihen edelliseen, loh. 16:21,
22. engä walmis siihen jälkimäiseen, Hezech.
22: 14. ,

'

Ovantzelista sanoi: Kuinga? ettäkö te ole
mieluinen kuolemaan, kosta kuitengin tsmä
elämä on niin paljolla pahalla sekoitettu? Mies
wastais: Gyy sn se, että minä pelkään sen
kuorman kuin minun seljäsäni on, painaman
minua sywemmäldä kuin itze hauta on, jaa,
aina alas helwettiin. Jaa, minun Herrani!
Ics en minä ole walmis fangeUteen menemään,
niin olen minä paljoa wähemmin walmis
mioon, ja sitte huomion täyttämiseen: Ajatus
niitten asiain päälle teke, että minä niin wa»
litan.

Niin sanoi isvangelistal Jos teidän ti.
lanne on senkaltainen; mixi seisotta te siis yh.
desH paikasa? Hän wastais: Sentähden etten
minä tiedä mihingä minun pitä Menemän. Sen
päälle andoi Gvangelistn hänelle yhden MMo»
kirjan PecqamentistH, johon nämät sanat kir-
joitetut olit! Pactkaat tulewaista wihaa,
Matth. 3: 7-

Mies luki Muisto, kirjasta; mutta katzot
siinä siwusa murbellisesti Gvangeltstan päälle,
ja sanoi:. Mchingä pitä minun pakenemaan?
iTvangelista osotti sormellans yhden suuren ke<
don pii, ja sanoi: Näettäkö tuolla yhtä Pien»
dä ahdasta porttia? Mattb. ?: 14 Mies wa»
stais: En. tevanZelista sanoi: Ettäkö myös

tuolla-
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KrisiiM lvaesslis Ijankaikkisuteen-

iuossakan näe yhtä loistamaa kyntilätä? Psnl<
119: 105. Hän wastats-. Minä luulen näss-
wäni, Hywä! sanoi. EvaNFelista, pitäkät np!
silmänne sen kyntilän päälle, ja mengät
raan sitä kohden, niin le löydätte sen ahtaan
portin. Kuin te sen päässe kolkutatte,, mm
teille sanaan, mitä teitzän tekemän Mä-

Minä näin myös että mies nyt rupeis
juoremaan; mutta ei hän ollut kauwas koto,
ansa kerinnyt, ennen kuin hänen waimons ja
lapsensa ftn äkkäisit, ja rupeisit händä taka<
perin huutamaan; mutia hän pisti sormet kor<
wiinsa, ja huusi: Elämä, elämst, ijankaikki-
nen slämä, ja ei katzonut kertakan taaxensa,
waan kiiruhti, kohdastans sttä ialiaa ketoa
kohden.

tuA Nlyös ulos hänen juoru-
ans katzomaan, ja kuin he näit hänen niin
juorewan; pilkkasit händä muutamat, toiset
uhkaisit, ja muutamat huusit händä takaperin
käsndymään. Näiden seasa oli kari, jotket
rohkenit rumeta hänen peräsänsä,
wäkiwallalla händä totiäns tuomaan, eusimäi.sen nimi oli Uppinistainm ja toisen Mielui.
nen. Mies oli jo kappalen matkaa edelläpäin,
phtähywin pysyit he päätössänsä seurata hän.dä, niinkuin he myös teit, ja sait hänen M.,
ni wähän ajan sisälle. Mies sanoi heille: Rak«
kaat Naapurit! mixi te minun peräsäni tulet»
ia? He massaisit.- Teitä ylipuhumaan että
käändpä takaperin meidän kansiamme. Mutta
hän wastais; Se ei taida millän tawaLa ta.

pahtua,
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Kristityn waellus Ijankqittifuteen.

pahtua; te asutte Kmlpmigisa Wnv.ellus, jo,sa minä myös spndonyt ylen, sen tiedän minä
juuri hywln. ja jos te siinä kuolotta, st mah,,
ta tapahtua waremmin eli myödemmin, niin
te uppootta poljo symemlnälhä hauta on,
yhteen paikkqan? joka palaa tulesta ja tuliki.
westä. Olkat hywäsH turwasa, rakkaat Naa«
purit, ja lähtekät minun kanHani.

Uppiniffainen. Mitä le pubutta? lähte-,
män teidän kansianne! käändämän selkämme
meidät pstäwämme puoleen, ja hyljämän kai»
ken huwituremme ja lohduturemme.

Niin on. sanoi Kristitty, se oli hänen nvmensä, sen mahdatte kyllä telidä: sillä kaikki,
kuin te ylönandaisitta, ei ole siihen mäbimbän,
käw werrattawat joita minä saawxeni etzin.Ia jos te minua seuratie, jaitzenne minun ty>
göni pitää tahdotta, niin teille käyvi nim dp.
win kuin minullengin; sillä kuhunga minä me<
nen/ siellä on täytös ,a kyllys yldäkylläinen,
Luk. 13: 17. Tulkat nopiast ja toetelkat mi.
nun puheeni, että se tosi on

ltppinistainen. Mitkä kappalet mahtawat
ne siis olla kuin te etzitte, joiden tähden te ko,
ko mailman plönannatte, ainoastans saada»xenne niitä.

Rristittx. Minä etzin saastuttamaloinda,
turmelematomda ja katomatoinda perindöö, 1
Pet. 1: 4. joka Taiwaasa tallella pidetään, ja
aikanans niille annetaan, jotka sitä ahkeru-
della hakemat, Hchr. l6. Lukekat näistä

kai.



Kristityn waellus Ijankaikkisuteen.

kaikista, jos le, muutoin tahdolta, tästä minun
kirjastani..

.

Uppiniskainen G, msngät pois klr-
jänne kansia» Mielittäkö be Mnhpä meidän
kanamme takasin eli ei?.

Rristmy. En, sitä mms en tee; minäo-
lcy kerran täteni auraan laffenut, Luk.9: 62.

Uppiniskainen. Tulkat siis Naapuri Mie.
luinen, käändäkämme takasin, ja händä paitzi
käykäämme kotiamme; sillä semmosia wimma»
pHitä löyly W ysa, jotka, kotka he jotain pää.
däns saawat, owat omisa silmisäns valjo wii.
ftmmat kuin seitzemän muuta., zotka asiansa
toimella tekcwät.

Mieluinen. Alkät asiaia niin mitältömäxi
tehkö, joS se on tosi mitä tämä hywH Nristir-sanoo, niin on, myös ne kappalet, joiden
päälle dän tarkottta, paremmat kuin meidän,
ja sentähdcn mielin, minä ruweta waeldamaan
Naapurini, kansia^

Uppmistainen. Mitä tekin puljutta? Wie»
lako usiambia hulluja? Andakat itzcnne mi.
nulda ylipuhuttaa ja käändykät takaperin, ku-
ka sen tietä mihingä tämä päästä wimmattu
kumpani teidän wielä suutta wiedä, käändy»
kät takasin, käändykät takasin, ja tulkat ker»
ran ymmärtäwäisexi.

Ei, waan ruwetkat käymään
minun kansiani, Naapuri Mieluinen; sillä kaik-
ki ne kappalet joista minä teille puhunut olen,saa.
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Kristityn «vaellus Ijankaikkisutten.

saadaan siellä, ja wielä paljo parembiakin.
Jollet te minua uffo, niin lukekat tästä kir.
zasta; sillä totuus siitä kaikesta kuin siinä ki>
jottetlu on, on wahwistettu sen Merellä joka
ftn on tehnyt, Hebr. 2: 17, !F, 19, 20, 21.

Mieluinen Nyt hywä Naapuri Uppini,
ffainen, minä rupen tykönäni päättämään tä«
män minun hywän Naapurini kansia lähtemään
ja hänen kantzans wuowamaan. Mutta minM
rakas ystäwäni! tiedsttäkö te myös tien siihen
mlelittypn maanpaikkaan?

Rristircp. Minulle sn Mi mies, Evan»
Helistä nimeldä, sansnut, että minun pitäitze-
«i pitämän yhtä piendä ja ahdasta porttia päin»
joka meidän edesämme on; sen tykönä pttä mei,
dsn saaman tietoa tiestä, jota myöden me käy-
mään tulemme.

Mieluinen. Tulkat siis minun rakas kanffa-kumppanini, ja lähtekämme. Ia niin läxit he
käymään yhdess.

Uppiniffainen. Ia minä tahdon palata
kotiani; minä en tahdo semmoisten willillyittm
kantzakumppani olla.

Minä nsjin, että kosta Uppiniffainen oli
poismennyt, Kristitty ja Mieluinen sitä laki.
ata ketoa myöden käpdesänsä puhuit semawai-

,sella tawalla toinen toisensa kansia:
Naapuri Mieluinen, sanoi Rristicry, kuin,

ga te woitte? minä olen iloinen, että te olet«
ta mielistynet lähtemään minun kansiani. Jos

Uppi»
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Ansiityn waelltts IjankaiMsutte»,

UppinistanenZin olis tundenut näkymättsmsin
kappalden woiman ja kauhistunen niinkuin mi»
nä, niin ei olis bän meille selkäänsä niinpian
käändänyt.

Mieluinen. Tulkat, Ravuri Ansturp, ko»
sta me nyt täsä kahden, keffen olemma, ja ei
ketään muita ole meidän tykönämme, »jutelkat
Minulle lawiammalda, mingä kaltaiset.kappa-
le! ne. owat, kuin me etzimme, ja kuinga ms
niistä osallisen tulla taidamme.

Rristiny. Minä taidan ne paremmin pm<
märtä, kuin ulospuhua, Kuilengin kosta te
niistä tietä halaatte, niin tahdon minä jotain
Niistä minun kirjastani lukea.

Mieluinen, tuuleltako te sanat teidän kir-
hasanne oleman todet?

Rristictp. Owat totisesti; MH ss on sen
iehnyt joka ei walhetella taida, Tit. 1: 2.

Mieluinen. No, se on hywä; mutta mit-
kä siis owat ne kappalet?

Rristitty. Se on ijankaikkisesii ppsywä
Waldakunda perittää, ja siinä anneian meills
ijankaikkinen elämä, loh. io: 23, että me senperiä taidamme.

Mieluinen. Se on sangen hywä, mutta
mitä enemmän?

Rristictp. Siellä on kunnian Kruunut,
2 Timot. 4: 8. ja waattet jolka kiildäwät niw«
luin Auringo Taiwan laella/ Math. 13: 43-

Ml3'
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Kristityn waellus Ijankaikkssuteen,

Mieluinen. Ah se on suloista; ja nM
wielä?

Rristitcy, Siellä et pidä mitään surua
eikä walltusta enä oleman, les 33: la; silläsen Maokunnan Herra pyhki kaikki kyynelet
pois meidän silmistämme.

Mieluinen. Mmgä kaltaiseen kansiakäp-
miseen mtz siellä tulemme?

Rristirry. Me tulemme Serapbunein ja.
Cherubimein seuraan, jytka owat niin kaunil,
että meidän silmämme niitten päällekatzomisesta
niinkuin bimiäxi tulevat, meitä kohtaa siellch
wonda tuhatta, jolka ennen meitä sitä maa.,
kulidaa kohden waeldanet owat. Ei yritän
heistä wihaa toistansa, waan kaikki owat xak„
kaat ja pyhät. Jokainen heistä on Jumalan,
läsyäolemisesa ijankaikkisella mielisuosiolla,, ja.
waeldawai Jumalan kaswoin walkeudesa HH«.
nen sanans kanKa Siellä löydämmä me wan»
himmat htidän rulda krunnuinsa kanffa, siellä,
löydämmä me puhtat Neitzyst, heidän ku!d.a
harpuinsa kansta, Ilm, Kirj. 4: 4. Hebr. 11:
37 Ihmisiä jotka totuuden tähden kahtia sa«
hatut, tulela poldetnt, metzän pedoilda
tvt ia mereen upotetut owat, kaikki rakkaude-
sta sen maakunnan Herran tugö, kaikki sangen
onnelliset ja kuolemattomudella niinkuin maat?
tclla pujetetut.

Mieluinen. Paljas ääni näistä on kyllä
woimallmen sydändä liikuttamaan; mutta jos
me ne saamme, kumga taidamme myös niistä
osalliseni tulla? -

Rri,
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Kristityn waellus Ijankaittisuteen.

Sen Maakunnan Pli-Herra onsen Umoi.tanut täsä kirjasi», sisällenpilo
on, että jos joku niitä totuuhesa halajaa saa»
darens, niin hän ne hänelle mielelläns andaa,
loh. 6: 37. ja ?: 37. Ilm. Kirj. 2: 7.

Mieluinen. Minun rakas Mgtkakumpa,
nini, minä kuulen suurella ilolla niistä pu»
huttawan: riendäkäämme meihän matkasamWe
miehullisesti.

Aristirrp. Minä en taida niin nopiastt
riendää kuin mnä mielelläni lahtosin, senkuor,
Mn tähden kuin minun seljäsäni on-

Sitten näjin minä minun unesani, että
niin pian kuin he olit puhensa lopettanet,
tulit be yhden pehmiän Suon tngö. joka
oli kestellä sitä lakiala ketoa; ja kuin ei he
wisusti peräänkatzonet, putosit he molemmatsangen HkistH Suohon- Suon nimi oli Opäilys.
Täsä olit he yhden ajan niinkuin pei-
tetyt ja surkiasti waiwattin Ia kuin Krlsti.
tullä oli rastas taakka seljäsä, nnn 01l hän
wähäldä hukkumallansa.

Naapuri Kristitty, sanoi Mieluinen, mi.
sä oletta te nyt? Rristmy wastais, Tolisesti
en nnnä sitä tiedä,

Silloin tuli Mieluinen sangen kärsunättö.
msxi ja wihaisep, ja sanoi kumpanillensa:
Tämäkö se suuri onni on, josta te minulle niin
kauwan aikaa jaaritellet olette. Kosta meitä
tämmöinen onneltomus jo meidän matkamme

olusa
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Kristityn waellus liankaikkisilttel».
alusa kohtaa, mitä ei mahda meillä siis slems
bänä odoteltawana olla, ennen kuin me mat-
kamme päähän pääsemme. Jos minä tästä
waan hengisH ylös pääsisin, niin minä kerna»
sti sen ihanan Maakunnan teille ykinänne jät«
Mn, Sitte wieritti hän itziäns pari kertaa
kaikella »väellänsä, ja autti itzens niinmuodon
suurella työllä plss Suosta, sillä puolella joka
oW likin hänen koloansa, ja juoxi polS, ja
Rristiup ei nähnyt händä enä kojran. /

TäsH makais nyt NristitLy yxm ja wierit»
teli Mpäilyxen Suofa ja pyrkei siltä puolelta,,
joka hänen kodostansa pois päin, ja sitä ab»
dasta porttia likin oli. Mutta ei hän kuiten,
gan taitanut sinne tulla sen rajaan kuorman
tähden kuin hänen ftljäsäns oli. Minä näin
myös yhden miehen, Apu nimeldä, tuleman
hänen tpgönsä, joka häneldä kysyt, mitä hän
siellä teki? Minun Herrani, wastais
minun käffi YM mies, Svangelista
tätä tietä waeldamaan, jokamlqun myös näyt«
ti sen Portin tygö kuin toisella puolella on,
niinmuodoin paetareni tulewaista Mhaa; ja
kuin minä itzeni matkalle annoin, nim putosi»
minä tähän.

Mtz ette ottanet askeleista Armo.lupauK-
sia waaria, sanoi Apu? wastais:
Pelko pakotti niin minun päälleni, että minun
iäydpi lyhimmän tien walita, ja niinmuodoin
juouduin minä mutaan.

Ojendakat minulle kätenne, sanoi Apu.
Rristirrp teki niin; ja hän wett hänen Ylös,

ja
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KrisiittM waelllls IjankaiMfutt«m

sa asetti hänen wahwan verustuxen päälle, ja
rästi hänen käymään tietä myöden.

Kosta hän siis niin ylssguttltu oli,
hän Auttajans tygö, ja sanoi hänelle: Minun
Herrani, kosta tie Kaupungista Turmellus kul«
kee tämän paikan kautta ahlalle portille; mix-
ei tätä Suota ole kilvillä kastettu, että wihel.
jäiset matkamiehet ilman murhetta ja waarMz
tämän palkan yli wae.ldaa taidaisit? Hän wa-
siais: Tämä Suo on semmonen paikka jota
es laitta uloszuuritettaa, se on Pohjaloin sy»
wyys, johon synnin tunnon wahto ja saastai-suus lakkaamata juonee, ja sentähden kutzu»
taan se zKpäiWen Suoxi; sillä kosta spndinen
hänen kadotetusta tilastansa plösherätetän, niin
ylösnousee sielusa paljon pelkoa ja epäilystä,
ja moninaisia woimattomaxi tekewäisiä kiusa-
uziia. jotka yhdistäwät itzenS toinen toisenS
kanla, ja ales lassenduws-t tälle paikalle; ja
sen syyn tähden on pohja täsä paikasa niin
tvaipuwainen ja työläs yli käydä.

Mutta ei se ole Kuningan tahto että tä-
män paikan pitä niin pahan oleman, hänen
työmiehens owat myös hänen Majestetins pe«
räänkatzomisen alla ja Maanmittarit kuusitoi-
sta kymmendä sataa wuolta jo tämän paikan
päälle työtä tehnet, jos se kukaties wielä käy-

tulla taidais. Jaa, niin paljo kuin
nuvnä muistan, sanoi-hän, niin on wähimmä,
xikin kaxi kymmendä tuhatta kärry. kuormaa
Lupaupa, jaa,milionia Opelufia, kaikkina al«>
koina ja kaikista Kuningan maakunnista tähän
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Kristityn waellus Ijankaikkisuteen.

wedetyt ja upotetut, ja ne kuin sen tietämät,
sanowat sen ainen kaikkein parhaimman ole-
wan tämän paikan pohjaa varandaa, mutta se
on kuitengin Epäilyxm Ouo ja pysyy senkal.
daisna, ehkä he owal tehnet kaikki Mitä he woi»
net owat.

Totisesti on Lalnandajan milthen pibott
Mltta wisiit lujat astelet pandu tämän Suon
keffitzen; mutta muutamina aikoina, kosta tä«
mä paikka saastaisultans enimmäst uloskuohutt
taa, niinkuin se ilman muutoin edellä teke,,
niin on työläs nähdä asteleita, ja jos ne wie»
lä näkyikin, niin ihminen ej löydä niitä hänenpäänsä pyörimisen tähven, ja ftntähdeN tules
hän mudalla tahratari ehkä astelet siinä makw
wat; mutta sitten on hywä tie kuin te porii-
sta otetta sisälle mennet.

Minä näjin myös, kosta Mieluinen otikö<
tians tullut, että hänen Naapurinsa tulit HH.
nen tygöns, ja muutamat sanoit hänen wiisa.

että takasin palannut oli, toiset ktt«
tzuit hätien hulluri, että hän oli wuowannut
lähtiä RristitM kansia matkaan. Oli myös
muutamia heidän seasans, jotka händä pilka»
ten pelkurlxi kutzuit. O! sanoit he, kosta te
niin alotitta, niin teidän ei olis pitänyt niin
wähän waiwan tähden takasin käändymän, jos
minä olisin teidän siasanne ollut, niin minä
olisin edemmä matkustanut. Ia niin muodoin
istui Mieluinen heidän seasania karmalla mielellä
mutta wihdoin tuli hän taas rohkiammaxi.ja
he lakkasit händä pilkkomasta, jaruwetliin Rri-

stitryä
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Knsiityn idaellus Ijankaikkisuteen. .

stitcya hsnen selkänsä takana pilkkamaan ja y.
tönkatzomaan. Niin paljo siitä, kuin Mielui»
sehen tulee.

Sills wälillä kulki Rristitty ykinänsä. ja
wseldaisansa äkkäShän yhden joka tuli kedot»
ta händä wastan, ja he kohtaisit pian toinen
loistans» tiellä

Se oli Adelsmies, Mailinallinen tt?°i.sas nimeldä, asui Kaupungifa Lihallinen Oi-
keus, joka on sangen sUuri Kanpungi, jamyös
llki sitä maakunda», josta Rristirry Kotosin oli.
Tämä mies kohtais Kristittyä, ja että hän jo
ennen hänestä kuullut oli; sillä Aristicpn mat.
kaan lähtö Turmeltujen Kaupungista, oli joka
paikkaan kuuluisari tullut; el ainoastans siinä
Kaupungisa josa hän ennen asui, waan se oli
myös muisa maakunnisa katu.puheexi ylösotet-
tu; ja kuin hän ymmärsi Rristityn murhellise.
sta käunnöstä, hänen huokaufistansa ja wali»
iuMansa, kuinga hänen kcmsians laita oli,
Niin tygöpuhutteli hän händä tällä tawalla:

Kuinga nyt, minun Kansiakumppanim.
wlhingäs te mieliltä rastan kuormanne kansia?

Rristiccy. la, tosin sangen raskas kuor.
ma, ei yrikäsn ole kostan niin rasitettu ja niin
rastan kuorman alla ollut, kuin minä wihet.
jäinen luondokappale. Ia jos te wiels kysyt-
ie, mihingä minä mielin, niin minä tahdonsen Teille, minun Herrani, sanoa, että minä
mielin sen ahtaan portin tygö, joka tuolla toi-
sclla puolella minun edesäni on; sillä siellä,
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Kristityn «vaellus IjankaiMsuteen.

niinkuin minullen puhuttu on, pitsis minulle
tie osoteltaman, siihen paikkaan, josa minä tä-
stä rastasta kuormastani eron saisin.

Mailmallinen N?Ms. Ongo teillä wai»
mo ja lapsia?

Rristitty On; mutta, minä olWl tsldä
tuormalda niin rasitettu, etten sitähuwitusta, kuin heistä minulla ennen oli, enH
nautita taida. Minulla näyttää oleman wai»
mo, niinkuin hän ei minulla oliskan.

Mailmallinen Wiisas. Tahdottako ts mi-
nua kuulla, niin minä annan teille hywän
neuwon?

Nristinp. Jos se waan hywä on, niin mi«
nä tahdon mielelläni teitä kuulla; sillä nyt on
minulle hywä neuwo sangen suuresti tarpeseen.

Mailmallinen Nliifas. Niin minä tahdon,
teitä siis neuwoa, että te itze Mrusti päästätte
itzenne irti kuormasta; sillä ette ennen löydä
lepoa.teidän sielusanne, eikä Jumalan siuna»
usta, jonga hän teidän eteenne pannut on.

Rristicry. Se on juuri minun Psälletar-
koituxeni, että minä tästä raffasta kuormastawapaazi pääsisin; mutta itze en minä sitä tai-
da tehdä. Ei ole myös yhtään meidän nmasa,
joka sen minun olaldani pois ottaa taitaa;sen synn tähden olen minä itzeni tälle tielle an-
danut, niinkuin ästcn sanoin, että minä tästä
Vuormasta eron saisin.

MailmalliiM Wiisas, Kuka teitä kästz
tälle
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Kristityn waeltus Ijankaikkisuteen.

tälle tielle, ja sanoi teidän tällä tiellä kuorma»
sianne wapaaxi pääsewän?

Rristircy Wi mies, joka, minun luuloni
jälkeen, oli kunniasa pidettäwä ihminen, jon-
ga nimi oli, niinkuin minä muistelen, Evan-
ZeUsin.

Mailmallinen Miisas. Minä toiwotan hä-
nelle kaikkea pahaa, sen hänen neuwonS anda-
misen tähden Ei mikään tie ole määrälliseni,
bi ja murhellisembi koko mmlmasa, kuin täs
mä, jonga päälle hän teitä näyttänyt on, niin-
kuin le sen myös tietä saatte, jos waan hä-
nen neuwoons seuralle. Teitä on jo, minun
pmmärryxeni jälkeen, moninaiset kiusauxet koh-
dannet; sillä minä näen Epäilyren Suon mu»
taa teidän ruumisanne wielä rippuwan. Mut-
ta se Suo on ainoastans niitten waiwain al-
ku, kuin tätä tietä waeldawaifien täyty ulos
seisoa. Seuratkat minua, minä olen wanhem-bi kuin te; tällä tiellä, jota le nyt käytte, koh.
taa teitä piina, wäfomys, nälkä, waara, a-
lastomus, miekka, jalopeurat, drakit, pimeys,
yhdellä sanalla, itze kuolema, ja minä en tie-
dä, mitä wielä muuta. Katzokat. ne on to-
det asiat, ja monelda todistajalda wahwistetut;
mixi pldäis siis ihmisen niin peräänajattelemav
lomasti andaman itzens semmoisiin waarojhin,
ainoastans toisen käffyn jälken.

Rristicty. Kuinga niin, minun Herrani!se kuorma kuin minun seljäsäni on, kauhtttaa
minua paljotta enemmän kuin kaikkine, jotka
te minulle nyt plösluwettelltw Minä en mieli

B hus.
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Kristityn waellus Ijankalkkifutee»'.

huolia, jos mingälaiset hpwäns
minua tällä tiellä tohtawat, ainoastaNs minä
pääsisin erilleni tästä kuormasta.

Mailmallimn Miisaö. Kuinga te ensin'
gin saitte sen kuorman?

Kristitty. Lukemisen kautta tästä kirjasta,
kuin minun kädesäni on.

MailmMlien Wiisas. Niin minä junrt
ojottmn että teidän kansianne on käynyt, niin.
kuin muitlengin beikroin ihmisten kansia, jot.
ka omat rumennet korkeita asioita tutkimaan,
ja sangen äkildä joutunet, niinkuin tekin nyt
näytätte oieman, ja
tämä ihmistä ihmeteldäwiri,
niinkuin teidängin kansianne, Minun lullldaze»
ni, tapahtunut on; anda myös tilan semmoi?
sia epäildäwäisiH asioita eteens otta, että he,
minä en tiebä mitä, sen kautta saatza mah.
daisit.

Minä tiedän hywln kyllä mltä
minä etzin saadareni, nimittäin: pelastusta mi-
nun rastaasta kuormastani.

Mailmallinen Miisas. Mitä wlkwotllsta
mielittä te tällä tiellä etziä, kusa niin monda
waaraa odotettawana on, ja ennomaitain, ko<
sta minä taidan teitä neuwoa, jos te minua
waan kärsiwällisesti kuullella tahdotte, kuinga
te sen saatte, jota te niin palawasti halajalte,
ilman yhdetäkkän niin suurta waatata, kuin
te tällä tiellä kaulanne päälle wedätte, Wäli,
kappale on myös käsisä, iwmn sitä lisään mi-

nä
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RriMyn lvatzllus Ijankaikkisuteen. '

nä mpos wielä sen siihen tugön että te kaiken
raffauden ja «vaaran siaan saatte nautita mur-
helwmutta, pstäwyttä ja HUwitusta.

Nristittp. Minä rukoilen ieitä ilmoita-
maan minulle iätä salmsutta.

Mailnwllinen Wiisas. Hpwä! yhdesä ky-
täsä, Siiwoltistms nimeldä, asu yP AadelSmies,
jonga nimi on Laki, hpwin siiwomies, pxi
mies, josta on hywä sanoma, joka ihmisiä hei»dän kuormastans, semmoisista kuin teitäkin nyt
rasitta, pelastanut on. Minä tiedän, että hänsiinä asiasa on paljon hpwäs tehnyt, ilman st-tä taitaa hän myös auttaa niitäkin, jotka hei-
dän kuormans kautto omat tullet jotain wim>
mätuxi ja häälpwäisexi ymmärrMns ja ajatu-
sienS puolesta. Seniähden sanon minä: men-
Zät pian hänen tygöns, niin te tulette aUte-
tuz'i. Hänen kotons ei ole eteMbäyä/ kuin lä-
hes penikulman pääsä tästä; ja jos hän ei
itze kolona olis, niin 0n hänellä poika, hywän
tahtonen-Nuorukainen, Mteinen SnwMsnusnimeldä; hän tailNa, jos totuus sanotan,sen asian niin hywin kuin wanhaAdelSmies itzekkm. Siellä tö kaikkein helpom-
min pääsette wapaaxi kuormastanne'; ja jos
ette tahdo takasin teidän endiseen asumapaik>
kaanne käändyä, jota minäkän en kästeä tah.
do, niin laidatta te läheltä »vaimonne ja la-
stenne Perään, ja andaa heitä tuoda samaattkylään teidän tpgönne. Siellä on nyt monda
huonetta tyhjänä, jotka te wähällä hinnalla
itzellenne ostaa taidatte. Ruumin Vlöspitämi-

B 2 stH
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Kristityn chaelllzs Ijankaikkisnteest.

fiä säadan siellä mpös hywällä kauppaa. Za lt»
tä nn hpwää, ja se kurn teitä wle!ä on«
nellisemmaxi ters, on, että te siellä saatte asua
hywäin Naapurein seasa, hpwäsä suosiosa, kun»
niasa ja arwofa.

Nrisiiny seisoi wähän aikaa, ja ajatteli
perään mitä hänen piti tekemän; ja päätti sii«
.nä samasa tykönäns: jos niin on, kuin tämH
Herra sanoo, min minä en taida paremmin
tebdä, kuin seurata hänen neuwoans; sentäh.
den kysyi hän, misiä tie meni sen arwosa pi»
dettäwsn nmhen totia.

NäettäkZ te. sanoi Mailmallmen Miisas^
iuolla tuota rorkiala wuorta.

Näen hywm, sanoi-Rristirty. Se toinen
sanoi: sen wuoren tygö tuletta te menemään,
ja ensimäinen talo luin is näette, on häneniaionsa.

HNin lärl nyt Kristitty käymään Herr
Lain taloa päin, siinä aikomisesa, että hän
siellä mahdais autetuxi tulla, Mutta katzoZ
koffa hän wuorta likeni, näytti se hänelle ai-
wan ja ja se puoli kuin hän«
dä likin oli, rippui niin paljon eteen pä'in>
että Bristicrp pelkäis edemmH mennä, ettei
wucri mitamax putois hänen päällens; sen-
tähden seisoi hän alalanS, hänen kuotmans
tunnui mpös raffammart, kuin se sillä toisellatiellä oli. Wuoresta uloskäwi myös leimauria
ja tuli.ssteitä, joka Rristirrvä suuresti peljätä
ii, ellä hän tuli.sätnldK plöepolietais, ja rtt<

pes
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KMtyn lv«tlus I/ankr.ikkiftltee».
pes pelwon täbden hikoilemaan ja wapisemaan,
oli myös surullinen, että hän Herr Mailmal,
Wn Viisaan nemvoa ftumnnut oli,

Koffa hän nyt siinZ seisoi, näki hän S.
vayZcliftan. wastansa tuleman, ja
kuin liän näki hänen likemmä lulewan. Ko»
sta AvanZelista tuli händä aina likemmä ja
Mmmä, oli häN sangen wihanen
ja totinen, ja katzsi mihaisesti hänen päällens,
)K lygöpuhuNeli, händä.'.

Mitä te täällä teette, Rnstitry? Se siz.
na teki Kristityn äänettömäxi, min ettei hän
tiennyt mitä hänen piti wustaman. Avaule.
lista sanoi eyespäin: Ettengos te ole se mies,
jonga minä kerran ulkopuolella Turmelluxcn
kaupungin muuria nim stifomasa
löysin? Olen?, minun Herrani, ftnioi Rristir»
cy Enqös minä ole teille osottanut tietä al>
laalle portille? sanoi GvanZelista wlelä. Nri<
stirry w«)siais: Olette, minun Her-rani.

Ovangeli-sta. Kuingq oletta te niin äffet"
täin psikenneet? ette. ole' enä oiw
Ma tiellä.

Minua kohtais px Adelsnues',
»iin pian kuin minä Gpätlpxen Suosta p'ss!<
pääsiu, joka ylipuhui minun menemään tul.'
hon Kylään kuin minun edesäni on, ja sanot
minun nellä löytämäni yhden miehzn, joka M,
nun tästä kuormaMni pääsiäis.

GvanZelista. Mikä,:mes se oli?
Rristucx. Hän v!i kalta^
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Kristityn waellus IjankaWsilteen,

nen, ja puheli pallon minun kanHani, ja wih'doin ylipuhu; minun, feuramaan hänen neu.woans; sinä lamalla olen minä tänne tullutzmutta kosta minä tämän Wuoren nsiin niin.
kauwaS tien yli nppuwan, taukossn minä ä-
kisti seisomaan; sillä minä pelkäsin muorenpäälleni kaatuman.'

Evangelistg. Mitä st Aadelsmies sanoi
leille?

Rristircy. Hän kysyi mihingä minä aikoi,
sin; ja sen minä hänelle sanoin.

Hän kysyi myös, jos minulla on perhet,
tä; mmä sanoin: on. Mutta että minä nyt
olen sildä kuormalda, kuin minun seljäsänt
on, niin rasitettu, etten minä enä taida nau«
tita heistä sitä iloa ja huwitusta, kuin ennen»

GvanZelista. Mitä wieM
Nristicry. Hän käffi minun itzeni toimita

taa erillen tästä kuormasta- Minä sanoin senasian oleman juuri minun matkani päälletar-
koitunen ahtaan portin tpgö, ja että minäsiellä saisin tiedon minun pelastus. paikastani.
Hän lupaS minulle myös paremman ja lyheni»
män tien näyttä, ja joka ei niin määrällinen
waeldaa olis, kuin se, te käskit»
te minun käymään. Sen saman tien pidäis
wiemön minun yhden Aadelsmieben tpgö- jo-
ka taita tämmöisistä kuormista päästää. Minä
uffoin hänen, ja poikkesin endiseltä tiellä täl«
le, että minä sitä pikemmin mahtaisin kuorma,
siani erilleni päästä. Kmlengin koffa minä

I2llö
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Kristityn MeLus Ijankaikkisuteen.

iälle paikalle tulin.' ja sain nähdä kuingatsäl.
la laita oli, seisatuin-minä hämmästynin sen
»vaaran tshden, kuin minua täällä uhkaiS.
Nyt seison mins täsä, engä tiedä, milä minun
tekemän pitä..

lLvängelista sanoi: Odottajat täsä niin
kauwan tuin Minä. ennätän Jumalan Sanaa
tMän eteenne asettaa. Rristicr-7 seisoi ja wa.
pisi. Sitten sanoi ztzvanZclista: Rayokar,
errer te Hän6ä kiellä pois/joka puhuu: sillä
jos ei ne paeca saaner, jorka tielstr sen, j
inaan päällä käsken andoi., paljo wäheliimm
me,, jos sicä. pyydämme tarra joka Talwaa,
sta puhuu. Hebr 12: Wielä sanoi hän:
wanhmstas elääl.Uosta; mucra jota wälrrää)
siihen ei minun sielum Hebp. 10: 38.
Hän selitti sen mpös, ja sanoi: Te oletta se,
joka onnettomuteen juoMta; te oletta jo alu-sa. kaikkein Korkeimman nemvon plönkatzonet,
ja poispoikennet. cauhan tieldä.. ei fuingaan
ilman waarata>

Silloin kaatui Rristicry niinkuin kuollut
hänen jawains eleen maahan, huutain: woi
minua, wmä Koffa GvangelistK sen
näki, t<MM hän hänen oikiaan käteens, jasa.
noi: Maikki synnit ja pilkka anitetan ihmisil.
le andexi. Matty. 12: Zl. Ia älä ole epä>l.
stoinen, waan ustowainen. loh. 20: Gs
wirwottt wähsn Hristitpn. niin että hän noU»
si ylös wapisten, ja seisoi niinkuin ennengin
Epangelistan edesä<

Evangelista rupeis puhumaan, sanoden:
. Otta.
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Ottakat nyt paremmalla ahkerudella waann:
mitä minä teille sanon, minä tahdon mpös
näyttää lsisss tenengä tugö hän teidän mm-nä käffi.

Se mies, jonga te lshtaifltke, on Mail,
mallinen Wusas, se nimi sopi mpöshsnells
hywin: sillä hän on amoastans mllillnalllsen o»
pin pstäwä, ja sentähden ei t,Hn käy mualla
kirkosa, kuin kpläsä: Siiwollisuiw eli Tapain
Laki. Tätä oppia rakastaa hän sentähden, et,
tä se warjzle hänen rististä; ja että hänellä
on lihallinen mieli, niin etzi hän wäärZtelläMinun teitäni, ehkä ne kummingin Miat owat.
Hänen neuwosans on kolme asian naaraa, jot,
ka teidän tokonans plonandaman pitä.

Ensin: pitä teidän plönandamaan hänenja neuwons muille teille, ja mpös
teidän oma taipumuz?enne siihen neuwoon; sil>la se on Jumalan neuwoy plönandaminen,
Mailmallisen.wiisan mielen nouleexi- sZerrasanoo: Mengät ahtasta portista sisälle, nimit,
täln siitä portista, jonga tygö minä teitä na>ttn, sillä se portti on ahdas, )ora wie elämä,
hän, ja harwac owar jotka sen löyräwär Malh»
?: ,3. Luk. 13: Sildä tieldä, joka ahtaat-Ie portille wie, on se Jumalaloin ihminen tei.dän wielellpt poikkemaan pois, ja teidän senkautta lähes kadotuksen wiennpt; sentähdenwihatkat bänen haukutustans, ja kauhistutatmyös itziänne, että te WH hänen neuwoans
leurannet olelta.

Toisti pitä teidän mpös hänen neuwons
ylön«
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plönundaman, kosta hän on ristin y!ön rastaa.
xi teidän eteenne ulosmaalannut; sillä teidän
pitä se suuremmasa armoja pitämän, kuin
kaikki Egppnn tswarat. Hebr. li: 25 ja 26.
Kunnian Kuningas on teille sanonut: Buka
tcchcoo, henZensä wapohra , hän hukurcaa sen.
Mark. 8: 35. loh. 12:25, Matlh, 10: 37.
Luk, 14: 26. la,joka,hsnvä seurata tahtoo,
ja ei roihua Isäänsä ia Älliänsä. Waimoansa
ja Lapsiansa, Weljiär.sä ja Sisarttanm, ja
päällisen omaa bengeäM, hän ei taida olla
hänen Vpetllslapsens./ Sentähden sanon minä
teille, että jos joku sanoo teille sen teidän kuo»
lemanne olewan, jongä itzs Totuus on sano-
nut teidän ijankaikkisen elämänne olewan, niin
pitä teidän senkaltaisen plönandaman
za poisheittämän.

Kolmanneri pitä teidän kiroman, että te
jalkanne pannet otetta sille' tielle, joka wie
kuoleman orjuteen, ja päälöreri perään, ajat-
telemaan kenen tygö hän teidän lähetti, ja
kuinga kelwotoin ja woimatoin se mies oli,
teitä teidän kuormastanne ja taakastanne pe.
lastamaan.

Se mies, jonga tygö hän Teidän lähetti
pelastusta saamaan, on M joka kutzutaanLain-
Wpeccajaxi, orjan eli palkka'piikan poika, js,
ka nyt orjuudesa lastensa känsin on,' ja sala.
tulla lamalla merkitzee Sinain wuorta, jonga
te pelkäsitte päällenne kaatuman. Jos, hän
nht lapsinensa orjuudesa on kuinga laidatta
Te siis tywoa häneldä wapauteturi tulla?

Se,n<
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Sentähden ei taida Laki teitä teidän kuorma«
fianne pelastaa. Ei ole Mikan ihminen tähän
asti laakastans erillensä Msrwt hänen kaut«
tans, eikä st »ypys taida tästä lähin tapahtua.
Et te taida Lam töiden kautta manhurstaute-
tup iulla. Rom. 3: 2y. Sillä Lain kautta ei.
pxlkään ihminen taida kuormastansa pelastetu-
xt tulla, ja sentähhen on Herr Mailmallinm
UMsas muukalainen., ja Herr Lain Operrma
pVttäjä. ja hänen poikans Siiwollj-.
suus, ehks kuinga wiattomafi ja siiwoxi häni
ulos näyttää, niin oy hän kuitengin ulkokul.
lattu. eikä taida teitä auttaa. Mokatsen hullun ja wiettelewäisen miehen
tarkoitus ei ole mikään muu ollut, kuin wie»
tellä teitä ja teildä teidän autuuttanne roö«
wätä,, miettelemiseN pois sildä tieldä, jollC
minä teidän, aulin.

Kosta Eyangelista sen sanonut oli,
ti hän äänensä, ja waadei Taiwaan wahwi»
stamaan ja todistamaan puhettansa/ ja siinä,samasa tult ääni ja tulen . leimaus wuoresta,
jonga alla se MheljHinen seisoi, jun.
ga tähden hänen biuxensa pystyyn nousit. As«
M kuului hänen korwisansa näin: Nun mon.
dss Nin Lain töisä rippnwao, owar kirouren
alla; sillä, kirjoirerru on: Ripscru olkon jokai»
nen, joka ei pysy kaikisa kuin Laki Rgamatu»
sa kirjoicerru on, eträ hän niirä cckis. Galati

lO.

Täsi ei Rristiccy nyt muuta, odottanut
kuin kuolemata, ja rupeis sangen surkiastiwa-

' litta-
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liitämään,, ja kirois sen ajan, jonga hän Herr
Mailmallisen wiisan itzens yhteyteen
andoi.' Nimitti itzenS kyllä tuhannen kertaa
yarnxi ja hulluxi, että hän hänen neuwoans
luuldeli. > Hän häpss myys sangen suuresti,
Jossa hän Mens endisellensä, tuli, että ftn Aa-
delsmiehen puhe, joka ei kuitengan ollut muuta
kuin lihallinen, niin paljon häne.sä waikutti ja
matkaansaatli, että hän ylönannoi ja poispoi,.
keis oMalda tieldä. Kosta hän «sen oli tehnyt,
fäänsi hän itzens lLvangelistan puoleen, ja sa»
noi: Minun Herrani! kuinga te tuuletta, on»
go minulla enää toiwoakan; lienekö se wäär?
tt, etlä minä käännyn jällens sitä ahdasta por»
tw kohden matkustamaan? Tullengo minä tä-
män wian tähden päätä wasten lyödyri ja ko«
konans pols hpljätyxi, ja niin muodoin täy-
tyy häpiällä pois mennä? Se on tosi, minä
olen sangen murhellinen. että minä ficä neu«
woo olen seurannut. Ah! josta minulla stzsyndi andexi annetaisin.

OvanZelista wastais: Teidän syndMty on
Mä suuri, sillä te oletta kahdenkertaisen syn»
nin tehnet, te oletta sen oikian tien ylönanda-
net, ja kielletylle ja määrälle tielle poikkenet,
kuitengin on se mies, jonga tb portin tyksnä
löydätte, .teitä wielH hywin wastan ottama z
fillä hän on ihmisten ystäwäxi tehty. Ainoa-
stans kawahtakat teitänne, sanoi ts
enä tiestä kummalekan puolelle poikkes, ettet
te tiellä hukkuisi, kosta hänen wihansa Httyy.
Psal. 2: 12. -

Ml-

27



KristiM waellns IfankaikkisuteeN!.
Vltteu walmisti Rristiny itzensja ko!?a GvanZelistg oli hänen suuta andanut,

jviwotti hän Kanelle onnellisia reisua Sitten
kiiruhti Vristiny, ja. et puhunut ksnengän
kansia, jotta, händä, kohtaisit, yhtään sanaa/,
ei mpös seisattanut ketään wastamaan, jotkch
hänelvä jotain kysyä tahdoit,, waan riensi,,
niinkuin se joka kleltyllä maalla on, ja ei an»,
hanut ltzellens- phtäkäls lepos,. ennen kuin hsn
jallcns sille tielle kerkis, jolda hän pois poik.
tenut oli Herr MaiunMisen lViistzan neuwon
jHlken. longun ajan perDä tuli Bristirry-
portin tygZY, tämän portin pöslls oli kirjot!»,
tettu: niin teille arveran Math.,
7: ?. Sentähden kolkutti hän enemmän kuin.
kerran eli kahdesti, ja sanoi itzellensä: Ah jo/
ffa minä. tästä sisälls pääsisin, minä paha jQ
wastahakolnen, jeka, 3» muuta ku.in helwetin
ansainnut olen,, jos wielä murhe ja risti mi«.
yua tHM.ä kohtais, yiin minä yhtä bywin
le korkialle Gionin Herralle ijankatktista ruW
NMta ja kiitosta sen edestä weisaisin-

Wihdoin tult yri mies, suuresta arwostH
Voltin tpgö, Hywä Tahto nimeidä. joka kp'
fyt: kuka siellä oli, Mstä hän tM, ja MK
hän tahdoi?

- Rristinp,'sanon tZäNZ VN. pri wiheljHtnen
rasitettu sondinen, minä tulen Kaupungista
Turmellus, ja waella.n Sioinn Wuorta päin,
y.ietaz-eni lulewaista wihaa. Göntähden t>ch«
toisin minä tietä, jos te, kunnioilett.awg Her<
rani, tahdotis päästä minun sisälle, sillä min u5.

ls
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le on puhuttu, Mä tie sinne kulketz tZmZ«
portin kautta.

Hän wastais: minä olen kaikesta sydäme-
stä siwen mieluinen, ja siinä samaia-awaiS
portin. Koffa npt RrjstirM piti sisälle astu-'
man, niin weti se toinen händä, käsiwarresta.

kospi, MH hän hänelle sanon tahdoi?
Hän sanoi: Katzokat tuolla on pxi wahwa
Linna, josa Beelzebub Kommsndantina on.
Gieldä hän aml?u niiden kansia, jotka hänen
kantzans u,hlä pttäwät, nuoliansa niiden pääl.
le jotka MH porttia Nchden matkustamat, jos
bän ne jollain tawalla tappaa taidaiS, enNeN
kuin he tänne asti ennättäwät Minä iloitzen,
sanoi Rristittp; za rupes siinä famas wapise«
waan^

Kosta HZn nyt portista sisälle tullut oli,
kysyi häneidä Portin wahli, kuka hänen sinne
näyttänyt oli?

Rristiccp wastais: pzi Mies, joka GsM»
Zelistari kutzntanj, kasti minun tämän portin
päälle kolkuttamaan, niinkuin minä myös tein,
ja sanoi minulle siinä simusa, että minun Her.
rani pidäis minulle ilmoittaman, mitä minun
tekemän pitä.

Hpwä T«hw. Tuosa on teille awoi Öwk,
jota ei yritän ihminen kiwi panna taida.

Aristittp. Npt minä rupen niiitHmään
hpZdptpxen minun marroistani.

Hpw« Tahro. Mutta kumga te niinnsnne tuletta?
R^'i«
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Krisiltyn luaellus IjankaiMsuttzen.

Rrlstiny. Sentähden ettei hzlkän minUtt
Naapureistani nähnet niin selwästi sitä waa.
raa, josa he owät, kuin minä.

Hpwä Tahto. Tiesikös kukaan teidän Un.
ne lähdöstänne?

kristitty. Tiesi, Minun walMöni ja lap.
seni näkiwät kaikkein ensin, että minä pois lä.
xin, ja huusit minua takasin käändpmääm
Niinkuin myös Muutamat Minun Naapureistä,
ni rupesit minua takasin huutamaan, kuin he
näjit minun mutta Minä pistin sot-
meni törmiini, ja tulin tlttä myöden.'

-Hpwä Cahto, Kutkas ne otit, kuin iei.
dän pcräsänne juoxit, ja luulit teidän kanS.sansa takaperin saamansa?

Rristirtp. Uppinistainen ja tilieluinen Mö»
lemmat, mutta niin pian kuin de-näit, ettei
he minua ylipuhua tainnet, käänsi Uppinistai.
nen, minua pilkaten, takasin. Mieluinen lä-
xi minun kansiani, mutta ainoastans wähätt
matkaa.

Hyw» Tahw. Mingätähtzen ei hän etew
mäxi mennyt?

Rristiccp. Me käwimme phdesä aina O.
päilyxen Suon asti, johon me juuri äkkipäätä
putoisimme, ja sen kautta tuli Naapuri Mie.
luinen niin pelkäämäsi, ettei hän etemmä mi-
nun kansiani uskaltanut wuowata; jonga tsh»
den hän myös, niin pian kmn hän itzensä sii.tä uloSauttanut oli, sildä puolelda kuin hä-

nen
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nen taloans likin oli, sanoi minullen, että mi-
nä wapaasti.ftn kaunin maakunnan hsneldä
pitää saisin; ja niin muodon meni hän hä-
nen, ja minä minun tietäni, hän Naapurin-
sa Uppiniskaisen peräsä, ja mlnä tätä porttia
kohden.

Hpwä Tahto sanoi'. Moi sitä wlheljäl-
stä ihmljiä! arwasiko hän Taiwan kunnian
niin wälMn, ettei hän sitä tahjo-
NutwMäkän waiwaa Nähdä?

Totuudefa sanoi minä olen Mie-
tMUe siitä niin puhunut, kuin se itze lyösä
on. Ia jos minä totuuden mahdan sanoa;
niin ei minungan kansiani ole paljo.paremmin.
Ge on tosi: HHn on takaperin käändynyt, mut-
ta minä olen Myös kuoleman polquills tiestä
pois poikennut, MailmaUisen Miisan ueuwon
jälksn.

Hywä Tahto. Öngo sekin teitä kohdan-
nut? Mitä te hälle sanoitta? Minä tiedän,
että hän on teitä neuwonut pelastusta hake-
maan Herr Lain Operrajälda. Olettako te
Myös hänen neuwoans seurannet? Hänen
päälletarkoitlyenS on epäilemätä ollut teitä
pettää.

Rnstittp. Olen, mm lawlalda kuin mi-nä ikänäns uffalsin Minä menin Herr Lain
Operrajaa löplääxeni niin kauwas, että mins
wiimmein luulin sen Wuoren, kuin hänen Ta-
lonsa tykönä on, niskoilleni putowan. jonga
tähden minun täydyt yhden ajan alallani seisos.
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Hyw« Tahro. Se Wuori on monen mie-hen surma ollut, ja taita wielä tästä lähingitt
monen surmata. Se on sangen hvwH, että
te sieldä Msnet olstta, ettei se teitä palasia
lyönyt,

Rrisiittp. Jaa, minä en tiedä itzekän,kutnqa minun kansiani käynyt olis, jollei Gv-
ongelista minua siellä epäilvxesä ja pelwosa
seisoisani, kohdannut olis. Waan se oli lu-
malan suurihpwyys, etts hän toistamiseen mi-
nun tygöni tuli, sillä ilman hänetä en olis
minä kostan taitanut tänne tulla. Ia nyt mi-
nun tänne tulduani olen minä sen pahembi!
semmoinen joka itze työsä olisin mahdollisembi
ollut sildä Wuorelda tapettaa, kuin täsä sei»soa, ja teitä, minun Herrani, puhutella; mut-
ta ah sitä Ärmoo, kuin minulle on tapahtu-
nut, että minä olen tänne pääsnpt.

Hywä Tahto Me emmä tee yhtään eroi-
iusta; waikka ilnninen olis tehnyt kuingapal,
jon pahaa, ennen kuin hän tänne tulee, niin
hänen ei kummingan pids ulos heitetyt tule«<
man; Sentähden, rakas Rristmy, puhutat
wielä wähä minun kansiani, niin minä tahdon
muwoa teitä tiestä, jota teidän waeldaman
pitä: katzokat jalkainne wiereen, näettäkö ts
tietä? Se. on tie jota teidän waeldaman pi«
tä. Se on rauvattu, Patriarkailda, Prophe-
lailda, Kristuxelda ja hänen ÖpetuSlapsildan-
sa, ja se on niin suora kuin Oijennus» nuo-
ra sen tehdä taita. Se on lie, waeldakat
hälM

Rri-
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Rristirry. Mutta eikös täällä ole mitään
esteitä ja koukkuja, joiden kautta outo kewiä-
sti oikialda tieldä expätaidais?

Hywä Tahco. On kyllä mondatin tien-
haaraa; mutta ne owat paljo matalemmat, ne
owat määrät ja lawiat, ja siitä taidatte oi-
kian tien määristä hpwin eroittaa. Olkia tie
on suora ja kaita.

Minä näjin mpöS Nristicyn edespäin HH-neldä kysymän, jos ei hän siitä kuormasta,
kuin hänen seljäsäns oli, taitanut händä wa-

tehdä, sillä tähän asti ei hän ilman jon-
gun muun awuta mingään wälikappalen kaut-
ia siitä erillensä pääsnyt. Milä teidän kuor-
maanne tulee, wastms hän, niin kandakat si-tä hywällä mielellä niin kauwan kuin te pela»
sius.paikalle kerkiätte; sillä siellä pitä seitzestän-sä teidän seljastanne putoman.

Sitten wystti Kristitty kupeensa, ja wal-
misti itzenlä tielle. Se toinen sanoi hänelle,
että koffa hän wäbän matkaa portista eteen-
päin tullut on, niin tulee hän UlosrulMan ta-
loon. Sen owsn päälle pitä hänen myös kol-
kuttaman, niin ftn talon Isändä näyttää hä-
nelle monda kaunista kappalda. Genjälken jät-
ti Rristitty hywästi ystäwäns, joka hänelle toi«
wotti lykkyä reisullen.

Matkustaisansa tuli Rristmy wibdoin U-
losrulMan taloon, josa hän myös jongunker-
ran, jaa, lakkaamata kolkutti, siihen asti kuin
VLi awais owen/ ja kysyi: kuka siellä oli?

E Mi-
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Minun Herrani, sanoi Rristicrp, täällä
on yri matkamies, joka tämän Talon Herran
tutuldc, on, minun hyöbptyMi tähden, kästet»
ty täsä perään kysymään; sentähden tahtoisin
minä tämän Talon Herran kansia Mielelläni
puhtta. Se toinen ilmoitti sen Herrallensa;
joka myös wshän ajan pedästä Rnstityn tygo
aleS tuli, ja kysyi: mitä Hän tahdoi?

Minun Herrani, wastms Rristittp, minä
olen pri matkamies Kaupungista TurMellus,
ja waellan Stonin wuorta päin. Se mies, jo.
ka silläportilla seisoo kuin tällä tiellä on, sa.
noi minulle, että niin pian kuin minä tänns
tulen, ja perään kysyn, niin näptetäisin, mi.
nullö monda kaunista kappalda/ jotka minulle
matkalla paljon hyödylliset olisit.

Ulosrulkkia sanoi: tulkat minä
tahdon teille näyttää semmoisia kuin teille hpö.
dylliset oleman pitä. Sille kuin hän oli pal-
weljansa käskenyt sytyttämään kyntilän, kästi
hän NristirFn itziänsä seuratnaan; ja wei hä.
nen yhteen erinäiseen kamariin, jonga hän rä.
sti valweljan awaamaan, Öwenawattua, M
ki Rrlstirry yhden arwösa pidettäwän ihmisen
tuwan seinällä rippuwan > tällä haamulla:Hän nosti silmänsä Taiwaaseen päin, kaikkein
kirjain ydin oli hänen kädefänsä, ja Totuuden
Laki oli hänen huulillansa, mailma hänen stl.
känsä takana, ja seisoi niinkuin hän sodeiS
jongun kansia, ja kuldainen Kruunu rippui
hänen päänsä päällä.

Rristitty sanoi: kenen kuwa tsmä on?
Se
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Ge Mies, sanoi Ulosrulkkia, on M tuhansi-sta> hän taitaa lapsia itze synnyttää, ja sitten
heltä plöskaswattaa, kosta hän heitä mailmaan
rdestuonut on. Ia että te näitte hänen sil»mänsä Taiwasta päin aseletut olewan, par-
haimman kirjan kaikkein kirjain seasa hänen
rädesänsä, ja totuuden Lain hänen huuliaan-sa; sen kautta ymMätretän, että hänen työn-
sä on, et ainoastans tuta pimitettyjä asioita,
maan Myös ylöSwalaista syndisiä, joyga täh-
den te hänen myös seisoman näette niinkuin
hän puyuttelis ihmisiä, ja sodeis. Ia se, että
hän oli mailman selkänsä taa heittänyt > ja et-
tä te näitte Kruunun hänen päänsä päällä rip-
puwan, merkitze, että hän nykyiset kappalet
ylönkatzoo jn halpana pitää, rakkaudesta että
saada palwella Herransa, makuutettu, että tu-
lewaisen mailman kunnia on hänen palkkan-sa olewa>

Tämän ulösriittauren olen minä ensimäriteille näyttänyt sentähden, että se Mies, jon.
ga kuwa tämä on, vn se ainoa, jolle tämän
maakunnan Herra, johon te waellatte, on moi,
man andanut, olla teidän saattajanne ja joh,
Kattajanne kaikisa waarallisisa, palkoisa kuin
teitä matkalla kohdata taitamat; sentäbden ot«
takat wisu maan, mitä minä teille näytän, ja
pitäkät aina muistosa. mitä te nähnet oletta,
ettei teitä tiellä kohtais senkUdainen joka on
teitä oikein johdattamanansa, mutta hänen tien-sä wie kuilengin alas kuolemaan.

