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Taiwalliseen Drtti-Tarhan
Seuraan astumaan.
-MW

ossa se Taiwallinen Bielun-Ylkä on

ihmisen sukukundaa ijankaikkisudesta rakastanut, niin en lian myös
bhalulla halainnut walmistaa itzellclisH majaa
Mannen sekaans: sencähdeu on han Taie
. walliselda Istuilneldansa astunut maan pääl»
s'le, mä hän armollisella läsnäolemisellan»
M 01-is hänen rakasta Morstandansa sitä lähembänä. Kätzol Kuinga HERra ratasta kansoja, nijn että hauen suurin ilonsa
on ossa ihmisten lasten kantza, ja hän leikitze
HERran maan pijrin päällä.
:

-

Smsmisaon

hänen
asumansa Sionisa.hänen
Etelän puolella Sionin
majansa, ja

wuorella swat korkeamman pphät asumistl':
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NXilmistlls Lalwalliseen

sen suuren

Kuningan
Pohian puolella on
kcmpungi: el kuitengan ole Hänen Kuningnllinen Linnansa ihlnisten käsillä rakmu,
eikä lnaallisista kiwistä ja kalkista walmistet«
tu waan Prophemin ja Apostoliin eläwista kiwipä ja Mzmsta, josa lEsus ChristuS
itze paras kulina kiwi on. Tämä on sen

')

Z
H

eläwän Jumalan Seurakunda: Johannes
näki hengesa että sen muurin rakennus oli D
laspiresta, ja muurin perusiuret olit taik- H
Maisilla talleilla kilvillä kaunistetut. O!

Kumgc, ihanat owcn sinun asuinsias HEN»
ra Jumala Zebaoth.
Alholla wuoren tykönä, itään päin, ei
kaukana Siloan kaiwosta, ihanasa laxoj>i,
on tämä Tumallinen Salomoni istuttanut
itMnsa yhtä Yrttitarhaa, ja aidannut sick
kahdella, muurilla, että hän si>na toismans

hausimtelis - itzensa Sulamithinfä kansia.
Hän kutzu sica «Yrtitarhari Granatomenista

hedelmän kansia, Syprit Narduren
kansia. NarduM Saffranil» kansia, Kalmus ja Kaneli, kaikkinaisen pyhän sawmt

tallin

puiden kansia, Mirrham ja Aloes, kaiiMu
parasten yrcrein kansia. Sijhen hän jokapäiwä alas astu. etch hän sijnä mitarhasss

huwittelis uzmsä, ja hakis ruusuja.
Morsian myös siellä usein oleffele, M st

„

'
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Urtti» Tarhan Seuraan.
josa
paikka
on
se
hän. ustäroällisiä
kansia puheita pitä Hauen Taiwallisen Ilkansa kansa, ja myös ynnä hänen kantzans
hänen helinasms «nakeimmasti lounaNalejuuri

hän eikä aamulla eikä ehtona
menua tähän Vttltarhaan. Sillä usein ei ole se purpuran karwainen Aamu-rusto wielä käynyt hänen lepo kammivstans ulos, eikä linduin hella
ja ihana laulu alkanut, nijn on
in
koitosa muutamia kertoja käynnvt läpi Pl'tnarhan, ja hcngellisesä sielun kantzapuhesa
Vliän kcmtza iloinnut. Ia hän toisinal'-s
yön aikanakin nouse, sitten kuin hän ensin
niinkuin unen näösä, ei tieten muuta, kuin
pä; maikka
laimilyö

vllcnsa Mmarhasa, »ii

ehinyt muotclansc,

kuin hänen sielunsa rakasta, ja ei häsna löytänyt.
myös jMls

nen
roittamata

on roaJos hän
osannut nijn kauwan nukkua,
mä hän näke sen tullaisin Auringon palawaili säteillensä kanha kokonansa nosnexi,
nijn hän ei tahdo sitä katzella, ennenkuin
hän muutamilla rakkauden Mäyrillä on

hänen Arnwn-Auringotans
Walchurffaudcn Poikaa, Christusta IE«
susta. Oi Kuinga hän ctzi, Kuinga wai>
kiasti käyttä hän ihensä, ellei hänkohm saa
hänen nähdä! O! Kuinga wisusti kurA
terweyuanyt
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walmistus Taiwalliseen

siele han kaikkiin paikkoihin ia loukkoihin,
niingä pensan taka hän kukaties on mahta<
«ut

itzensä kätkeä,

sydämestä hywänsuopan

wljpymisensä kautta koetellaxens

hänen rakkauttansa, suhen asti mä hän wijmein astu
<des, ja pyhän hengensä kauna anda hänU.
le suloisinda a nnu-suuta andamista. Tänla
vn se hural'an-!nakia taiwallinen hywvs, jota uffowaimn sielu saa joka aamu rukoure»
H->ngi wuodat»
sans maista, koffa Jumalanlohdmuxen.pisarita muutamia taiwallisia
la, nijnkuin yhtä «iankaikkisen elämän esimakua, hänen palawain huuldms eli har«an sydämensä päälle. Tämä siis sylyttä
Morsianda nijn, että hänen rakkaudensa
liekki rupe sitä wäkewämmasti palamaan,
niinkuin maallinen Walkia teke, koffa öljyä
fijhen kaman; että lEsus tule hänelle aina
rakkamari ja rakkammari. Silloin aika
hänen mielestänsä sangen nopiasti kuluu, jos
l)'än myös päiwät ia yöt sais tämän hänen
Mänsä seurasa olestella, ja yhtä rakasta
kanhapuhma toisen perästä hänen kanstans
pitä. Ei häneldä sanoja puutu; MH ne ikä»
nans kuin juoxewac hänen suustans. Koffa
sydämesä on kyllys nijn täyty myös suun
sijtä ylitzewuota. Jos sitten Auringo nouse
hänen päänsä ylitze, ja sateillansa ikänäns
kuin

Urtti-Tarhan Seuraas

?

kuin puhalda wäkewän kuumuden tyköäns,
nijn ej Morsian sen wuori anna itziäns ajella pois Pliänsä tyköä Yrtitarhasta, Mä hä>
nen htngeUinen rakkaudcnsapala hänesä nij>»
kuumana, eitä hän sitä toista kuumutta tus»
kin tunde. Tosin siellä myös on kalwehtlwai»
sia puita ja pensaita kM, joiden ola hän
taita kmkeä ihensä hänm rakahimmansa
kantza, ja nijn ilman estettä Munia kansta
puheita pilkittä; muna hän istu ilmcmgm
hänen warjosans, jota hän ano, ia hänell
makia.
hedeimäns on hänen
ja
wijnaleileilla,
wirwotta
händä
Hän

suusans

wahwista händä omenilla, Mä hän onsai<
ras rakkaudesta. Hänen wasen kätens on
hänen päänsä alla, ja hänen oikia kätens
halaja händä. Sijnncl tepä se rakas Morsian, jarupe torkumaan sijhenasti että ban
sijnnä makiafa rakkaudesa »viimein nukku.
Mucca klnnga äneti on silloin hänen P!kän«
sä! Kmnga wijtta hän l Kltinga wannotca

hän Jerusalemin tyttäriä metza wushten ja
naaras peurain kautta kedolla, «m he herärtäis eli waiwais hänen armastansa, sijhenasti kuin hän ihe tahto.
la, jos päiwä wiimeln rupe jahwmäan,
ja warjo suuremniaritulemaanauringon pois
kulkelniftsta, nijn hän pidäis suurimbana
A 4
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hapi-

walmisnw Taiwallisten
häpiänÄnsä jos hän lastis sielunsa ystäwätä
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pois näkymistä, nimit. uskottomuden kautta/ nijn kauwan kuin hän wielä taita luonnollista auringota nähdä. Ia wnikka sekin
slis laskenut, nijn on hänellä simkin walkeutta kyllä, ainoastans hänen Armon-Auringosa loista sisälle hänen sydämeensä, Ezvangeliumin kautta. Tähtein täyty usein
niinkuin päästä händä pois hänen
tykaä. Ia kosta ne suuresa paljoudesa owat
koittanet, silloin wasta l>an luule ajan olewan lähteä ulos Pnitarhasta, andan:aan
ruumille hänen luonollista lepoansa, ehkä
hän nukkuisansakin walwo sydämellänsä hänen lEsurensa tykönä.
Ia tällä tawalla pita sielu jokapäiwa

annansa

hänen taiwallista <Vrtitarhan fturaansa
Christien kaHa; niinkuin he myös nyt
>

owat yhdesä ollet Yrticarhasansn.

Te muut

rakkauteen syttynet
ilstowaistt ja hengelliseen
yhtäläinen
tähän teiosa hywin
ftelut! Joilla on
kuin
yhtä
dän Mään, sillä te olctta
ftukihlatut;
nmut, oikiasa uffosa hänelle

ratkat piskuisen näitä armaita ystawitä heidän hengelliseen Yrcitarhaansa, ja pyhästä
rakkauden kiiwaudesta, nijnkuin sala ja suuheidän y>
resa hiliaisudesa, ottakat waari .Seej
ol«
päwämsestä kantzapuhestansa.
teille

IMi-Tarhan peuraan.
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jotka
kandateille hyödytöin oppia muilda,
wat puhtan rakkauden toisensa tygö, kuinga he sanoilla jakäytörillä sitä ilmoittamat,
sen päälle että teidängin sielunne kosta he
woittawat sitä aumulta, eua he saamat
nijn suloista kansia käymistä pitä heidän tak
mallisen Vliansä kansin, nijn itzensä käyttäk
sit, kuin hengellinen rakkaus waati. Etten
minä mahda mainita tämän meidän Man
huulia, jotka omat niinjotka
ruusut,
kuin
wuotawat Mirrhamm
pisaroista, ja joiden ei kengän ole ikänäns
kuullut puhuw m, ettei hän ole oppinem-

bana takaisin tullut, kuin han sinne meni.
Mutta me
kuinga Vlka ja
Morsian tekemät toisellensa seuraa, ja puhumat kestenansa tämän hengellisen Prlipaikoisa. Sillä ensin me
tcuhan

wiheriaistsä Lehti «Majasa heitä yhdesa

näemme, että he jähdyttäwä'sesä warjosa
wälttäjsit Auringon kuumia säteitä, heidän
kuuman ja palaman rakkaudensa liekistä puhuisans, ja munilla lijkuttawaisilla sanoissa
ja suloisimmilla puhen-parreilla sitä toisillensa ilmoittaisans. Sitten johdatta Sielun <Mä hänen Morsiandansia hänen taiwallijeen 110-Majaans, josa he puhumat

<i muista kuin aiwcm hengellisistä jataiwal»
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Laiwallisten^

Sen jälken he menewät iha,

lisistä asioista
naiselle Cukkaistn kedolle, Ma sielu nam
titze taiwallisen wirwoturen. Mutta ach!
me kohtamme heitä myös teräwän Orjaw
tappura» penjan alla, kusa emme kuule sie-

lulda muma, kuin itkua jawaikiata walitusta. Kuitengin me taas hawaitzemme heitä lähdpträwän kaiwon tykönä, joka on
lohdutusta jy wahwistusta täynnäns. Si-

tä

lähin istuu Morsian

sen Pimiän

presti puun alla, kusa hän
ft puheisa ulos wuodatta

useimmisa kanshänen surullista
ftdandansä. Mutta he lähtewät taas siel»
da pois yhdelle iloiselle Vrtti-sängelle,
ffa sielu lEsurensa tykönä aikoo nukkumaan rakkaudesta, sijhen asti että he wijmein
hiljaxens menewät yhden operuxesta-rikkan
rmlsuu pensan ale! kusa Morsian, nijnkuin
wiriZ Opeius tapsi, kaikella hartaudella kue
illdcle ja ona waarin Pljastänfä.
MM l,eidän sanoihins tule mmltetysH
kantza puhesa, nijn owat ne moninaiset,
M myöden kuin Sulanmhin sodan sildH

taiwaliiselda rakkauden liekildä taiwutetaan,
nyt il?on nyt taas murheseen, ja sitä myöden kuin

suurena

hänen ajamrensa,

waimyt sangen

kuumudelda, Mndywät nyt yhh«u nyt taas toisen asian Mlle. SM toi-

sinans

3r«i« Tarhan Seuraan.'
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sinans hän waiteleWapahcajansa edesä wa<
stoin«käymiftänsH/ toisella haawalla hän taas
iloitze siitä armoa-rikkassa lohdumpesta, kuin
hänen luinalalllnen apunsa hänelle tuotti ia
fijttä täcä hänen Lunastajatansa niiden hy»
wöin tekoin ja sen hywyden edestä, kuin hän
on häneldä nautinut. Nyt nuhtele Ylkä
handä hämn rikostensa tähden, taas ylistä

hän hänen ussoansa ia kunniallisia awujansa/ taas lohdutta handä hänen surkeudesan»
sa ja murheisansa. Näin me täsä löydämme
yhtä sekoitusta opetuxista, lohdlttuxista, neu>
woista ja nuhteista. Gijs karkailla korwillH
ja hartailla sydämillä astukamme tähän sen/

raan, jos me muutoin
hyödytyxen sytä noma°

tahdomme

Mgnn

Ensimmainen Kanstapnhe.

Sielun Kiitollinen Rakkaus.
lEsu, niinlm Ylkäm l tule kuitengm Sinun Yrttitarhaasi sillä mi>
ns sydämestäni ikäwöitzen Sinun
seuraas ja kansia fämnistäs.jajoka taiwallistH
olet ka-kell
maallisen ilon hauffeuden humnm>, minulle muuttanut karwaxi savexi Minun
Kalaja

rakkaudeni
sisäMsesti Sinun fuloijesa
kanMäynnMs' löytäxens hänen iloans M
A6
GHH-

Sielun Rijcollinen
spdämm wirwomsta. Ach älä wjwy, minun lEsuxeni. Kusas olet? Tule tänne,
ja anna minun Sinua nähdä. Silla minun
ikawsitzemiseui on uijn palama, että minä
paitzi Sinua tussin taidan e!cs
Katzo, minä M!en, minun Sisareni rakas Morsiameni, minun krndunaahani. Kusa on minun Vstäwani, minun i!>nnani, minun armani, minun Morsiauiein,
jonga minun Isäni on minulle walinnut?
Kuusi kymmenda on Drottningi, ia kahde12

Wn kymmendä wainloa,ja Neitzet owat epälukuiset. Mutta yxi on minun kyhkvtäileni,
ja minun täydelliseni, yxi on aitins rakkain.

Tule minun Morsiameni Libanonista, tule
Libanonin, mene sisälle, astu tänne Amancm
tukkulalda, Senirin ja hermonin nistalda,

ialopeliran luolasta ja leopardein wuorelda. Sinä olet ottanut minun sydämeni
pois, minun sisareni, rakas.Morsiameni,
sinun yhdellä silmalias ja yhdellä kaula kaadyllaS/ Nouse «uinun Armani, minun ihanaisen, ja tule. Anna minun nähdä sinun
kaswos, anni minun kuulla sinun anes: sillä sinun äncs on sulo nm, ja kaswos ihanainen.
! minun WaS»elu. Ach nmnin
pahtaiani! minun lawarani! NzNr.un Mel-

ani,

Rakkaus/
13
jeni, minun Mäni! Minä olen nijnkuin ulkona ittzcstäni,. sen fanoinattoman ilon tähden, jo!!a niinä olen täytetty sijtä, että minä
olen saanut nähdä Sinun armosta<rikkaita
faswojas: Mitäs pitä niinun sanoman, ja
millisiä sanoia minun pitä osaman,, joilla mi<
nä

taidaisin

palawam
«n ole

nijnkuin tulis iunoitta minun

rakkauttani Sinun työs? Minä

omasa wallasani, engä tiedä mitä mi-

nun pitä tekemän.
lEsus. Mitäs anot, minun armani,
minun fyhkyläiseni, minun ihanaiseni? Tule tänne, ja wuodam siimn sydämes rohkiasti
minun eteeni ilmoita minulle sinun hntääs
mitäs sinua waiwa? Sano wapasti mitä sinun sydändäs rasitta. Minä tahdon olla
sinun neuwonandajas ja sinus auttaja. Älä
itke, minä tahdon olla sinulle armollinen:
kosia sinä huudat, nijn minä tahdon kuussa
sinun rukouxms, nijn pian kuin minä sinun
huutoas kuulen. Ano mitä minun pitä sinulle andaman: en minä suä sinulda kielä,
jos se on sinulle hyödyllinen.
Sielu. Ach minun rakkahin HERra
lEsu! Ala pahan oca, että minä olen ruwennut puhuman sinun kautzas, H?Rm !
ehkä minä tomu ja tuhka olen. Mitäs pitä
minun kuumain mwmcm eli rukoileman?
,

,

A?

Mi<

sielun Riftollinen
Minä

olen ilmangin mahdotoin kaikkeen siijonga sinä kaikena minun elin»
armoon,
hen
aicanani minulle tehnyt olet, ja wtelä jo<
kapäiwä teet. O josta minä taidaisin Sinua

sen

edestä, niinkuin tulis, kijttä. Minun
armias Wapahcajani! o kuinga suloinen ja
armollinen Sinä olet, ettet Sinä taida eM
tahdo yhtän hetkeä lakata Sinun hywyde»
stas, waan hnlajat, että meidän pitä sinulda enämin ja enämin anoman. Minun
rakkaudesta>rikas Isäni! nijngö Sinä sijssuuresti siihen mielistyt, el.a me Sinun köyhät lapses lähes joka silmän räpäyren sinua
waiwamme, turwamme sinuun ja anomme
nyt yhtä, nyt toista? Eckösjo wäsy armahtamasta? Etkös sijhen sumu, nijn monien
mailman rakasiawmsten ihmisten kijllämat-

tähden.
IlTsus. Ei ole niitän minulle otollisen??
bi, kuin että te, minun lapseni ja ystäwani!
turwalliftlla ustalluxella joukonain nnnua
waiwatte. Minun erinomainen iloni jft lM
luni on, että tehdä teille hynM: kosta wanhurstat huutawat, kuulen minä warsin heitä, ja aman heitä kaikista tussijwns. Minä olen läsnä kaikkw jotka minua auxens
tomyden

huutawat, kaikkia jotka tomndesa minua
Mtiue humatvat. Minä teen mitä Jumalat»

Rakkaus.
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lma pelkäwäiset halajamat, ja kuulen heidän
huutonsa, ja autan heitä. Jos nytkin joku
hätä sinua waiwci, nijn walita sitä minulle.
Minä tahdon lohdutta sinua, minä tahdon
pelasta sinua, nijn että sinun pitä kunnioita
taman minua. Jos muutoin kaipat jotakin,
tysp nunuida, minä tahdon opma sinua.
Minä tahdon neuwoa sinua, ja osotta
le tien, jotas waellat. Tulkat kaikki minun tygöni jobka työtä teette ja oletta raskautetut, ja minä tahdon teitä wirwona.
Joka minun tygöni tule, ehkä kuka han olla mahta, sitä en minä heitä ulos. Ennen
minä itziäni kieldäisin, kuin minä yhdeldakän ihiniseldä mailmasa kieldäisin minun
Armoni.
Sielu. Sinä sydämestä hywä Jumala,
kaiken hywyden! armon ja laupiuden elämä
lähde! Sinä kaiken rakkauden, uffollisuden
ja hywaintekoin pohjatöin meri! josta Sinun lahjas ja armo-tawaras ei tiukkmtain
anneta, waan ikanäns kuin täydet wirrat
juorewat meille ihmisen lapsille kumga kallis, jaa. kuinga kallis on sinun hywudes, o
Jumala.' että ibmistcn lapset Sinun sijpeis
warjon alla uskaldawm he juopumat Sinun huones runsaasta tawarasta, ja Sinä juotat heitä hekumallas nijnkuin wirratka.

SielUl» Rijcollinen
la. Silla Sinun tykönäs on eläwä lähde ja sinun walkeudesas me näemme walkeuden.
Minun rakas sieluni! Minä en
wielä sitä miMW lu«/ jota mmä ikänäns
jollekulle teidän seasm olen hnwää tehnyt
minun Woimcvi- ja Armon-Wa!dakunna<
sani sen suhten, kuin teidän pnä tulewaisesa
mailmasa nautitzeuian minun taiwalWsa rie>
16

,

,nu-waldakunnasani.

Täällä

ajasa

minä

annan teidän toifinans anwastans maista
sitä, josta teidän pitä rawitcaman iiankaikkisudesa. Noc minä käytän itziani, niinkuin Isä lapsiansa wastan, sillä niinä ikänäns kuin annan teille muutamia omenita,
mjlla stwsitellaxeni teitä minun Mwallisem
Paradisijni. SiM teidän pitä wasta oikein näkemän ja maistaman kuinga suloinen minä olen. Luonnon Waldakunnasa
ei muuta löydy/ waan nijnkuin pienet leikki aseet, joita minä teille annan nijnkuin lapsille nyden kansia leikitärenne. Alkät tar>
tultako «idän sydämitän nijhin, sillä ne
owat katowmftt. Alkät katzoko näkywäisiä,
waan näkymättömiä sii.ä näkywäiset, owat
ajamiset; waan näkymättö-nät, ijankaikkiset. Täinän mailman tawarm owac kaikkein halwunmat nijstä, joita minä ihmisille

lah-

Rakkaus.
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lahjoitan. Minä en cnfingän pidätän nijtä
lahjoina; wacm ainoastanS yhtenä lisäyrena eli ewähänä jota jumalattomat useil, ennen saawat, kuin j-unialiset. Minun auma»
xi tekcwä Sanani minun Armoni, mmun
Pyhä ja hywa Hengeni, minun lohdmuxeni ja wirwotuxeni, ne owat mahdoilHt oikeixi lahjoixi ja tawaroixi kutzmta, joita mi»
nä hurffaille lapsilleni lahjoitan; joisa minä
myös olen nijn' andelias ja hywä, että niinä nijta itzestäui heille tarjon, ennenkuin he
nijtä minuida anowat. M-na seison ja hnndan: kaikki janowaiset wlkal wetten tygö,
tekin joilla ci ole rahaa, tulkm, ostakat ja
syökät: Tulkat, ostakat ilman vahata ja il.
wan hinnata, wijnaa ja rieffaa. Mixi te
annatte rahan fijna kusa ei leipää ole? ja
teidän työnne Mä kusa ei ole rawindota?
kuulkat, kuulkac minua, ja uamukat sitä
hywää, ja teidän sielun rieniuitkan lihawu»
dcsa. Mutta walitettawa on että te tyhmät
ja ymmärtämättömät lapset, enämin mielistytte näkywäisijn ja ajallisiin tawaroihin,
kuin näkyiuätiömijn ja ijankaikkisijm ja ahkerammin edellisiä minulda rukoilette, kuin
Mimisia. Moni kokonans unhohca tai-

walltsta hywyttä, ja ano ainoastans ajallisia siuu.iusta. Koffa maallistt uijnsilkiästi
loista-

18

Sielun

Rijtollinen

loistamat silmiin, mutta taiwallisia tutan ai»
noastans sydämesä, niin taiwallisia halwembana pidetän. Ia nijn et te usein tiedä

mitä te anotte, nijnkuin Sebedeuren Poi>
tain Äiti.
Sielu. O minun rakkahin lEsuxeni!

Mä asiasa sinä wiM

olet

kärsiwäinen

meidän knntzam! me olemma tosin lapset,
ja pysymme lapsina, nijn kauwan kuin me
mailmasa elämme; lapset anowat usiasti hei«
dän Wanhemniildans senkaltaisia,
owat enämin wahingoxi, kuin hywäx» puutta ei he sen wuoxi saa niitä. Jos me nyt ajattelemattomasti anomme yhtä eli toista ma»
allista; nijn Sinä ju olet meidän Isämme,
joka hywin tiedät mikä meille hywä ia sowelias on. Et Sinä kuitenaan tarwitze aina
meille anda sitä kuin me halajamme.
Achl <i teidän pidä aina oleman
lapset taidosa waan olkat lapset pahudesa;
mutta olkat taidosa täydelliset. Teidän pnä
aina täydelltsemmäxi tuleman. Teidän pitä

kaswaman kaikkinaisesa hengellisesä wijsaudesa ja toimesa, etia te taidaisim koetella

mikä hnwä eli paha on, ja tiedäisitte eroitta walkmden pimeydestä.
Sielu. Ia minun rakkahin lelmeni!
totisesti pidäis meidän oleman täydellisemmät;

Rakkaus.
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mät; mutta moninaifisa me kaikki exymme
ja suuret hcikoudet sekoittawat meitä aina,
Minä tunnust m että minä olen itze usein
anonut Sinulda jotakuta maallista, jota
Sinä et ole minulle andanm; anna minulle andexi, etten minä ole paremmin ymmär-tänyt; jos minä olisin sitä saanut, nijn ku-

se

katies ei olis ollut miilulle hywa ja hyödyllinen. Kuitengin olec Sinä andanm minulle mamin maallista hywvtta, kuin minä
olen ansainut eli olen mahdollinen
jossa minä ainoastans aina olisin sitä ockein
ja hywin käyttänyt. Päällisen, mitä Sinun hengellisijn lahjoihis tulee nijn Sinä
olet itze minua nijden kansia ennättänyt, ennenkuin minä olen nijden päälle ajatellutkan eli nijcä Sinulda rukoillut. Sinä olet
andanut minun syndyä Sinun Seurakunnasas järjelliferl lhmiseri, ja Pyhäsä kastesa uudesta syndyä Sinun lapstxes/ja ijankaikkisem elämän perlllisexi. Eikö namät
hywät työt ole werrattomat? Dinä olet
ylös walaisnut minua waiwaista ja sokiam
ihmistä Sinun Pyhällä hengclläs, pyhittänyt minua oikiasa ustosa, ja synä minua
ylös pitänyt hamasta minua nuorudestani.
Sinä et ole koffan Armos kanina minusta
luopunut, etkä andanm Sinun rmchas lij-

saamaan

ton
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maikka minä lihan heikoudesta
loupunut, ja langenut
syndijn. Sinun hywa henges wei minun
taas oirialle tielle, kosta minä synnin latvialla tiellä epyin. Hän on auttanut minun
heikkouttani jn minun Christillisydesäni ikä-»
nans kuin kädellans minua kandanut Hän
on ollut minun Opettajani, minun lohdut»
taiani, minun Edcswastajani, joka nijn
ilsein on Sinun tykönäs rukoillut hywäa
mil-.uu edestäni smwmattouttlla huokauxilla.
Hän on ristinnaulmut minun lihani, wnhwistanut minnn hcngeni, jn pyhillä muisimuMa tukahuttanut minun syndisiä hilon langeta,,

olcn usein

Sinusta

kohta heidän ensimmäisesä alusansa.
usein olis mailma kaikkinaisilla pahemmrillansa ottanut mmua fangiri hänen
näkynlättömijn werkkoihins ja pauloihins,
pS ei Sinun hnwä Henges olis auttanut mimojani

Kuinga

nua mjsta ulos?

Ach! mitäs olisin minä wi«

jos Sinun Henges ja Aryhdexi silmälnapayrexi minusta
poikeisi? Kmngas picä minun sijs vldakylla kijttämän ja ylistämän Sinua näiden Si-

heliäincn ihminen

mos

nun sanomanomain hywäin tekis

kuingas pita uiinun mamman Sinulle, mihywyden ja nffolnun lesuxeni! kaiken

lisuden/

sen

jongas minulli tstt?

WaikkanunH
Wiela
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Rakkaus
wielä andmsin itziani Sunille ijäisexi or;ciri,

suureinmasti ei taida ihminen itzensa welwot!ta/ mjn ei olis se sittekän mitan Sinun hy>

wäin tekois suhten; minä olen ilmangm Si«
nun orjas, jotas olet nijn kallisti omalla
—^^^
werelläs ostanut.
Ole
rakas Sielu! Miääneti,
IlLsus.
nä wastanotan cahcoa täyttänisen siaan. Jos
et sinä taida sitä minulle mara, nijn en minä sitä anokan: muutoin minun Armoni ei
oliskan Irmo. Pysy ainoastans minulle

ustollisna. En nunä lahjojani ja kuhmuistani kadu. la, minä tahdon wielä cnäm-

bäiä tehdä,

ja niinkuin minä olen hpwäu
työn sinusa alkanut, nijn tahdon minä sen
myös päättä. Ach! mitäs tahdot orjudcsta
puhua! Te, rakkat uffowalsec sielut! Te
otetta minun ystawäni, jos te teette mitä

minä teidän kasken.

palwelioiri

En minä

sano

teitä

silla ei palwelia tiedä mitä hänen

Herrans teke: mutta minä kukun teitä ystäwiri, sillä kaikki kuin minä Isiiidäni kuulin,
ne nunä teille ilmojtin. la, ettekö te tiedä,
että te kaikki oletta minun hengellinen Morsiameni? Mitäs tahdotta te minuldaansaita?
Mitä minä teille annan, se on minun kihla»
m, jonga edestä teidän ei tule mmulle muuta kuin teidän rakkaudenne audaa.
Sielu.

Sielun hengellisistä
Sielu. Ach lEsu! minun rakkahin IT«
suxeni! ora siis wastan. Katzo, täsa minä
nyt annan Sinulle minun rakkauden:; tä«»

sa minä

annan SimMe minun sydämeni;
tasa minä annan ilzeni Sinulle kokonans.
Tee minun kanssani nijnkmns tahdot. En
minä ole minun omani, muita Sinun, o
HErra! ruumin ja sielun kanssa. Kaikki
niinun mieleni ja halauxeni, kaikki minun
jäseneni ja suoneni, kaikki, kaikki pita sinun
halduus yxinans annrttaman, o minun
waram minun Weijeni! minun Mäni, ja
kunniallinen Immanuelini!
Kuinga,

lEsu! Sinua

kijtan

ruumin Sinä loit,
Kaik myös hywat minull soit.
Sinuun sijs nin toiwon lij,tan
Pidä minun omanas,
Itzen annan huomchss,

Ia min ttnwas hywas olen,
Joko elän eli kuolen.
taik kanhan hywln laitat,

Wijineln autuan lopun annat.

Toinen Kanstapuhe.

Sielun Hengelliset Hedelmät.
Minun ystäwän tulkon lrydimaaHans, ja ftökän hänen kallita hedel-milänS<

Hedelmistä.
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kuitengin
Tule
minun lEsureni!
oletche minua krydimaahas istutta-

niitäns.

kostas

nut nijnkuin puuta wesiojain tykönä, ja teh-

minua hedelmällisen kaikkiin hywjn töinyt owar Hengen hedelmät, rak>
taus, ilo. rauha, pitkämieiisys, ystäwys,
hvwas, uffo, hiliaisus, puhtaus, ja muut
senkaltaiset,
jotengin vlöskasivannet.
Tule siis ja maista, millilexi »uinun hedelnyt

hin. Katzo,

mmusa

mäin esikoiset Sinulle maistuwat.

lEsus. Katzo täsa minä olen minun
rakas lapseni ja ihana kukkaiseni, sinä hengellinen Rosimunda, sinä hywän hajullinen
Kariophylla! mitäs hywää sinulla on minul»
le andamisiä?

Sielu. Minun hedelmäni, suloisin lesu,
joitas itze olet istuttanut ja omalla kädelläs
kastanut. Tasä Sinussa on ensimmäinen
hedelmä, se wiheriöitzewä kolme-orainen ruusu, Usto, Toiwo ja Rakkaus. Se on
nijn wchwasti juurtunut. Sinun taiwaM
sen Isäs armaan sydämen, ettei yhdengän
«vihollisen käsi, eikä mWnengin tuuli jarajuilma taida sitä pois temmata.
Ach! om
sitä kuitengin wastan nijnkuin wähäista wesaa Sinun yrtitarhasas. Mailman lapset
sitä tosm usein jalwoillansa tallawat; mutM Minä wahwasti tiedän, minun Wapahmjani.

.Sielun Hengellisistä
tajani, ecta se aina on Sinulle otollinen ja
wastcmotettawa.
INus. Täinä kukkainen, minun ihana taiwan Morsiameni, on nunulle otollisembi, kuin kaikki maillnan kukkaiset, joika
tosin owat korkiat ja kaunit mumons puolesta; luutta woimans puolesta halwat ja
kelwottomat- Käytä ainoastans itzias oikein,
rakas sielu! sinä olec minun knkkalseni kaikkein kaunihin. Kuinga ihana olet sinä, si»
nä Kuningan tytär. Siuun muotos ja hajus
on nijn kaunis ja makia, että minä sinua
aina mämmin rakastan.
Sielu. Minä tiedän kottä, rakkahin lEsu! että minä olen yri kukkainen. Minä
24

olen ruusu, kuitengin terawäin synnin orjantappuram keffellä; mutta kaikki kuin minuolla mahta kaunista ja hywan hajusiista,
minuu tule onnsta yrinäns Sinun moimalles ja waikuulrelles, o Sinä suloisin Taiwan-Auringo! Sinun Armos kaste/ jossa
Sinä sekä aamulla että ehtona oletMstanul minun sydändam, on anda.uc minulle
senkaltaisen nesten ja woiinail! muutoin ininä aika jo olisin permi kuiwmunm.
Msus. Kutkasta siis ne muut hedelmät
owcn, sinä kaunis Jumalan lapsi! fonas
tahdot minulle lahjoitta?

sa
sen

Sielu.

Hedelmistä.
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Sielu. Ach, katzo, minun, lesureni!
Oca »vastan tätä awuin.kukkaisten kimppua»
S>na ntjden seasa myös löydät caiwamawa»
inda, eli minun sisällistä rukoustani, joka usein ja monella muoto on Snun Ar«
mos owen minulle awannut, kosta minun

owat pilwein läpj tungenet, ja
ei lakannet, ennenkuin ne owat pääsnet edes,

huokcmxeni

eikä myös tak isin mennet, ennenkuin Sinä
olet niiden puoleen katzonm. Jos sinä kaipat Norden ruusuja, nijn nekin sangen
matalat kukkaiset täsä löytywät; f.lla en mi'
nH iKestani paljo pidä, waan pldän itzcni
nöyräin kaltaisena. Jos sinulle myös kcl»
owat sinulle mo«
pawat kijros ruusur,
le.mmac piwottäcnnans. Minä ylistän sinua
HErra, ja kijtan sinua feitzemän kerta päi»
wäs sinun wanhurstaudes oikeuteen edestä
HErra, Sinä olet mahdoßinen saaman yli»
styren ja kunnian ja woiman: Sillä Sinä
olet kaikki luonut, ja Sinun tahdostas he
owat, ja luodut owat.

I!Lsus. Minun sieluni, minun kukkani!
nckä sinulla wiilä on?
sinulda si<
täkin kukkaista: Alä mimla uuhohda.
Sielu. Acb ja, minun lEsureni! minä
muistan aina Sinua, enga tahdo Sinua ikä»
näns unhchta. Nun kauwan kuin minä elän,
B
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Sielun Hengellisistä
en minä kostan, en kostan laste Sinua ulos
sydämestäni, Jos minä unyodan Sinua,
minun lesuxeni, nijn olkon minun oikia käteni unhohdmu. Tarttuko» minun kieleni
suuni lakeen, ellen minä Sinua muista; ja,
ellen Siima, o lesu minun suurimbana ilonani pidä. Ota sijs tätä kukkaista myötäs,
ja sitä wastan älä Sinakan minun unhohda, waan muista aina minua, minun
malani, hywydellas.

Ju-

lEsus. la, minun rakas tyttäreni, finä
sielu. En minä kostan sinua
unhohda. En suinaan minä sinua ylynanna,

«ngH ikänans sinua hyljä. Silla minä nyt
kyllä hywin, muistan mitä minä sinulle puhunut olen: sentähden minun sydämeni halke laupiudesta, sinun kohtan, että minä kai-

armahdan sinua. Ia kuingas minä
taidaisin unhohta sinua? katzo, käsiini olen
minä sinua pyäldänyt. Mutta.mitäs wie-

keti

lä minulle annat, kuin tätä: Alä'minua

unhohda?

Sielu. Minä tahdon anda Sinulle sitä

kukkaista: Jota mämmin elän, sitä rak-

kambi: Se kajwa, silminähtäwästi paiwäpäiwälda minun sydnlneni
Minä rakastan sydämestäni sinua Herra,
mimm »olmani/ Herra minun kallioni, mi,

nm

Hedelmistä.
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nun linnoni, minun wapahtajani, minun Zu»
malani minun wahani, johon minä mrwan,
minun kilpeni, minun autuudeni sarwi, ja

minun warjelureni. O minun Sieluni Mka! Täsä Sinä myös näet minun puhraudeni walkeita kukkaisia. Tahdotkos Sma
ruusujakin? Nijtä Sinun pitä myös löytämän minun parannuresani, kuinga ne

Sinun werissstä ansiostas, owat alwan
punaiset.
liLsus. Minun rakas Morsiameni! O!
Kuinga ihana on sinun kukkmstes ja krydi«
maas hedelmitten haju.' Sinun istnmres o,
wat niinkuin yrttitarha Gwimwmenista kal«
lin hedelmän kanha, Spprit Narduxen kans»
fa. Narduru Sassranm kanla, kalmus ja
kaneli, kaikkinaisten Libanonin puiden kanssa, Mircham ja Aloes kaikkein parastcn yrt.
ein kantza.
hywänä
Sielu. Pidä
mlnun kallihm
Sielun, Mäni! mitä Sinun MorslameS
tämän mailman korwesa, hänen wielä sangen hedelmättömän sydämensä krydimaasta,
welwollisisti Sinun etees kanda. Nijn pian
kuin tämän katowaisuden tuistuil«n ja kylmä talwi on kulunut, rajuilma ohche mennyt ja se ihana kewäpäiwä tule, ja i-jankaik»
kisesti ppsywa kesä astu edes: nijn nuna toi,
,-

/

B
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won.
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«von minun taitawan itzeni sisälle löydytta

ja parembain hedelmäin
runsaimbmn
josta
se aika pian tulis!
kansia. O

Lolmas Lansta-puhe.

SielunKiitollinen Aamu-terweytys.
O sydämen suurta iloa,

jota mi-

nä
warsin nautitzen, kuin minä
yö>sialdani nosnut olen. Minä näen aurin»
nyt

gon käywän ulos kammiosians nijnkuin ylkä,
ja sitten kuin hän kaunihilla aamurustollans,

niinkuin rakkalla purpura-suullansa, on an»

danut mailmalle ensimmäistä mweytystä ja
<uuta andamista; nljn hän nyc ilsitze nijnkuin sangar iuostarens sitä tietä, kuin hänen
rakkaudesta-rikas luojansa on mailman alusta maaränyt HHndä juoxemaan, jolda taiwan walkeudelda koko »nailma wirwotetan
ja ilahutetan. Muua katzo, minun
kaikkiuen ia luomatoin sielun-AurMgo, minun kaikkein rakkahin lesuxeni, astu myös
ynnä edes, joka hänen taiwallisella arnw»
kastellans mhlo andä minulle uPmmäista
aamu suuta andamista.
IWus. Miimn rakas sieluni, minun
ihanainen Morsiameni! rauha olkon sinulle.
Sielu. lEsu, mlnnn armahin lesuxeni,

2lamu»eerwe^tps.
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Wcljeni
ja
minun
suo
Vlkäni! Ach
ln, minun
syleillä Sinua, jatuhannilla rakkauden suuta

andamisilla sanon. Sinulle: Arwe tulemast.
ljankaikkinen Armo ja Si-

unaus, olkon imun päälläs nyt ja aina.

Sielu. Millisellä kijtorella ja welwolli»
della pnä minun nyt kolaaman Sinua, rok»
kahin lesu! tällä aamuhetkclla, nijden moninaisten hywain töiden edestä, joita minä olen
Si:m'da nauttinnm tänä kulnnena yönä?
liLsus. Lapseni, anna minulle sinun sy»
dames, nijn minulla on jo kyllä, sijtakuill

sinä

olet

saai-ut.

Sielu. O lesu, o rakkahln lesu! minun
sydämeni on ainakin Sinun omas. MM
sielun, ruumin, tawman, Itze Herra olet

lalMttan.