Sitten otti hän hänen kädestä kiini, ja wei
C 2 hä-
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hsnen suureen sisä. kamariin, joka oli tsttwÄ
täynnä; sinä se et ollu koffan lakastu. Kosta
nyt kristitty oli pikimäldäns sen huonen ym-
bsri katzonut; kutzui-Ulosrutkkia yhdenmiehen,
zonga hän kasti sitä lakaisemaan. Hänen la.
kaisesansa npusi tomu joka haapalda niin kau<
niasti, että Rristicry oli läkäbtpmällänsä. Ko-
fia Ulosrulttia sen näki, käffi hän yhden nuo-
ren Ne-tzpen,' joka siinä läsnä seisot, tuoda
wähän wettä, ja prtlstotta laattialle. Niin
pian kuin se tehty oli, tuli se huone niin hy.
zvästi lakaistuni ja puhtaazii tehdpxi, että sitscli ilo katzella. Rristitty kysyi: mitä se mer.
kitzis? UiosmWa sanoi: tämä sisä.kaman on
ihmisen jpdän, joka ei ole kostan pphitetpxi
tullut Evangeljumin suloisella armolla- Tomu
sn pen-sondi, ja sisällinen turmellus, joka
saastutta koko ihmisen. Se joka ensin lakaise,
maan rupeis, on Laki; mutta se joka meitä
toi ja sitä laatialle priiffotli, on Odangcljumi.
Mutta niinkuin te näitte, että kosta Miesrupes lakaisemaan, rupes myös tomu ymbäri
huonetta tuorumaan, ja laattia ei kuitengaan
puhdistunut, waan te olisitta pian tukahtunet;
sillä ymmärretän, että Laki, sen siaan kuin
hänen pidäis ihmisen spdändä synnistä puhdi.
staman, tekee hän sen waikutustensa kautta e-
läwämmän ja woimallisemmari, jaa, hän niin
hywin enändöä kuin ilmoittaa ja kieldääkm
sen; sillä Laki ei anna woimaa ylitze woittaa
syndiä. Taas, että te sen nuoren Neitzyen
näitte wettä laattialle priffottawan, jonga
ken kamari kauniri pubdistettin, sen kautta
nHytettin teille, että kosta GvanZeljumi kalliu.

hellansa

36



Kristityn waellus Ijankaikkisuteen.

hellansa ja suloisudellansa ihmisen sydämeczz.
wuodatetan, synnit silloin fanglfi oletan ja
Ntze woitetan; niinkuin te näitte Neitzyen wr"
den priffottamisella tehnen, että tomu laatti-.
alle laffcundui, niin sydän uffon kautta puh.,
distetan, ja seuraawaisesti tehdän Taiwaan pe.
rlllise^i.

Minä näjinwielä, että Uloswlkkia tartui
hänen käteensä, ja wei hänen yhteen wähäi«secn huoneseen, josa oli kazi piendä Lasta,
wanbemman nimi oli Mielen liiturus, ja toi-
sen Rärsiwgllisys. Mielen.liirurus näytti ole"
wan pahalla mielellä, mutta RärsirväUisys oli
hywällä mielellä. Rristitty kysyi syytä, min»
gätähden Mielcn.liikurus niin pahalla mielellH
oli, Mosmlkkia wastais: Että hänen Opet»
tajansa tahtoo händä Ddottamaan parhaimtta
kappaleita wasta tulemana wuonna, mutta hän
tadioo nyt jo kaikki; waan Rärsiwällisys odot-
taa mielellänsä.

Sitten näjin minä'yhden tulewan Mjelen«
liikucuxen tygö, joka toi hänelle yhden säkin
täynnä kaikkinaisia tawaroita, ja kaasi ne hä-
nen jalkainsa eteen. Ne Dttt hän ylös, ja t'
loitz» niitten ylitze, ja rupes pilkkamaan ja
nauramaan Värsiwällijxrrä.

Minä katzoin perään, ja katzo, se ei ollut
kauwan aikaa, ennen kuin
m tuhlannut, niin ettei hänelle jMnyt muuta
kuin pri läjä wanhoja rppspjä ja riepuja.

Nristmp sanoi Ulostulkkialle: Wäwäni?
setit-
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selittäkät tänä minulle jotain lawiammalda,
Mämät Lapset, sanoi UlosruMia, owat kuwa,
uret Mielen-liikutut' merkitzo tämän mailman
ihmisiä, ja RärfiwälliHs tulewatsen mailman
ihmisiä; sillä niinkuin te näitte, että Mielcn»
liikucus tahdoi kaikki tänä wuonna, se on: tä,
sä maiimasa; niin on myös tämän mailman
ihmisten kanZa laita: he tahtomat kaiken Hu»wän täsä ajasa, ei he taida seurawaiseen wuo-
teen asti odottaa, se on: tulewaiseen mailman
aikaan, joja he lumalalda heidän osansa nau,
tila saisit. Se sanan p nsi: Nxi lindu käde«
sä on paremhi, kuin karimetzäsa, pidetän heil«
dä paremmasa arwosa, kuin Jumalalliset todi,
siuxet tulewaisen mailman hywydestä. Mutta
että te nältte hänen wähän a/an sisälle joka
rahdun kuluttanen, ja ei muuta hänelle jää-
neen kuin M joukko ryysyjä ja riepuja- niin
on myös mailman lopulla kaikkein ihmistenkantza tapahtuma.

Nyt minä näen, sanoi Rristittp, ettäßär.
siwällijydM on paras wiisaus, ensin, ettähän tarketta parhaimbain kappalden päälle,
toisefi, että hän silloin saa olla kmmtasa, kuinse toinen on piikasa ja plönkatzesa-

Ulostulttia. Te mahdatta wielä siihen ty«
gopanna, että tulewaisen mailman kunnia on
kawmatoin; mutta tämän mailman kunnia ka»
too pian.

Sentähden ei ole Mielen,liikutuxella niin
suurta syytä nauraa Rärstwällisprrä, tuin Rär<

siwälli»
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siwällisydellä oliS syy nauraa Mielen.liiriMl,
pa; sillä Mielen» liirurus naulitzee hywää en.
sin; waan Rarsiwällisys sitä wastaan wn»
M«n; ensunätfen yltä wiimeiselle siaa anda«
man, kosta wiimeisellä hänen tulewainen ai-
kansa läsnä on. Mutta wiimeinen ei jätä
kellengän siaa; sillä hänen jälkeensä ei tule mi»
t<M. Ia sentähyen pitH sen, joka osansa en.
sin siitä sitten jongun ajan oleman
paitzi; mutta jota osansa wlimeiser säästöä,
hän saa sen myös wumeisex nautita- Sen.
tähden sanottin rikkalle, miehelle: Sinä sair
sinun hywäs elssmäsäs, muyra Lazarus sirä
p?astän sai tärstä pahaa. Murra hän loh»
Yureran ja sinä lvgirvyran. 16: 23,

Bxistirry sanoi.: Nyt minä ymmärrän et.
jä sillä et ole paras onni., joka tämän aikaisia,
kappaleita huwin sag; waan sillä joka odottaa
tulewaisia. Sen päälle sanoi Ulosrnlkkia: Te
sanoitta totuuden; sillä näkywäiser kappalei
owac. mutta näkymärrömar ijankaitki.
ser. 3 Korinth. 4: »8. Ehkä nyt niin on, 0.
wat kultengin nykyiset kappalet ja meidän lr-
hallinen taipumuxemme toinen toisensa kantza
niinkuin sukulaiset, ja tulewaiset kappalet ja
meidän lihallinen mielemme niinfuin wieraat
ja tunoemattomat, ja siitä seuraa, että meM,
hin ensimäisiin pian rakastumme, mutta ne jäl-
kimäiset aina wieraari jäämät.

Sitten näjin minä Ulosmlkrian taas tart-
tuman Rristiryn käteen, «a wiewän händä yh<
teen paikkaan, josa waltia yhtä muuria wa.

stan
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ston paloi, zonga tykönä pz?l seisoi, ja kaasilakkaamata wetiä walkiaan, sitä sammuttanen»sa; mutta se syttpi aina enämmsn ja enäm-
män palamaan.

Rristiny sanoi: mitä hän toikin merkinne?
UlosrulMa mastais: tämä walkia on är»

mon työ, joka ihmisen sydämesä waikutetan»
Se joka siihen wettä kaata, sitä wähendäM-sa ja kokonans sammuttazensa. on Perkele,
Syyn siihen, että te nsettä walkign aina tuh<
tywän palamaan, tahdon minä andaa teidän
nähdä. Sitten pyörähytti hän hänen pmbä-
rinsä, ja wei HHj en toiselle puolelle muuria»
Siellä Mi hän yhden seisoman, jolla kädesä
oli yxi astia öljyä täynnä> jysta hän lakkaa,
Mata salaa walkiaan kaasi.

Rristirey sanoi: mitä tämä merkitzöe?
UlosrulMa wastais". se on Kristus, joka

lakkaamata Armo-Öljyllänsä, sitä työtä kuin
hän kerran ihmisen sydämesä alottanut on<Pyytää woimasa pitää; jonga kautta hän ylös.
Pitää ussowaistensa sielut armoja, ehkä mitä
hywänS Psrkele heitä wastan eteensä, ottais.

Multa että te näitte bänen kohdastansa,
toisella puolella muuria seisoman, waltiata y-
löspitämäsä, tapahtui sen-tähden, että se on
yhdelle kiusatulle sielulle sangen työläs nähdä
millä tawalla armon lyö sielusa woimasa pioetän.

Minä näjin myös että Mostulttia tartut
hänen käteensä,, ja wei hänen sangen iloiselle

pai.
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palkalle, johon M iso Ppkkningi rakettu oli,
hynin kaunis pääldä katzoa,,jonga ylißristir.
rp suuresti ihastui. Saman rakennuxen har<
jalla näjin minä muutamia kämelewän, jotka
kuldaisilla waalteilla waatetetut olit. Rristirrp
kysyt Ulosrulttialda, jos he sisälle mennä u,
stallaisit? Uloslulttm otti hänen kädestä, ja
wei hänen ppkkmngin bwen tpgö, ja katzo.o»
wella seisoi suuri joukko ihmisiä, jotka jokai»
hinen, niinkuin heille näytti, mielellänsä tah«
doit sisälle mennä, mutta ei he ustaldanet.
Siinä istui myös M mies pöydän tykönä, jo»
ka wähän siwulla oli; hänen edesänsä oli vxi
kirja ja kirjoitus wärkit, ja kirjoitti vlös ntit,
ten n/met, jotka sisälle lastettaman piti. Hännäki myös, että owen edesa seisoi monda mie-
stä gewäärisä, owea wartioimasa, ia niille,
jotka sisälle mennä Mahdoit kaikkinaista wahin-
gota ja wastusta, kuin he ikänöns taisit,
mäsä. Sen yli hämmästyi Rristiny joiengin.
Wihdoin, koffa jokainen käännyit takaperin,
pelwosta niitten sota aseisa seisowaisten edestä,
näki hän yhden miehen, sangen wahwan ja
pettämättömän menemän sen miehen tygö, jo,
ka istui ja klrjottl, ja sanoman: kirjota minun'
gin nimeni ylös. Kosta hän sen tehnyt vii,
näki Bristircy, että hsn miekalla wyöleltin, ja
rauta.lakkl pandiin hänen päähänsä, ja hänkäänsi itzensä oween pätn. ja meni niitten so-
la aseisa seisowaisten miesten päälle waltome»
na, jotka heitänft julmasti händä »vastaan a.
setit; mutta mies ei peljännyt heitä ollengan,
waan käwi deldän päällensä waltomena, ja
hakkasi ja leikkasi julmasti pmbärillensä. Gil-

tsn
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ten kuin hän monda haawaa saanut, ja myös
fiillle, jotka händä wäijyit ulkopuolella pidät-
tääMN, monda andanut oli, tungi hän hei.
dän läpitzensä sisälle pMningiin; niildä jotka
sisällä oltt. ia harjalla käwellt, kuuli yh<
den äänen sanoman:

Ach, lulkat, tulkat tekin tänn,
Tääll ombi Taiwan kunnia,
Kuin kaites ijäisydesä

Tee saatte woitvf', palkaxenn'.

Koffa hän nyt sisälle tullut oli, waaWet»!
tin hän samankaltaisiin waatteisiin kuin mui<
dengin päällä oli. Kristitty weti suunsa nau,
ruun, ja sanoi: minä luulen warmaan tai«
tawani san?a, tämä merkitzee; salditat
minun myös sisäyen menys. Ei, sanoi. Ulos»
tulttig, ohottakat wiels wähän aikaa, sixi kuin
minä jotain enembätä olen teille näyttänyt:
mengät sitten matkaanne Sen jälken wei dän
hänen kädestä Pitäin yhteen sangen pimiään.
Valkkaan, josa yxi mies istui rauta-
sangen murhellisen muotoinen; hän katzoi ales
päin maahan, kädet ristisä, huokaili niin kat,
terästi, kuin olis sydän hänesä haljua tah-
tonut.

RrilMp kysyi: mitä täms merkitzee? U<
losrulttla käski hänen kysyä häneldä itzetdänsä.

Rristiny kysyi mieheldä, mikä hän olisi?
Hän wastais: minH olen, mikä minä en eri»
nen ollut. Mikäs te silloin oliita? kysyi Rri.
stirry. Mies wastais: minä olin ennen kaunis

ja
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ja kukostuwainen Tunnustaja, omisa ja myös
ihmisten silmisä. Minä luulin pää.

sewäni Taiwaaseen, ja minulla oli suuri ilosen yli, etlä minun kerran piti sinne tuleman.
Multa mikäs te nyt olelta? kysyi Rristir»

ry. Minä olen, wastais hän, vxi lohduttama-
toin ihminen, ja olen tähän rauta.häMin niin»
kuin lukittu, minä en taida ulostulla, ah en:
minä en taida.

Rristitty sanoi: kuinga te jouduitta siihen
ynnettomaan tilajsuteen josa ly nyt oletta? Hän
wastaiS: minä olen laimin lyönyt walwoa jarai»
tisna olla, ja panin Jumalisuuden minun yi»
moini olalle, minä olen syndiä tehnyt Jumalansanan waloa, ja Jumalan hywyyttä wastan.
Minä olen Pyhän Hengen murhellisexi saatta-
nut, sentähden on hän minusta paennut. Mi.,
nä olen Perkelettä koetellut elt kiusannut, ja
hän on nnnusa sian ottanut. Minä olen Ju-
malan wihaan keboittanut, ja Häy on minun
ylönandanut, Minä olen sydämeni niin paa-
duttanut, etten minä itziäni paranhan taida.

Aristin? käänsi itzensä Ulosrultrian puo-
leen, ja sanoi-, Kuinga? eikö tällä ihmisellH
ole enää mitään toiwoo? Kyspkät häneldä i«
tzeldänsä siitä asiasta, wastaiS Ulostulkkia.

Rristirrp teki niin, ja sanoi: Eikö siis
teillä enää ole mitään toiwoo, päästä ulos tä-
stä epäilvxen rauta-häkistä?

Ah ei! wastais hän, ei mitään toiwoo.
Mixi ei? kysyi Rristittp: sen Siunatun Poikaon
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on aina laupias. On kM, wastais hän; mut-
ta minä olen hänen toistamiseen ristinnaulin-
nut. Minä olen hänen Personansa ja hänen
Wanhurstaudensa ylönkatzonut, hänen Weren-sa saastuttanut ja jalwMani tallannut Hebr.

29. ja Armon Hengeä pilkannut', sentäha
den olen minä npt itzeni ulos sulkenut kaikista
Armon LupauMa. Nyt minulla ei ole muu-
ta vdotettawana kuin uhkauxet, hirmui et uh<
kauxei, totiset pahan oman tunnon uhkaus,
huomiot, ja tulen kuumuus, joka kaikkia wa>
stahakoisia, ja myös minuakin syöpä on.

Bmstircp ?ysyi wielä, sanoden: Mixi tb
oletta itze teitänne siihen tilaan ja onnettomu-
ieen saattanet? Se tapahtui, wastais hän,
tämän mailman ilon, huwituxen ja hpödptyfen
tähden, joiden nautitzemisesa minä itzelleni mon»
da iloo ja onnee lupaisin; mutta nyt kalmaa
jokaihmen niistä minua, niinkuin tuliset kär«
meet. Rristittp sanoi: ettäkös te taida niitK
katua ja teitänne parannuzeen ksändää? Hän
wastais: Jumala kieldää mtnulda käändymix
sen ja parannuin, Hänen Sanansa ei' anna
minulle mitään woimaa uskoon. Hän itze on
minun tähän rauta.häkkiin sulkenut, ja ei yn°»
ksn, ihminen koko mailmasa tarda minua tästä
ulos auttaa. O! iMspys,. ijäisyps, kuinga
mahdan minä piinan ja waiwan kantzi tai-
stella, kuin minun ijankaikkifudesa kärsimän
pitä.

UlasrulWa sanoi Rristicxlle: andakat tä«
män miehen wiheljäisnden aina teidän miele-
sänne, waroituxezi matkalla olla. Ah! sanot

Rri-
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Aristirry, se on sangen surkiata. Jumala aut-
takon mtnua walwomaan, railiSna olemaan
ja rukoilemaan, että minä tämän miehen wi-
heljälsen tilan wälttää taidaisin. Minun Her-
rani, eikö nytkän wielä ole aika minulle läh-
teä tielle?

Odoitakat wielä wähän aikaa, sanoi Mos-
rulNa, minä tahdon teille wielä wähän näyt-
tää, ja sitten lählekät matkaan. Sitten otti
hän taas Rristicrpn Mdestä kimi, ja wei bä-
nen yhteen kamariin, josa yri mieS nousi ylös
wuoleeldansa ja weli »vaatteita väällensä, ja
wapisi tauhiasti. Myi, sanoi Aristicty, tämä
mies niin wapifee? UlosmlMa käfft hänen
häneldä itzeldänsä kysymään syytä siihen, Hän
teki niin, ja sai tänä yönä maa.
tesani näjin minä unda) ja katzo, Taiwas oli
sangen musta, se jyrisi ja tulda leimahteli san.
gen kauhialla tawalla, joka minulle suuren ah-
distunen ja hämmästynen Myötänsä ioi. .

Sitten näjin minZ unesani, ja katzo! pil-
willä oli erinomainen muoto, sen jäiken kuu,
tin minä pauhinan, pxi mies tuli
edes, ja istui pilwein päälle, monelda lUhan'-
nelda Taiwaan.asujamelba ymbäri piiritetty.
Sillä wälillä on kaikki tulesa, itze Taiwas syt-
tyi myös liekistä. Sitftn kuulin minä yhden
äänen huutaman: Nostat te kuollet ja tutkat
duomiolle. Siinä samasa repeisit kalliot, hau-
dat aukenit, jakuollet kuin niisä makaisit, tu»
lit edes. Muutamat heidän seasansa olit san«
Zen iloiset, ja nostit päänsä pIZS; toiset etzeit

w'.!or-
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wuorlen alle itziänsä kätkeä. Mies joka istui
pilwein päällä, awais yhden kirjan, ja rästi
koko mallman eteensä tulemaan. Kuilengin
yhden wätewän liekin tähden, joka hänestä u«
loSkäwi, oli joku matka hänen ja niitten lviini,
meisten wälillä. niinkuin Buomatin ja fangin
wälillä, joka duomio.istuimen ebösä seisoo. Mi,
nä kuulin myös kästyn, niille jotka pilwellH
istuwata wartioitzit, sanoman: kootkat ohdak-
keet, akanat ja ja heitläkät heilä Pa«
lamaan järween. Math, 13: Za Sitten koh.
ta aukeis pohjatöin sywyyS liki sitä paikkaa
josa minä seisoin, siitä nousi paljon sawua ja
tulisia hiiliä ylös kauhialla pauhinalla.

Niille samoille sanoitin myös: kootkat ni.
sutuittaan, Luk 3: 1? ja siinä samasa näjin
minä monda ylös pilwiin nostettawan; mutta
minä jätettin paikalleni seisomaan. Minä pyy,
sin mpös itzeäni kätkee, mutta en minä tainut;
sillä se joka pilwen päällä istui, katzoi alati
minun päälleni; minun syndini johtuiwat myös
minun mieleeni, ja minun oma tundoni kan»
doi joka haaralda minun päälleni, ja sitte he-räisin minä unestani.

Rristitcy sanoi: mutta »ikä teidän niin
tnurhellisexi teki teidän unesanne? MieS wa.
siats: Minä luulin Duomio.päiwän tulleexi,
ja minä en ollut siihen »valmistettu. Mutta se
saatti minun enimmäst murhellisex, että En»
gelit monda ulöS nostit, ja jätit minun seiso»
maan, helwetti awaiS myös minun wieresänisuunsa, ilman sitä kalwvi minua minun oma

tun-
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lunvoni, minä ymmärsin Duomarin allnomai<>
sesta minun päälleni katzomisesta, että Hän oli
minulle nuhainen ja hänen .armottomuudensa
taisin Minä hänen silmistänsä lukea-

Silloin sanoi UlostMia RrisiitMe: olet-
tako te kaikista näistä kappaleista hywin waa»
tin ottanet? Hän wastais: olen, ja ne anda?
wat minulle toiwon ja pelwon. Se on hywä,
sanoi UlosruMia, pitäkät kaikki ne kappalei
sydämesänne, että ne olisit niinkuin pistin tei»
dän kybjesänne, kiiruhtamaan teitä sillä tiellä,
j«la te waelatte. Sitten wyötti Rristitty ku,
peensa ja walmisti itzensä matkalle. Ulosrulk.
tia sanoi: Lohduttaja olkon aina teidän tyks<
nänne, burstas Rristirrp, ja johdatlakon teitä
sitä tietä joka Kaupungtin wiepi.

Niin käwi Nyt tietä Myöden, ja
lauloi itzeMsä, nimkuin seuraa:

i.
O! ihmeteldäwiä,

Kuin mä tääll nähdä sain;
Se uni on niin hywä,

Ett muistos pitää ain;
Ne muthell, iloll täyttää mun,
Elk salli aikaa turhaan menn;
Ne unen silmist pyhkiwät,
Ia uuden halun andawat.

2,

Teill', Selittäjä! aina,
Mun elin aikani,

MH
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"M Mä kiitosi tahdon laulaa,
Ett olen nähnyt ne.

AHZ ett mä tiellä, jota käyn,
Niit alat' tutkisin kuin näjin.
Niin kauwan ett mä kokonans,
Ne ymmärräisin kohdastans.

Minä näjin myös, sen tien, jota Rristj,
tpn waeldaman.piti, olewan molemmilda puo»
lilda warjeldun muurilla, Auruus nimeldä-

Tällä tiellä riensi nyt se rasitettu Aristit,
ry, multa ei kuitengan ilman waiwata ja ra-
situsia, sen kuorman tähden kuin hänellä sel.jäsä oli.

Hän riensi niin muodoin, siihen asti kuin
hän tuli yhdelle jotain yletylle paikalle, jonga
päällä M Ristinpuu nosistlu ja wähänalembana yxi hauw. Niin pian kuin Rristir.
ry ristin puun tpgö tuli, näjin minä, että kuor.
ma hänen olqldansa putois, ja wieritettin. a«
les päi.l, siihen asti kuin se putois hautaan
ja Rristiccy ei nähnyt sitä enää koffan.

Silloin ihastui Rristiecp sangen suuresti,
ja sanoi iloisella sydämellä: Hänen murhen-sa on Minulle lewon, ja hänen kuolemansa s«tämän andanut Hän seisoi wäbän aikaa pm.
kallansa, ja ihmetteli itze vlitzensä; sillä se ila,
hutti händä, että hän ristin.puun päälle kat<
tzomisen kautta pääsi kuormastansa wapaafi.
Hän katzoi yhden kerran toisen jällen sen pää l,
le, niin kauwan että kyynelitlen lähde Hänen

sil.
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silmistänsä puhkeis, jonga wesi hänen kaswo-
jansa mpöden ales juozi.

Näin rijliä tikein katzellesimsa, äkksis hän
kolme mustä, jotka händä näillä sanoilla ter-

slkon sinulle. loh. 20.: 19 Se
ensimäinen sanoi myös hänelle: Sinun spndis
owar sinulle andexi annetur. Mark. 2: 5. Hs
loinen riisui hänen wanhctt rpysynsä ja likai-
set waattensa hänen pääldZnsä, ja waalettr
hänen toisiin eli Juhlavaatteisiin Zach. 3:
4, g. Se kolmas pani merkin,hänen otzaan-sa, ja annoi hänellen yhden muisto.sedelin, jo-
ka sinetillä lukittu oli. Ephes. 1:13. jonga
päälle hän kästi hänen tiellä olMansa katzele-
maan, ja sitten Taiwaan portista sisälle mene-
mään, ja sitten menit he pois. Nristiny hyp»
päis kyllä kolme keriaa ylös maasta sulasta i-
losta, ja rupeis seuraavaisella tawalla laula-
maan:

1/
Mua synnm kuorma rasitti,

Muld kaikki ilo puuttui;
Mutt tällä paikall' hawatzin,

Ett murhen ilox muuttui.

Mikä hän tämä paikka on?
Kuin minun kuormasi päästi

Kuin sielun saatti lepohon,
Iq tunnoll' rauhan tuotti.

3.
Täs Msin minä kuotmastan',

Kuin ol' niln rastas mulle,
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Nistiiytt ljankaMsutiM

Npt auken' siteet itzestään:
lost mahdan iloit' kM.

tz.
Siunattu Risti, Hauta myös,

Wiel' suuremo' kiitos Sinull'
Kuin olet tehnyt itze tvss,

Kaitt' kuin on puuttua minulla
Hänen nsin riemuiten juosiesansa, lUli hän

pbteen Loaxoon z kusa hän, wähän matkan
pääsä tien wieresä, näki kolme miestä raffaasti

raudat jalwoisa. Hhden nimi oli
N>aarinocramaroin, toinen kutzuliin Laistalt
eli Huolimattomaxi ja kolmas Roykian

Niln pian kuin kristitty sa.i nähdä hei»
dsn tilansa, astui hän heitä wähän likemmä»
fi, jos hän kuka ties otis tainut heitä berät»
iää, ja huusi: Te vletta niinkuin se, jokama.
kaa laiwan maston pääsä, keskellä vauhawata
ja pohjatoinda merta. Sanani. 23: 34. sentäh.
den herätkät jä lullat tänne, ja anbakat rau.
dat jalwoistanne pois olettaa, minä tahdon
auttaa teitä, niin paljon kuin minä woim
Totisesti, jos se, jota käy ymbäri niinkuin
tiljuwa Jalopeura, etzein kenen hän ylssnie.
lis, kohtaa teidän, niin te tuletta hänen ham.
bainsa saaliini. Hänen heitä niin tygönpubu»
tellesa ja päälle katzoisa, sanoi Maarinottama.
toin: En minä näe mitään »vaaraa. Laista
sanoi: wielH wähän nukkua. Ia rohkia: jo.
laisen pitä seisoman omilla jalwoillaan; ja
panit itzensH taas maata/ ja RrilMy lszikäymään.

Yhtä.
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Kristityn waellus I/ankaiMsuteen.
hpwin olt hänen mielensä paha, ko-

sta hän perään ajatteli, että ihmiset, jotka sem.
Moisesa waarasa olit, niin halpana pidit hänen
hywän tahtonsa, jonga hän heille tarjoi heitäauttaaxensa, sekä yltzskehoituxilla ettsneuwon
andamlsella, kmnga he raudoistansa olisit tai-
net irti päästä. Kosta hän oli sen yli sangen
murhellisexi tullut, äkkäis hän, kuinga kafimiestä wasemmalda puolelöa lietä yli muurinkiipeistt, ja rupesit hänen kantzansa kaidalla
tiellä käymään Yhden nimi oli Formalistl*)
ja toisen Ulkokullattu, He tulit mainitulla la-
tvalla Rristitpn tygö, joka heitä näillä sänoil.la tygö puhutteli: Mistä te, minun Herrani,
tulella, ja mihingi teidän matkanne andaa?
be massaisit: me olemme syndpnet maakunnas»Turha Hunnia, ja matkustamme, kiitosta saa»

Sionin Wuorta päin.

Mtzi ette tullet, sanoi Rristittp, portin
kautta, joka tämän tien alku.pääsä on? Että.
kö te tiedä mitä kirjotettu on, että se, joka ei
vwesta sisälle mene, waan astuu mualda, onwaras ja ryöwäri, Ish. iv: t. He massaisitmolemmat: että portin kautta tälle tielle tulla
on heidän maanmiehille paljon määrä, ja sen-tähden heildä käytäwäp otettu pxt siwu.lie,
joka on kappaletta suorembt. ja sitten nosta y-
li muurm, niinkuin mekin nyt teimme. Rri.

D 2 sticcp

Formalist, eli- kaikkein muotoinen, on fenkaldai«nen. joka Jumalisien seurasasa ollesanfa harjoitta
myös jumalisuutta, ja ,umalatt«main kansatay,«n'ses»j«malatt°mutt«, j. ».e.
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Krisilhn watssus NankaiMsllteelK
fiircy sanoi: Mutta eikös sitä pidetäis ylitzö.
käymisenä sen Kaupungin Herraa mafian, jo-
hon te matkustatte, että hänen ilmoitettu tahi.
tonsa niin ylönkatzotan.

He wastaisit: etlä hän ti tarwitzis sittä
huolda pitää; sillä mitä he teit, 'sen teit he
wanhan tawallisuuden lälken, ja tahdoit, joS
niin tarwitaisiin, todistuxia sen päälle
da, että jo yli tuhannen wuoden niin tawal»
linen ollut on.

Aristittp sanot: luulettako te tämän tei.
dän tcFonne Lain koettelemisen ulos seisoa tai.
tawan? He wastaisit: että ft tapa. joka js
tuhansia wuosia ellut on, myöskin Buomaril,
da, joka n kummangan puolda pidä, «väite-
mätä oikiana pidetäifm. Ia ilman sitä, sanoit
he, kosta me nyt tiellä olemma, mitäs se ke»
tään liikutta, kuinga me sille tullet olcinma,
kuin me siinä olemma, niin me siinä olemma
Te (sanoit he RmsticM) oletta, meidän hmmär,
ryvemme jälkcn, portin kautta tulleet ja oletta
nyt ainoastans tiellä niinkuin mekin, ja ette
mitään enembätä ole aikoon saanet kuin me.
kään, jotka tulimma siwulda yli muurin. Mi.
sä on nyt siis teidän tilanne parembi kuin
meidängän?

Minä, wastais Nristittp, waellan minun.
Mestarini ojennus-nuoran jälken; mutta ts
waellatta teidän oman lihallisen mielenne M
ken. Te pidetän nyt js tien Hertalda watkai.
na, sentähden epäilen minä, jos te rehellisiä

mie^
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Kristityn «vaellus IfankaMfnKell.
wiehip löptäsn tien lopulla. Te otetta ztze»
sianne ilman Herran puhumista tälle tielle tul»,

niin teidän pitä myös ulos me<
nenM, jollet hän teille wupiutlansa osola.

Heillä ei ollut paljon tämän päälle sano»
mistä, waan käskit hänen takomaan itze eteen.
sä. Ia sitten käwit he erinänsä, eikä puhu.
net paljo toinen toisensa kan§a, ilman sitä kuin
ne taxi miestä wielä sanoit RristtrM: Mitä
LaMnla asetuMn tules, niin ei he epäillet, et-
tä he ns niin hvwin kuin hangin waarin ot-
tanet. En me myös näe, sanoit he, misä te
meistä exoitettu oletta, kum ainoastans se man-
teli, joka teidän päällänne on, jonga te,mei°
däit luullaxemme, olstta saanet alastomuuden»
ne h,äpß pemääxsnne.

Rristncy wastais: Lain kautta et te au-
tuas tulla taida, Gal> Z: il. Et te ole sisäl»
le tulleet owen kautta. Ia ne waattet kuin
minun päälleni on, olen minä saanut sen maa«
kunnan Herralda, johon minä waellan, ja juu-
ri Nttnkuin te sanoitta, nnnun alastomuudenl
hämyn peitteexi. Ia sen pidän minä myös e-
mnoimanena hänen mielisuosionsa
minua kohtan; sillä mmun päälleni ei ollut
ennen muuta kuin rypjot ja rikkälet,
den on se minulle suureni tiellä-
Minä olen wisii sen päälle, että kassa minä
kerran tulen Kaupungin portin tygö, niin on
Kaupungin Herra minun hywäri ja rcheltise<
n tundewa, että minulla on hänen oma jak?
lunsa päälläni., waattet jotka hän sulasta, ar-

mosta
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mosta sinä päiwänä minun päälleni puetti,
kuin hän minun alastomaxi riisui omista likai-
sista ryysyistäni. Ilman sitä on minulla muös
merkki otzasani, jota te kukaties et te wielä/ha,
wainnet ole, jonga yxi minun Herrani parhai,
sta tuttawista siihen pani« sinä päiwänä, kuin
minun kuormani olaldani putois. Ilman sitätaidan minä teille myös wielä sanoa, että hänminulle silloin myös yhden lukitun muisto sede«lin annot, jonga lukemisella minä taidan itzi.ani tiellä lohduttaa ja buwitella; minulle on
myös kässetty se sama Taiwaan portisa näy>t-
tää, merkixi että minä totisesti sinne waellan:joista kaikista minä epäilen teillä yhtään olö»wan. Ei, ei teillä niitä ole, koffa ette ole
portin kautta sisälle tullet- Kaiken tämänpäälle et he andanet mitään wastausta, waankatzoit toinen toisensa päälle, jg rupesit naura-
maan. Sitten käwit he kaikki kolme jäliM-tä; mutta Kristitty käwi aina heitä edelläpäin,
eikä puhunut muiden kuin itzensä kansia, toisi«nansa huokaillen, toisinansa riemuiten. Hänluki myös usein muisto.sedelistä, josta hän tu«li sangen wirwotetuxi.

Minä näin heidän sillä muotoa käywän
6ina N)aiwaloisuden Nuoren alkuun asti, jon-
ga alla oli pfi lähde. Tästä erois myös karitienhaara, vxi oikialle, ja toinen wasemmallepuolelle wuorta; mutta kaitain tie, jokamyösse oikia oli, meni kohdastansa ylös wuorenpäälle. Astua ylös tälle »vuorelle, oli waiwa«
loinen ja työläs. Rristirry meni ensin lähtentpgö, itziänsä wähän wirwotlamaan; sitten ru.

peis
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peS hän astumaan plss. wuorta päin, laulain
niinkuin seuraan

l.
Ehk' VN koskia,

Ia myös waiwaloinen^
Kuiteng' nähdä saan,

Ett mä astuu aiwon,
Hywäll' mielellä,
Tälle wu«relle.

2.
Wsspä ei saa.

Joka mieli käydä,
Elon polkuilla,

Pitä waiwaa nähdä;
Walwo sydän myös.
Ilman turh' on työs.

3.
Paremb' kärsiä,

Mmbett' tiellä Taiwaan,
Kuin kiiruhtaa,,

Mielell' hywäll' waiwaan»
Tämä minun ain'
Wieleheni pain'.

M toisti tulit myss wuoren alkuun asti;
mutta koska ho näit, että wuori niin jyrkkä ja
korkia oli, ja että myös kari muuta tietä oii,
joita myöden tailtin käydä, ja luulit, että nH.
mät tienhaarat taas tulisit yhteen sen tien
kansia, jota Rristncp «M waelsi; päätit sen.
tähden niitä myöden ruweta käymään. Ph'
den tienhaaran nimi oli waara, ja toisen T.^l?-jäll
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Kristityn waellus Ijankaikkisuteen.

läxi tehty. M heistä lärl tielle N)aam, jo«
ka wei hänen suureen metzään Toinen meni
kohdastansa tielle Tyhjäri rchry, joka hänensangen lawialle kedolle wei, jo?a oli täynnä
liild.äwiä muoria; siellä hän borjabdui ja kaa«
tui niin> sttei hän koffan enää ylösnosnut.

Sitten katzoin minä perään, yIH.msrtääxeni kuinga hsn wuorelle nousi; ja ml»
nä nä,in, että hän juoxemasta käymään, ja
käymästä konttamaan psätynot oli, ja kizpeis
polwillaan ia käsiwarsillaan ylos, wuoren jyrk,
tyyden Pian keffi wäkllä wuoren juur«
ta ja korkeinda wkkulata oli Taiwacm Herrq
phden iloisin majan rakendaa andsnut, wäsy»
neitten matkamiestsn wirwoituz'eri.

Sinne meni Rristitty sisälle, ja istui wä<
hän lepämään siinä, otti hän
muisto.ftdelinsä powestansa, ja ruves siilä löh«
dutuxexensa lukemaan. Hän kaheli myös uu.
destaan manteliatansa ja waatteitansa, joihin
hän Mstin tykönä seisoisansa waatetettiin; ja
ilahutti itziänsä näin muodoin hywän aikaa.
Wihdoin rupeis hän torkkumaan, ja sitten ra»
ffaasti nukkumaan, jonga tähden hän M sillepaikalle istumaan aina iltaan asti, ia hänenmaatesansa putois muisto.sedeli hänen kädestämsä. Parhallansa kuin hän makais, lykkäis jo°
ku kylkeensä, sanoden: Mene, loista,
myyriäism tygö, katzo hänen ja o.
pi. Gananlast. 6: 6. Silloin hpppäis Rristic.
ry ylös, ja käwi urhollifesti aina wuoren kuk.
kulalle. Koffa hän jo kukkulalla seisoi, tuli

taxi
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kaz: miestä juorujalasa KändH wastaan, yhden
nimi oli pelkuri ia toisen Gpailys. Nristucy
sanoi heille: Kuinga nyt, minun Herrani! min»
gätähden te takasin waellatte?

.pelkuri wastal's: että he Aionin Kaupun.
gia päin owat waeldanet, ja mpöstäbän wai.
ivaloiseen paikkaan ylös astunet; multa, sanoi
hän, kuta-edembä me tulimma, sitä enemmän
waaroja meitä kohtals, ja scntähden käänssm-
n<H me takaperin. Se on tosi, sanoi Gpnilys;

juuri meidän edefämme makais kaz-i la,
lopeuraa Jos he olit nukwnet eli walwoit,
sitä emme tiedä; mutta emme tainnet muuta
ajatella, kuin että niin pian kuin ms olisimma
tullet beitä lik?7 niin he meidän siinä samasa
olisit rikki rewellst.

Rristicry sanoi: Te peliätätte minua; mut-
ta mihingH pitä minun siis pakeneman, josa
minä huoleta olla taidaisin? Jos mtuä kään,
nän takasin syndymä maahani, jolle tuli ja
tulikiwi walmistettu on, niin minä epallemätä
siellä hukun Mutta jos minä Taiwaan Kau-
pungiin pääsisin,, niin minä olen wisiisenpääl»
le, että minä siellä waka olen. Edes,taWy
pyrtimän; takaperin käändyä ei ole muu kuin
kuolema: eteenpäin käydä, on kyllä kuoleman
pelko, mutta siinä siwuw myös ijankaikkmen
elämä- Minä läbden wielä eleenpäin; nin.
kujn hän myös teki; multa Apäihs ja pel.
kuri juoxit wuorta myöden alespäln. Koffa
nyt Rristicry waelsi tietänsä myöden, rupes
hän ajattelemaan sen päälle kuin ne kari mie.

fiä
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siä hänelle sanonet olit; haki sentähdsn powe-
siansa muisto.sedeliänsä, et'ä hän siitä lukemi,
sella itziänsä lohduttanut ja huwittanut olis»
Hän koperoitzi kyllä sen perään, mutta ei löo,
länpt-

Tämän yli tuli Kristitty sangen murhek.lisex», eikä tietänyt mitä hänen piti tekemän zsillä hän kaipais nyt sitä, jolla hän joka aikaitziänsä wirwottaa taisi, ja jokaaina Taiwaan
porttiin asti hänelle reisu,passina oleman piti.
Kosta hän nyt kokonansa hämmästyM ja
murhellisna seisoi, tietämätöinnä mitä hänentekemän Piti, muisti hän wihdoin, että hänmajasa maannut, oli; langeis sentähden pol-
zvillensa, ja rukoili Jumalala, että hän sen
tyhmyden hänelle andefi annais; ja palais ta»
taperin muisto-sedeliänsä hakemaan.

Mutta kuka taita täydellisesti ulospuhuasen mmhen kuin Rristicyn spdämesä oli, kokosen matkan kuin hän käwi takaperin muisto-sedeliänsä häkein. Toisinansa huokaisi hän,, ja
kiroili itziänsä hultuutzens tähden, että hänoli
makaamaan xuwennut femmoisesa paikasa, jo«
ka oli ainoastans fsätty »väsyneille wirwolu-
zezi- Niin muodoin käwi hän surullisella sy«
dämellä hakemaan, ja katzoi koko matkan alla
pian yhdelle, pian toiselle puolelle tietä, jos
hän stdelinsä wielä löpdäis, jolia hän niin u-
sein tiellä itziänsä lohduttanut oli. Wihdoin
sai hän nähdä majan; mutta se näkeminen uu«
disti hänen murhensa, ja muistutti hänelle HH<
nen pahan tekonsa, kuin hän unen kautta teh.

Nyt
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nyt oli. Silloin rupeS hän spnnin.undansa kat-
kerasti itkemään ja huutamaan: Ah minä wi.heljäinen ihminen, joka makaisin päiwän ai-
kana , että minä makasin niin monen waarankeffellä, että minä lihan himoja niin noudatinsiinä paikata, jonga Taiwan Herra on aino.
astans säättänyt Hengellisien malka.miesten wix.wotus, ja lepo.vaikazi, mutta ei lihan Hu.witureri. Kuinga monda astelda olen minälurhagn käynyt niin tapahtui myös IsraelinLapsille, jotka heidän spndeinfä tähden taka.perin punaisen Meren tygö lähetettin, ja mi,
nun pitä tämä tie toistamiseen surulla käymän,,
jonga minä olisin kerralla pääsnpt, joS en mi.nä olis synnin uneen nukkunut, Kuinga kau»kana minä nyt jo olisin! nyt minun täyty tä«mä tte kolmasti käydäMni, Se näyttää myös,
että minun yö wielä päälliseni tapaa; sillä päi.wä on nyt juuri lassemallanfa. Ah! josta mi,
nä en ollsi maannut!

Mtn walittain tuli hän majaan, ja istuiwähan aikaa ja itki; mutta wihdoin, suurim'
MM llofensa. koska hän pengillä istuisansamurhellisna ales katzoi, Hkkäis hän pudotetun
muisto sedelmsä, jopga hän juuri siewästi wa-plsten ylösotti, ja pisti poweensa. Mutta ku.ka taita sanoa, kuinga iloisexi hän muisto-se.deltnsä loyttyä tuli; sillä se sedeli oli hänenelämänsä makuutus, ja se oli sangen tarpe.seen sithen mielittyyn Haminaan sisälle menne-sä, sentähden pisti hän sen poweensa, kiito»Ma Jumalan tygö, että hän hänen silmänsälohdattl sille paikalle, josa se makaiS; ja läxi

taaS
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taas ilolla ja itkulla eleen otetulle matkallensa
Kuinga miehullisesti juon hän taas wuorta y«
löspäln; mutta phlähywin ennen kuin hän sen
ylt pääsi, katzo! Auringo meni «les
le. Tämä wei hänen makamisensa turhuuden
tuas hänen mielehsnsä, ja rupes itziänsä näin
walittain tygönpuhuitelemaan: Ah syndinen
uni! kuinga yö nyt matkalla sinun lähtes
nun päälleni langee. Minun täyty nyt wael-
haa ilman Auringon walota, pimeys peittää
minun askeleni, ja minun täyty surullisten lin«
duin laulua kuulla minun fyunin.unem tähden»..

Nyt rupes hän myös ajattelemaan seni
päälle kuin Epäilys ja pelkuri hänelle jutellet
ylit: kuinga tze Jalopeuran näkewiststä peljä»
stynet olit.

Wtten sanoi hän taas itzellensL: Pedot
yöllä ymbäri saalista häkein, ja jos

he minun täällä pimiäsä mihingH
saidan minä paeta, ettei he minua rikki repisin
Näisä ajatunsa täwt hän tietä myöden; mut»
ta parhaaLanfa kuin HÄn walitti ja itki hänen
wastansa tulewaista. onnettomuuttansa, nosti
hän silmänsä ylös, jv katzo! hänen edessnsH
seisoi ori iso kartano, nuneldä Raunis, jok<z
oli juuri liki, yhteisen tien.wieresä.

Minä näin myös, että bän nyt riensi saa-
da tietäxeen, jos hän siinä sais pö-korteria;
mutta ci hän kauwas kerinnyt, ennen kuin
häic» tuli sangen ahtaalle tielle, joka oli lähes
wakomitgn passä tällä puolen po.rtin«wahtajan

ta»
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tälöa, ja kvffa hän hywinttarkkasii eleensä ka.
tzoi, äkkäis hän käyvesänsä kari Jalopeuraa
tiellä- Nyt näen nttnä, sanoi hän, sen kaa-
ran iola Epäilyjen ja pelkurin takaperin käsn»
dymään ajoi. Mutta ne Jalopeurat olit kah.
leija, jota hän ei kuitengan nähnyt; ja että'
Hän tämän pli joutui suureen murhesten, ru»
pes hän itze rpkönänscf ajattelemaan, jos hänen
piti takaperin käändämän niitten toistsn jHI.
ken; stllä ei hän nähnyt muuta edesäusä luin
kuoleman. Mutta Poriin.wahti, jonga nimi
oli walpas, näki kotionsa, että Nrijtitcy sei,
sahti, ja näytti niinkuin hän tahbois takape»
rin käändää, huusi sentähden hänelle sanojen:
Ongo teidän wakuutenne niin heikko? Alkät
peljätkö Jalopeuroja; sillä he owat kahleisiin
sidotut, ja makaamat täsä ainoastani, ustoo,
kellä se on/ koetteiemafu, ja niille joilla uffoo
ei ole, sitä ilmottaMasa. Pltäkät itzenne ai.
na keffellä tietä, niin teitä ei kohtaa mikän
waara.

Silloin näjm mins, että hsn kokonansaWapisten käwi, pelwosta Jalopeurain edesä, ja
otti wisun waarin siitä neuwosta kuin Portin»
wahti hänelle andcmut oli. Hän kuuli heidän
kyllä kiljuman mutia ei he tehnet hänelle mi.
tään wahingoo. Siis löi hän kätensä yhteen,
ja juoxi iloisena porein wahtin tpgö, joka nyl
portilla seisoi, ja sanoi hänelle: Minun Her.
rani! mikä talo tuolla on, saanenko minä sii.
nä yö.korleria? Portin.wahti wastais: Sen
kartanon on Wuoren Herra tähän rakenoaä
Manut, matkustawaistcn wirwotuxexi ja suo-

jel^u-
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jellUMi. portin.wahti kysyi hänelds siinä fa.masa, mistä hän tuli ja mihingä hän matku.
sta? wastais: minä tulen Kaupvn.
Ma Turmellus, ja matkustan Sionin Wuo»
relle; mutta että Auringo nyt on lastenut,
tahtoisin minä mielelläni, jos mahdollinen olis,tämän pösen täsä wiippä.

Mikä teidän on nimenne? kysyi porein»
wahri. Minun nimeni on tätä nykyä Aristit,
ry, mutta ennen aikaan kutzultiin minä: Ar.
moapachi; minä olen laphetin sugusta, jonga
Jumala Semin majoisa on asua andanut.' t
Mos. K. Z: 2?. portin.wahti kysyi: Myi tetuletta niin myöhän. Auringo on jo laskenut?
Rristirry wastaiS: Minä olisin täällä jo wa»
remmingin ollut; mutta minä »viheliäinen ih.minen makasin tuolla majasa, joka on toisella
puolella Wuorta Minä olisin täällä yhtäby.
lvm jo ennemin ollut; mutta minä pudotin
mciatesani lyhtyni, ja tulin sitä paitzi aina
wuoren tälle puolelle, sitten wasta hajin minäsen perään; mutta en löytänyt: niin täytyi
minun käydä takaperin siihen paikkaan asti>
josa Minä makasin ja löysin sen myös sieldä;
ja nyt olen minä tänne tullut- Portin.wahtisanoi: minä tahdon yhden tämän talon Neitzyi.
siä kutzua, ja hän wieoi teidän, talon asetu,
sien jälken, sitten muun perhen tvgö, jos tei.
dän puhenne hänellen kelpaa.

Sitten soitti portin.wahti Walpas. Sa»masa tuli yri siiwo ja sangen kaunis Neitzy o»
lven tygö, ja kpspi: mingä tähden soiteltiin?
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Hänelle annot porcinwahti wasiaufefi, etts
siellä on M mies, joka tulee Kaupungista
turmellus, ja waelda Gionin Nuorelle, ja et-
tä hän nyt on wäsynyt ja yö hänen päällensä
langennut, niin kysyi hän, jos hän täsä yö,
fiaa sais? Ia minä lupasin teitä kutzua, sen.
tähden andakat teillenne kelwata, että itze hä»
Nen kantzcinsa puhua, ja tehkät sitten, niinkuin
teille hpwäxi näkyy, talon asetusten jälken.

Neitzy kysyi mistä bsn tuli,
ja mihingä hän mielei? Kuinga hän tälle tiet-
le ensin tuli, ja mitä händä tiellä jo kohdan»
Nut oli? Näitlen päälle wastäiS ja jutteli hän,
niinkuin asia itzesänsä oli. Wiimein kysyi Nei»
tzy hänen nimeänsä? Hän sanoi: minun ni<
meni on: Rristircp; ja että hän suuremmalla
halulla halais täsä talosa yötä olla, tuli siitä,
että hän dli kuullut sen oleman raketun wuo.
ren Herralda, matkustawaisten wirwotuzexija hpwä^i.

Silloin weti Neitzy suunsa wähän nau-ruun , ja Nlnä samasa tuli wesi hänen silmiin,
sä. Ia sitten kuin hän oli wähän aikaa ää.
neti ollut, sanoi hän: minä tahdon taxi eli
kolme meidän talon-wäestä tänne kutzua. Sit»
ten soitti hän kellolla joka owen päällä oli, ja
huusi: tvlisaus, Jumalan pelto jaRakkaus,
lullat ulos. Nämät sitten kuin he wähän ai«
taa hänen kansiansa puhunet olit, olit hänensisälle huoneseensa. Kohta tuli monda muuta
talon.wäestä, ja ksstit hänen olla terwetuldu.ansa, sanoden: Tule sisälle sinä Herran siu»

nacr«

63



Kristityn »vaellus IjankaikkisutteiK

Nattu i M of. K. 24: 31. Tämä talo on wU3s
ren Herralda rakettu, sitä wasten, että sem-
moiset matkustawaiset täsä wastan otetaisin.Niin kumarsi hän, ja seurais heitä huoneseen.
Kosta hän nyt sisälle tullut oli, niin hän ru.
pes istumaan, ia hs annoit hänelle wähsn juo<
tawata. Ia löysit yhteisesti hywäxi. että niin
kauwan kuin ilda.ruokaa walmistettiin, joku
heistä Rristirpn kanla ajan kuluxi kantza.pu.
hetta pidäis, ja että Jumalan pelwon, N)it<
sauden ja Rakkauden piti tämän puhen bs«
nen kalistansa pitämän,,niin alottiwat he sett
niinkuin seuraa:

Jumalanpelko: kuikat, howä
koffa me nyt osotamme teille niin paljon rak»
kantta ja otamme teitä huoneftemme, niin
rumetkaamme Mhunman, toinen toisemme v«
lssrakennuxexi ja parannurexi, niistä, mitä
ieitä matkallanne kohdannut on<

Rristiny. Sen tahdon minä mielelläni
tehdä, ja se ilahuttaa minua,.että tekin siihen'
mieluiset oletta.

Jumalan pelko. Mikä teidän mielenne en-
sin käänsi tätä matkaa etehenne ottamaan?

Rristittp. Minä olen syndymä. maastani
phden hirmuisen äänen kautta uloSajettu, jon-
ga minä kuulla sain, nimittäin: minun olis

onnettomus päälleni langenut,
jos minä siinä maakunnasa, josa minä silloin
Vlm, olisin enemmän aikaa wiiwptellpt.
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Jumalan pelko. Kuinga se tapahtui, et»
tä te oeti, omasta maasta uloslähteisänne,kai,
dalle tielle tulitta?

Rristittp. Se näyttää niinkuin luma-ta dlis sen niin tahtonut; sillä kosta mtns
hukkumisen pelwon tähden ulos taxin, niinen
minä tiennyt mihin minun piil menemän; mut-
ta pian oikialla ajalla tuli M mies minun ty-
göni, juuri kuin minä wielä wapisten ja it«
kein seisoin, jonga nimi oli Kvangelista,.hän
osotti minulle abtaan portin, jota minä en
muutoin olis kostan löytänyt; ja sillä tawal-
-la tulin minä sille tielle, joka minun tähän
taloon toi.

Jumalan pelto. Mutta ettäkö te tullet
Ulosrulrkian taloon?

Rristittp. Käwin minä siinäkin, ja siellä
näjin minä semmoisia, jotka minä kyllä mui-
stan niin lauman kuin minä elän. Ia erino»
maltain näjin minä kolme afiata, nimittäin:
kuinga Kristus, Saatanalle mielikarwaudexi,
hänen Armo työnsä ihmisen sydämefä woimasä
pitää. Kuinga ihminen synnin kautta kaike-
sta Jumalan laupeuden toiwosia itzensä ulos
sulkee, ja sitten kuinga pxi mies luuli un«-saan wiimeisen duomion tulleeni.

Jumalan pelko. Ettäkö le kuullet hänenundansa puhuwan?

Rristitty. Kuulin, ja se oli sangen pel-
MtäwHinen; st saatti minun sydämeni wapi-

E se-
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semaan, kosta hsn sitä minulle puhui, kuittn.
gin on minun mieleni hywä, että minä sm
tuulla sain.

Jumalan pelto. Ettäkö te muuta nähnet
Ulcsrulkkian talosa?

Rristictp. Hän tarttui minun käteeni, ja
lvei minun vbden suuren ppkkningin tpgö, ja
näytti kuinga ihmiset, jotka siinä asuit, olit
fuldmsilla «vaatteilla »vaatetetut, ja kuinga y«
xi urhollinen mies tuli, ja meni niitten waru«
stettuin miesten läpitze, jotka owella seisoit,
händä sieldä estämasa, ja kuinga hän kästet»tiin sisällen tulemaan ijankaikkifta etämätä saa.
maan. Nämät asiat liikutit niin minun sodä.
meni, että minä olisin kernaasti sen miehen
talosa karitoistakymmendä kuukautta wiipynyt,
jos en minä olis tietänyt, että minun piti e»
demmä käymän.

Jumalan pelto. Mitä te oletta enemmän
tiellä nähnet?

Rristttcp. Minä käwin nyt wähsn mat«
kaa, sitten näjm minä yhden kokonansa meri.sen vuusa rippuwan, ja ei muuta tuin hänenpäällensä katzominen teki, että kuorma putois
minun seljsstäni; sillä minä huokailin minun
rastaan taakkani alla, ja silloin, niinkuin mi.
nä jo sanoin, putois se ales minun olaldani.
Se oli ihme minulle; sillä mmä en ollut en«
nen kostan semmoista nähnyt. Ia katzokatlkosta minä siinä seisoin händä katzellen; sillä
en minä taitanut silmiäni hänestä pois kään»

dää,
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bsH, näjin minä kÄme kiildäwätä tpgöni tu-
leman Mt heistä sanoi: Sinnn syndis an»
neran siiluUe Toinen rilsui minun wan-
hat ryysyni pääldäni, ja andoi minulle tämän
kudotun mantelin päälleni, jota te wielä mi-
nun kandawan näettä. Kolmas pani- merkin
minun otzaani, jonga te wielä siinä näettä o-
lewan. ja onnoi minulle tämän lukitun Mui-
sto . sidelin: siinä samasa otti hän polvestansa
sedelin ylös.

Jumalan pelko. Ettäkö te ole sitä enem»
bätä nähnet?

Rrisiinp. Ne kuin minä teille jo olen pu-
hunut, owat parhaimmat; kuitengin olen mi-
nä enemmängin nähnyt, niinkuin minä nsjin
kolme miestä, nimittäin: tvaarinottamatoin,
Laista ja Rohkia, jotka tien wieresä makaisit,
joita minä, tulduani heidän tpgönsa ja löyt-
tpäni heidän raudat jalasa makawan, plöshe-
rätin; mutta tuulettako te että minä taisinheitä wirwottaa? Al> en. Minä myös
wielä Formalistin ja Ulkokullatun yli muurin
astuman, jotka sanoit Sioniin päin waelda-wansa; mutta heeMt pian, maikka ei he tah-
tonet sitä uffoo minun sanoistani. Multa il-
man näitä kaikkia, löysin minä rastaxi astua
ylös Me wuorelle, ja yhtä rastaxi mällää Ja-
lopeurain kitaa. Ia totuudesa, jos ei porcin-
wayri,joka owella seisoo, olis niin hywin teh-
nyt, niin minun olis tainnut täytyä takaperin
käändää; kuitengin kiitän minä Jumalala,
että minä näin kauwas, ja aina tänne asti

E 3 tullut

67



listityn ivaellus I^ankaikfisuttt^
iullut olen, ja teitä, että te minun niin hp»
win wastan ottanet oletta.

Täsä näki Wiisaus hywäxi, hänen e<eett«
sä asettaa jongun kyspmMN, anomisella että
hän sen päälle wastaisi.

Ettäkö tc ajattele, kysyi hän, eöeS toissi.
näön, syndymä.maanne ihmisten päälle, joiden
tyköä te oletta lähte-net?

Ajattelen; mutta suurella hä.
pcmiseLä ja kirouMa. Totisesti, jos minä si.
tä maata rakastanut olisin, josta minä lähte.»
nyt olen, olis minullakyllä aikaa ollut sinne
palattani; mutta minä pyydän parembata maa»
ta, nimittäin, Tainasta. Hebr. ii: !Z, 16.

Wiisaus. Mutta ettäkö te enä kanna tyb
könänne jotain niistä kappaleista, joiden kanS,sa te ennen yhteyttä pihittä^

Aristicrp. Ah kannan wWsti; MUtta ko.
konansa mastoin MinUn tahtoani, erinomattain
minun sisälliset ja lihallisen Mieleni liikutuit,
joista koko minun maani kansa, niin hywiO
kuin minäkin, paljo pidimme; mutta nyt o»
wat kaikki semmoiset minulle suruni, ja jos
Minä nyt omasa asiasani saisin maalin pitää,
niin minä walitzisin ettei kostan enä ajatellaK
kan niitten päällen; mutta kossa minä hpwää
lehdä mielin, löydän minä pahuben itzesänikiini tippuman, Rom. 7: 2i.

sViisaus. Ettäkö te tunne toisinansa, et<
iZ te ne jo ylitzswylttanst oletta, jolla toisena

ai»
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"sikana paljon muOZtia ja monda kyyneldä tei<
dän wuodallamaan saattamat?

Kristitty. Tunnen; muita ft tapahtuu
juurl Harmoin. Waan ne hetket, joina se mi»
nulle tapahtuu, owat minulle kalliit-

Wiisaus. Olettako merkinnet, Wngä lyä«
likappalen kautta ne toisinansa näyttämät ole-
wan plitze woiieiut^

Se tapahtuu sen muistamisen
kautta mttä minä kerran ristin päällä näjin,
ja koffa minä katzon ales minun kudomn Wan<
reliili päälle, ja lukeistani minun' Muisto. ft«
delistäni, jonga minä kannan powefani, ja tut-
keisam sitä paikkaa johon minä wasllan: ka«
tzo, nämät sen tekewäi.

rviisaus. Mutta mikä teidän niin halub
lisex tekee Sionin Nuorelle?

Rristitty. KyMäkös fitä? Siellä toiwoÄ
minä sen elämänä näkemäni/ joka kerran kuo-
liana ristisä rippui, ja siellä toiwon minä itzs»
nt pelastetuxi niistä, jotka minulle tähän pZi-
wään asti min paljon wahingota tehnet owat.
Siellä ei sanota enä kuslematakan oleman, ja
siellä saan minä hänen kansians yhdesä asuK,
jota minä enimmästi rakastan. Gillä jos mi,
nä teille totuuden sanon, mm minä händä ra-
kastan, että minä hänen kauttansa
ni pelastettu olen; minä rasiietan sisälle. asu»
waisesta sairaudestani, ja tahdoisin mielelläni
siellä olla, kufg ei Mä kuolsmata ols, ja nii-

den
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Ven seurasa, jolka lakkamata huutawat: W«hä, Pyhä, PM.
Nyt alotli Rakkaus puheen hänen kanS<sansa, ja kpspi jos hänellä oli perhettä ja jos

hänellä oli waims ja lapset?
Hän wasiais: la, minulla on waimo ja

«eljä piendä lasta.
Rakkaus sanoi: Mtzi etts niitä kansian-ne ottannet?
Rristirty rupes itkemään, ja sanoi: OZ

kuinga nuelellänt minä sen olisin tehnyt; mut«
ta he olit kaikki taipumattomat, minun kans,
sani malkaan lähtemään.

Rakkaus sanoi: Teidän olis pitänyt pu»
butteleman heitä, ja tekemän parastanne, ja
osottaman heille se waara, josa he seisoit, jos
he jätille jäisit.

Minä tein niin; minä asetinmpos heidän eteensä, mitä Jumala minulle oli
ilmoitanut meidän Kaupungimme hukkumisesta;
mutta se oli naurullinen heidän silmifänsä, ja
ei he uskonet minun puhettani.

Rakkaus. Mutta rukoilittakos te luma<lata, etla hän sen neuwon kuin te heille an»noilta, olis siunata tahtonut?
Kristitty. Rukoilin kyllä paljolla liikutu»

Ma; sillä te mahdatta tietää, että minä rakastinwaimoani ja lapsi parkojani sydämellisesti.
Rakkaus. Ettäkö te puhunet heille omastamur-
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murhestanne ja pelwostanne tulla kadoleluxi;
sillä niinkmn minä luulen, oli teidän Kaupun»
ginne hukkuminen silmillä nähtäwä teille.

Rristjnp. Puhuin kpllä kerran. kahdesti
ja usiammangin kerran; he taisiwat sen myös
minun kaswoistani, kyynelistäni,
siani ia pelwostani selwästi nähdä, kuinga suu»
ri pelko minulla oli siitä duomiosta joka mei.
dän päämme päällä rippui; mutta siinä ei ol»
lut kyllä »valmistamaan heitä minun kansianilähtemään.

Rakkaus Mutta mingä spyn wetiwät he
eteen ettei he teidän kansianne lähtenet?

Rristircp. Mitäs minä tähän wastan?
minun waimoni pelkäis eroitettaa mailmasta,
ja minun lapseni olit nuoruudesta asti hulluin
huwilurNn opetetut. Se oli niin ja näin; he
annoit minun urin mennä, niinkuin te näettä.

Rakkaus. Mutta kuin elte maan olisi tur-
halla elämällänne tukahuttanet kaikkia, mitä
te heille puhuitta, heitä kansianne saadaxenne.

Rristitcy. Tosin, mitä minun elämääni
tulee, niin en taida minä itziäni kiittää; sillä
minä tiedän siinä paljo puuttuwaisuutta itze
kansiani. Minä tiedän myös, että ihminen
toisten seurasa ollesansa, helposti taita alesku.
kistaa ja maahan lyödä kaikki mitä hän huwäl»
lä ja liikuttawaisella puheella on
etzinyt toisen tykönä rakendaa ja wahwistaa.
Kuitengin taidan minä sanoa wisun waarin
ottaneni, engä heille kostan tilaa andaneni so,

pimap
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pimatlomalla elämällä, joka olis heitä minun
matkahani wastabakoiseri tehnyt. Ia juurisen syyn tähden sanoit he minun aiwau hellän
sydämestä oleman, ja yltä minä heidän täkten,
sa eroilin itzeni niistäkin, jojsa he ei mitään
pahaa nähnet. Ia minun luuldaxoni mahdan
minä sanoa, että jos minun elämäkertani olis
heitä matkustamasta estänyt, niin olis se mi,
nua wielä enämin peljsttänyt Jumalala wa<
sian syndiä tekemästä, ja lähimäisellent jotain
pahennusta matkaan saattamasta.

Rakkaus. Totisesti, Kain wihais welje.
snsä, että hänen työnsä olit pahat, mutta hä-nen weljensä wanhurstat, i loh 3' 12, ia
zoS teidän waimonne ja lapsenne on sen mää-
rin teistä ymmärtänet, niin omat he sen kaut-
ta tietä andanet itzensä oleman sopimattomat
hywään, ja te olettt sielunne heidän werestäw
sä pelastanet.

Tällä iawalla istuit he yhdeS ja puhuit
toinen toisensa kansia, niin kauwan kuin ilta»
ruokaa walmisteltin; sitten kuin ruoka walmi»
siettu oli, istuit ho syömään. Pöydälle oli wal,
mistettu raswasta. ytimestä ja selkiästä miina,
fia. Esa. 25: 6. Koko heidän pöytä»puheensa
oli yhteisesti Wuoren Herrasta, nimittäin mitä
hsn on tehnyt, ja mingä tähden hän sitä teke
kuin hän teke, j« mingä tähden hän sen kar,
tanon oli ylös rakendanut. Ia heidän puhe.
siansa ymmärsin minä hänen oleman suuren
Sota.Sangarin, joka oli sotinut ja ylitze woit,
tanut sen jollakuoleman walda oli. Hebr. 2: zg.

multa
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muita ei kuilengan ilman erinomaisia waaraa.
Gentähden«n hän minulle myös, sanoi Rri.
smry, sitä ralkaambi; sillä nunkuin minä o-
len luullut, jcnga minä myös uston, niin on
hän sen tehnyt paljolla weren wuodaturella;
mutta se tuin armon pyhittämisen täsä mat-
kaan saattaa, on että hän sen puhtasia rakka-
udesta omiansa kohtan tehnyt on. Ilman sitäsanoit muutamat talon mäestä olleensa hänen
tykönänsä jä puhutelleensa händä sen jälken
kuin hän ristin päällä kuoli. , Ia jokainen to.
disti sen kuullensa hänen omasta suustansa, et»
lä hän niin suuresti rakastaa köyhiä matkusta-
maisia, ettei hänen kaltaistansa Idästä Län-
deen asti löytää laitta. He annoit iodistuxen
wahwistaarensa sitä kuln he puhunet olit, ni,
mittain, ercä hän rikasna oUesansa tuli ihmi,
sten rähden ööyhäxi, 2 Corint, 8: 9- errä-he
hänen töyhydensä kautta rckkaxi tulisit. He sa-
noit myös luullensa hänen sanoman ja todi-
staman, että hän ei ainoastsn itze tabdoi asua
Sionin Wuorella, mutta mpös, että hän on
monoa matkamiestä Ruhtinas tehnyt, »vaikka
he luonnostansa ozvat kerjäläisixi syndpnet, ja
beidän alkunsa on tomusta ja "loasta. 1 Sam.
V: v 8.

Tämän kaltaista kansiapulietla pidit he loi-
nen toisensa kansia aina myöhään yöhön. Ia
sitten kuin be oltt hänen andanet Herran huo.
maan, menit he lepäämään; matkustawaisen
welt he yhteen suureen yli, kamariin, jonqa
akkuna Auringon nousua kohden oli, Rauha
nimelds, Siellä makais hän päiwän walke-

mmi»
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nemisten asti, ja herättyänsä weisais hän tsl»
lä tawalla:

1.
Ah kuing' sen ombi hywä olla,

lost' lesuS pitää murhetta,
Hsn lewät' saapi huoletoinna.

Ia tietäns' mpöden matkustaa.
2.

Se on juur erinomaist' mannaa,
Kuin minun sielun' tuta saa,

Ei alallans' se oll' mun anna;
Mun welastan' mpös pelastaa.

Koffa he jo kaikki ylösnosnet olit, sanoit
be., lyhykäisen tansiapuheen jälken, ettei he
händä pääsiäis ennen kuin he sen paikan kau»
nistuxia olisit hänelle näyttänet Ensin weit
he hänen heidän Harjoitus. huoneseensa, josa
he näytit hänelle registerin merkisisimbHin wan-
hain asiain päälle; joiden seasa, jos minä muu<
toin uneni oikein muistan, he hänelle ensin
näytit Wuoren Herran Polwilugun, että hän
on Sen Suuren Jumalan Poika ijankaikki.
sen syndymisen kautta. Täällä oli selkiästi y<
löskirjoitetlu kaikki ne työt kuin hän on teh-
nyt, ja monen tuhannen niitten nimet, jotka
hän on palwelureensa ottanut,, ja joita hän
nyt on semmoisiin asun. paikkyihin siirtänyt,
jotka ei taikka ajan pituuden eli luonnon wan<
henemisen kautta muutettaa laitta.

He lukiwat myös hänen edesänsä muuta»
mia peräänajateldawia töitä, jotka muutamat

hä«
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hänen Palweljoistansa olit tehnet: kuinga he
Waldakundia waalinet, wanhurjkauden wai-
kuttanet, lupauxet saanet, Jalopeuran kidan
sulkenet, tulen woiman sammuttanet, miekan
terän malttanet, heikkoudesa wäkewät, ja so-
dasa urholliset ollet jawieraat sotajoukot maa-
han lpönet owat.

Sitten lukiwat he toista osaa Huone-regi-
steristH, josa oli kirjoitettu, kuinga mielellänsä
heidän Herransa jokaisen ystäwpteensä ottaa
tahtoo, ehkä he endisenä aikana niin hywin
hänen Personansa kohtan, kuin niitten, mitä
hänen on, suurta wäärpttä tehneet owat. Siel-
lä oli myös ylös kirjoitettu moninaisia muitasangen kaunita lapauM, jotka kaikki Rristit,

nähdä sai, niin hywin wanhoja kuin uusi-
akin / aina näihin aikoin asti tapahtuneita a»
sioita; niin hywin ennilstuzia kuin uhkauxia-kin, jotka jo owat täptetpxi tullet, sekäwihol-lisen peljätyxexi, että matkustawaisten lohdutu,
xexi ja wirwotuxexi.

Seurawaisena päiwänä weit he hänen
dän Ase»huoneseensa, josa he näytit hänelle
kaikenlaisia sota. aseita ja haarniskoita, jotka
Herra sinne matkustawaisia warten toimittanut
oli, niinkuin miekkoja, kilpejä, rauta-lakkeja,
haarniskoita ja kengiä jotka ei wanhene. Ia
siellä oli niin suuri paljous näistä kaikista, et-
tä hywin niin monda, kuin tähteä on Taiwaalla,
olis Herran paltyeluxeen ulos warustaa taittu»

He näytit hänelle myös Aseita, joitten kans-sa
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sa muutamat hänen Palweljoistans ihmeitä teh«
net owat. He näytit hänelle Mosexen sauwan«
laelin wafaran ja naulan, jolla hänSisieran
iapoi, ssn Basunan ja tuU soitot, jolla Isra.
elin lapset Midianiterit pakoon ajoit. He näy»
sit hänelle Samgarin karjan ruoffan, jolla häk
löi kuusi sata miestä, ja sen leuka.luun jolla
Simson niin wäkewHn työn teki. Päällisexz
Näytit he hänelle Davidin lingon ja sen kiwen.
jolla hän Goliathin surmais. ja myös sen mit«
kan, jolla Herra on kerta synnin ihmisen tap,
pawa, sinä päiwHnä,/jonsa hän tzke 3oston«
Päiwäxi.

Näitten ohesa annoit he wielä monda kau.
nista koppalda nähdä, joitten yliRMiny suu»
resti iloitzi. Sitten kuin se oli tapahtunut.,
Niin menit hs taas lepämmäZn.

Sitten nZjin minä, eitä hän aamulla y-
!Zs nousi, ja aikoi lähteä matkalle» lvaan hewaadeit händä wielä wiipymään tykönänsä loi,seen päiwään; sillä huomena/ sanoit he, tah,
tzomma me te:3e näpttä, jos muutoin selkiä
ilma on, misH ne kaumt wuoret owat, joista
ie wielä suuren lohduturen käsitätte; sillä ns
swat paljo liksmbänä sitä porttia, johon ie ai»
wotta, kuin tämä paikka. Kristitty suostuisiihen, ja jäi olemaan. Huomisen päiwäntul»
dua, menit he hänen kansians huonen haria!«
3e, ja käskit hänen katzoa itää kohden. Hän
teki niin, ja katzo, hän näki kaukana yhdensangen mäkisen maan paikan, joka oli kauni«
sietlu pensailla, wiina.tarhoilla täpnäns kaik»

kinaisia
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tzinaisia hedelmits, niinkuin myös kukkaisia,
ojia ja lähteitä > niin että. kaikki näytit san-
Zen iiahuitawaiseri., Rristiccy kysyi, mikä sen
maan nimi oli? He massaisit: se.kutzutan
Emanuelin maari,'ja on kaikille malk«,lstawai-
sille juuriminyhteinen ja aldis kuin tämäkin
muori, ja kuin te sinne tuletta, niin te saat-
te nähdä Taiwan Kaupungin portin, jonga
Paimenet, jotka ssMH aina oleMemat-, leills
Mielellänsä näyttämät.

Nyt teki HZnen mielensä lähteZ matkalle,
he myös suostuit, ja sanoit: Käykääm.

me ensin Ase» huoneeseen; niinwin he myös
leit, Rristitpn sinne sisällentuldua, waatctet»
lin hän päästä jalkoin asti haarnistMa ja so«
W>aseiLa jotka, kaikki hywin koe-
tellut olit waroxi zos joku wastus hänhä tiel»
lä kohtain

Gitte kuin hän niin »varustettu oli, meni
hän Näitten bywäin pstäwäinsä kanssa uloS
portille, ja kuin hän sinne tuli, kysyi hän pc>e<

jos hän vn ketään matkustamat,
sta nähnyt siwu menemän? Hän wastais: O«
len. Oi! sanoiKristircy, tunsittako te hänen?Porein wayci sanoi: Mins kysyin hänen ni-
meänsä, jonga hän sanoi oleman Ustollinm.

Ahl sanoi Krisiirtp, hän on minun maa«
mieheni, minun likin naapurini, hän tulee sii'iä maasta, josa minä spndynyt olem Luulet-
iako te hänen jo kaukana oleman A porein
wchti wastais: Hän on mäen alla.

Mi.
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Minun rakas ystswäni, sanoi hän, Herra
olkon teidän kansianne, ja siunatko» teitä mo.
nin kertaisesti kaiken sen hpwan edestä kuin te
minulle tehnet oletta.

Sitten rupes Rristictp menemään- Su.
woltisims, Jumalan pelko. Rakkaus ja Wii,
saus' seurastt händä alapuolellen wuorta; ja
niin käwit he phdesä, ja kerroit endisiä puhei,
tansa, aina sixi kuin he tulit alas wuorelda.

Gillom sanoi Rristircy: Niin waikia kuin
tämä wuori on ylös käydä, niin waikia ia
määrällinen on se mpös, minun luuldaxeni,
aleS käydä. Se on tosi, sanoi N)iisaus; silläse on työläs ihmiselle waelda Nöyryyden Laa»xosa, josa te jo oletta, niin ettei hän toisinan.
fa kompastu. Niin muodoin käwi hän npt a»
leSpäin, ja otti wtsun waarin askelistansa; yh«
tä hpwin astui hän kerran eli kahdesti wiereen.

Minä näjin myös minnn unesani, että sit-
ten kuin Rristirry oli tullut alas wuorelda,
annoi hänen rakkat kumpaninsa hänelle yh«
dein leiwän, yhden leilin miinaa ja muutaman
rusinan, ja sitten meni hän matkaansa.

Se langeis Rristitylle sangen rastaaxi 01.
la Nöyryyden Laaxosa; jlllä koffa hän oli wä<
hän aikaa siellä ollut, näki hän wastaansa tu.
lewan yhden suuren sielun wihollisen, läpi me.
tän, jonga nimi oli Apollion. Tästä tuli Rri,
stirty suureen ahdistuneen, ja ajatteli itzellen.
sä: jos hänen nyt pitck rupeman takaperin juo.
xemaan, eli »vastan seisomaan. Mutta hänen

mui,
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muistui mieleensä, että hän ei ollut fetjän vuo.
lelda haarnistoitu; niin hän ajatteli, että wi/
hollinen hänen paetesanfa sais suuren edu:',
ja taidais hänen huokiasti tulisina nuolillansa
haawoittaa. hsn wuowata.
fensa händä wastan, seisatti ja rupeS höndH
odottamaan; sillä, sanoi hän, jos minä en o»
liS suuremmasa kuin ainoastans hengeni waa-rasa, niin ei sitlengään olis hywä paeta.

Hän kämi edemmä. Apollion iuli wlh-
doin hänen tvgönsH, joka oli sangen julma ja
kauhia päällt katzoa. Hän oli waatetettu suo.
muxilla niinkuin kala, ja se on hänen ulpeo»
densä; hänellä olit siiwet niinkuin Drakilla,
jalat niinkuin Karhulla, hänen matastansa u.
loskäwi tuli ja sawu, ja hänen suunsa oli
niinkuin Jalopeuran kita.

Hän katzoi Rristiryn päässe jÄNassa ja hir»
wittswäifellä muodolla, za puhui näillä sanoil.
la hänelle:

Mistä te tuletta, ja mihingä aimotta le
mennä?

Rristicep wastais!' Minä tulen Turmel.
tuxen joka on kaikkein onnetto-
min ja määrällisin maa, ja matkustan nutSi-
vnin Kaupungia päin.

Apollion. Siitäpä minä stn ymmärrän >

eitä te oletta pxi minun alamaisistani; sillä
loko se maa on minun, jc: minä olen Kunin-
gas ja Jumala sen plitze- Mistä se tulee, et.
lä te Min Kuninkaanne tptM pbis juoxetta;

jos
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jos minä en wielä jotain palwelusta teildä o,
dotais, niin minä yhdellä ainoalla puhalluxel»
1.. löisin teidän ales maahan»

Rristmy. Se on tosi, stts minä olon tei,
dän maallanne ja Herraudenne alla spndynvt;
multa teidän palwewzenne on sangen kowa
palwelus, ja palkka niin wähä, että se on
mahdotoin että ihminen sillä hengisä pysyä tai»
ta; sillä synnin palkka on kuolema, Rom. 6:
23. Sentädden olen minä tul«
duani, niinkuin muutkin täysi järkiset ihmiset,
rumennut peräänajatteleman kuinga minä lm»
daisin itzeni parandaa,

ApoUion. Ei yhtsän Ruhtinasta elipsä«
miestä ole joka alamaisensa min helposti pää»
M tyköänsä menemään; ja minä, mahdatta ts
iietäa, en andaa teitä ilman mitäkkään
mennä; mutis että te niin walitatte minun
palwelUMi ja palkani plitzo, niin olkat nyt
hywäsä turwasa, käändykät minun kanSani-
takapetin, minä lupaan anda tsillm kaikki mi-
tä meidän maalla on. ,

Minä olen toisen, nimittäin
Kuningasten KuninZan kan§a liiton tehnyt!
Kuinga taidan minä nyt itzem teidän tpgönnk
käända.

ApZllwn. 3e otetta täsä asiasa tehnet niin»
kuin sananlastusa sanotan: Käändänet itzen»
ne pahan tyköä pahemman tygö. Ia se tapah»
<u myös useimiten, että ne jotka hänen pal<
weljaxensa itzenfä ulos andawat, wähän ajan

perästä
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perästä käändäwät selkänsä hänelle, ja tulemat
takasin minun tpgöni; tehkät le myös niin,
mm te teette juuri hpwin.

Kristitty. Minä blen wannonut hänelleUskollinen olla, ja itzeni kokonanS hänelle an-
danut; kuinga taidan minä siis teidän puo-
leenne käändyä? Engö minä tulis niinkuin
pettäjä hirtetM.

Apolliön. 3e otetta mmulle sen kepposen
jo tehnet; mutta phts hpwin otan minä teidän
wastan, ja unhotan sen, jos te waan palajat-
te minun tpgöni.

Kristitty. Mitä minä silloin teille lupai-
sin, sen tein minä tietänMömydestä. Siinä
siwusa tiedän minä mpös, että se Herra jonga
lipun alla minä nyt olen, on kyllä hywä, ja
auttaa minua, ja anda myös minulle kaikki
anbG mitä minä silloin wäärin tein, jaa, itzesengin että minä itzeni teille annoin. Ia
man sitä, o kadottawainen Apollion!
että, jos minä tahdon totuuden sanoa, niin
»n hänen Palwelulensa, hänen palkkansa, hä»
nenpalweljansa, bäntn hallitukensa, hänenkansakäymisensä ja hänen maansa minulle miek
wisembi ja soweljaisembi, kuin teidän, Gen-
tähden mengät pois minua enä kiusamasta. Mi«
nä olen hänen palweljansa ja tahdon myös
händä seurata^

Apollion. Peräänajatelkat mitä tällä tiel.lä jota te nyt waellatte, teitä kohtaama on.Te tiedätte M hänen palweljansa enimmitten
F saa»
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saamat onnettoman lopun, sentähden että he
minua wastan määrin tekemät, ja minun tie.
ni byljäwäl, Kuinga monda heistä eikö ole
häpiälNsellä kuolemalla hukkunut- Te pidätte
bänen palwelurensa parembana kuin minun;
mutta, Mäwäni! ei ole wielä kostan kengän
hänen kotooansa tullut hänen palweljoitansa hei.
dckl/wibollistensa käsistä pelastamaan. Mitä mi<
nuun tulee, niin olen minä usiasti, niinkuinko,
komailma tietä, taikka wietkaudella taikka mä.
kimattalla auttanut niitä jotka minua uffolli.
sesti omat palwellet, niitten käsistä kuin beitH
ahftistanet omat. Niin tahdon minä muös teil.
le tehdä.

Kristitty. Ettei hän aina niin nopiasti
heitä auta,, sen hän teke koetellafensa
rakkauttansa hsnen tygönsä, jos he loppuun
asti tahtomat hänesä tiini rippua. Ia se kuin
te kutzutte pahari lopuxi, jonga hsnen oman.
sa toisinans saamat, sen he pitämät kaikkein
kunnialljsimbana kuin beille tapahtua taita;
sillä ajallisesta pelasiuresta he ei suurta lukua
pidä, he katzowat heidän kunniansa päälle, jon-
ga he myös naulita saamat, kosta heidän Ku>
ningansa hänen kunniasansa Engeleinsä kai.Za
tulema on»

Apollion. Te oletta jo hänelle hänen val-wewxesansa ustotoln ollet; kuinga te siiSuffal-
latte häneldä wielä palkkaa toiwoa?

Rristitcy. MisH olen minä, o Apollion!
hänelle ustotoin ollut?

Apol.
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Apollion. Teidän, matkanne aluft olitta
te niin wäsynyt että te olitta Epäilyjen Suo.
sa lähes tukahtua. Te otetta määrää tietä
net kuormastanne irti kosta teidän
kuitengin olis pitänyt odottaman siihen asti,
että teidän Rahtinanne olis sen pois ottanut.
3e Kettä sunnin uneen nukkunet, ja maatelan»
ne kadottanet teidän tawaranne. Te olitta mä- /

häldä käändymään takaperin, kuin te näitte
Jalopeurat: Ia mitä te paljo puhutte mctt.
kasianne, m Niistä mitä te jo kuulet ja näbnet
oletta: Te etzittä sisällisesti turhaa kunniaa kai-
kisa luin te puhutte taikka teette.

Rristircp. Kaikki kuin te sanotte on tost,
ja wielä paljo enembi jota ette tiedäkkän; mut-
tase Herra, jota minä kunnioitan japalwelen,
on armollinen jaanda mielellänsä anderi. Mut-
ta se kuin enembi on, olin minä kaikkein näit-
ten wikain waNan alla teidän maalla asuisas
ni, ja siellä olen Minä ne sisääni imenyt. Mi.
nä olen myös niitten alla huokaillut, ja mur-
hettinut niitten plitze, ja olen Herraldani saa-
nut ne andefi.

Silloin tuli Apottion sangen wihalsexi, ja
ulospuhkes näihin sanoihin: Minä olen tei-
dän Kuninganne wihollinen, ja wihan hänenpersonaansa, hänen Lakiansa ja hänen kan-saansa, minä olen teitä »vastan uloslähtenpt
aikomuxefa että tebdä teillen massusta. Kalvat),
takat itziänne, Apollion, sanoi Hristircp, ja ka-,
tzokat perään mitä te teette; ,nllH minä olen
Kuningan tiellä, Pyhyyden tiellä/ sentahden

F 2 ka-
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kawahtakat itziänne. Silloin lasti ApolliM ?«

tzensä maahan sangen julmana ylt koko tien
min lawia kuin st oli, ja sanoi: Minä olen
kaiken pelwon poispannut? walmistakat itzen»
ne nyt kuolemaan; sillä mins wannon minun
ijankmkkisen sywvydeni kautta f että teidän ei
pidä edemmä pääsemän; täfs tahdon mins teil.
ds hengen ottaa. Ia kuin hän tämän olija,
nonut, niin tuli yxi tulinen nuoli Rristiryn
rmdaa wasten; mutta hänellä oli kilpi kädesä,
jolla hän warjeli itzensä, ja esti waaran. Rri.
stitcp walmisti itzensä myös; sillä hän näki et-
tä nyt oli aika ottaa itzestänfä waaria. Sillst
wälillä ambui Apollion kaikella mäellä nuoli,ansa Rrifticyn päälle, joita lensi hänen pään»
sä ymbari niin kuin takeita, joilla hän
myös wihdoin haawoitti RristirM pään, sodä»
men ia jalat, ehkä hän koki itziänsä kaikella
lväellä warjella ja wastustaa. Nämät haawat
matkaan saatit, että Rristityu täytyi astua wä<
hän takaperin; jonga tähden Apollion, niim
kuin hän oli ulottanut, pääilen piti ambumi-
ftlla. Rristiny kiiwastui wastuudesta, jaaset.
ti itzensä niin, miehullisesti kuin hän ikänäns
taisi händä wastan. Tämä surullinen sota ke.
sii enemmän kuin puolen päiwää, niin että
Aristircy tuli kokonans wäspziinz sillä te mah<
datta tietä, että kristitty haawawsa tähden
tuli wälttämätlomästi heikommani ja hsikonp
maxz.

Apollisn, joka tämän skkäis eblyensa, tu-
liRristmyä kuta kauwemmin sitä likemmä, tat<
tui häneen ja rupes taistelemaan hänsn kaMsans,
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sans, ja taisteli niin kauwan että Rristmy
kauhlasli langeis, jofa hän pudottl nuekan ka>
dlstsnsä Kosta Apollion sen näki, sanoi hän:
Nyt te otetta minun wallasani ei paljo
puuttunut ettei hän musertanut händä kuoli<
axi, niin etts Rnstiuy rupeS jo epäilemään
hengestänsä.

Mutta kosta nyt Apollion rupes wiimcistH
työtänsä täyttämään, ja tästä hywästä miehestä
lopun tekemään; tapais Rvistmy «juuri kuin
Jumala olis sen niin tahtonut) sangen mie-

chullisesti miekkansa, sai sen käteensä ja sanoi
siinä samasa: Alä iloitze > nnnun rvihollistni,
minusta, että nunä langcisin, minä olen raas
nousewa, Mich. ?: 8 ja annoihänelle siinä sa»masa kuolellawmsen haawan, joka hänen ajoi
pakenemaan» niinkuin yhden, joka hengen asti
haawoitettu on. Koffa Rristircy tämän näki,
sanoi hän toistamiseen hänelle: Niin kaikisa
me woitamme hänen kauttansa, joka meitä ra-
kastanut on, Rom 8: Z?. Kcti tämän jälken
uloslewitti Apollion hänen Drakin siipensä ja
lensi pois, ja ei nähnyt händä enä.

Ei yxikän taida uffoa, joka ei itze ole näh.
nyt ja kuullut (niinkuin minä olen tehnyt »>
mingäkaltainen ulina ja jyrinä siellä oli toko
heidän taistelemisensa ajan; sillä ApoLion an-
doi itzeftänsä semmoisen äänen kuin Draki.
Ia sitä wastan toiselda vuolelda. mitä huoka.
uz?ia ja Rristiryn sydämen pohjasta
uloSpuhkeiS. Minä en taida sanoa, että hän
kerrankan eli iloiseni näytti ennen

, kuin
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kuin hin ymmärsi Apollionin hänen
selds mlekaldansa haawoitetuzi, sitten wasta tuli
hän itze työsä ilolseri, ja nosti silmänsä Ms,
joka oli se kaikkein liikuttawaisin tapaus kuin
minä koko elämäsäni nähnyt olen.

Sitten kuin kilwoituS oli loppunsa saa.
nut, sanoi Rristitty: Täsä taldon minä nyt
kiittää händä, joka minun pelastanut on tämän
Jalopeuran kidasta, händä joka minun vuole,
siani Apollioca wasiaan on ollut. Korotti ää.
nensä ja rupeis weisamaan niinkuin seuraa:

1.
Beelzcbub, Helwetin joukon Herra,

Hän lähetti mun päällen' lahkoans',
luur' kohta he mun kiini saiwat kerran.

HM' mieli ol' mua wiedä kantzahans'.
Se ol' px'Draak' warustett'joka kulmald'

luur' wahwasti Helwetin asehill'.
Mua, joka sotimaan en oll' niin uljas.

Hän julmudellans' suuresi' peljätt kpll.

Waan Michael, jong'kanss mä liiton tehnyt
Mun wäsyneen käteeni miekan toi,

Sen kansi'mä händ' niin olen hawoittanut,
Ett' waiwonens myös itz' on kadon pois.

4.
Sun Nimelles ijäti kiitos olkon

mun Yli.Herraisen,
Sunkätes wastakin wiel' awur tulkon,

Ett' sodisa ain' woiton pidälsin.
Silloin
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Silloin äkkäisin mins yhden käden, joka
annoi muutamia lehtejäElämän Puu,
sta, jotka hän otti wastan ja pani
päälle kui.-i hän sodasa saanut oli, jotka myö-s
kohta sen jälken parakit. Sitten istui Kän syö,
mään, leipää ja wiinaa wirwotuxerensa, kuin
hän ennen saanut oli. Kosta hän nyt tällä
tawalla oli itziänsä wähän aikaa wirwottanut,
walunsti hän itzensä taas matkalle, ia piti mie-
kan aina kädesänsä; sillä, sanoi hän, en minä
tiedä miiä »vihollisia minun mailani wielä tul.
lene, Kuitengin kulki hän rohkiasti läpi laa.
xon, eikä ollut ApoUiosta eikäkenestäkän muu,
sta hänellä mitään wastusta.

Tämän Laaxon toifesa psäsä oli wielä y<
xi toinen, Ruoleman rvarjon Laaxo, eli pi,

Laaxo nimeldä Ia piti Rristiryn myös
tämän Laazon läpi wälttämättömästi käymän;
sillä tle Taiwaan Kaupungiin kulkt sen kesti,
tz? Tämä Laaxo on juuri yrinäinen LaaM.
Propheta Jeremias kirjotta siitä 2 Luk. 2: ja
61 0. että se on auria ja erämaa, kuiwa ja
kuoleman .wavjon maa, josa ei yxikän ihminen
waeldanuc, (muu kuin Rristircy» eikä asunut
ole. Täällä oli Rristiryllä wielä rastaambija
pahemoi kuin sodasa Apollion kansia, niinkuin
seurawaisesta nähdä saadan.

Kosta Rristicry tämän Laaxon alkuun tu.
li, kohlais händä kaxj miestä niitten lapsista
jotka muinen sen hpwän maan pahaan huu«
toon saatit/4 Mos. 13: 33. ja jotka juojitta,
kapene Näitä tpgönpuhutteli hän, sanoden:

Mie.
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Miehet, mihingä matka? He massaisit: Ta«
kasin, takasin, ja me toiwsmme että tekin läh,
dettä meidän kansiamme, joS te muutoin ben.
geänne ja onneanne jongun wäärtinä,pidätte.
Rristmp kysyi: Mxt? kuinga min? mikä siels
!ä on waarana? He wastaisit: wleläkö te
syttä mikä siellä on? Ms tulimme» tätä tietä
jolla te nyt otetta, ja juoximma «iin kauwas
kuin ms ikänäns uffalsimma, ja.totisesti me o»
limma takaperin käändpmissn jo wähäldä un«
hottanet; mutta jos me olisimme wähsn etem»mä mennet, niin emme taidais sitä puhuakan.
Mikä on teitä siis kohdannut? kysyi Nristw
tp. Kohdannut? wastaisit he. Me olimma
juuri Ruolcman rvarjon Laaxosa, Psal. 44:
2Q. ja 10?: iZ. mutta kaikefl onnexemme ka,
Goimma me eteemme, ja äkkäisimme waaranennen kuin me siihen kaaduimnn. Rristirry
kysyi: mitä oletla te siellä sitten nähnet? Hesanoit.: Itze pimeyden Laaxon; eikö siinä otekyllä? Se oli niin musta tuin vtki, ja sielläoli Metzä,perkeleitä ja sywyden Drakeja Me
kuulimme sieldä alinomaisen ulinan ja walt<
tuxen, niinkuin kansalda joka rauta, kahleisiin
sidottu on, jotka istumat pimeyden maasa j«
Uusleman warfolda pemrän, Job. 3: Z. Ly«
Hpkäisest7 siM näytti kaikki oleman sangen ru«
ma ja kauhistawainen.

Mins en taida muuta ymmärtää, sanoiMistirry, kuin että se tie josta te puhutta, on
tie jota minun käymän pits, toiwottua porttic
kästttäz'eni. He sanoit sitä massan: jos se or
teidän tienne, niin emme tahdo käydä teidär

kans
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kansianne; ja niin eroisit he Rristiepstä, joka
lHxi taaS menemään eteenpäin, ja piti miekan
kadesänsä, pelwon tähde»/ että joku wastuStaidais händs kohdata.

Minä näjin myss, että oikialla puolella
Laaxoa, niin pitkä kuin se oli, oli sangen spwä
kuoppa eli muta, joka on se sama, johonkaik-
kina aikoina sokiat, jotka toinen toistansa 0-
lvat taluttanet, pudbnnet ja surkiasti hukkunet
owat- Wafemmalla puolella oli samalla muo,
too sangen määrällinen Suo, mutaa ja lokaa
täynnä, niin että jos joku siihen putomaan
sattuis, niin hän uppois pohjattomaan syw>
jeen. Se on myös se sama Loka, johon Ku«
ningas David kerran putois, Psal. 69, »Z. ja
vlis epäilemätä siihen hukkunut jollei Kaikki,
waldias olis händä plösauttanut.

Tie oli myös täsä paikafa sangen kaita,
ja sentähden oli RristitM sitä waarallisembi
kulkea; sillä kuin hän pimiäsä waelsi, ja koki
wälttää ettei hän kuoppaan putois, seisoi hänwaarasa pudota Suohon, joka oli toisella puo-
lella kartettawa; ja kuin hän suurella murhen-
pidolla tahdot, wälttää Suota, niin oli hänwähäldä Kuoppaan putomallansa. Niinmuo.
doin käwi hän eteenpäin, ja minä kuulin hä»
nen rastaasti huokaileman; sillä ilman ennen ni»
miteltyjä waaroja, oli tie niin pimiä, että hän
usein ei nähnyt panna jalkaa jalan eteen.

Pian keskellä tätä Laaxoo, kaukana tiestä,
näjin minä Helwetin kidan oleman. Täsä sei,

sM
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fatti Rristmy, ja ajatteli- Mitä pitä minun
nyt tekemän? Ia siinä samasa luli sawu niin
paljon tulen ja surkian huudon kansta ylös,
että Nristicry, ehkä ei hän sitä niin peljännyt
kum Apolliora, täydyi pistää miekkansa tup,
peen, ja ottaa toisen Sota.aseen käteensä > jo.
ka kutzutan: Joka aikainen Rukous, Eph. 6:
l 8 jäminä kuulin hänen huutaman: OHer»
ra pel«sta minun sieluni, Psal. 116.4. ja kuin
hän edemmä käwi, löi tuli händä melkeen li,
tellen. Hin kuuli myös sangen surkian huu,
don, ja sielläpä täällä semmoisen paukkinan,
että hän monda kertaa pelkäs itzensä palaisiri

menemän niinkuin lika kadulla. Tämän
surkian huudon ja peljättäwäisen näön, näki

kuuli hän muutaman penikulman matkan,
ja luuli nyt kuulemansa yhden joukon wihol»
lisiä mafiaansa tuleman; sentähden seisatti hän,
peräänajattelemaan, mitä nyt olis paras teh,
dä. Toisinans oli hänellä puolittain mieli ta,
kaperin käändää, toisinans luuli hän jo hywin
puolttiesä sitä Laaroo olewansa, ja oli jo niin
paljon waaraa ulos seisonut, ajatellen siinä si<wusa, että waara kukaties olis paljoa suu»
rembi, jos hän takaperin käännäis, kuin se
joka händä matkallansa eteenpäin kohdata tai»
daie; sentähden päätti hän wielä eteenpäin y<
rittämään. Wiholliset näytit sillä wälillä ai<
na llkemmäri ja likemmäri tuleman; mutta ko,
sta he händä jo warsin liki olit, huusi hän
torkmlla Hänellä: Mins tahdon käydä edes
Herran Zebaolhin woimasa, longa jälken he
menlt pols, eikä tullet enä takasin.

Yhtä
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Phtä ei pidä minun täsä wielä unhotta.
Min Minä hawaitzin etlä se wcheljainenßri.
stircy oli sinä aikana niin hämmästynyt, ettei
hän tundenut omaa äändänsä. Minä näjin
,nuö§ että kosta hän oli juuri sen palaman Luo,
lan portaalla, tuli yri niistä Jumalattomista
hänen lakensa, sangen äänettömästi, ja tui»
stutti juurl hiljareen ja sukkelasti monoa hä-
wäistpstä hänen korwaansa, joista hän ei muu»
ta tiennyt, kuin että n? tulit hänen omasta sy,
dämestänsä. Tämä teki Rristicyn murbellisem.
mari kuin kaikkl milä händä jvffus kohdannut
on, ja oli juuri suuresti pahalla mielin sen y»
li, että hänen piti nyt hämäisemän händä, jo-
ta hän ennen plitze kaikkia rakastanut oli, ei
hän kuitengan tainnut sitä estää; sillä jos hän
olis tainnut sen estää, niin ei se olis tapah»
tunut Eikä tainnut oikiata eroitusta täsä teh-
dä, mistä semmoinen häwäistys oli
kolosin; ei ollut hänellä myös woimaa korwi»ansa tuketa, että se ei olis sinne sisälle pääsnyt.

Kosta hän nyt jongun ajan näin lewot-
tomasa tilasa matkustanut oli, luuli hän kuu,
lewansa yhden mieben äänen jokakäwi hänen
edellänsä, ja sanoi: N?aikka minä waellaisinpmnäja Laaxosa, niin en minä pelkää mi.
tään pabutta, ettäs oler kansiani, Psal. 23:
4, Se Uahutti händä suuresti, näitten syiden
lähden:

1. Etts hän taisi siitä päättää, että myös
joku muu Herraa pelkäwäinen, niin hpwin
kuin hängw/ siinä Laaxofa oli.

-
' 2. Et.
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2. Että hän nyt ymmärsi Jumalan kans-sansa oleman, maikka hän niin pimiäsä jasu-
rullisesa tiwsa oli. Ia ajatteli:
olis minun kansiani, maikka en minä niitten
wastoinkäymisien tähden kuin minua täällä koh«
jamat, sitä tuta taida.

3. Että hän toiwoi, jos hän maan woissrohkiammasti käydä ja händä seurata, pian läl.lä tiellä saamansa hywän matka, kumpanin.

Sentähden rupes hän käymän päälle, ja
huusi sille, joka hänen edelläns oli; mutta ei
hän tiennyt mitä hänen sanoman piti, kuinhäneldä kysyttin, mingätähden hän niin pM
oli? ja kohta walkeiS päiwä. Silloin sanoi

Hän muuttaa kuoleman marjon,
aamuxi. Amos Z: Z.

Koffa nyt päiwä oli walennut, katzoi hän
kerran taaxensa, ei aikomuxesa että takasinkäädää; maan nähdäxensä mingäkaldaisten waa,
räin seasa hän pimeisä kulkenut oli; ja sillojn
näki hän selkiästi sen haudan kuin oli yhdellä?
ja sen suon kuin oli toisella puolella tietä, joi<
den wälitze hänen täydyt käydä, jcr myös kuin»
Za kaita tie sillä paikalla oli. Hän näki myös
Metzä. perkeleitä, Drakeja, Sywyden Heinä.
sirkkoja, mutta kaikki taambana; sillä päiwän
walettua ei he tullet händä likemmäs, kuitem
gin näki hän ne selwästi, niinkuin kirjoitettu
on: Hän walaisee minun kyntiläni, ja walai-see nnnun pimeydeni. Ps. 13: 29.

Nyt ihastui Rriftiny suuresti että hän oli
pääs,
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Mäsnyt niistä waaroista, jotka hänen edesänsä,
niinkuin hän nyt ymmärsi, seisoit tällä tiellä,
ja jotka, hän nyt paiwän. näöllä selwemmästi
näki/ waikka hän mitä ennen enemmän peljän-
nyt oli; sillä Auringo nousi npt AristirynHli,
joka hänelle oli suureri iloLi. Sillä te mah-
datta tietää, että jos se ensimäinen osa kuols'
man watjon Laazosta oli määrällinen, niin o»
li so toinen osa, joka hänellä wielä oli käy»
täwä, paljoowaarallisembi; sillä siitä paikasta,
josa hän nyt oli, aiya Laaxon toiseen päähän
asti, oli tie täynäns ppsiyjä, werkkoja, mutai«
sia kuoppia, reikiä ja tombastus. ritoja, min
että jos nyt olis niin pimiä ollut kuin hänen
ensimäistä osaa tätä Laaxoa kulkeisansa, tvaik.
3a hänellä olis ollut tuhannen hengee, niin
hän olis totisesti jokaisen kadottanut; mutta
niinkuin minä jo sanoin, nousi Auringo hänen
ylitzensä, jonga tähden hän myös sanoi! Hä.
nm rvalkeudensa paistaa minun pääni päälle,
ja minä käyn pimeisä hänen walkeudesansa,
Job. 29: z.

Täsä walkeubefa tuli hän niin mUodöm
Laaron läpitze. Täällä oli paljon werta, luita
ia tuhkaa, ja myss matkamiesten ruumiita se-
kaisin, jotka ennen tätä lietä Oaeldanet otit»
Ia kuin minä ihmetellen ajattelin; mitä täms
merkitzis, äkkäisin minä wähän matkaa edesäni
yhden Luolan, joja kaLi KaletbaN poikaa, paa-
wi ja pakana, ennen owat asunet, jotka hei-
dän tyranneudellansa ne ihmiset, joiden weri,
luut ja tuhka täsä makais, julmasti olit sur-
wiinnet; mutta Rristmy msni ilman ermomai.
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setä waarata tästä läpitzen, jonya yli minä
ensin melkeen ihmettelin; mutta minä olen sit.
ten jälkeenpäin kuulla saanut/ että Pakana io
monda pälwää sitten oli kuollut. Ia maikkase toinen wielä oli hengisä, niin oli hän ckui»
tengtn wanhuudensa ja nuorna ollesansa teh<
tpin pahain tekoinsa tähden niin kipiä jakön»
dps joka jäseneldä, ettei hän enä mihingän py»
stynyt; waan istui Luolansa owesa ja irwistl
julmasti ikeniänsä simu menewäistlle matkamie«
hille, ja purexendeli kynsiänsä wihoisansa, et'
tei hän e.»ää wotnut siastansa liikkua.

Rristiccy kulki matkaansa, eikä tietänyt
mitä hänen tästä wanhasta miehestä, joka luo<
lasa istui, ajatteleman piti, ja w'elä sitä
män kuin hän sanoi kristitylle- Minä en tah«'
do teidä. än kansianne paremmin teddä. kuin
näiden maitten, waa" wielä paljo enemmän
plöspoltiaa. Mutta Rristttrp oli ääneti ja
hänen kaswonsa näytit iloifefi ja meni niim
muodoin ilman mitään wastusta hänen siivul-
lensa, ja weisais niinkuin seuraa:

i.
Suuri Jumal'! ihme töitä

Vlen tänä'än nähnyt taas,
Ann' ett' sinull' alat niistä

Kiitoss weisaisin tääll' maas.
Jollei apus olis oll'
Minun kansian; olsin kpll'
Werkkoin, kuoppiin, huotiast aiwan
Joutunut, ja sitten waiwaan.

2. SyN-
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2
Sundi, kuolem, Saatan myös

Mieleit mmun sielun saattaa
Pimeyteen itze työs,

Ia mun köyhän maahan kaataa.
lesuM', kuin pelasti
Minun Mst' ja johdatti
Hpwin ulos kaikest' waarast,
Olkon kiitos sielusi' hartaast.

Laulaisansa tuli bsn yhdelle roukiolle, jo-
ka oli ylösheitetty, sitä wasten että matkusta.
waiset,iotka sinne tulemat, taidaisit sen pääl.
dä ymbarillensä katzella. Hän astui nopsasti
sen päälle, ja hänen ymbäri katzellesausa näki
hän Uft.ollisen menemän edellänsä; fmtäbden
huusi Rnstircp hänelle: Huulkat, kuulkat, o.
dottakat, odottakat; minä tulen kanfu Ustol,
linen katzoi mutta ei tiemnyt ketä
Rristircp hmisi; hän huusi wielä kowemmin:
odottakat. odottakat, minä tulen tuosa paita,
sa teidän tpgönne. Ei, wastais Uskollmen, mi.
nä pelkän weren kostajata, minun hengeni rip.
puu siinä Tämä oli »ristitylle melkeel, kowa
wastaus; yhtä hywin hän kaiken moi.mansa yhteen, ja sai Ustollisen sangen pian
litni, ja juoxi hänen siwuttensa, ja niin tuli
wiimeinen ensimäisexi. Rristirrp rupes tämän
yli turhasta kunniasta wähän nauramaan, et-
tä hän Weljensä sillä tawalla woittanut oli;
mutta tuin hän ei ottanut wisua waaria jal
moistansa, rupes hän yhtä äkkiä horjumaan,
ja langeis min ettei hän tainut ylösnosta, en-
nen kuin Ustsllinm tuli ja autti hänen plös

Mi-
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Minä näjin heidän sitten ystämällisestl loi.

mn toisensa kansia matkustaman, ja pidit pu,
betta keffenänsä niistä, kuin heitä matkalla
kohdannut oli.

Kristitty alotti tällä muotoöt Mlnttnklw
nio tettawa ja rakas weljeni Uskollinen! minä
olen suuresti iloinen että minä teidän tawaw
mut olen, ja että Jumala on meidän sydämeni»
me niin taiwuttanut, että me niinkuin rakkaat
matkakumpanit toinen toisemme kansia taidan,»
me waeldaa näin iloisella tiellä kuin tämä on.

UMlinen. Minä luulin, rakas Ystäwälsaamani sen onnen, että teidän kansianne mat»
kustaa cina meidän Kaupungista astij multa ts
olitta jc hpwää matkaa edellä, niin että minun
täytyi yrinäni Niin pitkän matkan kulkea.

Kristitty. Kuinga kauwan te wielä ollt<
ta minun lähtöni jälksn Turmelluxen
punaisi

Usiollinen. Niin tauwan kuin Minä lt<
stalsin olla; sillä kohta teidän lähtönne jälketl
puhutun joka paikafa, että meidän Kaupun»
Zimme ennen pitkää tulella ja tulikimellä Tai<
waasta aina petuMsen asti piti vlöSpoltet'
saman.

Öi. täwlkZ semmoinen puhe
Naapurein wälillä?

UstoPnen Käwi. Joka su« oli M täy'
setty hpwsin aikaa.

Aristin?. Se on hpws; multa blkK ku<
kaan
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taan MUU tahtonut sitä waarka wältMä kuin
te ynnänne?

Ustollinen. Ehkä, niinkuin minä sanoin,
siitä paljon puhuttin, niin luulen minä tui-
lengin, että hs ei sitä iotena pitänet; sillä ko-
sta he puhelit toinen toisensa kansia, niin kuu.
lin mins heidän puhuman sangen mureaa pil-
kalla ja irwistyxM niin hywin teistä kuin tei»
dsn epäildäwäisestä nisustanne, sillä niin ku«
tzuit hs teidän matkustamistanne. Mutta mi.
nä ustoin ja uston wielä nytkin, että meidän
Kaupungimme loppu on tuli ja lulikiwi, ja
sentähden olen minäkin sieldä uloslählenyt.

Kristitty. Olettako te kuulleet Naapuri,
sia NUelmn?ll mitään puhuttaman.

Uffollinen. Olen, minä kuulin että hän
oli teitä seurannut aina GpäilMn Suon a-
sti, johon muutamat sanoit hänen pudonnen,
maikka hän ei tahtonut itze sitä tunnustaa;
mutia minä tiedän sen wiWi toden oleman;
sillä hän oli wielä mudalla tahrattu.

Rristirry. No, mitä hänsn Naapurinsa
sanoit?

Uffollinen. Hän plönkatzoitin kaikilda,
muutamat pilkkaisit ja nauroit händä, toiset
tahdoit tussin työtä hänelle enää andaa. Hän
itze on nyt seitzemän kertaa pahembi kuinhan
ennen, Kaupungista uloslähtöänsä, M

Rristiny. Kuinga niin? Omatko he sen
niin pahasensa ottanet, kosta he kummingin
samantien kuin hängm hnljääzyät?

G Ustol.
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Uffollinen> O! sanoit he, hän on M hIHkendelewainen Tuulihattu, semmoiset pitäis bir.
tettämän, jotka ei uskollisemmat ja
mat tunnustuxesansa ole. Minä luulen että
Jumala on nostanut ne wiholliset händä wa/
stan, händä waiwanwan ja
mään, että hän tiensä niin on hyljännyt ja
plönandanut.

Rristirty. Ettäkö te ennen pois lähtöän.
ne puhutellet händä itziänsä?

Uskollinen. Miyä kohtaisin hänen kerran
kadulla; mutta hän käwi ääneti toisella puo>
len niinkuin se joka häpee pahaa tekoonsa, ja
niin muodoin en minä tullut händä puhutte»
lemaan.

Ensin minun matkalle lähteiA
M, oli minulla hywä toiwo siltä miehestä; mut.
ta nyt pelkän minä että hän hukkuu ynnä Kau-
pungin kansia; sillä hänelle on,tapahtunut se
totinen Sananlasku: Roirs syö oxennlMnsa,
ja pesty Sika rypee jällen toparosa, 2 Pet.
2: V. 22.