Sijhen minä aiwan hywin tydyn.
Sinä olet minun, minä olen sinun: meidän
rakkaudemme pitä ijankaikkifesti pysymän.
Sielu. Ach minun lesureni! o kumga
rauhallisesti olen minä lewänyt tänä yönä!
Minä makaisin ja lewäisin juuri rauhaia;
Ma Sinä Herra yrinäns ciutit minua tur»

was

asumaan.

kätes

halais minua.

sans,

Minä

istuin hänen warjo?

jota minä anoin. Sinun wafen kales oli lninun pääni alla, ja Sinun öikis

B
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. lEsus. Minä totisesti wartioitzin sinua;
muutoin olisit mbannet onnettomudet tullet
sinm paalles. joita minä olen armoisani
Z<Z

sinusta poispoistanut. ,
Sielu. Minä kittan Sinua, minun lesureni: sen edestä kaikesta sydämlstäni, ja
rukoillen Sinua wieläkin, rakkahiu Sieluni

pysy minun wkmiäni tänä päiwä,
näkin Sinun armollisella läsnä olemiseLas.
Minä tahdon seisoa sinun puo->
Was, ja en sinusta luopua: luota wcchwa»
sti minun päälleniSielu. Sinä kyllä näet, minun suloisin
lesuMi! kuinga työläs on waelda ja päästä läpi tämän mailman.
Msus. Minä tiedän ken alwan hywin,
jäminä tiedän myös kaikkia nijtä ahdistu»
xia ja kiusanpa, jotka tänäkin päiwänä pita
tawara!

sinua

tawomaman.

Sielu.

Sentähden

ole

armollisesti

mi-

nun apunani: taluta ja johdata minna Si»
nun PahäNä hengelläs: kätke minun ulosrai><
misen ja sisälle käymisen nyt ja ijankmkkisest.
lEsus. Ala pelkä, rakas sielu! siliä mi,
nä olen sinun lunastanut,, minä olen sinun
nimeldäs kutzunut, sinä olet minun. Sil»
lZ jos sinä wesisä käyt, nijn minä olen tykönäs, ettei wirrat sinua «Ma: ja jos sinä
tulesa

Aamu-terrveyryskäyt, ct siuä pala, ja liekin ei pidä
sytyttämän.
Silla minä olen Herra
sinua

tulefa

sinun lumalas, Israelin Pyhä, sinun Wa«

pahtaj«s, Katzo. minä annan kässyn EngeleiNeni sinusta, cttä he katkewat sinua kai-

ki'a telsas, Että he kandamac sinua käsisä/
eltes vilkas k>ween loukkais.
Siclil, Älä myös salli, rakas lesu! et<
tä minä tänapaiwana wietellan ja hukutel»
lan minun lihani kiusauxista, mailman pa»
heilurista, ja perlelen petoMa, engä l-an«
ge suurijn

snndeihin.

I<Lsiw. Kawahda ainoastans itzias, niin
pita

sinmi

tettuna.

minun armostani oleman makuuSillä minä olen ussollinen, joka

«ll salli sinua kiusana ylitze sinun woimas s
waan minä teen kiusauxesta lopun, eltä sinä
woit kärsiä.
Sielu. Minun rakas lesuxenj! siuna
myös luinun kätteni teot, ja mila minä
näpaiwänä eteeni otan, ena ne tulisit Sinun
kunniaxes, minun Wapahtajani! minun
lähimmäismi hywoxi ja parannuxepi, ja minulle aialliseri ja ijankaikkiseri menesiyxexs.
lEsus. Minä tahdon wuodatta miinm
swiaurem.ruusaNi silun pääiles; nijn että
si m, pita oleman siunattuna kaupungisa,
siuiiattuna pellolla: siunattu pnä oleman si^V

scn
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nun karjas hedelmä, sinun elaindes hedelmä,
ja sinun lammas laumas hedelmät. Siu«
nattu pitä oleman sinun koris ja
täh<
les. Siunattuna pitä sinun oleman käydes
Mlle ja siunattuna kaydcsäs ulos.
'Sielu. Kiitos olkon Sinulle, ,ninun ra<
kas Icsuxeni! kaiken Sinun howrdes, ja
kaikkein Sinun hy'.väin tekois edstä: minä
tahdon alati nijden edestä sekä sydämellä et"
ta suulla Sinua kijttä ja ylistä.

sumn

sas

Neljäs Kansiapuhe.

Sielun ystanMjnen Ehto-terweytys.
Nyt on taas fe kullainen Auring»
meidän tyköam pois kulkenut, ja st
pimiä ehto astu wähittäin siaan. Nyt minä aiwon taas mennä lepamaän, ja makia»
sa unela wirwottamaan minun wäsoneitä
jäsenitani. O minun rakas. lesureni! Si»
'nun kantzas minä tahdon nyt taas laffea
itzeni leyamään.
liLsus. Lepä rauhallisesti, rakas sielu!
sinun unes ja sinun leposias pitä oleman

siunatun.

Sielu. O rakkahinWapahtaja! Kuin<
ga sydämellisesti kijtän minä Sinua, ettäs
vler sulastarakkaudesta ja hywydestä armol»

lisesti wariellut luinuajtänäpäiwänä.
lEsus.

Ehto

cerweptM

33
lEfiw Ei kengän ole ikänäns minulda
ylönannettu, joka on ustalluren kantza an,
danm itzensä minun halduuni. Minä olen
kaikkein kilpi, jotka minuun uffaldawat.
Sielu, Minä olen usein ja moninaisesti,
hawaimM, kuinga Sinä, minun rakas le>
fuxeni! olet minua armollisesti auttamu.
ta minä rukoillen wietakin Sinua, SinH
ma ilman Wapahtaja! koffa minä nyt menen lepämaän, ja minun silmstautani tahtomat torkua, että Sinä, o suuri Paimen,
ja Israelin Wartia! tahdoisit armsllisesti
walwoa minun ylitzeni, että minun rnumini, kaikkein senjäsenden kansia, rauhallista
sii lepais.
Ilesiw. Rakas lapsi! älä pelkck, miM
olen kaikki sinun pääs hiuxet lukenut, eikä
pidä yhdengän ainoan nijsiä llnian mmutt
tahdottani hukkuman. Engo mmä ole Mkejakaikkia kum sinulla on
nyt sinun
ymbarins? Kuka on joka taita sinun wah ingoitta?
Sielu, Nyt minun rakas IMeni? mj»
taidan minä sijs rauhallisesti ja lewoNisesti
nukkua. Nyt Sinun Nimees, o lEMZ
tahdon minä maata laffea, ja SinW Nimees, o Herra, tahdon minä taas ylös nasta. Koffa minä wuoteseni laffen, mjn mi»s
B 5
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nä muistan Sinua- kosta minä heran, nijn
minä puhun Sinusta. En minä tahdo ikä»
nänsä päästä Sinua näkistäni, ja sydäme-

stäni.

Wijdes Kansiapuhe.

Sielun pysywZinen Rakkaus.
Minä olen mennyt alas minun
yrttitarhaani, katzomaan wesoja, ojan
»eunalla, kurkistelemaan jos wijnapum kukoistit ws Granat omenat wiheriöitzit. Katzo, minä löydän minun armastam siellä ma>
kawan sairasna rakkaudesta. Mmä wan«otan teitä, Jerusalemin tyttäret, ettet te
herätä eli woiwa hända, sijheuasti kuin hän
«)

,

itze tahto.

Sielu. Minä makan, fa mmun
m walwo:ft on minun ystäwäni ääni joka
kolkutta. Katzo, hän jeiso meidän seinä»
takana, ja k. tzo okkunasta sisälle, ja kurki«
stels härin läpHe.
Nouse minun armani, mlnun
ihanaiseni ja tule; Mä kaho, was rakastat
VN täsä, ja mitäs halajat, niins s>at.
Sieln. MinäZetzein yöllä minun muotejani, Smua, minun Wapuhtajani! MH
minun sieluni rakasta: minä «hein mmm
<n Sinua löytänyt. Nhn mnm saidoin:
mmK
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minä nousen, ja käyn kauvungita ymbärins,
kaluilla ja kujilla, ja etzin, jota minun sieluni rakasta. Minä etzein, muu» en minä
Sinua löytänyt, ja nyt Sinä tulet itze mi-

nun tygöui.

Etkös tiedä, rakas sielu! mihin»
gä paikkaan ikänäus minä säädän minun
nimeni muijion, smne minä tulen sinun ty-

Zös.

ja

suman sinua.

Sielu. Tule siis, minun Mäwäni! sinä
kaikkein kauhein ihmisten lasten scasa, että
minä Sinun suuta andaisin, ja minun sie»
luni terweri lulis

Sinun huules, minun Morsia-

meni, vwat nijnkuin walowa mesileipä: mes
si ja maito on sinun kieles alla, ja sinun wa>
attes haju on nijnkuin libanonin haju. Kuinga ihana ja suloinen olet sinä, minun arMgni

hekumasa.
Sielu. Ach: Anna minun suuta Sinun
andamisella, Sinä minun sydämeni
tawara ja minun <Mäni.
liLsus. Minä halaan sinua, minä suma
onnin sinun, rakkahin sielu, minun ihanab
sin Morsiameni! minun Armoni suuta andamisella: minä annan sinun suuta taiwallisella ja maallistua siunauxella ruumin ja
sulun puolesta, täällä ajallisesti ja siellä ijankaiMsesti,
B t
Sielu.

suus
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Sielu. O minun Sieluni-tawara! Sinä olet ottanut minun sydämeni kokonans
pois. O suloista hekumata! O suloista auluuta! Sinun huules, minun Pstäwäm!
vwat niinkuin ruusut, jotka wuotawat Mirr»
bamin pisaroista. Ach! kukas ei tahdois ra»
kasta Sinua, Sinä taiwallinen makeus!
Ach lEsu en minä ikänäns päästä Sinua.
ILfu, makia lEsu! joko minä nukun eli wal,
won, käyn eli seison, joko minä umn eli ma»
kan syön eli juon, eli mitä ikänäns minä
teen, niin ei pidä Sinun suloinen Nimes,
lESUS, kostan tuleman ulos minun sydämestäni, minun gjatuxistani, minun kle,
lestani, eli minun korwistani. Sinun lESUS Nimes, lEsu, suloisin lEsu! on nijn
waywasti ja suwästi kaiwettu minun sydämeeni, että itze sydän pitä ennen rewittämän
tuhanden kappalelsin, ku!n tämä suloinen Ni»
mi taita sijtä rewästnxi tulla.

lefuxen kantza
tahdon kärsiä, lesuxen kantza minä
tahdon wijmein ilolla ja autuallisesti kuolla
ja nukkua.
lEsus. Aumas Lapsi! rakas Taiwan
Morsian! Nijn lujasti sinä et taida minua
Pitä, etten minä pidä sinua lujemmasti. Sil»
lä sinä tosin olet n,i> uit kaikkein rakkahm
minä

lapseni, joka makat minun helmasam, ja
lepät

Rakkaus.
37
lepät minun sylisani. Kccho, käsijni olen mi<
nä finun pyäldänot. Haas, että joku sinua
nljstä rewäifis. Minä olen pannut sinua
nijnkuin sinettin minun sydämeeni. Minä

tahdon sinun vita nijnkuin sinetisormuxen:
silla minä olen sinun walinnut. Nijnkuin
yhtä syndymatöindä kohdun hedelmätä kannetan hänen äitins sydämen alla, ja sijtä
oletan, nijn minä sinuakin kantarkka

nan minun rakkaudeni kohdusa, minä kan<
nan sinua käsisäni, ja peitän sinua sulillani.
la, minä tahdon sinua kanda haman wanhuteen, ja sijhenasii kuin harmaxi tulet: M»
nä nostan, kannan ja pelastan.
Sielu. O minun rakas lesurem! jos
me olemma nijn wahwastl yhdistetyt ja yh<
teen lijmyt, kuka pitä meitä ikännäns enä
«»oittaman loinen toisestamme? Wmwako,
eli ahdistus, eli waino, eli nälkä, eli alosto,
mus, eli hätä, «li miejka? Sillä minä olen
wahwa sijcä, ettei kuolema, eikä elämä, eikä Engelit, eikä Esiwaiiat, eikä wäkewydet,
eikä nykyiset, eikä
korkeus,
eikä sywys, eli joku muu luondokappale taida meitä Jumalan rakkaudesta eroitta,. joka on lesurefa Christuresa meidän Herra-

lamme.

B 7
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sinä

nyt

tahdot

nam

lujasti ja ustollisesti minusa kijnnirippua.
Sielu, Ia minun lesuxeni! en minä SK
nua ikänäns ylönanna. Sillä, kuin Sinä
ainoastans minulla olet, nijn en minä ensin»
gän silte taiwasta eli niaasta tottele. Waik»
ka wielä minun lihan ja ruumin waipuis,
nijn Sinä Jumala kuitengin olet aina nllmm sydämeni uffallus, ja minun osani.
jos minä kälkisin itzeni
IMls. Mutta poisluopuisin.
ja
smulda,
suiusta

Sielu. Niin minä etzisin Sinua päiwät
ja yöt, engä wäsyis, ennenkuin minä olisin
Sinun löytänyt.

liLsus. Kuinga, jos minä kätkisin itzeni
sinu da meren sywyteen.
Sielu. Nijn minä ennm tahdoisin lonan
kansia mennä mren sywyteen. Sinua siellä
Sillä mahdaisilko aallot minua
Engö
minä ole nijn hywä ku n Isracli,
estä?
joka käwi pu!iaiscn meren
Jos Elias

sen

ja Elisa taisit
tehdä, mlngälähden fe sijs
vlis minulle mahdocoin, joka Siima nijn
resti rakl stan? Sillä rakkaus on wäkewa
nijnkuni kuolema, ja kijwaus on wahwa nijn»
kuin helwem; hänen hijlens hehknwai ja
cwat Herran tuli; niin ellei wedergän pal»
jons taida rakkautta fammutts, eli w«rat

silä upom.

suu»

IB-
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jos
olis
minun
IlLsus. Mutta tulen liekki
ympärilläni, nijnkuin nijden kolmen, miehen

ymbäri Babelin palawasa pätzisä?
Sielu. Sinun tahtes, o lEsu! minä tahdoisin juosta tulen sisälle. Sillä kuinga tai»
dais tulen liekki minua wabingoitta, kosta
minä wäkewäsä rakkauden liekisä palan?
liLsus. Jos minä olisin Jalopeurain ja
leopardin «kestebä?
Sielu. Mitäs minä petom teräwiä hainbaita eli kowia kynlejä pelkän, ainoastans mi»
nä Sinua, minun lesureni, löydän. Eikö
Dawin rohjeimut, eikö Simson wuowannm,
eikö Benajas tohtinut sotia Jalopeurain ja
karhuin kantza, osittain suojelemaan lauma»

ans, osittain kost M!,an wihoWllcns? Eikö siis rakkauskin sitä tekis?
lUsus. Mitä sinä sirten tekisit, jos minä

Vlisin wäkewaldä sotajoukolda piiritetty?
Sielu. /Vhtä.hywin minä tabdoisin lyö'<
dä itzeni läpi, ja Sinnun tygös ahdista. Da,
widin aikana ne kolme Sangarita rohktisit
lyödä itzenfä Philisterein leirin läpitze, noutamqan wettä kaiwosta, joka oli

Beihlehe-

min portin tykönä, iota he kannoit kuningalle, jola hlmoitzi? mirei taidais W rakasta-

wa sielu sitä myös tehdä?
lAsus. Jos sinuNa, rakas sielU/ milmn
ihana

Rakkaus.
ihana Morsiameni on tainkaltamen rohkeus
jaaikomus nijn ole wakuutettu, ettten minä
yhdesäkän hadäsö eli waarasa ole sinua ylön»
audowa, eli sinusta luopuwa. Ennen wuoret pitä wälttamän, ja kukkulat langeman,
kuin minun armoyi pitä sinusta poikeman, eli
unnun rauhani lijtto langeman pois. Sen»
lähden älä pelkä, M minä olen sinun lunastanut; minä olen sinun nimeldas kutzunut ;
sinä olet minun. Sillä jos sinä wesisa käyt,
nijn minä olen tykönäs, ettei wirrat sinua u«
40
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Ma. Ia jos sinä tulesi» käyt, et sinä
ja liekin ei pidä sinun sytyttämän. Sillä mi>
nä olen Herra sinun lumalas, Israelin
hä, sinun WapahtMs.
Mat sinun paalles katzon,'
Sä myös mokat nnnoillan
Nijnkuin lastan suojeli' tahdon
Kaikist waarmst aimoillani
pysyn sinusa;
,

sinä nnnusa,
itzc Salan
Sinun kaata tahtos wastan..
Sielu. Ach ja, minun lesuxeni!
gin minä pysyn alati sinun tykönäs,
nä pidät minun oikiasta kädestäni.
talurat minua neuwolias, ja korjat
wijmein kunnialla.
Pysy

Nijn ei taida

kw'tm-

Da siSinck

minua

Kuu-

)al

H
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Kuudes Kanstapuhe.

Sielun suuttumus mailinaan.
O kninga autuas olen minä, että minä yetkcxi olen paäsnyt irti tämän
rauhattoman mailman wakiwallasta! Kuin,
Za hywä on minun mieleni että minä saan
mm toiwottttawasa rcuhasa istua, minun

lesuxem Taiwallisesa Prttitarh sa, nimit»
ajamxjfa, ja

ikänans kuin
taiwl.«lisisa
olesiclicn ulkona mallmasta, taidan hyljäten
katzella mailmaa hänen ilonsa ja hmioinsa
täin

kansia. Minä nyt olen mjnkuin

se joka kor«

kialda toreilda eli wuorelda katzo alas yhden
kansan paljoudesta-rikkan koupu gin paäöe,
jonga turu ja kaikki kadllt owcu ihmisiä täyn»
nans; sillä aiwan sen näköinen on mailman
lurha meno minun taiwaiseen ylösnostetusa
mielesäni. O sinä wiekas mäilma! kuinga
usiain sydämet sinulda wietellan? Minä ihn:ettelen suuresti, että sinun lapses owat nijn
peräti sowaistut, että he kaikkein heidän hau-

he mielestäns si»
sinun suurta
turhuttas wiheljäifyttäs. He owat minun
miel'Mni Sinearin asuwaisten kaltaiset joi»

ffutustms

luullon alla, joita

ei taida nähdä
nusa löytämät,
ja

kamala katzella, sitten kuin he
vlit rumennet rakendamgan yhtä tornia, jota
he
ta olis ollut
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he luulit saattawansa nijn korkiaxi rakenda,
«ltä se ulotlms taiwaseen: kuinga miehet ja
waimot, suuretM pienet, siellä owat juosnet
edes jataitasin, sinne ja tänne, täyttämään nijn
HMm rakennusta. /Vri kandoi kalkkia, toi»
nen kiwejä, muut

sawea

ja tijlejä, nijn pal»
ja
jaxoit,
he
itzekukin tahdoi mitämar fcn k.jt< xcn saada, että hän muurin par,
cli rakendanm. Multa loppu nä»
hcm
ytti, mingä huonon palkan he sait tästä hei»
dän työstänsä ja waiwastcnsa. O sinä ery,
lM B.cheli! sinä olet koko mailman exyltänpt,
ja wielä nytkin tehdan jokapäiwä työtä sinun
muureis rakenuuren päälle. Kuinga turhaa
waiwaa ja työtä sinusa rähdan? Kuinga ra»
kenda moni hänen kunnian corninsa, että
hän sijhen nousis, ja näky-s forkiammari kajk»
km muita mailmasa? Kuinga wahwoja linnoja on moni hekumasans luullut rakenda»
nensa nijden kolmen mailman pahasten päälle, kuin owat, lihan himo, silmäin, pyyndö
ja elämän koreus? Maikka sitten yri Jumalan kaikkiwaldiaisuden tuuli? pää, yhtenä
yönä on sekä rokennuren mä rakendajatmaa»
jolnkuin

osan

han.syöxenyt. Mailma sinä olet totisisii Ba»
br.lönin torni, jongarakcndaiia taimn heidän
sekoitetusta kielestäns tuta, kosta h- toisin pu-

huwat, ja loisin tekewät; loisin sanowat

ja

loisin

Mailmaan.
43
toisin ajattelemat; nijn että vMkMiufella on
työläs heitä ymmartä.
lEsus. Rakas lapseni! sinä puhut mwem
oikein se» pahan mailman tawasta, ainoastanS sinäkin eläisit sen jälken, kuin sinä hä»

nesta ajattelet. Jos sinä

nijn wijsari tnl<
lut, ettäs olet oppinut tundemaan mailman
hullutta ja turhutta, niin katzo, ettäs oppisit
myös, siitä itzias wisusti kawahtamaan. Sinä werrat mailmaa e;yneen Babelijn. Nijn
älä sijs sinä anna itzias hänelda erntettä: Lah<
de-ulos Babelista, ettäs pelastaisit sinun sie>
lus, ettet silläkin hänen pahudesans hukkuis.
Lähde ulos minun lapseni! ettes mlis osalli'seri hänen synneistäni ettet sinä myös jotakin
hänen witzamistansa sins. Pakene, pakene,
eroita sinus hänestä, älä faastaisehm ruwe,
lähde ulos sieldä, ja puhdista itziäs.
Sielu. Ia »uinun Herrani IEHl!
ga minä menen ettan taidaisin olla irralla tä«
män mailman turhasta menosta, ja elä Si<
Hlun tykönäs yxinänfä, ercltettuna mailman
pahoista seuroista, Pitäkö minun, menemän
korpeen? Tackka kuhunga minun pitä mene»
män?
lEsus. Ei, o ihmmen! sitä en minä suin,
«c.n ano. Jos sinä tahdot lähtea ulos tämän
mailmaan Babelista, nijn et sinä mrwitze si-

tä
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tä ruumillas tehdä. Sillä kuhnngas juoret,

sinä sielläkin loydms mailman hänen
turhudensa kantza? Eikö koko mailmaolepa»
hudesa? Et sinä tarwitze nnnua korwefa etz'ä:
ei kenellekän !'le köstyä sijhcn amimu; waan
eltst

kusa kaxi taikka ko me tulctvat kokoon minun
Nimeeni, simä mmä olen heidän keffellänsä.
Mihinga paikkaan ikanäns
säädän minun nimeni muiston, sinne minä tnlen sinun
wssts, ja siunan sinua. Sinä löydät minua
jokapaikasa Christckunnasa: kaikkein suurima
möngin mailman pauhinan alla taidc>t sinä
itzelläs yrinäisydesas minun kansiani ol«stella,
ja minun puoleeni itziäs pitä. Kuingas luu*
let saattaw s mailmaa walttä, ia yhtä
win hengisa olla, kostu sinun pitä kuitenglu

haneldä elawxes la tarpes saaman? Ellet sinä tahdo ensingän mailman lasten seurasi»
klla, nijn sinun täylv kckonans karata ulos
mailmasta. Selkiämmasti tästä puhuaren,
nijn sinä kannat mailman. myötas ehkä kuhuilgas menet, ja annat hänelle majan omasajuosta
lihasas ja weresas. Sinä mahdat siis
kuhungas tahdot, nijn sinun lihas ja
weres siura sinua. Sijs pitä sinun oppiman
limulla lailla lähtemään ulos tämän mailman
BabclW. Sen pitä sydämellä tapahtua
ma»; sitä sinun pitä Babplonia», fanZiude-

Mailinaan.
uioswiemön, nijn eltel se enä anna
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itziän»
sta
sä sen mrhuden orjaxi. Sinä taidat tosin
ruunMMa silmillas katzella mailmaa ja hanen menoansa, ainoastans sinä et sowita itzi,
ösmailman muodon jälken. Alä ole osalli-

hedelmättömisä töisä, waan
nuhtele. Mä anna sinun sydämes

nen pimeyden
parammin

sowaista hänen yllyttäwäiseldä hekumaldans,
eltäs pydaisit elä hänelle mielixi. Alä mielisty hänen menoons, waan wiha sitä sodame»
säs, ja kiro sitä niinkuin yhtä kauhistusta.

sinä tosin taidat olla Babelin kestellä,
ja kuitengin olet oikein Babelista ulos käynyt. Mutta minä tunnen sinun sydandäs
aiwau hywin, minä kyllä tiedän mingä mielinen on ollut mailmaa wastan: on myös
ollut awullinen kandamaan monda kiwm sen
rakennuxsen. Sinä tosin monda kerta pc»«
kenet, mutta sallit kuitengin aiwan huokiasti
Nain

se

se

sinuas takaisin kuhutta. Ellet sinä usein olls
osallinen witzeisä mrhudeisa, taikka seuraisit
ylönpaljon lihaas ja wmas; nijn mailman
suuri Babeli kyllä jais sinulda rakendanni.ta.
Sielu. la, minun Herrani! mutta mail»
ma on nm ylön paha; nijn että jos jokutah»
to ihensä hänestä eroitta, eikä seurata häneu
joka päiwäisiä edesottamisians, nijn hän sitH
katkerimmasti wiha ja waino. Kuinga sep-
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hän ylonkahomaan jlvpickkamacm sitä,
kuin tahto wHttä hänen seurojansa. MinH
tunnustan, että nnnungin täyty usiasti tahtoani wastan elä hänelle mi«-lixi> jos en minä tahdo häneldä peräti poljetta.
Ollgo sijs sinun mieles surkia,
taikka oudostutkos sitä että wachnrsias ja
jumalinen tule pikatuxi, ja on rikasten sydamisä ylönkahottu lampu. Etkös tiedä/ että
joka tahto mmlman ystawä olla, hän tule
p<i on

? Ei mailma taida raJumalan wjhamiehex!
jotka
nijlä,
oikein rakastamat minua,
kasta
heidän Jumalalansa. Ia kuingas taidat sat?oa, että, kosta sinun täyty elä mailnnm
nijn

se

sinun mhtoas
wastan. Mahtaneko mikän taita waatia sinun tahtoas? Ach! ole ääneti. Se on sinun heitto uffos, ja, sinun epäustos, sinun
mielen ja!ke>i,

mpahm

pensia rakkaudes minun tygöni, nijn myös
sinun tarpetoin, kiclty ja syndinen pelkos, josa
sinä olet Apostolin Petarin kaltainen: kaikki
nämät owat syyt siihen, että sinä usein un-

hohdat sinun lunmlatas mailnian tähden,
kosta sinä hänen jumalattomasa seurasans
tahdot myös hänen tulcllcms itzias lämmittä.

Jos sinä, minua sydämestä rakastat, nijn älä
pahari ota, «vaikka koko mailma sinua wiHM Shheu Snun pitä itziäs harjoittele-

man:
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itzensa toisin ketä» wa-

man: Hän
sian, kuin Jumalala rakasta. Kosta sinä
totisen kammuren ja oikian uston kautta olet
peräti kuollut mailmalle, jo elät nyt yrinänfä minulle sinun Lunastaialles kunniaxi, nijn
mailma sinua pian hylkä, nijnkuin meri heitt
ta kuolleitans rannalle. Mailmasa käy nijn»
tain sodasa: kosta joku siellä lyödyri tule,
nijn muut sotamiehet polkemat händä jalwoillans, ja täyttämät marsin hänen siacms.
Jos sinä olisit mailmasta, nijn mailma omans
rakastais: inutta et sinä ole mailrnasta, waan
minä walitin sinua mailmasta, sentZhden
mailma wiha sinua. Muista sitä sanaa kuin
minä olen Opetus lapsilleni sanonut: Ei ole
palwelia suurembi Herraans: jos he minua
wainoisit, nijn he myös teitä wainowat.
Mailma elä jumalisen kristityn kanssa, nijnkuin lapset linnun kanha: kosta se on pääsnyt
ulos häkistä, -aikka lendänyt heidän käsistäns,
nijn he fuorewat stn peräsä, wisertäwät ja
ei käl,'tä

haukuttelewat, saadarsns sitä kijnni jall<!!S;
se on nijn kauwas paennut, ettei
enä toiwoa ole sm takaisin tulosta, nijn wae,
kowat he kiweiä ja sauwsja sen perän, sij,
hen asti että se wijmem peräti kato hcidäu
mutta jos

silmistäns. Aiwan nijn, koffa yrj jumalinen
ihminen on Mmm mailllmn spndisestä me,
nosta,
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nijn he kaikella tawalla liehakoitzewat
ja hukuttelewat händä takaisi»; he heittämät
hänelle kaikkinaisia maallisia himoja, koetellaxens, jos hän tahto nijhin suostua. Mut«
ta jos ei mitän heille menesty, wacm hän har<
taudensa sijwillä on taiwasta kohden itzensH

48
nosta,

wäijywät händä, wcukohända, sijhm
on kadonnut heidän näkyistäns.

nostanut, nijn

he

wat ja lyömisellä yrittäwät

asti eltä hän

ettet sinä heidän kantzans
juoxe sijhen samaan säädyttömän hekumaa
menoon. Mutta älkön se sinua murhellisexi
saattako, sillä kaikkein jotka jumalisesti mi>
nusa elä tahtomat, pitä waino ka» siman.
Sielu. Ach! anna minulle andcxi; rak<
kahin Wapahtaja,nijnetten minä tähänasti, sen
pahembi! cle tätä
tarkkasti ajatellut. Mi»
nä olen wsin aina kauhistunut tämän mailman turhaa menoa; mu«a minun täyty tun«
nusta, että l.ha on ollut ylön
sentäh»
den olen minä usein andanut itzeni wieteldä,
sillä wälttäxeni mailman häwätstystä ja pilkkaa Minä fowitin itzeni mailman muodon jäl»
ken, ettei minua olis pidetty nauruna ja hul»
luna. Mutta nyt minä näen, kuinga usein
minä olen exyuyt, ja kuinga minun pitä ai»van toisin elämän, jos minun pitä taitaman
viklasti Smun ainoan suosios jMn elä.

He ihmettelemä!,

IA
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I'Lsus. Ia se on totlseslimahdotoin, palwella minua sinun lumalaias, ja kuitengin
mailman kanla yhtä pira nimkuin sinä luu»
jet. Et sinä taida kahta Herraa palwella.
Sinä olet Jerusalemin Päämiesten kattanen, joista monda tosin ustöit minun päälleni; waan he sitä tunnustanet Pharistltsien tähden, ettei heitä olis Synagogeista
ulos heitctty sillä he rakastit enämmin ihitiisten tunniam, kuin Jumalan kunnima.
Sinä tahdot toisincms olla wissas, ja yhdistä sinuas mailman kantza; nnitca si!'ä pecät
itziäs. Se kristillinen wijsaus ommman toisenlainen, kuin sinä luulet sen olewan. Kristityn ei pidä mailmalle Mn paljon myödyttämän, waikka hauen iHytn inail mallisi sa
asiareisa elä. Kosta sinun on täytynyt mailman kcmtza oleffella, nim sinä Hlet audcmm
hänestä ylö ipaljon tarttua sinun mämmit
Olkon nijn että st näky niinkuin sinä olisit
lähtenyt ulos mailmasta; kmtmgin, sen siaau
että sinun olis pitänyt ottaman myötäs koko sinun waras, min olet si!'ä kmtengin matkalla paljo kadottanut ajmuxistas, joita tuuli on takaisin ajanut. la, sinä' wielä olet
paljon kokonans unhohtanut ja
inailmaan Minun kansani Israel ei saanut
jättä kynttakän jalkeens. la, jos myös

C

jola-

Sielun Suuttumus
jotakin olis jäännyt, nijn ei sinun pidä en»
singän lakaask<m katzoman sen perän. Muista Lothin emändätä. Unhohda kansas ja
Isäs huone, Niin Kuningas saa halun sinun
tauneueees. Me parannamme Vabelita,
mutta ei hän mweri tule.
Sielu. Nyt, minun lEsuxeui! minä tah»
don jeuraca Sinua. Jos minun sijs. ainakin pitä lähtemän Aabelista» uloS, niin
tahdon minä warsin tanäpäiwänä walinista
itzeni maikalle. Minä olen koonnut minun
ajamxiani. Sydämeni, nouse! sinun pitä
5«

nyt

Jää howästi sinä synVabeli! sinun harhat «tkes ei pidä

eros

dinen

ottaman.

enä minua wiettelemän. Ei yhden ainoan
ajaturtngan pidä enä andcunan itzensä sekoitetta sinun irstalliseen menoos. Rakenna
tauwan kyllä; minua sinä et ikänans enä
saa työmieheri. Sinun Uluuris on hämähä»
kin werkko; sinä siwuut sen sekoiuamattomal'
la kalkilla. V," luuri tuutis pää on wijmein sitä syörewä ja nmahan kaacawa. Minä tahdon rakenda taiwasa, ja siellä koota
ei taida kengän nij.
itzelleni tawaroica; siellä
tä minulda warasta. Mailina, en minä
sinua. Mmun menoni jaasundo oik udeni on
taiwaisa; siellä olen minä tullut kylämiehexi,
sinun tykönäs minä olen muukalainen; mitäs

usso

nnnä maasta huolin?

Wa>kt'

N7ailmaan.
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WaiN' mailina, minun halun,
Täall wiela wijpymään,

Ia katowaiften kaluun
Kyil' pyytä mitldymäan,
En kultcng huoli nijstn,
Min pian katowat,
Sill' Taiwaas ilo pistä,
Ia riemu lakkamat.

-

Seitzemas Kansiapuhe.

Sielun Hengellinen Morsian-kaunistus.

<e Esus. Kuka on tämä. jokanähdänuim»

kuin aammusto, ihana l ijnkuin kuu,
waliltu nijnflUn Mrrings, pelicklapä nijukuln sotajoukko? Eckö se ole minun urmmu,
milmn ihanaiseni, minun kyhkyläiseni, minull Morsiameni, pnga niinä olen kilMnut
itzesseni yallkaikklsesti.

Sielu. Minä «tzein jota minun sieluni
rakasta. lotZa minä sillun löytäisin minun
lvchem, sinua joka minun Airini nisiä imenyt olet, ja sinun suma cmdaisin; ja euel
keu,gan lnintla pilkkuis Mna ouaifin sinlli,
ja saattaisin sinua minun äitini huoneseen,
josas minua opettaisit, ja minä cmnmsin sinulle krydättya MM, ja Granat omenan
makiata wijna.
IHsus. Terwe tulemasi, minun ihana

C

«

MM-

Sielun H^»lgellinm
MorsiamclU! jonga minä nijn kallisti «lm
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l aniailinut.
o!cn ijankaikkisella rakkaudelia siima rakastanut, semähden
olen minä wetänyt siniä puoleeni sulasta
armosta. Minä olen lm rakastanut, ja
werelläni lynneistas pen t.

sn

Sielu. O Sinä kM kaunihin iaraktahin HEsu, Nstöllisin lunastaja ja Immanueli! la, Sinä olet itz: kihlannut minua
Sma olet minun °nworaui minä
olen Sinun Morsiames, joka suuresti iloitzen Sinusa. Sinä olet totiftsti tullut miSi»^,
nun «Weri-Maxeni,
lijttos wcren kautta päästit minua luolasta,
joka wedetöin on.
IRsus. la, ajattele, minun rakas Sieluni ! Kuinga kijwalla Almn rakkaudella
minä olen sinua etzinyt, mingä sanomattoman'waiwan minä olen sen alla päälleni ot-

tanut, ja paljo.suuremman ajan palwellm

sinun tahtes, kuin

Jakob hänen rakkan Ra-

kelinsa tähdem Mingä tustan, mingä hädän mingä ristin ja tilattonmdcu, miiigä
waiwan ja työn olen nmrs kuitengin hy,

wällä mielellä kärsinyt sinun tahtes?
Sielu. Ach! minä tiedän sen hywin, minun rakkahin lEsureni! engä olis ensingän
«llut Mm mahdollinen. Sillä mingä kau»
neu-

Morsian-san!listus.
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ncuden o!ct Sinä m nusa nähnyt joka olis
faattMtut taiwmta Sinua niin sydame!!ifesti minna rakastamaan. Minä tosin
ännnästi haisin minun synneisäni, ku n l"uo!>
lut raato. Koska Sinä käwit mnuin ohitzeni, mm linna makaisin weresäni niinklmt
saastainen ja kesien siMynyt sikiä, nijn
fia oli minun haalnoni.
IMw. Minä armahdin sinua, rakas
sielu! engä saattanut kursia, että nijn kaliin

sur-

Iliiuatan käsialan, kuin sinä olet, pidais
hukkuman ja kadotttuxi tuleinan. Minun
laupiudeni, ei

taitanut myöden anda, että
koko ihmisen sukukunnan piti hukkuman. Ei
kuitengan taitanut minun wanhurffaudeni
sallia, että minä sinua armooni
ilman sowinnom, sitten kuin sinä ottaisin
olit minusta poislangmm. Semähdcn Pyhän
Kolme-Yhmdcn neuwösa ja paätöxesa niin
kallista lunastusta mäarattin, että minä,

sen

niinkuin kesiimäimn Persona, WHlimielM
tulisin lulnalan ja ihmisen wällilä.
Siellä Mutta, o minun rakkahin lEsuxeni! kuinga taidan minä Sinulle maxaa
tätä Sinun snurca rakkauttasja laupimcaS
koffa lninulia ei muuta ole Sinulle anda kuin
the nnmnmi?
lEstls. En ininä «nokan muuta, kuin

Cz

sinua

Sielun Hengellinen
sinua itzeas, nijn että sinä oikiasa, usiofa annat itziäs minun omaxeni.
Sielu. Minun armas lEsuxenif Pitä»
kö sijs mmussa, niinkuin Sinun Morsiamellas. oleman jvku huomenlahja myötäm
Sinulle? Se ei ta<tza olla muu, kuin minun sydämmi. Wanhosa Testmnendisä pi»
ti kaikki esikoiset oleman Sintin omas. Mi»
tämazc Sinä minuldakin tahdot esikoista.
sydämeni,
Kaho minä annan Sinulle minun
jom Sinä olet itze luonm ja aitin kohdust»
walmistanut. Sitä minä hywäffä mielestH
SinMe uhran. Tahdotkos Sinä jotakin
enämbätä. Ach' mm ota minun sydämeni
ja mieleni, sieluni ja ruumin, ja, kaikN
tyyni.
lEsus. Sijs, minun rakas Sieluni!
minäkin annan itzeni kokonans sinun omaxeS. Kaikki nnta minulla on, pitä stnun
omas oleman. Minun ansioni, minun wiar»
lomudeni, minun wanhurssaudeni pitä täH»

dellisesti oleman sinun hallusas.

Sielu. Koska minä nyt olen Sinun
Morsiames, minun rakas lEsureni! waikka minä olen nijn köyhä, alastoin ja tyhjä,
mitäs minulla sijs on morsiamen kaunistuxena, josa minä taidan kelwatss Sinulle ja

Sinun taiwMelle liMs?

Morsian kaunistus
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Rakas Sielu! Minun wan-

hurffaudeni pitä oleman sinun morsian, ha«
jota sinun pitä oik>asa uffosa päälleS
pukeman. S.llä paitzi tätä kaunistuma,
eikä minun taiwallincn Isäni engä minä sinua wastanota.
Sielu. Nn sijs, minun
Herrani!
ja
mees,

Minä tahdon sen tehdä, oikiasa uffosa wa»
stanotta ja nijn wlsustija lujasti omista itzelleni Sinun wanhnrstaudes, niinkuin minä
hnmen ruumin, päälle pukisin. Minä tah<
do» nijn itzeni sijhen kaaria, ja silla minua

nijn

werhona ettei

phdengan wiholiiscn pi«

dä mtä minun uffoni pukua pääldäni re-

waisemän.

lAsus. Jos sinä nyt näin puet pääl<
les minun wanhurffaudeni, nijn sinä ynnä
minua itzeä päälles puet. Silla minä bicn
uffon kmitta sinun kantzas yhdistetty, niinkuin waate rnumin kantza, nijnkuin wijna»
puu oxamS kantza, nijnkuin pää iasendcn
fantza. la, minä
sydämesäs.

asun uston kautta sinun

Sielu. Minun rakkahin lEmxeni! tämä tosin on minun hengelllnen morsiamkaunistureni, josa mnä taidan seisoa Sinun
edesäs nijnkuin Sinun morsiames; mutta
lnitäs minulla siis on ulkonaisena kaunistu»

C4

lena,
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Sielun Hengellinen
xena, losaj minä, taidan kijldä mailnmn
sä, että hän tuudis minua Sinun morsian

niexes?

INsua. Sama uffo, rakas-sielu! nijn
muodon kuin se rakkauden kautta wötH teke.
Sillä koko yhden kristityn awnn-kaunistusseiso rakkaudesa, ja kijldä paljo kauniluma-sti ja kirkkammasti, kuin kaltihimmat deawm owat
mantit ja wbir.it. Ia
ne kaunit pärluc, ne tallit suida<kaim, ne
kijldäwät kaulakäädyt, jossa sinä taidat kel»
wata sekä Engeleille että ihmisille..
Sielu., Rakas lEsu! Opera minua,,,
kuinga minun p itä itzeni nijllä, oikein kauni-siinnän.

se

lilisils. Pane pois wanha ihminen,
jonga kanssa sinä ennen waelfit, joka himoin
kautta eryris itzeusa turmele. Ia uudista
sinus sinun mieles hengesii, ja pue paalles
uusi ihminen, joka Jumalan jalken luotu
on, totisest wanhnrffaudesa ja pyhydesä..
Rakas sielu! Pue sinus, nijnkuin Jumalan walittu, phhä ja rakas,HdämellisesK
laupiudesa, ystäwyöesä, nöyrydesä, hiljai-

sudesa ja kärsimisesi Mika tosi, mikä
liiallinen, mikä oikein, mikä puhdas, mikä
otollinen on, mikä hywin kunD, jos joku
hywä tapa, ja jos joku kinos on, ajattele
nijcä, nijn siliä olet kaunis Morsian. Sie-

Morsian-kallnistlM.

Sielu-. Kusa minä saan oikein oppm
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kaltaisia awuja. että minä nedäisiNs kmngV
minun pitä itziäni oikein niM kcmmstaman?
lEsus. Mene lain elr luinalan kym«°
nijn-

menen kaffy-Sanam tygö. M owar
ktlin kallis arkku> josa kaunimbain awuiw
kuNliset.kappalet kätkettynä makawar. Ne
owar, rakas sielu! st speili, jonga eteen sinun pitä
kosta sinä tahdot kaunista itziäs ockiall» awun-elälnällä. SijnH
sinä taidat nähdä kuinga st eli st awu sinucV

kaunista. Jos sinä tahdot ahkeroita In-"
malan pelwosta, nöyrydcsta, kärsiwällisydesiä, toiwosta. ja muista senkaltaisista nijw
mene tain. ensiminäistlle taululle; nims sijns
näet, kuinga sinun pita yMnäns sinun Herms lumalas puoleen stnuas pitämän, palweleman händä, rakastaman händä vlitze
kaikkia, ja häneen ainoaan uffaldaman kaikisa hädisas ja halaurijas; kuinga sinun pitä lavsillistsa nöyrydesä händä ainoata pitämän sinun Herranas, ja sitä wasian tunnustaman sinun mahdottomuttas jss huonoMtas; kuinga sinun kaikesa
ja riftisä, kuin hän sinulle läheltä, pitä oleman kärsiwäisen ja hiljaisen hänen edefäns»
nijn myös

tnrwMfesti ja lafkamnta ainoatoiwoman
hänen lUHauxens ja apuns
ftans
C 5
FäaL-

Sielun Hengellinen
58
päälle: kuinga sinun pitä händä ainoata
aures huutaman kaikesa hädäsä, ja sitten
ilolla kiittämän ja ylistämän handa, sen awun
edestä kuin hän sinulle andanm on Siinä

myös opic, kuinga sinun pitä oikein
pyhittämän hänen Sabbachi-paiwääns, sitä
inlkista ja kristillistä Seumkundaa oppiman,
nijn myös kuuleman ja wastanonaman hänen Sanacms uffowaisella ja hanalla sydämellä. Toisen Taulun neljännesä käffysä
sinä löydät yhtä suurta awua, kuin klitzu-

sinä

Wanhembia, Gsiwaldaa ja
muita wastan, kuin Isan ja Mm nimellä
ymmarretän; nimittäin kuinga sinun pitä
tail kuuliaisuus

kohlullisesti heitä kunnioittaman,,
rakastaman

totteleman,

ja Zumartmuan. Edespäin

sinä

Wijdennesä käffysä löydät sicäkallista siweyttä, ystäwällisyttä ja laupiutta lahimmäi-

stäs wastan että sinä hänen rikoxians sydäkostonpyyndäwa
mestä andexi annat,
pahaa
pahalla, eikä
wastan,
et
kosta
händä

kirouxella kirousta; wacm rakastat händä
sydämestä, ystäwällisesti hänen kantzans oleskelet ; ettäs iwitzet iloisten kauha, ja itket
irkewaisten kantza; ia, että sinä sydämestä
nrmcchtelec händä hänen hädisansa ja halaurisansa. Kuudes kästy opcna sinua, kuinga sinun pica elämän puhcaudesa, raiciude»

sa
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sa ja kohtullisudesa.
Seitzemänmsä kaffypitä salliman sinun
kuinga
sinun
näet,
sinä
sä
pitä
ömaisudensa;
kuinhänen
lähimmaises
ga sinun pitä wanhurffautta ja oikeutta
harjottaman, oleman andelian, ja h,)win
tytyman sinun osaas. Kahdcxas kästy neu»
wo sinua, kuinga sinun pitä ahkeroitzeman
kuinga sinun
waikituresta ja totuudesta, japettämän
läeikä pidä walhmekman eikä
käffyn
jälken
Phdexanncn
himmaistas.
si-

nun pitä ahkeroitzeman hengellisestä urhollisudesta, että sinun pitä ristinnaulitzeman
lihas himoin ja haluin kantza, jotka täsi

kicldht. Ia wijmein jos sinä
tahdot uudistua Jumalan kadotettuun ku-

käffysa owat

waan, ja noudatta sitä kanssa luoma wanhurffautta, nijn sinun pitä kymmenennen kä«
styn etees ottaman, ja kaikessa woimalta
pyytämän sicä pitä. Ia waikka sinä et taida

kuolcwaisudesa näisH kaikifa

taydel-

lisexi tulla, nijn sinun pitä kunengin suurimmalla wireydellä sijtä ahkeroitzeman, että sinä tulisit aina täydellisemmän.

Mimm lElureni! minä kijtän
sinua
terwellisen neuwon edestä. O
kuinga tahdon minä nyt ruweta kaunistamaan ihiäni senkaltaisilla kaunilla awuissa.
liLsus. Mutta katzo etees, rakas sielu!
ms
C6
Sielu.

nijn

Sielun Hengellinen
että sinä näiss awuisa oikiam tietä osat::
muutoin taitamat sinun awus, jotka näky-"
wät kijtettäwiri, huokiasti tulla laitettawiri..
Sinun pitä tosin nöyrydestä ahkeroitzeman,
kuitengin wilpistelemätä.. Siltä moni tosin'
nöyrytta itzensä Jumalan edefa ulkonaisisa,
käytöxlsänsä, ja st on kuitengin ainoastani
zeko-pyhyys ja
kosta he sen
alla ruumisans kaikkein ylpeinda sydändä
suosittelewat. Sinun pitä ainoaftans sinuw
lumalas päälle uikaldaman, kuitengin
man ylpiätä surmtomuutta, ettäs ajattelisit, ei se taida toisin käydä., Nm pitamyös>
sinun wiwos oleman, ilnian ylpeyttä.. Jos
sinä jongun Vian näetlähimmäisesäs,. nijw
sinun pitä weljessisesti hänelle muistmtt»m<m
ja nuhteleman, kuitengin paitzi mihata ja
kostonpyynnötä.. Sinun pitä oleman tarkan koko sinun waelluxesäs, kuitengin paitzii
wiekkautta ja petosta. Jos stna tahdot osotta itziäs rohkiari, nijn katzo hywin eteesi
ettei ylpeys ole sen alla salattuna.. Sinun
pitä aina ahkeroitzeman totuudesta, ei kuitenZM oleman röykkiän. Ole murhellmm
ilmaw epäilysi
'stmnemrGndeis ylitze> kuitenZjn
tä,
Mä senkaltaisen parunnuren «kis,.
kinn ludas, joka epäili synneisäns. Simm pitä ahkeroitzeman yVnkermisudesta, kui^
ungiw
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Mgin nijn, ettet jsinä osota itziäs lapsiMserr,
ja tyhmäxi.. Sinun picä oleman
mutta ei tuhlajan. Sinä tosin taidat ti-

wiskin olla; mutta kawahda, ettei se wi»
fuudexi muuttuis.: Wijmeily ole aina
nen, mmm waltH surncuinda
syttä.

Sielua O rakkahiw lEsitt kuingas taiöan unnK osata oikiata keffi-tietä, koffa minun sydämeni on ylön horjuwa? Se ow
häijy ja pahanelkilmi kappale ylitze kaikkia,,
kuka taita sitä ttttkia? Kuinga noM on
polkeman taikka oikialle eli wasemmalle puo>

se

Me?

lEsus-. Minä tahdon anba sinulle mi«nun Pyhän Hengeni/ joka kyllä, taiwntta j<r.
Mtze sinun

sydänies..

Siew. Ach ja minun rakkahin
rmu!'lähetä Sinun Pyhän hywan Henges>
alas minun sydänueni, että hän opmais mi-"
nua tekemään Sinun suosios jälken ettei,

hän sallis minun chdämeni horjua
ta eikä Malleeikä wasemmasse puolelle. Q
Herra! anna Sinun Pyhä Henges aincr
wieda minua sitä tasaista tietä. Ach! wal>
wista Sinä itze minun sydändäni Sinuir
armollas". Anna minulle tasainen mieli sM
myötä että wastoiMymisesä, anna minuw
MH
>

Sielun Hengellinen
olla nöyrän ilman wilpittä, murhelipitawaisen ilman kaximiclisydctä, wagan, suviän, kunniallisen, raitin, puhtan, nijn my,
ös iloisen jarohkian ilman hembeydetä. Nyt
minä suuresti iloitzen Herrasa, ja minun sielun riemuitze minun lumalasani: SissH
hän puetti minun autuuden maateille, ja
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werhom minun wanhurstauden hamella:
Ma kaunistettu Papillisella kau-

Nijnkuin

nistuxella,

ja nijnkum

kaunisturesans.

Morsian kaunistettu

Sun, lEsu! weres punainen
On minun kunnia-waatehcu
Gill seison, Jumal! rohkian,

Koff DuVimoll

pila

astuman.

KanZapuhe.
Kahdexas
Hengcllinen Morsiail-labja.

Sielun

Kuhunqas olet mennyt, minun
ystäwäni! että minun cäyty ikawöiten
sinua etzia?Katzo, minä huudan ja parun,
ja kokoian käteni kok<> päiwän; kunengin,
rakas sielu, etkös tahdo palana? Ach seisahda, ja älä juore nijn hilllmätn; muuroin

sinä olet itze sinun kadoluxes l silla minusa
fxinäns on sinun apl!s.
Sielu. O rakas lEsu! Minä luulin
laitaman etzia iloani- mualla tasa mailmasa,

ja

N?srsian-L,chja.
jahauffutella
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itziänimoninaisilla turhudella.

Mutta ach, kuinga häpeällisesti ulen minä
joka paikala tullut petetyxi!

ItLsus. Ach! mingä tähden olet sinä
tullut ni;n uffottomari? Etkös tiedä, että
sinä kastesas jo olet nijn kallisti ja wahwasti luwannuc minulle sinun rakkaudes? Mm*
ta ajattele kuitengin nyt, kuinga sinä sen
sinun ensimmäisen rakkaudes ylönanuoit,
ja niin pian minun

unhohdit?

Sielu' O Smä Wikkein rakkahin
luni<t«iwara! Tahdotko sijs wielä kerran
taas wastanotta minua Sinun rakkari Mor-

silmäis himoxi.
liLsus. Sinä tosin olet huorintehnyt
monen sinun ystäwäs kantza. Mutta tule
jällens
siamexes

kuitengin

ja

minun t»)göni: en mimi

tahdo sinua hyljätä, a noastans sinä uudesta makuutat minua sinun ustollisudestas,
ja annat minulle sinun uffos ja sinun raf«
kaudes-kädin, pannri, jonga sinä tähän
asti olet nmilmalle andanut. Minun ustol-

lisudcstani ja pysywäisesta rakkaudestani et
finä mahda epäillä. Ellet sinä uffo, nijn
minä pnsnn uffolllsen, joka en
kieldä
taida- Wuoret pita tosin «välttämän, ja
kukkulat langeman, mucta minun armoni
ei pidä sinusta poikkeman, ja nnnun rauha»
ni lytto ei pidä langeman-pois.
Sie-

-

Sielu,

>Hent^'llmew

Nvr sijs,

lyinun

rakkahin IE«

Meni!, Tasa Sinulla nyt on minun syda>
meni paimina; Smun omas nnnä tahdow
olla, Smul, omanas minä tahdon pysyä
ruuuun ja sielun kantza, sijhen asti ettäs'
minua wijmein korjat ulos taM mailmysta.
sisälle Sinun autuutees»,
Siis kihlan minä sinun itzel-Kni ijankaikkisesti> ja kihlan sinun itzellenii
wanhurstaudesa, dnomwsä, armosa ja laupiudesa: ja, minä kihlan tosin sinun itzellem uffosa. Minä tahdon sinua rakasta, millä tahdon sinua suojella, minä tahdon sinua,
ylöspitä ja murhm pitä sinusta,, en minä
tahdo ikanäns paasia sinua näköistäni eli
käsistäni. Minä tahdon sinun pitä nijnkuin
sinetisormuxcn.. Minä tahdon panna sinua
ja nijn--

kuin sinmin nnnun kasiwarteeni. Sini»?
pitä kutzuttaman ja oleman minun Hephyida,
se on, lMnun hinioni hänefä.. Minä johsinun nunun silmilläni. Minä otan
sinun syiijnt, ja kannan sinlia helmasans.
Sinun pitä aina mataman minun rinnoin
lani: ja, minä tahdon ratki sisälle kaiwaja
pyälda sinua käsijni. Sinmr pitä
fa kanmtlaman ja aitisäs oleman. la,,
winH tahdon sinua kauda hamcin wanhn-

MN-L

tNsrsian-Lahja.
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ja
Men,
Menasti kuins Harmani culet: Minä sen teen, Ninä nostan, kalman ja pe-

lasta!^.

Sielu. Q minun sydämeni rakkahin mwara ia Pikänl! nnnta mistä pttä »uinun
tauanian mm tätä Simm ustollista ja
dämellistä rakkautcas, ja olla sijcä
stl wakuutetmna?
lEsus., Ettäs- kaikissa näistä olisit totisesti ja lujasti makuutettu, nijn minä tahdon anoa sinulle täi a kamsiK
M, minun puhtan jc, prsywäiseil rakkaudeni pamixi, mimittäin, minun pyhän Hen<
Zeni, joka sinun perindös pantti on sinmr
lunastuxehes, tttä sinä, mimm mnaisen' olisit, lnimm flmniam
lli niin lahden minäwuodatta mimm
sinun,
sydameeS Pyhän Hengen kalitta, joka sinul»
te annttcm. Hänen pitäkaikena sinun elinaikanas wahwasti ja lujasti makuuttaman
sinua minun rakkaudestani.. Hänen pitä
wahwistaman, lohduttaman, wirwottaman,
vpettcman, ntlhteleman, sinua ja muisil>ttamai, simUle mitä sinä sitä wastan welwollisudestas olet minulle luwannm. Mutta
tästä Morsiamlahjasta pnä sinnn wisun määrin pitämän; että sinä pidät händä lujasti
Knuu sydämesäs, ja et kimämättömästi ka«
dom
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Sielu. Kijtos olkon Sinulle, minun
mirakkahin Siclun-Plkäni!
kijnm
nijn
nä
kallin rakkauden-lahSinua
jan edcstä, joka määrättömästi ja sangen
ylrnpaldisesti woma kaikkia tämän mailman
lahjoja ja tawaroita.
liLsus. Sentähden sinun pitä wisusti
kawahtamcm, ettet sinä salli tämän kallin
mwc-ran sinuldas pois ryöstellä; silla se ei
ele joku maallinen, maan taiwallinen 3«warn, nimittäin minun Isani Hengi. Et
saanut orjuden Hengen, että sinun
sinä olepidäis
pelkämän mutta sinä olet saawielä
nut walittum lasten Hengen josa sinä huudat: Abba, rakas Isä! Se Hengi todista
sinun henges kantza, että sinä olet Jumalan lapsi. Jos sinä sijs olet lapsi; nijn sinä olet myös perillinen: nimittäin Jumalan perillinen, ja Christuren kanhapmllmen:
jos sinä muutoin ,)nnä kärsit, että sinä ynnä hänen kanstans kimmaan tulisit.
Sielu. O kaumhin Morsian-lahja, ihanaisin Rakkauden pantti! Minä painan Sinua rinnoilleni, minä kätken Sinua sydämeeni; eikä perkelen eikä mmlman pidä Sinua sijtä ulos rewäistmän. Tule tänne,
lule
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tule sisälle, Sinä sydämen Lohduttaja! Sinun Sanas kautta. O minä maistan js

Sinun ileista läsnäoloas; ja mi Sinun
Armos-kasten pisara toisin perästä-tlukku
minun sydämeeni.

Nouse

Nouda

ja kijnchda tänn', o surkiast i<kc!vä
nyt wirwotust jall sijt we«st kuin

sicln.

rnnsafii

kiehn

lEsnren sydämen ald; ja wäärydcs edestä wuota,
Woiman ja, wahwnzcn myös sun näändynell hcu,
gesses tuotta.
Taiwahan tulinen lickk.' ach sydamch kowndcn poista!
lämmitä, sytytä sen, ett' ralkaun tulesta loisia!
Walaise paistellas myös mun hengen, ja tahton,
ja mielen.'
Kijtosta weisämaan Gull' Gä lihoita «m-»>! ja kielen?
Hajota syndini pois, kaikk' paranna sieluni kilvnt!
Guruisen hengen, Itz ach snloisell' armollas lohdut!
Opeta, johdata wiel' mua tahtoas seuraniaan aina!
Gieluan wercsäs ain' t«äl' pesemään armsas laina!
Kaunista kirttali ratl' mun taiwahan knllaisell
waattcl.
Autuuden silkill', ft on, Sun, lEsnren! Pyhy,
dm hamell!
Ei hätä, ei luollo, ei mun, mik' waiwa fe ikanäns
liene,
Ei helwetin woimakan suur' pois minua lEsuresl
wicne.

Perkele, mailma ja kaik Mun wainojan paetkon
,.

Jumal' on Isani han nmll'

kauwas,
pninnön walmisti Tai,

waas.
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Kantzapuhe.
Ihderäs
Seppele.
Hengsllinell

Siel.

Morsian

O lEsu, rakkahin Sieluni Ta-

wara! Nijn olecSinä siis nyt minun Mäni; ja minä olen Sinun Morsiames. Sinä olet minulle andanur Sinun
Hengcs kallixi rakkauden pamixi. > Wuttcr
mitäs on minulla Sinulle Mcns andai!!!-"
sia, o minun rakkahin lEsiixnul
anna ml>
lEsus. Minun Tamarani!
nijn
minulla
sydämcs
nulle sinun
on kyllä.
Ota wastcn ininuida mitä
dot; mutta »ninä en ano muum sinulda.
Sirln Ei luinulla ole muuta Sinulle
cmda, kuin yhtä jyndein ylitze murehtiwaista sydä-dä, kuin on puhdistettu.Sinun
kallila wercsäs, ja on taynnans ustoa, rakkautta, ja hvwäa aikoniusta aina edespäin
pMmään, rakastamaan, kunnioittamaan
ja kuulemaan Sinua, niin myös walttämaan kaikkia, kuin.sitä wastan soti.
lEsus. Minä tpdyn, rakas Sielu! sinä
olet minun Morsiameni. Muun etkös tiedä, että Morsiamet seppel-euäkin kandawal?
Sielu. In, rakkahin lEsu! minä halulla kandaisin. yhtä seppeleltä Sinun kunniKMs: ei kuitengan lakasiuneista matlmcur

kukkssi-

Sielun Hengellinen
kukkaisista: mami kruuna Sinä itze minua
armolla ja laupiudella.
Rakas sielu! Sen niinä olen
tosin jo tehnyt Uudesa Syndymisesas, Km»
tengn kosta se Seppele, jongas silloin sait,
on näkymätöin, ja että sinä mahdaisit mailnmn edesa koreilla nakywäisesä Morsianseppelesä, nijn ota nyt tätä wähäistä krantzia. Se tosin näky halwaxi; mutta minun silmisäm m: se kallihista armosta.
Sielu. Olkon st mlliinen tahtons, niin
Minä kuitengin tahdon sydämen ilolla sirä
ivastaiwtca, "kosta se tule. Sinun rakkasta

k>idestäs.

lUsus. Mutta sen minä sinulle

edeleitä mailma pikemmin naura
sinua japilkka, kuin sinua kmca täsä serpelesä.
Sielu. Mitäs minä huolin mailmasta,
joko minä hänelle kelpaan, taikka en, ainoastcms minä taidan Sinulle kelwam?
Paitzi sitä minä tiedän, että kuin tchw
olla Sinun ystäwas, hänen täyty olla mml»
man w.hamiehen.
lEslls. Nijn ota siis, rakas Sielu?
tätä halpaa Morsian-seppelma. Sij»ä on
pxi kukkainen ,oca kutzutan I?lönkahe Sil,
!6 jcs sinä tunnustat itziäs minun MorsiaMMli, MM wchin
luailmasa. sinua
täpäin

sanon,

se.

osa

sen

edestä
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rakasta ja kunnioilta, maan
Sen minä
sinua ylöukatzo.
sanon,
«os
pitä itzias
tahdot
sinä
sinulle
puoleen, ja
minun nijnkuin sinun
vikiasta nöyrydesta ahkeroita, nijn sinua pi>

«destä

kijtta,

paljo enämmin

detän jalkain polkimena, mailman tungiona,
kelwotoinna, pilkkana, silloin sinun pitä
vleman nauruna ia tyhmänä, ja ei mitän
tietämän. Ei kengän mailman lapsista tat>
do enä kantzakäymista pitä sinun kantzas,
waan kaikki hapewät sinua, nijnkuins olisit mailman tungio ja kaikkein saastaisus,
za, mailman, Engelein ja ihmisten ihme.
Sielu. Sitä mahta se jumalaloin mailman joukko wapasti tehdä. Sinun tähtes
tninä tahdon mielelläni anda itzeni ylönkatzotta, ja kaiken, naurun häpiän ia pilkan
päälleni otta. He ei ole säästänet kctän nijn
monein hurjkasten seas, kuin täsa mailmasa
owat elänliet,' ei he Itze Sinuakan säästänet; waan Sinua pidetin kalkkein ylönkatzotta>vi>ubana, ja kaikkein halwimbana.
Kaikki jotka Sinun'näit, pilkkaisit Sinua,
ammonelit suutansa Sinua wastan,wihel<

telit Sinua, ja kiristit hambananfa. Mah»
daisi,ko sijs minä parenlbata toiwoa? Ei
ole Opetus lapsi parembi Opettajaans, «ikä
palwelia pareulbi Isändäaus. Sijnä on
Ope-

Sielun Hengellinen

71
Opetus lapsen kyllä, että hän on niinkuin
hänen Opmajans, ja palwelia nijnkuin hä-

nen Isändäns. Jos he omat itze Isännän
Beeitzebubixi kutzunet, kuingä paljo enammin he hänen perhens kutzuwat?
liLsus. Mutta tämän kukkaisen rin<
nalla on wiclä toinen/kuin kutzutanwau

Mailma ei ole ainvastaus sinua yiön»
maan myös kaikerimmalla lamalla sinua wihäwa ja wainowa. la, sinä
wihatan kaikilda. Pxi on karkawa sinun
kunnian-nimes päällä, ja syyttäwä sinua
nyt yhdestä, taas toisesta, ja jos mahdollinen olis, sinua ratki hengen waaraan syöräwä. Toinen pyytämä sinun omaisudes sinulda pois ryöstä. Pansltelioita, warkkaita ja
murhaita ei ole myös mailla, nijn mei toisin ole, kuins asuisit storpionein kessessä.
la, he kyllä peräti ajamat sinua kaupungista kaupungiin, että sinun täyty omaas
muille jältä, )a kerjäyxella
elättäSielu. la, mitäs sijtH on, minun rakas lEsureni! Sinun mhtes nnnä tahdon
mielelläni kärsiä. Jos he omat Sinua wai»wl.er, mitäs Ocm nunäkän muma odotta?
Sillä täitten» Mka jum.lisesti lEsmesa
ClMuresa elä tahtomat, pitä waino kätsino,

mau;

Mm-sian-Geppe7e.
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l)e muällmx minuakin
Prophttaicakin;
wmrwwat; Sinä käot «della, minä käyn
Wrwall stsli peräfa,; silla meidän pnä
ne!>. w.uwan kautta Jumalan Waldakun»
daan sisälle mlemcm.
I'äsiw Mutta töjalöyty M':sian-ftpmyös wiclä st
ixlesas, rakas Sielu!
tatkera
sillä c: sinä tule
znaai,
päHZä,
sinun
vnncNisimmaxi
täyty anda ltziäsftn Mrsitoaiftn Jobin seuraan. Risti ja omnttomus tule silluln sinun
jokapälwäisepi leiwäxcs, ja sinun waelluxes
elämään ei ole mufuja ja kukkaisia myöden,
waan sinun täyty aiwan orjantappurain ja
ohdakkein päälle astua. Kosta »xi -onnenomus lakka, mjn toinen aika. Jos sinä yhdestä waiwasta pääset, niin kohta toinen sinulle'tule, ja mwoitta wisinans itziäs, toisinans jotain jowsrakkana pidät. Sentäh«
dm ä'!a sitä otldostu. Silla joita minä rakastan nijtä minä myös rangaisen ja kuri»
tan. Mna tahdon Mä kveuUa sinua, muc»
ta ei lwnkuin hopiata, waan minä teen sinun
waliwxi murhen pätzisä. Sillä, ettäs mi«tlNe, sinun lumMoUes kelpaisit, nijn sen
piti mm oleman; immn Ausansta ei sinun pitänyt oleman, enäs olisit kumlluxi tullut.
,

Siellä

H

)

o

(

n
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sijs nij.i olla Mcl,

rakkahin
Sielu. Jos
lEsu! nijn minä tahdon hywällä mielellä ot«
ta päälleni sitä rakasta ristiä; kaikki karsimiset, ristit ja waiwat käändywät totisesti meilnijn

le hywäri: ja Sinä taidat nijtä
somitta, että sinun kunnias sen kautta edes auman.

lEsus. Sinun

istu

edespäin se kukkainen köxhys; sillä sinun
täyty hywänä pitä, etten minä sinulle enämbätä anna, kuin mitä sinä sinun ruumihis jo<
tapäiwäiseri ylöspltämisexi tarwitzet< Sitä
nastan ei sinun pidä ihmettelemän, että monet jumalattomat öwat rikkat, ja että HM
on yldäryllä kaikkinaisia maallisia tawaroi»

Sillä se on heidän osansa täsä elämäja-, ja enämbatä heillä ei ole odotmawcna;
mitan enämmin tämän elämän
eikä he
perästä.
Sielu. Minun rakkakin lEsuxem! mi<
nä tahdon mielelläni olla köyhä; Sinä olet
Itzekin rlkasna olksas ollut köyhä. Maikka minä olen köyhä, nijn minä kuitengin saan
paljon hywaä, jos minä Jumalala pelkän,
ta.

saa

wältän syndiä, ja teen hywää.
WielH, rakas sielu! nijn sinä
löydät sinun Morsian seppelesäs yhtä kukkui»
sta, kuin kutzman Murhe. Mailmailoitze,
mutta simn pitä itkmmil ja parkuittan. Ko»
Ä
ffa
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nauramat, syöwat, juowat ja

iloisans pauhawat, nijn sinun täyty istua ja
itkeä sinun syndejas, niin myZs kaiken tämän
ylitze hlwgata, walitta ja sydämchä murehtia.
Sielu. Mitäs tämä murhe minua wawahingoitta? Sillä se murhe joka Jumalan
mielen jalken tapchtu, saatta katulnisen autuuderi, jota ei yritän kadu. Parembi on
murehtia kuin naura: sillä murhen kautta

ftdan parane.
lEsus Notsijs, rakas/ sielu!
-

jos sinä

llijn hywastyt tä:ä Morsian'ftppeleltä; nijn
sinä olet kymmenen kerta suuremmasti minulle otollinen. Silla monda teidän seasanne ei
taida hywin kärsiä tätä seppelettä, ja nämat
kukkaiset owat heidän mielestänsä ylön kowal
ja katkerat. Kmtcngin mle sinun tietä, tt<

niinä sijhen kukkaiseen kuin kutzman, 3?lö,u
katze maiimalda, olen sekoittanut Makin
ta

minun taiwallilesta kunniastani.'Jos sinä
olet mailmalda yiönkatzotM/ nijns olet sitä
minun tykönäni Kaikfuuremmasa
ki Engelic owat walmjsna
palwelemaan,
yxikan
waikka ei
koko mailmasa tahdois sinua
autta. Sijhen kukkaiseen, n?ainc>, olen mi»
nä käärinyt minun apuni ja pelaswreni: sillä minä olen sinun tykvnäs tustasa, sijtä mi»

arwosa

smua
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nä sinun temmnn pois ja saatan sinnn kunniaan. Minä rawihen sinun pitkillä ijäilä,
ja osotan sinulle amnndeni; aiiwastans auxes
huuda nunna hadäsas, ni;n minä tahdon aut»
tasinua, ja sinun pnä kunnioittamaan minua.
Sielu. Ach ia, minun rakas lEsuxeni!
sijtä olen minä täydellisesti yiitzswonettn, et-,ter Sinä tahdo minua ylönanda. Möilla
tosin on jokapaikas ahdistus, mutta en me
sitä sure: nmM on pakko, mutta en me epäi»
le. Me kärsimme roanw, lMlna ei meitä ylön»
anneta: me alaspainetan, muna en mc
ku. Me ymdärmswiemmi aina Herran lE<
kuoleman meidw rnu!Nisa:nnle eccä

suxen

Herran lEfuxen' elämäkin meidän rnumi-

ilmoilettaisin, Sil!ä meid,w waiwmn,
sam
joka

ajallinen?a kewi« on, saatto meille ijankaiMsen ja määrättömän ku mi.ni: Jotka
emme lMwaisia katzo, waan

sillä näkowaistt owat ajallistt, mutta näkys
mättömät iMMikkiftt.

ILsug Nijn olen minn n,uös Ristii
kukkaiseen palmikoinnut monda suloja lohdutns-rnohoa. Sillä minä tahdon 'lohdutta
teitä, niinkuin älti
lohdutta. Minä
tahdon wäsynet sielut wirwotM, ja murhel»
liset sielut rawitn.
Sielu la, fengm minä wisusti iiedan,
D 2
ettet
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ettet Sinä, minun ristiin kuorman alla jätä minua lohduttamata. Maikka minulla on
paljo surua sydämesäni, nijn fmutl ichdutuxcs kuitengin ilahutta minun sieluni. la,
ellei Sinun lakis tähän asti olls ollut minun
lohdutnreni, nijn minä olisin radollisudesani

hukkunut.
olen
lEsus. Sinunruumillisen
minä sekoittanut hengellisellä rikknudclla. Kosia sinulla on ruoka ja waattec, nijn tydy

nijhin. Sinun oikia tawaras on taiwaila
kätkettynä, kusa ei koi eikä ruoste sitä raista,
jakusa ei warkat sitä kaiwa «ikä warasta.

Sielu. Minä sangen hywin tydyn

sijhen,

kuin Sinä, minun Jumalani, tähän asti olet
minulle anoanut. Silla minä olen aina ja
kaikisa harjoitettu, tsidan rawittu olla ja
isota, hyötyä ja köyhtyä. Minä panen kaik,
ki minun mmheni Sinun päälies, Herra,
Sinä pidät murhen minusta; ja «t salli minun kulkiana olla ijankaikkisesti.

INsus. Minä olen myös simm Murhes
sisälle sekoittanut hengellistaja iloa, ni,n että
sinä taidat iloita Herrafa, sinun sielus ne»
muita sinun lumalasas. Murhe ja ilo mutmelewat sinusa. Ehtona on icku, mutta
aamulla ilo. Pahan ilman perästä annan
minä Auringon paista, ja parun ja ltkun perästä

Morsian

Seppele.
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Västä täytän minä siima ilolla, Jos sinulla
vncnn täällä aiatlinen waiwa, nijn sinun pitä siellä saaman ijankaikkisen ilon. Sillä
ka M sinun mnrhes käätän iloxi. Mira sini
täällä lyneleiUä kulwät, pitä sinun siellä ilol<
la niittämän. Sinä menet ja itket, ja wiet
ulos kallin siemenen, ja tulet riemulla, ja
tuoc sinun lchtes. Siliä Herran lunastetut
palajcwat, ja tulcwat ricmulla Zionijn:
ijankaikkincn ilo o-, olewn heidän päänsä paolla ilon j<, riennln he kasittäwät, ja mur»
he ja huokaus pitä pakeneman.
Sielu Sillä minä myös itzem lohdutan,
rakas lEsIN siellä olet Sinä runsasti täyttämä, mitä minun on täytynyt tgallä paitzi
olla. Sentähden, rakkat Dlltt! osottakam
:

meitäm kaikisa asioifa, niinkuin Jumalan
suurefa karsimiftsä, wajwoisa,
suruisa,
haawoisa, fangiuxisa, kahädisä,
pinoisa, töisä, walwomisifa, paastoisa, Puh»
tasa clämäsä, taidosa, pilkämielisyde.sH, sulo isud e sa,Pyhäsa Hengefa, rollpitlömäsärakkaudeft», 'Totuuden sanasa, Jumalan waesä, wanhurffauden sotaasetten kautta oikial»
la ja wasemmalla puolella. Kunnian kautta ja pilkan, pinetllxen ja kijtoxen kautta:
niinkuin wimeliät, jakuitengin waat: Nljnkuilnuudemattomat, jakuittngin mlut: nijw
kM
B 3
palweliat:
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kuin kuolewaistt, ja katzo, me elämme: ntjno
kuin rangaistut,,ja ei kuim;yan tapeml, nijn<
kuin murhMstt, ja kumngin aina lioiset?
«ijnkiiin köyhät, ja kuimigm monda rikkaN
tekewaiset: nijnkltin ne, joilla ei nman ole,
ja joiden kuittnaii! taikki omat owac.
3?ijn pidä sijs nyt tämän stpj
pelen hywänä, minun rakas Morsiameni Z
sichen asti'että lninä tcuwaisa krtmnan sinua
kunniam kawmattomalla krunulla, ja wlen
sinua, niin kuin minun rakasta Morsianda,u,, kotia, minun Isäni huomjHn. Ole
hywäs tlirwas ja ala pelkä: kaikli mitä sinun
täällä täyty tchda ja kärsiä, pnä taiwmsa
«rinosta runsasti marettamcm.

Mnkmtkifen Elämän Esimaku.
O minun

lEsuMi!

okuinga

makia ia suloinen on.se sielun rauha,
jonga minä Sinun kantzakäymifesäs nauti«
hen, stn alla minä unhohdan mmlmaa/ jss

kaikkia kuin ajalliset owat.
lEsus. Rakas siM! jos yxi qinoK
pisara taita nijn wirwotta ja ilahuts
ta sinun sydames, kosta sinä ninoastm'.z piskuiseni httkexi olet saanut esimaun tauvalli'
sesttz, lahjasta; o kmNZa paljo suummnasti
pitH
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pitä sinun wihdom riemuitzonan/ koffa sinä
Mmm tykönäni, ijankaikkisesa elämäsä, oletjuopuma ininnn huoncni r»lnsaista tawaroi-

fia, jtt sinä juoman HMmalia nijnfmn wlr-'
kusa on täydtllinen ilo, ja rwmMnm
menu mlnun oikialla kädelläni iiankaikkisest.
Sielu. Ach ja, niiimn lEsuxcm! o kun?»
ga l)!)wä on meillä siellä o^a. koffa nm!'a
pitä elämä oleman, ja y!dä''rllä oleman! O
oNmaliista
O ijankaibkistss
laila
«lltuucla! kukas
sinua ulospuhua?
>ak's sieluni! Ta»
minun
lAfus. Zc>,
etkä
taidc»
sitä hisntä, etkä
fä elamasä sinä
Sillä,
jona
puhua.
ei
ulos
silmä ole nähnyt, eikä korwa ole kuullut, ja ei thllnsen sy»
dämeen ole astanut, mftä olen wina nijlie
walmistalmt, ja niitä pitä heidän laaman
nautita, jotka minua rarastanM.
Sielu. O rakkcchm lEsu! Emmepä ms
wiheliälstt ja synhiset ihmiset ole mahdolliset,
emmekä ole ansainnet lulla vsallisixi nijn sanomattomasta, autuudesta.
Seit kuin ette ol« ansainnet, sen,
olen minä ansainnut teidän siasannc; sill»
euä mmä olen kuoleman poisottanm, jonglt
haiduun le olicta joutunet, ja olen elämän
ra!!a,

ja katomattomudtn tuonut walkemeen. Sil,
la teidän Issllän on huwä tahto anda teille

waldakunnau.
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Sielu. Kmetty ja sydämelliset ylistets

sen

ole
edestä Sinä, armollisin Lunastaja. la, kijtetty olkon Jumala ja meidän Her?
«an lEsuxen Christuxen Isä, joka meitä
suuresta laupiudestans on synnyttänyt jällens
elawäan toiwohon/lEmxen Cbristuxen ylös
ly

nousemisen kautta kuolleista, katomatcomacm,
ja sästuttamattomaan, ja turme'.emaltomaan
pcrindöön, joka" taiwahas meitä wartm
tähdelle pandu on, jotka Jumalan wäM
uston kaucta autuuteen kätketäm
liLsus. Juuri uffon kautta minun an»
fioni päälle te tämän autuuden peritte; sillä,
ifankaikkinen elämän ole teidän töidenne
s,o, waan se on lumalan>lahja ja ando.
Sielu. O kuinga kaunis ja ihana mahs
ta kulungin autuasten maja olla taiwallisesH
Zionisa, sijna lerusalemisa joka ylhallH
on, kuin on kaikkein ussowaisten kunniallinetk

Paradisi

ja riemu-maja..
Jos maallinen Paradisi, johon A'"
ja
dam Ewa luotin, oli kaunis ja ihana, joka
kuitengin ollaijMimujakatomajnen; nijn si«

nataidathuokiastlymmärtämä se taiwaljinm Paradist mahta olla monda tuhatta kerta

kaunimbi.
Sielu. O kuinga iloitze jo minun nm«
Mini ja sieluni Sinuja, Sinä eläwä Iu«
wala!

8e
Elämän Esimaku.
mala! että minäkin kerran pääsen Sinun
tygös.
sinä waliLsusv la, rakas sielu, siellä
ja
kunnialla
iloita
sanomattomalla
sta saat
fella ilolla. SM siellä sinä kaikki lördät
koofä, mitä sinä ikanäns tahdot. Jos jotakin mailmasa siima ilahutta ja

siellä sinä saat sitä paljo kunniallisembana

ja taydelllsimbäna. Sillä kaikki se kauneus
mailmasa, kuin luodussa lövty, on 'ainoastans sentaiwallisen kauneuden warjo,jota
omisinun pitä saaman lakkamctta
ja
Nijn
myös
on
kaikki
se
nautita.
sta
ilo?
jonga ihminen täsä mailmafa mim ajatella,
kan saapanfa, ei muu, kuin lnnoastans, ia
waiwoin yxl pisarakan,, ijankaikklftn elämän
rinnalla, johon, nijnkum suureen mereen,
kalkki ilot kokoon juoxewat, owat myös
paljo puhtammat ja täydellisemmät, knm
ne, joitas taidat täsä mailmafa nanma. JK

katzo, nijllä sinun pitä kalkesa ijaukaikkisu-

desa juotetraman, ja, ruumis ja sielwylönpaldifesii lahjoitelmman. Tasa mailmasa ai»
na jotakin on mailla. Jos yxi jäsen sinun
ruumifaZ umde jongunhuwituxcn, nijn muut
jäsenet kuitengin owat sitä pattzi., los rnumillä wisinans on jok» winvoms> nijn woi
sielu kuitengln sen alin murhMssn olla, Mut»
A jss

sitä wastan sielu NWtitze
D z

MZM kw
VMZN

Ijankail!Asi!:
taiwallisesta ilosta, nijn woi ruumis
ajalla
kärsiä, ja tuta wikojans ja wcnMa
wojans. Mutta siellä, siellä pitä ruumis
Za sielu rawittaman ijankaikkisella ilolla.
Kaikki taidot, kaikki sinun ymmärryM lah»
jat, sinun tietos, tahtos ja woimas, kaikki
sinun ruumis jäsenet pitä siellä ilolla aina
ja ijankalkkisesti oleman täytettynä, ja sijnä
82
pinän

itzensä huwitteleman.