Ustsllinett. Se oN jlmri se saM jota mi»
näkin pelkän; multa kuka sen taitaa muutta
kuin hän sen itze niin tahtoo.

Rristiny. Jättäkäämme hän, Naapuri U<
stollinm. ja puhuukamme niistä kuin meitä e-
rinomattain koskee Sanokat minulle mitä tei»
tä tällä tiellä on kohdannut; sillä minä tiedän
että teitä on jotain kohdannut, muutoin olisse jotain erinomaisia. Ustsl.
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Ustollinen. Minä mällin Epäilyjen Suon,
johon te, minun luuldareni, oletta pudonnet,
ja tulin nim'muodoin ilman maarata Portille.
Minua on ninoastans pzi, Hekuma nimeldä,

joka näytti aikcwan minulle pal,
jon pahaa tehdä.

Rristitty. Ge on ollut hywä eitä te olet»
ia hänen werkkonsa wslttänet. Joseph tuli
Myös kowin hänelbä kiini otetuki, 1 Mos. Z9>
7. ja 12. multa hän pääsi kuilengin hänestä
niinkuin tekin oletta pääsnrt; waan se olis mä»
häldä matanut hänen hengensä. Mutta, Rak.
taani! nutä hän teille teki?

Uskollinen. Sen te hywin arwaatte, jos
te mnoastans tiedätte kuinga liehakoitzewainett
ja liukas kieli hänellä on. Hän pakkaskswitt
minun päällem, ja tahboi minua kansiansa tien
wiereen menemään, ja tupais minulle karkki-
Naista huwitusta.

RWictp. Mutta el bän tulvaMuttttsehywän omantunnon lepoä.

Ustollinen. Te tiedätte kyllä Mitä mittH
meinaan, nimittäin kaikenlaista synnillistä ja
lihallista hekumata.
' Nristlttp. Jumalalle olkon kiitos, että tehänen paulansa wälttänet oletta, joka ei H-rr.ran suosiosa ole, hän langee siihen, Sananl.
22: v. 14.

Ustollinen. Niin se on; waan minä ett
tiedä jos minä hänestä kokonans wapa olen.

G 2 Rri.
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Rnstirry. Miri ei? minä uffon, ettetle
ole täyttäneet hänen tahtoansa..

Ustollinen. On, mini en ole itziäni saas
siuttanut; sitlä minun muistut yz:i wanha kir>
joius mieleeni, jonga minä kerran näjin, josa
seisoo: -Hänen askelensa jomuwac -Helwetrijn,
Salom. Scmanl. 5: 5- Sentähden rein minä
liuon kantza, Job. 31: 1. etten, Minä
hänen huorallisesta päällekatzannostansa wlis
wimmatuHi, sitten erkani hän minusta, ja mi.
nä menin matkaani.

Aristin?. EikZ teillä ollut mitään muulg
wastusta tiellä?

Ustollinem Kuin minä astuin Waimaloi.
suden wuorta ylöspäin, niin kobtais minua
yp wanha mies, joka kysyi, kuka minä olen.
ja mihingä minä mielin? Ninä sanoin, elts
minä olen matkustawainen jawaellan Tcuwaan
Kauvungia päin Silloin sanoi se wanha mieS:
te näytätte olewan hywä kumpani, jos tahdot,
te asua minun tykönäni, niin minä annan teil.
le witzin palkan sen edestä. Minä kysyin hä«
nen nimeänsä ja asunpatkkaansa. Hän sanoi
wanhaxr Adamixi itziänsä kutzuttawan, ja asti-wansa Kaupungisa perollisuus.

Minä kysyin, minMaldainen hantwärkki
hänellä oli, ja mingälaisen palkanhan minul<
le andaa tahdois? Hän wastais, että hänen
työnsä on ilahuttawainen, ja että minun palk-
kani olis, tulla hänen perillisexensä.

Wislä kysyin minä: kuinga hän huonettapi.
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pitää> ja jos hänellä on enämbi
keä? Sen päällen andoi hän minun ymmär.
tää, että hänen kotonansa on täydellisesti kack»<
kinaisista maiZmallisista huwituxista, ja cttäkä<
mn palweljanst» olit hänen omasta sugustansa;
ilman sitä oli hänellä kolme tytärtä, 2 loh,
Z: 16, Lihanhimo, Silmäin poyndö ja Mpiä
elämä, ja että minä satsin, jos minä niin tah,
toisin, yhden näistä naiya. Minä kysyin myös:
kuinga kauwaxi hän tahtois minua palwclu-
xeensa? Hän wastais sen päällen: Niin kau,
wan kuin minä elän.

Rristieey. Kuinga te wiimmeligin someit-
ta tämän wanhan ihmisen kansia?-

Uskollinen. Ensimäldä mielein minä men-
nä hänen kansiansa, että hän mjnun mielestä,
nitaisi niin Hywin puhua; mutta parhaallans
kuin minä hänen kansians puhuin, osasin mi«
nä katzoo hänen otzaansa, ja sunä oli kirjoitet.
tu: pangar pois st rvanha ihminen himoine»»sa, Eph. 4: 22,

Rnstiuy. Mitä te sillon ajattelitte?

Ustollinen. Minä tulin sisällisesti kokonans
hämmästyneen, ja olin wisii sen päälle, että
hänen aikomuxensa oli myydä minua orjani,
waikka hän minua niin suloisilla sanoilla pu,
hutteli; sentähden käskin minä hänen suunsa
kiini pitämään, ja tietä annoin etten mmä
tahtonut hänen huonensa owea lähestyä. Sit-
ten ylönkatzoi*hän minun, ja lupais lähettää
phden minun peräsäni, jonga pidäis täin^än

> tien
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tien minun sielulleni kyllä karwaaxi tektzmän;
ja kuin minä käänsin itzeni hänen,
tunsin, minä hänen lihasani tiini oleman, ja>>
htln kourqilli minua min kowin, että minä
luulin hänen kappalen itzestäw kansiansa wie.
wänz sentäbdsn huusin minä: M! minä wi.
heljämen ihminen, Rom. 7: 34. ja käwinplös,
päin wuorla.

Koffa minä jo lähes puoli wslim astu.
Liut olin, näjin minä yhden takaa päin tygö-,
ni tuleman, joka minua seurais, hän oli nlin
köykänen kuin tuuli, ja sai minun kiini juuri
lepo.paikan tykönä.

Rristitcy. Oi! se on se sama paikka, jo»
sa uni minun päälleni langeiF. ja minä muj,
sto.kirjani powestani pudotin.

Uffollinen. Mutta, Weljeni! sallikat mi«
nun kaikki puhua. Niin pian kuin hän ta<
woitti minun, löi hän minua sauwManfa,
niin että minä Vakasin kuin kuollut maasa.
Sitten kuin minä olin wähän toindunut, ky,
fyin minä hänelhä: mixi hän minun karistani
itzensä niin julmasti menetti. Hän wastais:
sentähden että minulla on sisällinen taipumus
wanhan Adamin puoleen, ja siinä samasa ltzi
hän minun rindaani wassen, min että minä
handuin seljälleni, ja makaisin kuin kuollut hä<
nen jalkainsa edesä- Sitten kuin mmä taas
olin wähän solinnyt, huusin minä: Armahta/
kat toki wähän; mutta hän sanoz: minä en tie-
dä armosta mitään Ia löi minun taaS maa»
han. Ia epäilemätä olis hän minusta lopun

tth«
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tehnyt, jollei M olis tullut joka käffi hänenMnnä pois.
Rristirey. Kuka se olj?
MoUinen. En minä ensin tundenut hän,

dä; mutm sitten kuin hän minun siwutteni me.
ni, näjin Wlnä hänen känsänsä ja kpljesänsä

olewan, josta minä laisin päätM sen
meidän Heraamme olewan; ja. siits. käwin mi.
nä tzlös wuorta mpyhen.

Rristircp. Se. mies jofa teitä löi, oli
Moses; hän ei säästä ketään, eikä osota niil-
le mitään laupiutta jotka Lain plitzekäywät.

WoUnen, Sen minä. ylön hywin tiedän;
sillä, ei se ollut.ensikerta kuiu hän kohtais mi.
nun. H.än oli jumi se sama joka minun ty>
göni tuli, kosta minä tvielä kotona huoleta o-
lm, ja luyalS huonet päälhäni ylöspolttaa,
jos minä. nufH wie.l.ä. olemaan jäisin. -

MistiM.. Mutta ettäkö, te nähnet sitä
taloo joka oli wuorellaf tällä puolalla, sitä. tie-
tä., josa Moses teibä kohtaisi

'

Mollmem Mjin,. ja. ennenz kum mins
niin kauwas olin tullut näjin minä myös Ja-
lopeurat; mutta minä luulin heidän, makaa»
wan; sillä se oli puolen päiwä.n aika. Ia et»
tä päiwä wielä olt! niin korlialla, menin mi'
nä Portin.wahtin siwulten,,, ja tulin wuorta.
mpöden alaH

Rristitcx. Totisesti, sen hän min Alle myös
jutteli, että hän oli teidän nähnyt fiwutten

mene^
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menemän; mutta minä olisin suonut, että ie
ollsitta sen talonwäkee puhutellet; sillä te oli.
sitta siellä monda merkillistä asiata nähdä saa-
net, joita te tuffin eläisänno olisitta unhotta,
net. Mutta rakkaani! eikö teitä Nöxryyyen
Laaxosa kengän kohdannut?

Uskollinen, Kohtais yxi jonga nimi oli
Tytymäröin, joka suurella ahkeruudella koki
minua saattaa takasin käändymään, hän asti»
ti minun eteeni, että koko Laaro on ilman o.
maa kunniata, ja että ilman sitä, minun ystä«
wäni< Ulpeys, Kopeus, Itzens. pettäminen <,

Mailmallinen ja wzelä usiamat, jotka
hän sanoi hpwin tundewansa, tulisit suuresti
wihoitetuzi, ja että he minun päälleni suuttui,
sit jos minä hulluni rupeisin, ja tämän,
läpitze kulkemaan läMn.

Rristiecy. No, kuinga te händä wiimein,
gin wastaisille? ,

MMmn. Minä sanoin: Ehkä kaikki ntz
jotka hsn minun edesäni oli
nun sugustani, niinkuin he myös totuudesa ja
itze tpösä owat lihan jälken minun sukulaise-
ni; niin oivat he minulle, aina minun nmt.
kaan lähtö.ajastani asti, ystäwyden ylössano.
net, niinkuin myös minä heille. Ia että he
nyt kohtawat minua niinkuin en minä heidän
sukulaisensa oliffaan; sentähden sanoin minä
hänelle: että hän sen Laaron pahoin ulosselit,
ii; sillä Nöyryys käy kunnian edellä,,ja ylfte,
z?s on aina langeinuren edellä, Salam. Sananl.
l8: 12, 16, IF. Ia sentähden tahdoin minä

tä'
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tämän Laaxon kcmtw mennä kunniaan, joka
myöskin wlisailda kunnialllsembana pidetän,
kuin walita mitä hän rakastaa.

Rristitty Eikö teitä siellä mitään enem.
bätä kohdannut?

MMnen. Kohtais Häpiä nimeldä;
mutta kaikkein seasa kuin minua matkalla koh.
dannut on, on hänellä minun luuldaxeni wää,
rin ja sopimattomin nimi; sinä toiset salleit e»
des wähKn, itziänsä wastutettaa; mutta tämä
plpiä hengi Häpiä ei kostan siihen taipunut.

Bristiccy. Kuinga niin? Mitä hän siis
sanoi teille?

UstoUinM. Hänellä oli paljon sanomista
Jumalan palwellusta wasian. Hän sanot sen
oleman halwan, mitättömän ja ylönkatzottawan
waiwan, että ihminen näytti itzensä niin Iu«malata pelkäwäisexi'. Hän sanot, että urholli-
ftlle miehelle ei sopinut olla niin hellä sydäme-
siä ja kandaa niin arkaa omaatundoa. Wal-
woa sanainsa ja waelluxensa ylitze, ja ei nau<
tita sitä wapautla kuin Lomia» mieliset meidän
aikanamme harjoittamat, sanoi hän saattaman
mailman pilkani, Hän edestoi myös että np°
kyiseen aikaan ei löydy yhtään wonnallista, ri<
kasta ja wiisasta, kuin minun kansiani täsä a«
siasa pidäis, ja oUs niin tyhmä, että hän wa»
patahtoisosii annais itzensä senunoisen hulluu-
den alle, ja ulonannais kaikki semmoisen täh.
den, jota ei tiettä, mikä se on. Hän puhui
myös sangen HHplälltsesti niitten plönkatzesta ja
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halwnsta tilasta jotka parhaimmat matkgmiehel
omat aikanansa ollet, niinkuin myös heidän,
tietämättömydestänsä ja ymmarryrensä puuto-
xesta kaikefa luonnollisefa wiisaudssa ja tiedo-
sa, s)än asetti minun eteeni monda asiata,
joita minä nyt en kaikkia kertoa mahda. Mui.
yen kaikkein seafa sanoi, hän myös sen häpiän
vlewan, että Saarnan alla istua ia huokailla
ja itkeä, että se on häpiä kotona Min walittaa
ja itkeä; että se on häpiä tuttawildaan wähän
rikoxen tähden anhexi rukoilla ja palkita jos
häneld.H on jotain pois otettu. Ia että hän.
näki, Jumalan palwoluxen saattaman monen
»pihoin Suurten tykönä, jongnn pienen wian.
tähden, jolle hän sangen kaunin nimen andoi,
jakoffa he sen, hengellisen kantzakäpmisen kaut-
ta kädyttawat oman kunniansa ja
nun sanoi hän: eikö, tämä ole häpiH?

Rmstiny. No, ylitä te tähän wastaisitle?
Mollinen. Gnsimäldä, minä en tiennyt mi-

tä minun piti siihen sanoman, ja hän pakkas.
minun päälleni, niin että weri, (juuri se sa-
ma hspiä) nousi jo minun taslyoihilN, ja ei
paljon puuttunut ettei hän minua ylitzewoitta-
n«t; waan wihdoin peräänajattelin minä, et-
tä se kuin Glnisille on dorkia, on lAMyl,a.n e.
desä kauhistus, Luk. 46: 15. Minä ajattelin
myös perään, eltä tämä Häpi.a puhui kaikki
ihmisistä; multa ei mitään Jumalasta ja hänen
Vanastansa. MinH muistin myös että me wii-
m?isnä päiwänä duomitan taikka elämään taik-
ka kuolemaan, ei tämän mailman hengen jäl-
len; waan Sen Korkeamman Lain ja Wiisa<

uden
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jslken; sentähden ajattelin minä; Mitä
Jumala on sanonut on- totisesti paraS, waik-
ka wielä kaikki ihmiset olis sitä Vastan. Että
nyt Jumala palweluzensa, ylitze kaikkia korot-
taa, että hän tarklan omqntunnon arwosypi-
tää, että ne, jotka Taiwaan walhakunnan täh-
den hulluina pihetän, owat kaikkein wiisaim»
mat« ja eitä kyphs jokaKristusta rakastaa, on
rikkaamhi kuin se kaikkein suurin mailmasa,
joka händä wihaa; sentähden sanoin minä:
Mene pois minusta, Häpiä, sinä minun aut-
tuutzeni wihollinen. Pldäiffö minun sinua wa-
sianottaman ja tykönäni pitämän, »vastoin mi-
nun, W. Herraani ? Kuinga taivaisin minä
hsntzntulemisesansa katzoa hänen päällensä, jos
Minä nyt hänen tietänsä ja ja palweljoitansa
bäpeisin, Luk. 8? 58. kuinga taidaifin minä
siis auttuutta odotta? Mutta tämä Häpiä oli
itze työsä pxi pipiä Mml- Minulla oli suuri
työ hänestä päästä, hän tahdot yhtenänsä mi-
nua seurata, ja puhalsi nyt yhtä nyt toista mi-
nun korwaam, ja soimais minun eteeni pian
yhden, pian toisen puutien, kuin Jumalan
palweluxesa tapahtui. Mutta wihdoin sanoin
minä, että hän minua turhaan enemhää ai-
kqa näitten kantza waiwais; Mä mitä niihin
tulee-, joita hän niin ylönkatzoo. misä näjin
minä suurimman kunniani»; ja niin muodoin
pääsin minä tästä häpemätlomästä »vieraasta.
ja sitten kuin minä hänestä olin eron saanut,
istuin minä ales, ja lauloin tällä latvalla;

1.
Ah mitä waiwaa, wastusta,
Ur matkamies tääll' nähdä saa.

Hsn
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Hän suuresi aina kiufatan,
luur omald spndi'lihaldaan;
Ia waikk' hän sen wiel' maahan lyZ,
ON häll' siin' samaS uusi työ.

,

2,
Se kuin myös tällä tiellä on/
Am' etehenpäin pyrkikön.
Hän ei saa paljon
Eik' huvleloinya olestella;
Ettei hän uudest fangittais.
Ia expwitten palkkaa sais.

Rristirry. Minä iloitzen, minun
että te tätä kelwotoinda niin miehullisesti ma-
fian seisonet oletta; sillä hänellä on, niinkuin
ie sanottta, sangen sopimatoin nimi. Hänen
nimensä on Häpiä; muita hän on niin häw»«
töin ja seuraa meitä matkalla ja etzii meitä
häwsistä koko mailman edesä, se en: Hän lah,
ioo meitä häpemään Mtten tähden, jotka itze
totuudesa hywät owat. Waan jos hän ei itze
olis häpeemätöin, niin ei hän tekis sitä kum
hän nyt mielellänsä tekee. Mutta seisokaammL
händH wastan; sillä hänen paljo puheljaisuu,
densa ei ole muuta kuin tybmps. wlisaae
kunnian periwär; murra tyhinär saarvat hä«
pian, sanoo Salomon Sänanl. 3: ZI,

UstoUinen. Minä luulen että meidän pi-
tH tätä -Häpiät» wastan, awnz'emme huuta.-
man Händä, joka tahtoo että me tviisaat oli»
simme ja totuudesa maan päällä wolttaisiuv»
me.

3vb>
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Rristicry. Te sanotta totuuden; mutta ei«
kö teltä muuta siinä Laaxosa kohdannut?

Ustotlinen. Ei; sillä minulla oli koko Mat.
kan Auringon päiste, aina Kuoleman wanon
Laaxosakin.

Rristiccy. Ge oti tetlleU ypwäz'i awuri;
Mutta minun kansiani käwi siellä kdtonans toi.
sin; sillä minulla oli kauwan aikqa, jaa, aina
Laaron alusta yxi määrällinen sota sen julman
Apollion kansia. Minä olin jo itzettin siitä
luulosta, että hsn minun tappais, erinomat»
tain koffa hän minun allensa kaasi, ja rutisti
minua niin, että minä luulin menewä-
ni; sillä kuin hän minun allensa kaasi, lm»
stahti miekka minun kädestäni, ja hän sanoi
minun jo ylitzewoittaneensa. Mutta minä huu.
sin Herrqa, ja hän kuuli minun, ja autti mi-
mm hädästä, Sitten tulin minä siihen pimi.
ään Laaroon, ja minulla ei ollut mitän wal.
keutta pian puoli Laaroon. Minä luulin ker.<
ran toisen jälken hukkumani; wäan wihdoin
walkeis päiwä ja Auringo nousi, ja sitten kul'
jin minä loppu, matkan lewollisemmasti ja rau,
hallisemmasti.

Minä näjin myös unesanl, koffa Ustolli.
tten katzoi siwullensa, että hän äkkäis kapkana
yhden miehen, Guu.Rristicry nimeldä, sillä tä.
sä oli heillä kpllä sijaa waeldaa, hsn oli pit«
kä suuri mies ruumistansa, ja kaunembi kau.
kaa katzoin kuin läheS. Hänen tpgönsä meni
Ustollinen ja puhutteli händä tällä tawalla:

Mä-
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Ystäwäni, mihingä te mietitte? Waellal»
tako tekin Taiwaän maata päin?

Guu.Rnstirty. Sinne mitta,kyllä olen ai»
konut.

Nstollinen. Se on hywä, ja nntt tbimbn
minä saamani hpwän MatkakUMpanin.

Suu Rristictp. Minä tahdon mielellänl
teidän kumpaninne olla.

UsMinm. No, käpkamme sits yhbesä> jH
lyhendäkämme aikamme plös'"takenVawaiftlla
kantzapuhella.

Suu Puhumaan hlostaftnöa.
maisista asioista, olkon se teidän eli jongun
muun kansia, olen juuri ja
iloitzen että minä olen löytänyt semmoisen joka
niin huwään taipunut on; sillä joS minäsc>ansanoa, niin omat ne aiwan hatwat jotka ai»
kansa sillä muotoo matkustaisansa kuluttaa etzi»
wät. He walitzewat mieluisemmin pUHUafensa
semmoisista asioista, jotka ei mitään hyödytä,
ja siitä on minulle monasti ollut suuri paha
mieli,

Ustollinm. Se on totisesti suuresti tvati-
tettawa; sillä mitkä asiat omat niin kalliit j<3
suuresta painosta, joita ihminen täällä maan
päällä taidais puhua, kuin Jumaliset ja Tai.
waalliset asiat.

SuuRristiccy. Te otetta minulda suure»sa arwosa pidettäwä; sillä teidän puhcnne on
täpnänS makuutusta, ja mitkä asiat owat niin

tydyt»
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tydyltäwäiset ja hyödylliset puhella, kuin tai-
Malliset. Mitkä, asiat, sanon minä, owat niin
lystit ja Kiin ilahuttawaiftt? Jos jossain sn
Kalu puhua asioista jotka owat ihmetlilet; niin.
kuin esimerkiz,', jos hänellä on halu puhua hi<
storiasta, eli luotuin kappäldeN salaisesta woi-
Masta, jos hänellä on halu puhua ihmetöistä,
Merkeistä ja ihmeistä, mtsä laitaa hän senniin
nätisti, niin suloisesti ja kaunisti kirjoitettuna
löytää kuin P. Raamatusa?

Ustollinen, Ge on tosi. Mutta meidän
puhemme päälletarkoitus pits olla, että senkautta tulla ja paratuzi.

OuU.Aristittp. Se on juuri se sama kuin
Minä sanon; sillä semmoisista asioista puhua on
kaikkein hyödyllisin, ihminen taita sen kautta
Monen kappalen tundoon tulla, niinkuin maal-lisien kappalden turhuudesta ja niitten autuu-
desta kuin ylhäällä owat. Ia tämä yhteisesti,
waan erinomattain oppii hän sen Mutta ym-
märtämään Uudensyndymistn t>'ön, meivän o»
Main röidemme wsjawaisuuden, Rrtstuxen rvan-
hurskauden r«rpellisuuden, ja muuta senkaldai-sia. Sen siwusa taita hän siitä oppia mikä
käändyminen, uffo, rukoileminen, kärsiminen,
ja niin edespäin, on. Hän taita siitä tulla
tietämään mitkä Evangeljumin lohdutuM o-
wat, ja kuinga hän ne taita itzellensä omistaa.
Wielä taitaa hän siitä saawuttaa wiisauden
wäärää oppia wastanseisomaan, totuutta edes-
wastamaan, ja niinmuodoin tietämättömiä oi-
jendamaan.

UstoUi,
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Ustollinett. Ne on kaikki todet, ja minä
vlen iloinen että minä ne kuulla sain.

Suu.Rnstitty. Walitettawasii -on tiedon
puutos syy siihen, että niitä on niin wähä,
jotka ymmärtämät uffon ja armo.työn tarpel,
lisNuden sielusa, että tulla ijankaikkisen elä-
män perilliseni, waan eläwat tietämätoinnä
LaiN töisä, joidenga kautta ei kuitengan pxi.
tän ihminen autuaaxi tule.

Uftollinen. Teidän suosiollanne: Tämä
Taiwaallinen tieto on Jumalan lakja, ja ei
yxikän ihminen taida sitä ihmisellisen ahkeru»
den kautta saada, ei myös siitä puhuakan.

, Suu.-Rristirry. Sen minä tiedän juuri
hpwin; sillä ei yxikän taida itzellens mitään
omistaa, jollei sitä hänelle ole annettu, se M
kaikki armosta ja ei ansiosta, minä taidaisiu
bvwin sadalla NacunaZun palkalla tämän tode«
xi näyttää. '

Mutta mikä pitä nyt aine o»
leman josta me puhuisimme?

Sun.Rvistiny. Mitä ikään te tahdotte,
minä tahdon teille puhua Taiwaallisista jamaal<
lisistä asioista, asioista jotka koffewat Lakia ja
Evangeljumia, edesmenneistä ja tulewaisistaa»
sioista, asioista jotka meille owat sekä tarpelli»
set että hyödylliset.

Täsä seisahti Ulbollinm' ihMettelenuseen /

ja meni tpgo, joka oti koko sen ajatt
hlljaisudesa pz-inänsä kulkenut, ja sanoi hä<

nelle,

112



Kristityn waellus IjankaittiKtttttt.

nelle, mutta hywin liljallensa: kuinga kaunin
teisu.kumpanm me olemme saanet, totisesti tä-
stä miehestä tulee t)pwä matkamies; mut-
ta Rristicry naurahti zvähän, ja sanoi: Se
mies. josta te niin sisälle otettu pettäH
wielä kielellänsä hywinkin parikpmmendä, jot-
ka ei händä tunne- Tunnettako ts siis hänen,
kysyi Tunnen, wastaiSbän, pal-
joo paremmin kuin hän tunde, itzensä. Rak-
kaani, sanoi se toinen, minä rukoilen, sano-
kat,minulle mikä mies hän on? Hänen ni-
mensä, wastais Rristinp, on Suu.Nristitrp,
hän asuu meidän Kaupungistimme, ja se on
kumma ettette händä tunne; mutta minä mui»
sian, että meidän Kaupungimme on sangen la»
wia ymbäristöldä..

Ustollinm? Kenengä poika hän siis sn,
ja misä hän asuu?

Aristin?. Hän on Hywäupuhetjaisen poi,
ka, hän asuu Mustalla kapulla, ja on jokai-
selle tuttu, sillä nimellä, Mustan tadun Suu-
Aristmy, ja maikka hänellä niin puheljaS kie-
lion, niin ei hän kuitengan ole hpwänkurinen.

Motlinm. Hän NäpttäH kUMMINgIn Mwan kaunis mies.
Rristity. Niin hän näyttää niitten fil-Misä jotka ei händä tunne. Kaukana on bäN

Parhaimia miehiä) Mutta liki on bän niin kel-
wotoin kuin joku olla taita Että te, sanoittahänen näyttämän kauniilda ulos, muistutta mi-
nulle mitä minä muutamain Maalarein työstä

H olen
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olen merkinnyt, Köiden maalaus kaukaa fatzoin
näyllä parliaimia oleman; waan liki katzoin
ei paljo kelpaa.

Ustollinen. Minä luulen että te leikitte,
lettä; sillä te sanoitte kaikki naurusuin.

Rristirtp. Se olkon kaukana että minH
leikittclisin semmoisen asian kansia, kuin tämä
on, maikka minä wedin wähän suutani, eli et>
tä minä händä syyttömästi panettekstn, minH
tahdon mielemmin andaa teille tarkan tiedon
HHnchä Tämä mies on soweljas kaikkein kans.so pitämään, ja Mitä hän nyt
on leivän kansianne puhunut, sitä puhuu hän
myös joka krouwisa. ja jota enemmän hän saa
suuhunsa, sitä enemmän hän niistä juttelee.
Jumalan pelwolla ei ole siaa hänen sybäme.
sänsä. eikä hänen kotonansa, eikä myös mui.
den seurasa, kaikki nmä hänellä siitä ön, se
on hänen kielensä päällä, ja että hän siitä jaa.
ritielee, se on koko hänen Jumalan Palwelu<xensa.

Ustollinett. Niilikö le sattottä? nilNMUd<
doin olen minä siinä miehssä suuresti petetty.

Rristirtp. Petetty kyllä te otetta, siitä
mahdatta teolla makuutettu. Muistattakos te
sitä paikkaa josa seisoo: -He sanowat, mutta
ei tee, Math, 2Z: 3. Ia Jumalan waldakun<
da ei ole puhesa, waan woimasa. Hsn pUhuU
rukouzesta, ustosta, käändpmisestä ja uudesta
syndvmilestä; mutta hän taita ainoastanS nii.
stä jaaritella. Minä olen hänen kotomenoisam
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sa bllUt, ja olen hänestä waann ottanut mitH
hän tekee Niin hpwin totona kuin ulkonatin,
ja tiedän, että se kuin minä olen hänestä pu.
hunut, on tosi. Hänen huonensa on niin lu<malan palweluxesta ennäinen, kuin munan
walkiainen on mavtoim Siellä ei ole rukou-
sta eikä merMLkän Un jÄrje»
löin luondokappalo palwelee lamallansa luma«
lata paremmin, kuin hän; hän on totisesi» vfihäwäistps ja häpiäpilkku Jumalan ftalwelM-sa kaikille jotka hänen tunoewat. Jumalan
palwelus ei saa yhtä hywää sanaa kiitorefensa
koko Kaupungisa hänetdä ja hänen tähtensä.
Alhainen sääty, jotka.hänen tUndewat, omat
tehnet yhteisen fanalaffun hänestä,
perkele tocono ja,pyhä ulkona. Hänen wihel.
jäinen perheensä saamat sen myös hpwin tu«
ta; hän uloSpuhkee niin mielettömästi kärsimät,
lomiin haukkumus. ja häwäistys.scknoihin pal.
wel!ois»msa wastan, ettei he tiedä mitä heidänpitä tekemän eli jättämän. Ihmiset, loilla on
ollut hänen kansiansa tekemistä, sanomaa Turk»
tilaisen kansia on parenwi olla, kuin hänenkansiansa; sillä Turkki menettää itzens parem.
malla tawalla heitä kohian kuin hän. TämH

pyytää wiekafiella ja pettää ls.
hlmmälstänsä mtsä ikänä hän taitaa; ja se kuin
wieis surkiambi on: hän kaswattaa samalla
tawalla lapsensa, että he hänen affeleitansa
noudattamat, ja jos hän jomman kuckman ty»
könä heistä hawattze jongun hulluuden elibeik.
kouden, (niin kutzuu hän sen pienimmän mer.
kin hywään omaan tundoon), niin hänkutzuum ja pöllöixi, ja että he ei taida pai-

H 2 nawai-
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nawaisten asiain toimittajat tulla, eikä muut
ihmiset heitä kiittää. Minä olen siinä luulosa,
että hän on monen horjumaan saattanut Iu»
malattomalla elämällänsä, ja minä pelkän,
jollet Jumala muutoin warjejele, etlä hän
wielä monda kadotuxeen triepi.

,

Ussollinen. Minun Weljeni! Tninä olen
welwollinen teitä, ustomaan, ei ainoastans sen
tähden, että te sanotte hänen tur.dewanne;
waan myös sentähden, että te hänestä puhutte
niinkum Kristityn tulee puhua; sillä en minä
taida ajatella että te kannatte salaista wihaa
händä tohtan, ja niin muodoin puhutta häne»
stH sillä iawalla; waan että hän itzensä juuri
niin käyttää, kuin te sanotta.

Rristittp. Jos en minä otis händä pa.
remmin tundenut kuin te, niin minä olisin ku<
faties puhunut hänestä samalla tawallt» kuin
tekin ensin. Jaa, jos minä olisin tämän todi.
fiuxen ainoastans saanut Jumalan palweluren
wihollisilda, niin minä olisin sen paneturena
pitänyt, joka usein Jumalattomain suusta hul'
stasten tunnustajain nimen päälle langee, mut«
ta minä taidan hänelle toteen näyttää, että
hän on syypää kaikkiin näihin, ja wielä mui«
hinZin jotka owat juuri niin pahat kuin nä»
mätkin; sillä ne owat minulle tutut Ilman
sitä on Jumalisilla hänestä suuri wastus siinä,
ja häpewät hänen tähtensä, että he ei taida
bsndä kutzua weljeLeen eikä wihollisez?een; ko<
sta he kuulemat lMdä mainittawan, saattS
nähdä että he häpewät.

Ustol.
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Ustollinen. Nyt hywä, minä näen, ettZ
puhua ja tehdä on kazi eri asiata, ja mmä
tahdon tästä eroilmesta wielä paremman waa°
rin ottaa.

Rristirry. Tosin on puhua ja tehdä en
asia ja toinen toisestansa niin erinäinen kuin
sielu ja ruumis; sillä niinkuin ruumis ilman
ssektta on kuollut; niin myös puhe ilman töi-
tä on kuollut. Jumalan palweluxen sielu sei»
soo harjoituzesa; sillä se on Jumalalle jalsäl-
le puhdas ja laastaroin Jumalan palwelus, e-
tziä orwoja ja lestiä heidän murhesansa, ja i«
tzensä saastatoinna niailmasta picää, lak 1:
2? Tästä ei tiedä Suu Rristicry mitään, hän
luule kuulemisen ja puhumisen oikian Kristi.
tyn tekewän; ja niinmuodoin pettää hän oman
sielunsa. Kuuleminen on, niinkuin siemenen
kylwäminen, ja puhuminen ei taida täydellise-
sti näyttää, eltä spdämesä ja elämäsä totisia
hedelmiä loptpy. Wiimeisenä pätwänä ei ky-
sytä: mitä le oltlta uskonet, ell mitä te olettl
vuhunet? waan mitä te oletta tehnet? ja töt-
denne jälken te duomitan. Mailman loppu on
Alonaikaan werrattu, ja te tiedätte, että E-
lonaikana ei muuta odoteta kuin hedelmitä.Ei n«in, sttä Jumalalle jotain kelpais ilman
ustota; waan minä tahdon nyt ainoastans il-
moittaa, kuinqa niähän Suu Kristityn tunnu-
stus sinä päiwänä händä auttaa.

Ustollinen. Tämä muistuttaa minulle mi-
tä Moses on kirjoittanut saastaisista eläimistä,
Z Mos. il: S- ja sMos. 14: ?. ne jotka ei ha«

jota
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8 Kristityn tvaessus ZfankaWfutten,
jota sorkaansa eikä märheti, ja ne. jotka ai.
noastans hajottamat sorkkansa, oli ainoastanimärhettiwät, län?S märhetli,. waan on yh,
tä hywin saastainen; sM° hän ei ole kaxi,
sorkkain?»; ja totisesti se kuivaa, ybtä Suu,
Kristittyä: Hän msrhM ja purki Wiisauden
perään, hän märnetti Jumalan Sanaa; mut,
ta hän ei hajota sorkkaansa hän ei erkane sun,
disten tieldä; waan hän pitää koipan. cli ka»hun käpälät; ja niinmuodoin on hän saastainen-.

Rristircp. Teillä on minun luuldaxeni yi<
kia Evangel)umillinen ymmärrus tästä textistä.
Minun täyty tähän wielä wähän llsätä: Pa»wali kutzuu muutamat ihmiset, ja myös tä,
män laarittelian, kilisewaM kulkuistri ja heh.
sewäxi rvastexi, i Cor. lH: i. Se on., niin.
kuin hän toisesa paikasa sen selittää, 1 Coo.
14:7. hengettömät, jorka äänen a.ndawa,r; waan
ei lmrengaan elä. Se on: ilman totista uffoo,
ja Evangeljumin armoo, ja sentähden et htz
ikänäns peri Taiwaan waldakundoa elämän
lasten kantza; maikka heidän puhcnsa olis wie,
lä Engelin äänen kaltainen.

Uskollinen. Ensin ei ollut hänen kansia»
käymisensä minua wastoin; waan nyt olen mi,
nä niinkuin kipiä siitä. Multa kuinga me hä»nestä parhain irti pääsemme?

nä tahdon sen teille sanoa.
Uskollinen. Mitä te siiS tahdotte että mi<

NUN pirä tekemän?
Nristirry. Mengät uudestaan hänen ty-

gönsä,

118



Kristityn waellus Ijankaikkisuteen»

ZsnsH, ja alotiakat kiiwas kanssapuhe hänen
kansiansa lumaltsuuden woimasta; ja silie kuin
hän on stthen puheseen myöndynyt, niin ano.
tat hä<?elyä seMätä lletoa, jos nämät koppa.
let hänen sydämesänsä, kotonansa ja kansiakäy»
misesänsä loylpwät.

Gigoin meni UssoGnZn ty'
go ja sanoi hänelle: Kuinga te nyt wottle?"

Sm» Miyä kiitän teitä suure.
sti; minä ajattelen, että me olisimme jo paljon
puhella taitayet.

Mollme,,u lotz leillen nim kelpaa, niin
puhukamme nyt; ja etlä te i)lehte minMe jät.
tänet sen asian josta me puhua tahdomme; niin
oitakamme tämä kysymys ensin eteemme: Rvin.
ga 7ju,na,!an2lrm.o-rxö ihnoitraa ihnu.
M sfdämesä?

MWHyMMänän että mei.
dän puhemwe on ölewa asian woimasta. Se
on kaunis kysymys, ja minä tahdon senpäässe waftata, tällä muMo. sen, lphpkätse»
sti eteenasettaa.

Onsimaisexi:, Kusa, Jumalan armo on sy.
dämM, siinä se'ma,tka>insaatta suureZ walitu»
fen spnM wastM.

Ustollmen. Hiljan., Wtkikaam-
me sitä ensimäistä wähän-. Minun luuldaxeniolis teidän tullut pikemmin fanoa: Hän ilmoit.
taa itzensä siinä, että hän iaiwultaa sielun ki,
«omaan sondiä.

Gnu»
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, Guu Rristittp, No kuinga suuri eroilussen wällllä on: walitaa synnin ylitze eli kiro«

ta ja ylönandaa sen.
MoUinm. Ah sangen suuri. Joku taita

paljon puhua syndiä wastan paljasta totutusta
tawasta; mutta ei hän taida sitä kirota ilman
Jumalista wihsa ja kauhistusta sitä wastan.
Minä olen monoa' kuullut syndiä wastan wa«
littawan ja huutawan, niinkuin olisit he Saar-
yastuolisa seisonet; mutta Ke omat sen yhtä»
hywin sydämesänsä, huoneisansa ja kansiakäy.
misesänsä hywin kärsiä tainet, Potipbarin E»
wamändä huusi suurella äänellä, niinkuin olis
hän kokonans pyhä ollut, yhtä hywin oliShän
juuri mielellänsä Josephin kansia saastaista rak.
kautta harjoittanut. Moni, »valittaa syndiä
wastan niinkuin Äiti lastansa wastan; kosta se
bänen helmasansa on, niin hän monasti kutzuusitä ilkiäri tyttäreni, pojaxi, ja
siinä samasa ottaa HD sen syliyinsä, ja suuta
anda sille.

Suu.Rnstitry. Minä ymmärrän ettäteib
lä on aikomus minua täsä asiasa kietoa.

UstoMnen, Ei suingan; mwä tahdon ai«
lwastans asian oikialla laadullansa
Mutta mikä oli se toinen jolla te aiwoitte ar'
mv'tpön sydämesä ilmoittaa?

Suu Nristirey. Suäri Evangeljumin sa«
laisuden tieto-

Ustollinen. Se iundo.merkli olis meillä
ensin pitänyt.oleman; mutta se mahta olla en.

simäv
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simaiseni eli wiimeiseri, niin on se kummingin
wäärä, sillä monella taita olla tietoa, ja psäl,
liseri suurta Evanqeljumin .salaisuden tietoa,
jolda kuitengin Armo. työ siekusa puuttuu. Ia
maikka ihmisellä, olis kaikki tieto, taita kutten,
gin niin olla, ettei hän ole mitään, i Cor.
IZ-. 2. ja seurawaisesti ei myöskän ole luma,
lan lapsi. Kosta Kristus kysyi Opetuslapsi!,
hansa: tiedättekö te sen? ja he «vastaisit: tie»
dämme; pani hän tämän siihen tygö: autuat
oletta te, jos te sen teettä, loh. 13: 17. Ei
h<w sido autuutta paljaan tietoon ja tundemi,
seen; sillä se palwelja, joka tiesi Herransa tah,
Von; waan ei tehnyt sen jällen, täytyy palj6
haawoja kärsiä.

Ihmisellä taita olla tieto niinkuin Enge»
llllä, ja yhtähywin ei hän ole Kristitty; sen-
tähden ei teldän ,tundo. merklinne ole hywät.
Tosin tieto ja taito kelpaa hywin jaarittelioil-
le ja kiitojen pyptäille. Ei kuitengan niin, et-
tä sydän taittais parattaa ilman tiedota; sillä
sota ei toimelta laira, hänen ei käy hywin,
Vananl. 19: 2.

Sentähden on tieto, joka ainoastans aja,
turisa seisoo, ja tieto joka armon, uffon ja
rakkauden kansia yhdistetty on: Joka opettaa
ihmisen kaikesta sydämestä tekemään Jumalan
tahdon. Se edellinen tieto on Suu.Rristicylls
kyllä; mutta ilman sitä jälkimäistä ei ole oi«
kia Kristitty tptywänen. Hänen rukourensa
vn: anna minulle ymmärrys tätkeäxeni sinun
Lakias, ja pitäxeni sirä koko sydämensäni,
Psalm. 119: 34-
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Sun Rristmy. Minä sanon wislH fer«
ran: te puvdätte kietoa mnua; e.i hsn se oltz
plosrakennuxe^.

Ustollinen. Ms teille kelpaa, niin anda<
kat toinen tundo. merkki armon, ilmo.ittalmsehen,
ihmisen spdämesä.

Vngä huoli;- sills mipH
näen selwasti että. meidän, puheemme ei sowi,
yhteen.

Mallinen. Kosta ette tahdo, sallittakoch
minun se tehdä?

Tehkät jos tahdotte.
Mollimn. Armon tpö,sielusa ilmoitta itzen«

sä ftkä itze sille, jolla se on, että nitlle., jotkch
hMsn kansiansa, owat.

Itzs ihmiselle, ilmandnn se tsnä tawalla:
Stz makuutta ihmistä synnistä, erinomathnn hä».
nen luonhonsa saasiaisydesta eli
jg epäuston synnistä, jong/l tädtzen hän tietää,
wiWi kahotetuxi tulemansa, Mapk.,l6l ig.
jollei hän saa-imnoo uffon tantta lesuxen Kpi».
stWen päälle. Tämä näkeminen jatundeminen
walkultaa hänesä mucheN' Psat.M: 19. ja
hswyn sunnin ylitze" Ilman sitä löytä hän,
mailman Autuaptekiän ilmmwnnen, ia näkee'
tarpellisuden saada itzenfä hänen kansiansa ph«
distää,, ja wastanottaa häneldä elämän, jonga
perään hän silloin isoo ja jono«K, Matb. 5: 6.
joja niin nionet kaunit ktini rippu-
wat. Hänen ustonsa wäkewpden eli heikkou-

den
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hen jälken on hänellä myös ilo ja rauha, niin»
fuin mpötz rakkaus pyhyteen, ja halu händäparemmin tundemaan ja. palweleMasn täsckMilmasa.

Mutta maikka minä sanoin«etts ftz ihmt«
selle niin ilmanduu; niin taitamat kuitengin,
Harmat siitä päättää,, että se on armon työ, sen,
tähden että ihmisen turmeldu sydän tekee wää«
xiä päätöriä, niin että hän niisä asioifa taitaa
wääräsä luulosa olla; jonga tähden waaditan
häneldä, joka tämän tykönänsä, tunde, luma«
lan Hengen todistusta, ennen kuin hän wgkuu<
fuxella taitaa päättää, st on Armon tytz.

Muille eli mille,, joiden kansia ihminen
pitää» ilmanduu se hänen u-

ffönsa tuntmstamfsen kautta Kristuxen päälltz.
Toisexi: elämän kautta joka yhtä pitä tämän
tunnustuxen kqntza, nmittäin pyhän elämän
kautta täfH mmlmasa, niinkuin spdäW-n
hodesä hucnellisifa menoisa, jos hänellä per«
hettä on, ja pyhän waelluM kautta täfä Wa-
ilmasa, joka hänen opettaa sisällisesti kaikki
synnit ylsnanhanman, ja itzensäkzn knwuaan
synnin tähden; wetä<Z händä tzkä perhensä et,
tä muidengin seasa pyhyyttä edesauttamaan,
et ainoastans fiitä pubumaan, niinkuin Mo-
lcklatlu ja Suu.Kyistitty tekee; waan tyZts.
tekewäjsen uffon ja rakkauden kautta «Sanan
woiman jälken. N»t siis, Vstäwäni, olkon
tämä tällainen lyhykäinen setttps Armon työ»
stä, ja kuinga se itzensä ilmoittaa. Johteilla
on jotain sitä nMan, niin sanotat ulos;

W6KN

123



Kristityn «vaellus Ijankaittisuteen,

waan jos ei, niin sallitat minun toinen kysy.
MpS eteen asettaa.

SuuRristmy. Minä en tahdo mitään si«
tä wastan sanoa, waan ainoastans tuulella
päälle; sentähden asettakat wapaasti toinen
tyspmys eleen.

4!stollinen. Sen pitä'siis oleman tämä';
Tunnettako to tykönänne sen edellisen osan tä«
siä selityxestä, ja todistaako teidän eläckänno
ja maelluxenne sen? Eli seisooko teidän lu>
malan palweluxenne ainoastans puhumisesa ja
kielellä, ja ei työsä ja totuudesa? Minä ru-
koilen teitä, jos te tämän päälle tah.
dotte, eltetle mahda enembätä sanoa kuin to
tiedätte että Jumala Taimaasa tallaa sanoa
Amen siihen, ja teidän omatundonne todexi lo«
distaa; sillä ei se ole kiitetty, joka itziänjä kiit«
tää, waan se, jota Jumala kiittää, Sen siwu»jsa olis se suuri jumalatlomus, että minä sa?
noisin: minä niin eli niin; kost>> kuiten»
gin minun työn: ja tuttawani, sanomat, että
minä walhettelen.

Koffa Suurristittä tämän kuuli, xupes
hän ensin häpeemään; «lulla rohmaisi itzensä
taas, ja wastais: Te tuletta nyt tunoenusen,
omantunnon ja itze Jumalan kantza edes, ja
lykkäätte hänen duomitt;z-enfa,, milä puhuttu
on. Senkaltaisia kanstapubetta en minä odot-
tanut, engä myös mieli semmoisten kysymysten
päällc wastata; minä en nöe siihen olemani
welkapään; ja jos niingin olis, eitä te asette-

lisitte
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lisitte itzenns Katechismuzen Opettaja?'!, niin
en minH sittengän tunnustais teitä minun Duo»
marisen!; mutta, Vstäwäni! mixi te asetatte
näitä kpspmZM minun eteeni?

Uffollinm. Että minä edelläpäin näjin tei-
dän oleman hpwän jaarittelian, ja minä tie-
dän että teillä ei muuta ole kuin hedelmMin-
db puhetta. Ia että sanoa teillen totuuden:
Minä olen teistä kuulut puhuttaman, että ts
vletta semmoinen mieS,jonga Jumalan palwe-
lus paliaisa sanoisa seisoo, ja jonga elämä ja
waellus tekee teidän suunne walhelteliaxi. He
sanomat, että te oletta Kristittpin häpiä. pilk-
ku, ja että Jumalan palweluxen teidän tähten-
ne täytyy kärsiä, että muutamat jo omat hor-
juneet teidän jumalattoman tienne tähden, ja
että Monoa seisomat waarasa tulla kadotmeen
teidän pahendawaisen maelluxennö tähden.' Tö
yhdistätte Jumalan palweluxenne krouwein,
ahneuden, saastaisuden, kironnen, wulheen ia
jumalattoman kansakäymisen kansia. Se sa«
nanlastu, että pzi huora on kaikkein kunnial-
listen mannoin häpiä.pilkku, tulee teisä todexi;
te o/ttta kaikkein uffowaisten häpiä.pilkku.

Niin pian kuin Sm,Rristirrp tämän kuu-
li, sanoi hän: Koffa te oletta niin walmis kaik-
kia puheita ustomaan, ja niin nopsa toista duo<
mitzemaan, kuin te nyt testtä; niin minä en tai.
da teistä muuta ajatella, kuin että ie oletta
M omapäinen ja rasittawainen ihminen, jon.
ga kantza ei toinen puhella taida; sentähdenMäthuwW.

Gil'
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Silloin astui Rristiccy jotain likemmäli
Kantzaweljeensä, ja sanoi: Niinpä minä senjuuri sanoinkin käymän. Teidän pubenne jghänen anomuxensa ei sopinet yhteen- Hän tah»doi ennemmin teidän kanssakäymisenne plönan°
daa> kuin parandaa elämänsä. Hän on nyt
poislanZennut; olkon niin; anba hänen men<
nä', hänen ei ole kadotuxehensa muita syyltä»
lwstä kuin itziänsä, Hän on säästänyt nukäsiitä waiwasta, itziämme hänestä eroittaa; silläkosta hän tummingin pysyy senkaldaisna kuinhän nyt on, niinkuin Minä lunten; niin oliShän meidän kan§akäymisesämme häpiäpilk,
ku ollut. Ia Apostoli sanoo: isroittaksc m.
tänne heistä, Cor. 6: 17.

Kuinga iloinen olen minä, sanöl WM
nen, etlä minä edes ftn »verran hänen kannan»sa puhuin, kukaties hän kerran wielä ajatte,
lee sen päälle;,mUtta olkon sen kansia ruinaa
hywäänsä, minä olen felkiästi hänen kanZansci
puhunut, ja jos hän hukkuu, niin minä olen
joka aika wapa hänen wetestänsä.

Rrtstitty wastais! Te teitte hyrvin, että
te niin selkiästi hänen kansiansa puhuitte, tä-
hän aikaan mennään Harmoin niin uffollisesti
toinen toisensa kantza, ja siitä se tules, että
Jumalan pelko ihmisten nenäsä niin haisee.
Sillä nämät SuU»Rnstirj>t, jpivenga Jumalan
palwelus ainoastans sanoisa seisoo, ja jotka
niin turhat kanMäymisesänsä owat (jotka tui'
tengin niin usein Jumalala pelkääwäisten uh»
«pteen sallitan tu'lla), owat juuri ne, jotka

mäil»

126



Kristityn wäetlus Ijankaikkisuteett.

Mitman niin lewottomap tekemät, Kristillisy.
den saastuttamat ja wanlmrffat murhelliseri
saattamat. Minä soisin että jokainen mems
semmoisten ihmisten kansia niin uskollisesti kuin.
te teitte, Niin he tulisit Jumalan palwellusta
stkemmsfi, eli. pyhäin kansiakäymineu tulis
heille niin polltawaxi, ettei hekuman heidän
tykönänsä eli seurasansa olla taidais. Sitten
weisaisit he seytawaisella tawalla:

3.
Guu-Ktistitty kuin Sanan totuudesta,

. Tääll' tietää »vaan, ja Taiwaallisest' tiestä
Kyll' puhuu hän; waan kuin hälv' kysytän:

Kuing' Armon työ tääll' ihmisesä alkaa?
Mlst Kristityn myös waarinottaa tarkasi

Tääll tulee? niin hän tupee häpemään.
2.

VJ mallmald' opetett' ulkokullatt',
Kuin ei ol' oikein Taiwaan oppil kuullut.

Hän katoo pois 3uin Kuun walistus,
Koff' Auringo säteinens' ylös nousee;
Sill yö-työt täs' ei taida kauwan seisoo.

Kuin silmille on saatu walo uus.
Tämän lauleltua läM he taaS ksymZän,

ja pchuit toinen toisensa kansia niistä kuin hei-
tä tiellä kohdannut oli, joka heidän matkaan,
ja, kuin heille epäilemätä olis sangen ikäwäfi
tullut, suuresti kewensi; sillä he kuljit nyt lä.
pi erämaan.

Kosta he lähes tämän erämaan loppuun
tullet olit, käänsi UstMnen, itzensä taa päin

katzo.
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katzomaan, ja näki yhden heidätl tpgönsä tuti<
wan, jonga hän jo laukkaa tunsi. AK! sanoi
hän, käändäin itzensä matkakumvaninsa päin,
kukas tuolda tulee? Rnstirrp käänsi myös i«
tzensä, ja sanoi: Oi, se on Avangelistss, mi«
nun sangen bywä Wäwäni, Ia myös minum
wastais Ustsllinen; sillä hän on se joka autti
minua tielle Portin tvgö. Sillä «välillä tuli
Evangelista heidän tpgönsä ja terwetti heitä:
Rauha olkon teille, ja rauha olkon niille kuin
teidän kansanne owat.

Rristicry wastais: Terwe tulemasta, ter«
we tulemasta, minun hywä Ovangclistani, tei»
dän kaswoinne näkeminen muistuttaa minulls
teidän wanhan ystäwydenne ja suuttumatto»
man työnne minun hywäMi>

Tuhannen kertaa lerwe tulemasta, sanoi
Ustollinen, kuinga suloinen on teidän kantzaka>
wlsenne, rakas Ovangrlista! meille köyhille mat-
kamiehille Sitten sanoi Gvangelista: kuinga tei»
dän kansianne on käynyt, rakkat vstäwät, sit»
ten kuin minä teistä erkanin? Mitä kaikkea
on teitä kohdannut, ja tuinga oletla te itzenne
siinä käyttänet?

Sitten kuin Kristitty ja Ustollinen olit jlt<
tellet hänelle kaikista kuin heitä tiellä kohdan»
nut sli, ja mingälaisella waiwalla he aina la»
hän asti tullet olit; sanoi Evangelista: Minä
olen juuri iloinen, ei fentähden sttä te niill
monen kiusauzen kansia taistellet, waan sew
tähden, että te ne plitzewoittanet, ja tähän väi^

waan
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wään asti, ehkä suuresa heittoudcsa, pyspwäiset
ollet oletta. Minä sanon, minä olen sentäh-
dcu juuri iloinen niin hpwin itzeni kuin teidän-
gin tähtenne. Minä olen kylwänyt ja te otet-
ta niittänet; se päiwä tulee jona sekä kylwä-
jä että niittäjä ynnä iloitzewat, loh. 4: 36.
Se 0n: jos te loppuun asti pyspwäiset oletta,
niin te saatte aikanansa niittää, jollette wäsp,
Gal. 6: 9.

Teidän eleenne on pandu katomatoin kruu-
nu, juostut siis niin että ce sen käsiräijnce,
Cor. 9: 24. Muutamat näyttämät tätäKru-
unua kohden juorewan, ja kuin he wähän ai-
kaa owat juosnet, tulee toinen ja ottaa pois
heidän Kruununsa; sentähden picäkäc mirä ceil»
laon, ecrei kengään teidän Avuunuanne otrais,
Itm. Kir 3:11. Te ette ole wielä ulkona Pi-
run nuoleja; ette ole wielä weren asti kilwoi-
telien syndiä wastan ollet, Hebr. 4» Anda-
kat Taiwaan waldakunnan aina olla silmäin'»
ne edesä, ja uffokat todexi niitä kuin teille wie»
lä näkymättömät omat. Andakat aina niitten,
luin tulewaisen mailman owat, itzesänne juur-
tua. Erinomattain ottakat wisu waari omasta
sydämestänne ja sen uloskäomiftstä; sillä se on
wiekkaambi kuin joku muu, ja sangen juma-
laloin. Tehkät teidän kaswonne niinkuin kal-
lio; teidän puolellanne on kaikki woima Tai«waasa ja maan päällä.