Sielu. Minun rakkahin lEsureni! mi»
sijs nijn suuri sielun ilo ja sisällinen hausimus pitä syttymän?
Se pitä syttymän teidän Jumalanne ijankaikkisesia jalautuallisesta katzelemiftsta; sillä siellä te saatte nähdä minun
kunniani, jonga minun Isani ou minulle
«ndanut. Ei ole se wiela teisse ilmestynyt,
miri te tuletta; mutta le tiedätte, kosta se
ilmesty, nijn te hänen kaltaisexens tuletta.
Sillä te saatte hänen nähdä niinkuin han
on. Tasa mailmasa te amoostans näette
niinkuin speilisä tapauxcsa, mutta silloin kaswosta kaswohon. Nyt te tunnette puolit,
tain, waan silloin te tunnette nunkuin te tu-

stä

tut olena.

Sielu. O ITfu, 2 rakkahin lEsu! onZo se mahdollinen, että me taidamme nähdä lumaM kaswosta kgswohon? Ei.kö Apo-

stoli
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stoli sa»V, ma Jumala asu kirkkaudesa, jo>

hon ei ypka, culla taida, joia ei !xikän
ole, ei°ä rabdä ta dv Sil»
ihminen
lä ei yrikän ihnnnen jota Sinun näke, tai»
da elä.

I<Lslw. la, rakas sielu! tasä mm!.!nasa
se totisesti mcchdotoin; mmta siellä, kusa
sinä saat kirkastettua ruumista, olet sinä
tundewa Jumalan, niinkuin sinä häneldä
tuttu olet. Sinä saat nähdä sen Pyhän
Kolme-Mteyden
Olemiftans.
on

la, sinä saat sinun ruumillisillakm ja kirkastetuilla silmilläs nähdä minun sinun wapahtajas, jongas et täällä näe, waan rakastat ja ionga päälle sinä ustot. la, sinun
silmäs katzowat minua ja ei kengän outo.
Sielu.

O yhtä

amuallista

ja riemulla

sta katzandora! Koffa minä tulen Jumalan kaswoa näkemään? O josta minä pian
kuolisin, että minä saisin Sinun nähdä!
lEsus. Odota rakas sielu! sijhcn asti
tttä minä sinua noudan; silloin sinä saat
sinun lumalas nähdä. Sillä sinun pitä
Engelein kaitaiseri tuleman. Nijnkuln nyt
Enkelit nakewät aina minun Isäni kaswon,
niin pitä sinungin näkemän
'nsivon joka on täiwais. Ia
M näkunisesa sc >o koko sillun cmmudes.
»n»

n

D 6

>.

SM

lian^aikkistn'
84
Sillä kosta sinun lumalas on korkein pa,
raK, korkein suloisuus, korkein lepo, korkein
Äo; nijn pita tämän näkemisen sinullekin tuot>
taman korkeimman ilon, rauhan ja suloisudm. la,, koffa sinun lumalas on se korkein ja täydellisin kauneus, nijn ei taida toi«
im olla, kuin että suurin ja täydellisin rakkaus sinusa sytty tästä näkeinisestä, ja tamä sinull rakkaudes pakotta sinua sydämel»
ta ja suulla ijankaikkifest: ja lakkainata kijt»
tamään ja ylistämään sinun Inmalalas.
Sielu. O ilo kaikkea iloa suurembi! joka
kaiken ilon woitta, ja jom paitzi ei yhian
Aoa ole! minä olen ikanans kuin ulkona
stäni, koffa minä itze tykönäni tätä iloa ot>
kein tutkin.
sinä ihastuisit,
IMus. Ajattele, kumgalöytäisit
cawaran
jos sinä täällä mailmasa
nionen tuhanen kerta tuhanen Dukatein ar>
wosia. Mntta inkä on se sei: tawaran suhten, kuin sinulle taiwaisa on kätketty, jajonKas facit ijankaikkisesti omista. Juuri sijn<t
arwosa pitä myös tämän mailmun ilo pidettämän sen ilon rinnalla, kuin on taiwai»
fa> Mingä ilon tunsi se Jumalinen Ste,
phanns, kosta hän ainoastans siiman räpä»xes näki taiwat awoi. ta minun seisowan
Jumalan MM MM? Nijn myös, ne
.kolme
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kolme Opetus lasia, kstjka he wuorellanäit
minun kunniani; kulnga olit h« stn nlla ai»
wan iloisons, että he sijtä tulit nijnkuin tllos
itzestänsa? Semähdsn fanoi Petari
meidän on täjä hywä olla. Tämä oli ainoa-

ftans pistuisin esimaku sijtä puuttumattomasta hywäst-ä, jota teidän pita ijankalkklsesa
ilaiuäsä täbdemststi nautitzeman. SieM on

olewa ilo>, siellä- on otewu rienm. Siellä
on teidän suun olewa taynäns naurua, ja
teidän kielen täynans iloa; teidän pita rlemulbeman hywästä mielestä, ja ijankaikM»
sa ja muuttumattomasa autundesa asuman.
Sielu. O lEsu, suloisin lEsu! mmun
sydämeni tunde ihanaisia tijkkunnoita tästä
suuresta rieinusta ja kunniasta, enga sois
mltän haluisemmasti kuin että minä pian
fnme pääsisin. O kuinga hnokan minä, M»
tvöieen että minä nijn kaunaa majalla, joka taiwasta on pnetetuxl tulism.
. li3fus., Ole hywäs turwas, rakas sie«
lu l Sinä saat kohta rijjua sinun kuolevaista majaas: ja silloin tämä katowa puke
paassens katomattomnden, ja tuoleina pita
meltäman ljankaikkisesti.
Sielu. Nijn pitä sijs tämän mluuu nm«
ennen,
mi!>i ensin mätänemän ja
kuin se taita tähän Sinun kunniaas sisälle

AM?

D?

I'^

Ijankmkkisin
lAsus. la, rakas sielu, ei liha ja weri, nimittäin nljn muodon kuin he owat katowaiset, taida Jumalan waldakundaa periä. Sentahden pitä sinun ruumis ensin,
nijnkuin nisu,jywä, maahan kylwettäman,
ja kuoleman, että sijtä kirkastettu ruumis
kaswais. Se kylwetän tnrmelures, ja ylös,
nouse tmmelmlatoin. Se kylwetän huonona, ja ylösnouse kunniasa, se kylwetän heik<
kuoudesa, ja ylösnouse wäkewydesä. Se
kylwetän luonnossinen ruumis, ja ylösnouse
hengellinen ruumis.
Sielu? Pitäkö minun sijs wijmeisencl
paiwänä
loisen ruumin, kuin ta»
ma minun kuolewainen ruumini on ollut?

86

saaman

Msus. Sinä, rakas sielu! et tosin saa
toisen eli wieran ruumin, waan juuri sa-

man ruumin, kuin maafa on lahonnut, pitä taas ylösnouseman. Silloin sinä puetttcm
talia sinun nahallas; ja saat lihasas nähdä
pitä sinun kokoncms
Jumalan. Kwtengin
ja
parattaman kirkastettamnn. Silla sulloin
pitä sinun ruumis nckman kirlfari, ja pai»
st<unan niinkuin kittkchin kristalli. Silloin
pitä sinun liPs in wercs nljn puhdi!:,tta'
mcm ia
kalkista synneistä ja M«
hois h!Mo'sta, ettet sinäenatunne pien da<
kän pahan ajatusta sinun sydämesäs. Silloin
pi»
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jotka
pitä myös kaikki tauditkin lakkamcm,
täällä owat synnin tähden sinua waiwannet.
Kaikki waiwat, kiwutja tuffat katowac pois.
Sillä minä kirkastan sinun heikkon ruumis,
että minä sen minun kirkkan ruummini kal»

taisexi tekisin.

Sielu. Mutta mahtaneko sijs tämä minun kirkastettu ruumini tallella pitä hänen
luonnollisia omaisudeitans, -nijn että se tarwitze rualla ja juomalla, unella, ja lewolla
Mpidetyxi tulla?
Ei, rakas sielu! ei sinun pidä
isoman «ikä janoman ei helle eikä aliring»
pidä sinua polttaman. Sillä sinä saat hengel>
lisen ja Enqeliwruumin, el olenon puolesta,
waan sen hengellisten ja Engeleinwmaisul»
tm puolesta. Sinä olet nijnkuin Jumalan
Engelit taiwas, jotka ei nai eikä hnole: ja
senkallaisen pitä sinungin kirkastettua rulp
mis oleman.
Sielu. Anna minulle andexi, rakkcchin
lEsu! että minä nyt Wm, kuinga silloin
nijden ruumin kansia pitä oleman, jotka
owat kymaräs ja onduwat, jotka owct syn»
dttnet rumalla kaswolla, taikka, amoastans
käsipuolella, eli muulla lailla owat wiallisti?
IKsus. Ei siellä yhtan! wikaa eli raa«
dollisutta enä ole. Teidän ruuniinne pinl
täydcls
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täydellisiini ylösnouseman, kaikkein heidän ja»
ftndens kantza, suurimmasa kauncudesa.
Esaun ruumis oli tosin karwamen ja ruma,
pitä kaunilla ja
näköinen; mutta siellä
kirkkana paistalnau. Lazarus bli täynnä pai<
fumita ja wcripahkoja mutta siellä ei pienindäkän nljsta hänesa nähdä. Onduwa Mephibostth on silloin saapa niin terweita jalkoja ja jästnitH, kuin joku muu.
Sielu. Ach, minun lEsuxenil Nijn pitä meidän sijsftaman paljo kaunimman
muodon, kuin tneillä nyc on? SM jos meidän pitä tuleman Sinun kaltaisexes, joka
olet kaikkein kaunihiu ihmisten lasten seasa;
nljn mekin tuleman siitä kauneudesta ofallisixi.
lEsiw Katzo Auringow, kumga kau,
nis ja kirkas on; katzo, nijn kaunina ja
kirkasnavitä sinungin kijldänmn. Sillä wannijnkuiu Auringo heidän
hurffat
Waldakunnasa,
lians
Jos Moscxeti katwoilla oli senkaltainen kirkkaus, kosta hän
tuli alas Sinam wuorelda, ettei IsraeM
lapset tainnet nijtä katzoa,, niiden kirkkauden
tähden,, kuinga paljo enanunin mahtawat
teidän kaswonne kiDäijankaikklsesaelämäsä.
Sielu. Minun rattahin lEmxem! pitäkö meidän sifs sijnä kamletidesa ja kirkkau»
Vesa myös olemaa toium toisemme kalrais t?

sen

se
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tosin kaikilla oleman
lA«U3. Teillä pnä
pitä yhden ruu»
kuitengin
rmmm;
kirkastetut
kijlda,
ja
kirkkambana
walkiambann
min
mjnkum
woitlH
toisen;
kuin
M
tähti
mau
tmfen kirkkaudes. Toinen kirkkaus on Au«
lingolla, ja toinen kirkkaus kuulla. Nijn
pitä mdängin klrkasteme ruuminne olemam
Silla silloin ne, jotka täällä mailinasi, owat
opettamt ja faarnanet, Wdäwäl paljo kirk<
kambana ja kaunimbana muita. Minun
kat Apostolini pitä kijldämän muiden edM,
kosia he owac ynnä itze kantza tuonet won-

da tuhatta sielua sisälle minun riemwwaldakundaan. Sillä opettajat paistamat nijn,
kuin taiwan kirkkaus/ ja jotka monda opettamat wanhurstautta., nijnkuin tähdet alati,
ja ijankaikkifest.
Sielu. Ach! että ininä wielä mahdan ky»
hä, lEsu, rakkchin Wapahtaja! ongo sijs
joku eroims olewa miehen ja waimon puolen
nijn myös ijan wäiillä, että me taidamme
tuta toisiamme.

IKsus. Jo totisesta rakas sielu! kaiM
teidän
kuin teillä owat olltt täällä
mailmasa, pitä teillä Mäkin oleman, waik»
ka et te enä tarwitze nijllä mitan tehdä. Nijn
että siellä pitä oleman eroims miehen ja wai<
MW puolen wälillä, nijnkuin täälläkin. Ia
itzekuu-

IfankaiMsen
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itzekungin pitä iviinleiln.ä paiwana ylösnou-

sen ijan hahmosa, kuin hän on kuollut,
semanlapset
täysikaswmsista hywln

että
tetta.

eroimitan
Nijnkuin Johannes näki Ilmestyre
fans, suuret ja pienet seisowan Jumalan edesH.
Etkö sinä näe sekä suuria että pieniä tähtejä
laiwahalla? Niinkuin sumet ja pienet puut
ja kukkaiset löytywät toimisa yrtticarhasa,
jotka yrttitarha ej wähän kaunistamat nijn
sinun luk tietä, että senkaltainen eroicus
ja piendell walilla on kamilsturep
olewa taiwalllftsakin Paradisifa.
Sielu,. En niinä taida knlländyä kysy,

sunnen

«iästä: O r<Mchin lEsu! mohdammeko
me kaikki silloin tuta toinen toisemme; nilw
kuin me täällä mailmasa olemma kestenamme

tutut ollet?

on myös
teidän
iloanne
tekewä
sitä täydel«
taiwallista
ljsemmaxi, kosta te siellä jälleus löydätte kaik-

lEsus. la, rakas sielu! fe

kia teidän rakkaita ystäwian ja tuttawian.
Ml!!gä ilon on, tuottama monelle Caarnamiehelle ja Opettajalle kosta hän löM

se

hänen lu!!!a!isia lambaitans ja sanankuusulia koosa? Kahs,' on hän sanowa,

nämat owat milw.n rcckkat lambam, jotka
owat seurannet minun uskollisia
yeuwsMi ja oxeturiani, ja owat uffon ka»

mnilltlasa

uua
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M

ulta ynnä minun kantzani autuilteen sisälle
kekäynnet. O kuinga pita heidän
pitä
kuinga
heisinänsä iloiheman! Ach!

dän tuhimen kertaisesti kijttämän hända sen
edestä, ja sanoman: Kijcos sinulle, rcckas
Open!s-Isan'.!ne, sinun uffollisen työs, ja
sen waiwan edestä, jvngas olet nähnyt mei»
sta mailmasa! Hcrra maxakon sinulle sen,
sinä kallis Opettaja ja Sielun-Paimen.

Opettaja astu hänen rakasten
Lammastelis kansia minun taiwallistn Isani
«teen, ja sano. Katzo, Herra! tasa minä
olen. ja neUapset, jockas minulle andanut
olet. Silloin on minun taiwamnen Isani
wastawa. O sinä hywä ja ustollinen pal«
welia, wähän paM sinä olit ustollinen:
minä panen sinun paljon päälle, mene sinun
Herras iloon. Mrkä ilo on silloin fyttywä
Jumalisten puolisain wälillä, jotka ajallisen
kuoleman kauna owat mailmasa tullet eroi?
tetuxi,ja tosin usein kyllä äkist ja toiwoma»

Siiloin'se

m, että he silloin saawat toisiansa kehdata?
O kuinga ystäwallisesti he silloin halowat j

6

suuta andawat toisensa. Kuinga sydänieA,
sesti WanhentNlat silloin iioitzcwat heidän
Jumalisista larsistans, joica he ajallisen kuoleman kumla owar kadottanet. Siellä he
tmdewat HM kaikkia, siuoin he mudewat
heilä!»

32

sen
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heitä suuren monen mhanm Engelein joukon kessellä, ja sanowat: Äch nämät owat
mjnun rakkal Lapseni!, Kuinga mahtawat
Lapsetkin tulla heidän Wanhindens tygö,
ja iloiten huuta: Rakas Isani! rakas Allini! O' kuinga on yri langewa toisen kaulaan, suuta andawa ja jyieillewä handa. Ia
nijn owat muös weljet ja siftret ja muut
rakkat ystäwät itzens käyttälrät, kosta he
joukotundcwat toinen toisensa sijnä
ja sulas ilosa ja riemuja yhteci» tulttvat.
Sielu. O kuinga suloinen on tätä kuulla,
rakkahln IElu! O kuinga ikawöihen minät
O wingailoitzen minä, että minäkin silloin
tulla omaisteni tygö. Minun
hindein tygö, minun rakostm lasteni tvgö
minun weljein ja sisarten ja muiden hywain
ystmräin tygö, joita minnn on täytyi yt täsa
mailmasa kaiwata. Ach! minä en taida
täydellisesti arwata ja käsittä sitä iloa jci
riemua ,jom me
keffenänns nantita.

suuresa

saan

<,

saame

et le taida nmma
tehdä, kuin weisiltcl ja ihastmclla rauhata,
ja kaikkein walttuin kansia, Jumalan istuimen edesä, suä uutta ja kaunista woiton
«virttä laulaa, ja sanoa: Amen, Siunaus,
jä ylistys, ja wijsaus, ja kiitos, ja kunnia,
ja woituai ja wEewys, olkon meidän Iu»
malal-

llon tähden
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malalleni, ijankaiNsest »iankaikkiseen. Amen.
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Silloin te Kerubimin ja Seraphimin kansa
suloisimmasti ulospuhjetta: Pyhä, Pyhä,
Pyhä on HErra Jumala Zebaoth!

Sielu. O kuinga lewitta ilo minun sydän»
däni! kuinga weisa ja paukku se ihastuxclla
hiljaisudesan, nijnkuin se olis Män iloon jo
sisälle astunut. Muita,, minun rakas lEsw
xeni? että nuna wielä mahdan kysyä. Pitäkö meidän silloin muitakin mndeman, joita en me ole täsa mculmasa nähnet, nijnkuin
meidän esiwanhelnbiatt'.me Adamia jaEwaa,
uijn myös pyhiä Pmrimkkeja, Noakia, Abra»
hamia, Isattia, Jakobia, lostphia. Mosesta, Dawidia ja nmim, nijnku n myös nij«
tä rakkaita Prophetaita, Apostoleita, ja mui»

senkaltaisia Martyreja ja uffon tunnustaita?
lEsus. la, minun rakas sieluni! sinui!
pita cundeman heitä kaikkia' sM sinun ym»
märryxes pita nijn lumalalda walaistaman,
että Ni)n pian kuin sinä saat heitä silmijs,
uijn sinä janot
tämä on meidän Isämta

me Abraham, kaikkein ustowaisten Isa, tuo-

sa on Moses, tuoja meidän Esiwanhemmat,
Adam ja Ewa, ja nijn muitakin. Tlmsift
pa minun! Opetusapseni warsin Moscre«
ja Elian wuorella, joita he ei ennen kuin fil»
lckn
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.'oin ollet mailmasa nähnet: mixet sinä sijs
sinun kirkastetuilla silmilläs taidais Keitä m»
Ki iiankackkisesa elätnäsä Ia heidän pita
warsin hstawällisiinmästi sinua puhutteleman, halamnn ja suuta andaman, nijnku»
ins olisit heidän weljms tackka sisiirens. Tei<
dan rantzMunisenne on cosiu olcwa taiwallisella nnlodolia, ja paljon roisin, kuin täsH
malmasa; kuitengM täUy minun mjn rakkaLa tawalia sitä ulosmalata, sillä sinun ynft
mänyres ei ta da muutoin sitä kasitta. Nijn
Myös, kosta sinä saat nähdä nijtä rakkaita
Martyreja, joista yxi on nyljetty, toinen pol»
dmu, kolmas pedoiida rikki rewitty, nijn sinä

owat
kohta tunnet heitä, ja sanot: Namät
ja
jotka
tulit,
suuresta waiwasta
ne,
he owat
heidän waattensa pesim, ja ne karitzan weresä waiaisnet. He owat wolttanet karitzan
weren kautta, ja hänen todisturensa weren
kauna; ja «i he heidän hengensä kuolemaan
Mi rakastanet.
Sielu. Minun Herrani IElu! tuleko
elanmsä sen mieli surkiari,
sis ijcmkaikkisesa
jvka ei ijankaikkisesa ilosa löydä eli kohta
hänen awlo puolisotans, taikka lapsians ja
wanhembianS, waan näke heidän helwetin
liekisä palamasi»? Euö hän mahda senylitze
murchtia, ja surkutella heidän kadotustans?
li3-
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ILjus. Ei, ei wahindäkän, rakas sielu !
rang' stus onhcidän, hysillä juma!sstto>nain
palkkansa,
yx< minun wanhur,
wm anftittll
waikums,
jonga walittuin pl«
stan duomioni
ta lakkamata ylistämän ia kunnioitttinian;

semähden te myös sydämestä suotte jumalattomille heidän kadomstans, ja nauratte hei<
dän, wahingotans. Silloin sinä suat iloita
sinun wihollisistas, ja katzoa kmnga jumalu,om« koston saawat; sidoin wanhurstas
sitä wastan seiso suurella rohkeudella mjtck
wastan, jotka händä ahdistanet owat. Hei«

dan wcheljäinen ja kadotettu tilaisudensa et
ensing-m tule teille surkiari maikka he myös
olisit' teidän likimmäiset sukulaisenne. Et te
ylitze, sillä teidän
taida mlla murhellisiri
sydämenne elä täydellisesi, ilosa. Sijnä siwumle teidän ruuminnekin senkaltalftri, et«
tct te tunne sijtä pienindäkan lewottomutta.
Nnumis tule myös nijn hengelliftri, ettei
Kiolewaiset ihmiset taidais sitä nähdä eli m»
ta, nijnkuin pois nukkunein ruumit olit,
jotka, minun ylösnousemiseni iäiken, nousit
heidän haudoiftans, ja ilmestyit monelle;
muna muutoin, heidän hengellisydensa täh,
dell, olit peräti näkomältömät.
Sielu. la. minun lEsuxeni! nmtta ku-

sen

sa

ingft taidamme me

autuudefa
kantz<p
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kansakäymistä pila restenänmu', kosta emme
siellä taida toinen toisemme nähdä?
lAsus. Kirk.,stmtl silmä taita kirkasieb
tu ruumista nähdä, ja uyn taitamatkin kir<
tastemt rliumit kaichakäymW kesienänjä pi»
ta. Teidän kirkastetut ruumine pltä myös

senkaltaisella notkeudella
nijn pian

lahjoitmammn että
kuin joku pai-kka johtu teidän mie<

leenne, .nijn taidatte te warsin siellä olla.
la, mitä sieluun tule, nijn ft täydellisellä
wiisaudclla kaunistetan, että sinä
tiedät kaikkia salaisudeita. Sillä täsä mail«
tuaft on teidän ymmarrMnne ainoasians'

puolittain; mutta kosia täydellinen tule, sille
wajaa lakka. Teidän tietonne, tahtonne ja
wvimanne pitä nijn täydclliseri tuleman, <t<
tä Jumalan kuwaa sijnä selkiästi nähdän.
Lyhykäiftsti teidän tilaisudenne tulewailesa
elämäsä pitä senkaltaisen tuleman, että lu,
mala on vlevva kaikki kaikklsa, ilman hänetä
et te mitan muuta ano> hänet» tykönäns t«
kaikkia löyoätte; hänestä, nijnkuin puuttu»

mattomasta läheestä,

te

kaikkia wälikappa»

lemattomajti lakkamata ammundatte; hä»

iiankaikkisesti ylöswalaistan, ilahutodytetän
ja autuas tehdän. Nim
tetan,
kaikkia,
«ttä
kuin teille täällä nämetän puo»
littain ja esimauy kautta, te siellä saatte itze
neldä te

läsnä»

Näman i3si,na?u<
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läsnäollen, yhtä haawaa, muuttumattoman
stj ja aumallifesti nautita. la, teidän pitK
ijankaikkifesti näkemän luinalota, korkeinda parasta omistaman, sijtä iloitzeman,
lakkamata sitä ylistämän, amuallisestl tundcman, ja täydellisesti rakastaman händä.
Kaikki teidän tietonne, tahtonne ja woimanne tarkottawat sen päälle kuin Jumalalle otollinen on. Te elätte puuttuinatto'masa ilosa, teillä on kirkastettu ja Engelein
kunnialla kaunistettu ruumis, oletta yhdistetyt Christuxen teidän Päänne, ja, sen Pyhän Kolme yhteyden ja kaikkein Engelein
kanha, elätte tytywäisnä täydellistsä kunniasa, iloja ja pyhisä kaicha puheisa, asuttaiwcm werrattomasa uiajasa, ette tarwitze yhtän inuutosta peljätä, ei puutosta

te

tuta, teillä on kaikki ylöäkyllä, et te ano
lNWta, kuin pysyä lu,nalal, wkönaz ijankailMsii, ja händä lakkamala yliftc,/,
Sielu. Ach! kuka taita
3an oikein käsillä senkaltaista iloa? Kuka
taita jarjellänsä sitä kunniata ymmäna?
Kuka taita ihmisen kielellä sitä kirkkautta
seliltä? Sanomatoin ilo lijknttcsminun sydändäin- ikanäns kuill-wiheriöitze ja ku«
koistu sijlä, ja siaan että ennen o»
vllm lakastunen ja kmwmumn kukkaisen

se

sen

-

se

E

kal-
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kaltainen, nijn on se taas uudistettuja wir«
«otettu. Se on nijnkuin se kukkainen, joka tahto puhjeta ja koreuttansa näyttä. Ach!
minä olen ylönpaldisesa ilosa, että niinä olen
nijnkuin ulkona itzestani, kosta minä, o Jumala ! ajattelen sitä iloa, jotas olet walmistanut niD, jotka sinua rakastawat. O!
nyt tydyn minä, ja tahdon, mielelläni ja
karsiwällisydellä kärsiä ja otta päälleni tm
hänen kuolemata, kaikki waiwat ja surkeudet, kaikki ahdisturet ja tuffat täällä mailmasa, ainoastans minä kerran saan senkaltaista taiwallista iloa ja kunnima ijankaikkiststi nautita.
ja riemu ijankaikkinen on siellä,
mcild' hywna mitäkan ci kiellä.
Siell' iloitan, Seka weisatan,
Palmu
Ms a»n riemuilan, cick' laata.
Ia
E!j i! jos aika st autuas pian jouduis
Kuin lEsus meit' omians pois noudms,
Ia kaiken waiivan, luur armosi aiwan,
Ijankaikkiscxi iloxi Taiwan jall' nnwttais
Aut' lEsu! ett walmit olisin,, ja wahwas
Wos
tulcmisias edottaisiin, kuins tahdot
Mcit tygös rieta, ja oikiat tietä,
Nijn Ankaikkisccn Gon wiedä, ja, Amm!

Rauha
lEsus

suu

Yhdes-

n
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Mdestoistakymmenes KanMpuhe.
Se takaisin pyörtänyt taiwallinen
)o(

H

Morsian.
Te uskolliset uston

lapset, ku-

hunga te olma menmt? Mingätähden
juoretta
vmbärinsnijn exyxis mailmasa,
te
ja pyritte turhuden perän? Sinä hengellinen Morsian, kuhungas olet py.sänd,ynyt,
sitten kuin sinä eryrisäs o!et juosnut pois
Minun yrttitarhastani? Mitäs chn? Kenen»
gä perään sinä oletjuosnut? Oletkos malinnut itzelles toista rakastajma, niiinista luopunut, ja ruwennm mailmaa rakastamaan?
O älä sitä tee Israel! Ihe sinä okt sinun

kadomxes Israel! waan minusa on smuu
apus. Ach! kukas on sinua mm willinnyt,
ettäs olet minun,hyljännyt, joka olen eläwän weden lähde, ja kaiwannuc ihesses kaiwoja, ja kelwottomia kaimoja, joisa ei wesi pysy? Minussa on sinua wastan, sinä ustotoin, että sinä sen enfimäisen sinun rakkau-

des ylönannoit. Muista sijs kustos pois
langeistt, ja tee parannus, ja tee niitä en«
töitä. Käännä sinus smä wastahakoinen Istael, nijn en minä käännä kis-

E

2

wojaW

Se takaisin p^ortHnyr
wojani teistä pois: silla minä olen laupias,
ja en «ihastu iiankaikkisesti. Tunne ainoastans sinun paha tekos, ja ettäs olet Herraa sinun lumalatas wastan syndiä tehnyt.
Palaja, palaja, o Sulamich! palaja, pa100

laja nähdäxemme sinua.
Sielu, Seisahda minun sydämeni! Ku-

sinua huuta? O se on sinun Ylkäs,
sinun lEsuxes. Kusas sijs olct minun sydämeni! mä hän nijn sydämellisesti sinua
huuta? Ach nyt millä näen sinun exyneri

kas

mailmaan: jumalattomain mailman lasten
keffelle. O surkeutta! o wiheliäisyttä! o
sydämen kipua! Olengo.uunä sijs ollut sokia, että minä olen andanut itzeni nijn pian

hukutelda ulos hänen taiwallisesta/Vrttitar»
hastans? Kuhungas nyt, minun sydämeni?
Mitäs ajattelet? Sinun lEsures huuta
sinua, sinä olet sallinut sinuas hänen kädestänsä rewäistä, mitäs nyt tahdot etees otta? Ach! palaja, palaja, ja älä anna hänen hukkan huuta. Tunnusta sinun erhetyxes, ja rukoile armoa: kukaties sinun Mkäs otta sinua wielä wastan. Minä menen,
ja langen hänen jalkainsa juureen. O minun lEsureni! Sinä kaikkein rakka l>in ja
kaunihiil ihmisten lasten seasa, minun ainoa
Wapahtajani ja Mäni! Sinä oltt kihlannut

mit

tanvallinen Morsian.
minun itzelles ustosa: Sinä olet

iol

nijn

kaikilla lupauMa lu mannut ja julistanut
minulle si nm r ckk mdcK ja uffollisudes, ja,

suureinmax! wakuumxexi, lukinnut

nijta
ja
Sinun omalla wcrelläs
kuolcmallas.
Mutta katzo
wastan olen ininä hullusti elänyt, silla minä olen Sinusta poi3luo>
punut ja juosnut mallmon peräsä nijnkuin
porcco hänen ftndisten rakastajains peräsä.
Ach nunaolen ollm sinulle uffotoin, ja oikeuden jackcn ansainnut porton rangaisturcn;
jota myös pidäis nijn paljo angarammin
teroitettaman-, kuin meidän awio lijuomme
vn paljo korkiammasta armosta, kuin maallinen awio-lijtto. Ach! ajallisen ja ijankaikkisen kuoleman pidäis syystä oleman minun
palkkani. Mutta jos Sinun sydämesäs yxi

alnoakan endisen rakkaudes kipinä löyty,
jonga Sinä ijankairkisudesta olet minun wniwnlsen syndisen tyZö kandanut: nijn armahda tällä kerralla, ja ota minun armohos
lällens. Minä tiedän, että sinun armahtama sydämes ei taida minua hyljätä. Sinun rakkaudes Sinun Armos, Sinun
.laupiudes on wieläkin mjn suuri, kuin se
ijankaikkisudesta on ollut. la, st on paljo
suurembi, kuin koko mailman stmnit ja pahat teot. Taiwas ei ole nijn korkta, eikä
>
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maa

Se räkäisin pyörtänyt
maa nijn lawia, kuin Sinun laupiudes,
jolla ei ole mittaa, »naaraa eli loppua.
lAsus. Mitä minä sinulle teen Ephraim? Pitäkö minun ottaman sinua armooni
jällens? Warjelengo minä wielä sinua Iskael? Eikö nunun syystä p-idäis tekemän sinulle nijnkum Adamalle. ja asettaman sinun
nijnkuin Zeboimin? Etkö sinä olis ansainnut/ että minä puhkisin sinua pois maasta
tulella ja tulikiwellä, nijnkuin Sodoman ja
Gomorran? Mutta minun sydämelläni on
toinen mieli; minun laupiudem on ylön palama, emn minä tee minun hirmuisen wihanl jälken, engä palaja Ephralmla
dottamaan; silla minä olen Jumala ja en
ihminen, Pyhä Israelis sinun Wapahtajas. Sillä ihnnsen laupius ulottu ainoastans lähimäisellensä, nnma Jumalan
pius käy kaiken mailman ylitze. Sinä olee
huorimehnyt sinun monen ystäwäs kantza;
mutta tule kuitengin jällens minun tygöni:
minä tahdon sinua taas wastanotta. Mi»
ris nijn epäneuwoinen olet, ja hnrjut nyt
tänne, taas sinne? Ach! ole minulle ussok
linen kuolemaan asti, niin minä sinuJe elämän kruunun annan. Mitä sinua waiwaa,
ettäs mualda sitä etzit, jota en minäkin tai»
dais sinulle anda? Etkö sinä mahoa ijankaik^
102

Morsian.

taiwalfinen

kaikkisia
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ajall-sia?
ja
enämin rakasta, kuin

eikö taiwalliset niahda
wata kuin

maalliset?

sinulle paremmin kel»

Sielu. O Sinä korkein ja täydellisin
hywyys! mitäs taica häneldä MMtua, jolla
Sinä olet? Herra! jolla Sinä olet, HHnel>
lä on kaikki, mitä händä ijankaikkisesti ilahutta taita. Minun jokia ja tyhmä mieleni luuli tosin, yhdesä ja toises; synnisä ja
turhudesa löytämänsä jotakin parembota,
kuin niitä Sinun iykönas saadan. Multa o hullutta! kmnga olen minä tullut ptteiyxi? Minun fyndinen luondoni, se il Na
hukuttelia, on nijn kauwan minua kiusannut, että minä wijmein seuraisin hänen neuwoans, ja häpiälliststi tulin Sinulle ustot-

tomaxi.

liLsils. Se kelpa »umulls hywin, että
warsin tunnustat sinun ylitzekäymises,
sinä
ja et peitä sinun pahat telos; Sillä joka
pahan tekonsa kieldä, ei hän menesty: waan

sen tunnusta

ja hylkä, hänelle tapahNyt sijs, miya annan sinulle
andexi, jaomn sinua wastuudest minun Morsiamexeni ja Puolisaxeni. Mitä sinä olet
minua wastan rikkonut, ne pitä kaikki oleman unhohttttuna. Kaikki sinun syndis
joitas cehnyt olet ei pidä mnistettaman; waan
joka

tu laupius.

E4

sinun

Se takaisin p^srcänpr
minun wcmhmstmldcni
sumu pitäkninelämän tehnyt
minä
olen. Jos siliä
tähden/
tähän asti olet kutzuuu, ulkotöin ja haliret104

linen waimo, joka olee hyljännyt miehesi
nijn sinua nyt pitä uudella nimellä niniitettämän, jonga minun suuni on nimittämä.
kunnian Kruunu Her»
Ia sinun pitä
ran kadesä, jaKuningan hijppa sinun lumalas kädesä. Sinä tästedes kutzman lui>
ntln himoxeni hänesä. Silla nijnkmn nuorukainen rakasta Neitzyltä, ja nijnkmn yltä iloitze morsiamesta nsa, nijn myös

lumalas iloitze sinusta.

smuw

Sielu: Q Koa! O summ iloa taiwasa
miasal Mimnl lEsureni, nulnm Mäni on ottanut nnnuss armoons jällens, ja
wastlludest makuuttanut nunna hämn ra?Minä ilöitzen suuresti Herrasa,
ja miinm sieluni riemutze nlinun liuuala»

fani. sillä hän puetti minun autuuden waatteillä, ja werhotti minmimanhurffauden hametta ; Nijnkuin Plkä kaunistettu papillisel-

Morsian kaunistettu kaunistuxesansn. O SM eläluäu
Rakastaja! MmH olen taas Mynyt kuolemasta taiwallisten elämään. Minun Mkäni! nyt olen minä taas saanut kihla-sormmeni/ jonga minä otin nijn ehdollisesti
la kaunisturella, ja mjnkuin

pois

taiwallinen Morsian.
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pois kadottanut. Se on Sinun Pyhä hen«
ges, joka on minun perindöni pantti, jonga Sinä suloisen rakkaudes kautta oletwuodattanut nnnun sydämeeni; minä tunnen
sijnä jo hänen läsnäoloansa, kuinga hän todista minun hengeni kansia, että minä olen
Sinun lapfts, m Sinun perillises. Ö sinä
suloinen ihmisten ystawä! Sinä, Sinä olet
itze rakkaus. O kuinga paljon hywäa olet
Sinä minulle tehnyt! Mitäs olet Sinä niin
rakkana pitänyt, jotaS et ole wuowannm
ja ulosandanut meidän autuuden tähden?
Sinä jätit taiwan ja kaiken sen kunnian
ja tulit tänne mailmazm, tähän kyynelden
laroon. pelastaxes minua sijtä ulos Sinun
werisellä kuoleman kampaurellas, ja wiedäxes minua kotia ijankaikkiseen autuitteen.
Mutta minun täyty sitä wastan sydämestä
häwetä, että minä tussin rohkenen nosta sil»
mäni »lös, köffa minä tähänasti olen nijn
kijttämätöm Sinua wastan ollut. Ach! hipiän ja pilkan tähden minä waiwoin kehtan awam minun suuni. Minun olis pitänyt alati rakastaman Sinua, minun Wapahtajani! mutta minä olen, sen pahembi!
kijnnittänyt minun rakkaudeni sijhen ilkiäan
mailmaan, lihan himoja noudattanut, ja
,

nijn

sallinut pimeyden
E 5

hengen

saastmm

mi-

nun
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Se takaisin pyörtänyt
nun sieluani. O josta minä taivaisin tämän

tähden wertä itkeä.
Tasä sinä nyt näet, minun
lapseni! ja sinun täyty myös itze puolestas
tunnusta, kuinga pahoin moni ehdollinen

ja katumatoin syndinen minua kijttä niinun
katkeran kärsimiseni, minun wereni ja kuo>
lemani edestä.
Sielu. O ja! Mitä minä olen tehnyt,
sen minäkyllä
rehellisesti tunnustan, ja en kiellä.
Mutta
siinä on, että minä edesmennen ajan elämästä kulutin minun pakanal-

jalken, waeldaiscmi irmudesa ja
synneisä ja padudesa. Tämän tähden on minun sydämeni kipiä, tätä
minä kadun ja olen aina edespäin kcnuwa,
että minä olen nijn pahain tehnyt. Nyt,

lisen mieleni
muija

ehdollisisa

minun taiwallinen tawarani; minun Wa-

pahtajani! minun Akäni! „yt minä tahdon ruweta Sinua ainoata rakastamaan.
Ach minun sydämeni! awa itzias kijrusti,
ja wastanota Sinun lEsuxes. Miris olet
nijn hidas? Miris wijwyt? Hyljä pois,
hyljä pois tchnän mailman kaikkein hänen
himoinsa, lihallisen ilonsa haustutllstensa ja

huwitustensa kantza, ja tästä lähin haussmhuwitttle itziäs ynnänsä sinuil lE-

tele ja

suxesas.

I^sus.

taiwaUinen Morsian.
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lEsus. Se on oikein, rakas sielu! sinun pitä ilkiästi ratki kauhistuman mailman
himoja, jos sinä mumoin tahdot juuri sydämellisesti rakasta minua.

Sielu. Ach t Tästedes en minä tahdo
ena mitän tästä mailmasta. Mitäs on tawara? Mitäs on kunnia? Ach! se on tyhjä,
ja ei mitän minun rakkahimman Plkäni ylönpaldlsen rakkauden suhten. O Sinä oikia
sie!un<t)imo, lEsu, minun ainoa rakastajani! wahwista nnnua täsä minun sydämeni mkomisesa, etten minä kostan sijta pois
luopuis. Mingätähden pidais minun sowit«
taman itzeni tämän mailman muodon jällen? Mingätähden pidäis minun kandaman
ja osott unan iongnn rakkauden hänen tygöns? E pa minun sieluni enä tarwitzekcm
yhtan maallista puolisot». Se on jo kihlattu, ja on minun lEsureni kansta tehnyt
yhtä hengellistä ja taiwallista awio-lijttoa.
Rakkaus on se puhdas ja saastacoin wuo»
de, josa hänellä aina on lEluxensa kantza
iloinen lepo. Mitäs minä enä nijn suur-

ulkonaista kaunistusta tarwitzen? MinH
wanhurstmven ja puhtauden haä<waatmtc, päälleni.
IoS nlinä ulkonaisesti
itziäni kaunistan, nijn minä sen teen rakkaudesa muistein minun lEsustani, joka
ta

puen

E 6

mi«-

Se takaisin pyörtänyt
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nijn
mielisty
hywin minun ulkonaiseen, kuin
sisälliseen puhtauteeni. Nyt minä ainoastans

iloitzen siitä taiwallisesta Morsian kaunistuzcesta ijankaikkisesa amuudefa, kosia täntä
>

katowa puke päällensä katomattomuden, jH
kuolewa puke päällensä kuolematwmnden.
Nijlr kauwan kuin minä elän kuolMaisudesa, olen nnna nyt murhetoinna-, kuinga minun pita saaman ruan, juoman ja waattet.
S,!U Sinä minun sieluni Mäwa, Pää
ja Herra,

pidät

nnnusta.

Minun

lEsuMi! K»M Sinä stn teet; fM wwästi Sinä kmkki teit.
lEfus.. O josta kaikilla ihmisissä olis

senkaltainen sydän! Josta kaikki minun Operus lapsmi ja feurajani olisit sijtä mielestä!
KllinW rakas olet sinä minulle, sinä kallis»
ustowainen sielu! Kuinga hywin kelpat sinä
minulle sijnä, ettäs sinun tMsas minun
tahtooni fulkenur olet, ja kokcmans sinuas
minun

halduuni andanm

la>. minun lEsuxeni! Sinä
löydät MINW finkaltaiftna, kuin Si>
nä tahdot minua olemaan. Kelpako nyt
Sinulle minun nykyiuen' tilaisudein, jatahdmkos että minun pitä stnkaltaissia pysySieln.

nyt

silhenasti kuins tulet?la, minun IE»
suxeni! st on mmmgin mhtmi. Mutta laina

män

minulle

taiwallinen Morsian.'
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joka
amca minua
minulle Sinun armos,
jokapäiwa sotimaan lihan pahoja himoja ja
haluja wastan. Jos Sinä tahdot muulla
lailla minua edeskatzoa; Herra, tee sen, mi-

nä tydyn! ei minun sieluni ustollisuus pidä semahden wähenemän: tee nmmlle nijnkuins tahdot. Sinun mhtoS olkon minun
tahtoni. Ach! anna knitengin minun tah»
wni mjnkuin meden-wahan sulata meidän
rakkcmdesamme, nijnluin taiwallisesa tulesa
jaHerralda syNMyfa liekiiä, ja Sinun tohtos katcha yhderi tulla. Anna minun koko
minun elamasam. kaikifa minun toisiini ja
edes ottamisisani, sydämellä ja silmillä ainoasta ns katzoa Sinun päalles, yxinans ja
oina muista Sinua, puhua Sinusta, weisata Sinusta, ja sanoa: Anna mmun Sietziä ja löytä minun himoni,
iloni, riemuni ja wirwotureni, ja alati ham
siutella itziäNi ja iloita Sinun ihanaisesa

nusa mnoasa

rakkaudesas.
liLsils. Sinä olet ottanut minun hdcl-

meni pois, minun sisareni, rakas Morsiameni, sinun yhdellä silmällas, ja yhdellä
kaula kaädyllas. Sinun wahwa uffos, ja
palawa rakkaudes owat nijn wetänet

minun

sydämeni puolees, mä, jos mahdollinen olis,

minä

sitä sinun kantzas jakaisin. Rakas sielu,
E 7
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Se

takaisin

pyörtänyt

minun rakkahin lapseni! sinun pitä täydelminulda
kaikkia kuins halajat. Minä tahdon sinua malmista, wal>
wista ja perusta minun tulemiseni päiwään
asti. Sinun uffos ja rakkaudes ei pidä
wähenemän waan lisandymän. Minä tahdon laatta sinua kaswamacm tundemisesa,
kaikisa awu sa, ilofa, rauhasa, pitkämielisydesä, ystäwydesa, hywudesä, ustosa, hiljaisudesa, puhtaudesa.
Sielu, Sijs, minun rakas lElurem!
sijs olen minä Sinulle otollinen. Mamista lninua näin minun taiwallimn Plkäni,
kaunista minua, sichen asti ettäs wijiuein
annat tuhannen EngMä juhdalta minun fteluani minun kuolin'wuoteldani, ja wiet minua kotia taiwnlliscen haäisalijn. O sitä

lisesti

saaman

ihanata Paradisiä, sitä koriata Ruhlinan
Linnaa, sitä kaunista Engelein Majaa, kusa sula ilo ja nemu on olewa. Pois ilkia
mailma! o kuinga suutun minä sinun, koffa
minä sitä autuutta muistelen. Sinne minä
halaan! Sinne minä halaan!
O fmwian olen iloinen,
Ett' Pyhä Poika lEsumtN
Mimill' tawam ticttäwa liene.
Hän minun wie witzist wijmein
Paradisijn iloon ilmei,
Täst' paukutta läjlän tiennen.

Amen!

taiwallinen

Morsian.
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Aniln! Amcn! Jo sijs joudu, kulda Kruunun!
Ilon! Riemun!
Mix wijwyt, perääs ikäwöitzcn!

Kabdes toiftakymmenes Kans-

sapuhe.
HENran lEsuM auttawa Armon-

Ääni.
TulkcN minun tygöni kaikki, jottyötä
temeja otetta raffammit, ja
ka
minä tahdon teitä wirwotta. Tasa on eläwä lähde: joka jano, mlkan minun tygoni ja juokan. Joka uffo n'.iuun päässeni, nijukuin Raamattu sano, hänen kohdustansa pitä wuotaman elämän wcdcn wirrac. Minä olen Elämän puu, minä olen
Elämän Leipä: Joka tule minun tygöni,
ei hän suingan iso: ja joka uffo minun päälleni, ei hän koffan jano. Minä olen eläwä leipä, joka taiwasta alas mii: kuin
tästä leiwästä syö, hän elä ijankaikkisesti:
ja
leipä jonga minä annan, on minun
lihani, jonga minun pitä andaman »nailman elämän edestä,.

se

se
se

se

Sielu. Minä kuulen minun Mäwäni
äänen joka käy kryydimaasans, koffa paiwa jähty. Minä menen sinne saadaxeni
nähdä HHM, ja puhuma händä. lEsu!
minun

112

HERran Msuxen

minun lEsuxeni! ketäs ehit ketäs huudat?
ketäs nijn haluisesti tahdot Sinun tygös tulemaan, ja Sinun tykönäs olemaan?
Rakas sielu l Mma etzin ja kulEsus.
kaikkia,
hun
waiwaisia syndisiä. Etkös tie»
dä, että minä lESUS CHRISTUS,
ylen tullut mqilmaan, wapahtamaan syndisiä? Minä olen mllut kutzumaan syndista
parannuxeen. Minä olen tullut etzimaanja
wapahtamaan sitä kuin kadonnut oli. Kaikkia nijca, jocka työtä cckewät ja owat rasiaumuc, peljästynet, heikot, saivat, waiwaiset, fokiat, alastomat, wiheliäiset ja raadolliset, kadonnet ja exynet, nijtä minä nyt
etzin. Tulkac nyt tänne, te wiheliäiset synnin orjat, ehkä kutka te olma, ludalaiset
eli Pakanat, jotka helwetin pelwosta oletta
teidän pahan omantuudonne puun ale lymynet. Noffat, ja Mikat tänne! minä tahdon teitä wapaK tehdä ja päästä. Minä
tahdoi: wahwista teidän waipunet kätenne,
ja wirwotta teidän wasynet polwenne. Sa»
nokat muille heikkomielisille olkal turwas,
ja nlkäl peljätkö:Katzo «idän Jumalanne,
joka maxa, tule kostamaan (ei teille, waan
teidä,'. wihollisillcnne): hän lule ja wapahm
teidän. Käandakat teitä minun tygöni, nijn
te cmmajli tuletta kaikki mailman ärer: sillä
minä

Armon-Mni.
iiZ
minä olen Jumala, ja ei kengän muu. Minä ,wannon itze kauttani., ja minun suustani on wanhurstauden sana käypä ulos, ja
sen pitä wcchwcma pysymän; minulle pini
kaikki polwet kumartaman itzensa, ja kaiski
kielet wannoman ja sanoman: Herrasa on
minulla wanhurffaus ja wäkewys. Sillä
minä tahdon- wäsynct sielut wirwotta, ja
anttarva

murhellistt sielut rawita-.
Sielu. O suloista apuMndäl Tulkat

tänne, te waiwaifet syndiset/ ja älkät pel>
jäckö. Meidän Esiwanhembamme tosin lym>
myit, langemisenfa jätken, puiden sekaan

Paradisisä, ettei he olis bmllet Siyun

jul-

nian wihas snen, koffas käysiendelit
titarhafa. Mutta nyt on paljo toisin. Sinä olet tullut ei duomitzemaan, maan auttamaan: Sinun anes ei ole nurja eikä hirmninen, wam,
suloinen ja ihana.
O!
owatEwangetiumin
saarsuloiset
najain jalat Wuorilla, joika rauhan julistamat, jotka huwäa saarnawae, autuuden
ilmoittamat: jotka Zionille sanomat sinun

lumalas on kuningas. Sinun wartias
huutamat kornasti ja iloitzewat vnnä: siliä
se nähdan illueisesti koffa Herra käända Zio«
nin. Iloitkat jariemuitkat ynnä te Jerusalemin amiat; sillä Herra on kansaans
lohdut-.

i.!4
lohduttanut, ja Jerusalemin päästänyt. Herra on ilmomanut pyhän käsiwarcensa kaikkein pakanain silmäin edesä, nijn että kaikki
mailman äret näkemät meidän Jumalamme autuuden.
noffat teidän synlEsus. Te syndiset!
yö
deinne unesta; sillä on kulunut, ja päiwä
on mllut. Noffat. ja wcMnistakat teitä
parannuxeen. Aika on täytetty, ja Jumalan waldakunda on lähestynyt. Tehkät parannus, ja usiokat Ewangeliumi. Katzo nyt
on otollinen aika! Katzo! nyt on autuuden
päiwä. Zlch! alkat andako sen ohitze mennä.. Minä, Herra teidän Parandajan,
olen wielä läsnä kaikkein terwelltstmMän sielun-läkilyxen kantza, teidän synnin haawoille, jonga minä olen itze, omalla werelläni,
ristin päällä walmistanut. Minä seison wielä täfä, niinkuin teidän Paimenenne, joka
.

tahdon teitä etziä, te erpnet ja taoonnet lam»
baat! Wkat lymykö,waan seuratkat minun äneni. Minä olen kyllä nähnyt teitä,
te wiheljäiset lambaac! kuingate olet ta ollet
hajotetut, nijnkuin ne joilla ei.paimenda
gUit, ja olitte kaikille pedoille ruaxi tullet.
Te kawitte exyfisä kaikilla Wuorilla ja korkeilla kauloilla; ja olitta kaikkeen maahan
haMtM: ja ei ollut tetän joka teitä kysyi

amcawa ArmowAäni.
i»x
eli cotteli. Sencähden, katzo, minä tahdon
itze pitä nnirhen lambaistani, ja tahdon heitä etziä. Niinkuin Paimen etzi lanibaitansn, kosta he laumastans erynet owat, nijn
tahdon minä »uyös ,ninun lambaicam etziä,

ja tuhdon heits kaikista paikoista pelasta, joihin he hajotetut owat, sijhen aikaan kosta
ja pimiä oli. I-.i tahdo.n heitä kaikiwiedä: ja kaita heitä Israelin
kansoista
sia
ojain
tykönä, ja kaikisa sulotsisa
Wuorissa,
paikoisa. Ia heitä parhalie laimimelle wiedä, ja heidän majansa» pitä korkeilla Israelin muorilla seisoman: sijnä heidän pitä lewoNiftsa warjosa makaman, ja heillä pitHs
oleman lihawa laiduin Israelin wuorilla.
Minä tahdon itze minun lambani ruokkia,

sumu

ja minä tahdon heitä sioitta. Kadomm
tahdon minä etziä, ja exynet tallelle tuotta,
sitoa, heikkoja wahwista lihahaawoitetut
ja
wita
wäkewitä tahdon minä kätke, j»
kaihen heitä toimellisesti.

Sielu. O rakas lEsu! Minä olen myös
exywä nijnkuin kadotettu lammas, etzi Sinun palweljaas; sillä en minä unohda Sinun käffyjas. Minä olen wäsynyt, sairas
ja heikko. Paranna, Herra, minua, silla
minun luuni owat peljästynet; ja minun sieluni on sanZeu kowm hämmästynyt. Ei ole

n

f
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'erweys ininun ruumisani Sinun uhkauxesias: ja ei ole rauba minun luisani minNn

syndeim tähden. Minun haawani haisemat
ja mmanewät nunun hulludeni tähden. Mi»
nä käyn kymäräsä ja kumarrurisa: yli päiwä minä käyn murheisiini. la, minun kupein peräti kuiwettuwat; ja ei ole mitan terwettä minun ruumisani. Ach! koko pää on
sairas, ja koko sydän on wäHnyt. Hama>
sta kandapaästa nijn kijreseen asti ei ole !ui>
terwcttä, waan haawat, ja sinimarjat,
nusa
ja weripahcu; jstka ei ole puserretut, eikä
sidotut, taikka öljynä siwellyt.
liLsus. Ole hywäsa turwasa, minun
lapseni! sinun haawas on kuoleman haawa,
ja sinun kipus on juuri paha. Ei toimita
kengän sinun asiaws sortajata wastan: n
kengän taida sinua parata Mutta minä
sinun jälleusparannaNj ja teenmweri sinun

haawas.

Sielu.

Ach kuulkat

kuitengin, te waiwai-

set fyndiset, mitä teidän ja minun lEsuxeni sano, kuinga haluisesti hän tahto meitä
muta. Ach! tuikat sijs, ja palaitkamme
Herran tngö, sillä hän on meitä repinyt,
myös meidän paranda: Hän on mei»
hänlyönyt,
tä
hän myös meitä sito. Hän teke
meitä eläwän kahden päiwän perästä: kol-

imtrawa ArmowHäni.
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iuandena päiwanä hän nmtä wirwotta, nijn
etlä me saamme elä hallen edesäns Katzo,
minun lEsuxeni! me tulemme Sinun hygös, niinkuin waiwaiset, sairat ja heikot
lambat, jotka usein jo olemma helwetin
den kiboisa ollet. Ach! katzo kuittngin lnei-

su-

dän raadollisudeuuue puoleen! Paranna sinä Herra minua, nijn ininä paranen, auta
Sinä minua, nijn minä olen autettu; silla
Sinä olet minun kerffauxeni! ,Lierolta-Si»
na meidän syndeimme haawat, ja wuodata
nijhin wijna ja öljyä, nijnkuins tahdot, ja
sido niitä.
liLsus. la, minun rakkat lambami
sen minä tahdon tehdä.ja Minä tahdon itze
vtta teitä helmaani
sitoa teitä. Minä
ja tehdä
teidän
haawanne,
tahdon sitoa
teitä terwexi, ja tahdon kuulla teidän ruko»
uxenne rauhasta ja uffollisudesta. Minä puhdistqn teitä kaikesta pahasta teostanne, jolla
te oletta minua wastan rikkonet, ja tahdon
anda teille andexi kaiken pchan teon, jolla
te oletta rikkonet ja harhaillet minua wastan.
Sielu. Ach! KM nyt Herraa, minun
sieluni, ja kaikki mitä minusa on hänen pyhää niineensä. Kijtä Herraa minun sieluni: ja alä unhoda mitä hywää hän miluil>
le tchnpt
Joka sinulle kaikki szmdis a,^

iiF
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da andexi, ja paranda kaikki sinun rikoxes»
Joka sinun henges päästä turnielluresta'
joka sinun kruuna armolla ja laupiudella.
Minä wihÄjäinen lammas olin peräti nään»
dynyt; nyt olen minä taas paasnyt oikialle
laituimelle Minä olin erynyt, nyt olen minä
taas tullut vikian Paimenen tygö. Sillä
Herra on minun paimeneni; ei minulda mitän
puutu. Hän kaitze minua wiheriäisesä
ft, ja wie minua wirwouawcm weden tygö.
Minun sieluni hän wirwona; hän wie miliun oikialle laidalle hänen nimensä tähden.
Ia waikka minä waellaisin pimiäsä laxosa,
«n minä pelkäis mitän pahutta, ettäs olet
kanssani; sinun witzas ja sauwas minun m>
kewat. Sinä walmistat minulle pöydän
Nlinun wihollisteni kohdelle; sinä wouelet
minun pääni öljyllä, ja minun maljani on
ylitzewuotawainen. Hywys ja laupius noudattamat minua kaiken clincukani; ja minä
saan asua Herran huouesa ijankaikkisesti.

Kolmas toista kymmenes Kanssapuhe.

Sielun Hengelliset Kewä.ajatuxet.

suuret

Sinä Wlssas Luoja;

Kuinga
ja monet owat Sinun käsiä-

las?

Newä-ajaruxer.
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las? Sinä olet kaikki laitawasti säätänyt;
ja maa on täynäns Siniln tawaratas. Ko»
sta minä katzelen maaia tällä ihanaisella ke«
wa>ajalla, nijn minun täyty ihmeteNa, että
Sinä olet tätä meidän Oiliamme nijn kaunixi kaunistanut, ja hänen mustan ihonsa
päälle, että minä nijn puhua mahdan, sangen kaunin ja wiheriöitzewän kesä wqatten
pukenut, nijn että hänen ruma musta karei enä näwy. Katzo kuitengin, kuinon myös kaunistettu
Za hänen
-

wcmsa

waamnsa

kaikkinaisilla monen«karwaisilla kukkaisilla,

nijn ettei.yrikän maalari, silkin-kutoja eli
waanen-painaja olis saattanut sitä
tawasti tehdä. Tähän tule wiela ihana
aamu-kaste, jolla kaikki ruohot ja lehdet
vwat pisaroitten pristotetut, nijnkuin kallihimnMa päörlyitlä. En minä taida kyllandyä katzelemasta, kosta minä tutkin nijrä tm
hanen-laisia yrttejä jakukkaisia, kuinga he

se

kaunisa järjesiyxesä seisomat keskenänsä
sekoitettuna. Armias Isä! minulla olis

nijn

työtä kyllä koko minun elinchaxeni, jos minä yhra ainoata kukkaista eteeni ottaisin, ja
sijtä tahdoism welwZllisesti ylistä Sinun roijsauttas ja hywytcäs.
I<Lsus. Mitäs teet rakkahin sielu? MiPis nijn yxin kaystendelcc? Mitäs ajattelet,
ettäs ni)u sydämellisesti huokat?
sie-

Henlellifet
Sielu. Minun rakas. Herrain lEsu!
tasä minulla on maa silmäini cdesä, joka
on Sinun käsialas. Minä ihmettelkn sitä
120

Sielun

-

katzelen, kuinga Sinä nyt kewä-ajalla olet
sitä kaunistanut nijn ihmetcldäwällä.kaunem
dFa; kosta kuitcngin muutamia wijkkoja
emien tätä kaikki tyyni näisä paikoisa olit
ja kuiwat, taynans jäätä ja lunda,
nijn että kaunimmat kryydimaat ja nijtut
enämmin olit korwen, kuin iloisten palkkain

mustat

näköiset. Mutta ach! kuinga on se ihana
Aur!ngo saattanut kaikkia nijn pian muutta,

että minä waiwoin tunnengan ena wanhoja
paikkoja, ja on, mimm mielestäni, nijnkuin
uusi maa olis luotuna.
Nijns näet sijs, minun rakas
lapseni! kuinga kaikkiwaldias Herra minä
olen, ja kuinga minä kaunistan wuoden uu>
nun hywydelläui.
Sielu. Ia Herra! minun täyty tunnusta, että Sinä olet kaunistanut wuoden ja
maan, nijnkuin Seppelellä, johon nijn mo»
net

nchanet ruusut

ja

kukkaiset

owat pal-

maka erinomainen
ilzekusakin
ja
Nyt
elä
iloitze kaikki nncä maa
siunaus.
wesat, pcn»
kanda.
Kuiwimnmtkin
päällänsä
ja wija
nyt
puhkemaan
rupewat
pum
M
joka
elämatH
Hena,
hmöitzemaän. Siuä
rakamikoitta, ja

Newä

ajntuxer.
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rakastat, olet taas ai»danut uuden hengen
kaikille luotuilles, sillä Sinun katomatoin
henges on kaikisa.

liesus, Olkon tämä, rakas sielu! sinulle kaunis opems, sinun kuolewaisen ruumis
ylös nousemisesta. Sinä näet kuinga maan

hedelmät nousemat maasta,

nijnkuin heilepockammiostansa.
Nijn
pitä teidändän
kewä-päiwäna,
gin ruuminne, sinä
kuin on wismeincn päiwa,
haudoistansa. Katzo! Kuinga kaunit, tuoreet
ja nuoret kaikki kukkaiset nyt owat. He
owat rijsunet pois wanhat ruumlnsa, ja
pukenet uudet päällensä. Wanhat owat
kaikki
mädännet ja kuollet, ja kaikki
mitä nijsä on, owat uuderi tullet. Kusa
owat kaikki nämät kukkaiset talwella ollet?
Kuhunga owat he lymmynet? Hautoihins.
Siellä on heidän kirkon»maansa ollut, kusa
he aiwcm kylmänä ja kuollena makaisit. Hei,
dan juurenS owat ollet
haudattuna;
mutta nyt on heillä heidän wijmeinen päiwänsä, jona heidän pitä jällens ylösnouse-

se

suurena

nouseman

maasa

maasa

man.
Sielu. la, rakkahln lEsu; tämä o»
totisesti meidän yhceiseil ylöenousemisemlm
opettawainen speili, josta Sinä olet Saluwannut, että meidän luumme pltä

nasas

F

sichu

122

Sielun Hengelliset

jällens nijnkuin ruo»
hot. Nijnkuin Anringo paistettansa kaikkia
lämmittä, ja hedelmöitzewäisexi teke, ja nijnkuin hänen säteillänsä on senkaltainen woi<
ma, että ne taitamat ikanans kuin jällens
ylös heratta sitä kuollutta siemendä, ja tehdä
eläwäri; nijn olet Sinäkin, joka olet
«mnhmstauden Auringo, koffa Sinä Sinun
nakywäisellä lasnaololias ilmestyt mailmala,
tekemä kaikkia jällens elawari, ja kaikkia

silloin wiheriöitzeman

sna

herättämä. Sillä Sinun kuöllees pitä
ja runmillans ylösnouseman.
liLsus. Nijn opi sijs nyt, rakas lapsi!
hengettömistäj kappaleista sitä, kuin sinä usein
ylös

elämän

ec tahdo minun Sanastani ustoa, waan
tahdoisil epäillä sinun ruumihis ylösnousemisestakin. Katzo kuitengin, kaikki nämät
kukkaiset ja yrtit, kaikki nämät lehdet ja juu»
ret omat sinun Provhecas ja Opmajas. Nyt
he nostamat päänsä maasta ylös, ja ikänäns
luin ihmettelemä! ihmisten epäustoa, heidän
ylösnousemisestansa. Täfä he seisomat suu<
risa joukosa, ja maikka he owat aänettö»

mät, ikanans kuin näin teitä puhuttelemat:
MlMt, te ihmisten lapset! mitä teidän Jumalan jaLuojanne taita tehdä! Me olimma
kuollet, ja nyt taas elämm?. Meidän wanhat ruumimme owat mädäntM maasa, ja

me

Rewä-ajatuxee.
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me olemma pukenet uusia päällemme. Nijfä me nyt nousemme ylös meidän haudoistam»
me, ja astumme edes teitä palwelemacm.
Me wiheriöitzemme, me kukoiftumme, me
annamme teille hajun, sijhen asti että meidän
pitä sairari tuleman, lakastuman, kuoleman/
ja jällens maahan itzemme lymmytläman.
Mutta emme pysy alati maan alla, waa»
meillä on se wahwa toiwo, että me taas
palajamme, kosta kylmä talwi on kadonnut,
ja se ihana kewä>alka rupe lähenemän. Ka,
tzo! näin pitä teidän kuulewaiset ruuminne,

kin

wihlxi

ajaxi

itzensä maahan

lymmytta»

män, ja sijnä makaman, matänemän ja
lakastuman. Mutta olkat hywasä turwasa;
kyllä tule kewä>atka, kosta se suuri mailman
talwi on kulunut: sillon ne pitä jällens wirkoman, ja maasta edes tuleman.
Sielu. Rakkahin Herra lEsu; O ku«
inga olet Sinä saattanut minua häpemään,
että minun täyty niitä hengettömiä, nwkM
ja järjettömiäluondokappaleica minun Opetlajireni täsä asiasa tuta, waitta minulla on
Sinun Pyhä Sanas ja Totuudes stlmäini
edesck. Mutta sen minäolengin ansainnut,
kosta minä usein olen enämmin uMnut minun sok-an järkeni, kuin totuuden suun;
sentähden pitä nyt ne halwimmat luodut <ni,

F
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nua '.ylihewoittaman. Minä kijtän teitä, te
rakkat kukkaiset, teidän hywän ncuwonne

«destä.

lEsus, Ustotkos sijs nyt tämän sinun
kuolewaiftn ruuinis vlöslwusendota?
Siell». 11, Herra, minä uffon, ja Jo,
bin kantza totisesti tiedän, että Sinä, minun

Jumalani ja Lunastajani! herätät minun
wijmein maasta: Ia minä puetetan tällä
minun nahallani, ja minä
lihasani nah,
da Sinua minun Jumalani ja Herrani. la,
Sinua Herra minä olen nakewa; ja minun
silmäni katzowat Sinua, ja ei kengän outo.
Kuitengin on minun järkeni
hänen muk»
kans pistänyt, kuinga taita olla mahdollinen, että juuri sama ruumis, kuin maasa
laho, ja, on peräti muuttunut mullaxi, to>
nmxi ja luhwaxi, pitä jällens wijmein ylos<

saan

se

sen

nousentan. Historiat todistamat, kulnga mo»
net Martyrit owat tuhwaxi poldellit, ia luh»
ka on sinen weteen hajotettu, eli ilmaan heiettä muut owat pedoilda rikki kistomt,
ja kokonans nahkoillens ja karwoinens syö»
dyt ja nieldyt. Silloinpa ne ruumit owat
tullet peloin luonnollisexi ruaxi, ja nijn hei<
dän lihans muuttunut pecoin lihaxi ja we«
rexi. Ia kuitengin pitä senkaltaiset sinä
rena päiwänä jällens eläwapi tuleman.
tttty-

suu»

Rewä ajatuxet.
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minulle
mahdotlEsus. Luuletkos sen

tomari, joka kuitengin olen tyhjästä luonut
taiwan ja maan. Mirlpä sijs minä en taidais endistä runmihita heidän tomustansa
ja lllhwastansa Ulldista. Vhden ainoan sanan päälle pitä yhdcsä silmanräpayre-a sen
tuhwan, eli ne luut ja jäsenet kokoon tule»
man, jotka itzekustakin ruumthista owat hajotettuna ollet kaikkijn neljään mailman arijn.
Silloin pitä meren andaman kuolleitans ty«
köänS, kaikki sywydet, wuorten rockot, luo»
lat ja kuopat heittämät silloin kuollet luut
tyköäns, ettei pienmgän luu, karwa eli to,
mu jää enä pois.

Sielu. O Sinä Kaikkiwaldias Herra!
kaikki owat Sinulle mahdolliset. Kyllä Sinä sen teet. Nyt en minä huoli sijta, että
minun pitä kuoleman. Minun ruuniini on
vri siemen-jywä, kuin kuoleman kauna maa,
han kylwetam Anna hätien maata: kyN
hän aikanansa nouse. Minun kauneudeni
kukkaiset lakastuivat tosin kuoleman kautta.
Anna heidän kuiwettua; sillä se on heidän
talwensa. Mutta kosta kewä tule, nijn hei»
dan pm'»

kukoistuman tuhannen

kerm kau-

nlnunasti, kuin he owat ennen ollet. Mingätahden pidais minun hautaa pelkäman?
F
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Ruoleman Tutkindo.
Maik' ruumin matoin ruax tule;
Ia mullan sisall' laffetan;
Koff kuileng-' äänen pilwis kuule
Nijn kirkkaudes nosteta»;
Ia riemns suures faunisi loista
Kuin Auring' kirkas walosaus.
Tai toiwo kaikki murhet poista,
Eng pelkä kuolio lnllesans.
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Neljäs toistakymmenes Kanssapuhe.
Kuoleman Tuttindo.
Nijnkuin peura himoitze tuoretta
wetta, nijn minun sieluni himoitze Si>
luinalc». Minun sieluni jano luma»

nua

lata,

sica eläwälä Jumalala. Wirwota

mi«ua, o
win minä

Herra.'
hukum

wirwota minua, muu»

lEsus. Minä tahdon

wotta, ja

wäsynet sielut wir<
murhelliftt sielut rawila. Nyt

sijs, kaikki janowmset, tulkat tänne ja juotat. SiNa täfä Paradisisä te löydätte awoim<
men lahten syndejä ja saastaifutta wastan.
Minä olen elämä lähde, joka kuohun minun
taiwallifen Isäni sydämestä/ja juoxen sisälle
ijankaikkiseen elämään. Joka siica juo, ei

hän

jano ijankaikkisesti.

Sielu. O lEsu! rakkahin lEsu! An«

na

Ruoleman Tutkindo.
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juoda,
että minun sieluni lulis
na minun
kätketyxi, ja eläis ijankaikkisest.
Sinun pitä ammundaman wetla. ilolla autuuden lähteistä, ainoastans sinä
oikiasa ussosa minun tygöni tulet.
Sielu. O rakkahin Herra! minä Si<
köyhä, sairas ja heikko lapses tulen
Sinun wgös, älä minua hylljä. Katzo, suw
rl hätä on minulle turwasta, wirroota mi»
nun sieluni ja ruumini; silla molemmat tar»
witzewat Sinun apuas.' Etkö Sjnq näe,
että minä tasa käyn nijnkuin warjo. Minun elämäni on kuluteltu murhesta, ja minun wuoteni huokauresta. Minä käyn kymäräs ja kumarruris, yli päiwä minä käyn
murheisÄM. Silla minun kupeni peräti kuw
wetmwat, ja ei ole mitän terweyttä miinnr.
ruumlsani. Minun woimani on kuiwel<n
nijnkuin kruusin muru, ja minun kieleni mn»
tl» suuni lakeen, sillä minä en tiedä kuinga
pian minun loppuni lähesty.
lEsuo. Minä olen rangaisnut sinua si,
nun syndeis tähden, sentähden sinun kauni»
stuxes kulutttan nijnkuin koilda.. Siliä joka
Luojansa edesä syndiä teke, sen täyty tulla
parandaian, ja wijmein kuoleman käsijn.
Ia waikka läkärit kcmwau heitäns sijtä wai»
wawat, nijn se kuitengin.siihen loppu: Ta<
näpän
F 4
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näpän kuningas, hubmena kuollut. Ia ko<
sta ihminen on kuollut, nijn hänen syöwclt
«nadot ja toukat.
Sielu. Ach ja, Herra! minä tunnen
sen todcri. Wiheljainen ja Mia meno on
kaikkein ihmisten elämällä, hamasta äuin kohdusta nijn sijhm asti kuin he jällens maahan haudatan, joka on meidän kaikkein äi«ja
limme. Taalla on aina murhe, pelko
wijmein kuolema odottaminen.
pelkä kuoleIlLsus. chla, takas Lapsi!
nijn
mata; muista, että
on
minulda teidän syndemne tähden fnätty kaiken lihan ylitze, nijn hywin nijden ylitze, jotka edellä'sinua
owal ollet, kuin nijdengin, jotka sinun jälkees
lulewat. Silla kuolema on synnin palkka.
Semähdm nijnkum yhden ihmisen kautta
s„ syndi mailmaan tullut, ja
kautta
kuolema; nijn on kuolema tullut kalkkein ihmisten päälle, että kaikki owat syndiä tehnet.
Sielu, Minä tosin en pelkä kuolemata,
sen kautta pääsillä minä tiedän, että minä
wijmeinen
kuoleman»
lepoon. Mutta
tuffa, kuin useimmasti käy edellä, kuitenpel>
gin minun lihalleni ja werelleni
,

se

.

sumun

se

sen

won faana.

Totisesti,

se
suuren
totisesti sanon minä
ja

sinuA: Joka kW minun sanani,
?

usio

munm
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minun päaNcni, ei hänen pidä, näkemän kuo»
lemuta ijankaikkifesti.

Sielu. O Herra fft tapahw kuitengin
usein, että hurssaimbain ja lumalisimbaingin ihmisten täyty suurimman kuoleman msian karsich ja kowan lopun saada, nijn ettei kengän taida ilman kyynelitä sitä nähdä.
Silla ruumin kmwttumet ja waipunet jäse<
»et makawat fijnä peräti woimattomskla:
luut käymät kangiari, ja rupewat tantistu>
maan; kasimarret ja sääret nijn puuttumat,,
eitä sairas ci ensingan moi nijtä lijkuttakan.

Poffet Lwat sisälle langenet, silmät kijluwae
paasa, sini on auki, huultt on>at
siuiftt, kieli

on kuiwa ja tarttunut suun lakeen, kurkku
kurise, sydän saa yhtä kuoleman pistinda
loisen perästä, nijn että sen waiwMn ihmiftu kaswojsta kylmät hiki-pisarat ulos puse?»
tuwat. Ia senkaltainen furkia ja wihelk
äinen tilaisus usiasti muutamia päiwiakin
päälle seiso, ja täyty sen »viheliäisen ihmisen
siinä maata kaikilda ihmisildä ylönannettm
na, snrkiana ja raadollisena. Hänen lahitm-mistt sukulaisensa, hänen lapsensa, eli
wanhemdausa, eli puolisolisä, eli lveljensa ja.

scknenfa seisomat tosill hämn
ukewck M murehtimat, puserlKMtja wään>F 5
del>
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delewcu käsiänsä; mutta ei taida ensmgän
autta

sna surkiata ihmistä.

lEsiw. Minun rakas

erottus jumalattomain ia

lapseni!

suuri on

ustottomain kuole-

man, ja Jumalisten ja uffowaisten kuoleman
walilla. 'Waikka Jumalisten, ulkonaisen
muodon jalkcn, täyty maata
wihe»
tiWfä tilasa, kuin ne toiset; niin on km»
tengin aiwan toisenlainen, ulkonaista wai,
waa tum mintln Henacni sisällisen ja pys»<
wäisin lohduluxen kansia sydämesä, jofa ti»
lasa ustowaiset kuolemat: ja taas
toinen, mä ynnä sielun ja ruumin kaicha
maista ajallista ja ijankaiMsta kuolemata,
ja paihi lohdutusta sijhen waipua,
kaikille jumalattomille käy. Sen luonnol»
lisen siteen wäklwaNainen katkaiseminen rmi'<
min ja sielun walillä, o;; tosin hangen ktpick
luonnolle, eikä tapahdu iln,an pmma ja tu«
ffala, joka on kewiambi cli rasiambi, sitä
myöden kuin kungin lnondo on heikkombi eli
wahwembi; kuittngin se, joka nol on kuole,
Mallansa, aiwan wähän '.viimeisellä hetkelläw
fä sijtä twide. Ia tätä sinun täyt? itze to«
dexi tunnusta, koffaS ajattele:. että Kwndo
ei wähemmin jhnnsen kuollesa, kuin hmnn
§)ndyifänS pysi) järjesiyresäns. Samoja affeMMS kuin Mndo on yIöMM nosuut, sitte,»

samasa

se

kuin

Ruoleman Tutkmdo.
131
kuin ihminen on ruwennuc elämään, astuse
myös sitten alaskäsin, kosta ihmisen pitä luo»
leman. Nijn kauwan kuin sikiä on äitin
kohdusa, ilmoina «läwänsä, ainoastans
kautta, että se kaswa ja lijkku. Mutta
kosta syndy, nijn st rupe tundemaan ja
näkemään, nijn myös kaswatefans, kuule»
maan, maistamaan, haistamaan, käymään
ja seisomaan.
Ajan päälle ilmoitta myös
järjellinen sielu itzensä puhen, tiedon, ym»
märryxen, tahdon, woimcm ja muioenwa»
kutusten kalitta, sitä myöden kuin ruumin jä,
wö-aseet, tnlewat sij«
senet, joika owat
hen kelwollisiri. Aiwal; nain tapahtu myös
teidän elämänne takalsm niennesa ja loppua

sen

se

se

se

sen

fa. Te makatte
min jäsenet owat jonaun taudin

nondunet, waipunet ja puuttunet: ja wijmein kuolaan hetki lähesty. Silloin jär<
jen ja ymmarryxen toimimxet enimmäsii
lakkawat: silmät rupewat tuleman pimiäxi>
«äkö pmmu, kuullo kato, haju ja maku on
poiiefa; silloin tundo myös wähcne, että ih>

mmm tuildc sangen wähän ja wijmem ei mi»
tän. Ia »ijn hän kalo kuin liekki lampnia,
öljy on
Waikka nyt sydän
wijmeisesä kuoleman tustasa tvkytta ja pierä,
wapise ja wärise, rinda kurise ja hengäise,

F

6

suu

Rlloleiuan Tutkindo.
sun ja kieli snrklasti äändä; nijl, ihminen
joka on kuolemallans ei kuitengan tunne, sijtä
mitan, kosta ymmärrys on jo pois ja uiko»
naiset taidot kadonnet.
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Sielu. O rakkahin

lEsu.' olkon

taina

lahtons. Mutta kninga pitä miium
saaman
lohdutusta minun köyhälle sielullcni,
joka siliä hetkellä ei ole paitzi hengellistä halaä ja kiusausta?
IlLsiw. Se on tosi, rakas sielu! sillä

kuinga

kuolin-Mwde on ynnä se paikka, jMa duo»
mio pidetän. Ei Salanaan silloin ole ioulilas, waan kä) ylnbärins nljnkuiu kiljuwa

jalopeura, ja chi ke>'.en hän melis.
Sielu. Äliläs pitä minun silloin tekemä»:, rakas wapahtaja? Knstas minä apua
löydän, kosta kaikki ihmisten apu on turha?
ru»
IRsuö. Ennen kaikkia tartu siiloin nijn
minua
hädälas,
kouxeil, Anres hulida

minä tahdon anna sinua.
Sielll. Muna kningas sitten, rakas
Herra! kossa minun suun ja kielen eimida
heikkouden sGden yhtä sanaaka» rukoilla
maikka puhua.
'Msns. Jollet sinä taida sna rukoilla,,

sinä enä tai>
mimm
ajacccle
kuilengin
huogma,
>mn
Za
YMWN!M!j(!,
PMM, Zst W/ukka sinun

nijn huoka mimm lygölu: jollet

Zluolemau Turkindo.
133
muistos viis peräti kadonnut, nijn on minun

Pyhä Hengeni kuitengin sinun sydämesäs
rakas Isä!
huokawa ja smiown- Abba,
Hän on auttama sintln heikkomtnS, ja ru,
koilewa minun taiwallista IWn sinun edestäs sanomattomilla huokauMa. la, minä
tykönas, ja en sinusta
tahdon itze olla siuun
myös
luopua, waikka
kaikki siuun ystäwäs
hyljäisit sinua, ja surkutellen sinua sijhen jät<
taisit, koffa he surkeuden tähden ei taidais
nähdä sinun kuoleman kilwoilustas; nijn mi»
na tahdon sinua wirwotta sinun kuoliwuotellas, ja kosta ei nnkän maullinen lohdutus
eli wirwotus enä taida amm, nijn minä tah»
don sinulle anda woimalliscn lohduturen ja
sydäinen wahwistlixen minun kMhista we»
restani, kuin sinun edestas on wnodatettu.
Jos sinun myös täyty wijmeisMs Mllma»
mianmmlWa waiwoja Ntta, ninole wcchwa sijtä, että minä minun Pyhän Heugcni
lohdullisella läsnäolemisessa olen mjtä liewid
ja huokiaxi tekewä. Etkös tiedä, ku«
inga minä tein pyhille Mattpreille? Mistä
oli heillä se rohkeus, heidän suunmbmn ki«
puins, pijnans ja waiwains alln, että he,
rumuinsa pääliekahannosa, ei huolinet,
kä tulisien «ihtein pureuiisesta, eikä raketttnn mchttus iawoin liekistä ja hylnresta?

töwä

F?