Rristittp kiitti hänen neuwonsa edestä, ja
sanoi siinä samasa, että he kernaasti tahdoisitWdä enemmän heidän kansiansa puhumaan,

2 että
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että he sen kautta tiellä autetuxi tulisit; jase»
wielä sitä enemmän kuin he tiesit hänen ole,
wan Propbetan, ja taitaman heille edeltäjäin
sanoa, mitä heitä wielä kohtais, ja opettaa
kuinga heidän sitä wastan seis2man ja ylitze.
woittaman pidäis. Samankaltaisen
teki myös UstoUinen. Ia Evanyelista sanoi
heille seurawaisella tawalla: Minun Poikani!
3e oletta Evangeljumin totuuden eteenne ase.
tetun kuullet, nimittäin: että teidän picä ma»
ncn waiwan kaurta Jumalan waldakundaan si.
sälle tuleman, Apost. T. 14:22. Ia toisesa paika.
sa: Että murhe ja siceer owac teidän edesänne
jota NaupunFisa; ftntähden ette mahda ajatel.
la kauwas matkallanne tuleman, ennen kuin te
senkaltaista yhdellä ja toisella lamalla koetella
saatte. Te oletta muutamat näistä todistuMa
itze päällenne jo todexi hawainnet, ja saatten
semmoista wielä kohta enemmän tuta; sillä ts
oletta nyt, niinkuin te itze näetts, tämän erä.
maan lopulla; ja sitte» tuletta te yhteen Kau<
pungiin, jonga te kohta näettä edesänne ole-
wan. Siinä Kaupungisa tuletta te monelda
wiholliselda ymbäripiiritetpxi, jotka komin tel.
tä waiwata, jaa, kokonanS tappaa tahtomat.
Ia olkat makuutetut siitä, että yhden teisiä pi.
tä se todistus, jota te kannatte, werellänst
wahwistaman; mutta olkat ustollisec kuolemaan
asti, niin Kuningas reille elämän Rruunun
«ndaa, Ilm. Kirj. 2: ia. Joka siellä kuolee,
ehkä se on luonnollinen ja kiwuloinen kuole-
ma, käy hälle kummingin paremmin kuin hä<
nen kumpanillensa. Ei ainoastanS sentähdetd
että hän ensin Taiwaan Kaupungiin tulee;

waan
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waan mpos sentähben, että hän pääsee mone-
sta waiwasta ja wiheljäispdestä, kuin sen toisen
loppu.matkallansa wielä Ulosseisoman pitä. Ko-
sta te niinmuodoin Kaupungiin tullet vletla.
ja siellä täptetM tulee, mitä minä teille edel-täpäin sanonut olen, niin muistakat nstäwätän-ne. Vlkal niinkuin miebet, ja andakat sielun-ne niinkuin ustolliselle Luojalle hpwisä töisä,
i Pet. 4: 19.

Sitte näjin minä, että niin pian kuin heolit erämaasta uloStullet, näjit he kohta phden
Kaupungin edesänsH oleman,, joka oli Turhuu-
den Kaupungi. Siinä pidettiin mavttinoica,
jotka kutzutan Turhuuden inarkkinoixi, niitäMtän pmbäri wuoden. Ne kutzutan sentah-den Turhuuden marlkinoixi, että Kaupurqi,
josa niitä pidetän, on hutkendelewaisembi tuin
turhuus, ja että kaikki kuin tähän luodan ja
M mypdän ei ole muuta kuin turhuus, wii.saan miehen sanan jälkeen, joka sanoo: Raik-ti on turhuus, Salom. Saatn. 1: 14.

Nämät markkinat ei ole äskettäin alkanet;
ti, waan ne on jo sangen wanhat. Minä tah-
don jutella teille wähän niitten laadusta.

Sitten on lähes wiisi tuhatta wuotla ku-
lunut, kuin matkamiehiä waelsi Taiwaan Kau-
pungia päin, niinkuin nämät kari miestä npt
teit; mutta sitten kuin Beelzebub, Apolllonja

tulit niitten seuraan, ja ymmärsit näit.
ten matkamiesten juodusta, että heidän tiensH
Mmilttippn Kaupungiin kulki läpi Turhuuden

2 2 Hau-
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Kaupungin; löysit he hywäxi asettaa wuotistt-Markkinat siihen, joilla markkinoilla kaikenlai.
sia turhuutta myytäwänä olla. Sen syyn
tähden löytuy täällä kaikenlaista tawarata, niin.
kuin huoneita, krpydimaita, elatusta, maita,
perinnöltä, wirkoja, etuja, korkeita nimiä,
nmakundia, waldakundia, hekumata, iloja, ja
kaikkinaista huwitufia, huoruutta, hillimätlö»
myttä, waimoja, miehiä, lapsia, herroja, pal»
weljoita, hengiä, wcrta, ruumita, sieluja, ho»
piata, kultaa, päärlyjä, kalliita kiwiä, ja mi<
nä en tiedä, mitä kaikkea.

Wielä enemmän: Näillä markkinoilla näy»
tetän kaikkina aikoina, petosta, wäärpttä, pe.
lejä, tansea ja hyppyjä, narreja, apinnioja,
pahantekiöitä, stelmejä ja muita senkaltaisia.
Täällä saadan myös ilman mitäkkän nähdä
tvarkaita, murhalta, huorintekiöitä, walavat»
toisia, jokaista weri.rustioisa waatteisa.

Ia niinkuin pienimmilläkin markkinoilla
moninaiset huonet ja kadut owat, joilla jokai,
sella heidän erinäinen nimensä on, josa yhtä
ja toista witziä tawarata myytäwänä on; sa«
malla muotoo on myös täällä witzit huonet,
kadut ja moninaiset paikat, nimittäin maan.
paikat ja Kuningan Riikit, joisa tämän mark.
kinan tawarata pachaimasti ja enimästi saa.
dan. Täällä on Cnglandin howi, Frankrikin
howi, Italian howi, Spanstan howi, SaM
howi, joisa jokaisesa erinomaista turhuutta löy'
tyy. Ia niinkuin pienilläkin markkinoilla on
jotain parasta ja enimmästi; niin löptpp myös

näillä
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jäillä markkinoilla Ronusta kuljetettua tawa-
rata enimmästi, josta kuitengin Engelsmannit
ja muutamat muut kansat ei suuresti huoli.

Tie nyt Taiwaan Kaupungiin kulkee, niin«
fuin sanottu on, tämän Kaupungin läpitze, jo?
sa niin iloisia markkinoita 'pidetän; ja jota Tai.»
ivallista Isän maata päin matkustaa, ja ei tah»
hois tämän Kaupungin läpitze kulkea; Hänen
pidäis wältlämättömasti karkaman peräti pois
nuilulasta.

Itzo Kuningasten Kuningas, koffa hän
tsällä oli, ja waelsi omasa maaftnsa, kulki
myös tämän Kaupungin läpitze yhtenä mark-
lma.päiwänä, Jaa, siellä oli myös M, mi»
vä luulen se oli Veelzebub, näitten morkkinain
suurin herra, joka tutzui händä turhuuttansa
Hamaan, jaa, hän tahdot hänen Herraxi näit,
ten mu-kkinain pli tehdä, ainoastans hän yh-
den amyan kerran olis hänelle jongunkunnian
osottanul waeldlUsansa tämän Kaupungin la.
ssltzc. Ia että hän oli niin korkia persona, wei.
Beelzedu!) hänen yhdestä howista toiseen, ja
liäptti hänelle wähään aikaan kaikki mcnlman
walharunnat, että hän, jos mahdollinen olis
ollut, tämän Siunatun olis wietellyt yhtä eli
toista turhuutta ostamaan. Mutta hänellä ei
ollut halua tähän tawaraan, sentähden ylön-
onnoi hän Kaupungin, eikä ostanut näillä
markkinoilla puolengcm surin edestä lurhuut,
ta. Owat siis nämät markkinat sangen wan»
bat, ja kauwan ollet M myös sensiwusa sangen suuret. Näil.
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Näitten matkamiesten täpiyi, niinkuin mi«
nä ennen olen sanonut, wälttämättömästi tul.
kea näiden Mrkktnain läpitze, niinkuin Hz
mpös teit. Mutta katzokaar, niin pian kuin
he olit sisälle tullet, ylösnousi suun myrinä
markkina.wäen wälillä, ja koko Kaupungi oli
liikkellä, moninaisten syiden tähden.

Gnsin: Nämät matkustawaiset olit waa,
tetetut waateisiin, jotka olit kokonans toisenkaltaiset kuln niille jotka täällä markkinoita pi.
dit;, sentähden katzoi jokainen heidän päällen»
sä; joka silmä oli heitä päln; muutamat sanoitheidän hullut ja narrit olewanz toiset sanoit:
Ne owat ulkomaalda.

Toisixi: Niinkuin he ihmettelit heidän
«aatteitansa, niin ei he myös wäbemmin ih,
metellet heidän kieldänsä; sillä siellä olit har<
wat kuin heitä ymmärsit. He puhuit luonnol<
lista Kanaan kieldäz mutta ne jotka täällä
markkinoita pidit, olit ihmiset tästä mailmasta,
jotka pidit nämät matkauuehet muukalaisna.

Rolmannexi. Mutta mikä Kauppamiehiä
enimmästi pahoitti oli se, että nämät matku,
stawaiset pidit kaikki kauppa, kalut kuin täällä
olit, niin wähHsä arwosa; ei he pitänet wai<
wan wäärtinä mennä niitä katzomaan. Ia kuin
heitä kutzuttin jotain ostamaan, pistit he sormet
kormunsa ja sanoit: »äännä pois minun sil-
mäni kahelemasta turhuutta,, Pial. 119: 37-ja
katzoit ylöspäin, jolla he tietä annoit, etli
heidän menonsa oli Taiwsasa, Philip. 3: 20-

Slel-
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Siellä oli pxi joka heidän piankez:ei, hän
käänsi itzensä ylpläsii heitä päin, ja sanoi: Te
miehet! mitä tahdolta te ostaa? Mutta he
katzoit yxiwakaisesti hänen päällensä ja sanoit:
Me ostamme romuna, Sanal. 23: 2?.
Tämä annoi tilan näitä miehiä wielä enem»
män plönkatzoa; muutamat hämäisit heitä« muu-
tamat pilkkaisit heitä, muutamat puhun suu«
xella ylönkatzeella heistä molemmista; oli myös
muutamia jotka yllytit toisia. Lyhykäisesti: wii,
mein sai kaikki jalat alleja, ja ylösnousi suu.
li meteli markkinoilla, niin että orningi ja a.
setuxet kumoan kaadettiin. Tämä mietin pian
markkina Pääherran eteen, joka myös kohta
edestuli, ja lähetti muutamia hänen ustollisim-
mistä ystswistänsä ulos, ja kässi tutkia näitH
miehiä, mistä se tuli että markkinat niin ylös-
alasin kaätyfl tulit. Sen päällb otettin he kii-
ni ja mietin tutkittaa, ja ne joiden hallusa
he olit, kysyit heildä: mistä he tulit, ja mihin-
ZH he aiwoit, ja mitä heillä täällä niin eri-
näisisä waatteisa oli tekemistä? He wastaisit,
että he ollt matkamiehet ja wieraat mailmasa«
ja että he waeldaisit omaan Isänsä maahan jo-
ka on Taiwaallinen lerusalemi; ja ettei he tä-
män Kaupungin asnjamille eikä myös Kaup«
pamiehille ole pienindäkän iilaa andanst, eitä
heidän kanlanS niin pahasti meneiettämään ja
heitä kulkemasta estettämään pidäis. Se mah.
taa siis sentähden olla, että yxi oli. heildä ky-
synyt: mitä be tahdoisit ostaa? Ia he olit
nelle massannet: Me ostamme towu«K, Mut-
ta ne kuin istuit ja tutkeit heitä, ei tainet muu-
ta ajatella luin että he M HMut, eli muu-

zmn

135



Kristityn waellus Ij-ankaikkifuteen.

toin semmoiset, kuin olit markkinoita hämmen,
dämään tullet; sentähden lastit he kätensä hei»
dän päällensä ia löit heitä, panit heidän myös
rautoin, ja näytettäwäxi kaittlle
markkina wiermlle. He seisoit siinä bywän ai.
kaa, ja olit jokaisen pilkkana, ja kaikkein koi.
ruuden ja koston alle heitetyt, ja heidän pääl.
lensä heitettin likaa ja sontaa. Markkinain
Wää ruhtinas katzell myös toisinaan nuurestel.
len sitä kuin tapahdui; mutta he olit sangen
tärsiwälliset, etkä kostanet pabaa pahalla, elkä
kirourella kirousta; maan sitä wastan siunai»
D heitä, i Pet 3: 9. He annoit hywiä sa»
noja pahain edestä, ja olit niitä wastan pstä»
«välllset jotka heille wäärpttä tekiwät.

Muutamat mistä jotka kans markkinoilla
olii, tutkeit asian jotain sywemmäldä, jaeiol.
let niin upponet edellä pääletyihin duomioihin
kuin toiset, rupeisit mitä, kuin kiukkuisimmat
olit, wasiansanomaan ja nuhtelemaan; mutta
he »vihastuit komin siitä, ja otit heitä mM
kiini, ja pidit heitäkin juuri niin pahasti kuin
niitäkin jotka nvt raudoisa seisoit, ja. sanoit,
että he näytit oleman hywät ystäwät za piti
sentähden myös osalliset oleman samasa onnet,
iomudrsa. Toiset wastaisit: että mitä heihin
lulee, niin ei he tainnet muuta nähdä, kuin
että nämät olit hywiä ja siiwo miehiä, jotka
ei phdellengän ole mitään pahaa tehnet; jaet«
tä niitä oli monda markckinoillcn tullutta, jotka
paremmin olis ansainnet raudoisa olemaan,
jaa, rauta kaulasa seisomaan, kuin nämät,
joiden kantza nyt niin pahoin mennään. Mo^

ninai,
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ylnaisien sanain waihetusten jälkeen molemmil-
da puolilda, tartuit he wiimein toinen tui.seensa niin, että pfi ja toinen haawoiteltin,
maan nämät kan miefia pidit itzensä wäli a,
jalla sangen witsaasti ja siiwollisesti.

Vitten nämät kari köyhää matka-
miestä taas heidän Duomarinsa eteen, ja pääl-
le kannettiin, että he olit syypäät wiimeiseen
meteliin markkinoilla. Sitten löit he heitä san.
gen surkiasti, ja annoit riepottaa heitä kahlei»sa ymbäri ylös ja ales, muille esi-
merkki, peiwoz,': ja esteep ettei kukaan heidän
edestänsä »vastaisi eli itziänsä heidän tngönsä
pidäisi. Mutta Rristiccy ja Ustollinen täytit
itzens niia wiisaasti, ja otit kaiken häpiän ja
häwäistMn kuin heitä kohtaan tehtin, niin suu.
rella siiwollisuudella ja kärsiwällisppdellä wa-
sian, että he momkabdat, ehkä luitengin wä,
hemmän osan niiden toisten suhteen, kum mark-
kinoilla olit, puolellensa sait. Tämä teki ns
toiset »vielä aina wilMsemmaxi ja julmemman
p, min että he päätit nämät kaxi tappaa
ga tähden he uhkaisit heitä, että koska ei rau-
dat eikä kaakinpuut heitä auttanet, niin piti
heidän kuoleman/juuri sen syyn tähden, että
he kaikkea markkina wäkee niin häwäisnet ja
pilkannet olit.

Sentähden pandiin nämät kari miestä taas
rautoin, siihen asti kuin päätös lulis; jonga-
tähden he riepotetun vois, ja pandin istumaanjalka puuhun^

Kossa he nyt täsä istuit, muistit he sm
kuin
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kuin heidän ystäwsnfä Gvangelista heille sa.
«onut oli, ja tulit sen kautta enemmän wah.
wisteturi heidän waiwasansa kuin beits heidän
matkallansa kohtais, että hän sen heille edellä,
päin ilmoittanut oli. He lohdutit myös toi.
uen toistansa sillä, että se joka ensmmän kär»
simään tulis, oli onnellisin; molemmat toiwo.
tit tykönänsä että hän siihen tulla mahtais;
mutta jätit itzensä yhtähywin Kaikkiwaldian
jobdatuzen alla joka kaikki hallitzee, olit koko.
naan alallansa ja tytywäiset jäämään siihen
tilaan josa he nyt olit, siihen asti kuin hänel.je kelpais toisin käändää.

Kosta se määrätty aika nyt tullut oli,wie»
tiin he taas Oikeuden eteen, duomiolansa saa<
maan. Heidän wihollisensa ja päällekanda.
jansa seisoit heidän kansians Duomarin edesä,
jonga nimi oli -Hywän wihaja. Heidän edes.
andamisens oli sisälle puolesta plan yh.
täläinen, ainoastans että he wähän eroisit muu.
tamisa asian haaroisa; Pää asiat olit nämät:

Että he olit heidän kauppansa «viholliset
ja häwittäjät; että he olit metelin ja eripurat,
suden Kaupungisa matkaan saattanet, ja olit
jo monda puolellensa wetänet, ja wietelletsuo.
stumaan heidän määrällisiin ajatuxiinsa, ylön»
katzomaan Esiwauan Lakia.

Tämän päälle wastais Ustollinm, että he
olit itzens ainoastans niitä wastan asettanet,
jotka omat ulos lähtenet kaikkein Korkeinda wa.
stan. Ia mitä meteliin ja mpuraisuteen w.

lee,

138



Kristityn waeZlus Ijankaikkisutten,.

lee, sanoi hän, sitä en ole minä matkaan-saat,
tanut; sillä minä olen Rauhan mies. Nejot»
la meidän parastamme owat puhunet, liikuteta
tiin totuuden ja meidän wiattomudemme nä»
lennsen kautta, ja omat itzensä käändänet pa-
haida paremmalle tielle. Mitä teidän niin ku«
hulluun Kuningaaseen ja Esiwaldaan tulee, et»
tä hän on Veelzebub meidän Herramme wi«
hollinen, niin on hän kirottu kaikkein hänen
Engeleinsä kal.tza.

Silloin annettin käsky ulos, että jokainen,
jolla oli jotain Kuningaan edesä kandamista
niitä fangeja wastan kuin nyt Duomarin ede-
sä seisoit, mahdais edestulla ja todistaa heitä
wastan. Niin astui kolme todistajaa edes, ni-
mittäin Nateus, zKpäusto ja Lichakoilzia. Heil-
dä kpsnttin, jos he tunsit näitä fangeja kuin
olit täsä Duomarin ede,ä, ja mitä heillä oli
heidän Herransa ja Kuningaansa edesä heitä
wastan sanomista?

Rareus astui edes, ja sanoi: Minun Her-
rani! minä olen tämän miehen kauwan tun»
denut, ja minä tahdon tämän kunnioitettawan
Seurakunnan edesä walant päälle» todistaa,
että hän on . . - Hiljan, sanoi Duomari, tel),
kät ensin wala. Hän teki sen, ja rupeS taaS
puhumaan: tämä mies, winun Herrani, ehkä
hän niin kaunista nimee kandaa, on pxi niistä
kelwoitowimmista meidän maasamme ei hän pi.
dä lukua Ruhtinasta eikä Kansasta, laista eikä
tawallisuudesta; waan tekee kaikkia kuin hän
ikänänS taita sisällen painaaLensa jokaisen mie-

leen
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leen kelwottömia ajatuziansa, jotka hän uffon
j) pyhyden ojennus.nuorap kutzuu. Ia erin.
vmattain kuulin minä HHaeu kerran sanowcm,
että meidän Kaupunkimme Turhuuden tawal«
lisuus sotii kohdastansa totista pphvttä wastan,
ja n taida millän muotoa sen kansia phdistuä;
jonga kansia hän ei ainoasians duomitze mei-
dän tumallista kauppaame; maan myös meitä,
jotka sitä teemme. Duomari kpspi, jos hänel»
lä olis wielä muuta sanomista? Hän wastais;
On, mjnun Herrani, wielä paljongin; mutta
en minä tahdo Oikeudelle rastaat langeta;
phtäbpwin jos niin tarwitan tahdon minä, sit,.
ien kuin nämät toiset omat todistuxensa ulos.
puhunet, ennemmin minun todistustani pidem-
mälle jatkaa, kuin että jotain puuttuman pi«
däis handä pois saada. Niin hän kästettin a<
Kumaan ulos.

Sitten buudettin Epänsto;, hsnen, käU
Duomari kotzonmcm fangein päälle, ja kyspi,
heti: mitä hänellä oli Kuningaan edesti heitä
lvastan sanomista? Hän teki ensin, walan, ja
rupes sitten tällä tawalla puhumaan: Minun
Herrani! minä en ole tämän miehen kansia suu,
resti tuttu, engä mpös ole kostan tahtonuthan
nen kansiansa tuttu olla; phtähpwin tiedän mi«
nä, että hän on rutto Kansan seasa, sen ru«
hen tähden kuin minä hätien kcmtzans tänäpä»
nä Kaupungisa pihin; sillä kuin minä händä
puhuttelin, kuulin minä hällen sanoman, että
meidän Jumalan palweluLenme ei kelpaa, ja
että ei vMän sen kanssa Jumalalle ols kcl.
tvolli.ter. Joista sanoista, mmun Herrani/tei-

dän
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hän Kunniallisudenne hywin taita psättZZ, mi-
tä siitä seuraa, nimittäin: että me Palwelem-
me turhaan Jumalala; että me wielä spnnei,
fämme olemme, ja wihdoin tulemme, kadotu-
zeen- Katzokat se on se, kuin minulla on hän-
dä wastan sanomista.

Sitten kutzuttin Liehakoivia sisälle; ja sil-
le kuin hän oli malansa tehnyt, käffettin hän
sanomaan, mitä hän Herransa jaKuningaan-
sa palwelureri liesi tätä miestä wastan kuin
M Duomio < istuimen edesä seisoi. Minun
Herrani, ja kaikki Aadeli, sanoi hän, minä 0.
len tämän wieran kauwan aikaa tundenut, ja
monesta asiasta puhuman kuullut, joita en mi.
nä mahda vlösluetella; sillä hän on meidän
Ruhtinamme Beelzebubin vlonkatzonut, ja hä,
nen rakkaista pstäwistänsä, nimittäin Herr N?an.
hasta ihmisestä, Herr Lihallisesta huwiruxesta,
Herr Halusta turhan kunnian perään, minun
wanhasta Herrastani Wanha hywa kyllä, ja
Herr Ahneudesta ja kaikista muista Adelistam.
me sangen häpiälttsesti puhunut. Ia se kuin
wielä enämki on, on hän sanonut, että jos
kaikilla tämän Kaupungin asuwaisilla olis hä-
nen mielensä, niin ei yrikän niistä Abeleista
täsä kauwan pesäänsä pidäis. A hän myös-
kän ole peljännyt, tetts, minun Herrani, jot-
ka nyt oletta hänen Duomarixensa walitut,
suuresti plönkatzoa; sillä hän on teitä luma.tattomixi pahan tekiöizi kutzunut, ja muita
senkaldaisia kauhioita nimiä teille andanut,
joilla hän on itänänsä kuin wäkiwaldaa teh-
nyt enämmän osan^päälle meidän Kaupungim,
me Abeleista. Kis»
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Liehakoivia ei ollut niin pian puhettansa
lopettanut, kuin Duomari lobta käänsi itzensH
fangein puoleen, kuin siinä Duomio. istuimen
edesä seisoit, ja sanoi: Te maan juojat, hälri.
tziät ja wietteliät, olettako le kuullet mitä nämät
miehet teitä wastan todistamat. Saisingo minä
muutamilla sanoilla puolestani wastata? kpsvi
Ustollinen; mutta hän huusi: pois, pois, ette
ole mahdollinen kauwemin elämään; waankoh,
ta siinä paikasa tapettaa. Kuitengin että jo,
kainen näkis kuinga siiwollisesti ja kaunisti me
teidän kanSamme menemme, niin anna mei,
dän kuulla, mitä sinulla, kelwotoin, wielä on
sanomista.

Minun sanoi Ustsllimn,
tahdon minä ainoastanS sanoa, ensin: Mitä
Herr tulee, niin en ole minä kostan
muuta puhunut- kuin että ne ojennus.nuorat
Lait, Taiwallisuudet eli Kansat kuin sotimat
Jumalan Sanaa wastan, ne owat myös toti'
sta Krististillisypttä wastan. Jos minä läsä a,
siasa olen vahoin puhunut, niin näytettäkö»
minulle minun erhetoxeni, ja minä olen wal»
mis puhsni takasin ottamaan.

Mitä Bpäuffoon ja siihen kuin hän on
minun päälleni kandanut, tulee. niin sanon
minä npt ainoastans: että totisesa Jumalan
palweluLesa waaditan Jumalinen Uffo; mut-
ta se ei taida olla ilman Jumalan tahdon il»
moitusta; sentähden'kaikki mitä Jumalan pal'
lveluxesa tehdän, joka ei Jumalallisen ilmoi.
tuxen kansia yhteen sowi, ei taida muutoin ta.

patzlua
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pZhtua kuin määrästä uffosta, joka ijankaitti-
seen elämään et ole hpödyllinen.

Mits siihen tulee kuin Herr Liehakoivia
on todistanut, niin en tahdo minä nyt mitan
puhua siitä kowasta soimauMa, että minä o«
lisin kelän vlönkatzonut ja pilkannut. Minäsanon ainoastansa, että tämän Kaupungin E-
siwalda, koko hänen säätynsä ja lahkonsa kans.sa niin monda kuin Liehakoitzia niistä on ylös.
luetellut, owat kelwollisemmat asumaan helwe»
lisä kuin täsä Kaupungisa eli maasa. Ia tä-
män päälle olkon minulle Jumala armollinen!

Sitten sanoi Duomari niille jotka hänen
kanZansa Oikeudesa istuit, ia koko ajan olit
läsnä ollet kuulemasa ja kaikista waarinotta-masa: Te Abelit ja Oikeuden miehet, te näet-
te täsä sen miehen, jonga tähden niin suuri
meteli Kaupungisa on tullut ja plöSnosnut. Te
elettä myös kuullet mitä nämät kunnialliset
miehet händä wasian todistanet owat, ja mi-
tä hän itze sen päälle on wastanut ja tunnu,
stanut; nyttulee se teidän päällenne jos hän
tapettaman eli elosa pidettämän pitä; muttase on tarpellinen, että mins edelläpäin asetan
meidän Lakimme teidän eteenne.

Meidän Ruhtinamme suuren palweljan
Pharaonin aikana tehtin yxi Acti eli Päätös,
niiden lisänhpmisen esteeni, joilla oli toisenlai,
nen Jumalan palwelus kuin hänellä, ettei ho
olis händä wäkewämmäxi tullet, että kaikki
heidän poikalapsensa piti hukutettaman. Vxi

käst?
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kästy ulosannetliin myös sen suuren Nebukadi
nezarin aikana, joka kans oli M meidän Ruh,
tinamme palweljoista, että jokainen tuin ei
maahan langenut ja kuldaista kuwäa kumar.
tain rukoillut, piti tuliseen uuniin heitettämän.'
Samalla lamalla tehtiin M Laki Dariuren m.
kana, että jos joku Yhtenä aikana muuta Iu«
nmlata rukoili kuin händH. niin piti se Jalo,
peurain luolaan heitettämän. Näiden asetu,
sten Mllevitoo wastan on tämä metelin°nosta«
ja rikkonut, ei ainoastans ajatuxillansa, jotka
ei myös olis kärsittäwät, waan myös sanoilla
ja töillä, jota ei ensingän kärsiä laitta.

Sillä mitä Pharaonm Lakiin tules, niin
tehtiin se ainoastans pienen pahan ja peljät.
tämän onnettomuden estämiseni; sillä pahateko
ei ollut sillon wielä tapahtunut; mutta täsä
on täydellinen rikos silmäin edesä.

Mitä siihen toiseen ja kolmandeen tulee,
niin te näette ja kuulette, että hän riitelee
meidän Jumalamme palwelusta wastan, ja
petoxen tähden, jonga hän jo on tunnustanut,
ansaitzee hän kuolemalla kuolla.

Silloin astuit ns ulos, jotka Oikeudefa
istuit, joiden nimet olit: Herr. Gokia, Hctt
Oi hywä, Herr Hekuman rakastaja, Herr Riuk,
kuinen, Herr iAäwäldä knollur. Herr Uprini.
stainen, Herr ylpeys, Herr N?aino, Herrlul.
ma, Herr N>alteuden wihaja ja Herr Lepps»
mätöin. Jokainen heistä teit Duomion bändä
wastan, ja sitten Wmielisesti päätit, händs
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Duomarin edesä wikapääxi Herr
SoNa, niinkuin ensimätnen heistä, sanoi: mi-
«ä nsen selli asti, että tämä ihminen on häiri-
tzlä. Herr M hpwä sanoi: pois semmoisen
lantza maasta, Juuri niin, sanoi Herr 2,mk«
tuinen; sillä minä en woi händä enää nähdä.
Hcir Hekuman rakastaja sanoin minä en ole
händä koffan woinnt kärsiä. Enqä myös mi»
,iä, wastais Herr Oläwäwä kuollnr; sillä hän
duomltzee joka aika minun teitäni. Hirttäkät,
hirttäkät, huusi Herr Leppymäröin, O tuota
ilkiätä peitäjätä, sanoi Herr Klpeys. Minun
sydämeni käändelee,minun rummsani, kuin mi-
nä hänen näen, sanoi Herr Maino. HerrUp-
pinistainen huusi: pois semmoisen stälminkans-sa. Ia Herr Julma: Hirtettää on hänelle li»
jan hywä; tulkat laittakaamme händä pois tiel<
dä: ilman wiiwytystä, huusi Herr Malkeuden
wihaia, ja Herr Lepppmäcöin lisäis wielä:
Jos minulle joku tahdois koko mailman andaa,
mm en minä sittengän tahdois hänelle leppyä;
sentähden duomitkamme händä wikapäsxi kuo-
lemaan. Niinkuin sanoitin, niin myös tebtin;
hän duomittin kshta ja riepoitsttin sinne, josta
hän tullut oli, tapettaa kaikkein hirmuisimal»
ta kuolemalla, kuin ylösajatella taittini

Sitten wietin hän ulos tehtäs hänen kans-sansa heidän Lainsa jälkeen. Ensin löit he hän-
dä, sitten suomeit he hänen, rikki nmlestelit
hänen weitzillä, sitten kiwitil he händä, läpi.
pistit hänen miekalla, ja wibdoin poltit he hä-
nen luhwaxi paalun tykönä. Ia niin sai U-
stollinen loppunsa. Mutta minä nDn wäen

K pal.
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paljouden takana herooiset ja waunun odotla.
wan Mollista, jotka hänen myös, niin pian
kuin hänen wihollisensa otit hänen lopettanet,
ylösout, ja weit pilwein läpitze Basuunan soi.
tolla suorinda lietä aina Taiwaan porttiin.

Mutia Rnstiryn asia plöstpkättln
ajazi, ja mietin taas fangiuteen, josa hän
jongun ajan olemaan jäi. Kuitengin laitti Se,
joka kaikki hallitzee, ja jonga kädesä kaikki jul»
muuden woima"on, tämän asian niin, että
Kristitty sieldä pääsi, ja niin muodoin läzi
matkallensa, ja lauloi käpdesänsä iMensä:

Te olilt' uffollinen aiwan,
Ia pysyilt' Herras' loppuun ast',

Mun ystäwän'! all'kuollon waiwan;
Nyt saatte elää ijäisest.
Walt peto teit' on kuolettän'
Ia päiwild' tääll' on poisottan'i
Te k«mming' elätt' ylhääll' wielä:
Ei ustotoin saa siaa Mä.

Siinä samasa nsjin minä myös, ettäRri.
tiellä oli kumpani; sillä siellä oli yxi joka Toi.
woxi kutzuttin. Hän olt waarin ottanut niin
hywin Vristitpn kuin UffoUistngin puheista ja
käptöMä heidän suuresa murhesattsa. Tämä
tuli nyt Kristityn tpgö, ja teki weljellisen lii-
ton hänen kansianS ja sanoi, että hän talM
olla hänen matkakumpaninsa Niin kuoli Ui
Totuuden todistuxeri, ja toinen tuli niinkuin
hänen tuhmastansa ylösherätetyxi, Rristicylle
hänen matkallansa loweriLi. Tämä Toiwo tiesi

myös
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Myös KristitMe sanoa, että niitä oli wielä
lnonda markkinoilla, jotka ottaisit ajasta waa«
tiu ja seuraisit heitä.

He vlitMffin tullet pois mark?inoitda/en«
Nen tuin he kohtaisit yhtä, larko Ntmeldä.
Hänelle sanoit he: Vstäwä, nuljgä maan m<es
te olettak ja kutnga kauwas mielittä te tätä
tietä waeldaa? Hän sanoi tulemansa Kau»
pungista HswmpuheljKisuus, ja waeldawansa
Taiwaan Kaupungia päin; mutta hän ei sa-
nonut nimeänsä. Olj olettako le Hpwmpuhel.
jaisimdestä, sanoi kristitty, ongo sielläkin jo-
ku hpwä ihminen?

Imko. Minä toimen että sielläkin joku
löptpy.

Rristitty. Vstäwänll kuinga pltä mlnutt
teitä kutzuman? '

.
latto. Et le tunne minua, engä myös

nuna teitä; jos teille kelpaa ynnä tätä tietä
waelda, niin tahyon minä ketnasti teidän To,
werinne olla; waan jos ei, niin minun täptp
olla tptpwsinen.

Minä ölett HMmpuhetjaisuU..
den Kaupungista kuullut usetn puhuttaman,
ja jos minä ottein muistan, olen min.ä kuullutsanottaman, että se on onnellinen maanpaitta.

Jatko. Giitä te mahdatte olla wakuutet-tu, ja minulla on monda rikasta ustäwätä siellä.
Rristirty. Oi rakkaani, minMaisia pstä.

K 2 wiä
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wiä teillä siellä on; joS minä niin rohkiasttsaan kysyä?
Jatko. Pian koko Kaupungi, ja erino,

mattatn Herr Ambärijuoxia,
ja„ Herr Hywmpuhuja, jongaEsi.isästä se Kau.
pungi ensin on nimensäkin saanut. Niinkuin
myös Herr Uxtaikki, Herr Rahriapäm katzoja,
Herr Jota miehen ystäwä, ja Opettaja meidän
kaduillamme, Herr Raxikielinen, loka on mi»
nun Äitini Mia Weli; ja jos minä sanon to»
tuuden, ehkä minä olen tullut Adelsmannixtsangen hywästä säädystä, oli minun Isoisäni
ainoastans Meri-Kapteeni, joka aina katzoitoi.
sta päin, ja toista päw sousi. Ia minä oltt»
myös enemmän osan tawarastani samalla ta»
walla woittanut.

Rristircp. Kuinga? Olettako te namut?
Jatko. Olen, ja minulla on sangen siiws

ja hymistä qwuista rikas Waimo, hän on Frou.
wan.Teesteiemyxm tytär, yxi siiwo ihminen;
ja että hän niin hywäsiä sugusta on, taitaa
hän kaikkein, sekä ylhäisten että alhaisten seu,
rasa itzensä hywin käyttää. Se on kyllä tosi,
että me Jumalan palweluxesa olemma wshän
eroitetut meidän lähimäisistä sukulaisistamme;
mutta se tapabtu ainoastans kahdesa pienesä
kappalesa. Ensin, ettemme kolkan luulda jako-
stea wastan kulkea tahdo, ioisexi, että me
silloin olemme kaikkein kiiwammat kuin luma»
lan palwelus ajaa hopw.Aasin päällä, ja me
juuri mielellämme silloin hänen kantzans edes»
tulemme, kosta Aurmgo paistaa ja ihmiset mei,
tä ylistäwät.
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TM meni Rristitty hänen kumppanins
Toiwon kansia wähän erinänsä, ja sanoi: nyt
muistuu minun mieleeni että hän tatta olia
/Jatko Hywinpuheljaisuudesta, ja jos hän se
on, niin me olemma saaneet niin suuren ffil.
min seuraamme kuin joku siinä maasa olla
laitaa.

Toiwo sanoi: Kysytät häneldä wielä ker-
ran; en minä uffois hänen nimeänsä päpe»
wän. Niin meni Rristirry taas hänen tygön-
sä, ja sanoi: WäwäniZ ie puhutte niinkuin
te olisitte wiisaiu mailmasa, ja joS en minä e»
p), niin minä luulen teidän puolittain tunde-
wani; eikö teidän nimenne ole Herr larko Hy»
winpnheljaisuudesta?

Jatko. Ei, ei fs ole minun nimeni; mut-
ia se on amoastanS haukku-nimi, jonga muu-
tamat, jotka ei minua kärsiä taida, minulle
ondanet owat, ja minun täytyy olla tytpwäi,
ncn ja kärsiä silä, niinkuin muutkin hurjkat
ihmiset ennen minua- tehnet owat.

Rristirey. Multa olettako te jostus an-
danet ihmlsillen tilaa teitä niin kutzua?

latto. En eläisäni. Kaikkein pahin kuin
minä joffus tehnyt olsn, josta he owat taita»
«et ottaa siihen tilan, on se, että minulla on
joka paikasa onni ollut edesottamisesani nykyi»
sen ajan juodun jälken, millä tawassa se mpöS
on tapahtua taitanut- Ia sillä m.Moo o.len
minä »voittanut suuren edun, jonga minä mah->
dan siunaurez-i kutzua, engä ymmärrä, ruinga
pahaneltisille olis spp stntähtzen minua, pilkata.

Rri»
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Rristicry. Minä luulen teidän olewan s<z«
man miehen josta minä min pallon olen kuul.
lut puhuttaman. Ia jos minä saan sanoa mi«
tä minun mielessni on, niin luulen mm<s iz.
män olewan teidän oikian nimenne, ehkä et
te meidän edesämme sitä tunnustaa tahdo.

Jatko. Jos te siinä luulosa otetta, niin
en minä taida teitä auttaa. Te saatte nälM
että minä olen hywä kumppani, zos le minunseuraanne tahdotte ottaa.

Rnsticty. Jos te meidän kansiamme wazl,
daa tahdotte, niin pitä teidän tuulda ja kostea
wastan kulkeman, janiin paljon kuin minä pm«
märrän, on se teidän mieldänne mastoin. Iateidän pitä' wastan ottaman Jumalan pslwelu»
zen niin hpwin silloin kuin se rousyisä, kuin
silloingin kuin se hopia.Uasin päällä ajaa, ja
itzenne sen tpgö pitämän niin bywin silloin
kuin se rautoin suljetan, kuin silloingin kuinse joka kadulla kiitetän ja ylistetän.

Jatko. Et te mahda tehdä itziänne Her«raxi minun uffoni plitze. Andakat minun pi-
tää wapaudeni, ja niin waeldaa teidän kans«sanno.

Vristitty. Ei! ei affeltakan edemmäxi, jol'
let te sitä, kuin minä teillen sanonut olen, niin
hpwin kuin mekin, tehdä tahdo.

Silloin sanoi Jatko: En minä tahdo ml<
nun wanhoja tapojani kostan ylönandaa; sil»
lä ne owat huokiat ja hyödylliset. Ics en mi-
nä saa teidän kansianne waelda, niin minun

, täy«
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tsyw tebdä niinkuin minä tein, ennen kuin
minä tulin teldän tpgönne: ja kuljen pxinsni
hiljazeen, siihen asti kuin minä löydän toisen,
joka kukaties on mielellänsä minun kansiani.

Tssä näjin mins, että Rristiny jaToiwo
jätit hänen, ja menit jonZun matkan edemmä,
xi eteenpäin hänestä; mutta kcffa M heistä
kerran katzoi taaxensa, näki hän että kolme
miestä seuraisit Jatkoa. Ia koffa he hänen
WönsH tulit, kumarsi hän heitä sangen nöy-
Mi, ja he lsamalla tawalla höndä. Nait»
ten miesten mmi oli: Herr Mailman ystäwä,
Herr Rahan rakastaja ja Herr RaMipicawa,
ja olit semmoiset ihmiset, joiden kansia Jatko
jo ennen oli hywin tuttu ollut; sillä he olit
nuoruudesansa ollet Skoulu.kumpanit, ja käy-
neet Skoulusa yhden tykönä., jonga nimi 01l
Tarru kiini, ja oli Skoulu.Mefiari yhdesä mark.
kina valkasa Ahneuden maasa. Tämä Skoulu.
Mestan opetti heille konstin itzellensä kokoo-
maan, se mahdais tapahtua wäkiwallalla eli
plisiyxellä, eli wiekkaudella, eli walhella, eli
mielin kielin puhumisella eli myös Jumalan
palweluxen marjosta» Iu nämät neljä Opetus,
lasta olit täsä opisa, jonga heidän Opettajan,sa oli heillen opettanut, niin harjandunet, et.
tä kukin heistä oli juuri niin kelwollinen sa-
mankaltaista Skoulua pitämään kuin hängin.
Sitten kuin he olit ennen nimitetyllä lamalla
toinen toistansa terwettänet, sanoi Herr Ra-
ban.rakastaja: Mitä wäkcä nuo yn, kuin tuol.
la meidän edellämme käpwät? Sillä Nristinss

ja
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olit wielä niin liki, että he taisit hei<dän Nähdä.
lacko. Ne owat kaxi maanmiestä, io h>wsn matkan pääsä,, jotka heidän lamallansa

owat matkalle lähtenet.-
Rahan, rakastaja. Oi! mixi ei he odota

meitä, että mekin saisimme heidän hywää kans.
sakäymistänsä nautita? Sillä he ja me, niin»
kuin minä luulen, olemme jokainen yhdellä
matkalla.

Jatko. Niin me totisesti olemme; mutta
ne nuebet kuin meidän edellämme käymät, o.
wat niin lujat ja kowat, ja rakastamat omia
luulojansa niin suuresti, ja pitämät toisten a<
jatutet niin mitstöinnä, ettäyri ihminen mah,
taa olla niin Jumalinen kuin hän tahtoo, ios
hän ei waan tahdo heidän kaltaisensa kaikisa
vlla, niin he hyljäwät sen kohta kaikesta hei-
dän kansiakäymisestänsä.

Raittipiräwä. Se on kyllä paha. Sen<
kaltaisista luemma me, että be omat aiwan hur<
ffat, semmoiset ihmiset duomitzewat kaikkia mui<
ta, waan ei omaa menoansa. Mutta Nakkaa»
m, kuinga monesa asiasa oli teillä eri meinin»
gi, ja mitkä ne olit?

Jatko. TiedättäkZmisä? He tahdoit hei.
dän tawallisen yripsispdenfä jälken, että mei,
dän welwollisudemme olis matkustaa, olkon
sää jn wuoden aika mingälainen hywäänsä;
mutta minä odotan aina myötä tuulda ja so«
weljaista aikaa. He wuowawat kaikki, mitä

heil<
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heillä on, yhtä haawaa Jumalan tähden; ja
»nisiä otan tilasta waarin, wakuuttareni hen,
geni ja säätyni. He pitämät päätöistänsä kii-
ni ja pysywät lujana siinä, jos wielä kaikki
ihmiset sitä wastan olisit; mutta minä käytän
itzeni Jumalisuuden asioisa niin> kuin aika ja
oma hyödytyreni sen myöden andawat He pi-
tämät Jumalan palwcluresia kiini, waikka se
häwäistyresä ja ylönkatzesa on; mutta minä pi-
dän itzeni sen tygö, kosta se kulda.kengillä Au«
ringon paistesa käwelee, ja kosta sitä ylistetän.

Mailman 7stäwä. Niin pitäkät itzenne
aina, minun kunnioitettawa Herrani lacko;
sillä mitä minuun tulee/ niin pidsn nnnä sen
hulluna, jolla on wapaus pitää kaikki kuin
hänellä on, ja yhtä hywin on niin narrlmai-
nen, että hän kaikki kokonans kadottaa ja tu3«
laa. Olkaamme wiisaat niinkuin Kärmet, se
on paraS koota sisälle auringon paistaisa. Te
näettä kuinga mesiäiset p!i koko talwen owat
alallansa, ja owat ainoastans silloin liikkeillä
kuin he sen huokiasti ja edulla tehdä taitamat.
Jumala andaa toisinaan sataa, toisinaan Au»
ringon paistaa Jos he tahtomat olla niin hul.
lut ja matkustaa sateellakin, niin olkon meille
siinä kyllä, että me tiedämme hywästä säästä
waarin ottaa. MM minuun tulee, niin pidän
minä siitä lumalisudesiapaphain, joka on yh,
distttty Jumalan hywaM siunaillen tallella pi<
tömisen kansia. Kuka taita sen toisin ymmär-
tää, jos hän muutoin järjesänsä on, kuin et.
>tä kosta Jumala lahjoitta mewe tämän elämän
hpwypttä, niin tahtoo hän myös, että meidänsen
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sen hänen Ahtonsa jälken warjeleman pitä.
Abraham ja Salomon rikastuit Jumalan pal.
weluMa, Job sanoo, että hurffat andawaj
kuldaa maan edestä, eli kokon Latomat kuldaa
niinkuin tomua Mutta ei meidän pidä ole»
man niinkuin ne jotka tuolla meidän edelläm»
me käymät, jos he muutoin owat senkaltaiset,
luin te heistä meille sanonet olelta.

Ralkkipitäwä. Minä luulen että me pi.
dämme kaikki yhtä täsä asiasa, ja sentähden ei.
tarwita siitä enembätä puhua.

Rahgnrakastaja. Siinä asiasa ei tosin tar»
wita enembätä puhua; sillä joka ei uffo Raa,
mattua ell raitista järkeä, jotka molemmat 5
niinkuin te näette, owat meidän puolellamme,
hän ei tunne omaa »vapauttansa, eM mpös
etzi omaa parastansa.

Jatka. Minun Veljeni! te tiedätte että
me jokainen olemme matkalla: saldikat minun,,
wetääxeni teitä pois siitä kuin paha on, tämä
kysymys eteenasettaa, nimittäin:

Koffa yxi ihminen, hän mahtaa olla ypet«
taja eliHantwärkkäri, näke tilan tarjona ole»
wan, enändärensä ajallisia tawamtansa; waan
niin. että hän sitä ei millään muulla lamalla
taida saada kuin ainoastcms Jumalisuuden mar-
jon alla, niin että hän osottaa suuremman kli«
wauden josakusa kappaleesa, kuin ennen; Ei»
kö ihminen mahda tätä wälikappalda bruuka»
ta ja harjoittaa, käsittääxensä hänen päälletar,
koitettua maaliansa, ja uhlähpwin olla hurstas
mies?

. Rahan,
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Aahanpakastaja. Minä tutkin tätä kysy.
Wystä juuri tarkkasit ja tahdon teidän luwal,
lanne ahkeroita sen päälle hpwästi wastata. Ia
Mi tahdon minä jotain sanoa niin lawialla
luin se koffes Opettajata. Jos Opettaja, on
lunnioitettawa mies, jolla on sangen pieni si-
Men tulo, ja hänelle ilmandu paljo suuremhi
ia paremhi paikka, jonga hän tmdais saada,
kuilengln sillä ehdolla, että hänen pidclis enem-
män oppiman, ja kiiwammasti saarnaman, jg
kosta Seurakunnan laatu ja tilaisuus niin waa«
ti, muutamia hänen oppinsa kappaleista wä-
bän muuttaman; niin en minä näe yhtään
syytä mingätähden ei hän, jos hän siihen ku>
tzuttu on« sitä parembata wastan ottaa taidais,
jaftn jälken yhtähpwin olla hurffas mies. Sillä

1. Hänen taipumisensa suurempaan wir>
kaan on luwallinen, joka on wastansanama-
toin; ja että Jumalan edeskatzomus hänelle si-tä tarjoo, niin mahtaa hän, jos hän muutoin
tahtoo, sen wastanottaa, ja sentähden ei tar«
witztz omalda tunnoldansa neuwoa kysyä.

2. Sen siwusa tekee hänen taipumisensa
tähän etuun hänen sekä alMrammafl lukemaan
M myös kiiwammaxi, ja niinmuodoin tekee
hänen paremmaxi mieheni. Jaa, se tekee että
hän lahjansa paremmin käyttää, ja harjoitta,
joka on Herralle otollinen.

3 Että hän taitaa itzensä sowittaa ja käyt-
tää hänen Seurakundansa tilan jälken, ja sil-
le niinmuodoin palweluxen tekee Mtä hän muu,

iaman
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taman oppinsa kappaleista hylkää, se todistaa:
1 Että hän taita potskieldää itzensä. 2. VZoit.
taa Sanclnkuuliain mielisuosion, Ia sentähden
3. on niin paljota soweliambi wirkaan 4, Pää,
ietään siis, että yhtä Opettajaa ei mahdeta ah.
neexi ja niin edespäin duomittaa; jos hän, saa»
dazensa suurembata sisälletuloa, Opetustansa
wähän muuttaa; waan pikemmin mahdetan
hän pidettä senkaltaisna, joka noudatta kutzu.
mistansa, ja täyttä hywärensä sen tilan jonga
Jumala on hänen käsiinsä andannt, lijoitengm
kuin hän sen kautta saa paremman tilan har.
joittackaan lahjojansa ja oppiansa.

Mitä teidän kpsymyMns toiseen osaan,
nimittäin Hantwärkkäriin tulee: Jos yfi Hant«
wärkkäri, joka on huonosa tilasa täsä mailina»sa; taitaa Jumalisuuden haamulla tilansa pa<
randaa, eli sen kautta rikkaan waimon eli u«
siamman ostajan saada; niin en minä näe ph<
tään syytä, mixi se ei oikein ja luwallisestita»
pahtua taldais. Sillä:

.

1. On Jumalisuus Mtettäwä, se mahtaa
iulla mistä hpwäns.

2. Ei ole myös kieltly naida rikasta wai<
moa, eli usiambaa osiajala lpgönsH wctää.

3. Ilman sitä saapi se ihminen, joka seni,
moiset kappalei Jumalisuuden kautta itzMnsä
toimittaa, kaiken bywänsä niildä kuin hywäl
vwat, ja tulee myös ltze sen kautta paratlyi;
niin on täsä sitten hpwä waimo, hywät osta<
jat, hpwä woitto, kaikki Jumalisuuden kautta,

joka
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joka myös howä on. Sentähden olla lumali.
nen. näitä kaikkia, on yzi hywä ja
hpödpttäwäinen asia.

Tämä Herr Rahanrakastajan wastaus lar,
tolda eteenasetetun kpsympxeen päälle ylistettin
laikilda suuresti, jongatähden he päätit sen o-
lcwan terweellissn ja sangen hyödyllisen Ia
ettei he luullet kenengään woiwan asettaa itzi«
änsä sitä wastan, ja näjit että Rristitcy ja
Toiwo ei wielä ollet aiwan kaukana, niin pää-
tit he ylimielisesti langeta heidän päällensä tä»
män kysymyxen kansia, niin pian kuin he sai.
sit heidän kiini, ja sen wielä sitä enämmin et«
tä he Herr Jatkoa wastan täsä asiasa niin pa!»
jo puhunet olit. Sentähden huusit he heitä,
ja kuin he sen kuulit, taukoisit he heitä odot-

tamaan, Wäli ajalla päätit he, ettei Herr
Jatko; waan Mailman. pstäwä tämän kysy-
mpzen heidän eteensä asettaman piti, ettei he
wastauxesansa kiiwastuis sen riidan tähden,
kuin heidän ja Jarkon wälillä ylZsnosMt oli.

Koffa he nyt olit yhteen tullet, asetti Herr
Mailman.ystäwä, sitten kuin ho olit lphykäi.
sefti toinen toisiansa terwettäneet, Rristitpn jcz
hänen Towerinsa eteen tämän kpsympxen, ja
anoi että he, joshe muutoin taidaisit, sen pääl-
le» wastata tahdoisit.

Rristitty sanoi: lsmsa taitaa joku Lapsi-
kin Jumalisuudesa hywin waMtg, ja kymme,
nen tuhatta semmoista kysymystä siihen tpgö.
Sillä M ei Kristusta mahdeta fturata leiwän

' täh-
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tähden, niinkuin loh> 6: 26- on nshtäM,
kuinga paljotta suurembi kauhistus on siis teh.dä Jumalan palweluxen tikapuusi, sen kaut»
ta mailmasa plösnostaxensa. Me emme löpdi
täsä muuta kuin Pakanain, Nlkokullattuin/Perkelein ja Noitain meiningin oleman.

i. Pakanain; MH kosta Hettwr ja GichemJakobin tytärtä ja hänen Karjaansa himois,
ja näjit ettei muuta tietä niiden tpgö ollut
tuin ymbärileikkaus, sanoit he Kaupungmsa
miehille: Jos me suostumme että kaikki mie»
hen puoli meidän seasamme pmbärins leikata»
niin heidän karjansa ja hvwpdensä ja kaikki/mitä heillä on, tulee meidän omaxemme. Ia»
kobin Tytär ja Karja oli heidän Päälletattoi.
tuxensa; mutta Jumalan palweluzen vidit he
niinkuin tikapuun niitä saadcxensa. Lue kolo
Historia i Mos. Kirj. 34: 20, 21, 22, 2Z.

2. Ulkokullaitmn. Katzokat Niitä ulkokul»
latuita Phariseuz-ia, heillä oli juuri sama Iu«
malan palweluS Pitkät rukouzet olit heidänpeitteensä; mutta Lestein huoneita plösniellä
oli heidän ja juuri sen«
tähden oli Jumalan duomio beidän plitzensä
sitä rastaambi. Luc 20: 46, 4?.

3. Perkelein- ludalta, joka oli Perkele,
oli myös tämä Jumalan palweluS; hän oli Iu»
malata pelkääwäinen kukkaron tähden, saada»xensa, sitä kuin sinne sisälle pandin; mutta
hän tuli sentähden hyljätpxi, poisheitetpxi ja
kadotuin lapsexi..

4. Si<
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4. Simon Noita, oli myös siitä laadusta;
M hän tahdot Pyhää Hengee, rahaa sen kans.
sa woittarensa; mutta! duomio, kuin Pietari
hänen ylitzensä langetti, oli: Sinun rahan 01.
kon finun tanstas kadotussa, Apostol. Teot.
8: 19, 2U.

Z. Ia sen ei pidä kostan minun mielestäni
unhottuman, että ne. jotka mailman tähden
owat Jumalala pelkäwäiset, myös mailman
tähden lumvlan palweluren ylönandawat; sil-
lä niin totta kutn ludalla hänen Jumalan
palweluxesansa mailma silmisä oli, niin totta
myi hän myös sen saman tähden sekä hänenhumalan palweluMsa, että Herransa ja Me-
starinsa yhtä haawaa. Että wastata Jaa teidän
lysymMnne päälle, niinkuin minä ymmärrän
teidän tehneennä, ja sen niinkuin epäilemättö,
män ja hywän wastan ottaa, on Pakanalli.
tien, itlkokullainen ia Perkelelllnen; ja teidät
palkkanne on olema teidän töidenne jälkcn.
Silloin katzoit he toinen toisensa päälle;
Mutta ei Mitanet Kristitylle eikä Toiwolle
mitään wastata; sillä lie ylitzewoilettin niin
sildä totuudelda kuin Rristitry heillen sanoi,
ja niin olit he ääneti. Jatko- ja hänen kum-
paninsa seisoit niin hämmästyxisä vaikasansa,
että Rristircy ja Toiwo tulit edellä käymään.
Tämä annoi tilan Kristitylle ja hänen Towe«
Mensa puhumaan: Jos ei nämät iHmiset ke-
siä ihmisen duomiota; kuinga tahtomat ja tai<
tawat he siis Jumalan diwmion edesä seisoa?
Jos he niin ääneti seisomat maallisten astiain
tdesä, mitä mahtaa.heille siis tapahtua, kosta

he
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he kerran kuluttawaiselda tulen liekildä saa.
wutetaan.

Nyt tuli ja Toiws lähes silmän
kannatuxen päähän heistä, ja tulit yhteen iloi.seen maan paikkaan Huwitus nimeldä, josahesuurena tytvwäisyydells waelsit; mutta se olisangen lyby, ia he kerkesit juuri nopiasti senläpitze- Toisella puolella tätä maata oli pzi
pieni mäki joka Woitoxi kutzultin. Täsä mäe«
sä oli Hopia-wuori, josta hopista kaiwctan.
Tämä on muutamia, jotka ennen tätä tietä o.
wat waeldanet, haukutuillansa saanut pois
tieldä poikkemaan; mutta niin pian tuin he
owat tullet aiwan liki wuorta, on perustus
heidän jalkainsa alla rikki mennyt; sillä se oli
sangen petollinen, ja he niinmuodoin hukku.
net. Muutamat owat siitä onduwixi tullet, ei.
kä ole laitanet itziänsä koko elin aikaansa
auttaa.

Silloin näjin minä myös wshän matkaa
jien wieresä, juuri Hopia.wuoren wasiapäätä
yhden seisoman, Demas nimeldä, joka asetti
itzensä niinkuin suuri AdelSmies, ja huussmat.kamiehiä sinne tulemaan ja jotain katzelemaan.
Hoi, hoi, huusi hän ja Toiwolle,
tulpat tänne, minä tahdon teille jotain nähds
andaa.

Rnstiny. Mitkä kappalet siellä nim lal.
liit owat, että me niitten tähden tien wierem
astuisimme?

Demas. Täällä on Hopia«wuori, ja on
myös muutamia, Mka sen sisällä työtä tekemät

ja
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ja kaiwawat. Jos te tahdotta tänne tulla, niin
le juuri wähällä waiwalla laidatta rikastua.

Loiwo. Oi pstäwäni Rristitty l lähtekääm»
ine sitä katzomaan.

Rristitch. En tmns tähde. Minä olen
ennen paljo siitä paikasta kuullut puhuttaman,
ja tiedän wiWt eltä moni on siellä nurin ni.
stojansa mennyt; sen stwUsa on rikkaus niille
paulani, jotka sitä takaa ajamat; sillä se estää
paljon matkalla.

Sitten sanoi Rristittp Demaxelle: eikö sepaikka ole määrällinen, ja eikö se ole monda
mlkamwstä kulkemasta estänyt?

Demas. Ei ollengaan. . Jos ei juuri nii.
ti jotka omat huolettomat; siinä samasa kuin
hän sitä sanoi, punistui hän.

Kristitty. Weljeni Toiwol älkäämme a-stelwkan likemmäs mengö; maan kulkekamme
hiljaxeen matkassmme.

Toiwo, Te mahdatte olla makuutettu, el,
tä jos Jatko tänne tulee, ja niin waadilan
kuin me, niin hän menes sitä katzomaan.

Rristicry7 Ei se ole ensingän ihme; Mhänen ajatuxenS tarkoittamat siihen, ja minä
laddon panna wetoon sata yhtä massan, jollei
hän siellä huku.

Demas. Mutta että minä nnelä kerran
mahdan kysyä: ettäkö ie siis tahdo tänne tulla?

Kristitty. Te oletta, että minä mahdanWen ftlmW sanoa, Herran oikian tien mi.
L holli.
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hollinen, ja oletta jo phdeldä hänen Majesie<
linsä Duomarilda teidän oman langemisenne
tähden duomittu. Ia miri te pyydätte myös
meitä siiman duomion alle wetää? Jos me
sinne poikeisimme ja meidän Kuningamme sen
kuulla saisi, niin tulisimma me häpiään, koffa
me muutoin rohkeudella seisoa takaisimme.

Demas. Minä olen myös yri teidän Wel<
jistsnne; jos le tahdoisitte täsä npt wähän ai«
kaa odottaa, niin minä kans läMnitze teidän
kansianne matkaan.

Kristitty Mikä teidän on nimenne? El.
kö teidän nimenne ole niin, kuin minä ästenteitä nimitin?

Demas. On, minun nimeni on Demas;
Abrahamin Poika.

Rristiny. Minä tunnen teidän hywin.
Gehasi oli teidän wanha Iso.isänne, ja teidän
Isänne nimi on ludas, ja te oletta hänen a.
stelianS noudattanet, teillä on nytkin mielesä
pahaa tehdä, teidän Isänne on niinkuin pettä»
jä hirtetty, ja ettekän ole parembata ansain»
net. Olkat witzi siitä, että me ilmoitamme Ku,
«ingalle teistä, kuin me hänen,eteensä tulem»
me. Ia niin menit he matkaansa.

Sillä wälillä sait be taas nähdH Jatkon
ja hänen seuransa, jotka jokainen, niin pian
kuin Demas heillen waan wiiltaiS, siinä sa»masa menit hänen tpgönsä. Jos he nyt owat
kuoppaan sisälle pudonnet, silloin kuin heta>doit sitä katzella, eli jos he vwat astunet ales

hau-
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hMaan, eli joS he owat läkähtynet siitä sa»
wusta kuin siellä alinomaa ylönoufte, en mi»
nä wltzisit tiedä sanoa; mutta sen minä merki.
hin, ettei heitä koko matkassa enää nähty. Sen<
tähden lauloi kristitty jaToiwo tämän wirren:

KM Deinas käy etHällen ihmist massan,
Jok' oikein ei woatinottane tiestään,
Hän tussin kuul', koht' halult sinne men',
Ia pettyi niin pois Herrasi käändpmöän.
Hän hpwääns' hak' ainoastans' st ahne,
Niin itzens pett' ja joutui kowaan kahleen.Jok' Jumalaa maallisten tähden etzii
Hänen tiens' wie händ' kirouxen patziin.

Zosta nyt matkamiehet toiselle puolelle tul«
Kt olit, tulit he, joSminä oikein nähnyt olen,
yhdelle paikalle josa oli wanha PatzaS. zuuri
liki yhteisiä tietä, jonga erinomaisen näönpli.
tze he Molemmat ei wähä ihmetellet; sillä pa-
tzas näytti oleman Waimon muotoinen, eli i,
tänänsä kuin waimo blis patzaji MuUttttnui.

Tssä seisoit he ja katzetit sitä htösjaäteS;
Mtta ei hywään aikaan tiennet mitä heidän
siitä piti sansMatt eli tekemän, Wihdoin äk»
läis Toiwo yhden kirjoituin sen pään päällä;
mutta kokonons erinkalläisilla bökstaweilla Iaettä hän ei ollut oppenut> kutzui hän Rristit-»
ty», joka oli oppenut> sitä katzomaan, jos sitäymmärrettää ja käsittää taitaisi. Sitten kuin
Kristitty oli wshän aika bokstaweja kokoon so-
wittanut, luki bätr sen seuraachaisellä tawalla:tNuistatqr L<»chin emändärä, Lukan z?t 32.

L 2 , Ko-
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Koska HZn oli sen Towerinsa eteen asettanutpäätit he molemmat siitä, että se on se Suola»
patzcs, Lolhln emändä muuttui, i Mos.Kirj. 19: 26. kuin hän halullisella sydämeni
katzoi taaz-ensa Sodoman päin, josta hän oliuloslähtenpt; tämä odottamatoin ja peljättä.
wäinen näkö annoi heille Molemmille tilan seli.raawaiseen kansiapuheeften:

kristitty» Ah, minun Weljeni! tämä on
oMalla ajalla eieeniullut näkö, se tuli juu.

ri sowelzaasti, kohta jslken kuin meitä Demas
niin haututteli Woiwn mäkse katzelemaan. Jos
me olisimme yli mennet, niinkuin hän meitä
sinne waadei, ja te jo myös, minun rakas
Weljeni, mielitte tehdä, niin me olisimme, mi,
nun luuldaMi, meidän jslken tulewaisillemme

tullet, samalla muotoo kuin tämä
Waimo.

Eoiwö. Minä olen murhellinen, että nm
nä niin hullumainen ollut olen, ja itzelleni ih<
mettelen etten minä tämän Waiinon kaltaiseni
muuttunut ole; sillä mikä eroituS oli Unen
ja Minun syndini wälillä: Hän katzoi ainoa»
stanS taaxensa, ja minä halaisin mennä katzo»
maan. Ah että Minä taidaisin armoa tämän
edestä rukoilla ja itziäni hälvetä, että senkaltai»
sta jostuS minun sybämesäni plssnosnut on.

Tristitrp. Ottakaamme hpwin waarin sii<tä, kuin me täsä nähnet olemme, tulewaisexi
hpwäxemme. Tämä Waimo pääsi yhdestä duo»
miosia, sillä ei hän hukkunut Sodsmasa; mut<

ta
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ia hän hukkui toisella lamalla, niinkuin ms
iäsä näimme hänen Suola»patzasna oleman.

Toiwo. Niin se on, ja se on meille mo>
Immille waroituz'ez:i ja efikuwazi.

että meidän pilä HZnen syndiänsä wälttä.
»M, ja esikuwaxi joka meille tietä andaa min-
Zäkaltainen duomio meillä on odotettawa, jol.
lemme Mä anna itziämme waroitettaa jamm.
stutettaa Samalla muotoo tuli Rorah, Da.
chan ja Abiram, niitten kahden sadan ja mii-
denkpmlyenen miehen kansia, jotka heidänkans-sansa, hukuit,, muille ssikuwaM jawaroitu.rexi,
Mos Kirj. i>K: 33 Mutta yhden asian tät>
den olen minä suuresti murhellinen, ja se on:
luinga Demay ja HKnen kantzakumpaninsa o»
y?at niin rohkiat, että ho nättä tawaroita ta-
kaa ajamat, koffa tämä Waimo, joka cunoa«
stans kahoi niitten perään, on muut,
lmmt sillä en me lue, että hän
yhtään uffelia tieldä poikennut on. Erinomat»

koffa tämä duomio on hänen päällensä,
mullien esikumaxi tapahtunut, ja'on heidän sil»Minsä edesä; sillä ei H 2 taida silmiänsä no«
staa, ettei se kohta heidän eteensä tuls.

RristiM, Se on ihmUeldäwä asia, ja se
todistaa ettet Ke tiedä mitä he tekemät, ja mi.
»ä tn tiedä mihingä mwä h?ltä paremmin mer»
rata taidaisin, kuin warkaastsn, joka Duoma-«n nähden, eli itze hirsipuun alla warastaisjoldaan kukkaron eli jongun muun kalun.

Sodoman asujamista sanotan: elia h? olit
pchar, ja ritoir towin Herraa nastan, 3 Mos.

- Kirj,
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KirZ. 13: 13. ehkä Herra oli Keille niin mot!<
da bvwää tpötä tehnyt. Sillä Sodowan maq
oli niinkuin Herran Yrttitarha, tämä saatti
nyt Herran kuwaswmaan. ja toki heidän wal<wansa niin kuumari ja kowari, kuin tuli Hef,
ralda Taiwaasta sen «tehdä ta«si. Ia se taitan,
ustottawimmasti päätettäs, että niitten, jotka
wastoin kaikkia tämänkaltaisia esikuwia, kuiq
heille waroiturexi etesnasetelan. synhiH teke.
wät, pitä wihhoin kaikkein angarimman duo,
mion kärsimän.

Eoiwo. Se on epsilemätä tosi; multa
mikä Armo stz on ettette, ja erinomattain mi,
nä/mullle senkaltaiseni esimerkixi asetettu ole,
Se andaa meille tilan Jumalala kiittää, hän.
dä alati peljätä ja lakkamata Lothin Emännän
päälle ajatella.

Wielä näjin minä, että he tulit yhden
kauniin Wirran tygo . jonga Kuningas David
Psal. 65: lp. kutzuu Jumalan wirraxi, ja Jo»
Hannes Ilm.Kirj.22: 1. Olämällweden wirrap,

Heidän tiensä kulki nyt pitkin tämän Wir.
ran randaa, täällä waelsi hänen mat.
kakumppaninS kanSa sangen suurella ilolla, hi
joit myös tämän Wirran medestä, joka heili
suuresti wirwotti ja heidän wHsynen sielunsa
niinkuin uudestaan eläwäxi teki. Toisella puo,
lella Wirtaa seisoi pitkin randaa kaikenlaisiawiherMsiä hedelmän kandawia puita, joideil
lehtiä matkustawaiset söit, kosta heidän wem<
sä matkustamisesta aiwan suureen liikuntzoon

tul»
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tullut oli; ja omat sangen hywät watzan plön-
paldisudesta, ja muista kiwuista kuin siitä ylös
nousemat, »varjelemaan ja estämään. Virran
wieresä oli myös kaunis wiherjäinen Latdun,
lokonanS ihmellisen kaunia kukkaisia täynnä,
ja se wiherjöitzt myös ymbäri koko wuoden.
zäsä panit he maata; sillä he uskalsit täsä il,
man huoleta nuttua. Kuin he olit herännet,
kokoilit he taas wähän hedelmiä puista, joita
he söit ja joit ynnä wirran medestä, ja panit
taas maata. Tätä teit he muutaman wuoro«
kauden, ja lauloit keskenänsä seuraawaisella
tawalla:

3.

Kumg' ihana on täsä asuu,
Kuing' suloinen on Wesi täällä

Se makeemmald' kuin mesi maistuu,
Ia janos wirmottaapi wiel'.

Ia lehti puist' niin kauniista,
MM' ombi ruoka ihana.

2.
O! paikka kaikist' malittamin,

Sä sielun kauniin ParadiS',
luur ijäisest' ja kiitettäwin,

Sust' joka aika syodän myös.
Sulz' kplli? kiitost' lahjoistas,
Ei yxikan taid' andaa maas'.
Kossa he nyt taas olit matkustamaan mal-

mit; sillä heidän matkansa ei ollut wielä lop«
punut, soit ja joit he ensin, ja.sitttznz.erkanit
he siitä.

Ei
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El he ollet kauwas matkustanet ennenkuin
tie jota heidän käymän piti, erkani »vähän si«
wulle Wirrasta, jonga pii he ei wähän häm.
mästpnetz waan ei kuitengan uskaltanet tieldHpoiketa- Täällä oli nyt tie sangen kolja jako.
wa, ja heidän jalkansa tulit kävmisestä san.
gen helläp, ientähden suuttui heidän sielunsa
tiellä, 4 Mos. 2l: g. ja toiwoit parembata.
Vasemmalla puolella oli yxi Niittu, ja por.
ras sinne ylj mendäwä. tämä Niittu kutzulaan
Tiehaara. Silloin sanoi Kristitty kumppainl.
lensa: jos tämä Niittu kulkee meidän tiemme
wieritten, niin lähtekäämme sitä myöden käy,
mään, ja meni siinä samasa portan tygö ka.
tzomaan, jos niin olisi. Ia katzo, siinä oli
polku pitkin tien wartta. Ah! sanoi hsn, se
on niinkuin minä sen toiwoingm olewan Tääl<
ls on sangen hyws kävdä. Tutkat, minun hy«
wä Toiwoni, ja mennään tänne. Toiwo sa«
noi: Enbä jos se tie wie meitä määrään; mi.
tss sitten tehdän? Rristirrp wastais: Sitä
en minä näe; katzokat tektn; eikö se ole juuri
tien wieresä. Ia niinmuodoin annoi Toiwo.
yli puhutta itzensä hänen kuNppanildanfa, ja
seurais händä vii portan. Koffa be nyt olit
ylimennet, löysit he sen sangen hywaxi käy»
dä; ja kuin he katzoit eteensä päin, näjit he
yhden edellänsä käpwän jonga nimi oli Turha
Luottamus. Hänelle buusst he, ja kpfytt, mi»
bingä tämä tie wiepi? Hän sanoi: Taiwaai,
Portille. Näettäkös nyt, sanoi Nristiny, et'
täse on niinkuin minä sanoin, ja eitä me mäel-
lämme oikiata tietä. Sentähden seuraisit he
händä niinkuin lM heidän edellänsä kulki.

Mut<
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Mllta katzo! yö tuli, ja sangen pimiäri, niin
Mi jälkimäinen nähnyt ebelläkäpwäistä.

Koffa nyt Turha Luottamus, joka edellä
Mvi, ci nähnyt tietä joka hänen edesänsä ost,
plltois hän yhteen syroään kuoppaan, joka sen
maakunnan Ruhlinalda tehty oli, turhia, pal«,
jopichuwalsia narreja siihen sysätäzensä, ja me»

nt sen langomisen lautta rujuri.
Rriftitty ja hänen Kumppaninsa kuulit

hänen putowan, ja buusit: mikä se on? Mut'
ta siellä ei ollut wastausta; he kuullt ainoa<
astans jongun huokauxen. Silloin sanoi Toi<
wo: Misäs me nyt olemme? Rristicry ei wa>»
stannut mitään; sillä hänen mielensä oli pa»
ha, että ban hänen sille tielle saattanut oli.
Nyt rupes myös kauhiasti satamaan, jyrise-
Mn ja isteMän, ja wesi kaswoi mcl.
kein torkiall?. Ah! sanoi Toiwo hyökäten, jos
minä ylisin kuitengin tietäni seurannut-

Rnsticcy. Kuka olis luullut tämän poh
gun meitä oikialha Ueldä niin poiswiewän.

Toiwo. Minä pelkäsin tätä jo kohta a<
lusia, sentähden annoin minä niin siiwon wa»
roiturenz minun olis wizlH selwemnMi
nyt puhuman; mutta te olette wanhembi kuin
minä,

Rristmy. Minun rakas Welieni! älkät
olko kZrsimätöin, minä olen murhellinen.että
mnä olen teidän tieldä poijes wienyl ja näin
Veräänajateldawaan waaraan kuljettanut, Mi-
nä rukoilen teitä, mmun Weljeni, andakat se

mi<
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minulle andefi, en minH sitä tehnyt misään
puhasa aikomisesa.

Toiwo. Olkat hywäsä turwasa, minun
Weljeni, minä annan sen teille andexi, ja u>
ston mliös tämän wahingon meidän hywäfem,
me käändywän.

Rristitty. Minä olen iloinen, että minä
niin lauvian Weljen saawuttanut olen; mutta
en me mahda näin alallamme seisomaan M«
dä; waan takaperin käändää.

Loiwo. Mutta andakat minun edellä ka>ds, rakas Weljen».
Rristirry. Ei niin; waan jos teille ket»

paa, niin andakat minun edellä käydä, että,
joS josakin paikasa waara on, minä siibenen,
sin joutuisin, että te minun kauttani tieldä poi«
kennet olette,

Toiwo< Ei. Teidän ei pidä sitä tekemän;
sillä että teidän sydämenne on wielä lewotoin,
niin kukaties te menette wastauudestaan nM»
rälle tielle,

Siinä famasa kuulit he yhden äänen wa<
roituxexi heille sanowan: sydä»
nienne oikialle tielle, jora reidän rvacldaman pi<
rä; palajgrhar, lerem. 31: 21. Mutta wesi
oli niin korkialle nosnut, että tie takaperin pa«
lajata oli sangen määrällinen. Silloin ajatte-
lin minä: Se on paljoa huokiambi poiketa
pois tieldä kuin me sillä olemme, kuin tulla
Mens sen päälle kuin me siitä poikkenet olem»

me.
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W. Mtshpwin wuowasit he takaperin; mut.
ja nyt olijiin pimiä ja wesi.ojat niin korkial.
sa, että he käpdesänsä kyllä ybdexän el; kym«
menen kertaa olit uppomallansa.

Ei he tainnet, ehkä kuinga paljon waiwaH
he näjit, koko sinä yönä löytä sitä porrasta, jon.
ga pli he olit mennet, jongatahden he wihdoin
istuit ybden pienen puun alle odottamaan päi.
wää »valkeneman; mutta että he olit wäsynet
ja woimattomas, niin he nukuit.

Ei kaukana täsiH paikasta oli yxi Linna,
Epäilyin Linna nimeldä, sen baldia oli vxi
Kalewan poika, joka kutzuttin ja
he makaisit nukkununa hänen maallansa. Mut.
ta kosta Kalewan poika aamulla warhain ylös-
nousi, ja waelsi plös ja ales, löysi hän Rri,.
stftyn ja maallansa nukkununa maka.
wan. Hän huusi koplalla äänellä, että beidän
piti plöS heräämän, ja kysyi siinä famafa, mi-
stä he tulit, ja mitä he siinä hänen maallansa
tekilyät? He sanoit, että he olit matkustawai'
set, ja ticldänsä ez'ynet. Hän sanoi sitä wa.
stan, että he olit hänelle määrin tehnet siinä«
luin he olit hänen metzslänsä ja maansa pääl.
le maata pannet, ia että heidän sentähden pi-
ti käymän hänen kansiansa. Kosta heidän nyt
täytyi hänen karsiansa mennä; sillä hsn oli
paljo wäkewembi tuin he, niin heillä ei ollut
paljon sanomista sitä wastan; sillä he tiesit i-
tzensä oleman syypäät. Hän ajoi heitä kiireen
mukaan edellänsä menemään, ja lasti heidän
sisälle Linnaan, siellä heitti hän heidän pimi.

ään
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äsn ja sangen kalkeralda haisemaan luolaan,
jota näille miehille laugeis. Täällä
makaisit he Kestimiikko aamusta, aina Lauman»
dal aamuun astl, ilman yhdengään leiwän pa»,
laisen eli juoma pisaran nautitzemata, pimiä.
sH. Ei myös yxitän ihminen kysynyt heidän
reräsnsä, kuinga heidän kansians laita oli.
Nlinmuodoin olit he täällä aiwan huonosa ti«
tasa, ja kauwas erottelut pstäwistänsä ja tu.
tuistansa. Täällä oli RristicM wielä päälli'
sez-l taxinkertainen murhe, että he hänen toh,,
män neuwonfa kautta siihen
tunet olit.

Kosta GpäilM hänen Waimo»sa
ston kansia oli mennyt wuoteelle, jutteli hän
hänelle, mitä hän oli tehnyt, kuinga hän kaK
miestä oli far.geuteen heittänyt, sentähden että,
hän kobtais helyän maallansa; ja kysyi häncl<yä: mitä hänen olis paras heidän- kansiansa
iehdä? Waimo kysyi: mitä miehiä ne olit,
mistä he tulit, ja mlhingä he aiwott? longa
hän.hänelle sanoi Sitten kW hän hänen, aa«.
mulla nostuansa, andaa heitä ilman mitään
kantzakärsiwällisypttä hywin, lpötää.

Kuin hän nyt oli plösnoslmt, otti bän
slluren hirmuisen ruoden märjästH Omenapuu-
st3 kansiansa /ja mem ales Luolaan, karkais,
heidän päällensä,, ja juoxi heidän-kanZans ym-
härinsä niinkuin olis he ollei koirat, maikka
be ei hänelle yhtään pahaa sanaa andanet,
SZHn löt heitä niin julmasti, ettei he omin moi-
yun maasta ylösnosta wyinet. Ksffa hän olisen
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f«n tehnyt, meni hän pois, ja jätti heidän ma.
kamaan, walitiamaan heidän onnettomuutta:;,
sa, ja wiheljäisypttänfH murhetlimaan Helu.
lutit koko sen psiwän Mä muotoo, eikä leh.
net muuta kuin huokailit ja surkiasti walitit.

Kosta nyt seurawaisena ildana
hänen miehensä kansia puhui taas fanqeista,
ja ymmärsi että he «Vielä elosa olit, käski sän
hänen korjamaan heitä pois tieldä. Sen jäl»
ken meni hän kohta päiwän koittaisa niin pl,
piästi heidän rpgönsä sisälle kuin hän snmngin
tehnyt 011,, ja että hän ymmärsi sen hosumisen
tähden, kuin hän heilien päiwM ennen anda»
nut oli, heidän suuren piinan kärsineen, sa»
noi hän heille, että he ei mahda tviwookkan
tääldä ulospäästäxensä; waan että h°e tepsii
lopun elämästänsä, taikka weitellä, eli nuora!,
la eli myrkyllä; sillä, sanoi
dotte wtelä enemmän aikaa elosa olla, koffa
te kummingin nsette, että se niin täynäns ka:«
lerutm on? Mutta he rukoilit että hän tui.
tmM tahdois andaa heidän mennä. Kuin bänsen kuu K, tatzoi hän sangen julmasti ja. hir»
lvlttäwäistNä tumalla heidän päällensä, karkais
uudestaan heiden päällensä, ja olis epäilemätä
heistä lopun tehnyt, jollei hänen päällensä olis
langennut M tauti, jonga hän toisinansau»
lingon paistaisa sai, jonga tähden hän ei tai'
nut hywään aikaan kättänsä liikuttaa, Gen«
tähden menihän pois. ja jätti heidän makaa >

maan niinkuin he olit, ja tutkei mitä hänen
viis paras tehdä heidän kansiansa. Fangit ke»
stustelit sillä azalla mitä heille mahtais olla so«
weljaisin fturaawaisella tawalla;

Nri-

173



174 Kristityn tvqettus IjankaikkisuteiiK

Rriftircy. Weljeni! mitä vitä meidän lei
kemän? tämä on n. iheljäinen elämä meille. Mi»
tä minun tulee, niin en minä tiedä, jos st on
parembi tällä lailla elää, eli hetikohta kuollci.
N7inun sieluni sois hänensä hirretpxi, ja mi.
nun luuni tuollueri, Job. 7: 15 Hauta ott
minulle suloisembi kuin tämä luola. Pitääkö
meidän täldä Kalewan pojalva niin itziämms
hallittaa andaman?

Toiwo. Meidän nykyinen tilamme on ls<
tuudesa surkia ja kuolema olis minulle poreck»
bi tuin tämmöinen elämä. Multa muista.
kaamme kuitengin, että Herra, jonga tygö mi
matkalle läximme, on sanonut: Ei sinun pi»
dä tappaman, 2 Mos. Kiri. 20: 13. Ei mui»
takan ihmisiä, paljo wähemmin mahtaa se a«
jatuS meidän spdämisämme ylösnosta, että i.
tzeldämme hengeä ottaa; kosta se joka toistit
tappaa, turmelee ainoastanS ruumin; mutta jo»
ka itzenS tappaa, murhaa sekä sielun että tutt»
min yhtä haawaa. Te sanoitte lewosta hau^
dasa, ja että se teille suloisemmalda näottäH;
otettako te siis hellvetin unhottanet, rakas Wel<
jeni! iohon murhamiesten wisiisti tuleman Pi<
tä? Sillä ei yhdengän murhajan vivä luma»
lan waldakundaa perimän- Peräänajatelkanl
kummingin ettei tällä Kalewan pojalla OM,
lyxellä kaikkea woimaa käsisä ole. Niitä or
monda, niinkuin minä ymmärrän, jotka hä
neldä owat fgngituzi tullet niinkuin mekin, jc
owat yhtähywin hänen käsistänsä pääsnet. Ku
katieS ehkä ft Jumala joka mailman ön luo
nut, andaa tämän Kalewan pojan Kpäilyxei
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tuolla. Se taidais myös kerran tapahtua, et»
jä hän jonakuna aikana unbottais lukita Lin.
nan, eli ennen pitkää taaS saisi sen tawallisen
tautinsa, ia sen kautta estetäis jästnitänsä lii-
luttamasta. Tänlän kansia mahta nyt olla kuin-
gahywänsä, minä minun puolestani olen päät-
tänyt, kostella miehullisesti wuowata wiimei»seen retken asti, jos me laivaisimme hänen kä»
sistänsä päästä. Minä olen ollut tyhmä etten
minä ole jo ennen sitä tehnyt. Sillä wälillä,
rakas Weljeni, olkamme kärsiwäiset, ja kärsi,
käämme joku aika; se taitaa wielä tapahtua,
että me onnellisen pelastunen saamme; ainoa»
stanS älkämme rumetko itziämme tappamaan-

Näillä sanoilla lohdutti Coiwo WeljensH
sydändä melkeeseen määrään, ja he istuit niin
pimiäsä siinä surullistsa tilasa koko sen päiwän.

Ilda puoleen meni Kalewan poika taaS
luolaan, tiedustamaan jos fangit olit seuran»
net hänen neuwoansa; mutta kuin hsn tuli
heidän tvgönsä, löysi hän heidän elämän, j»
totisesti elämän, jaa, kaikki, mitä heisä oli, eli.
Sillä kosta he ennen ruan ja juoman puutten
ja niitten haawain tähden kuin he hosumisen
kautta saanet olit, ei muuta tainet tehdä,
kuin ainoastans huokailla ja huokua; olit he
nyt juuri terwet ja elämät. Ventähden rupes
hän julmasti huutamaan ja kauhiasti kiukuitze-maan, ja sanoi: Jollei he hänen neuwoansa
tottele, niin heille pila paljo pahemmin käy»
män, kuin joS ei he kostan syndynet olisi.

Tämä saatti heidän suuresti napisemaan;
ja
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ja minZ näjin että Nzristiccp langeis momigi,
tomuteen. Kuitengin kosta hsn oli wäbänW.
lens toindunut, "rupesit he taas juttelemaan
Epäilyxen neuwosta, jos st o!is paras sitä seu»
rata eli ei Anftircp näytti olewan taipumat»

' nen sitä seuramaan; mutta Toiwo puhui sitäwastaan seuraawaisslla lamalla:

Minun rakaSWsljeni! ettäkö te ensä mui.
sia kuinga sydämmikko ja miehuullinen te en»
nen tätä olitte? Apollion ei woinut tebdZ
teitä epäilewäisexi, eikä kaikki ne, kuin te sii>
nä pinuäsä Laaxosa kuullet, nähnet ia iunde»
net öletta. MinZH kalttaisten waiwain, pel»
zätpsten <a pelwon läpitze ettekö jo ole waelda-
net. Ia nyt ette ole muu, kuin sula »elko.
Te näette että minä, joka olen paljoa heiloW
masta luonnosta kuin te, istun kans sangeude»
sa. Kalewan poika on minun niin bywin kuili
teitäkin haawoittanut, ja ei ainoastans teiZdä,
waan mpös minulda tuan ja juoman poisolia»
nut, ja minä makaan NW hywin kuin tekm,
täällä pimetsH ja mutka harjoittakam»
me kärsiwällifyyitä jotain enemmän. Muista»
kat kuinga miehullinen te olitte Turhuuden
markkinoilla, ettei teitä taittu kahleilla eilä
fangiudella, ei myös itze kUotemall» peljätetM
Gentähden, voista.remme poisKristtkunnasta kai<
ken häwäistyren, ottakamme kaikki kärsiwälli»
sppoellä wastan, niin paljon kuin meille mah-
dollinen W.

Kosta pö tuli ja Kalewan poika oli taas
WaNottsa tpksnä, kpspi tämä häneM: kuin-

176



Kristityn waellus Ijankalkkisuteen.

ga fangein kansia laita oli, ja jos he olit seU'
rannet hänen ncuwoansa? Hän wasials: Ne
oivat lowakorwaiset, tottelemattomat ffä!mlt>
he tahtomat ennen kaiken julmuuden ja lowuu»
ben ulos seisoa, kuin että he itzensä kuoletat"
s,t. Waimo sanoi: Wietät beitä huomena
ulos Linnan etu.kartanoile, ja näpttäkät heille
niitten ennen tapettmden luut ja pääkallot ja
sanotat, että he mahtawat olla witzit sen pääl.
!cn, että ennen kuin M wiikko tutunut on,
te heidän samalla tmvalw rujuzi repiä tahdot»
te, niinkuin te heidän kunsiakumppaneinsa kanS»sa lehnet olette.

Päiwä ei ollut niin pian waljennut, en>
nen kuin Kalewan poika taas meni heidän ly»
gönsä, ja kuljetti heidän etu ° kartanolle, ja,
näytti heille niitten luut kuin siellä makaisit,
niinkuin hänen Waimonsa hänen tästenpt oli.
Mmät, sanoi hän, olit ennen matkustawaiset
mintuin te nyt olette, he tulit minun maalle»
ni, nlinkum tekin oletta, ja koffa ss
minu!!en hpwäfi näkvi. ole» minä heidän kap-
paleli repinnyt, ja ennen kuin kymmenen päi»
wää on kulunut, tahdon minä teille samalla
laivalla tehdä. Sicwäsii taas Luolaanne; ja
luin he käänsit itzensä sinne menemään, löi
hän heitä, ja ajoi heitä hosumisella koko mat-
kan edellänsä. Täällä makaisit he npt sangen
wiheljäisenä aina Lauwandai päiwään asii.
Kosta nyt taas pö oli tullut, ja FroUwa Opä»
usto makms miehensä Mpäilyxen kantza yhde-
sä, puheli han taas fangeista, ja fe wanba
Kalewan poika ihmetteli suuresti, ellei hän

'

.M ho.
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hosumisellansa eikä neuwollansa taitanut saada
heitä itziänsä surmamaan. Hänen Waimonsa
sanoi: Minä uston heidän wielä si <nä toiwo.sa elämän, eNä joku tulee ja pelastaa heidän,
eli että he wielä josa kusa paikasa »ongun tl.
lan löytäisit sieldä Sanonelo te
niin, minun Vstäwäni, wastais Kalewan poi.
ka; minä tahdon heitä huomena wielä kerran
koetuxen päälle panna.

Sillä wälillä rupeisit fangit puoli posti
Lauwandaita wasten rukoilemaan, ja pldit pääl.
Ie aina päiwän walkenemiseen asti.

Wähää ennen päiwän walkenemista, uloS.
puhkeis Rristirry niinkuin puoli hämmäjt>M,
näihin liikuttawaisiin sanoihin: Kuinga lph.
mä minä kummingin olen, että minä täsä hai»
sewaisesa Luolasa makaan, koska minä niinW
win wapaudesa waeldaa taidaisin: Minulla
on Awain powesani, Lupaus nimeldä; sillä
mahdan minä wiWi jongun tämän
xen Linnan lukuista itzelleni awota taitaa, Ö>!
se olis jotain hpwää uutta, minun rakas Wel»
jeni! sanoi Toiwo, ottakat händä ylös, ja koe»
lellan. Rristitry otti hänen edes powestansa,
ja rupes fangi.huonen oween koettelemaan a»
waindansa; min pian kuin hän kerran wäönsi,
meni riiaeli siinä samosa takaperin, ja owi au.
keni, ja Hristitty ja Toiwo »ulit ulos Sit-
ten menit de rauta-owen tygö joka Linnan etu.
kartanon edesä oli, jonga tämä awain samal»
la muoto awais. Sen jälkeen menit he rautc>'
portin tygö; Mä se piti myös awaltaman;

mutta
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mutta tämä lukku meni työläästi auki; kuiten.
gin awais t«mä awaln sengm owen. Wihdoinwuowasit he myös itzz porttia awamaan, jami!» muodoin MrumMlla tawalla menemäänmukamsa; nnttta tciM portti narisi niin au,
>oetes,n's>, että Kalewan-Poika siitä berais, ja
nousi kiiruusti ylös, mieleensä fangeinsa jä<
lestä juosta; mutta tunsi 'ettei hän tainnt jä.
semänja imeldänsa myöden liikuttaa; silla hä.
nen tautinsa oli niin hänen päällensä lan.
gcnut, että se oli hänelle kokonans mMotoin,
millään t.walla heidän jalestänsä juosta. Hejuoru sangen kiiruusti, ja tulit isolle Kuni«.
gan t:clle> za siellä olit he huolettomat; sillä
he out ulkona Kalewan pojan maasta.

Sitten menit he taas portcm Me, ja ke.stustelit keffenänsä, miugälainen merkki tähänolis paras panna, heidän jäistänsä tulewai»sille warottuxexi ja esteli, ettei he mahtaiSGpällyxen käsiin joutua. . Wihdoin löysit hehuwäri ylösnostaa tähän yhden pilarin, jonga
kylkeen he Kittaisit nämät sanat: Tämän por,
tan ylitze menee tie Epäilyxen Linnaan, jon.
ga Kalewan poika Kpäilys omistaa, joka on
Taiwaan Kaupungin plönkatzoja, ja etzi Hu.tutla pyi'iä malkamiehiä. Tämä kirjoitus onsitten munelda luettu, ja he owat waaran wält.tänet, Koffa he tämän lehdet olit; korotit he«anensä ia weisaisit sturaawaisella tawalla:

1.
O snruttomuus kunq' sä wiet,

Sun wiekkaan walhes kansa,
Mzz SH
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Sä kuljetat meit määrää tiet
luur onnettomaan ansaan.

Cä lupat meill' hmvitust' kplläz-i ondaa.
Waan tapat pois ruunin pnn' sielunsa kanZ3.

2.
Sä annat meidän tieldä poiket',

Ia estät wideljäisuuttämm'
Näkemäsi; elk' ann' rukoill' oikein,

, Mpös wiet meit' vahaa Linnaa päin,
Kus emänd' lLpäust' Gpäilyxen kansia
Meit duomitzee hirteen juur' kohdastansa»

3-
Geniähden mahta jokaihinen

Katzoo kung' hänen tiensä wie;
Ei mahda seurat' kummingahan

Mit' neuwoo iLpäilps häll' tuo.
Sä kiirusti riendää, et seisoa mahda
Ettei sua 53päil>'s wedäisi paulaan.

SUlen läxit he taas matkallensa, ja tulit
niitten ihanain Wuorlen tygo, jotka Siomn
Herran omat olil, joista minä jo ennen olen
puhunut.

Näitä astuit he npt ylöspäin, etts he wah»
taisit nähdä Kartanot, Yrttitarhat, Wiinopuut
ja Wesi-lähteet. Siellä joit he niistä, pesit i.
tzensä ja söit kieldämätä Wiina.puun hedelmiä,
Tämän Wuoren kukkulalla olit Paimenet, jot<
ka paimensit karjaansa, ja olit Meisen tien
wieresä. Sentähden menit nämät matkamiehel
heidän puhellensa, nojaisit sauwainsa päälle,
niinkuin wäspnein matkamiesten lapa on, kosta

he
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he jonqun kantza tiellä puhelemaan seisattuwat,
ja kpsptt helldä: Kenengä nämät ihanat Wuo,
let ja ne Lambat/ jolta he paimensit, omat olit?

paimenet, Nämät Wuoret owat Omanm
elinnma, ja makawat silmä määrän pääsH hä.
lien Kaupungistansa. Lambat owat myös hä»
iien, bän on nlitten edestä hengensä andanut,
M), 10: 11.'

Rrtstirtp. Ongo tämä oikia tie, Taiwaan
Faupungiin?

pinmener. On; tämä on se oikia tie.
Rristitty. Kuinga pitkäldä sinne wiels on?
paimenet. Hywin pittMH, waan ainoe

llstans nillle jotka totisesti sisälle menewät.
Rnstircy. Ongo tämä tie waaratoin eli

»vaarallinen?
paimener. Hän on waaratoin niille, joil-

lehan en waarattomaxi tehtp; murra plitzekäy»
märir siinä langeewar, Hos. 14: iy.

Rristitry. Mutta eikö täsä maasa ole mi«
tään wirwoilusta wäsyneills maikamiehille, jot,

ka täällä näändywät?
paimenet Tämän wuoren Herra on sa-

nonut, että meidän ei pidä hywin tekemistä
unhottaman, Ebr. 13: 16. ja käffenpt meitä

muukalaisia ylösottamaan; sentäWn on kait,
li tämän maan HZwypS teidän parhaarenne.

Minä näjin mpös unesani, että paimenet,
kossa he ymmärsit heidän mallustawaisiz-i, ky<

stllt
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selit beildä moninaisia asioita, ionga päälle hemyös wostnsit, «linkuin ennengin; niinkuin:
Mistä te tuletta? Kuinga te tälle tielle tulit,
ta? MingH walikappalen kautta oletta niin
wobw stetmi tullet? Sillä ne on Harmat mat.
kustawaisista, jotka Wuoret nähdä saa.
wat. Mulla osta be olit heidän wastaurensa
kuullet, elit he trtywäiset sen kalisia, latzoitheidän päällensä ystävällisesti, j« sanoit: O!,
kat tcrwe tulduanne näille »hanoille Wuorille.

Näitten Pmmenden nimi oli: Tiero, Roec.
telemus N?alpaus ja Zxiwakaisuus. Nämät
tartuit hewän käteensä, ja weit heitä majaan»
sa, ja jaoit keille m:tä be ennen walmistanet
olit, ja waadeit heitä jongun ajan tykönänsä
wuppmään. että he töinen loisensa k.insia pa.
remmin luwri tulisit, ja he itztäns sitä p rem»
min Mnoren hedelmistä tai.
da sit, johon he myös taiwuil; ja niin muodoin
menit he sinne yöxi; sillä se oli jo myöhä.

Minä näjln myös, että paimenet päiwän
waletesa herätit Rristiryn jaToirvon ylös, ym°
bän Nuorten kansiansa käwelemään. Sitten
käwelit he loinen toisensa kantza, ja waelsit
hywän alkaa ja heillä oli kummallakin puolel-
la sangen kaunis katzella. Niin sanoi toinen
Paimen toiselle: Eikosta meidän pidäiS mei-
dän matkanmhillemme jotain erinomaista näyt-
tämän Ia tuin he ollt sen keskenänsä hnwb
xi löytänet weit he heidän ensin Mäen kuk»
tl lalle, nimeldä, joka oli etupuolelda
stngen lprkkä; he tästit heidän katzoa "les.

Rri,
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Hristiccy ja Toiroo teit niin, ja näjit alhaal-
la Mäen juurella makaaman moninaista kansaa
palatsina; sillä he olit tämän Mäen kukkulat,
da al?s siisätut. Mitä tämä merkitzee, kysyi

Paimenet wastaisit: ettäkö te ole
kostan kuullet niistä jotka owat Hymeneuren
ja Philcturen kautta erynet, muiden kaikkein
seasa myös siinä, mitä kuolluitten plösnouse-
nuscen tulee, 2 Tim. l7, ja 18 He sanoit:Alemma. Sen päälle sanoit paimenet: Ne
owat ne samat jotka tämän Mäen alla makaa»
nm, ja he makaamat siellä tähän päiwään a»
sti, «linkuin ie näette hautamatoinna, muille
ejUuwafi, ettei he aiwan korkialle kiiwttä eli
atwan liki tämän mäen tätä puolda tulla mahda.

Sitten weit be heidän, niinkuin minä ym-
märsin, toiselle Wuorelle, joka kutzuttin Ratzo
perään, ja kästit heidän kauwas eli ulommaxi
katzomaan; koffa he niin teit, olit he nuke-
wänänS moninaisia HmisiH,. siellä olewaisten
hautmn wälillä ylös ja ales waeldawan, !a
nämät ihmiset näytit oleman sokiat; sillä he
langesit monet kerrat hautoihin, ja sen päätit
he wielä sitä enemmän siitä, ellei he tainet niit»
ttn hautain wälitten ulos tulla.

Rristiny sanoi: Mitä tämä on?
paimenet wastaisit: Ettäkö te näe wähän

matkan pääsä Mäen juuresa yhtä tie.haaraa,
jota wiepl yhdelle niitulls wssemmalle kädelle?

He wastaisit: 3?semme. pai,nener sanoit: Sii-
tä tie haarasta menee polku suorastansa Epäi,
htm Linnaan, jonga yli pz/i Kalowan poika

iLp.n-
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Epäilys nimeldä, Herra on, ja «uo ihmiset,
o'ottllin sormellansa heidän päällensä, jotta
tuM haulain wälisä tulit myös
muinen malkustain niinkuin telin, aina siihen
tie.haaraan asii Ia että tie oli jotain kowa
ja epätasainen, poikeisit he sen Niitun yli käy,
mää n m sicllä otettiin be Kaiewan pojalda»
l3päilyxcldä knni, joka heitti heidän sangen,
teen, ja kuin he olit jongun ajan fangeudesa
maannet, puhkais hän heidän silmänsä, jakul.
jetti näihin haitoin, joisa hän on heidän lä,
hän päiwäan asti juoxendella unda?mt. että sen
wiisaan miehen sana täotetäisiin: Ihnunen
joka poikkee wiisauden tieldä, pitä oleinan tuol,
luimn joukosa, Gäi. Sananl. 21: 16.

Kossa Rristicry ja Toiwo sen kuulit, ka.
tzoit be toinen toisensa päälle, kyynelet kuo.
huit heidän silmistänsä; multani he tuitcngan
puhunet mitään Paimenille.

Unesani näjin minä myös, että paimenet
weit heldän wielä toiselle paikalle, nimittäin a»
les vbteen notkoon, josa oli yfi owi. He a.
waisit owen, ja kostit heidän sinne sisälle ka«
tzoa. Kosta he sinne katzoit, näjit hesenkoko<nansa Pimiän ja sauwua täynnä oleman, he
kuulit myös sieldä pauhinan, ja niinkuin pa<
lawan tulen tohinan, niinkuin myös muuta»
main waiwattuin surkian walituxen; heille haisi
kans pikin ja tulikiwen kaasu. Silloin kysyi
Kristircy taas: mikä se on? paimener wastai»
M: Se on yri tienhaara Helweltiin, vfi tie
jota Ulkokullatut waeldawat, nimittäin ne jot«

ka
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la esikoisudenS myywät, niinkuin Esan, jotka
hpettajans pcttäwät, niinkuin ludas, jotka

vanettelewat, niinkuin Alexan-
der, jotka pelosta harjoittamat, niinkuin Ana-
mS hänen Maunonsa Saphiran kansia.

Minä luulen, sanoi Toiws, että jokainen
näistä olit oiewanans mcttlustawaiset, niinkuin
lne nyt olemme; eikös niin? eikö he itziäns
M>n teestellet? hän paimeuilda.

Paimckr wafiais: Niin he teit, ja he
pidit mpös kauwan aikaa päälle. Kuinga kau,
wcis kysyi hän wielä, matkustit he, ennen kuin
he niin surnafti tulit?

paimenet andoit wastauxeri: Muutamat
ej aiwatt näihin Mäkiin asti; mutta muutamat
paljo.cdemnläxi. O! sanoit matkamiehet, kuin.
ga tarpellinca on siis, että me sildä Wäkewäl-
dä woimaa ja wäcea rukoilemme.

Ia tosin joka päiwä, massaisit Paimenet,
jaon myös hywin tarpellinen, että te sitä saa-
tua woimaanne ja wäleänne harjoitatte.

Sinä aikana oli matkamkhillä halu läh-teä matkustamaan, ja Paimenet suostuit myös
siihen, ja seuraisit heiiä aina Wuorten lop-
puun asti.

Silloin sanoit paimenet toinen toisellensa:
TM tahdoisimma me andaa meidän
siemme, jos he ymmärtämät, kiikarilla eli suu.rennus. Näsillä tatzella Taiwaan Kaupungin
Porttia.

Niin
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Niin pian ku!n malkamiehet sen kuulit,
ihastuit he sen ylitze, ja sentähden weitPaime.
net heidän sangen korkian Wuoren kukkulalle,

nimeldä, ja annoit heille siellä
Suurennus klasin He koetteliwat
kerran; mutta ajatus sen wiimmeisen näön
päälle, jonqa paimenet heille näytit» teki, et.
tä heidän kätensä wielä niln wapisit ettei he
tainet klasia yhtä kohden pitää, jonga tähden
he siis ei taitanet selkiästi katzoa. Uhtähywin
olit he näkemänänsä jotain, joka Portin kal.
täinen oU, ja myös jotain sen maakunnan kun»
mafia. Ia sitten käänsit he itzensä sieldä, ja
lauloit:

i.
Täöll' Paimenet niill' tietä andaa,

Jumalan suuret ihme.lyöt,
Ia salaisudet edes kandaa

Iot?' waeldawat tätä tiet';
Waan ne kuin turhuut' harjoittamat
Täst' tiedost' sangen kaukan owat.

2,

Joka wiel' pimsydes käypi,
Hän hpwän neuwon ottakon,

Ia mitä hän tääll' puhelepi
Sen itze tuös myös täytläkön;

Niin walo ilon myötäns tuo,
Eik' pimeyteen jäämään suo.
Kosta he nyt olit walmit lähtemään mat«

kalle, annoi yri Paimenista heille tiedon tiestä.
Toinen kästi beldän karttaman wietteliöltä.
Kolmas kielsi heitä nukkumasta sillä noidutulla

maal-
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maalla, ja neljäs toitotti heille onnellista rei-sua. Ia silloin heräisin minä unestani.
Multa minä nukuiu taas ja näjin unesa»

M nämät matbnniestä ales.Wuorta myö-
den waeldawan, pitkin sitä Meistä tietä joka
wiepi Kaupullgiin. Wähän matkaa tämän Wuo-
rcn siwullv, on M Maakunda, nimel-
di, josta polina myöden lullan
lc.lle tielle, jota nämät malkamichet waelsit.

TäsH kohtois heitä pxi nuori mies, jokasen maM puoielda tuli tälle tielle, jonga ni.
nn oli Tairamaroin.

Rristirrp puhutteli händä, jakysyi, mistähän tun, ja mihingH hän miclei? Hän wa-
Ms: Minun Herrani! minä olen tuosta maa-
sta. Mga te wcktzän matkan pääsä wasemmal-
la kädellä olswan nänte sunä olen minä myss
spndynpt, ja nyt waellan minä Taiwaan Kau-
pungiin. He kysyit höne'dä: Kuinga mielit,
tä te Portista sisälle päästä? sillä teitä taitaa
wielä monda massusta ja waiwaa kohdata. Hänsanoi Rristirylle: Siihen tiedän minä myös
niin hpwän neuwon, kuin muutkin hpzvät ih-miset. He kysyit häneldä wielä: DM on teil-
lä Portisa edesnäpttää, että te sisälle pääsisit-
te? Tairamqroin wastais: Minä tiedän mi-
nun Herrani tahdon, ja minä olen ftywästi ja
siiwostt elänyt, minä annan itze kullengin o-mansa. minä rukoilen, minä paaston, .nnan
kymmeneM, almut ja olen hyl-
jännyt ja ylöngndanut, sen tähden, jota mins
nyt saamaan menen.

Kri-
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Rristmy sanoi: Muita ette ole sen ab,
taan Portin kautta, jska tämän tien alusa on,
tullet sisälle; te cletta tälle tielle tullet määrää
polkua myöden, ja sentähden pelkän mins, te
mahdatta itzestänne ajatella mitä hywänsä, et>
tä te tilinteko.pHiwänä sanotan warkafi jaryö>
wärifi, sen siaan kuin teitä pidäis Kaupungiin
sisälle päästettämän.

Minun Herrani, sanoi Tairamaroin, te
oletta minulle wieriis, engä myös minä tunne
teitä, olkat tptywäinen sillä, että te seuraatte
teidän maanne Jumalan palwelusta, ja mini
tahdon seurata minun Minä toiwon että se
menestyy. Ia mitä siihen Porttiin tules josta
te puhuitte, niin tietä koko mailma sen, ettäse sangen kaukana meidän maakunnasta on.
Minä en tiedä jos yhtään koko meidän maalla
löytty, joka tien sinne jollain muotoa tietää.
Se ei myös hyydytä mitikän, jos he sen tietä»
lvst eli ei, kosta meillä on. niin kaunis ja i.
loinen wiherjäinen lie, joka wie suoraan mei<
dän maasta tälle tielle.

Koska Rnstirry näki tämän miehen niin
wiisaan luulosansa oleman, sanoi hän Toi,
wolle: Onää toiwoa on rphmästä kuin häne-
stä, Salom. Sananl.26: 12. ja wielä: N)aik<
ka hullu on cvhmä hänen aiwoiruxesansa, niilt
hän pira kuirengin kaikki muut tyhinänä, Sa»
3om. Saarn. iu: 3.

Mitä pitZ meidän wielä tekemän? Wie,
M me puhumme hänen kansiansa, eli joko

me
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sst hänen ylönannamme, ja annamme hänelle
aikaa peräänajatella, mitä hän jo kuullut on?
Tästälähin taidamma me taas puhua hänen
kaiunsa, ja katzoa jos me niin wähittäin hä-
nen kansiansa kuljemme, hänellen jotain hpwää
tekemään. Täsä Toiwo lauloi itzexensä:

Kuing' sokia oikein käyds taita,
Koff taluttajans hyljää hän;

Sä mahdat ennen kaikki laitta,
Etts totuut' tuisit näkemään,

Niin taidais meidän kauttani' tulla
Ett' TaiwaS awettaisin sulle.

' Sitten sanoi hän: Minua luuldaxeni ei
ele se hpwä että me sanomme hänelle kaikki
MH haawaa, tulkat, Weljeni, mengäämme,
jos teillen niin kelpaa, hänen siwuttensa, ja
sitten uudestaan händä puhutell m, kuin hän
on soweljmsembi sitä wastanottamaan.

Niin muodow käwit he jotain roh?eem«
min. niin että Taicamaroin jäi jätille, jakuin
be olit wähän mattaa edelläpäin käynet. tulit
he sangen pimiälle tielle, siellä kohtais heitä
pfi mies, joka seittemäldä Perkeleldä, jotka
hänen seittemällä wahwalla nuoralla sitonet 0-
lit, kuljetettin takaperin sen owen tyqö jonga
he Wuoren siwulla nähnet olit. Tämä saatti
Rristirpn suuresti hämmästymään ja wapise«
maan, niinkuin myös hänen matkakumppanin»sa Toiwon; kuit-ngin rohkeni hän, sillä wälil»
lä kum Perkelet tätä miestä kuljetit, katzomaanjos ei hän händä lundisi? Ia hän seisoi epäi-,

lpM,
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lyresH, jos ei hän ollnt se, joka oli pois poi.
tenut Kaupungista Langemus; multa hän ei
.'aanut kuitengan hänen silmiänsä oikein näh.dä; sillä,hän annoi päänsä riprua. niinkuinwaras joka duomittu on Mutta kuin hän o-
li siwutten mennyt, äkkais Loiwo yhden pc,,
peri lapun hänen seljäsänsH, tämän päöllckir.

kansi l: Urt löyhä tunnustaja za li.
rottu peiko. (Apostuta)

Npt juuri muistuu minun mieleeni, ftnoi
Rristiny Taiwolle, mitä minulle kerran on vu.
hnttu, nimittäin mitä yhdelle hurffacille mie>
helle täft maasa on tapahtunut. Se oli yfi
nues, Hcikkoustoinen nimeldä sanqen hywj
ihminen, ja asu» Kaupungisa N>akainen. Hän
waelsi tätä tietä niinkuin mekin, ja tuli tälle
paikalle, johonga wielä tulee pri toinen tie
lawiun tien Portilda, joka kutzutan Ruole.
ntan kaduxi sen palzon murhan tähden kuin
siellä tavahiuu Täsä wuowais
ruweta matamaan. Nyt tapahtui niin, että
kolme ffälmiä
kadulle, heidän oli. pelkuri, G?ä,
ustomen ja ne olit kolme Welje.
stä, kosta he Hcikroustoism ökkllsit, juorit be
takaperin hänen tygöl IH. Tämä hnwa mics
oli juuri unestansa herännyt, ja ylösnousema»
sa matkalle läbterensä,, siiis samasa karkaisit
he kaikki kolnn hänen päällensä, uhkaisit ja
kostit hänen seisomaan -HeiktoU»
stoi!'en pel;ästyi, ja muuttui milckuin
lumi, ja kadetti kaiken woiw.an stkä taistella
että paeta, pelkuri sanoi: Andakat tänne kuk«

la<
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laronne; mutta hän ei joutunut'sen kansia
niin siewästi; sillä hän ei tahtonut rahojansa
lernasti hukata. Gpäustoinen juuri samaa tie.
lä hänen tygönsä, pisti kätensä hänen tassuun,
sa ja otti hänen hopia kukkaronsa uloS. Hcik.
koustoinen huusi: War"aat, warkaat; mutta
Velkapää löi händä fnu-valla joka hänen kä.
deftnsä oli, päätä wasten, niin että hän yh«
della lyömisellä kaatui maahan Siinä makaiS
hän/ )a weri niin kauhiastt kuin olis
hän kulmiin ja kuolisi juosnut. Warkaat sei,,
so.t wähän aikaa siinä, mutta kuin he kuulit
Dg un kaukaa tuleman, ja pelkä«sit sen ole«
wa»» Suuren Armon Kaupuzgista oma.
tundo, ulin he juozit matkaansa, jäänneittä-
män hywän miehen siinä inaata ja itzexensä
murhettta. Kosta nyt wähän ajan perastH
Heikkouskoinen oli toindunut ja endisellensck
tullut za jällenS ylösnosnut, koki hän Hilja-
zem tietä myöden kontata. Tämä on se ta.
Ms, jonga minä lupaisin teille jutella.

Toiwo. Mutta ottiwatko he kaikki mltä
hänellä oli?