'

Jo,

kuoleman Dltkindo.
Jo, minun Hengcldäm, joka asui heidän
sydämisäns. Nyt, ole wnkuutmu että sinäkin wijiueistllä hetkelläs oler handä saapa.
saa wijmeisen nuoIa wihdoin, kcffa
l«n, että ruumin ja sielun pitä erkal-nduman,
nijn minä tahdon wastanotta siinm sieluas
minun käsiini, ja kätkeä sitä minun helma»
fani, josta sitä ei ikänänsä ijankaikkisestl pi»
dä rewäistämän.
Sielu. Kiitos Sinulle, minun rakkahin
lEsnxeni! tämän edestä. Mutta kuinga
134

sitien mahm

käydä minun rakkahille jälken
jääneille, minun körhille lapseeni, minun
murhelliselle puoltsalleni, ja muille sukulaisille? Ei taida toisin olla kuin että minun
miekni tule sijtä surkiari, että minun täyty
heistä eritä, he ei taida myös muutoin kuin
murehtia minua, koska heidän täyty minun
faiwata, joka eläisäni olen ollut heidän hol»
hojansa ja ilonsa.
'Msns. Alä ensingän sijtä huoli. Mi,
nä'tahdon olla Mies, minä tohdonolenolla Isa,
minä tahdon oi'a Hm. sillä minä
Lossein

Duomari

jn

orvoolasten

hywin edeökayca

si»un

Isä: Minä tahdon
ja

puoldans wastaia sillä en minä ole wielä
sallinut pienimmän linnungan nälkään kuol,
ta. Amoastans he tahtvwat tuta minun hei»

dän

Ruoleman

Tnckindo.
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ia Isäxens, minuun m»
ia kaiken toiwoiisa minun päälleni

dän lunialaxens

wata,

panna; mjn heidän pitä t-ulcman parammiu
edeskatzotuxi, kuin jos sinä olisit enämmän

heistä pitänyt.
Minun Herrani lEsu! Sinä
otat minun sieluni tygös; mutta kuinga stjs
minun ruumilleni käy? Pitäkö sijs
mä»
tänemän ja ja lahoman?
la, o ihminen! Maasta olet
sinä tullut, ja maaxi pitä siuun lällens
leman. Kuitenkin ole hywasä turwasa, ja
uffo wahwasii, että minä wjmein herätän
sinua maasta, ja puetan sinua tällä sinun
nahallus: Siliä tänlä on sw taht>> joka minun lähetti, että jokainen kuin näke Pojan,,
ja uffo hänen päällensä, hänellä pitä ijan»
kalkkinen elämä oleman, ja minä herätän
hänen wijmeiftnä paiwänä. Ia niin sinä
el tarwitze enä peljätä/ eikä kuvlemaca, eikä
waiwoia.
Sielu. O m, minun rakas lEsuxeui l
nyt tahdon minä iloisesti ja mrwalwest km
olla, tulkon minun hctkeni koffa tahio. M,n»
gätähden pidäis meidän peikämän ajallista
kuolemaca, kostu meidän pitä kerran ainakin kuoleman? Hän on totisesti h wiu ja on?
nelliststi täällä elänyt,, joka uukku Wnkusn
ajan murhen

Sielu.

sen

sen

Sim«
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liLsuZ st

jokapaikasa

Simeon, lunde hamn syndejänsä, jn sylijns
otta lEjuxen. Nijn pitä meidän autMi-

sesii

pois^nukkuman.
Ryt mun sielun l mitäs luulet?
Micles kamma maallisisi:
lEsns, jongas Morsian olet^
Suo suli' taiwan haluisesi.
Täsa surun laxosa
Cä ain olet waiwoisa?
Etkö sijs sä Mull tahdois
Riemu saada taiwan majois
loudn fijs, mun sielun, piai;
lEsns sinun odolta:
Taiwais walmisii han sian
Tahto siell' sun wirwotta.
Engeleillcns kastyn anda,
kanda.

seuraan
Wijdes toistakymmenes Kanssapuhe.
lEsns se jokapaikasa Läsnäolewa
Sinun pyhäin

Auttaja. Mitä warten sinä täsa seisot,
ja katzot nim mrkasti taiwasta kohden?
Sieln. Acht eikö milnm pidais
mie,
sta kohdeil kotzoman, koffa minä tahdonSinä,
peräsas,
lelläi-i tulia Sinun
luhunga

Herra lE'-U olet ede3a sisälle mennyt?
FLsu?. Ole tytywmnen, rak>;s sieln.

Läfnäslewa Auttaja.
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mjnkuin minun Opetus lapstni nait minun
taiwaseen menewän, nijn minä olen myös
mlewa, ja sinuakin taiwaseen ylösottawa.
Gillä minun Isäni huonesa on nwnda
insia: Jos ei nijn olis, niin minä kuitengin
sanon sinulle, että minä menen malmistamaan sinulle siaa: Ia waikka minä poismenen walmistamaan sinulle siaa, nijn minä
tulen jällens, ja otan sinun tygöni, että ku«
minä osen, siellä pltä myös sinun oleman.
Sielu. O rakkahin lEsu! SM wälillä minun täyty kuitengin ilman
ja Sinun läsnäolaas, yrinäispdefä kulutta
aikaani mailmasa.
lEsus. Ole hywclsä turwasa-, rakas
lapseni! En minä jätä sinua orwoxi; waan
minä tulen sinun tygös. Sillä minä olen
sinun kanHas jokapäiwä mailnian loppuun
asti: Maikka en minä ole enä näkywällä
tawalla sinun tykönäs, nijn et sinä saa sentähden ajatella, että »nina olen sinusta pois
luopunut. Sillä en minä ole kaukana yh>
destäkän teistä. Minusa te elätle, ja lijkutte, ja oletta. Engö minä ole se, jokg täytän
taiwan ja maan? Kuhunga sinä pakenet mi-

asu»

sa

nun kaswoini edestä,

etten minä siellä olis?
Jos sinä astuisit ylös taiwaseen, nijn minä
siellä olen: jos sinä wuctts helwttlsä rake-

nai-

lEsus

se

jakapaikasa
nnisic katz' minä myös siellä olen. Ivs
sinä ottaisit aamuruffon fijwet. ja asuisit me»
ren aarisä: nijn minun käteni kuuengin siellä sinua johdatais, ja minun oikia käteni
pidäis sinu'.'. Jos sinä sanoisit: pimeys kui<
tengin peittä minun: nijn on myös yö »valkeus sinun ymbärilläs. Sillä ei pimeys minun edesäni pimitä, ja yö walista nijnkuin
päiwä, pimeys on nijnkuin walkeus. Näin
owat kaikki minun silmälni edesä paljat ja
julki, ja minä olen kaikisa paikoisa läsnä,
minun ihmillisengin luennon puolesta. Sillit
juuri sen syyn tähden minä kaikkein taiwasien päälle ylasasiuin, että minä kaikki täyttäisin, ja olen istunut Jumalan oikialle kädelle, että minulla olisit kaikki taiwasa ja
maan pällä yhtenä ja yhdenkaltaisena mi,
138

nun taiwclllisen Isäni kantza.

Sielu. Q kuinga lohdullinen on tämä
minun murhellifelle ja surulliselle sydämelleni, Mä Sinä, Herra lEsu, aina olet mi,
nun tykönäni! Kninga usein olen minä, hadasä ja raadollisudesa, murhesa ja onnetto»
mudesa ollesani, ajatellut Sinun olleri kaukana minusta, ja en ole saattanut muista,
että Sinä, niinkuin minun Wapahtajani,
olit minun tykönäni, nijn hywin Sinun ih,
millisen, kuin Jumalallisen luondos puolesta'.

Läsnäolewa

Auttaja.
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tykönäs
Rakas sielu! Sinun
olen minä tustasa,: iijtä minä sinun vikialla
ajalla temwan
ja saatan sinun kunniaan.
Sielu. O jossa minä taivaisin aina pi»
tä tämän lohsuturen mielesäni! Sillä kuin»
ga usein ajattele minun sydämeni Ziönin
kanha: Herra hyljäis minun; Her.ra un-

hohu minun.
.

sielu! minä en
katzo, käsijnl minä

Ei, ei, rakas

taida sinua
olen sinun pväldänyt.

Sielu. Mutta, minun rakas lEsuxe,
ni! näetkös myös -kaiken sen wiheliäisyden
ja kaikkia nijcä wasturia, kuin tasa niailmasa minua kohtawat? Tiedätkös tuyös
minun salaisia surujani ja halau>.iani, jotka
owat salatut minun sydamesäni, ja joka ei
kengän muu tiedä kuin minä yxin?
Mikä taita olla minulda salattu,
joka koettelen sydämet ja munaskuut? Etkä taida sinä nijn waarallisella paikatta oleskella, etten minä taida ossa sinun tykönäs,
nähdä sinua, ja temmata sinua sijtä poik
Maikka sinä Danielin kansia makaisit, ja»
lopeurain luolasi eli Jeremian kauha oGt
wajonnut sywimbään lokaan, nijn taidan
niina kuitengin autta sinuil sijtä ulos. Jos

HiLsuv.

sinä

sinä Josephin kantza istuisit iMgiudesa, ja
.olisit rauta kahleilla sidottu, ja makaisit kahden sotamiehen keskellä mjnkuin Petari, nijn
laila minun käteni kuitengin sinun sijta pe»
lasta. Jos sinä olisit Hagarin ja Ismaelin
kantza ajettu metzän korpeen, ja Elian kans»
sa makaisit syngeimmäfä korwesa, nijn tahdon minä ainakin olla sinun lykönas. Maikka sinä myös olisit, nijnkuin ne kolme miestäv tulisten pätzijn heitetty, ainakin minä
vlen sinua läsnä. Jos sinä wielä olisit Jo»
nan kantza meren sywyteen wajotettu, ja istuisit walas kalau watzasa, nijn taita minun
käteni kuitengin sinun sijtäkin cmtta. Sen»
lähden älä pelkä; silla minä olen sinun lunastanut, minä olen sinun nimeldas kutzunut, sinä olet minun- Sillä jos sinä wesisä käyt, nijn minä olen tykönäs, ettei wirrat sinua upota: ja jos sinä tulesa käyt,
et sinä pala, >a liekin ei pidä si>ma sytyttämän. Sillä minä clen Herra sinun lumalas, Israelin Pyhä, simin Wapahtajas.
Sielu. Mutta ach! miris usein okt nijn-

et tundiskan minua, ja annat
mimM nijn surkiasti huula/ waikeroim ja
parkua hädäsäni?

kuin Sinä

IlLsus.. Minä tahdon ainoasians koe»
Ulla, kuinga sinä tahdot sinun ristis alla

itziäs

Läsnäolewa Auttaja.
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itziäs kayttä. Minä olen kuiteiigin sinun oi»
ki alla kädellä?, «ngäanna sinun yhtän hius,
karwaakan kadotta paitzi minun tahdomni.
Sillä kuinga taidaisit kaikki sinun wihollifts sinulle wcchingota tehdä, koffa «linä olen
istunut Jumalan oikialle kädelle, ja minun
taiwallinen Isani on lastenne kaikki minun,
ja nijn sinungin wiholliscs minun jalkaini
ale, minun jalkaini astuin laudaxi? Haas/
että joku sinuun koffis.
Sielu. O, rakkahin lEsu! eiköpa
hetki pian tule, että Sinä tahdot minua pe»
1.-sta kaikesta hädästä ja tussasta, ja korjata
>ninua tygös taiwaseen?
lEsus. Odom piffuisen, ja ole kärsiwäinen. Minä tahdon nouta sinua minun
tygöni, nijnkuin minun rakasta Morsian-

se

dani, minun taiwaslistlla Morsiamwaunulla»

ni kuin on, monet tuhannet Engelit. Sillä sentöhden olen minä edessä matkustanut,
mä minä perkaisin sinulle tien> sen päälle
ettäs taidaisit sitä turwallisemmasti pcräsä
tulla.
Sielu. O kuinga suurella sydämen hg,
lulla halajan minä tääldä eritä, ja olla Sinun kantzas! minä olen jo seurannut Sinua ajatuxillani, ja olen yhdellä jalalla taiwaija. Sillä minun menoni on wiwaifa,
-

josta
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josta

susta

Risti wiekkaista
minä myös Lunastajata, Herraa IE»
Christusta odotan. Minun sydämeni

on myös taiwaisa. Sillä kusa Sinä, mi»
mm Tawarani, olet, siellä on myös minun
h)dameni. Sielu on myös enämmin sen ty<
könä jota hän rakasta, kuin kusa hän elä.
Amoastans tule, ja päästä sitä täydellisesti
tästä kuoleman ruumihista.

Kuudestoistakymmenes Kanssapuhe.
Risti wiettaista Kielistä.
Minä löydän ystöwätäni juuri
yhtä
Sypratzi puuta. Kuinga sur<
läsnä
wäändele
hän käsiänsä? Kuinga wekiasti
owat
hänen silmänsä? Hänen parkuns
sijasetwalituxensa
talwutta minua puhuttele
-

Sielu. Jumala, minun kijtorenl! älä
waikene; siliä he owat heidän jumalattoman
ja pettäwäistn

suunsa awannet

minua wa»

sian wiekkalla kielellä. Ia myrkyllisillä sa»
noiA owat he minua piirittänet, ja soti>
wat minua wastan ilman syylä. Mitä pahaa olen minä wiatom lapsi heille tehnyt?
Herra! kuinga kauwan minun pitä huutaman, ja et Sins tahdo kuulla? KullHa
l«u»

Rielistä.
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minlin
pitä
parkuman,
ja
kauwan
et Sinä
tahdo autta?
Kenengä päälle sinä »valitat,
minun rakas ystawäni! Mikä wäaryys on

sinulle

tapahtunut?

Sielu. O Herra! wiekkat kielet owat
minlin ruoskani. Minun sieluni maka jalopeurain keskellä, jotka owat nijnkuin tulen
liekki, ihmisten lapset, joiden hambat owat
keihäs ja nuolet, ja heidän kielensä teräwä

miekka.

IjLsus. Oletko sinä joutunut wiekasten
kielten testelle? Kutka owat sinun wihollises,
jotka owat sinun waiwannet?
Sielu. Sinä kyllä heitä tunnet, Herra! Sinäpä sen näet: sillä Sinä näet tuskat ja surut, le on Sinun käsisäs, Sinuun
k.öyh<l itzensä luotta, ja Sinä olet orwoila,
sten holhoja. Minä olen tullut kaikkein pil»
kapi ja wihattawaxi kalkilda. Shhen wäärät panettettat owat syypäät.
IlLsus. Ei sinun pidä sitä ihmettele,
män, minun rakas lapseni! nijnkuin sinulle
jotakin outoa tapahduis.
Sielu. Kuitengin se ei
minu»t
waiwa ja surulliseri saata, rakas lEsul
«tll minä syyttömästi walhetellan.
IlLsus. Sinun pitä tietämän minun
rakas
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rakas lapseni, että m kaikki mpahluwat minun sallimisestani.
Sielu. Mutta minun suloinen lEsuxem! eipä Sinun ole sijhen walheseen syytä;
etkä sijhen mielisty. Et Sinä ole Jumala, jolle jumalaloin meno kelpa; joka paha on, ei se pysy edesäs. Kaikkia pcchomtekiöitä Sinä wihat. Sinä kadotat walhetleliat, ja kauhistut murhalta ja «viekkaita.
tiedä, rakas sielu! ettei
lAsuo.
Kaupungisa,
jota en minä
pahaa
ole mitän
senkaltainen jumalaloin
Herra tee? Waikka
kelpa,
ja paljo lvähemmin
meno ei minulle
tmtengin
syypä;
sijhen
olen minä sitä
olen

se

sallinut erinomattain sentähden, cuä minä
sitä usein käytän minun lasteni koetuxeri,

rangaistureri ja kuritureri.

Herra! tmtengin löyjumalattomat
ja pcchanel,
senkaltaiset
mul,
minua
jocka
walhettelewat
kiset ihmiset,
ja
awuilla
den kunnialiisten
kaunistettuin ihmisten edcsä, ja minun hywää ja kunnialliettä he nijn syövä!»
sta nimeäni häwäisewät,
ja
ale, ja, suuriin»
pilkan
HHpiän
sit minua
Sielu. Mutta,

tywät

baan onnettommeen. Owatpa Smun si!mäs puhtat, mjn ectes woi pahaa nähdä,
la et tahdo katzoa surkiutta: Mris lahot
sijs ylänkatzoita, ja waikemt koffa juma'

lmoin

Rielista.
145
Woin sen niele, joka handa hurstambi on?
Et Sinä «ida, Herraa sitä heille lahjari
anda, eli, uijnkuin wanhurstas Jumala,
jactä sitä wngaisemata?
To«a «nillä en sitä heildä hy»
wäxi om; paljo wähemmin pitä heidän sen
edestä pääsemän rangaisemaca; siilH mmä

tahdon tosin heidän pahat tekonsa kosta,
kosta heidän aikansa tule. Hmtengin minä

heidän »viekkaita kielijänsä/MM
kuin. Isä witzaa, rangaistesans lapsiansa:
mutta sitten kuin hän on heica kurittanut,
karista hän sitä tuleen. Mm miua myös,
kosta ininä olen heidän wiekkaita kielijänsH
käyttänyt teldän hywäxenne, heitän heitH
siihen jarween, joka tulesta ja wlikiwestH
pala.
Sielu. Mutta ennenkuin st capahtu,
rakkahm lEsu! täyty minun heildä wais
ja
nyt

käytän

waa

ahdistusta karsia.

Etkös tahdois, rakas sielu? mitän kärsiä? Etkös tiedä, eua sinun pita
monen waiwan kaucta Jumalan waldakundaan sisälle tuleman. Muista myös mi»
nua, jo?a senkaltaisen wastchakoisuden olen
synneisildä itze wastam kärsinyt; <oka, to»
ssa «ninä olisin kyllä tainnut iloita, kärsiin ristiä, ja en totellut pilkkaa.
G
Sielu.
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Sielu. Minä tosin tahdoisin sitä kärsiä; kuitengin pahoitta se sangen suuresti
minun mieleni, että senkaltaiset wiekkat kie,46

let monisa paikoisa ustotan, joka ei ole wä-

häxi wahingoxi minun ajalliselle mencstyxelleni.
IlLsus. Minun rakas lapseni! kuka on

soka wahingoitta,

jos te hywää pyydäne?
jos
te wielä oikeudengin tähden kärsi»
la,
sitte, nijn te kuitengin aumat otetta. Sillä on armo, jos joku omantunnon tähden Jumalan tygö waiwaa karsi, ja syyttömästi karsi. Sitä wartm oletta te,kutzutut, että minä myös, teidän Wapahcajänne,karsein teidän edestänne, ja jätin reille
esikuwan, että teidän pitä minun asteleka»
ni noudattaman. Mikä syy oli Phariseurilla ja kirjan oppeneilla pitää minua syö,
»närinä ja wijnan juomarina, Samaritanina ja syndisten kanssa weljenä, ja,
kaltaisena, jolla oli perkele, ja joka ulos
ajoin perkeleitä Beelzebubin woimalla? Ehkä minä astuin kuitengin usein edes, ja
kysyin: kuka heistä ylitzewoittais eli
lis minua synnin tähden? Eikö monda wäarää kieldä kyllä seisonet minua wastan, ko-

se

sen-

Pilamren Duomio istuista minä seisoin
jotka
men edesä,

syyttömästi minulle wäa-

ryttä
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syndiH
rottä teit? Waikka minä en yhtän
tehnyt, eikä yhtan petosta ollut minun
siani löytty. Joka en kironnut, kosta mi-

suu-

nä kirottin, en uhannut, koffa minä karsein; mutta annoin hänelle koston, joka oikein duomitze. Muna luuletkos sinä, että
sinun ajallinen menestyxes on muiden ihmisten kädesa? Ussallatkos ihmisijn? Eipä he
Voi ketän autta.
Sielu. Sen minä kyllä tiedän. Herra!

kuitengin taita minun aijallinen menestyreni
yhdeldä -eli toiselda ihmiselda laikka estettä
«li myös edesametta.
Einijn, rakas lapsi! ihmiset
vwat turhat, sinun menestyxes on yxinänsä minun kasisänil mitäs taitawat he tehdä? Engö minä ole Herra, joka komien
sydämet ja munas kuut, ja taidan mitta

ihmisten

sydämet nijnkuin wesiojac? EIM

kuinga häpiällisesti Haman oli kandanut
minun Kansani Israelin päälle, Kuningas
Ahasweruxen edesä, että heitä piti yhtenä
päiwänä, ke>ko,maakunnasa, miekalla ta«
pecmnwn, taiwutin minä kuicengin Kimin»
gan sydändä nijn, että st Israelille aiwot»
tu onnettomus tuli Hamannin oman pään
päälle Nijnkuin Hamaningin,Kuningan kä»
sipn perästä,
G 2
wau<
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waudexens osoita Mardokaille Kuningalli,

sen kunnian, jolle hän luitengin oli jo hirsipuun walmistanm; nijn täyty ihmistengin
usein,, minun kästyni ,a sääudöni jällen,
tehdä nijlle hywä?, joita he owat aikonet
hukutta. Sentähden ei ole sinulla yhtän
syytä peljätä ihmisiä, taikka luotta heidän
apunsa päälle. Sitä leipä palaa, jota minä olen kerran sinulle aikonut, eikä pahansuomat eikä pilkkajat taida otta sinulda
pois. losminun palweliani Dawidin olis
pitänyt odottaman ihnnsildä
olis hänen totisesti täytynyt kerjäten käydä
kaikkena elinaikanans, hänen «vihollistensa
ja wainoittensa tähden. Katzo sinä ainoastcms minun päälleni. Minä olen uskollinen, ja en tahdo sinua hyliätä eli unhohta. En minä anna sinua sinun wihollistes
tahtoon; ja jos he ajari saawat sinua hal<
lita, nijn en minä kuitengan jätä nnuasijhen rauhattomuteen ijankaikkisest. Jos jongun tiet owat minulle kelwollistt, ni»n minä
mnös käännän hänen wihamiehensärauhaan.
la, waikka mvös mailma sinun tawaras
ja sinun kunnias sinulda ottais pois, niin
tydy kuitengin; silla minä tahdon anda n«
sinulle Mens, jos ei mailmasa kuicengin
taiwasa. Minä annan armon ja kunnian,
en
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en minä anna hurffailda mitä n hynM puuttua. Auwas on se ihminen, joka zninunn

ustalda.

Sielu. la, minun rakas lEfueeni!
kumga olet Sinä minua ilahuttanut ia rohwaisimt, ettäs olet minua makuuttanut, ettei minun onnen eli onnmomudeni ole ih-

misiin käsisä. waan seiso Sinusa yxinänsä.
lEsus la, minun rakas sielum! Mal-

la ainoastans minuun, niin ei kengän taida sinua «vahingoitta. Anna tieö ininun
halduun, ja toiwo minun päälleni, kyllä

minä

Minä tuon edeb"sinun wan«
sen teen.nijnkuln

hurstaudes

walkeuden, ia sinun oi»
keud>!s niinkuin puolipaiwän. Tydy Herraan, ja odota handä, älä kijwoittele sitä
jo>!ga tie pahudesa menesty, ja sitä ihmistä
joka wäarytlä teke. Lakkaa wihasta ia byljH
tmmus,
wihastu, mäs itzekkm pa>
haa teet. SiNä pahm hawitetän, mutta
H rraa odottawaiset perimät maan.
Sielu. Nyt sijs! Minä whdon katzoa
Herran päälle, ja minun autuudem Jumalala odotw: minun Jumalani on minu»
kuulewa. Alä iloitze, minun wiholliseni,
minusta että minä langeisin, min olen taas
n wsewa, ja waikka minä pimeydesä istun,
uijn

Herra on

kuieengin minun walkeudeni;
G 3
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ni: Minä tahdon kanda Herran wihan,
sillä minä olen händä wastan syndiä tehnyt,
sijhenasti kuin hän minun asiani toimitta,
ja saatta minulle oikeuden; Hän wie minun ulos walkemeen, että minä
näh»
da hänen wanhurffaudensa.!

saan

toistakymmenes
Seitzemas
Kantzapuhe.
Sielun Hengellinen Sota.
O kuinga wihaan minä sinua,
minun syndisen lihani saastainen
hame, sinua, jota minun täyty aina myötani riepoita. Etpä sinä anna minulle yhtä» rauhaa, waan jokapaikasa hukuttelet
minua silhen kuin paha on, itze minun lumallisimman hartaudenikin alla. Minä toi«
woin minun saawcm olla sinulda waiwamatn, ja hauffmeNa itziäni minun lEsuxeni
tykönä taiwallisella huwituxella; muna ach!'
nyt pahat himot nousemat minun jäsenisä,u, jotka tahwwae sitoa minua siindisijn
hauffumxijn, ja sulkea minua ulos lEsuMa. O lEsu! minun rakkahin lEsuxeni! Katzo kuitengin kuinga sydän himoinsa
kantza minusa nouse, ja soti sielua wastan.
O kuinga paista ja kijldä tämä hukmtelewa
.tau!»

sinä
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tau!a minusa! Sillä liha himoihe hengeä
wastan, ja hengi lihaa wastan; namät omat

wastan toinen toistans,nijn etten minä tee,
niitä niinä tahdon. O Isä! minun taitvallinen Isäni! joka kaikkein oikia Isä olet,
kuin taiwahis ja maasa lapsixi kutzucan:

anna kuicengin minulle woimaa sinun kunnas rikkauden jälkm, että minä Sinun
Henges kaulia wäkewaxi tulisin, sisällisesä
ihmisesä, ecca minä taidaisin woitla ja kuoletta wanhan ihmisen hauen himoinsa ja

halninsa kcmha.
IEsuo. Seiso lujana ja wahwana, rakas sielua pysy rukouxesa, älä luowu, älä
tottele lihan sisälle andamism, ja älä salli
finun syndisille ajatuMs heidän tahtonsa,
waan alas paina nijtä. Ota hengen miekka, joka on Jumalan Sana, ja Uston

kilpi, jolla sinä woit sammuna kaikki s«ll
ruman tuliset muolet. Silla ei se ole sinun
lihas yxin, joka ollyttä sinua syndijn, waan
se wiettelewajokapahu,den hengi on tafä myös
saapuilla,
senkaltaisten kiusausten kautta pyytä sinua langma ja syöstä kaikkinaisiin hmdijn ja pahmeen.
Sielu. O rakas lEsu! minä tosin sodin ja wastustcm, mutta suurella heikkoudella. Vihollinen on wäkewembi minua,
ja
G4

Sielun Hmgelliststä
karka woimalliftsti minun päälleni. Mi>
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sa

nä pelkän, että minä tulen woitemn, ja
että minun täyty alla maata. Kiusaus,
kuin on kaikkisa jäsenisä ilmandunut uutta
ihmistä wastan, on ratki wäkcwä, ja tnhw
Mnäns kuin wäkisin waatia minua wchijn
pubeihin. Ach! minä olen ylön heikko wastan seisomaan.
Msus. O!e hywäsä tmwafa, rakis lap«
Ko<
si! minun woimani on heikoisa
ffas heikko olet, nijns olet wäkcwä. Ia
jollet sinä taida waltta tulla hukucelduxi ja
Sufatup finun fylldifetdä lihaldas, pahain
ajattnsten kautta; nijn älä kukengan suostu kiusauxeen, wnan wajiusta sitä helweim sammumattomalla palamalla tulikiwen
järwellä, josa Kukki senkaltaiset hekumalla
set jäsenet, heidän huwimstensa tähden, joi>
ta he sixi cwat luullet, pitä palaman ja tie»
humcm ijankaikiistfti. Muista myös «rmomaltain ja ynnä minun kärsittyä
ja kuinga kowin minä olen rangaistu. Kaik»
olen kärsilu't rakkaudesta
ki nämät
sinun tygös. Kaäima silmu ajamxias ahkcrudella pois sijtä yllyttäwäifestä kiusan»

festa minun puoleeni. Katzele tarkasti misa surkiasa muodosa minätygöni,
ristin päällä ripuin Pibä itziäs minun
jonga sinä
«t
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nijnkuins minua
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näkisit. Tee n!M

kuin lapsi, »oka, kosta se joldcckulda pMttäwaldä luondokapp.lelda pcljätttän, war«
fin juoxe äitinsä hennaan, ja sijnä
suojaaSielu, O Herral kiusaus wieläkin päal,,
le seiso, ja tule iura pideiwuäldä sicä wäs
kewämmäxi. Tähän tule myös ulkonainen pahennus ja ne monet tilat syndijn.
Minä pelkän/ minä pelkän euen mulä tmdK
pitkälle kestä.
liLsus. Sinä heikkouffoinenlmsxlsepZb
let? Ilimi sen kansta sinä annat woiton kä'
Elkös tiedä, ma minä olen uffollinen, joka en salli sinun kiusana vlitze sinull
woimas waan teen kiusauxefta lopun, että

se

sinä sen woit kärsiä? Mmm osora stnuas
jcMi lEsuren ChrlstMn sotamiebexi, ia

waella hengesa-. ininä sa>wn, heugesä,
lihasa, nijn sinä et lihan himoja täytä.
SieZu. Nyt, sinä hukmcelewa liha, sijs
en tahdo minäkan sinulle mitän myödyuä.
Sinä olet llmangin kuoletettu,, sen pyhält
Kastm wllrasa; haas, ettäs jostus pääsin
sir minusa wallan päälle, ja woiton saisit,
Hias sman, ettäs, niinun tahtoiwi
minun picninda sorimakan, taikka yhtä m?
nsttta jäftnda liikuttaisit syndiä tekenmän

G
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Sielun Hengellisistä
Jumalani! Käff'.)ja wastnn. Tosin sinä taidat ambuta syndisiä ajaturia,
nijnkuin tulisia nuolia, minun sydämeeni;
mutta ne owat nijnkuin kipenet, jotka marsin pmowat weteen: minä sammutan nijta
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minun

kohta Christuxen rmlsunkarwalsella werella:

semähden ne ei taida minua wahingoitta;
Mä ei ole yhtän kadotusta nijsä, jotka IE»

suxesa Christuxesa owat, ja ei waella lihan
waan Hengen jälken. Pidäissö minun palweleman syndiä, josta ChristuS katkeralla
kärsimisellänsä ja kuolemallansa on minun
wapaxi tehilyt? Pidäiskö minun uudesta
ristinnaulitzeman ZEsusta minun synneilläni? Pois se! Hui sinua/ sw.ä kirottu Onnin tie! en ikänäns ena sinne mene; minä
pysyn minun lEsuxeni tykönä. Sinua,
:n''mm Wapahtajani!'tahdon minä seura-'
ta: Sinun pyhijn asieleihis tahdon minä
astua: Sinua minä tahdon rakastaa Sinua minä tahdon palwella wilpittömäsä
wanhurssaudesa, kuin Sinulle otollinen on.
Jumalan olkon kijws! nyt olen minä woittanut: minä olen kiusauxesta pelastettu, »vihollinen on paennut pois, minun lihani on
alaspmnettn, ristinnauliitu ja sidottn, ettei
se <nä, tällä haawalia, taida himojansa
täyttä teko-syndem kauna. O kuinga kewiä
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wiä on minun sydämeni! O kuinga iloinen
olen minä, että minä olen pääsnyt kiusquxesta, nijissuin lindu lindumichen paulasta.
Paula on särjetty, ja minä olen päästetty.
Minun apuni on Herran Nimesä, joka taiwan ja maan tehnyt on. O lEsu! Sinulle olkon kijtos, että Sinä Sinun Henges kautta olet minusa sonnm, ja woiton

saanut.

toistakymmenes
Kahdexas
KanMpuhe.
Se langennut Syndinen. ,
Sinä ehdollinen syndinen! Eikös
tulekan kciMr loppua sinun ylitzekäymisilles; ettäs ölet nijn usein, sitten kuin sija
nua pyhnmin puhdistettin, nijnkuin rietas
sika, joka pesty on, taas rypenyt sinun endisten syndeis loasa ja ropakssa.
Sielu. O w heliäisyys! O surkeus! O
sydämen suru! Ach lEsu! mitäs olen minä tehnyt Ach minä olen kadotettu! Kadonnut on kaikki minun ennen saatu armo-

ni, pyhydeni ja pnhdistureni: Pyhä Hengi,
sydämen suloinen Lohduttaja on taas mi»
nusta luopunut; sillä minun syndeini hajulla

olen minä itzewaldaisesti ulos ajanut tämäa
puhG 6
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Se langennut

puhtaan kyhkyläisen minun sydänieni

sta. ' N»t olen m>nä ylönmumcu/ wiheliäimn ia raadollinen, kövhä. sotia ja alustoin»
lEfus. Oletko sns, o ihm!nen! niin
wtki synnin ala m»yty, ettes taida wähin»
dakän hywaä tehdä? Ajyttele kuitengin:
kuinga usein minä olen päästänyt sinun hen-

Zes ijankaikkisesta mrmeluxesta, andanut
sinulle andexi sinun syndis, ja kruunannut
sinua armolla ja laupiudclla.. Ia sittekin

aina ja yipiästi syöxät itzias ehdollisilla
synmillas taas tähän määrälliseen luolaan.
Luuletko siis, että minun pita aina oleman
wait, kosta sinä et ensingän pelkä nunua?
Etkö sinä luule, että, mmä taidan sumtua
armahtaniasta<, ja, suljeta armon owen si»
nulva?

sinä

Ach Herra! mitäs M minun
Totisesti,
totisesti m ole minä jm
Anvmcm?
malmoin ihminen mahdollinen, että Sinä,
'Sielu,

wanhurstas Jumala!- piemmmängän ar«
n«n nunulie osuttaisit. Minä tunnustan,
e«a minä olen,rassasit synhiä tehnyt: Wis
ja
nun olis
katzo, Mttä olen tullm
Ach l
kosta minä tmä oinm ajattelen, nim tahto
sydän lninun ruumisani sijtä pakahtua. Ach!
mmwl Gndlmn tthani on pettänyt minun:

te

157
S>'«dinm.
nijn
synnin
ja,
minulle
mnkiaxi,
teki
oli ylön wäkewä, että minä annoin itzeni
woitecca, ja/uostuin syndijn.
lEsus. Wä ftnokan ensingän itzes syyttömäxi sinä synnin oria! Mingätahden sinct
»valitat lihas ylitze, ettäs olet flldä woitmu?
Sinun pidäis häpemän sitä sanoa. Eikö

se

se

minu
ga

«

Pvhä

Hengein vle ollut sinusa, jon»

awussa sinä olisit saattanut seisoa sinun
himoja

lihas

wastan. Luuletkos Pyhän Hen»
gen nijn heikoxi, emi hän olis saattanut
kuoletta lihan himoja? Kusa oli sinun uffos,
joka woitta maiiman, ja
wmton? Ei«
kö se olis saattanut sinun tihaaskin woitta?
Kusa olet sinä kadottanut sinun hengelMt
somasees, joilla sinm: vlis pitänyt mafianseisoman, kosta paha päiwö tuli, ettäs olisit mahtanut kaikisa asioifaPysywäinen olla?
Sinä laista ja huolimatoin.palwelia! sinä
vlet itze syypää sinun kadotu-xees, sillä itze

saa

sinä
sinuas onnettomuteen.
Sielu. Ach mtnun Herrani, ja minun
Jumalani! minä hawaihen ja mielelläni tun-

nustan, että minä olen ollut laista,a kelwotoin p,Uwc!ia. la, minä olen paha palMiia, ja en mahdollinen Ehristityxz kutzutta. Mutta minun Wapahcazam! Miten-

ga nyt

tahdot minun kankun alkaa?
G?
IL-

Se langennut
lEsils. Minä tahdoisin syöstä sinua
pois minun kaswoini edestä, jos minä minun angaran wanhurffaudeni jalken sinun
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kantzas eläisin.
Sielu. Ach Herra, Herra Jumala!
laupias ja armollinen, pitkämielinen,

suu-

resta armosta ja tomudesta. Sinä joka pidät laupiuden tuhanden polween, ja otat

pois waäryden, ylitze käymisen ja synnin!
Ala tee minulle minun syndeiniperästä, ja älä
kosta minulle minun pahain tekoini jällen.
Sinä olet aiwau usein katzonut ylön minun hywydeni, kärsimiseni ja
pickämielisydeni rikkauden, ja sinun kowudes
ja katumattoman sydämes jalken kartuttanut minun wihani sinun päalles.
Sielu. O Hirra! täsä minä makan
nijnkum waiwainen mato, minä kymärtclen
ja wäandelen itziani sinun jalkais juuresa,
Herra! armoa kerjäten.
.liLsus. Joka kvkonans armon päälle
syndiä teke, hän pitä armottomudesa palkkansa saaman.
Sielu. O Herra! en minä woi enä puhua m tän, Minä tahdon laffea käteni huuldeni päälle, ja panna suuni tomuhun; sillä
Herra! kuka taita seisoa Sinun pyhäin kaswois edesa?
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Msus. Nijn se käy, kosta ihminen syndiä synnin päälle kartutta. Sitten hänen
täyty pilkan ja häpiän tähden waiketa.
Sielu. la, minun rakas lEsureni! et

kuitengan taida minua

sentähden heittä pe-

Sinun kaswoiS edestä. Annoitpa Sinä Sinun Opetus lapselles Petärille tämän kaffyn: Jos sinun weljes seitzemän kerta päiwäsa rikko sinua wastan,
ja seitzemän kerm päiwäsä sinun tygös palaja, sanoden; minä kadun; nijn anna hänelle andexi: la, Sinä sanot wielä, ettei
seitzemän kerrasa kyllä ole, waan seitze-.
mnn kymniendä kerta seitzemän. Jos sijs
Öinä, minun Jumalani, sitä ihmisildä tahdot; kuinga paljo enammin taidat Sinl

räti

pois

ja laupias, ja anda heille
syndinsä
jotka totisesa ustosa
andexi,
heidän
tulewat Sinun tygös, ja etziwät Sinulda

itze olla armollinen

andexi saamista.
Sinä saatat minun sydämeni
wmnein halkemaan, minun lapseni! etten
minä taida tehdä minun hirmuisen wihani
jälken, waan täyty sinua armahta.
Sielu. Minä tiedän kylä, minun rakkahin lEsuxe!'i! että Sinun sydälnes'on
armeljambi, kuin ettäs armoa andamam
Sinun tyköäs pois lähettäisit yhtä kacuwaista

isn

waista

Sielun

syndinen

Sillä joka Sinun tygös
sitä et Sinä he tä ulos.
liL us. Nyt, katzo! minä tahdon tälläkin kerralla otta sinun syndis sinulda pois,
ja ei sallia sinun hukkua; ainoastans n»ene,
ja älä Den enä syndiä tee, etcei sinulle pa>
helnbma tapahduis. Katzo, minä tahdon
taas auda sinulle minun hnigeni, ja luod»
smulle uusi sydän. Ainoostans ole usiollincn kuolemaan asti, nijn minä sinulle elämän Kruunun annan.
Sielu. Sinulle olkon kijtos ia ylistys
ijankaikcisefti, minun rakkahin lEsuxeni!
Ach! nyt minä tahdon Sinun pnä: engs
tahdo ikänäns Sinua laffea. Sinua minä
tahdon palwella, Sinusa minä tahdon kijw
syndistä.

tule,

nirippua, Einuile minä tahdon ustollisn»
pysyä elämafa za kuolemafa. Amen! ,

MdeMtoistakymmenes Kanssapuhe.
Sicltm fnndiiien tisaisus.

Sielu. Woi sinua ilkiäta synnin kuormaa, kuinga sinäkin aina ummun rartM!
Sinusta kaikki nnnun työni sastmeccm Ehku kuinga suure!!a pyhlchclla ja hartaudessa
pyydän tekojani roimitta, mm m kuitengm niiuun
h.moiidaiu sastme-

Tilaisus.

161
lEsus, Nyt sinä, rakas sielu! näet,
«ttä kaikki sinun wanhurstaudes ei ole minun
silmä ni edesa muu, kuin sastamen wame,
ja että sinun hywät työs ei ensingän ketpN/
ellei ne tule uffon kauna pyhwMi.
pahem»
minä näen,
Sielu. Ach!
bi! aiwan hywin, ja hawaitzen siitä, mä
kaikkein pakanain jn kastamclttommn työt,
wcnfka ne olisit kaikkein kaunihiinwat, ownt
kuitengin sinun pyhäin silmäis edesä syndiH
täynnäns. koffa se oikia perustus, r.imlttaill
uWn perustus/ puuttu!
liLsug. Kuinga taita puhdas wesi luo?
hua sekaisesta lahtestä? Kuinga'taitamat
puhtat awut ulos lähteä senkaltaisista sydämistä, jotka ei ole usion kautta" puhdistetut?
Sielu. O! kninga onnelliset owat mw
dän Esiwanhembamme, Adam ja Ewa,
ollet Paradisisa, jotka ei mitan tiennet sen<»

sen

sen

kaltaisesta ftdänien fastaisudefta.
lEsus. Jos he olisit pys, nct tviattomudensa tilasa, ja ei ehdollisesti sijta pois
niin olisit sinä ja kaikki ihmiset
saanet samaa onmlliwtta naulita; muna
tottelematcomu hellansa he syöxit ihiänsa iur»
mellureen, ja kosta te silloin olitta kaittt
nijn te myös olma kaikki ynnä
hänen
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hänen kantzans syndia tehnee, ja päällenne
wemnet ijankaikkisen

kadotuxen.