Rrestitry. Ei, sitä paikkaa johon hän oli
parhaan tawaransa katkenpt, ei he löytänet,
waikka he kyllä niitä hait; ja niin muodoin pi«
li hän ne wielä; mutta tämä hywä mies oli
suuresti murhellinen wahingonsa yli; sillä war-
lal oltl enemmän osan hänen reisu rahastansa
myötänsä wienet- Multa mitä he ei bäneldä
oltanct, oli niinkuin sanottu on, hänen paraS
lawaransa; hänellä oli myös wielä wähän pien.

dä
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dä rahaa jälillä; mutta tussin niin paljo, et»tä ne hänen matkansa loppuun piisata taisit.Jaa, jos minulle ei ole määrin pubuttu, on
hänen wielä täytynyt kerjäämäsäkln käydä,
hengensä ylöSpitömiseri; sillä parasta tawmz.
tansa ei hän tahtonut myydä. Hän teki nM
hän taisi, ja kerjäis toisinaan yhtä hp.
win kuiki hän monda kertaa, niin puhuarem,
nälkäisellä mahalla hpwät matkat.

Toiwo, Mutta eikös ollut ihme, ettei hehäneidä hänen todistustansa, jolla Kä!'en piti
Taiwaan Portista sisälle pääsemän, poisottanet?

Rristucy. Se oli kyllä ihme; mutta ei
he sila löytanet, ehkä hänen tunnusturens eti
«viisaudenS ei sitä estänyt; sillä koska hän slnt.
resti peljästyi heidän tulostansa, min ei hänel»
lä ollut wolmaa eikä ymmärrystä pienindWn
kätkeä, se tapahtui euämmin Jumalan
katzonuscsta, kuin hänen aikomisestansa, ettei
he silä kallista panttia saanet.

Toiws. Siitä mahtoi Känells suuri ilo dl»
la, ettei he hänen kallista tawaratansa saanet,

Rristiccy. Siitä olis hänellä kullä suun
ilo olla tainut, jos hän olls sitä nun käytlämit,
tuin hänen olis pitänyt; mutia se jota minul<
le tätä puhui, tiesi Mi.)ös jonoa, että hän sen
kan§a aiwan wähs koko matkalla tebnpt oli,
sen pelwon tähden kuin hän oli saanut, kosta
he hänen rahansa weit, zaa totisesti, kauwan
aikaa ei hän ajatellutkan sen päälle hän^mat»
kallansa, ja jos se, toisinans hänen nm.eensa

mul.
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Mistui, ja hänen olis pitänyt itzisns siitä loy.
Wltaman. niin tuli ajatus hänen wahingo,
stanft uudestaan hänelle niin sywäldä muistoon,
M kaikki muut ajaluxet sildä plösnielttin.

Toiwc». Ah wiheljäinen mies! se ei tai«
nut hänelle muutoin olla, tuin suureni spdä»
M kimuli.

Sydämen kiwufi, jaa, wiMisuurem sydämen kiwup, eikö meillä mpss
suuri murhe, jos meille olis niinkuin ftänello
lllpaluumlt, jos Me niin ja siihenlpgön w:elä haawoiteturi olisimme'tullet wie»
Mlla maalla, niinkuin hän Moin oli? Sö
vlt chme, ettei se wiheljäinen sielu
kuollut. Minulle on puhuttu, ettei hän koko
matkalla paljo muuta ole tehnyt, kuin surkia,
stl kutkuttanut ja watittanut. Ia jokaiselle
joiden tygö hän tuli, eli jotka tulit hänen tn»gönsä, jutteli hän, kuinga ja kusa hän työ»
jiettm, kutka ne olit, ja mitä kaikkea häneldä
»vietin, kuinga bän haawoitettin, ja että hän»Mhisä hengin sieldä pässi.

Mutta se on ihme, ettei tsmH ott-
saattanut hunöä waihetlamaan eli

»MMUän hänen potasta tawaratanft, että Hallolis silla itzlänsä matkallansa auttaa taitanut.
.

Rristlttp. Le puhutte siits niinkuin ss
Ma wiela .uomuzet on; sillä mlhingZ
»lis 'en talnut waihetta. eli kenelle oliSUn se:, tcnnut myydä? Koko siinä maasa,
lch niin rpöstcttin et hänen tawaratan,

2? sa
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sa pidelty mingään wäärlinä, e),
myös siitä wirwoituzesta kuin s,H<i M
saada lainut. Ilman sitä, jos ei hä, vlistai»
nut taworatansa Taiwaan Porzzsa ede« näyt.
tää, niin oliS hän ulos sulietuzi wuut sM
perinnöstä jota bän toiwoi, sen u? 5 Kän nnM
hywin, ja se olis hänelle paljo v
tullut kuin tuhannen warkan
ja pahateko»

Coiwö. teoletlci niin pikainen.m,,
nun Weljeni? Esau myi esikoisudensa .keli.
den yhteen Puuto Katiin, kusa . HH,
nen esikoisudensa 01l bänen suurin tatvaranso.
Myi ei olisHeikkoustoinen sitä samaa m>öj
tehdä tainuttz

Kristittp, Se on tosi, Ebr l2: 16 EsM
myi tosin hänen esikoisudensa oikeuden ja min
tele myös mont hänen kantzänsa, ja ulossulke-
wat, itze itzensä suurimmasta siunauksia, .-liiN'
kuin hangin wiheljäinen. Mutta teidän p«IH
etoitus heidän tilainsa wälillä tekemän Efaun
esitolsuus oli nyt Seremoniallinen; mutta Heib
koustoism tawaran karcha ei ollut nän laita,
Esaun watza oli hänen Jumalansa; nmtta
Heikköustoisen tykönä ei se niin ollut. Esaun
syndi seisoi hänen lihamsesa hlmosansa; mum
Heikkoustoisen kanHa ei se ollut niln. Esaullo
ei ollut muuta päälletarkoitust§, kuin sM
töyttää himoansa; sisss hän sanoi Minä tuo.
len kuirengin; micä minun esitoisudesta on, l
Mos. 25: 32; multa Heikkoustoinen, ehkä hh
nen osansa oli ainoastanS heikko usto, tuli
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fmnmmgin sildä hänen uffoldansa takaperin
pidetM senkaltaisesta ylitzekäpmisestä. Ia st
leki että hän tamaransa tunsi, ja ar«ais kal»limmari, kuin että hän sen olis mrpnpt, niin»
kuin Esau hänen kansia teki. Et
le lue misään, että Esaulla oli uffo, eiy ei
minkan paljöo kuin Heikkoi,ffoisella Ia sen»
tädden ei ole ihme jos se, jonga tykönä aino»
astans liha Waldittata kandaa, niinkuin stuffottoman ihmisen tykönä teke. myppi hänenesMsuUdcnsa, sielunsa ja kaikki tylmi, jos stwieiä olis Petkelelle hetwetisä. Sillä stiNMoi.sen koisia on laita luuri niinkuin MetzH.aasiNtorwesa, kosto hän heidestä hengittää
ja juoxee, niin ei taida hända a,etwa,
letcm 2: 24. Kosta he owat yhden eli toisenhulluuden eteensä ottanet, niin tahtomat HSsen myös täyttää maikka se wielä mitä maxais.Mutta Heikkouskoinen oli toisesta laadusta, hä.Nen sydämensä tarkotti Jumalisten asiain pääl.
le, Kän rakast» niitä kuin hengellisiä ja ylhäl.
ha M; mixi ol:s hän, joka niin mieldynyt
oli. myynyt jos wielä joku olisniisiä hindaakin tarionut, ja kuinga olis hän-st'«e tävltänpt sielunsa niin tyhjinä ja mitättö.mi3ä kuppaleilla. Pitäissö ihmisen myymän
sielunsa tawaran ruumistansa täyttäärensä?
Eli tainko joku haukutella kobkyläistH istumaantMon Päällä ja siitä syömään niinkuin korp.
Pt. Ehkä yri ussotoin panee pandizi, waibet,
tavi ja nwupi kalkki mitä hänellä on, j>:dastensa täpttää lihallista himoansa ja
la siinä, min ei kummingan st, jolla on

N 2 p^i
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yri elämä uffo, ehkä se heikkokin olis, niiniee; ja täsä seisoo eroitusi
Toiwo. Sen minä tunnustan; mutta lei.

dän pikaisudenne tähden tahdoin minä wähäl<
dä närkästyä.

Rristmy. Mifi niin? Minä mertaan t?i.
dsn nyt pieniin linnun poikiin, jotka, kosta
heillä wielä kuori päänä on, ymbsrins juozen»
delewat, kosta ei lie kuitengan näe eikä mn.
ne tietä. Multa mengät sen siwutten, ja ka.
tzokctt ainoostans itze asian päälle, josta me o.
lemme riidellet, nitn tetdän ja minun wälillä»
ni ei enä phtäksn riitaa ole.

Toiwo. Mutta, Kristitty, minä uston et»
tä ne kolme wierasta olit kyllä hendut, luulet»
tako että he muutoin okisiwat niin pois juos.
net, niin pian kuin he kohinan kuulit, luul»
dsn että joku tulls, Mifl ei Heikkoussoinei!
vsottanut itziänsä miehullisexi? Minun luul.
daxeni olis hänen pitänyt itzensä beitä wastan
asettaman, ia sitten wasta, kuin hänellä ei enä
muuta neuwoo ollut, itzensä andaman.

Rristircy. Että he omat ollet pelkurit,
siitä puhuu moni; mutta kiusauxen eli koeturen
aikana, löytämät Harmat sen niin oleman. Et«
ts te miehullisudesta puhuitte, niin ei ollut
HeMoustoi<eUa senkaltaista. Niin paljon kuin
tmnä teistä ymmärrän, minun Weljeni, nun
luulen minä, että jos te olisitte ollet hänen si»asansa, niin olisitta te ensin ottanet wähää wa>
stan, ja sitten antzanet itzenne fangifi. Nyt

oletta

196



Kristityn waessus Ijankaikkifuteen.

elettä te kyllä miehullinen, että he meistä min
kaukana owat, mutta mitä et te mahdais ieh'
dä jos he kuran kohtaisit teitä, niinkuin nyt
hänoä.

Mutta toiftß muistäkat myös., että he s-
ivat matkustawalsten Tie.rpowärit, hs owat
pohjattoman sywypden Kuningan palweljat,
joka heille, jos he händä tarwitzewat, itzekkm
awuzi tulee, ja hämn äänensä on niinkuin
kiljuman Jalopeuran i Pet. 5: 8 Minä o,
ien mpös terran, niinkuin HeiktoustomenZin,
siinä waarasa ollut, ja löytänyt, kuinga hlr-
Vuinen ja peljättäwä asia se on. Nämat kol-
me pahanilkistä tuliwat myös kerran minun
päälleni; minä asetin itzeni niinkuin Kristityn
lulee, heitä wastan, he huusit ainoastans ke?.
ran, niin tuli heidän Mestarinsa juosten; mi-
nä tahdoin silloin / niinkuin sanotaan, andaa
hengeni puoleen äyriin; mutta Jumalan edes-
latzomisen kautta tulin minä koetsldun sota«
aseitlen kansia warustetuK Ia ehkä minä o.
lin niin naarniffoittu, löysin minä kuitengin
luiuZa rastas se on, itziäni niinkuin mies köyt-
tää. Ei prikän muu taida sanoa, mitä kaik-
kea siinä sodasa tapahdui, Nm se jota itze sa-
«nalla muotoa sotinut on.

Toiwo. Te näette kuitengin, sitä he juo-
M pois, niin pian kuin he» luulit Smirm Ar-
mon tulosa olewan.

Rristirry. Se on toss, sekä hs että hei-dän Herransa owat usein paksnsa ottanet, kuin
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Suuri Armo itzenfä näyttänyt on. Ia vngose ihme, hsn on pxi KuningM seurasta, nnnHuston että te teette eroitUlen ybden, HeUou>stoiftn jq Kunlngan Gocq- GanMrin wäkllä.kaikki Kuningan alamaiset ole Sangore ta.
eikä wvös iaido sodafa sitä sukkelulca ,a woi-
Ma osotfaa kuin he Ongo se hywin perän»
azateidu. etts yhden heikon lapsen pchäis tai.
jaman Gohalhin kanssa olla, niinkuin David?
Eli että wcn-pufefa härjän woiwa löytpp?
Muutamat owat wäkewät, muutamat tieuot,
Muutamilla on usso suvpi ja wahwa, toisillq
sitä wastan on hän beitko. Tämä «nes oli y

niistä heikoista, ja sentähhen tapahtui hi»
pelle niin huonosti,

Toiwo. Minä soisin että heillä olis Guu<
pj Armo edestl ollut, hänen siasansa»

Bnstirtp. Jos hangin olis ollut, kuka,
ties hänelläkin oliS kulhäifesn tekemistä olll>t.
Sillä sen taihan minä syystä sanoa, että M
Gumi taitaa Gota<aseiten kan§H miisa»
sii «tzensä menettää, ja niin kauwan tuin hän
taitaa ne miekan terän edefä pitää, cmdaa ja
on myös mldanut' heille kyllä tekemista kw
tenäin fysta he ermomattain HämmästyxM
ja OpäilyxM, eli jollakin muulla händä ai'
wan liki tulla taitamat, niin on hänellä kMtekemistä efiäxensä, ettei he Kändä saata pa>
koon menemään Ia kosta ihminen jalkainal'
la makäa, tiedätte plön hywin mitä hän tch
da taitaa.

Mg Guurm Armoa mpZS tarkaastt O
lniin
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MM katzoo, hän on siinä näkemä moninaisia
«M, jotka todistamat mitä minä sanonut 0.
len, Minä olen kerran puhuttaman kuullut,
eltä häne-s olis pitänyt sanoman, kosta hän
heidän fanZ.u.s sodasa oli: 2 Corint. 1: 8,9.

epäilenilne jo meidän hengestämme. ja pää,
timmc i>?ell?!Nlne ecrä meidän piri kuolema».
Kuinga,saat»t nämät pHhanelkiset Davidin it>
kemään, huokailemaan ja walittamaan, niin.
luin myös Hemanin ja Hiffian, ehkä Ke olit
Manansa Kuningan Sangarit,-piti heidän
kuitengin hymin, ja kaikella ahkerudella maa-
rin ottaman, koska nämät heidän päällensä
karkaisit, jaheitä peljätit Pietari tahdoi myös
kerran koetella, mitä hän tehdä taidaiS; mut-
ta. eM muutamat sanomat hänen parhaim-
man Apostolein seasa ollen, tuli hän wih«
doin heildä niin peljätetyxi, että hän pelkäis
halpaa palkka piikaa. Ilman sitä on heidän
Klinikansa niin aiwan liki heitä, niin ettH
he hänen aina löytämät. Hän ei ole koffaan
niin kaukaa, ettei bän heitä kuulis, ja kuin
niin tarwilan, tulee hän heille, jos jollain muo»
too maan mahdollinen on, kohta awuri. Hä»
nestä sanotaan, Job. 4l: 17, lc. Jos hänen
tpgönsä mennään miekalla eli keihällä, aseilla
ell haarnissoilla, niin ei hän itziäns liiV>;ra. M
hän tottele rautaa enä kuin kortta, eikäwastes
enä kuin lahopuuta, händä nuolet tarko.
ta, ja lingo kiwet owac hänelle niinkuin aks,
nar. N?asara on hänen edesans niinkuin kop,
si, hän pilrka liehuwira keihäitä. Mitäs fenlsatuisen asian kantza tehdä taittan? Se on
tosi/ jos ibmisM «US jsta aika hewoinen, jo-

sta
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st' puhuu, ja ynnä ymmärrys ja rohke»
Us sitä ratzastaa; niin taldalsto hän sitlengään
jotain erinomaista tebdä; taidutros kaunistaa
hänen kaulansa hirnumisella, raidarkos pel.
järrää hänen niinkuin heinäsirkan? pcljättäpä
on hänen sieramirtcnsa päristys kaiwaa
maata kawiollanft, w on rienminell wäkcwv.
dcsänsä; ja menee sora aseira wastaN. Hän
Nauraa pelkoa ja ei hämmästy; eikä pakene
Mekkaa, Gdkä wielä wiini kalists händäwa.
stan, kcchär ja kilwer wälkkyisir. -Hän klwr<
stu. pudistelee )a kaiwaa maata; ja ei rottele
rooskirouwen helinärä, Rosta wastilorwtt he<
Näin soi, luihraa hän: -Hui; ja hcustaa sodan
tamnba, niin supo? päämiesten huudon ja rie<
mun Job. H9' 22, 2Z 28' Mutla semmoiset
j,<l a°mlenet kuin minä ja te oletta, ös-kämme
kostan toiwottako kohdata wiholllsia; älkän',!ue
myös kerffoko, että me sen poremmin 'telisim»
me, kuin me toisista kuulemme, että
tarhansa käynyt on pitM suuria
ajatupa tykönämme me»dän miehullisundestam»
we; sillä se tekee, koeluxen eli kiusauren aika.
na, enimitien kukkein hnonommap. Gen todi»
sius on Pietari, josta minä ennen puhunut o.
len; hän tahdot ylistää itziansä jaa, hän tah«
doi. niinkuin hänen hutkendelewainen mielen»sa hänelle sanoi, sen paremmin tehdä, ja e-
nämmin Mestarinsa edestä sotia kuin kaikki
muut ihmiset; mutta kuka on jostus niin ales
lyödyxi tullut za somemmin langenut kuin hän?

Kosta me sils kuolemme senkaltaisesta rpö»
stänuftsta Kuningan vhieisellä Tiellä, pitä.mci.

dän
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hzn taxi asiata tekemin, Ensin, että meitzem,
,»e hpwin haaryistoztamme, ja niin muodoin
käymme, ja ennen kaikkia »varustamme itzemms
bpwm kilwellä; sillä st tapahtui amoastans sen
PlMoresa, että hän, joka niin miebullinen oli,
luileligln tapdpi tämän Lewiatbanin edestä pa-
loon luenns. Sillä se on witzi, että koffa
millä sitä ei ole, niin ei hän meitä wähMnMä, sanoo hän., joka tsimän so.
d>m päälle hpivin ymmärsi. Ephes, 6:16, Gil,
M' kaitaa orcakaar uston kilpi, jslla re cai«
dattt sanlmnttct kaikki sen ruman rulisec nuo,
lec, Se on Myös torpellinen, että me anomme
Kuningalda «varjelusta tiellä että hänitzemei»tä seurata ja johdattaa tähtois. Se saatti Da-
vidin iluitzemaan itze pimiäsä eli Kuo»
leman warwn Laazosa, ja Moscs tahdot mie»
lulftpimin kuolla paikalla iolla hän loisoi, kuin
affes?akaan astua ilman Jumalala, 2 Mos K.
33: ig. Ö! minun Wsljeni, jos hän meidän
tanhamme kulkea tahtoo, ketä pchäiS meioän
pelkäämän; ei kymmendskan tuhatta jotka i-
tzens meitä wastan asettamat, Psalm. 3:7»Mutta ilman hänetä tulee mpös kalkkein pa-
ras auttaja itze maahan lpodyxi.

Mitä minuun iulee, niin olen minä myös
kerran tätä ennen sodasa ollut, ja ehkä minä
wielä hänen huwyydensä kautta joka varas on,
elosa olen, niinkuin te näette, niin en minä kui<
lengan taida minun urhollisuuttani ylistää.
Minun olis hvwä mieleni, joS en minä enH
tulis senkaltaista Mutta winä
pelkän, ettem me ole kaikaa waaroja wleiä

yiitze»
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plitzewoittanet. Olkon kuitengin sen kansia
kuinga hywänsä; niinkuin Jalopeura ja Kar»
Hu et ole minua wielä ylösniellet, niin toiwoy
minä muös että lu?na!a on minun pelastawq
niistä pian tulewaisista pmbärinSleikkamatto.
mistä Philiftereistä.

Tämän päälle weisais taas niin,
kuin seuraa;

1.
M heikkouffoinen kpl! suuress hsmmästypi,

sodan elehen händ käyinään waahitan;
Häld woimat wukce pois ja spdän peljäsiupi,

Niin ett' hän helposti kyll maahan kaadelan.
Mutt' Wäkemä slil ei niin paljon huoli 5

Gill wastaanseisoa hän tatta kmMi nuotti.
2

IZka siit' kiitosta itzellens omax tahtoa,
Kuin tulee SangarM j.,, heitä odottaa;

Niin Päänuest hän ensin pppts
mahta

Sitt' jlwkkoo jällen on huokiambi karkotta.
Sä ustoll', toiwoll', rukouM' woitat
Ia wihollises kalkk' toMs pojes soitat.

Niinmuodoin käwit he jotain rohkiasti,
Taira,natoin sturais heitä- Wihdoin tulit he
yhdelle paikalle, josa he näjit polun, ja joka
Myös näytti oleman se oikia Tie, jota heidän
waelhaman piti. Täsä ei he tietäneet kumpa<
mnka heidän piti walitzeman; sillä molemmat
näytti heillen oleman ostiat Ia sentähden sei»
ftit he wähän Maa alallansa, ja ajattelit mi-

t«
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<z heidän pitä tekemän. Siiliä samafa kuin
he tiestä niin arwelif, tuli vxi Munani Hei-
din logönsä; muita hän oli itzensä yhdellä ftn«
geN köykäsellä waatteNa peittänyt Hän kusyj
hnldä. nuri he siinä seisoit? He massaisit, et»
lä he waellaisit Taiwaan Kaupungia päin;
Mtta ei nyt tietänet kumpanonka tie heidänpttä sinne walitzeman, Seuratkat minua, sa<
M hän, tämä on se tie, jolla minä nyt wael,
lan. He seuraisit hä-idä siis sitä tietä, joka
Man tien wierefH oli, ja tulit niinll'.uodoin
tuta etcmmäm sitä Kaupungista,
johon hewän menemän piti. Aina niin tau-was että he Kaupungia wähän ajan sisälle eiens multa siitä yi he huolmet,
maan seuraisit hsndä. Mutta he löysit itzen-sä, ennen kuin he itze sen hawaitzlwattan,
pfttunen werkkoon, iohon he molemmat M
yiin ttint istunet, ettei he lienet mitä heidän
piti tekemän. Ia juuri siinä samosa putois selvalkia waate sen mustan miehen seljästä, ja
sillotn näjit he misä he ol t Täsä mansit he
nyt hywän aikaa, kuikutiiwat ja »vaUttimat;
sillä he ei tainet itziäns siltä Ahl
sanoi Rristjcry kumppanillensa, nyt usen mi«
yä, kutngH minä olen enmyl; Paimenetkätkenet meitä kawahtama',n menäa>me wiet?
jeliöistä. Nyt me löyhämme nutä ft wusas
mies on sanonut, Galom Sanan! 29.Z. la,
ta lähimaistns kanszft hän hajoNsa
wnkHn hänen jalkain? men.

He annoit meissen myös tiedon tiestä, fg»
noi ToitvH, että me sen sitä paremmin löpts,

«N
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net olisimme; mutta me olemma ollet laiffal
sitä lukemaan, emmekä ole itze eteemme katzo.
net Turmelujen tietä wältläaremme. Täsä on
David oLut paljo wiisami>i kuin me; sillähänsanoo: Psalm. 17: 4. Minä minunj
sinun huuldes sanoisa, chnnstcn röistä, nmrha.
iän nellä. Sillä lailla makaisit he, ja itktt i,
tziänsä werkosa. Wihdoin näjit he yhden Rnl.
dän?äistn miehen tpgönlä tulewan, ja hänen
kädesänsä oli pieni tuossa. Kuin hän sille pai.
kalle tuli josa he olit, fysyi hsn heiltä: Mi.
siä he tulit ja mitä he siinä tekiwät? He wa.
fiaifit, että he olit wiheljäiset matkamiebet, jot.
ka wÄelsit Swnin Wuorta psin; mutia että
he nyt olit tleidä pctetyp tullet phdeldä mu.
stalda mieheldä, joka oli itzensä waatettanut
walktain waatleisim, ja heille sanonut: Geu.
ratkat minua; sillä minä menen kans sinns.
Silloin sanoi se, jolla ruoEa kädssä oli: Se
oli pettäjä ja wäära 2lpostoli, joka on itzens
muuttanut walkeuden SnZeUxi, 2 Cor. »1:14.
Ia siinä samasa rewäis hän werkon rikki, ja
päästi heitä irti siitä, ja sanoi: Seuratkatnyt
minua, että minä teidän jällens oikialle tielle
auttaisin. Ia niinmuodoin wei hän heidän
jällens sille tielle, jonga he olit ylönandanet,
siinä kuin he seuraisit wietteliätä. Sitten ky-
syi hän heildä: misä he wiimmeis yönä makai-
sit? He vastaisit: Paimenden tykönä niills
suloisilla Wuorilla. Hän kysyi wielä, jos ei
he saaneet Paimenilda tietoa tiestä? Ia
kuin he sanoit saanensa; kysyi hän heildä, jos
h? ei alahallans seisoisansa ottanet ylös polve-
stansa lieto.kirM, jonga he saanet olit/ kerta-

kan
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kan plilukearensa? He wastaisit: ei. Ia kuin
heildä kysyttiin, mifi ei sitä ole lehnet; sanoit
he sen unboltanensa. Wielä kysyi hän, jos ei
Paimenet ole heitä käffenyt ttziänsä kawahta.
maan pettäistä k Kästit, wastaisit he; mutta
emme tainet ajatella että se liehakoi tzia ja kau»
nisti puhuja oli senkaltainen.

Silloin käffi hän heidän andaa itziänsHkuritettaa; ja hän kuritti heitä melkeen kowa»
stl, heitä niinmuodoin opettaaMsa waeldaman
oikiota tietä. Ia siinä samala kuin hän hei'
lä niin kuritti, sanot nän: Joica minä
stan, niitä minä myös nuhtelen ja kuritan;
niin olkac siis aytvraria tehkär parannus, loh.
Ilm Z: 19, Sitten kssti hän heidän waelda.
maan tietänsä myöden, ja Kymin waarinotta»
maan niistä muista neuwoista kuin heillen Pai-
menet andanet olit. He kintt händä hänen
wän työnsä edestä, ja käwit hiljaxeen sitä hy-
«M tietä, ja lauloit toisinans tällä tawalla:

Katzokat täs Gionin maikamiebet,
Kuing tapahtuu tät lietä kulkewill',

BZlhingofeS suureri sä sen tiennet,
Jos poikest tield kisltpille polguiA.

2
Gill' syrjä-tiell' on wetkko wiritetty,

Ei itziäs siit' tahdo irti saud',
Jos jalat waan oikiald tieldä petty,

Niin spdän kpl! murhesa maata sim.
Ei
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3
Ei heidän kuitengan sinn' kuolla pidä,

He käändyköt lield' takaperin taas:
He nähdä saa, ettei muu kukan sitä

Öl' tehnyt heill', tuin wihollisct maas.
Wähsn aikaa sen jslken näjit he yhden

kaukaa tuleman juuri kohdastansa heidän ty.
gönfä, joka waelsi pyinänsä yhleistllä Tiellä.
Kosta Rriftitcy hänen näki, sanoi hän kump.
panillei.sa: Tuolia näen minä yhden joka on
selkänsä Sionia päin käändänpt> ja tulee suö«
taan meitäwostan Toiwo sano!: Katzokaain.
Me npt bymln perään ettei se mpös meltä wiet,
tele. Sillä wäullä tuli hän aina likemmäs
ja likemmäs; wiimmen tulit he yhteen,, hä»
nen nimensä olt Arheist Hän kysyi heildä:
Mibingä de mieliwär? Rnstltty sanoi: Me
mäellämme Monin Wuorelle Niin tupes A«
theist suuresti nauramaan, Rristitty sanoi: Mi,
pte ni:n nauratte? Hän lvastaiHi Sentäh»
den, eitä te olettamin »rinkertaiset ollet, ja
eleenottanet semmoisen rnsun, josta teillä ei
ole ml-uta kuin waiw.)a ja rasitusta. Xristit»
ty sanoi wietä: Kuipga niin Gstäwäni luu<
leltako te ettemme saa mitään? Atheist sanoi!
Mitä saa? Ei sitä paitt.i ole misäan losta te
uneMte, ei ei koko maiimasa Se on oikein,

. sanoi sen pääll-; multa st on tule,
wci.csa maiimasa Ächcift sanoi:. Kuin mi
näkin kolonani ja svndymä maallani olin, kuu
lin minä juuri sitä s:m a puhuttaman, kuu
te nyt sanotte Ia sen puhen päälle mi
nä matkaan, sitä kerran ja olsi

siti
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sitä Kaupungia hywin wuotta
hokenut; mutta en enembätä sittä wielä näh-
nyt kuin matkalle lähteisänikän- Rristittp wa-
NaiS: Mutta me molemmat olemma kuullet
ja uffonöt. että semmoinen paikka pitäis löp»
tpMän. Acheist sanoi taas: Jos
elis sitä uffonut kotona ollesani, niin en olis
mnä iullut näin kauwas sitä etzein. Multa
kosta nunä en ole Kaupungia löytänyt, ja
wiDin olisin mwä hänen löytänyt jos se olis
Mut; stllä minä olen jo stembänä ollut kuin
le, niin käännyin minä nyt takaperin, ja e»
tzin itziäni huwilella niisä kappaleifa jotka mi»
nä olen plönanbatUtt, toiwoden sitä, kuin mi-
nä nyt näen, ettei sitä olekkan,

Rristcrtp käänsi itzensä matkakumppanin,sa Toiwon tpqön, ja sano:: Ongo se tosi mi-
tä tämä mies sanoo? Hw wastais: Katzo»
lat perään, ettei hän myös ole yxi wietteM,
siä Muistakat mitä se meille jo matanut on,
tltä me olemme senkaltaisia wieraita kuulellet
ja totellet. Mitä? Eikö Sionin wuokta pidä
oleman? Emmekö jo niillä suloisilla Wuorilla
nähnet Taimaan Porttia? Eikö meidän nyt
pidä uffosa waeldaman? 2 Cor, g: 7 Lähde-
tän kohta matkalle, ettei se mies ruostan kans-sa taas meidän tygömme tulis. Teidän olis
pitänyt paneman minun eteeni jonga
minä nyt annan teidän kuulla: Lakka Minntt
poikani kuuldetemasta sttä neuwoa, wka sinun
wietcelee pois roiltteliisesta opista, Salom. Sa»
nal. 19: 27. Minä sanon, älkäämme bändH
kuuletko; waan ustokamme sietnmme tallella pi-
tämiseen, Hebr. iu: zs. Nri,
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Nristitcy, Minun Weljeni! En minä li.
seltanui tälä kysymystä «eidsn eteenne niinkuin
minä epäilisin meidän uskomme totuudesta; mut«
ta minä tahdon teitä ainoastans koetella, j,
teidän howän sudämenne hedelmät walkeutccn
saattaa. Mitä tähän mieheen tulee, niin tie»
dän minä, että hän on sowaistu, tämän mail.
man lumalalda, i loh. 2: 11. lähtekäämme
siis molemmat matkalle;, sillä me tiedämme et>
tä me olemme totuuden ustonet, ja bänesH el
ole Npt riemuitzen minä Jumalan
kunnian tonvosa, sanoi Toino. Ia niinmuo»
doin käänsit itzensä pois siitä ihmisestä ja hin
nauroi htidän jälkeensä, ja meni myös mat.
kaar.sa.

Minä näjin myös minun unesani, että hs
wlhdHin tulit yhleen wisiiin ma«kundaan, josa
ilma on siitä luonnosta, että se tekee ne un«l»
jatsexi, jotka niinkuin muukalaiset sille maalle
lulewat Täällä oli Toiwo sangen hidas, ja
hänen silmänsä sangen rastaat unesta, jonM
tähden hän sanoi Rristitylle: Minua rupe niin
multamaan. että nunä tuffin taidan silmiäni
enä auki pitää. Pannan tähän aikaa
maata.

Rristicry. si millään muotoo; etlen Möl
niin nukkuisi, ettemme kostan enä ylösnouse.

Toirvo. Nixi ei, minun Weljeni! uni on
tyutätekewäisille suloinen; metaidmsimme tulla

jos me wähätt lepäisimme.
Kristitty Ettäkö ie muista, kuinga pxi

Pai»
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Paimenista kästi moitä itziämme kawabtamaan
M noidutulla maalla? sen kan§a eihän muu«
la pmmärtänpt, kuin että meidän pitä itzläm»
me karttaman unesta. Eentähden älkäämme
inäatko nilntuin waan walwokamme js
vikamme rairic, i Thetzal. 3: 6.

Toiwö. Minä tunnustan ltzeni wikapäH.
ja jos minä täsä yzinäni olisin ollut, niin

minä olisin makaamisen kautta kuoleman waa»
taan joutunut.. Vtut näen minä että se on to-
si mitä se wiisas mies on sanonut, Salon».
Saarnaj. 4: 9- on parenibi kuin
Hamuan tähän asti on teidän ktwtzakäpmisen»
ne minulle hpwä työ ollut, ja teidän työnne
M teille hywin maMuzi tuleman-

Aristwp. itulkat siis että me unetjaisu»
hin estäisimme, alotetan pxi plosrakendawai-
nen kantzapuhe.

Toiwo. Mielelläni, kaikesta fydämestck.
Rristitcp. Mutta mistä Me olkaamme?
Toiwd. Siitä kuin Jumala meidän kans»samme alkoi; mutta alottakat te, joS teille mm

kelpaa.
Rristittp. Minä tahdon teidän edesänne

wsin tämän Weisun laulaa:
z.

Koff' silmät Uneen painuu tahto/
Niin waara owen takan on,

Hän meidän päällem silloin wahlaa;
Siis paras neuwo siihen on:
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Ett Weljet toinen toistanS etzii,
Niin unen lralda meistä expy^

2.
Kokous rakkan Isän Lasten,

Ei meitä uneen nukkuu ann',
M taita autta nopiammasti,

Kuin toinen ombi luullutkan.
Ia Kristillisen puhen kerall'
Me rastaasi unest taibam heräillä

3-
Gionm asujämet mahtaä,

ToisianS uffost' autta täsll',
Niin wibollisens saisit nähdä

paennexi häpiäll'.
Kuing Helmet siitä bämmästyis.
Ia lasten joukko enäntzpis.
Rristittp. Nyt tahdon minä kerran teidän

eteenne sen kpsympxen asettaa? Kuinga tulit»
ta te niihin ajMM niin tekemään kuin tt
nut teette?

Toiwö. Minä huwitin itzläni kaUwaN aK
kaa niisä kappaleisa kuin Näky, ja meidän mark»
kinoiltamme myystellän. Jotka olisit minun,
niinkuin minä uskon > ijankaikkiseett kabotuxeeli
spösnet, jos Minä nnsä kauwemman aikaa wii»
ppnpt olisin.

Rristittp. MiMs tappatet ne siis otit?
Toiws. Mailman tawatat ja rikkaus.

Minä huwitttlin mpös itziäni suuresti juopu»
misesa, plön spömisesä ja juomisesa, kiroilemi.

sesa/
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sesa, watbesa ja saastaisudesa, Sabbathm ylön»
lctzesa, ja kaikesa kuin kadottawaiNen on> Wih.
hoin ymmärsin minä, Jumalisten asiain kuule-
misen ja tutkistelemien kautta> niinhywin teil.
di kuin teidän rattaalda Weljeldännekin UM.
linen, joka hänen uskonsa ja pyhän waellUren-sa tähden Turhuuden markkinoilla tapettia,
että niitten loppu on kuolema, Rom. 6: 21.,
ja että niitten tähden Jumalan wiha tulet epä,
ustoisten päälle, Ephes. g: 6.

Rristitty. Tutittako ie tästä tohdastanshtitzewoiteluri.
iliöiwo U; en Minä iatnut alusa Nlin

plan tuta sitä pahaa kuin synnisä on, engä ki-
rousta, joka sen päälle seuraa' waan koska mi-
nun omatundoni ensin rupes liikkuman, jaSa»
tia minua peljättämään, pyysin minä painaa
silmiäni kiini silbä walolda.

Rristitrp. Mikä dli fyr). että te enfimäis
sesä Jumalan hywän Hengen waikutMsa i-
tzenne niin menetitte?

Toiwo. Spyt ollt nämät: t. Minä en
tietänyt engä peräänajatellut, että lUmata syn-
nin tunnon kautta alkaa käändymisen lyön syn-
dlsesä. 2. Spndi oli Minun lihalleni wielä san-
gen malia, ja minä en ollut Mieldynpt sttä y.
lönandamaan. z. Minä en tienyt tuinga mi»
nun piti eroittaman itzeni »vanhasta seurastani;
heidän läsnäolemisensa ja heidän tekonsa olit
Minulle sangen rakkat. 4- Ne hetket, joina
synnin tundo minusa tundui, olit minulle niin

O a ra-
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rastat ia sodändä kiwistelewäiset, etten minä
Nlltä kärsiä woinM; Ei; ei niinkän paljo, etl.

minä niitten päällen olisin iloisella mielellä
ajatellut.

Rnstitty. Se näpttä niin, että teillä kui»
tengin olis toisinaan synnin tunnon ja mur-
hen alla wähän helpombi ollut.
, Toiwo. Niin se oli; mutta se langesai.
na uudestaan minun ssdämeheni, ja silloin olise niin, rastas kuin ennengln, jaa, wielä pal.
joo rastäambl.

Rristirt.s. Mutta mikä teille siiZ muistltt»
ti uudestaan seidan spndinne?

Toiwo. Moninaiset asiat, niinkuin: i.
Kosta minua joku Jumalinen ihminen kadu!»
la köhtais.

2. Kuin Minä kuulln jongunBibliasta lu»
kewan.

3. Kultt minulla oli joku päänkipu eli
sairaus.

4. Kuin minulle sanottin, että joku mmm
Naapureistani oli tautim langenut.

5. Kuin minä kuulin jongun kuolleen jäl.
ken soitettawam

6. Kuin minä oman kuolemani päälle a-
jattelin.

7. Kuin minä kuutin muitten ihmisten pi«
kaisesti kuolleen.

Z. Erinomaltain kuin minä ajattelin, että
minun pian duomion eteen tuleman pitä.
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Kristitty. Toisittako te siis synnin Velan
ja kuorman niin helposti tyköänne pois lyks.
jä, kuin ;oku näistä asioista teidän eteenne tuli?

Aoiwo. Wn; sillä ft rippui niin Mni lM»
yun omasa tunnosani. Ia kuin minä ajatte,
lm käändää takaperin minun syndeini tygö,
waikka minun sydämeni oli sitä. wastan, niinse tuli minulle kahdenkertaiseni waiwaxi.

Rriftiny. Kmngas silloin itzenne käytittä?
LViy«>. Minä, ajattelin: Minun pitä ru«

weta elämätäni parandamaan« eli tulen minä
Muutoin ruotuni jakadotetuxi.

Kristitty. Mutta teittäkö te myös para«
sianne täytMxennL sitä^

T.oiwo. ' Tein. Minä kauhistuin ei aino»
astans minun syndejäni. waan mpös minun
siMistH seuraani jakansiakäymistäni. Ia minct
rupesin Jumalisia astareila tekemään niinkuin
rukoilemaan, lukemaan< walittgmaan synnin p»
litze, totuutta lähimäiselleni sanomaan, j. n. e<
jotka olis aiwan lawiat täsH ylösluetella»

Rristucy. LuuMtako te silwn hpwtn asiat
kansianne oleman?

, >»

Toiwo. Luulin, mutta ainoastans jongun
ajan; sillä wihdoin tuli koko minun endinen
KwottNMudeni uudestaan minun päälleni, eikä
minun paranneeni sitä estänyt-

Rristicrp. Kuingas se. niin tapahtui, t>
ffa te jo olitta itzenne parsndanet?

KHMo. M oliz MLMuaifet asiat, k^zm
/ sen
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ftn minusa matkaan saatit, erinsmaltain sem,
moiset Raamatun paikat kuin nämät owat:
Esai. 64: 6. Kaikki meidän wanhurMudemmy
yn niinkuin saastainen waare, Rom Z'. 20. Gi
Eritään liha taida Kain töiden kaurra wanyup,
stautetnxi tuUa. Luc. 17: iQ. Uos?a ce olerrg
Vaissi tehner, kuin reille kästetry on; niin sa«
notstt: Me dltzwme kelwMomar palweZjat;
me teimme sen kuin meidän piti tekemään, jq
muita senkaltaisia Raamatun paikkoja. Joista
mins siis tein tykönäni semmoisen päätören;
Kosta kaikki minun wanhurskaudeni on saa»
stainen waate; kosta Lain töiden kautta ei yxi«
kän liha taida wcmhurstaxi tulla, ja kosta M
olemme kelwMomat palweljat, kuin me olem-
me kaikki tehnet, mitä me ylimma welkapäät;
Niin ei se ole muu kuin hulluus, että minä
toiwon itzellem jotain Taiwasta Lain kautta.
Wielä ajattelin ynnä: Jos joku yhteen Haup->
pa'puodiin tekee sata leiwistaä welkaa; ja sen
jälkeen maxaa kaikki mitä hän sitten ostaa zniin on Kauppamies händä kuitengin welko,
wa, ja heittää hänen fangeutecn hänen wan'
han welkansa tähden, joka wielä hänen wel<
ka-kirjasansa maxamatoinna seisoo,, siihen aD
kuin hän on sen myös maxanut-

Rnstittp. Kuinga ss, sopii teidän päät,
lenne.

Taiwo. Kuinga? katzokat, minä ajatlS'
lin tykönäni: Minä olen minun synneilläni,
suuren welan Jumalan welka > regesteriin teh«
nyt, ja mitä minä nyt paransin, ei taitanut
minun welkaani wähendää; ja sentähden Piti

mi'
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PINUN wielä kaiken tämän minun parandami,
seni alla joka aika ajatteleman, kuinga minun
piti kirouxesta wapapi vääsemän, jonga alle
ynnä olen itzeni, saattanut minun endisten yli-
tzekäymisteni kautta..

Rristirry. Se on bpwin. sowitettu. Rak-
kaani! puhutat enemmän.

Toiwo Siinä oli wielä jotain muutakin
fu'm minun teki lewottomaxi, myös jälken mi.
nun parannuxeni, nimittäin: Kosta minä tark-asti tulkein minun kaikkein paxhaitakin töitä-
ni, niin minä löysin uusia syndejä niisä, jot-
ka sekoitit itzensH minun papbaimbiin töihini.
Niinmuodoin täytyi minun siis päättää: että,
ilman sitä petosta kuin minä ennen harjoitta»
yut ylen, nilnhywin itzefäni, kuin minun wel.
wollisudeifani löytyy yhdefä ainoafa tyWni
synyejä ja wikoja kyllä/ jotka minun Helmet-
liin sysisit, jos minä wielä koko elämäni a-
M ennen, olisin saastatoinna oLuZ.

RristirrD. Mitäs Min teitte?
Minä en tiennyt itzekkän mitH

minun piti tekemän ennen kuin minä minun
sydämeni kuorman MollistUs ilmoitin; sillä hän
ja minä oleffeiimme usein pbdesä, ja hän sa»
noi minulle: Jos en minä itzelleni saa yhden
ihmisen wanhmjkautta, joka ei kostan ole syn«
diä tehnyt; niin ei minun eikä toto mailman
wanhurffaus taida minua auttaa.

Rrtstitr?. Luulittako te hänen jotta pu-
human?

Toi-
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Toiwo, Jos hän olis stn minulle sano,
yut 'silloin, kuin minä oman parannuLeni kans.sa itzläni hutyittelin ja lytywäinen olin,, oli,
sin minä hänen kätken hänen tvaiwansa edestähulluni kutzunutz mutta sitten kuin minä olinoppinut näkemään minun httkkoudsni ja syn,
tzinl, jotka ripuit minun parhaimisa aikonnsi,
fani, on minun, täytynyt hänen kanssansa yh.
iä ajatella.

Multa täisittäkö te uffoa, kuinhän ensikerran sitä teille sanoi, että joku pltM
löytymän, josta todella sanoa taitan,, että hänei ole kostan syndiä tehnyN

Toiwo. Minun täyty sanoa, että se ka«
jahti ensin melkeen oudolha minun korwisani;
mutta sitten kuin minä jotain enemmän hänenseurasansa olin, ja hänen, kansiansa puhelin»
tulin minä täydellisesti siitä yl.itzewoitetuzi.

Ettäkö te häneldä kysynet, km
la se ihmimn on, ia kuinga te hänen kautta»,
ft wauhurffaM tuktta?

Toiwo. Kysyin, ja. hsn sanot mmulle,
että se on Herra lesuS, joka istuu Jumalan
oikialla kädellä. Ia niin, sanoi hän-, tuletta
te hänen kauttansa wanhurffali, nimittäin,
luottamisella hänen päällensä, ja sen kuin hän
on tehnyt ja kärsinyt lihansa päiwinä ristifH
rippuisansa. Minä kysyin hämldä enemmäln
Kuinga yhden wanhurskaudella semmoinen moi-
ma olla taita, että st taita jongun toisen lu<
malan edesä wanhurskaLi tehdä? Hän sanoi

mt«
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minulle, että hän on Kaittiwaldias Jumala,
ja ettei hän ole sitä kuin hän on tehnyt, eikck
luolemata, jonga hän on kärsinyt/ tehnyt ja
kärsinyt itze edestänsä, waan minun edestän»;
sillä kaikki pitä minulle tygönlueturi tuleman,
joS minä hänen päällensä usson.

Bristmy. Ia kuinga to siis teitte?
Toiwo. Minä tein moninaisia käändeitä

minun uskoani wastan, ja ajattelin ettei häntahdois minua autuaxi tehdä.
Kristitty. Mitäs Uskollinen siihen sanoi?
Toiwo. Hän käski minun mennä hänen

lygönsä ja sitä koettelemaan Mutta minä sa-
noin, että se on ylpiä rohkeus. Hän sanoi:
Ei, sillä te otetta kutzuttu hänen tvgönsä tule-
maan. Ia hän andoi minulle yhden Kirjan
lesuren kutzumifesta, rohwaistareni itziäni sen
kansia, että minä sitä iloisemmin hänen tygön«
sä menisin. Josta Kirfasta hän kaffi minun
oleman makuutettu, että jokainen sana siins
on kallemdi kuin Taiwas ja maa, Math.
35 Silloin kysyln minähäneldä, mitä mi-
nun tekemän pitä kuin minä hänen tygönss
tulen? Hän sanoi, että minun koko sydämel-
läni ja sielullani Isää polwillani rukoileman
pitä, lerem- 29: 12. Psalm- 95: 6. että hän
minulle Poikansa ilmoittaa tah-dois- Minä kp.
spin wielä: Kuinga minun piti rukoureui hä«
nen eleensä wetämän? Hän sanoi: MenZät,
te olelta löytämä hänen istumasa Armoistuimet
la, 2 Mos. Kirj. 23: 22. ja Hebl. 16. am
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damaan anderi andamusta kaikille, jotka hsnefttygönsä tulemat» Minä sanoin wielä, ettenmlnä tiedä mitä Minun pitä sanoman jos mi»
yä hänen tygönsä tulisin? Hän kästi minun,
painamalla laipalla sanomaan niinkuin soutaa:
O! Jumala ole minulle spndistllo armollinen,
ja anna minun tuta ja uffoa lesuxen Kristu,
xen päälle; sillä minä näen, että minä ilman
hänen wanhurffauttansa, ja ilman uffota ts.
hän hänen wanhurffauteensa kokonansa onntz.
toin ja kahotettu otem Herra!, minä olen
kuullut, että sinä olet laupias Jumala, ja et.
tä sinä hiet/ sinun Poikas lesuren KristuM
säättänpt mailman Vapahtajani ja Uutuuzi.tekisi, ja etlä sinä ilman sitä tahdot miM.
läs andaq hänen semmoisille wiheljäisille syn«
disille kuin minä olen; ja minä olen tosin suu»
fi fyndiney. Herra ota tästä tilasta waarin,,
ja kirkasta sinun Armos minun sieluni autua,
zitekemisesä, lesuxen Kristuren sinun Poikas
kautta, Amen.

Rristiccy. Teittäkö te siis niinkuin teilh
olikäffotty?

Tein kyllä kerpan, ja kahdesti ja
lakkamata.

Rristirry Mutta ilmoittiko teillen myös
Isä Poikansa?

Ei ensi, ei mytzs loisella',, eikä
kolmannella, neljännellä, w.idennellä, ei myös
luudennellakan kerralla.

Rristiny. No mitäs sitten teitte?
Toi-
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Loiwo En minä tiennyt itzekkän sanoa,
mitä minun tekemän piti.

Rristirrx. Ettäkö te mielinet yltznandaa
Mkousta?

Loiwo. Mielin kyllä sata kertaa, jawie-
-16 niin monda kertaa sen jällen.

Kristitty. Mutta missä se tuli, ettet to
sitä tehnet-

Aoiwo, Minä uffoin sen todexi, kuin mi»
uulle oli sanottu, nimittäin, että ilman" Kri-
stuzen wanhurffautta ei koko mailma tainut
«ninua autuaxi tehdä; ja sentäbden ajattelin
minä fpdämesäni: Jos minä ylönannan Nu«
louxen, niin minä kuitengin kuolen. Minä
M laiha pahembata odotta, kuin kuolla Armo-
istuimen eteen. Ilman kaikkea sitä, langeis
Mnun mieleeni Hahak. 2: Z. Jos hän wiipy,
niin odota hända; hän culey totisesti, ja ei wii»

Sentähden pihin minä päälle Rccko.
Vfem siihen asti, että Isä ilmoitti minulle.Poi,
tansa.

Rristitty. Kuinga tuli hän telllen ilmoi-
tttuxi?

Toiwo. Mmä en nähnyt händä ruumil,
lisillä silinilläni; waan pmmärrpreni silmillä,
Epbes. l. 18. ja le tapahtui tällä tawalla:
Vhtenä wisiinä päiwänä olm minä suuresti
murhellinen, ja minun luuldaxeni murhellisem»
bi kuin minä elinaikanani muulloin ollut olin.
Ia tämä murhe ilmandui minulle minun son-
dein» suuruuden ja kauheuden näkemisestä. Ia

luin
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kuin el minulla ollut muuta odl>tettawaa,,kui»
Helwetti. ja minun sieluni ijankaikkinen kado»
tus., olin minä yhtä äkkiä näkemänäU Herran
lesuxen, niinkuin Taiwaasta minun tygöni a»
les tuleman, ja sanoman'- Usto -Hepran le,suxen päälle, niin sinä rulec «umapi. Multa
minä sanom! Minä olen suuri, sangen suuri
spndinen. Hän wastais:. Txdx mumnUrmoo,
«n Ia kuin minä kysyin: Herra mikä on U».
fto? Niin näjin minä näistä sanoista: Jolla,
tulee minun tygöni ei hän suingaan isoo,
loka uskoo minun päälleni ei hän kostall
loh. K: 33. että uffoa ja tulla on yhtäläinen
ja että se-joka tulee, se on: Sydämellänsä ja.
halullansa menee Kristuxen tpgö au.
tuaxi hänen kauttansa, hän myös totHsti Kri,
sturen päälle ustoo. Sillon kMhmt minun sil»
mani wettä täyteen, ja minä.kysyin eoespäin:
Mutta Herra!, taitaako niin suuri fyndinen!
kuin minä olen, stnulda vlösotetM ja sin<un
kauttas autuaxi tulla? Sillon kuulm minä
hänen sanoman: Jota minlm tWäni cule, si»
eä en minä heirä ulos, loh. 6: 3?. Minä ky»
syin Mutta Herra, kuinga. pitä mi»
nyn sinua tutkiman., kuin minä sinun WMtulen, että minun uffoni stnun päälles oikein
perustetuki tulis? Ia hän sanoi: Rrv
stus on mailmaancuttur, syndistä wapahraniaail
H Timot, i: 15. -Hän on Lain wppu-, jokai?
tzells ustoroaiftllo wanhurstaudexi, Rom.. 10.: 4.

on meidän syndeimme rähden annettu u«,
tos, i« ineidän wanhurstauccamisemme rähden
herätetty xlös, Nom. 4: 25. Hän on meitä
kakastgnut ja lunastanut werMttsH, .Ilm. K.

O: 9.
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tz: Y on wälimiw Jumalan ja meidän
wälillä, i Tim. 2: 5. "Hän elää aina ja rukoi.
ie meidnn edestämme, Ebr. ?: 2Z. Joista kai»
lista minä tein semmoisen päätören, että minun
pitä wanhurffaudeni hänen Personasansa, ia
täyderitekemisen hänen Wetesänsä löytämän.
Että kaikki mitä hän hänen Isänsä Lain kuw
llaisudesa, ja itzensä sen rangaistuxen alleheit-
lämtsesä tehnyt on, se on tapahtunut ei hänen
itze tähtensä, waan niitten edestä jotka sen auu
tuuderensa wastanoltawat. ja sen edestä kiitol»
liset olla tahtomat. Tämän vlitze tuli siis mi»
nun sydämeni iloa täyteen, minun silmäni kyy,
neleitä täyteen ja minun mieleni liikutuit kuo«
huit vlitzen sulasta rakkaudesta Kristu»
M Nimen, Kansan ja teidän tygö.

Rristictp. Se ott totisesti lesuM
stys teidän sielusanne; mutta sanotat minulle
tuitengin erittäin, minMaltaifen waitutUMse teki teidän hengesänne?

Toiwc». Pe annoi minUn nähdä, että ko«
kv mailma kaiken hänen wanhurssaudensa ka,.s-
sa on kadowMsa Se andoi minun nähdä >

että, ehkä Isä Jumala on wanhurstaS, nim
taita hän kuitengin tugönsä tulewaisen syndi,
fen hänelle sopiwaisella tawalla wanhurstari
tehdä, Se saatti minun suuresti häpeemäsn
minun endisen elämäni kauhiutta, ja, minä
hämmästyin ymmärtäisäni minun omaa tietä-
mältömytläni. Sillä ei kostan minun fpdäme»
heni tullut semmoisia ajatuxia kuin nyt, jotka
winMe niin lesuren KristuM kauneuden ja

tok»
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rakkauden osotit. Se teki että minä rakastinpphäs elämätä, ja teki minun kokonans ha»lulliferi jotain tekemään lesuM tun.
niaxi. Minä ajattelin: Jos minulta nyt o!is
tuhannen weri suonba minun ruUmisani, niin
minä tahtoisin andaa ne kmttt kernaasti Het.
ran lesuxcn tähden tuimiin juosta.

SiinH samasa äkkäisin minä, ett<i kutti
Toiwo katzoi taaxensa näki hän taas Taita,
marcoman, jonga he olit jätillensä jättänet;
ja sanol Rristirylle: Kuinga kaukana kuitett.
gin meidän Opetuslapsemme tulee meidän jä.
lisämme. Jaa, jaa, kyllä minä hänen näen l,
ei hän etzi meidän seuraamme. Minä uskon
ettei le olis hänelle hahennuxeri ollut, jos häh
oliS tänne asti itzensä meidän tygömme pitänyt.
Ve on tosi, wastais Rristitcy; ehkä minä olen
makuutettu siitä, että hän peräti toisin ajatte»
lee Sen uffon minä myös, sanoi Toiwoj
mutta andaa sen niin olla, me tahdomme hän»
dä kuitengin odottaa. Niinkuin he myös teit.

Kuin hän tuli heidän tpgönsä> sanoi Ari.
stircy hänelle: Tulkat edes mitä te jäätte niin
taapäin- Tairamaroin Minä waellan mielUi»
semmin vMäni kuin sUuresa joukosa, lijaten»
gin kuin ei ne ole minulle soweljat.

Niin sanol Rristicry, kuilengln hiljan Toi»
wolle: Engös minä teille sitä sanonut, ettei
hän pidä lukua meidän seurastamme; mutta
phtähywin ruwetan hänen kansiansa puhele,
maan. Sitten käänsi hän puheensa Tairamab

toman
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toman päin, ja sanoi: Kuinga teidän
kansianne laita, kuinga on asiat Jumalan ja
teidän sielunne wälillä?