Sielu. O! se on suurimmasti walittttawa, että Adam ja Ewa nijn tyhmästi teit,
ja annch sildä kirotulda karmelda nijn pian

itzensa hukutelda.
liLsus. Jos sinä silla haawalla olisit
ollut heidän siasans Paradisisä, nijn et sinä-

kän olis toisin eli paremmin tehnyt.
Sielu. O! se on tosin walimtawa,
«ta me yhden ainoan omenan-murun syömisen kautta olema nijn rastasti langennet,
jaei ainoastans Sinun kaunin kuwas, waan
myös taiwan ja autuuden poiskadottanet.

lEsus. Teidän Esiwanhembain lange,
mus cotta ei seisonut ainoastans yhden aino-

an omenan» murun syömisesä, waan yhdesä
hirmuisesti suuresa tottelemattomudesa, jolla
he rastahimmasti «vihoitit ja rikoit lumalam sitä taiwaWa Isää wastan. Se kieldo, longa Herra heille andoi, emi heidän
pitänyt syömän hywan ja pahan tiedon puusta oli kewiä pitää; sentähden owac he myös
sitä laitmawammat, ettei he omnet nijn
kemiasta kiellosta waarin. koffa heillä kuitengin oli woimaa aiwan hvwm sitä pitää.
Tämän siwusa pnä sinun myös ajatteleman,
ma nijn suuri kuin st Mcchesteti oli, ,ota

wastan

Tllinsuns.
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suureri on myös
wastan he svndlä
itze syndi lumawa. Se oli yri syndi molembia Tauluja wastan Jumalan Kymmenen Kasto Sanoisa. Jumalala wastan sti»
soi tämä syndi tyhmasä ylpeydesa, silla he
tahdoit tulla Jumalan kaltaisin: Jumalan
ja Hänen Sanansa luurimmala ylönkatzesa, ja kadottawaisesa epäilyresä ja epäuffoteit, nijn

sa.

itzensa suuri totteleniatJumalala heidän Isaans ja armia-

Sijna ilmoitti

tomus

sta. Luojaansa wastan. Tällä synnillä he
hirmuisen murhan teit, silla he syöxit kaikkia

heidän lapsiansa

liseen

ja jäikemnlewaisiansa ajal-

ja ijankaikkiseen kuolemaan.

Cwa osot-

ti hapiällistä uffottomuna awio-Miestansä
wastan, sillä ei hän sijhen tytynyt, että hän
oli itze synnin tehnyt, ja syösnyt itziänsä kadotuxeen, waan hän hukutteli myös awiomiestänsa samaa srmdia tekemään, ja nijn
weti handäkm
kadotuxeen johon hän
oli itze joutunut. Mutta Adami rikkoi luwattoman rakkauden kautta Ewan tygö, kosta
hän tahtoi hänen mielensä nouta. la, heillä
oli inolemmilla suuri himo ja halu sijhen
kielttyyn hedelmään. He himoitzit yhtä omaisutta, johon heillä ei ollut oikeutta, heidän
Herransa tahtoa wastan, ja julkisen Warkauden täytit, kosta he otit hedelmän kiel-

samaan

dystH
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dysiä puusta. Se oli suuri syndi, että he
sen wieki
kan kärmen myrcylliselle liehakoitzemiselle,
j<i niin pian usto.t hänen walheitans ja jaaritupiansa! Ia nM mahdan minä sanoa

siltä pahasta himosta sen kaumnmäköisen
hedelmän tygö, ja että he nijn pikaisest tätä himoa seuraisit ja täytit.
Slelu. Ach! ny; minä näen, kuinga

rastan

owai tehnet,

jota minä en
ole koff.m saattanut
tarkasti ajatella,
kuin Sinä, o lEsu! nyt olet
m nulie
kaikkein asian haarains puolesta ulosmaalannut.
lAsus. Sen syyn tähden ei rangaistus-

synnin he

nijn

sen

kan oNut wahembi. jonga st »vihoitettu Iu«
mala warsm sen päälle pani. S'lla he ei
ainoastans poiskadottanet sen kaliin tawaran, luinawn kuwan, waan heidän luondonsa mli mvös ynnä juuresta kokonans iur«
melduri: heidän ymmärryxensa wcilkcus,
ja Jumalan autuari tekewä, «'rheiymätöin
ja tartka lukeminen, heisä niin sammui,
«ttä s< h!rm«sisilla pimeydellä tävtettin, ja

he wieraunuit siitä elämästä/ kuin Jumalasta on, tvhmydcn fwtca kuin heila oli, ja

hcidän sydämensä kowuden kaurta. Ihminen ei <nä yiNlnärtänyt nijtä tuin Juma-

lan

TilHisiw.
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olit
hulluus,
owat: ne
hänelle

lan Hengen
ja hän ei tainnut nijtä ena käsittä. Heidän tahtonsa pyhyys oli kadonnut, ja
siaan tulisilla pahuus: ja, tahto oli ainoastans pahaan taipunut; nijn että ihmisen
sydämen ajatus oh äinoastans paha joka
aika Heidän taipumuxenft eli mielen liikunnot, jotka ennen aiwan wisusti keffenansä yhten sowm, tulit sangen sekaisiri ja
deit winen toistansa wastan. Ruumis, joka ennen oli kuolemaioin-,
kaikista

sen

so-

waiwoista ja kiwuista, tuli warsin kuoleman alaisen. Sen sanansaattajat olit taudit ja muut waiwat, nijnkuin waiwa wilusta, kuumudesta, janosta, näljästä, wäsyMi xesta, ja muut senkaltaiset. la, heidän ulkonainen walliturensa muiden luondokappalden ylitze warsin sille määräile wäheni, että kaikki luondokappalet taikka pakenit heitä, eli ratki »vihaisella wäkiwallalla
asetit itzensä heitä wastan. Sen siaan kuin
he ennen mWisit karhuin, jalopeurain ja
muiden peloin, nijnkuin hiljaisimbain toimisten kantza, täytyi heidän sitten karttc»
heitä, emi he heudä hengen eli jasenden puo«
täytyi myös warsin

ihanasta

la, heidän

ulosMteä Paradisin.
he ajecit»
M

ja kMNista majasta, ja
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wakism ulos lawiaan mailinaan, nmrhella, mstalla ja waiwalla wiljelemäan maa»
ta, joka heidän langemuxeilsa tähden tuli
kiromri. Tämä surkia ja walimtawa tilaisus on myös heildä kaikkijn muihilt ihtNisijn Mmlmstsa istutettzl.
Glelu. O! millä huukaurella ja kyynesijtä

leillä, millä sisällise«ä surkeudella, mielikar»
waudella ja woiwonelemisella pitä senkaltaista wiheliaisyttä itkettämän ja walitettaman? O, te silmät! justa te taidaisitte wer»
ta itkeä stn sanomattoman surkeuden ylitze,
johon me ihmiset seka ruumin että sielun puo»
lesta olemma joutunet.
Sinä teet oikein sijnä, rakas
sielu! ettäs sitä sydämestä itket ja walitat.
Ei kuitengan pidä sinun sen wuoxi epäilyxeen lansleman, waan pnrammin muistaman, että minä, sinun lEsures, olen tul»
lm mailmaan, siitä wiheljäisydesta sinua pelastamaan. Sillä mmun ansiollani olen
minä taas toimittanut sinulle sitä poiskadotettua wiattomutta„ ja awcmnm sitä silljettua taiwassista Paradisia. Ia maikka
finä täällä eläisäs et taida kaikisa nijn täy»
bellistä autuuden tilaa woitta, nijn pitä
sen kuitengin wijmein tapahtuman ijankaik»
tisesa elämasä, kosta ijankaikkisesti autuas
riemu»

se
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riemu-tilaisus on suuresti woiuawa snä enwiattomudm tilaa. Pyri fijs
perään, että sinäkaikella ahkerudella
kin, totisen uston kautta, kerran pääsisit
sille paikalle.

simmäistä

sen

Kymmenes Kansiapuhe.
Sielun hywin ansaittu Wiheliaisys.

Kahdes

Woi minua surkima ja wiheliäistä ihmistä! mitä pitä minun nyt
alkaman? Minun sydämeni on täytetty mur»
hella, ja minun hengeni on täynnäns waikiutta, etten minä nyt tiedä yhtän neuwoa.
Minä olen tehty kärsimään, ja minun kipuni on aina minun edesäni. Jos minun

surkeuteni punnitsisin, jaminun karsimiseni
yhtä haawa lastetaisin waagan päälle: nijn
se olis raffambi kuin sanda meresa.
lEsus. Miris murehdit, rakas sielu!
ja olet nijn lewotoin? M,täs walitat?
Sielu. O Herra! nkö minu>l pidäis
itkemän ja walitcaman'' Sinäpä näet tussat
ja wcuwat. Huucako metzäaasi kosta hänellä ruohoja on? ammuko härkä kosia hänellä on ruoka? Minä olen hädäsä ja mffaMinun leipäni tykönä minä, huokan.

sa.

r6B Sieluit hywin ansairtu
ja minun parkuni wuodatetan nijnkuin, West. Sillä jota minä pelkaisin. se tuli minun
päälleni: ja sitä kuin minä kartin, tapahdut

immin.

Msus.

Sinun pahudes tähden

sinua

nuhdellen, ja sinun cottelemactonludes

dm

sinua kuciman.

tah«

Sielu. O rakas Herra! milläs miua
sijs olen nijn kowan kurituxen ansainnut,
että hädät nijn joukottain päälleni mlewat?
I'Lsus. Minulla on syytä kyllä sinua
kuritta. Sinä tiedät sangen hywin, kuin,
ga runsaita hywia töitä minä kaikkina aikoina olen sinulle o siman ut. Oletkos ikänäns
sanonut sydamesäs: PeljätksmW nyt Herraa meidän lumalatam, joka anda meille

aamu-ja ehto-sateen ajallans. ja warjele
meille joka aiastmka elon ustollisest kuinga

kosta minä annoin
simllle taiwasta sateen ja hedelmälliset ajat:
täytiain sinun sydämes rualla jä ilolla. Sentähden olen minä nm tahtonut minun hymyttäni siuulda pidättä, ettäs hawaitzisit,

kijttämätöln olit sinä,

mitä se on, etlä minä otan käteni sinulda
pois. Nun sinun pitä saaman tietä ia nähdä kuinga wiheliäinen ja mrkia le on ettäs
hyljsc smun Hmas lumalas/ ja et pelka,
minua,

Giew.

WihcljäGs.
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Sielu. O rakkchin Herra! minä ilmoija mielelläni tunnustan, et»
tä > minä olen Sinua wastän rikkonut. Mutta o Herra! slä rangaise minua wihasas,
jaala minua julmuksas kurita. Ole mi»
nulle arlnollinen, ja lakka wihastas minua
wastan. Manna Siniln rangmstures pois
minusta; Silla minä ole'.: iMndynyt Sinun kätes piexämisestä.
jotka ei ole ratki
IRsus. Ei, tiedä! mjuoda,
pitä kuiten»
Ansainnet ristin-kalkkista

tan rikorem,

gin sijtä juoman; ja sinä luulet kuiHngin,
ma simm pidais pääsemän rangaisenmta.

Wnä, tahdon kuritta sinua, kuitmgin kohtuudella, ja en sinua peräti rmgaiseumta
pidä.
Sielu. Nyt, minä walkeneu/ M «n «mg
suutani, kyllä Sinä sen teet.
Msus. Se tule sinulle hywchi, rakas
lapseni! «ttä. minä sm kamta saattaisin sinua
sinun syndeis
la ftn pitä'oleman
hywan,
ats
smulle
nMä sinua nöyrytin,
että sinä minun oikeuttani oppisit. Siliä
rangaistus opeua ottamaan sanoisi - waart.
Sielu. Nyt sijs, minun. lEsuMi! jos
Sinun armollinen ja lumalallmen tahwz
VN, että minun pitä. kärsimän, nijn miilH
tahdon halulla ja kärsiwällisydeLä päälleni

H

otta

Sielun hywin ansaittu
otta ja kanda silä ristiä, kuin Sinä mi«
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nulle

"lähetät.

sielu! Hy«
win teet. Minä tiedän, että risti on sinul<
le paljo hyödyllisembi, kuin hywät päiwät.
Siliä koffa sinä hywänä päiwäna minua
unhohdit, ja teit sitä kuin Uhalle ja merelle
kelpais, niin sinä olit yri tottelematoin lapsi,
ja juuri lähes helwettiä. Mutta kuinga san,
mi,
gen hywin taidat sinä nyt somitta
jälken!
Kuinga
nun tahtoni
hartari, kuun
ga kärsiwälliseri sinä n?t mlet? lulimen sinä
et ennen ullm.
Sielu. Ach ja, minun rakas lEsureni!
se on minulle hywä, että Sinä minua nöy»
rytit, että minä Sinun oikeudes oppisin.
Nyt sijs! minä tahdon kauda Herran wi,
han, sisä minä olen händä wastan syndicl
tehnyt, sijhenasti että hän miimn asiani toi<
mitta, ja saana minulle oikeuden: Hän wie
Minun ulos walkeuteen, että minä saan
Sijnä sinä, rakas

nähdä bänen wanhurssaudens.
Näetkös, rakas sielu! kuinga
Minä olen sinun käsittänyt? Sillä kaikki se
risti, kaikki murhe, surkeus ja waiwa, jongo
minä. yhdcke Chriftitylle täällä mailmasa lä»
jolla minä
hetän. oysula rakkauden
wedän,
ja
temman händä ka»
händä tyMi
dotU-

wiheljäijys.
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domxen kidoista. Sillä jos te saisitte, lei»
dan lihanne halun Men, aina ilosa ja hy»
wisä päiwisH elä, nijn te pian tulisitte hitaixi ja kylmakiffoisiri; sentähden annan mi»
nä teidän wniwoihin joutua, että teidän li»
Hanne tulis nLyrytetM, ja estäisin teitä ka»
doture» tieldä.
Sielu. Rakas lEsu! se on totisesti tosi,
jotas sanot, ainoastan me tahdoisimme sitä
oikein tuta.

lEsus. Kosta minä näin, rakas sielu!

sinä olit nijn suuresti taipunut mailman
puoleen, ja nijn sisällisesti
rakkauteen wa»
jonnut, nhn minä ajattelin: Pidäs! minun
täyty tehdä
makian mailman karwaxi
piskuisen waiwan kautta. Minä tahdon
lähden ona sinulda pois ne ajMsct, «lijnkuin sinun rahas, tawaras, ja muut hnwy»
det, jölhin sinä sydäMes tartutat. Minun
täytv läheltä sinun päälles wiekkat, kielet,
kateet ihmiset ja panetteliat, joiden pitä
ajallista elämätäs karwauttam.m jonga kaettä

sen

sen

sen»

smun

sinä tulisit suur<:mmasti iiankaikkista e!ä»
ikawöitzemään. Niinkuin ältit usein
siwuwat nisijansä koiruoholla, koffa he tahtomat wieroina heidän nisivlapsianfa; min
täyty minungin ristin karmalla koiruoholla
siwua nijden kolmen mailman suurten pon»
utta

mätä

H

2

loin
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ansaittu
jotka owat, lihan himo, silmäin

Sielun

loinnisijä,

pyyydö ja elämän koreus, seipäälle ettet

sinä nijn suurelia halulla

nijtä

himoitzisic.

wasta minä ruwcn kasitta,
mään sen rakkan ristln hyödytystä, ja tumaa hywää Sinä sen kantza suot. Sillä
kosta meitä ristit ja waiwat kohtawat, nijn
me Herralda kuritetan, ettemnie mailman
kanssa tulis kadotetuxi. Nyt, minä kiftän
Sinua, Herra! ettäs minua kuritit. Minä tahdon karsiwäisydcllä sitä wastanotta,
Sielu, Nyt

ja

suuremmasta

jumalisudesta ahkeroita.

Silla wälilla, rakas sielu! ole
tytywäinen, ja lohduta itziäs sijta, etteil n«i,
nä sinun ristis alla ole sinua ylönandawa.
Minä tosin panen kuorman sinun päälles,
mutta Minä myös autan sinua. Sinulla
on Jumala, yri Jumala, joka autta, ja
Herra, Herra, joka kuolemasta wapahta.

Gicku. Ach ja, mlnnn lEsuxeni! sen
minä Sinusta uston. Sinä et tahdo mi«
nua ylönanda, waan armollisesti seisoa mi,
nun puolellani sen ristin alla jonaas minulle
lähetit. .Sentähden tahdon minä ilolla kan»
dä ristiä Sinun peräsäs, niin kauwcm kuin
ulina elän. Minun Jumalani! tee minua
sijhen
LohdMtakat teitän tämän
kantza,

Wiheljäil^s.
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kantza, te ristinkandanM ja oppikat oikein
ajatteleniaan teidän kurimustanne.

sielu! itzcs lohduta,
Kost ristin kuorma paina;
Sun tosin Jumal' kuritta,
Nyt
.

Ei kuiteng' ijät' waiwa

Kait' tcke mcidan hywarcm
Meill' muihet parhax uwat!
Suo luma? mun tytyarcn
NWn kuins päällcn tuotat!

Ensimmäinen Kolmattakymmenes KanDapuhe.
Sielun ikäwoitzcmys Taiwan perään.

Pois halan luopua, Ia kaikest pahast

päästä, Ain iloon joutua; Ma tahdo,, tygös
tulla, Ia menoo riemulllst, Tokönas Tailvaas kuulla, Jo joudu lEsu Christ!
liLsus. Miris olit nijn murheNinen,
rakas sielu! Milka, owat ne surullistt huo»

kauxet, joitas vlöslöhetät?
Sielu. Kuoleman muisto, rakkahin lEsu! on se, kuin herältä minusa suloisen ikä»
woitzemisen, ftadarenl eritä tästä mailmasta, ja olla Siinin tykönäs, minun lEsu-

xeni.

lEsus. Mitä syytä sinulle schen on?
H 3,
.RO

i? 4 Sielun

Ikarviipemps
Rasittako joku risti sinua nijn rassasi!, ettet sinä woisttä kanda?
Sielu. Ei, se ei ole syy, minun rakka»
hm Wapahtajanil Minä tiedän kyllä, etten
minä taida tafä mailuiasa olla ilman rPiä
ja walwaa, ja ettet Sinä pane niitän pH»
alleni ylitze minun woimani. Minä tekisin
W wäarin, ellen minä siinä asiasa olis
lytywainen, ja cn tahdois odoim sitä maa»
rättyä aikaa, kusta Sinä, Herra! Sinun
armollisen suosiös jalken, tahdot minua wij<
mein sijtä pelasta; waan sen stmomattoman
riemun ja kunnian lUtkindo on juuri se,
kuin, sylyttä mlnilUll ikäwöitzemisen saada»
f«ni tääldä lähteä.
lAfus. Se on oikein, rakas lapseni!
ettei sinun kuoleman halus syty karsimatto»
mydesia ristin alla, niinkuin se heikkoussoi,
silla ristinkandailla Usein on syynä, kosta he
ristin kuorman alla tahtomat epäillä minun
awustani, ja aika heidän mielestänsä tule
yl'ön pilkärl.

Sielu. O minun Herrani ja Wnpah»
rajani! tapahtukon Sinun tahtos: Kyllä
Sinä sen teet. Jos Sinä tahdot sallia
minun melakin waiwaa kärsiä, nijn minä
tydyn. Kliitengin tahdoisin minä halui»

femmasti olla ulkona tästä ruumista, kuin

fen

sen

tan

Taiwan perään.
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sijnä
tiedän,
minä
ettei
misisällä/ kosta

hnwää asu; sentähden tahdoisin

minä

mielelläni pois rijsua tämän kuolewaisen ma»
jan.

IlLsus. Sinä olet aiwan oikiafa sijnä,
että parembi on se kuin ylhallä on, kuin maan päällä on. Mc»a ei ole niin kaunis
kuin talwas, johon hurstasten sielut kuo!e<
man kautta sisälle menewät. Mutta etkö
sinä pelkä kuolemata? Eikö se ole sinun lihalles

ja werelles peljättäwä?

Sielu, O ei, en eusingän,

minun IE»
sNreni! minä soisin tänäpaiwänäni
Sinun pyhä tahtos niin olis.
FLsus, Kuka M on tehnyt sinua njjn
rohkiati, ettes tahdo peljätä kuolemata?
Sielu. Sen on Sinun kärsimises,kuo,
lemas ja ylös nousemifes tehnyt, minun
Wapi^htajani! jolla Sinä olet minun kuolemani makiaan uneen muuttanut, ja mi,
nun pois lähdendöni sisälle käymiseen elä-

mään.

lEsiw. la, minun lapsenj? Minä olen ylös

nousemus ,a elämä:

joka uffo minun päälleni, ei hän kuole ijankailMst; UffotkoS sen?
Sielu. Ia Herra; sen minä usson,ja
tiedän Sinun pyhästä sanastas, että aumat
vwat, ne kuollet, jotka tästälähin Herrasi
H 4
kuole»
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Sielun IkäwöiHemys

sano, heidän M lewaman. heidän töistans; sillä heidän tekon»
sa noudattawat heitä. O kninga makiasa
unesa mahtawat he nukkua? Ruumis
lcpa

kuolemat; ja, Hengi

smäkplmäfä lnaasa,nij»kuin pehmiäsäwuo<
tesa. Haas, jos joku saattais hänen lewo<
sans haildä rauhattomani tehdä. Siellä

läytykin jumalattomain lakata wukjwalla»

stansa; siellä owat m lewosa, jotka paljo
waiwaa nähet owat. Sijiia onfangeilla
rauha muiden kauha, ja ei kuule waatian
Mnda. Kuinga suloiseri kliulu fe weisu:
hänen tuffans ja surunsa, Owat nyt saanet lappunsa, Hän kandlli ChristuM kuorman, Katkals nyt kuoleman nuoran. Ryt.
hän maka ja lepä juuri'rauhasa: sillä Sinä Herra yxinäns autat handa, turwas
Sinä kätket kaikki hänen lnuns,
asumaan.
ettei yxikän nljsta mureta, ja waikka haw
lahonnm, nijn Sinä kuitengin waa«
forin onpidät
kaikista hänen hiuskarwoistansa
ja tomnistanfakin ettei yxikän huku. Silla wälilla on sielu Sinun kaiNwalbiasa
kadesäs, ja ei kuoleman waiwa lähesty haw
dä; waan sijtä silmänrapäMstä, kuin ft
eriä ruumista, nijn se nijden lukemattomÄM
Engelein ja ulkonaisten joukofa namitze sitä
sauomatojp.da iloa ja kunniata, jola ei sil»
' mä

Taiwan perään.
17?
mä ole nähnyt, eikä korwa ole kuullut, ja
ei ihmisen sydämeen ole astunut. Engö minä tätä ajatellesanl mahdais tuta tykönäni
palaman halun, saadaxeni tulla taiwaften?
lEsus. Mmm mitäs oli se, kuin en«
sinä saattoi sinua tähän mieleen? Sano
minuNe, eikö fe rakas risti ole se, kuin toi-»
sinans teke mailman ilon sinulle karwari,
niutta taiwan sitä suloisemman ja mäkiäni-

Maxi?

Sieln. la, st on tosi, minun lEsureni! kosta niinä suurimmasa murhesani ole»
iMen, nin nunä lohdnturen otan sijtä kunniasta, kuu. meille ilmoiteta», jonga werta
tämän nykyisen ajan waiwac ei ole. Ia
silloin minä ikäwöltzen minun ruuniini lunastusta, ja huokan sydämestäni; että mi,
na pian st,'sm tätä kunniata nähdä. Sinä tiedät kyllä, minun Vapahtajani! kuka ssangi ei ole joka ikawö tze lunastustansa?
Kuka matkamies ei ikäwöitze jsan-maamn<
sa? Kuka päiwämies ei ikäwöitze ehtoa?
Engö minä sijs mahdais ikäwöitä minun

waiwaloisen elämäni ehtoa, että minä suuten rauhattomuden perästi pääsisin autual-

liseen

lepoon ja

rauhaan.

.

Nyt ole rauhas, rakas

sblu!
wähän ajan perästä minä tahdon täyltä si>
nm
H 5

i? 8 Gielun IkäwöiyemM
mm halaures. Sinun waiwas mitta on nyt
kohta täytetty, ja sinun elämäs klasi ulos juosnm. Sinun murhe päiwäs pitä loppuman; Minä tahdon anda sinulle luwan ko-

tia lahteä, ja sinua kotia noum. Silloin
pnä sinun ruumis pääsemän toiwottttawaan
lepoon, mutta sielun minä warsin annan
minun pyhildä Engeleildäni wletä Abrahamin helmaan. Silloin sinä käyt Sionm
wuoren tygö, ja eläwan Jumalan Kaupungijn, taiwalliseen Jerusalemiin, ja monen
tuhannen Engelitten joukon tygö; yhteisen
tygö,.
'kokouxen ja esikoisten Seurakunnan
jotka tai.vaisa kirjoitetut owm, ja Jumalan kaikkein Duomarin tygö, ja täydellisten
wanhurffasten hengein tygö. Siellä on olewa ilo, riemil ja kunnia. Sieltä ei sinun
pidä enä isoman, eikä enä janoman, eikä
auringo lange sinun päälles, ei myös'yMn
palawus: Sillä Karitza, joka istuimen ke,
sinua eläffella on, kaitze sinua, ja johdntta
wäin wesi!ähdetten tygö: ja Jumala on
luiwawa kaikki kyonelet sinun silmistäs ei,
kä prikan kuolema pidä Dell enä oleman;
«ikä icku; eikä parku; eikä k pu enä ole; silla endiset owat poisinennet ja unholMut.
Sielu. Q! kuinZa suloistr, kuinga iha<
nat owat Sinun asuinsms, Herra Zebaoch!
-

Minun

Taiwan perään.
Minun

sieluni ikäwöitze

ja

halaja Herrcm

esikartanoihin; Mmun ruumin ja sielun iloi,tze elawasä Jumalala. Kosta minä tulew
Jumalan kaswojanakenlään? O josta minä
ftisin tM httkellä kuolla! O kuinga sydä-

mellisesti olet sinä silloin ihastuwa ja riemuitzewa, rakas sielu! kosta sinä saat tälM
sinun Herras iloon sisälle mennä.
lEsw. Sinä mahdat wahwasti ussoa<.
minun lapseni! ettei tätä iloa laitta täydellisesti ulosmaalacta. Ette itzekän taida tietä,
kuinga teidän kansianne on; te olena nijnkuin unda näkewäisit. Teidän suun naurulla täymän, ja teidän kielen on läynnans
riemua. Te tuletta suurella riemulla taytetyri; iankaikkinen ilo on otewa teidän päänne pällä; ilon ja rremun te käsitätte, M
huokaus pita pakeneman.
mailina kaiken kijldos fanffs,
Gä halpa olet sielullm,
nijn arwoausa/
hylja
Ei
Ett rupe orjax sinullen.
ystäwas
Sill lEfus on
Hand' ainot omaxens hän hala,
Hän aino on jong' perän pala
Sijs hän myös am Ml mickls-

Pois

se

sen

6
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lEsus Makem

Töinen Kolmattakymmenes

Kansiapuhe.
lEsus Makein Sielun-Rawindo.

Jumala! Sinä olet minun Iumalani, warhain minä Sinua etzin,
Sinua minun sieluni jano, minun lihani
hala Sinua, karkiasa ja kuiwasa maasa,
joka wedetöin on. O! kuinga ikäwöitzen
minä Sinua, minun lEsuxeni! j 3 Sinä
rakkahm Taiwan-Leipä l O SinH makein
Sielun-Ruoka! Ach! täsä mailmasa ei löu<
dy mitan, kuin laita lyhyttä nmulN halauzenl, ja rawita minun sieluni. Herra minun Jumalani! kuin Sinä ainoastans.mb
nu!w olisit, nijn en minä snsinaan?'sitte
taiwafta eli maasta tottelis. Maikka wielä minun ruuniini ja sieluni waipuis, niin
Sinä Jumala kuitengin olet aina minun
sydämeni ustallus ja minun osani.
Minä olen elämän leipä: joka
tule minun tygöni, ei hän fmngan iso: ja
joka uffo minun päälleni, ei hän kosscm
jano. Minä olen se eiawä Leipä, joka tm>
wasta alas mli; se kuin tästä Leiwastä fy3,
hän e!g iiankolMsejii; ia st Leipä, jonga
minä annan, on minun lihani, jonga minun pitä andaman mamnan elämän edestä.
Httlu.

SieKm-Rawindo.
iBl
Sielu. O lEsu! Sinä olet se oikia
Sielun«Paiinen; silla Sinä kaihet lambaitas

nijtusa, ja wiet heitä wlrwottawan weden tygö. Meidän sielujam Sinä
wirwotat, ja wiet meitä oikialle tielle Si»
nu'.l Nimes tähden, ettei meildä pidä nutän
hywää puuttuman: Sillä jolla Sinä olet,

tviheriäiftsä

hänellä on elämä ja yldäkyllä.
lEsus. Tutkat kaikki minun

logonij
jotka työtä teette,ja oletta rastautemt, ja
minä tahdon leitä wirwotta. Lewittäkät
teidän suun nijn minä sen täytän. Jos
Minä ole.', mljäkymmendä wuolla rawinnut
teidän Isänne korwesa taiwan lenvällä, nijn
minä tahdon rawita teitä elämän leiwällä,
nimittäin, minun ruumillani. Silla minun lihani on totinm ruoka, ia minun wsreni on totinen, juoma. Teidän Isänne
söit Manna korwesa, ja kuolit. Tämä on
se Leipä, joka taiwasta alas tuli, jn joka
sijtä syöj ei hänen pidä kulman.
/

Sielu. Mutta ach, rakkah?n lEstl Z
kuinga taidat Sinä andn lihas minulle syödä, eli kuinga taidan minä juoda Sinun
tveres että minä uankaikkisen elämän saisin.
Se tapahtu oikiasa uffosa,
Mas sielu! Joka kaiken mrwansa ja ujkal»

luxensa pane minun kuolemani
H?

ja wmnwuo,

daw
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lEsiw Makein

damreni päälle,

omista itzellensä

ja

tmifesa uffon curwasK

minun werlstä ansiotani,
hän syö unnun Khcnn ja juo minun wereni hengellisellä tawassa. Ia tämä on
hengellinen syöminen ja jnomineu, joka el
tapahdu suulla, waan sydämelläSiclli. Minun rakas lEfurenil ongy
tämä sijs samasta muodosta, kuin hengel,
lmen ftöminen ja juominen, joka tapahtu

se

se

Ehttllifesss.
lEsus. Miluin rakas

sielltnjs

stfa tapahm kolmenlainen syöminen

Ehtolll-

ja juominen. Pri Rnumillimil, jolla leipä m
wtjna nauntan. Silloin tapahm myös yhtenä Gakramcntillinm syöminen ja juominen, jolla minun totinen rumnini ja werem, jotka Ehtcllisesa owat olendonsa puolesta
Wtisesti saapuilla fltnlla itzetyöllistfti wastan»
oletan yhdellä tawalla, kuin sinä et nyt
taida käsiltä. Siinä siwuja pila täfä myös oleman Hengellinen syöminen ja juo-

minen uskon kautw uffolla. Se Ruumilllnen, nijn hywin kuin se Sakramentillmen
syöminen ja juominen tapahtu sekä m<ch<
dollisilda että mahdottomilda Ehtollisen wle«
rallda. Molemmat he sunllans totisesti wastanmtawat ei amoastans leiwän ja wiman,
waan myös pynnä lnwän kantza minunRuumini,

Sielun RawindO.
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mini, ja miinan kantza minnn Wereni. Mue«
ta mitä Hengelliseen syönnseen ja juomr,
ften mle, kuin ainoastans uston kantza ta,
pahtu, nijn sitä löyly yxinänfä uffowaisten
tykönä, jotka uffolla minun ansiotani itzellen sä onnstawat, ja nijn nautitzewat minun
nmmini ja wereni itzellensä amuudcxi; jo:«
wastan minun rulliuini ia wereni nautitze-

minen tule jumalattomille duvmioxi ja ijankaikkisexi kadoturexi, kosta he tätä minun
TestamemiZ namitzewat ilman ustota, ja
nijn ainoastans suulla.
Sielu. O rakka hm Herra ? minä tulen
ikänänlä kuin peräti ulos. itzestani, koffK
minä wisummastj ja fuumnmalia tarkkaudella ajattelen tätä Sinun suurta rakkauttas; jota Sinä olet meille todistanut ja tietläwäxi tehnyt Sinun Rnumlllas ja Werellas; Sinä olet säättänyt ihmmes muiston Sinä arinollmen ja laupias Herra»
Et Sinä sitä wielä pitänyt kyllanä että
Sinä nijn hywällä mielellä annoit Sinun
henges kuolemaan minun tähteni, ja juorelit nijn ru:-. lasti Siinm weres; waan Si»
nä olet myls päallifexi tahtonut tämän rakkauden painin minulle anda, että minä suullani
söisin ja joisin.
Msus. Sijtä sinä. näet, rakas sielu!
,

sen

kuin-

lEsns Makein

184

kuinga suuri minun rakkauden!

sinun tygös

on; kosta minä tahdon itzeni kokonans

sinun

Ia

juuri

vmaxes

syädäxes ja juodapes. Ia
ettäs sen taidaisit tehdä, nijn olen minä siät<
tänyt leiwän ja wijnan olemaan siihen wa»
llkappalena, nimittäin, että minun totinen
ja olewainen ruuniini sinulle annetan sen siw
natun leiwän alia, ja minun totinen ja ole»
wainen wernu wijnan alla. Ia waikka sinä
sijnä Pyhasä Ehtollisesa näet palsan lei,
wän, mutta et näe, tunne eli maista minun
ruuniini, joka käsittämättömällä muodolla
on yhdistetty tämän leiwän kmcha, ja sinulle
annetan leiwäsä, leiwän kantza ja leiwän ai»
la; nijn pitä sinun kuitengin totiststi ja wahl
wasti uffoman, että minun ruuniini on toti»
festi ja olcndonja puolesta läsnä, ja että sinä
saat sen ! nna leiwän ka! ha, nijn totta,
anda,

kuin sinä smlllas
nijn

sesta

sinä
ja

myös

otat

leiwän.

osalliftri tnlet minun olewai»
totisesta wmstani sen siunatun wij,

nan alla.
Sielu. O! vhla scmomatoinda, pybaH
ja tmkimatoinda falaisutta, jota myös Engclic hämmästyin ihmetelewat, ja sitä mtkeisans nöorydesä kaswojcnsa prittäwät Ku»
kas on ikanänsa kuulut eli hawaimnlt, eft
ts joku rakastaja on rakalMlKlisa anda,

nm

Sielun Rawindo.

iB5

O lEsu!
uutitzensa'
minun rakkahin lEsu^cni! jos minä siinä
Pyhäsa Ehtollisesa suullani otan Sinun py»
himmän ruumihis, ja Sinun pyhimmän
wcres; o! nijn mahdatpa Smä kokon, ns
syödä ja juodaa?

asila minun sydämesäni,

tanjM kaikkein

ja minä tulla Sinun

sisällisemmäfti yhdismyxi.

lEsus. Ia totisesti

ajun

minä

usson

kautta sinun fydämesäs, nijn ettet sinä enH
elä itzelles, waan minä elän edespäin sinu»

fa. Ia kosta minä sillä

muoto

fumsa asun,

nijn enmmä sinulle ojnoastans anna itzia<
ni, waan myös ynnä kaikkia kuin minun
vmani on, nimittäin, minun wanhurffaude»
ni, minun pyhudeni, minun wianomudznj/
ja minun ijankaikkifm autuudeni.
Sielu. Ach.' rimmitze minun sydänicni,
ettäs olet tpgös siwlmt nijn korkicm, pyhHn
ja kaliin w.ieran, jota itze taiwas ja taima?
sten taiwat ei taida käsittä. ö! sinä tulet
kauna ratki Jumaliseni, nijn euei smul»
la enä ole paljas ihmillinen, waan Zuma»
linen sydän, joka lEsuxen oma on, ja joca
taitaa kutzua Pyhän,
templiri. O kunniata! o korkeutta! josta ei »xi»
kän Engelikän, taida kerssata. Sinä, lEsu! olttminusa, ja minä Sinusa: ijcmtmk»

sen

kiftst, ljallkaikkisest kijtän nuna Sinua.

Kol-
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Se Salainen

Kolmas Kolmattakymmenes
Kcmfiapuhe.
Se salainen Auttaja,

Herra

minun Jumalani,
kaarallisiin ja ftnkeihin aikoi»

Woi

kuinqa

olet Sinä minun säästänyt elämään?
Hangitze sinuas ajallans; Ma
aiku on paha. Ia katzo, että sinä wjsusti
waellat, ei niinkuin tyhmät, waan nijnkuin

hin

wijftt.

.
.

Rakkahin lEm! Mailman top,
pu iuahta kohta lulla, koffa Sinun nffoSielu,

waifesi iokapmkasa niin surkiasti waiwatan.
edellä saI<Lsus. Engö minä ole teille
Mä teidän pidäis sitä ajatteleman,
kuiliga nijnä paiwina mailinan lupun edel»
la pitä oleman? Nimittäin nijnkuin he nijnä-paiwinä rvedenpassumisen edellä olit; söit
ja joit, nait ja huolit, hamaan siihen päiwään asti kuin Noach Arkin sisälle meni,
ja ei timnet ennenkuin wedenpaisumus lull,
ia otti pois kaikki.
Sielu. O rakas lEsu! niju jumalato»
in ku-n ikänans mailma oli Noan aikana,
nijn jumalaloin se totisesti nytkin on. Nyt
ei ena syödä ja juoda, waan nyt on jokapäiväinen ylön syömys ja juopumus, herkul»
lil^en

Ameaja.
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ja
linen
hekumallinen elämä wallan saanut.
Woi kuinga yhteinen paha tapa on juopumus! Ia se kuin wiels wa'iteccarcambi on,
nijn sijtä usiasti ulos lähtewät Ktaus, huoruus, wiha, waino, murha, kirouxet, lumalan pilkka, wqihe,
muut senkaltaiset.

sa

liLsus. Nyt sijs! nijn kawahda itziäS
ennen kaikkia naiden syndein aicistä, jollet
sinä tahdo tästedes senkaltaisia äpäreitä synnyllä.
Kaho etees, ettes raffauttais sydän,
däs ylönsyömiseliä ja juomiftlla, wacm ole
aina raitis ja kohiullinen/ ja kurita ruumlstas, ettäs olisit aina wijmeiseen päjwääl»

walmisn-a.
Sielu. Ach wahwista Sinä minua,
Herra! silla mailman pahuus on nijn suuri,

ma hurffatgin taitawat sildä hukmelda. Siihen tulemat wieta monet tuhannet kiusaurer,
kuin jokapäiwä karkawac Sinu., uffowaistes päälle sekä oikialle että wasemmolle puo,
lelle. Täällä meidän päällemme lMkawat
yhdellä puofella suuri edesä seisowan onnettomuden pelko ja murhe, ja toisella puolella, waiwa nykyisesta pahasta. Toisincms
sisälle löydyttä itzensä saatawau onnen toi»
wo ja suuret luullot sijtä; toisinans tule
meidän päällemme syndinen surlltiomus nykyisen myöden käymisen alla, nijn että moni,

Se Salainen
m, mjnkuln laiwa aukialla merellä, tuulelda ajeldaan kaikkiin neljäin mailman Zärijn,
ja wiimein peräti sywyteen syöstan.
Msi,s. Osota sijs, rakas sielu? sinun
(hristillistä nnchuttas ja urhollisuttas, ettäs
lvijmcin tulisit hywin krunaturi. Kccho ai»
188

noastans taiwasta kohden sinun auiuudes
Mä on sinulle jö tallelle pm,du wan»
hurffauden knmnu, jonga minä, sinun Her,
ras, wanhurstas Duomari olen sinulle an,
dawa, jos sir-a hywan kilwoiMM kilwolt»
telet, ja uffon pidät.
Sielu, Ach kuinga taidan minä sitä tehpäälle;

dä, kosta minun lihani, perkele, helwetti ja
mailma sekä suosittelemisM että uhkaurilia
alati minua kiusawa;?
IMw. Kärsi, wältä, sodi, rukoile,

huoka

tolwo/ nijn olet sinä wiMmein
Sielu Ach! minä olen ylön heikko.,
minun rakkahin lEsureni! sillä minun wi«>
HMseni owat aiwan nsiat ja wäkewät.
lEsus. Ote turwas; sillä minun woimani on heiroisa wäkewa. Woikka sinä
et heikkoudesas joka hetki tunne minun läsnä
oloani nijn tundewat kuitengin sinun w!ho l<
llses sitä sangen hywin, joiden täyty usw
sti sinusa loukkandua, ja hapMn tulla. la,
.eikö
ja

woilon saapa.