Taicamatoin, Minä iolwön kaikki hymln
«lewan; sillä minä olen täynäns liikutufia, jot-
ka alinomaa waeldaifani minun lohduturereni
mieleeni langewat.

Kristirey Mingäkattaiset bhwät liikutu»
jet ne owat? Rakkaani! puhutat meille jo-

tain niistä
Taitamawin. Minä ajattelen Jumalan ja

ja Taiwaan päälle.
Aristin?. Niin tekemät Petkelet ja kado.

letut sielut myös.
E«immatotn Mutta minä ajattelen hä.

Nen päällensä, ja halajan tulla hänen tygönsä.
Rristicc?. Niin tekö myös Moni muu. jot-

ta kuttengaan ei ikänäns hänen tygönsä tule.
tzaiffan sielu halajaa paljon, ja ei kuitengaansaa misään.

Tait<lmatoin. Mutta minä ajattelen hä»
«ett päällensä, ja plönannan taikki hänen täh-tensä.

Aristittp. Siitä Minä epäilen; sillä plön-
andaa kaikki on juuri rastas ja työläs asia;
jaa, työläämbi kuin moni luulekan. Mutta
mingätähden tahdotta te Jumalan ja Taiwaan
tähden kaikki plönandaa?

Taikamatoin. Minun sydämeni sanoo fen
nnnulle.

Rri<
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Kristitty. Se wiisas mies sanoo: lohH
omaan sydämeensä uftalda, hän sn tyhmä,
Salom. Sananl. 28: 26.

Taitamaroin. Sen on hän sänontit pahäi
sta sydämestä; mutta minun sydämeni on hy»
wä sydän.

Rristittp. Kuinga taibalta le sen toVeft
näyttää?

Taitamatoin. Se lohdutta minua Tai»
waan toiwosa.

RriMry. Se talta Myöskin tapahtua sy»
dämen petollisudesta; sillä sydän taita lohdutta
ihmistä toiwomaan semmoista hpwää, johon
hänellä ei ole mitään perustusta siitä jotain
toiwoa.

Taitamarotlt. Mutta Min.Un sydämeni jcl
elämäni sopimat yhteen; ja sentähden on mi»
nun toiwoni hpwtn pelustettUi

Kristitty. Kuka teillstt sitä sanos, että
teidän sydämenne ja waelluMNe nim yhteen»
sopimat?

Minun sydämeni sanoo senminulle.
Aristicty. Jaa, teidän sydämenne fansösen, se on juuri yhtä kaikki kuin kyspttäsin mi»

nun kumppanildani jos Minä olen waras Jos
ei Jumalan sana siihen Myös todistustansa aw
na, niin on kaikki muut todistuxet ei mitään.

TairamKwin. Mutta eikS se ole hywä W
dän, jolla on hpwät ajatu^et? Za eikö se ols
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hpws elämäkerta joka Jumalan Lain kansia
phteenfopii?

Bristiccy. Se on kyllä hywä sydän joka
hywtllvl ajatunlla täytetty on, ja se on myös
hywä elämäkerta, joka Jumalan Lail> jölken
ojettu on; mutta se on totisesti toista, että jol«
lan on jotain, ja toista, että ainoastanS luul»
Ia itzellslis oleman.

Tairamaroin. Rakkaani mitkä te siis vi,
bäite hy'.v!nä ajaluxina, ja hpwsnä elämäker-
tuna, joka Lain kansa yhttcnsopi?

Rristirry. Hywät ajatuxet owat moninai,
sesta laadusta, Muutamat torkoittawat meidän
itzz päällemme, muutamat Jumalan päälle,
muutamat Krisiuxen päälle ja muutamat taas
jongun muun kappalen päälle.

Tniramacoin. Mitks owat sMhpwstaja«
lurel me.dän itze päällemme?

Rttstirtp, Semmoiset jotka Jumalan Sa-
nan kunga yhtbensopiwat.

Taimmaroin. Kosta ajatuxei, jotka tar-
koittamat meidän itze päässemme, Jumalan Sa»
nan kansia yhteensopivat?

Kristiny. Kuin me saman huomion itze
ylitzemiue langetamme, jonga Jumalan Sana
meidän ylitzemms langettaa. Itziäni jotain sel»
liämmästi selit.täreni, niin sanoo Jumalan Sa-
na niistä ihmisistä, jotka owat heidän luonnoi-
lisesa tilasansa: Rom. Z: w, Ei ote ke!!yän

wanhurstas, ei yxikän. Ia myös iMosKirj.
P 6: 5.
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6: 3 Ihmisen sydämen aiwoitus ja ajatus on
paha ioka aika, Ia laas i Mos Kirj 8: 21.
Ihlnisen sydämen auvoicus on paha hamara
lapsuuvesta Kesta me sillä lamalla lastamme
ajattelemme, min on meidän hy.
wäl; sillä ne owat Jumalan Sanan kantza ph.
täpitäwäiset. ,

Lairamaroin. En minä ainakan uffo et»
tä minun sydämeni niin paha on.

Kristitty. Gentähden ei teillä ole elsisän.
ne hpwiä ajatuzia itze päällenne wielä ollut;
mutta sollikat minun puhua enemmän: Niin»
kmn Sana langetta duomion meidän spdäme.m.
me ylitze, niin langetta se myös duomion mei»
dän waelluxemme plitze. Kusta siis meidän sy.
dämemme ajatuxet ia meidän waellufemme vh.
leensopiwat sen duomion kan§a, kuin Jumala
Sanasansa niistä molemmista langetta, niin on
ne molemmat hvwät.

Taicamatoin. Seliltäkät minulle teidän
ajamanne jotain selkiämmästi.

Rristitty. Kernasti: JumalanSana sanoo,
että ihmisen tier owat wäärar ja wastcchakoi.
set, ja retket häpiällistr, Salom. 2:
15. Se sanoo, että ihminen luonnostansa on
poispoikennut wanhurstauden tieldä, Ron» 3
ja ettei he sitä tundenet ole. Kosta nyt ibmi.
nen niin hänen waelluxestansa ajattelee, minäsanon, kosta hän sitä totuudesa ja sydämensä
növrpdellä sillä tawalla ajattelee; silloin on hä>nellä hpwät ajatuxet waelluxestansa; sillä hs»

nen
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nen ajaiUMsa sopimat yhteen Jumalan Sanan
kansia.

Taicamacoin. Mitkä owat. huwät alatuxetJumalan päälle?
Rristitcy. Samanlaiset kuin minä olen

sanonut me«dän itze päällemme. Kosta meidän
ajatuzemme Jumalasta vhteensopiwat sen kans,
sa kum ttären Sanansa hänestä sanoo, se on:
koska me ajattelemme hänen olennostansa jatäy,
dellisydrstäusä niinkuin hänen Sanansa siitä to»
distaa, »osta minä nyt en lawialda puhuatah»
do; mutta että puhua siitä tuinga se meidän

sowitetan, niin on meillä oikiat aja»
tuz-et Jumalasta, kosta me aiattelemme, että
hän tundee meidän paremmin kuin ms itze, ja
että hän näkee meisä sonnit silloin kuin en me
itze sitä nawaitze. Kosta me ajattelemme, «t«
ta hän kalkki meidän sisässiset ajatuzemme tie«
tää, ja että meidän sydämemme pohjatöin sv<
wyys aina hänen silmäinsä edesä ilme on. Witz.
lä mpös, kosta me ajattelemme että kaikki mel»
dän »oanburstaudemme haisee hänen nenäsan»
sä > ja hän sentähben el taida kärsiä, että me itzepäällemme ja omiin hywtn tölhiimme luotamme.

T.ntamatoln, Luuletteko te minua niin
tphmäfi, että minä ajattelisin: Jumala ei näe

kuin minäkän,<li että. minä Juma-
lan eteen tulla tabdon itzeni ja hpwain töideni
päällm luottamisella?

Rristittp Kuinga on siis teidän ajatu»
fenne täsä asiasa. P 2 Taita.
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Tairamatoin. Minä ajattelen että minun
pilä uskoman Kristuz-en päälle, lullaani wan»
hurstazi hänen kauttansa.

Rristmp. Kuinga te ajattelette että teu
dän plta uffomcmKristuxen päälle, jc -tie näe
että bän teille torpellinen on? Teillä on sen°
kaldainen luulo itzestänne ja teidän teoistanlie;
että le srltiästi v.sotatte itzenne olewan niidenseasa, jotka ei kostan ole nähnet Kristuren
wanhurffauden tarpellisuutta, jonqa kautta
Jumalan edesä tehdpzi lullan.

Tailnmaroin. Minä uston kaiken sen juu.'
ri hywin.

Rvisiirry. Kuinga te siis ustotte?
Tairamatoin. Minä uston että Kristus

vn kuollut syndisien edestä, ja että minun pils
Jumalan edesä wanhurstautetufi tuleman ki.
rouzesta minun kuuliaisudeni armollisen wa.
fianoltamistn kautta. Eli näin: Kristus teke
minun Jumalan palwelufeni ansionsa woiman
kauila kelwGlfexi Isänsä tykönä; ja niinmuo»
doin tulen Minä wanhurstaxi julisietuxi.

Rnstitty. Andakat että minä wasiaan tei!.
tä teidän ustonne tunnustuxen päälle:

1. On teillä luulo, usto; sillä senkaltainen
usto ei ole misään paikasa Jumalan Sanasa
tirjoiiettu.

2 Teillä on wäärä usto, siinä että te we<
dstte Kristuxen oman Personallisen.wanhursta»
llden ieldän wallhmffaudenne päälle.

3. Se
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3. Se uffo ei tee Kristusta teidän perso,
nanne, waan teidän täidenne wanhurstaudefi;
ja se on wäärä ja petollinen.

4. SentHhden on se uffo petollinen. Se
on senkaltainen usto, joka plönanda teidän In.
malan wihon alla Kaikkiwaldian Jumalan päi.
wänä. Sillä totinen autuaxi tekcwäinen usro
on, että sielu, niin pian kuin lian tunde ka,
d«)ietun lilansa, ottaa pakonsa Kristnxen wan»
hurffuuleen. Tämä wanhnrstaus ei ole seatal»
täinen armon tpö, jo-lga kautta hän teke, että
teidän kuultaisundenne niinkuin wanhurffaus
lumalalda wastaanotetan; waan se on hänen
Pcrsonallinen kuuliaisudensa Lain alla tekemi.
seA ja kärsimisess, jonga kautta hän on mei,
dän edestämme tehnyt ja kärsinyt mitä meildH
waadilan. Tämän wanhurffMden, sanon mi.
nä, wastan ottaa totinen usko. ja sielu joka
tämän mantelin alle itzensä kätkee, ja siinä niin,
kuin saastatoin Jumalan eteen asetetan, tuleesen kautta wastan otetuxt, ja kirouksia lva,
paaxi sanotULt.

Tairamaroin. Kuinga? Tahdottako te et.
tä meidän pitäis luottaman sen päälle mitä Kri.
stus omasa Personasansa tehnyt on? Se pe«
tollisuus andais meidän elää hinwisamme niin.
luin se meillen kelpaisi; sillä niinmuodoin ei se
tule mihingään lukuun kuinga me elämme,
kosta me kuitengin kaikista
tulemme Kristuren wanhurffauden kautta, ai.
noastans me sen päälle uffomme.

Rnsticcy. Tattamatoin on teidän nimen.
ne;
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Ne; niin te myös oleltakin, ja luuri tämH lei<dsn todistaa sen kuin minä olen
sanonut Taitamaioin oletta te siitä, mikH
watthurstauttawainen wanhurffaus ja niin
muodoin Taikamatoin siinä kuinga leidäii sie.lunne pitä Jumalan rostaalda uskonkautta tuleman. Jaa, te oletta
Myös Taikamatoin totisen lckewänen
Uskon waikulufista, Kristuz>en wanburssaudesa,
joka lilkulta ja ojaa sielu:. Jumalan tpqöKrt.
stuxefa rakastamaan h'>nen Nimeänsä, Nanaan.sa, Teitänsä ja Kansaansa, ja ei elämään sil-lä lamalla kuin le, Tairamaroin, luuletta.

Toiwo. Kyspkät hsneldä, josKristus Tai.
waasta on joskus hänelle ilmandunul?

Taicamaroin. Mitä nyt? OlcUafv te il.
woituxen Kansasta? Minä uffon ettq keitti
mitä ti ja muut teidän kaltaisesta kansasta nii.
siä asioista puhuuwat, ei ole muuta lutnhvr.roxiin langenneitten ihmisten hedelmät.

ToiwH Kuinga npt> Wäwäni? Kris
stus vn niin salasa, Mei luonnollinen lihahändi käsittää taida Ia on mahdotoin, että
joku hänen autuafitekewäisellH lamalla tuta saa»pi, jos e< niin ole, että Isä hänen meille il«
womaa>

Tairamatbtoin. Ge vn teidän ustonne;
waan ei minun, en minä kuilengan epäile,
että minun vn niin hywä kuin teidängin, waik«
ka minulla ei ole niin paljo wimmausta pää<
Mi, tuin teillä.
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Rristitcy. Sallitat minun wielä joku sa,
>na mo!en>bain »välillä puhua. Teidän
ei sowi näistä asioista nlin ylönkatzottawasti pu.
hua; silla sen taidan minä rohkiasti todistaa,
lUinkMl! minun matkakumppanini myös tehnyt

ettei yrikään taida tuta lesusta Krissusia
muutoin kuin Isän ilmoittamisen kautta, Matb.
li: 27. Ia jos uffon, jolla sielu Kristurefa
klini rlppu pitä Kpwän ja oikian oleman, niiy
pitä se wcnkutettmnan hänen woimansa ylitze»
wuotawaisuden kautta, Uffon waikutur:sta,
ymmärrän minä, o wiheljäinen Taitamakin!
että te kokonanS taitamatoin oletta. Wa!pa«
stukat kerran, katzokat kerran omaa wiheljäi.
syttänne, ja paetkat Herran lesuren <ygö,
n'.in sitten tulelta te hänen wanburffaudenia
kautta, joka on Jumalan wanhurffaus, sillä
hän on itze Jumala, kirouxesta ja kadotuxeziawapahleluri.

Taicainacoin. Te juoxetta niin nopiasti,
etten minä jara teitä seurata; se taita olla pa»
ras, että te menettä edellä, minä tahdon hil»

teidän perHsänne tulla.

Kuinga, Taitamatoin! olettako le niin
tyhmä ja hyljäätte hpwän neuwon, joka kyllä
kymmenen kertaa jo teille annettu on? Te saat»
te ennen pitkää nähdä kuinga pahoin te täsä
itzellenne teette. Peräänajatelkat siis loffa wie-
lä aikaa on, älkät mengö etemmä, ottakat hy,
wä neuwo wastan; multa jos te sen lwljätte,
jataitamattomudesanne edespäin waellatte, niin

te witzisti pMänne wahmgon siitä kärsiä saatte.
Tul.
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Tulkat, minun rakas Toiwoni, sanoißru
stirry, ja käänsi itzensä kumppaninsa puoleen;
sillä minä näen seltiästi että meldän pitä taas
kahden käymään.

Sitten näjin minä minun Vnesani, että
he lulit hywän matkaa edellä, ja Tcnramarom
tuli heldän peräsänsa. Wlnä siirknttelen luo<
ta wii'eljä:stÄ ibmisia, sanoi Rttstirry ystäwäl.
lensä; siNH looulla taita hönelle tuilengin san.
gen pahoin läpdä.

Toiwo. Al', niitä on paljo meidsn Kau.
jotka owat juuri samasa tilc.sa, koko

huonet za kadut owat täynnä senkaldaisic. nmt'
kustawaisia. Jaosta niitä 0n meidän seasami
me niin paljo; kumga paljo mahtaa nillä siis
olla hänen syndpmä'maallansa? .

Rristicry. Se on itze työsä niin. Sanasanoo: Hän on sowaisnut heidän silmänsä et»
tei he näe. Mutta me olemme läsä nyt kah»
den kesten: Mitä luulotta te semmoisista ih>
misistä? Luulettako te että he owat jostus tun.
denet syndejönsä, ja niinmuodoin seuraawaiscsii
peljännet, että heidän tilansa on »vaarallinen?

Loiwo. En. Wastakat te minulle nyt tä-
mä kysymys; sillä te oletta wanhin.

Rristitry. Nyt siis sanon minä, se taita
olla, ettet he, kosta he owat luonnostansa tie»
tämättömst, el toisinansa ummärrä että senkat»
damen tundennnen on heille hyödyllinen, ja
scnUhden pyytäwät he sitä tukahulta, ja ru.

pewat
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pewat rohkiasti itze kansiinsa Nehakoitzemaan
heidän sydämensä teillä.

Toiwo Minä uston myös, mitä to sa-
notte, että pelko on ihmiselle toisinans sangen
howa ja tece nänen keiwoiUsexi, kosta hänenpitä matkaan läbiemän,

Kristitty. Epäilemätä teke se sen, kosta
fe waan oikia on; sillä niin luemma me Psalm.
111: 10. Herrail pelko on wiisauden alku.

Toiwo Kuinga tahdotta te oikian pel-
won selittää?

Rristicry. Totinen eli oikia pelko ilmoit»
ta itzcnsä kolmesa tappalesa:

i. Hänen alkunsa kautta; hän saa alkun-sa autuallisesta spnnin tunnosta.
2. Ajaa sielun hänen AutuaMekiänsä Kri»

lpgö.
3 Se waikuttaa ja woimasa pitää Juma-

lan, hänen Sanansa ja tiensä kunnioittamisen,
teke sielun helläxi ja murheztapitäwäiseri, et»/tei poiketa oikialle eikä wasemmalle
misään piikasa, joka Jumalala häwäisis, HH.
nen rauhansa rikkois, hengen murhellisezi saat»
taiS eli wiholliftlle lilan panetella annais.

Toiwo. Se on hywin sanottu, minä li-
skon että ie puhutte totuutta. Oleminako me
jo tullet sen noidutun maan ulitze, eli kuinga
te luulette?

Kristitty. Kuinga niin? Joko te otetta
tähän tausiapuheseen suuttunet?

Toi,
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Toiwo. En suingan; mutta minä tah<
tosin tietä misä me npt olemma.

Rristircp. Merillä el ole enä kahden pe.
nikulman yli käytäwätä Mutta palaitkam taas
meidän endiseen puheseemme. Tietämättömät
ei ymmärrä, että senkaltainen tundeminen joka
heitä peljättää, tarkoittaa heidän parastansa,
ja srntähden ppptäwät he silä tukahuttaa.

Tonvo. Kuinga he siis tekemät?
Rristirrp. i. He luulemat että Perkele onsen pelwon heisä waikuttanut; ehkä se tulten,

gin totisesti on Jumalan työ. Is siinä sama.sa kuin be niin ajattelemat, kokemat he sitä
wastan seisoa niinkuin yhtä asiata loka kot),
dastaan wie heidän kadotuksen.

2. He luulemat myös sen pelwon tekemän
heidän heikot j.i tyhjäxi, kosta wali»
lettawasti näissä wiheljHiM ihmisillä et ustoa
vlekkan; ja sentähdcn paabuttamat he sydä»
mensä sitä mustan.

3 He luulemat että heidän ei sowi pel»
jätä; ja sentähdcn tulemat he sitä rohkiamma»xi sitä samaa plönkatzomsan.

4 He ymmärtämät että tämä pelko anda
heille tilan nähdä heidän oman miheljäisydeNsä
ja otta pois heidän oman pyhydensä; ja sen«
tähden sotimat he sitä mafian kaikella mäellä.

Toiwo. Minä tiedän tästä jotain tykönä'
ni; sillä ennen kuin minä itzeni tunsin, oli mi-
nun kanHani mpös niin laita.

Rri-

234



Kristityn waellus Ijankmkkisutee».

Rristirry. Me tahdvmma nyt siis anda
Naavurin Taitamattoman mennä, ja eteen-
osttta joku muu hpödpttäwäinen kpsymvs.

Toiwo. Kaikesta sydämestä kernasti; mut-
ia teldän pltä alottäman.

Aristictv Tunsiltako te kymmenen ajastat,
ka sitten meldän maasamme Aika
Hän oli siihen aikaan juuri kilwaS mies Iu»
malansa palweluresa

Toiwc>. Tunsin kpllä. en minä olis
bändä tundenut. hän asui Kaupungisa IlmanAr,noca lähes kaxi penikulmaa Runniasta,
juuri liki Ilkiän porttia.

Rristiny. Kaikki oikein, ne asumat ytz.
ben katon alla. Se sama mies oli kerran suu»
resti murhellinen, minä luulen eitä hän oli
näön nähnyt synneistänsä, ja niitten ansaitu,
sta palkasta.

Toiroo. Minulla on sama ajatus kuin
teilläkin; sillä ettei minun tawni ossm muuta
kuin kolmen penikulman pässi hänen talostan-sa, tuli HLn monda kertaa ajolla itkulla mi.
nun tygöni. Totisesti minulla oli suuri kans.
sakäesiwällisypS sen miehen kanssa, ja en wie-
läkän peräti kaikkea loiwoa ole hänestä kadot-
tanut; multa siits taittan nähdä, ettei kalkki
ne ole olkiat jotka huutawat Herra, Herra,
Stath. 7: 31.

Rristmy. Hsn julteli nnnusse kerran,
lmeliwHnsH lans matkalle niinkuin mc,m; mut»

ta
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ta hän tuli MääMä tutuxi phden kansia,
Äurrakac ilze ihiänne nimclda, sitten käänsihän itzensä kokonans pois meistä.

Toiw«, Kosta me nyt niinmuodoin HH.nesti puhumme, niin tutkitamme mikä niin pi»
laiseen poiskäändpmiseen snynä olla mahta, kuinhän> ja moni hänen kansansa on tehnyt?

Se on meille juuri hyödyllinen;
mutta nyt pitä teidängin kerran ulottaman.

Toiwo. Minun luuldazeni on siihen nel»
jH syytä:

1. Ehkä heidän omatundonsa on ploshe,
rännyt, niin ci ole heidsn mielensä senkautta
kuiiengaan muuteltu; sentähden koffa welcin
tunduwa woima itzensä wäbän muutla, niin
katoa se sama myös hcti pois, joka heidän niin
Jumalisena oleman waadei, jongatähden hemyös itzensä taas heidän luonnolliselle Nelien»
sä käändäwät- Juuri niinkuin koira, joka jo.
tain syötyänsä on kipiäxi tullut; niin kau<
wan kuin tauti hänesH on wallanpäällä, niin
hän ulos kaikki tyyni. Ei että hänsitä tahdolla teke, jos muutoin koiralle tahtoa
tygönluettaa taitaan; waan että st händä si<
säliiftsti waiwaa. Mutta niin pian kuin hä'
nen tautinsa on siwutten mennyt, ja hänen ma-
hansa taas hywäri tullut, niin et hän häpee
ojennustansa, waan käckndä itzensä siihen päin,
ja nielee kaikki taas sisäänsä. Ia niinmuodoin
on se tosi kuin seisoo kirjotettuna 2Pet. 2:22.
Roira j>s oxennuxensa. Samalla muoto o, sa-

non
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non minä, owat he kuumendunet Taiwaan pe,
rään, ainoastans pelmosta ja Helwetin liekin
woimasta; mutta mm vian kuin deidän luu»
lonsa Helwelistä ja pelko kadoturesta on wä.
hän kylmennyt ja wähendynyt, niin kylmene
myös siinä samasa heidän Kalunsa Taiwaan ja
autuuden perään. Ia kuin heidän welkansa
lundcmmen ja pelko on poisa ennyt, niin on
myös siinä samasa heidän lelunsa Taiwaan ja
heidän autuudenft perään kuollut, ja he tään»
däwät itzensä takasin endisecn juoruunsa.

2, Se taita myös vxi spy olla, etts heillä
on ollut vieni pelko, joka heidän on ylitzewott»
tanul. Minä suhun nyt siitä pelwosta kuin
heiliä on ihmisistä; silla joka ihmistä pelkää,
hän cule langemuxcen, Salom. Gcmanl. 25.
Sillä maikka he niin kaunan näyttämät ole»
wan palamat Taiwaan perään, kuin Helwetin
liekki lyö heitä pmbäri konvn, niin rupewat he
toisin ajattelemaan, kuin pelko on ylt
mennyt nimittäin, että se on paras olla wit«

ja ei itziänsä andaa waaraan kaiMa ka-
dottaa, sillä ei heillä ole tietoa, eli ei he kum«
mingan tahdo heittää itziänsä semmoiseen tcr<
petlömaan waiwaan; ja niin langewat he taas
mailman tygö.

3. Häwsistys, joka Jumalan palweluxen
tykönä ltzensä usiasti kans löytä andaa, matas
usein nimkuin mätäs heidän tiellänsä. He o«
wat kvpiat ja plpiät, ja Jumalan palwelus
halpa ja ylönkatzoltawa heidän silmifänsä; ja
sentähden, nlin pian kuin Helwetin ja tulewai,

sen
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sen »vihan tundeminen on wöhän pois mennyt,
niin käändäwät he itzensä siinä smnasa enoi.seen waelluxeensa.

3. Ajatus heidän welkausa ja pelko
joka siitä tulee, on Keille sangen raA;s; ja ei
kelpaa heille ajatella heidän wtbeijätsydensHpäälle, ennen kuin he si-hen lanqrwU Ehkä
kukaties ensimäinen näkeminen olis heille tilan
andanut vatta ja autetuzi tulla, jos helllä o»
lis taipumissa siihen ollut; mutta kosta he. niin.
kuin minä sanoin, pelkäwät we>an ja pelwon
ajatuta; niin lapadtu, eltä kosta he owat kcr.
ran wapari pääsnet siitä rasiltawaiftsta ajatte»
lemisesta pelwun ja Jumalan wiban päälle,
niin he paaduttawat sydämensä, ja
walitzewat semmoiset tiet, joilla he, kuta kau>
wemnlin sitä cnellnnän paatuivat.

Rristirr?. Te olelta tätä astata sangen li.
ki tullet; sillä kaiken tämän perustus on, että
heidän mielensä ja tahtonsa ei ole muuteturi
tullut, ja sentäbden owit he niinkuin pahan,
tekiä, joka edcsä seisoisansa pelkää
ja wapisee. ja näptlä juuri katumainen ole<
wan; Mutta perustus siihen on amoastans PZ»
welin pelko, ja ei hänen pahainlöldensH kau.
histus. Se on kyllä näyläwä, sillä kosta hän
waan irti. pääsee, niin hän heti taas rupee
worastamaan ja kelwottonv.sti elämään, sitä»
»vastan kuin jos hänen mielensä olis muutettu/
Niin hän myös itzens toisin käpttäiS.

Tsiwo. Npt olen minä heidän pois poi«
kemi»
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kemisensa syyn ja perustunen näyttänyt; näyt«
täkät te nyt minulle sen lapaa ja laatua.

Rristicry. Sen tahdon minä mielelläni
tehdä.

1. He ajattelemat niin wähän kuin he i.
känäns taitamat Jumalan, kuoleman ja tule»
maisen duomion päälle.

2. Sitten ylönandawat he wähilellen sa«
laiset welwoNisuudensa, niinkuin rukoilla ka»
marisansa, ristinnaulita himojansa, walwoa,
murhettia spndeinsä ylitze j. n. e.

Z, He wältäwät myös elämäin ja totisten
KrisMpln kantzakäpmistä.

4, Sitten tulemat l)? mröspensiäZl heidän
welwolltsudeinsa julkinmsesa hariolturesa> niin»
kuin Jumalan Sanan kuulemisesa, lukemisesa,
lumalisesa kanSapuheesa, ja mitä muuta sen»
kalbmsta on.

F, He rupewat yhtä ja toista häpiäpilkkua
eli pahaa sanomata Jumalisten päälle pane-
maan Perkelelliftllä lamalla; että he niinmuo»
doin tietä andaisit, mingätähden he Jumalan
valweluren selkänsä laa heittänet omat, niin-
kuin halpa arwoisen, kuin he muutamisa ta»
wallisudeisa hawainet owat.

6 Sitten rupewat he lihallisten, turha,
menoisien ja pahanilkisten ihmisten tygs itziän-sä pitämään, ja heidän kansiansa liittoja teke.
mään.

?. Sitten oltawal he itzellensä salaisen wa«
Pa<>
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pauden lihallinin ja jumalattomiin länsiapu»
heisiin, W owat iloiset että he senkaldaisia jo»
gun tykönä löytämät, luin muutoin on kun<
«iällinen ja armosapidettämä ihminen, jonga
esimerkin kautta he tulewat wahwisteluri sitä
rohkiammasii siinä cdcspyrtimään.

B. Sitten rupewat he julkisesti spelamaan
eli jaarittelemaan niinkuin pienet lapset.

9. Ia wihdow, kuin he paatunet owat,
näyttämät he itzcnsä niinkuin he omatkin, ja
kuin he niwmlwdllin itzensä taas merelle an-
dawat, tulemat le wiimein itze petoxensa kaut»
ta ijankaikkiseen kadotureen,- jollcl he enno»
maisen Armon kautta essctyxi tule.

Nyt näim minä, että, kosta nämät mat.
kusiamaiset olit sen noidutun maan yli tullet,
niin mltt he siihen maahan, kuin kutzutan Mi,
mm himoni, les, 62: 4 Täällä oli ilma san»
gen suloinen ja wirwottawainen. Ia että hei.
dän tiensä kulki juuritämän maan läpitze, wir.
wotlt he itziänsH siinä pitkän ajan. Täällä kuu»
lit be laktamata linnut wiserkäwän, Gawm.
KorkiaWeif 2: 12 Joka päiwä nsiit he kuk»'
kaista kedolla ja kuulic Touromeccisen ääncn.
Täsä maasa paistaa Auringo pöiwät ja yöt;
sillä se on siwulla, sitä Pimiätä Laaxoa wasta.
päätä, ja mpös ulkopuolella Kalelan pojan
Epäilyxm maakunda, jaa, ci he tainnet iLpäi-
lyxm Linnaa ens nähdäkkän Täsä näjit he
nyt sen Kaupungin johon he »vaelsit, ja tääl»
lä kohtais heitä monda sen saman Asujamista;
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sillä siinä maasa waeldaa kaikisa paikoisa kiil-
däwiä; sillä siinä on Taiwaan raja. Täsä
liitto Yljän ja Morsiamen wälillä undistetan.
Jaa, täsä iloiftce Jumala heistä, niinkuin M,
kä iloitzce Morsiamestansa, les. 62 c5, Täsä
ei heillä ollut puutosta jpwM ja miinasta,
wärs 8. Sillä mitä he matkallansa hatenet
olit, löysit he täällä ylönpaldisesii.

Täällä kuulit he myös äänen Kaupungi.
sta hellällä äänellä sanowan: Sanokac Sis.
nm Tyttärelle tac;o, sinun Auruudss tulee,
katzo hänen palkkansa on hänen myötä: sä, wärs.
ii Tämän maan Asujamet kutzuwat ttzcnsä:PphHxi Kansaxi, Herran Lunasteluixi-

Koffa he nyt täsä Maasa waelsit, oli heil.lä enemmän iloa ja riemua kuin heillä kostan
ennen, niisä tästä Kuningan Waldakunnasta
kaukana olewaisisa maanpaikoisa ollut oli. Ia
kuin he tulit likemmäri Kaupungia, taisit hshänen seltiämmssti näbdä. Se oli rakennettu
Päurlpistz ja Kalleista kiwtstä. Kadut olit
kullalla kaunistelut, niinettä Kaupungin luon«
nollisen kunnian tähden, kosta sen päälle Au»
ringo paistoi, Rrifticry paljaasta haiusta senperään tuli kipiäzi. Toiwo sai myös pari koh-
tausta samasta taudista; junga syyn lähden hetähän rupesit wäväri aikaa maata, ja sanoitkipunsa tähden: Jos re löydätte minun ystä-
wäni, niin ilmoittakat hänelle, että minä olen
sairas rakkaudesta, Galom Kork. Weis. 5: s.
Mutta sitten kuin he olit wähän wahwisietu«
fi ja soweljaLi tullet näitä kärsimään/ waelsit

Q he
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he tietänsä myöden, ja tulit aina j<z
likemmäxi. Siellä oli myös Yrttitarhoja, joi»
denga owet seisvit auki wastapaatä yhtelsiä t»e»

Kcffa he sinne tulit, katzo, siinä seisoit
Yrttitarhan wartiat tlells, jozlda de kysyit:
Kenengä nämät kaunit Wiina. ja Yrltiiacstat
omat omat? He wostaisit: Ne owal Kunin.
gan, ja owst tähsn istutetut hänen huzsiture»zensa ja matkustawaisten wirwoituxeri."
t<>n wei Wiinatarhan W.mia heidän sisällen
Wiinatarhaan, ja käfft heidän huwitelia itzi.
änsä sen kauneudella Hän näytti heille myös
Kunir.gan huwilus, paikat ja majat.- ja lm.
wit! s-l uonst, joisa hänen ilonsa olla oli. Ia
he täällä ja panit maata.

Nyt nsjin minä myös minun unesani, et-
tä he puhuit enemmän maalejansa, kuin koko
heidän matkallansa. Ia kuin minä sen yli ih»
mettelin, sanoi Torhan Wartia minulle: Mi-
Ii te siitä niin paljo ajatUM itzellenne teettek
Näiden Wiinapuitten hedelmät owat semmoi»
set, että Ne niin suloisesti ruumiseen mencwät,
ja makaaman huulet puhuwaxi tekemät.

Kvffa he heräisit/ näjin minä, että hekäänsit itzensä Kaupungia päin; mutta, niim
kuin sanottu on, Auringo paisti tämän Kau«
pungin päälle, joka oli puhtaasta kultasin, loh.
Ilm. Kirj. 21: 2! ja niin yldä kunniallinen
ja kirkas, ettei he wielä taitanet peittämättö.
millä silmillä sen päälle katzoa; mutta he tai,
sit sen tebdä paremmin Speilin kautta, 2Cor.
3: ltz- Kuin he npt stemma tu'it, kohtaiShei,
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heitä kaxi miestä kullasta paistajilla waatteilla
wcwletetut, ja heidän silmänsä paistoi niinkuin
tulisvitto.

Nämät miehet kysyit matkussÄwaisilda, mi»
stä he tulit? longa he heille sanoit. He ky.
suit, misä he kortcria ollet olit, mitä wasiuMja woiwoja Keitä on kohdannut, ja mitä loh.za n'irwoitusta he owat matkalla nau,
tinnet? Joissa kaikista he heilien selwän leit.
Sitten sanoit be: Teillä on wielä kaxi wat.
waa odotcttawana, ja sitten otetta te Kau,
pungisa.

ja hänen kumppaninsa kysyit,
jos he <a>tosiwat heitä seurata? He wastaisit!
tahdomme; mutta teidän vitä oman uffonnekautta siM- menemän Sitten käwit he toi.
nen toisensa karga siihenasti että he Kaupun»
gin portin nähdä sait.

Nyt näjin minä heidän ja Portin wälil.
la ynden Wirran, jonga yli ei Siltaa ollut,
ja Wrta oli sancien sywä. Kosta nämät mat.sen Wirran näjit. iulit he sangen
nmrhellisexi; mutta miehet, jotka heidän kanS.sansa käonet olit sanoit: Teidän pitä mene.
mau tämän ylltze. muutoin ette taida Porcil.len tulld. He kysyit: Jos ei muuta tietä sin»ne päästä? Multa he annoit beidän pmmär»
tää, ettei kostan yxikän toissa tietä sisälle tul.
lut ole, kuiumnoanstans k xi, nimittäin Enochja Elias, joisssn se oli sallittu, hanasta ensi-mäisestä mailman alusta, ja ei myös pkdellen,
gän sallit», sanoit be, siihen asti kuin Vasu.

Q 2 nan
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nan ääni kuuluu: i Cor. ig: 51.
set, ja erinomattain Rristicry rupes tästä ftn-
gen heikkomielisexi ek woimattomaxt tulemaan,
ja katzoi pian sinne pian tänne; mutta mitä
he myös teit, niin ei he tainet nähdä yhtäkän
tietä Wirran yli tulleensa- Silloin kpsoit he
niildä miehildä, jos mesi joka paikasa olispy.
tä suwö? Jotka »vastaisit: ei; mutta se ei iai.
da teitä auttaa; sillä- le löpdättä sen jpwem.

eli matalemmaxi. senjälken kuin te sen
maakunnan Kuningan päälle uffotta.

Sitten annoit he itzenfä weteen, ja kuin
he siihen sisällen tulit, rupeS Rristirry wajo.
maan, ja huusi ystäwällensä Loiwolle: Minä
uppoon sywään weteen / sywvps käypi minun
pääni yli, ja hänen aldonsa peljättäwät mi-
nun/ Sela.

Se toinen sanoi: Olkat hywäsä lurwast,,
minun Weljeni, minä tunnen jo pohjan, ja
se on myös sangen hywä- Rristiccy wastais:
Ab! kuoleman tuska on minun piirtttsnyt, ja
minä en taida saada nähdä sitä maata, josa
Maitoo ja Hunajata wuotaa. Ia kuin hän
sen sanoi, langeiS suuri pelko ja pimeys Nri-
sticyn päälle, niin ettti hän enä eteensä nah<
nyt. Hän kadotti täsä myös hywän osan ym<
märrpxestänsä, niin ettei hän tainut ajatella
eikä oikein puhua niistä suloisista wirwoitufi«
sia, joita hän tiellä naulinnut oli; mutta kaik-
ki hänen puhensa ilmoitit sen pelwon kuin hä«
ren sie!usm.sa oli, jakuinga hän peltäisWir-
rusa kuolemansa, ja ei ikänäS Taiwaan for-
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tista sisälle käymänsä TäsH seisoi hän, niin
paljon kum minä ymmärsin, monen murhelliosen ja ahdistawaisen ajatuxen tantza spndeinsH
ylitze. loita hän, niin hywin ennen matkaan
lalUöänsä, kuin sittekkin tehnyt oli. Selkiästi
taittln myös päättää, että hän oli peljästynyt
Drateja ja pcihoja hengiä; sillä hänen puken.sa ilmoitti sen joka paikasa ja yhtenänsH. Toi.
wolla oli sentahden täysi tekeminen, pitää Vel-
jensä päälä ylhällä medestä Jaa, toisinans
näytti han taas waioowan ja pohjaan mene-
wän, ja sitnä samasa tuli hän taas niinkuin
kuollut sicldä ylös. Toiwo teki sillä wälillä
parastansa händä lohduttaxensa, ja sanoi: mi-
«un Weljeni! tuolla näen minä zo portin, ja
näen mpös jo muutamia seisoman, ja meitä
odottaman. Rristmp mastais: Ah! ne odot»
wat teitä, ah! ne odottamat teitä Teillä on
toiwo ollut, niinkauwan kuin minä olen tei-
dän tundenut, Ia teillä myös, sanoi Toiwo
RnstirM. Mutta hän mastais: Ah Veljeni!
jos minä olisin oikia hänen edesänsä, niin hän
totisesti nyt minun awuxeni tulis; mutta hän
on minun syndemj tähden pannut minun pau-
laan, ja andaa minun siinä maata. Minun
Weljeni! sanoi Toiwo, le oletta sen Textin
unhottanet joka Jumalattomista näin sanoo:
Li he ole misään kuoleman hädäsH, waail hei»
dän woimansa wahwana. Mhe ole
wastoinkäpmiscsä niinkuin nnmr ibmisee; ja e5
heirä waiwclia nilntuin muita ihmisiä, Psalt.
73: 4, ?. Se ahdistus ja pelko, jouga
ta teidän täyty tämän Wedcn läpi kulkeman,
ei ols mikään merkki sichen, että Jumala on

- tei-
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teidän hyljännyt; waan on teille koetuxefi ty.
gölähetettp' joS te myös nyt ajatteletta scn
päälle> mttä te ennen, ja aina täbän asti hä<
nen hywyydeDnsa naulinnet oletin, ja jos te
hänen päällensä elätte ja luotatte ahdlstuz:sa
ja murheesunnekkin-

Minä ymmärstn myös, että Nristiny sei.
soi wähän aikaa niinkuin ajan-nla ja Toiwa
sanot hänelle: O«kat hywäsä tärwasa, lesus
Kristus teke fewän terweefi; ja siinä
ulospuhkeis Rnsiiccp se'kiälla äänellä, ja sa.
noi: Ah minä näen hänen laas< ja hän sa»
noi minulle: lus sinä N?esisä kävt min mi,
nä olen sinun rvkonäs, eccei Wirrar sinust u<
pota, Esai. 4Z-. 2 Salloin tulit he molemmat
taas rohkiammaxi, M Wihollincn niin äänet»
tömsxi kuin kiwi, siihen asti kmn he olit ylt
päasnet. Rristitry löysi nyt myös pohian sei.
soafensa, la tunsi sen myös matalemmazi lä'
pikaydesänsä, niin että hänen jalkansa olu san,
gen matalalla. Ia niinmuodoin tulit he yli.
Ia kuin he tulit toiselle puolelle randaa, nä»
jit he taas taxi miestä kiildäwisä waatteisa,
jotka heitä siellä odotit. Niin pian kuin he
Virrasta olit plöswllet. kästlt he heidän olla
terweet tulonansa, sanovin: Me olemma pal»
welewaiste henget, palweluxeen läheteryr niil.
le, jotka autuuden perimän pnä, Ebr. 1: 14.
Ia nimmuodom käwit he toinen toisensa kans,
sa Portin tygö. Teidän pitä wiisu waari ot-
taman, että Kaupungi makaa sangen korkial,
la Vuorella, yhtähywin käwit meidän malka»
mieyet HUMeen ylös, että heillä oli nämät ka.
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fi miestä tykönä jotka heitä käsiwarrssta talu,
ttt ul t iupös hecdän , kuolewmsen maat»
tenla W.tt a-! jätianct; Mä maikka he sen

wcn.ttlettunss siihen astuit, tulit
he tuttLngin sitä paitzi stuä Vlös, Niinmuodoin
käwii l,e suurella nuehullisudella za nopeudet»
la Wuoria ylös päin, ehkä perustus. jonga
päällen Kaupungi rakettu oli, oli ylemhänä
pilmiä He menit Ilman maakunnan läpitze,
ja p,d!t monoa suloista kansiapuhetta tiellä ke.
stenänsä, ja olit suuresti iloisansa niin Kymin
sen yli että he niin warjeldiin Wirran yli tu!-
lesansa, kuin myös että heillä semmoiset Her»ras kumppanit olit, jotka heitä palwellt»

Puhe kuin he niitten Kiildäwäin kanstz
pidit, 01l sen maakunnan kunniasta, ja Hesa»
noit, että stn kauneus ja kunnia on ulossa,
nomatoin. Siellä, sanoit de, on Siontn Wuo,
ri linisalsmi, ja lukenmcoin py,
bäln GngcUcxcn j ukko, ja cäpdellisten wanhur»
ffasten HenZcc, Edr. 13: 22, 23. sanoit
he, menettä te Jumalan Paraoisiin, josa ts
Elämän Puun löydätte, ja saatte syödä sen
muuttumattomasta Hedelmästä, loh. Ilm.
7. Ia kuin te sinne sisälle tuletta, niin to
waatetetan walkeisiin waatteifiin, ja saaitei»
lakkamata joka päiwä ijankaikkisuhesa puhua
Kuningan kansia. Siellä ette enä nss sem.
moisic» kappalelta, kuin te näitte siinä altmi?
ftsa majasa maan päällä, kuin on murhe, sai»
raus, alespaino ja kuolema; sillä endiset owat
kadonnet. Npt te menettä lsakin
ja Jacobin ja ProphetaM/ ja nijitsn ihmisten

tpgö
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iygo, jotka Jumala on pois ottanut onnetlo»
muoesta; jotka toimelllsesti waeldanet owat,
ja tullet rauhaan, ia lepääwät kammioisansa,
les 5?: i, 2. Mutta he kysyit: Mitä MH
meidän silS siinä PphäsH maasa lekemän ? Heil.
le wastattiin: Teidän pitH siellä saalnan loh.
dutus kaikesta teidän työstänne, ja ilo kaikesta
teiduu murhestanne. Teidän pitä siellä niittä,
man mitä te kylwänet oletta, Gal, 6: 8 ni.
mitiäin kaikkein teidän rukoustenne ja lyune-
luteiine Hedelmän, ja kacken waiwan edestä,
kulll le zoffus ticllä Kuningan tähden kärsinet
olttm. Slellä pitä teidän z,'andaman kuldaista
Kruunua, ja aina näkemän Pyhän kaswot;
silla te saatte däckn nähdä niinkuin hän on.
Siellä puä teidän myös lakkaMata palewele-
man händä ylistprellä, ilolla, riemulla ja M.
toMa jota te min mielellänne mailmnsa pal-
wella tahdoitte, ehkä se tapahtui monella wai-
waioisudella, teidän lihanne heikkouden täh,
den. Siellä pitä teidän silmänne buwitelta-
man näkemisellä, teidän kornianne Kaittlwal-
diaan suloisen äänen kuulemisella. Siellä pitä
teidän jällenS löytämän teidän ystäwänne, jot-
la teidän edellänne sinne mennet owat, ja siel-
lä pitä teidän myös ilolla »vastaanottaman ja
syleUemän jokaista sielua, jotka teidän jälkeen-
ne tulemat, ja teitä seuraamat siihen Pyhään
maahan. Siellä pitä teidän waaletetuxi tule-
man Mazestctipdella a kunnialla, ja kelwolli'
sixi teytämän laktaamata Kunnian Kuningan
kansia Jimin siiwillä waeldamaan, koska hän
Bazunan pauymalla lulewa on. Ia kosta hän
lstuuDuomto» Istuimella, pitä teidän hänen

wie-
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wieresänsä istuman, jaa, koffa hän Duomion
langelta wäärintekiöitten plitze, olkon se En.
gelcm eli ihmisten, niin pitä teillä kans osa
Duomiosa oleman, sentähden että he owat Hä-
nen ja teidän »vihollisenne ollet, Ia kosta hän
taas Kaupungin» palajaa, pitä teidän hänen
kanansa menemän, B.lsunain helinällä, ja i«
lantaittifesti hänen tykönänsä oleman.

Kuin he nyt niinmuodoin lähestyit Port-
tia, katzo, silloin tuli yri seura Taiwaan jouk-
koa hellä wastnn, joille r.e taxi sanoit: Rä-
mät owat ne miehet, jotka rakastu meidän
Herraamme mailmasa ollesansa, ja jotka kaik-
ki hänen Pyhän Nimensä lähden ylönandanet
owat, ja hän on lähettänyt meidän heitä nou-
tamaan, niinkuin ms heidän nyt olemma näin
kuuwas kuljettanet bndän aiwotulla matkallan-sa, että he mahdaisit sisälle käydä, ilolla katze.
lemaan heidän Lunasialunsa Kastvoja. Silloin
huusi Taiwaan Joukko suurella riemulla, ja
sanoit: Auruat owar ne oroar Rari-
tz«n häihin ehtolliselle tul)»m»c, Ilmestys Ktrj.
19: v. 9.

Senjälken samana alkana tuli moninaiset
Kuningan Torwen. soittajaa myös heitä »va-
stan, kaikki waMMa jakiildäwillä waatteilla
waaletetut, jotka heidän laulullans ja soilol-
lanS Taiwaan Heliä wastan soimaan sa»t.
Kaikki nämät terweut Rnstinyä ja Toiwoa
terwe tulemisella mailmafta, kyllä kn»nmenen
kertaa, ja sen teit he riemulla ja Basunain
helinällä.

Sit-
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Sitten kuin se oli tapahtunut, pmbäri.
piiritit he heidän joka kulmalda. muutamat
.'käwit edellä, muutamet jälestä, muutamat oi.
lialla muutamet »vasemmalla puolella, niinkuin
vUS he heidän Llf-WMinsa ollet, .läpi Ilman
piimäisen maakunnan, riemu.laululla lakknma,
ta, joka sangen suuren äänen matkaansaatti,
niin että paljas katzominen tämän päälle, joka
sen nähdä taisi, ez toisin näyttänyt kuin että
itze Taiwas olis ales tullut heitä wastan. Sil,
lä tawalla waelsit de yhdclH, ja yhdistit Ba.
sunain soittajat heidän taakomottoman foilton-
fa semmoisilla päällenkatzonnoitta ja käptorttlä,
jotka Rristicylle ja hänen Welicllenft' t«elä an.
noit, tuinga terwet tulduansa he olit heidenseuraansa ja millä ilolla he heitä sisälle meit.
Niinmuodoin olit nämät miehet nyt jo Tai»waasa, ennen kuin he sinne w:e!ä tullet olit,
ja olit nunnin pois temmatut eli ulkona itze,
stänfa Engelein väälle katzomisesta. ja heidän
laulaman äänensä kuulemisesta. Täsä oli heillä
nyt itze Kaupung» näkoVtsa, ja luulit jo kuu!e<wansa kello? soiman, jofa heille tietä andol, kuin»
ga terwet he olit sine tulduansa. Mutta kaikkein
iloisimmat ajatuxet oli heille siitä, että heidän
Myös siellä senkaltaisesa seurasa piti aina ja i-
jankaikkisesti asua saaman. Ah kieli ja pän-
nä ei taida sitä iloa kuin heillä nyt oli, uloS-
toimittaa. Sillä tawalla tulit he Portille».

Kuin he olit Portin tygö tullet, nsjit hesen päällä kuldaisilla bokstameilla nämät sanat
kirjöiettuna oiewan: Auruac owar ne, jorka
hänen Räffpnsä pitawär, euä heidän woiman»
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sa Olämän p.i.usa otts,, !a he Pörreistä Rau»
pu!!Ziin sisälle inenisir, loh. Jim. 22: 14.

Sitten kostit ne kii!däwäiset heitä buuta»
maan porttia aukasema.ni, jonga he myös teit.
Sen buudon päällen kctzoit muutamat ales yli
Portin, nimittäin Enrch/Moses ja Elias, j n e.
IMea sanoitin, että ne matkustavaiset tule»
wat Kaupungista, sulasta rakkau,
hefta eäman maan Kuniugan tpgö Sen pääl-
le annoit he myös heidän tod ioka
vjettin wastan ja wleiin Kuningallo, Koffa
Kuningas sen lukcnut oli, kysyi hän: misäns
ihmiset owat? Hänelle wastaltin: He seiso,
wai Portin takana. Sen päälle käffz Kunin«

Portin awetta; ecra, sanoi hän, wanhur.
stas Aansa jota ustosa pyspnye on, käwis si.Me, les. 26: 2.

Miehet menit sisälle, niinkuin minä une»
sani näjin, ja katzo, nain sisälle mennesänsä,
tulit he kokonans muutetun, ja semmoisilla
waatteilla waatetetup, jotta paistit niinkuin
kulda. Siellä oli myös monda heitä wastan»
ottamasa Harppmn ja Kruunuin kanZc», jot-
ka he myös detsse annoit Happut Jumalalasen ka.tza kiiitämään, ja Kruunut kunniaa
merk'r«'. Silloin kuulin nunä unesam, että
kaikki Kellot Kaupungisa soit ilon, tähden, ja
että heille sanottin: Mengär ccidan Herran,
ne iwon, Math. LZ: 12. Minä kuulin sitten
myös niitten miesten hellällä äänellä laula-
tvan: Sirjnausi ja Rnnnia, jH Alistys, ja
woima olkon Me jota Istuimella istuu, ja

Ra»
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Rarihnlle ijantaittisesta ijankaikkisten, loh.
Ilm. 5: lz.

Koffa siis Portit awettin niitten miesten
sisälle mennä, kurkistin minä heidän takaansa,
ja tatzo, paisti niinkuin Auringo.
Kadut olit kullasta, ja niillä «vaelsi manda
Kruunu pHHsä ja Palmu.kransi ja kuldainen
Harppu kädesä, jolla he kiitosta weisaisit.

Siellä oli myös mondg joissa oli Siiwet,
ja »vastaisi! toinen toistansa taukomata, sano.
den: Pyhä. Pyhä, PysiH on Herra, ja sitten
suljettiin Poriit kiini Kuin minä sen näjin,
olisin minäkin tahtonut mielelläni heidän M.
kosansa olla.

Näitä «sioita katzellesani, käänsin minä
pääni ja katzoin taareni, ja äkkäisin Tairamar,
roman köwelewän Wirran reunalla. Hän tn.
li heti yli, ja hänellä ei ollut puoldakan sitä
waiwaa kuin niillä toisilla; sillä siinä oli saa,
pmlla yfi Luolus.mies, Turha Toiwo nimel,
ds, joka hänen WenhellänsH yli sousi Ia
niinmuodoin tuli hsn, niinkuin ne toisetkin
Wuorta ylöspäin; mutta hän tuli pxinänsH.,
ja ei yritän tullut händä wastanottamaan,
ja händä tekemään. Kosta hän
tuli Portin tygö, luki hän kirjoituxen kuinsen päällä oli, ja rupes kolkuttamaan, siinä
luuloja, että hänen heti annetaisin »vapaasti
sisälle käydä- Mutta muutamat katzoit aleS
Portin harjan ylitze, ja kysyit häneldä, mistä
hän tule ja mitä hän tahdoiS? Hän wastaiS:Mi-
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Minä olen Kuningan kansia syönyt ja juonut,
ja hsn on meidän kaduillalnme.opettanut. Sit-
len kysyit he hänen todistuxensa perään, että hesen Kuningalle näyttänet olisit; sentähden kaft
wtli hänpowcstansa, multa ei löptänyi. Kuin»
ga? sanoit he, eikö teillä ole todistusta? mut»
ta hän waikcni.

Tämä ilmoitettin Kuningalle; mutta hän
ei tahtonut tulla ales händä katzomaankan,
maan kästi niiden kahden Klildäwäisen, jotka
Knstircxä la Toiwsa olit seuran-
net, mennä ales. jz sitoa Tairamacroman kä-
det ja jalat za heittää händä ulos. Sen leit
he myös, ja.otit hänen ylös ja kannoit händä
ilmasa sen owen tygö kuin oli Taitoaan wie-
resä, ja sysäsit hänen siitä sisälle. Ia niin-
muodoin näjin minä, että tie Helwettiin on
niin hywin Taiwaasta, kuin TurmeluxenKau-
pungistakin. Ia sitten heräsin minä, ja katzose oli yri Uni.

Päätös.
tawalla olen minä teille, rakas Lukia,

minun Uneni jutellut. Katzokat nyt perään, joS
te sen nunulle, itzellenne, eli jollenkullen tei-
dän tuttawallenne selittää laidatta. Kuiten-
gin mahditta te murhetta pitää, ettet te sitä
määrin selitä; sillä niinmuodoin tekisitlä te hy-
wän siasa, pahoin, ja peltäsitte itzenne. Katzo-

kat
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P<Utös.
myös perään, ettet te minun Uneni ulko»

puoida ai>van korkiallen korota, sen kns§cl lwu.
raxenne ett leikkinä pikeenne. jä<täk>'t se lp»
sille ja bulluttle; waan pprkikät edes itze asian
laadun tulktsieleiuisefa.

Wetäkät Esirippupois jo katzokat sisälle
faloisuteen, älkst r:vruko kuwalttsaresa; waan ahkerottkat siinä löpM stnkaliai»
fin asioita, jos te nn?utoin niitä etzitte, kuin
hmstaalle sielulle hpödplliset omat.

Jos te locdatte ,jcsoklisa paikasa Puita,
Heiniä, Olkia, mitäs si-tä on! Oltakat silloin
wapaus senkaltaista biWtä, ja kätkekät aino.
astans kullaa. Jos puu on jostain kohden li-
alla tabraNu, niin tietäkät e<lei ppkään
nata si)däwen eli siemenen tähden pois heitä.
Jos teillen taas paremmin kelpaa kaikki hyl.
jätä, niin olwn niin. waan ette sillä anna mi»
nulle tilaa wastauudesia Unda nähdä.

LOPPU.
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