Alittaja.
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tunnusta, että sinä

myös täydy

eikö sinun
usein, keskellä sinun waiwaas, olet wastoin
toiwoas hawainnut minun apuni, lohdmuxeni ja wirwotuxenl, minun woimam ja
wakeOydeni, nijn että sinä et tiedä, kuinga
sinun rastautettu si)dämes on saattanut yhdetä silmänröpayxesa tulla nijn kewiaxi, rohkiaxi ja iloisexi?
Sielu. Uch ja, minun lEsuxenil minun täyty sen tunnusta. Kossa nnnä wael,
sin ahdistuxen keffellä, nijns wirwotit minua, ja lähetit kätes minun wihollisteni wk»
hnn päälle, Sinun oikia kätes warjeli ml»
«Ua. la, keffa minä hädäsäni weisan,
ja rukoilen, nijn minnn sydämeni kohta ke»
wene; Sinun Henges myös snda minulle
sen todistuxen,Nijn
että tämä on miwan esimaku.
pidä sijs sinuas kijnni,ja
ILsus.
lohduta itziäs minun salaisesta
kamam, nijn kaikki sinun maalliset waiwas
tulewctt sinulle keweixi. Sillä wäliZla anna
mailman aina olla mailmana; se ei aina»
kan tule paremmaxi, stjhen asti kuin mmH
wijmmein tulen duomloni kantza, ja lopetan tämän katowaisen. Mutta sinun jakaikkein hurffasten ja uffoMisten tykönä olm
lmnä jokapsiwä mailWll Eppuun asti.

Nel-
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Se Hsten-syndMyt

Neljäs Kolmattakymmenes
Kantzapuhe.
Se Wen.syndynyt lEsus.
Josta minä sinun löytäisin

ul>

kona minun weljeni, Sinä joka mi»
mm äitini nisiä imenyt olet, ja Sinun suu»
ta andaisin, ia ettei kengän minua pilkkais.
Minä ottaisin Sinun ja saattaisin Sinun

minun äitini huone seen, josas minua opet«
taisit, ja minä annan Sinulle kryydättys
wijna, ja Granatomenan makiata wijna.
Mne lammasten jäljille, ja kaitze
wohlas paimenitten huonetten tykönä. Me<
ne, minun Armani, paimenden kantza Belh»
lehemijn, siellä sinä minun löydät lijnoihin
kapaloittuna, ia seimeen pandnna.
Sielu. Ach! o etkö Sinä nyt awannut
taiwcm, ja tänne alas tullut? Owatko nvl
taiwat'wijmcin tiukkunet vlhäidä, ja pil»
wet satanet wanbursiauden? Ongo nyt maa
wijmmein awcnmm itzensä ja kandanut au»
tuuden?Qngo nyt apu wijmm.ein tullut
raelille Zionista, että hänen fangittu Kaw
sans on päästetty?
Katzo, minä olen tullut, nijw
kuin Raamatusa on minusta knjoltettu:
Sinun tahtos, mjnun Jumalani, teen mi-

ni

IBsus.
nä mielelläni. Mlnä
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olen tullut etzinläan ja

autuaxi tekemään sitä kuin kadonnut oli.
En minä ole tullut, että minua pitä palwel»
daman; mutta että minä palwelisin, ja an»

daisin

hengeni lunastuxexi monen edestä. Mi»
nä, joka olen Jumalan ijankaikkinen Sana,
tulin lihaxi, ja asun teidän seasanne.
Sielu. O! rakkahin lEsu! mixis nijn
kauwan wijwyit, ja et tullut lihaan meidän
tygomme, ennenkuin mailman wijmmelsM
ajalla?

Etkös tiedä, että jota pidemtoiwo, sitä olollisembana hän sitä pitä, koffa se tnle? Minä tahmän ajan joku jotain

doin wijpumiselläni teidän

ikawöitzemistän

suuremmaxi lisätä. Tosin minä olisin saattanut warsin teidän langemuxenne jälkenlh»
misexi syndyä; mutta minä tahdoin ensin
moninaisten ulosmalausten kauna tehdä He»
ni teille, tuttawaxi, ja anda Prophetain kautta tien minulle watmistetta; ja sen syyn
tähden minä myös annoin Israelin Seura»

kunnan jongun ajan pysyä Lain ikeen alla,
että pelastus sijtä olis hänelle fi?ä otoll sem»
maxi ja iloisemmaxi tullut. Mutia mini
olen tämän ajan sixi mäaränyt, jolla niinä
tahdon teitä oppia, te 'hmiftt, ja teidän li»
Hanne ia werenne päälleni pukea.
Sielu,

Se Osten^yud^npt
Sielu. O ! rakkaudesta rikas Ihminen!
josa itze määrätöin Jumaluus asu. Katzo»kat kuitengin, te wanhurffat! Jumalan ma»
!9t

jaa meidän ihmisten seasa, ja Ilnnsla tah»
w- asua meida« kansiamme'. O lEsu! rak,
kahin lEsu! Sinä katzelet minua ihnttsen
muodosa, Sinä joka ynnä olet Jumala ja
Herra kaikkein korkein; jM Sinä olet Chri»

Jumalan Poika.
IlLsus. la, rakas sielu! juuri sen syyn
lahden ykn minä tullut wtisexi Ihmisen
Pojax!,että te Adamin lapset tulisitta Iu»
stus, eläwän

walcin lapsixi ja ijankaikkisen elämän perillisipi. Sillä koffa aika oli täytetty, jonga
Jumala oli ijankaikkisudesta sijhen ulostat»
zonut, lähetti minun taiwamuen Isäni minun, hänen Poikansa, Hndynen waimosta,
Lain alaiseri tehdyn, että minä ne, jotka Lain
alaiset olit lunastaisin, että te chänen lapsi»

pensa luettaisin.

Sielu. O rakkaus suurembi kaikke rab
kautta! Mitäs on kuitengin Sinua taiwut»
tanut tulemaan taiwasta meidä«> lihaan jq
wer-en, ja päalles ottamaan orjan muodon?
Minä katzoin teidän suuren wi»
puoleen,
ja en suonut, että th»
helklisuden'
mism, sen kallin luondokappalen, piti peräti
hukkumaa Smähden minä ijankaikkifude,
.

sta

lTsus.
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fla teitä armahtelin, mä te olisitta tullet
autemn'.
Sielu. O Sinä armias ja laupias Herra! Etkö Sinä olis saattanut meitä waio
waisia ja kadonneita ihmisiä muulla laissa
autta, ettei Sinun olis juuri itze tarwinnut
omafa Personasas

nijn paljon ulos

seisoa

Sinun omain luomis edestä,
lUsus. Rakas sielu! nmuta löyly»
nyt eikä wiwaisa eikä luaan päällä. Jos
Jumalan, wanhurffaus piti tydyttttäman,
nijn piti rangaistus kärsittämän/ kuin oikein
oli ihmisen sukukunnan päälle l>men synd«>
wsä tähden pandu, ja Laki myös täydel-

lisesti

täytettämän.

Sielu. Eikö sijs yhtan nmum
kappalda löytynyt, kuin olis saattanut tätä
torkiata työtä, lcknittäin, ihmisten Lunastusta, toimitta; nijn emc Sinä, Jumalan
ainoa Poika, olis tarwinnut Isäs helmasta tulla lihaan, ja nijn paljon kärsiä mei-

tähtemme.
INsus. Kaikkein luomin stafa

dän

miwaei löytynyt ketzän, k?nn
Ei welikän tainnut ketän lu-

sa ja maan päällä,

taisi

autta.

Jumalalle ketäli ftwitta. Si!la
sielun lunastus on ylön kallis; nun
tttä se häneldä jää cekemätä ijankaikkiftsti.
.
I
la,
nasta, eikä

yhden

Se AstensMdxn^t
la, itze Engelu olit ylsn woimattomat tä<
tä suurta työtä täyttämän, smun ja taikkeii, ihmisten Lunastusta, idillä ei yMn
luondokappale tainnut kestä Jumalan mää»
rättöman ja polttawan wihan alla, eikä mv
da Kmastuxen työlle sen painon, että se talsi
wastata koko mailinan syndejä wastau. la,
ei myös ollut yhtän luondokappalda niju
woimallista, että se talsi karinen pään rikki
polkea, jakuoleman woitosa nielKU sentähden täytyi minun, joka okn Luoja, tulla
Wälimichexi, jos langennut ihminenpä
194

ti

autetcaman.

se

minä kijtän ja ylistän Sisydämestäni,
ima
Mkchin lEsu! ettäs olet
nijn
rakkauden ja ustol«
Minua kohtan
ja
lisuden osottanut, tullut meidän wiheli-su,
äisten ihmisten tygö, nijnkuln kaikkein
loisin ja otollisin wieras. Mutta, minun
Sielu, Nyt,

suuren

mi»
rakkahin Tawaranil annna andexi, että
ih«,
piti
jumi
mingätähden
Sinun
ns kysyn,

nlistn luonnon päälles ottaman? Etkö
nä fijs ainoastans luinälallistsa tzwnnosas!
famtanuc ihwWn lunastusta toimitta.
lEsus. Se ei saalmnut muulla lailla
tapahtua, kuin ma minun Piti wtiscxi ihmisen tuleman, jos minun nmutoin piti it>
miseu sukuknndaa lunastaman. Sillä w

lEsus.
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sijn
piti
niyös
syndiä
tehnyt,
oli

ssa ihminen
ihmisen sen edestä maxamcm, että Jumatydytetyxi. Ihlan wanhurffaus o!is
ja
misen luondo kokosin sukukunda oii.syn»
nin Lautta kokunans turmeldu, ja kuolemaan ja helnmijn duomittu; sentähden ole»
minä täsä minun päälle otemsa
smn woitcanUt kuoleman, ja pyytänyt sijrtä

teitä kadotuxen tilasta ijankaikkiseell autUM
teen ja,kunniaan. la, kosta te ihmiset syl?»
nin kautta olitta Jumalasta eroitemt, mjy
olen minä teidän ihmillistä luondoa päälleniottanut, että te olisitta sen kautta tullet mi«

nusa Jumalan kantza yhdistetyxi. Sijna
siwusa on se teidän lohduMxenue, että
ki ne hywät työt, joita minä olen, minun
ansioni, kärsimiseni

teille ansainnut, ei ole kellengan muulle lu«
ondokappalelle hywäxi toimitetut, kuin teils
le, :e ihmiset, kossa minä, päälle oretusa
jymisen luonnosa, olennijtq teiLe ansainnut,
Paitzi tätä, nijn olen minä myös ihmisen
luonnon päälleni ottanut, ja teidän
tullut sen syyn tähden että mmä kius
sauaisin; ja sijtä, että minä kiusatun, M
dan ininä auttä niitä joitakiusatam la,
minä olell kautta teidän Weljexmne tul»

scxenne

sm

lut, koffa minä

olen

Se Rsten ftndpu^t'
Km pukenut, että te taidaisitte olla wakum
tetuc sijtä, ja wahwasti ustoa, etten minä
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haöasä eli waarasa ole teitä ylön»
ondawa, waan, nijnkuin ustollinen Weli,
aina halulla teitä auuawa, lohduttama ja

pelastama.

Sielu. O Sinä rakkaudesta rikas Wel,
jen ftdän! Sen minä Sinusta kvlU uskon,
ettet Sinä taida misan hädäsä minua ylönanda. Mutta lEsu! rakkahin lEsu! mingätähden Sinä siis olet tahtonut nijn piffmftri lapseri tulla, ja Mistäs kiwun kansEtkö Sinä, nijnkuin Kaikkisa syndyä?Jumala,
olis saattanut ihmisen lm
waldias
vnnon muulla tawalla otta, nijnkuin Adam
warsin luotin täydellisesä suurudesans maan
tomusta, eli nijnkuin Ewa tehnn yhdestä
hänen kylki-luustans? kysytkös
sen? MilEsus. Rakas sielu!
nä tahdoin kaikist» tulla lninun weljeini kaltaistri Siliä, että lapsilla on liha ja meri, nijn olen minä myös nijstä osalliseni tullut. Minä olen sen syyn tähden sijnyt ja
«valmistettu äitini kohdusa, ja tawallisen ajan
perästä syndynyt mmlmaan piffuifena lapsena, sen päälle että heikoimmatkin sikiat
aitin kohdusa taidaisit lohdutta ihensä minusta, nijnkuin heidängin Vapahtajastan-

)lEsus.

sa.dynliftllälii
Ia nijn olen

19?

minun pyhällä spnpyhittä
teidän sondista
tahtonut
syndomatän. la, niinä annoin itzeni kaikkein nijden waiwaloisutten a'!e, kuin Jumala ihmisen sukukunnan päälle pannut on:
lninun täytyi myös syndymisen kiwun vaäl>
leni otta, jonga Herra Jumala on Paradisisä rangaisturcxi pannut ei erittäin wak
moin päälle, waan myös yhteisesti kaikkein
ihmisten päälle, jotka waimoista syndyiut
owae; silla synnyttämisen kipu ei ainoastcms

minä

waiwa äitiä, waan myös lasta, sen tullia
paiwän walkeuceen. Ia) minä olen tämän
tehnyt teille lohdmuxexi, että kosta äiti ja
lapsi owat suurimmasa tuffasa, ja ratki tauty hengenfä anda, nijn minun kipiä fyndy»
miseni picä sen alla heillä uffowaisesa ja lohdullisesa muistosa oleman.
Sielu. Nyt, kijtoS olkon Sinulle, mkkahiu lEsu! Sinun pyhän ja kipiän syndymises edestä; se auttakon minua ja kaikkia ustowaisia Christityitä kaikkein waiwain
ja sielun-hätäin alla) Muna minnätahdm
makaisit Sinä, rakas lEsu! niju suuresa
köyhydesa, wilusa, pimiäsä ja pahoin haistassisa, kowasa ftinlesa, kapaloitluna wanhoin liinoihin?
ILsus. Näin on teidän ylpeydenne pitänyt.
I3

sewasa

S' Assen syndpnpt
tänyt minun köyhdeni kautta sowitmaman.
Sijnä sinä näet minun suuren ormsni ja
hywän suosioni. Silla minä rikasna o!lesa<
ni tulin kuittngimteidan tahten köuhäxi, et»
ia te minun köyhydeni kautta rikkaxi tuliMg.
Sielu. O Sinä uskollinen Weljen» fy».
dän! kuinga rakastat Sinä MMM/ ettäs
vlet tahtonut minun tähleni ulossiiso.i kaikki
waiwat, wilnn ja alastomuden, näljän ja
janon, nijn myös suurimman köyhyden, sillä
sinulle ei ollut kuhunga olisit pääs kumar<
tanut. Sillä koffa ei ollut ja majasa, niin
Sinun täytyi tytyä stallijn, ja olla järjettömäin luondokappalden seasa. Ach! nyt
wasta minä ruven ajattelemaan Sinun sywää alendamistas, ettes ainoastans ole tah«
tonut olla halMmbi Engeleitä, waan olet
myös tullut yalwemmaxi ihmisiä, koffas bleficlit ttalusa järjettömäin luondokappalden
tykönä.
ISslls. Kaikki nämät olen minä tehnyt sinun tahtcs, osottareni sinulle minun
suurta rakkauttani, että sinä iankaikkisesti
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kuolettaisin.

Sielu. O lEsu, rakkahm lEsu! kuingas taidan minä, nijnkuin tulis, tijtolll-

suttani osotta senkaltaisen rakkauden edestä?
Min-

193
Msus.
Mingä lahjan pitä minun syndinen sydämeni Sinulle sen edestä lahjoittaman? Ka»
tzo. minä heitän itzcni Sinun jalkais juureen, ja kumarran Sinun siimelläs, weifain Sinulle kunniat yhtä yxinkertaista pai»
menen weisua.

Wijdes Kolmattakymmenes
KMsinpuhe.
Se ylönpaldifesti Hywä lEsus.

Herra minun Jumalani! suuret

Sinun ihmes, joiws olet meille
ihmisten lapsille osottanuc, hamasta mailnia»
alusta mjn tähän asti, jos minä nijtä luet-'
ttlisim nijn minun suuni ja kiettm on ylolt
huono siihen. Sillä Sinun hywydes, Herra! on
ttkos owat lukemattomat.
lAsus. Sinä teet oikein sijnZ, rakas
sielu! että sinä kijtMfella jydämM muistelet sinun Hywinttkiätäs, ja kannat
nesse welwollifen kijtofen hänen hywpdenfK
edestä.
Sielu. Minulla oliskin kiwi-sydän, el-'
len minä andais näiden sinun rakkaudes
lukemanomain todistusten taiwmta ininua
Sinulle kunniari rkmullifen ja
welwoNsen kytos-laulult.
owat

-

Sc
lEstw. Mutta, skujtM usiat owaz
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ne jotka ei tahdo sitä ajatella, paljo wähemmin andawat piemmmängän kijtoxen sen e»

Vestä!

Sielu. Ne oivat jumalattomat maitman
lapset, jotka,nijnkuin järiettöinätluondokap»alet, luulewat olewanla mailmafa ainoastans ftn syyn tähden, että heidän pitä kw
lmtaman ja tuhlaman Sinun kunniallisia
ja runsaita hywiä tekojas, ilinan kiftoxeta.
liLsus. Plönmonda senkaltaista löyty>
kostan sydämeftn pahembi! jotka ei
Peljackämme nyt
meid>lnlumalmam, joka anda meille aamu ja ehto
silleen challans, jawarjele meille laihon ustolzjsest ja wuosittain.
Sielu. O Herra! he luulewat, mZsenwälttämättömästi nijn oleman pitä, että pellon pitä kandaman siemenens, puut hedelmans, lambat andaman willans, ja
puun marjains weren. He ei mnne Sinua;
sentähden he ei myös kijtä Sinua.
He ehdolla ei tahdo tietä, että
minä
olen joka annan heille jywät, wijnan ja öljyn, ja olen heille andanut paljo l)v'
piata ja kulda.
Sielu. Ach! senkaltainen kijttamZttömys ei kuitengan tule kostan minun mielee-

sano

sans:

se

'

ni:

Hywä

I^sus.
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ni; Sillä minä tosin olen aiwan mahdotoin
kaikkeen sijhen armoon, ja kaikkeen sijhen
totuuteen, jonga Sinä teit minulle hamasta minun nuorudestani, nijn tähän hetkeen
ajli.

,

lEsus. Jos tämä on sinun mielestas
wähä, nijn minä tahdon olotta sinulle seitzemän kerta enämbätä. Katzo ainoastans
sinun elämäs alkua. Mitäs sinä olisit, jos

en minä oiis itze kädelläni sinun malmistakohdusa? Millinen surkia ja wiheliäinen raajarikko siinä ylisit, jos minä
olisin ««hohtanut yhtä ainoata jäsenda sinusa? Sinun olis täytynyt käydä vmhärins
mailmasa onduwana, sokima, kuurona,
mykkänä, raajarikkona jos en minä olis
lukenut kaikki sinuil luus, itze nijn kaunisti
nijtä kädessäni »valmistanut, ja kaikesta wahingosta nijtä warjellm.
Sielu. Ach ja, Herra! Sinä peitit minun äitini kohonsa. Minä kiitän Sinua
nyt sen edestä, että minä nijn aiwan ihmellisesti tehty olen; lhmellistt owat Sinun ttkos, ja sen minun sielllnl kyllä tietä. Ei
minun luuni ollet Sinulda salawt, koffa
minä sijnä salaisesa tehty olin, koffa minä
maan sisäl'ä niin tmmwasti koottu olin. Etfö lnmua ole lypsänyt kuin riestn, ja anda,lut,äitis

I

5

nut

2Q2

Se ylönpaldisisti

.

nut minua juosta niinkuin juustoa. Sinä
vltt minun puettanut naha"a ja lihalla,
luilla ia suonilla olet Sinä minun peittänyt.
Elämän ja hywan lyön olet Sinä minulle
vsonanut, ja Sinun katzomises minun hengen! kätke.
lEsus. Mutta ei näisä kaikisa wielä
kyllä ollut. Mitä ollsit sinä tahtonut tehdä, jos minä olisin saipcmm sinun äiiis kohdun sisälle, jos en minä olis itze kädelläni
sinua sijtä ulos wetäniu, ja. tuonut sinus
terwenä tämän mailman waikeuteen? Kuinga huokiasti olis sinun aitis kohtu saattanut tulla sinun haudares, nijn että sinun
olis täytynyt lopttta sinun elämätas sama-',
paikcist»/ josas sitä sait ja alkoit.
Smä,
Sielu. la, totisesti,
wetänyt
ulos äitini kohHerra! olet m nun
dusta; sillä ihmisten kädet ei.olis saattanet
sitä tehdä, ellei Sinun Kaikkiwaldias kätehnyt.
tes olis
lEsus. Mutta M'lä olis sinun ajallinen elamäs sinua hyödyttänyt, waikkas olisit terwena'"mailmaan syndynyt, jos en minä o!>S kohca sen ,ä!kcn Kastcsa sinua medestä ja HmZestä Uudesta synnyttänyt?
Siem. Silloin olis n,inun syndyiuiseni
ellm enämmill wahmgollu»en,'kuln hyödyl-

sa

sen

linen;

Hywä I^sus.
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parembi
linen; ja, se olis minulle
ollut, et»
len minä olis sondynytkan ia mailinaan tule
lm, kuin että minä olisin hukkunut ja tullut iiankaikkisesti kadoteturi.
Oikein, rakas sielu! Sillä sinä
tiedät, eitä ellei joku synny medestä ja Hengestä nijn ei hän taida Jumalan Waldqsisälle tulla. Ioll« ei ole osa Jumalan Waldakunnasa, hänen osansa ei ole
mualia, kuin helwetin waldakunnasa, kuin
petkelelle ja hänen engeleillens walmistettu on.
Sielu. Ach! tämän edestä e, tule minun ketän muuta kijttä, kuin Sinua, minun rakkahm lEmleni! joka olet werelläs
ia kuolemillas pelastanut minua ijankaikki-

festa kadumxesta.
«Lsus la, minä, ja ei kengän muu,
olen sinua pelastanut. Skä oleknn yhdesäkän toiftsa autuutta; sillä ei myös ole muu<
ta Nime taiwan alla ihnMlle'anncttU/ josa teidän pitä auruaxi tuleman.
Sielu. Mm a, rakkahin lEsu! jos
minä

nulla

olisin kuollut äitin kohdusa, eikö mi-

silloin olis ollut yhtän armoa odotettawa, ja nijn olisin pitänyt wnkaikkmsti
hukkuman ja kadoteturi tuleman?

m nä kohdastans sano, m
tä sinun olw pitänyt kadomxttn mm«män,

I 6

jos

,
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jos sinä olisit äitin-kohdusa kuollut. Mutta jos sinä, jälken tulduas mailmacm, olisit kaswannut kastamata, nijnku»n sokiat
Pakanat/ mitä sijs olis senkaltainen elämä
finua hyödyttänyt? Luuletkos minua nijn
«rmottvmaxi, että minä anduistn mjn mon»
da syndymätöinda lasta tulla kadotetuxi, jot>
ka kuolemat taikka äitin kohdusa, eli ennen-

kuin he owat ehtinet saada Kasten, koffa
minä «mba tahdo, että jongun pidäis huk-

Funmn?

Siellt. la, rakkayin Hewal senkaltailapset owat kuitenkin perisynnisä sijnnee,
ja nim ijankaikkiseen kuolemaan wikapaat.
IKfus. Mmta etkös tiedä, että minä
ZuMmalfam olen koko ihmisen sukukundaa
pelastanut, ta nijn näitä piffuifm lapsiakin,
yankalkkisefta kuolemasta?
Sielu. O l st on kyllä tosi, rakas lEsu! Wutm Sinun Lunaftures hyödyttä ailioastans nijtä, jotka, Sinulda astttttuin
wälikappalden kautta, sitä totifesa uffoft
ilMensä omisiaVat. Eipä taidakan yxikän
tulla autuGj, joka ei pyhän kasien kautta
ole otettu lijtoot; Sinun kangas, ja Chrifilssifen Seurakunnan jäfcnexi; sillä ulwombona sicä Christillista Seurakunda «i ole
yhtän autuntts.

set

Hpwä lEsus.
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sijs,
että minä olen
lEsus. Luuletko
welwoitettu aina sitomaan itziäni nyhin wälikappaleihin, waikka minä olen teitä, te
ihmiset! nijhin sitonut? Minä taisin pitä
nunun palweliatam Mosesta
dä päiwä eläminä Sinain wuorella, ilman
tawalliftta hengen clatuxetta, waikka kaikki ihmiset owat nijhin wälikappaleihin sido,
tut, ja nijtä paitzi kuolisit., Nijn taidan minä myös tehdä senkaltaisia piffuisia lapsia
amuaxi paitzi nijtä wälikappaleica joita minä säätänyt olen waikka muut ihmiset owat
nijhin sidotut, eikä taida suingan tulla amuaxi, jos he nijtä ylönkatzowat. Sitä ei taida pienet lapset tehdä; he ei taida ylönkatzoa määrättynä wäiikappaleita, kossa nijtä heillä ei ensingän ulekan. Ia kuinga monet mhannet Marwrit owat, wmnon ajalla, ijankaikkiseen eläniään sisälle
jotka owat akisiä surmatut ennenkuin !)<l

Kasien saanet.
Sielu. la, näiden

owct

osia

näky aiwan
minnet tulla osal-

toisenlaiscxi. He ei tosin
lisixi sen pyhän Kasien Sakenemista,
mutta he kunengin sydämestä halaisit tulla
kastmixi., jos ft olis ollut mahdollinen, HL
olit kuitenkin sen, saarnatun Sanan kantta
saanet uffon Sinun cmsios päälle, jolla he
, ,
27
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wahwasti itzensä lohdutit, ja owat kaut"
ta ijankaikkisesti autuaxi tullet.
ILsus. Etkö sijs luule, senkaltaisilla
pienillä lapsilla olewan autuaxi tekewän uffon äitin kohdusa?
Sielu. Kuinga he sen ussowett,'. josta
he ei ole kuullet? Ia kuinga he kuulemat
ilman saarnmata? Uffo tule muutoin Saar»
nasta, ja piendm lasten tykönä on se pyhä
Kaste ainoa »välikappale, jonga kautta usko
2«6

lule hejdan

sen

ftdämisans

svtytetyxi.

Jos hei»

tä ei kasteta, kusta siis uffo tule?liLsns Mistä tuli st, ett' Johannes Kastaja, köffa hän wela makais äitinsä koh>
dusa, ja oli ainoastans kuuden kuukautinen .hyppäis ilostu Elisabethin kohdula?
ollut cvinonlainen tunnustähti ja
todistus ha iin uffostans? Ia tämä uffo oli
hänen piffmstcn ><, heikoon si dämeens waikm<w> P häldä H ngeldä. eikä Kastcn eikä <V>ubärins leikkauxm k una, waan walikappaiematmmasti. Aiwnn nijn taita Py»
tänäkin päiwänä wa.kuna
ha He- gi
autuaxi tekewäisen uffon »säiden syndymättönäin p ffu ftcn laste," Heikola sydäimsä,
ilman wälik 's;aletta, waikka ei lapftt itze>
paljo wäh.mw n a ti, eli muut tiedä kuinLft he ustowat; siliä s< on yxi yion^uonnollinen

Hywä lEsus,
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imen ja Jumalan «voima, jota järki ei woi

käsiltä.

Sielu. O

sitä Jumalan rikkauden
kuinga

wijsauden, ja tunnon sywytta!

kimcmomat

owat

hänen

ja

nw

duonuons, ja k<i-

sittämättontät hänen tiens!ja minun täyty
laffea käden suuni päässe, wawlemifella
ihmetellä tätä suurta sutaisutta.

Näetkö siis, kuinga armollinen ja laupias minä olen? Kuiugä taidaikieid i näildä köWldä lapftlda mism minä
nun armoni, koffa he ei taidakan sitä vlönkatzoa? Jos he, Kasten puutoxen tähden,
kadotettaifin, niju st jmuuis minun syyxeni. joka olen cmdanm heidän kuolla aitin
kohdnsa, ja ennenkuin he taisit Kasien snada. Sillä jos he olisit elänet, niin he kyllH
olisit, wanhmdcnsa murbenp dsn kautta,
tullet tästä autuallisesta Pesosta o"allisixi.
Sielu. Mutta faango minä wielä kysyä, rakkahin lEsu! mitä minun pnä silloin
ajatteleman, kosta se tapahtu, että itze
Wanhemmac estäjät lasiansa tästä armonlijwsta, andain heidän ylön kauwan olla ka,
stamata, nijn ens lapset kuolemat pois, en.nenknin he tn ewat sijta Pyhästä Kastesta
vsallisixi? M!lä pitä muun sanoman nijstH
lapsista, joim heidän kauhiasti julnalattomat
äitiu»
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Ge

äitinsä ehdollisesti läkähyttäwat ja murhaivat, warstn kuin he owat heitä synnyttäntt.
lEsus. «yitäs nijden waiwaisten lasten
syytä snhen on, kossa ei he, waan heidän
jumalattomat wanhembansa owat syypäät
siihen, emi he saa tätä autuuden wälikappalda? Pidäiffö heidän sentähden itze autuudestakin ulos suljettaman? Jumalan julistettu duomio on tiettäwä, että Pojan ei

pidä kandaman Isänsä pahaa tekoa.
Sielu. O Sinä rakkaudesta rikas ih,
wisten yftäwä! Kumga suuresti rakastat Si»
nä ihmistä, ettäs armahdat näitä waiwaisia matoja, ja nijn uffollisesti heistä waarin
otat. Mutta, nkchmneko yhtä suuri armo
jn laupius tapahtua nijLe piskuisille lapsille,
jotka owat' syndynet Turckilaisisia,

Paka-

noista, ja muista Christittömistä wanhemmistä, ulwoinbana ChristiAsta Seurakkunda ja pienefä lapsudesans ilman kasteta kuolemat.
liLsus. Mitä sinun tule duomita nijtä/
jotka ulkoila owat? Etkö sinä nijtä duomitze, wtka sisällä owat? Kijtä sinä sinun
lumalatas sin armon edestä, ettäs olet syndynut Hänen Scu rakunnasans, ja älä
Muista mUrehta pidä.
Sielu. Ach ja, inlnun lEsufeni! ole

kiM-

Hywä

lEsus.
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sen

kiitetty, ja, ijankaikkisesti kijtetty
edestä,
ettäs olet andcmm minun syndys, ei järjettömaxi luondokappalexi, ei Colrei fanunakoxi, ei myrkMsexi madoxi cli kärmeri, waan

jariellisexi ihmistxi, Sinun Scurakundsss

sisällä,

ja Christillisistä

Wanhemmista.

liLsus. Minä olen ollut sinulle nijn
hywä, etten' minä ole ainoastcms andanut
sinulle Hengen Dis kohdusa, waan myös
tähän hetkeen asti sinua cluwänä pitänyt.
Minä olen ylöspitänyt sinua terweodellä,
hywallä ymmärrMllä, wlrhettömillä jäsenillä, sinun kunniallisella uimelläs, sinun

saadussa tilaisudisas

ja elamxen uluodollas.
Mutta ermomattain olen minä ffaikkia helwetin portteja wastan warjellut sinua sinun

ja sinun ustosas, em
gä ole sinun syndeis tähden tahtonut Mha<
sani sinua hyljätä. Näin tahdon minä tästäkin lähin picZ sinun minun Malla kädelläni alutta sinua neuwollani. ja korjata
sinua wijnimein kunnialla. Minä en tahdo cna luetella nijta moninaisia hywiä töitä,
joita sinä joka wuosi, joka kuukausi, joka
päiwä, ja, jokaitzena hetkenä ja silmanräpäyxenä olet minun armiasi hywydestäni
naulinnut. Ajattele itze ainoastans sitä. Si>
«lä n taidais yhtä» hetkeä ollakan jos ei
,

minun

Se ylinpsldisM
minlin käteni sinua ylöspidäis. MinusH
sinä elät, listut, ja olet. Ri!'N usein kuin
sinä hengeas wedät, nijn «sein sinä myös
tumm sinusas uusia hywiä töitä
sinun Luojaldas ja Plöspitäjäldäs. Et sinä
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paikan päaldä
itzestäs
ja

lljkkua, wacw
minun
ylöspitawaisesä
arsinä kätt seisot
«losani, silla sinä minulda ikanäns kuin kohdusa kannetan, ja äitisäs olet. Niinkuin
lapsella on hänen rawiudonfa ja elcnuxensa.
äitin kohdusa, nijn sinäkin olet saanut minun hywydestHni kaikki mitä sinulla on.
Sielu. Ach! minä mahöail kyllä häpian tähden waiketa, ja olen ikänäns kuin
nik>>na itzsstäm; minä en tiedä, mi:ä minun
picH puhuman eli wastaman, O Sinä taik,
kein rakkahin Herra. Sinä olet. itze Hywyns ja ustMsuus/ Meri tävnnans armoa, rakkautta ja taupiutta. Sillä koko
maa on täi:nnäns Sinun Hrwyttäs, ja
Sinun laupiudts ulottu nijn tawia!dä> kuin
ta was on. la, mm korkia kuin laiwas
on maasta, «mm Sinä armos meille lisändya.

taida

.

Nyt, Jumala» rMMind hywytta
Kair' mahsg, kuin
Nlin nmilmasa
Mi» sillnn' fa lekojans ttllki, ja nijla
Ain ylift', luin hywäM wilii »N fn«»;

o».

Wil?

Hywä

lEsns.
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Mit' ikänäns mmu ja luondo meil!'
Ne anmast hancn me kadesiäns saanr;
Mä tahdon sijs sydanlcn M!<n' häll,' anda,
Hand ajas ja »jäisesi kunnioitan.

Kuudes Kolmattakymmenes
Kansiapuhel
Christuxen Ahdistus Yrttjtarhasa.
Mmä

Pstawani IE«

suxeni Hänen
surkeutta! minKäkaltaifena minä

A3oi

löydän

Hänen Poiwillans», kaswoillansa, Oljymä»
el!ä, kusa Han sielunsa ftmresa Mäsä ja
hirmuisesa Helwmn tuffala hikoile wma.
Ach! näetkös rakas nclu! - mitä minun tnyc» sinun tähtes kärsiä ja ulosseisoa! Kaikki teidän syndinne rasittamat

minua, ja käymät pääni ylitze; niinkuin
owat he minuLeylsn rastaxi
tullet. Minun taiwallisen Isäni määrätöin
wiha poltta minua: Helweiti peljättä nu<
nua: kuolenla kalma minua Ach! tämä minun ahdistuxeni on sanom.toin.
Sielu. O yhtä psljättawätä katzandota! nähdä' Luojan kaikkein hirmuifimbma
kuolema?; tustaa, josta ka-kki kuin
luodut
owat, mahtawat peljästyä.
IMw. Ach! minun sieluni on suuresti

rastas klwrma

mur-

Christuxen ahdistus
murheisans kuolemaan asti. Kaikki kauhisiuxetowat miliun päälleni langcnnet; Sil»
lä kuoleman siteet omat käärinet minun ym212

bäri, ja Belmlin ojat peljatit minun. Helwetin siteet kiedoit minun, ja kuoleman paulat ennätit minun minä olen tuffasaja hädäfä. Minä olen mato ja en ihminen. Minun
syöämeni on nijnkuin lulattu meden waha
minun ruumisani. Minun woimani on kuitvettumtt nijnkuin krunsin uuiru; ja minun
kieleni tantu suuni lakcen; ja minä makan
kuoleman tomuja. Minun sieluni on surki«tta taynnnns, ja minun elämäni on juuri
liki Helwettia. Minä olen nijnkuin se mies
jolla ei vhtän apua ole. Minä makan hyljättynä kuolluitten seasa, nijnkuin haawoitemt jotka haudasa makawat» joita ei Jumala sillen muista, ja jocka hänen kädestäns
eroitetut o-wat. Jumala on minun painanut alammaiseen kaiwoon/ pimeyteen ja sywyteen. Hänen hirmuisudens shdista mi«ua, ja pakona minua kaikilla hänen aalloillans. Minun täyty maxa
en minä
ryöstänyt ole.
Sielu, O! Sinä

rltzc»!

wiatoin

Jumalan Ka-

Sinä weri-punÄiuen Purpura-matol
olet Sinä nweidy? KuingaSinä

KuinZa

ahdi^

yrttitarhasi:.
2iz
cchdistttan? Kuinga huokat ja mstitttlet Sinä. Kuinga woimatoin Sinä olet? O surkeus ja waiwcnsuuS! Woi sydämen cusia!
lEsus. Eikö mmun pidäis tuffittelemau
ja wäriseman, rakas sie!u! sijnä ahdistuxesa, jota minun nyt pitä Sinun tähtcs kärsimän? Koko Lain kirous maka minun päälläni, joka minua sywyteen, ja, ratki Hel«
wetijn alas paina. Etkös nät, rakas sielu!
tämä on se werickaste, jolla minun' on pitänyt anda ihenj kastetta, ja kuinga ahdistttan minä, sijhen asti että tämä kaste taytetän. Nyt minä maistan itze Helwetin tustan sinun tähtes. Nyt minun täyty juoda ojasta tiellä. Minun täyty juoda sijtH
mustasta synnin ojasta, kuin on koko mmlman peittänyt, sillä nuna olen sinun edcstäs
synniri tehty. Minun täyty juoda minun
taiwallisen Isäni tulipolttawan wihan ojasta, sillä hän ojenda minulle hsnm wihan»

sa kalkin. Minun täyty juoda sijtä sinisestä mlikiweu ojasta, kuin juoxe helwetin sy»
wästa järwestä, johon teitä ihmisiä olis vitänyt heitettämän, että te sen kautta NtN>
sitta Helwetiu ijankaikkisista waiwoista pelasteturi.
Sielu. Mutta, o rakkahin IElu! mixis

se

nyn wapiftt? Oletpa Sinä wäkewä Sau>
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gar. ja kärmeu wahwa Woiton Herra ja
Poikia? Mixis kuolemma pelkän jolle SK
nä kuitengin. olet myrkky? Ia Hclwettia,
jolle Sinä olet waiwa? Ne pyhäi Marcyrit, joitä poldettin, nyljcciin, öl«)sH keicettin,
pihdeillä kiffomn ju rikki rewittiu, menit
ilolla ja rolMlla mielellä kuolemallens, niinkuin he olisit mennet wieras pitoon ja :anhijn. Mntta Sinä, o Elämän Ruhtinas ja
Herra! mstitcelet ja Väriset kuoleman tähden, ja woimattomudssta maahan langst.

lUsus. Sinun pitä sietämän, rakas
sielu! että suuri on eroitus minun ja Martyrein kuoleman wälilla, ja euä heidän wai,
wans ja pijnans ei ole werattawa minun ah«
distuxeen ia waiwaan. He kärseit ainoastans'
puolesta, pysywäisen uston woiruummsa
masa; mutta minun täyty kärsiä sekä ruumin euä sielun puolesta, että minä Marcusin koko mailmcmja syndein edestä. He olit
taiwallista iloa Jumalallista lohdutusta
täynuäns; mutta minä olen jätetty tyhjäri
kaikesta lchdutuxesta ja wirwomrcha; ja helwecin ahdistuxelda ymböri kaarimy,, nijn
ma minuu sieluni on syystä murheisans kuo»
Kmaan asti.
Sielu. O rakkahin Wapahtaja ja AuMxi tM! uijngö Sinun sijs piti meidän

tähden

Vrttirarhasa.
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ja
waiwcm
kärpijnan
tähden senkaltaisen
siä?
lEsus, la, o ihminen! sinä, ja, sinä
ki,

yxin olet'syyttänyt kaikki ne waiwat,ja
wm, kaiken ftn pijnan ja mffan, knin lninun nyt täyty karsia. Jollet sinä olis syn«
diä tehnyt, niin en minä olis tarwinnut ma»

xa sinun edestäs.

lEsu! M>!
waiwaisen syndisen siihen

Sielu. O rakkaudesta rckas

mitäs picä minun

»vastoman? Minun täyty olla änm pilkan
ja häviän, nmrhen ja jurun tähdm minun
tehtyin syndein ylitze, jotka owat namät waiwat ja ahdistuxet Sinulle tuottane. Sinä
rangaistan, ja minun pita tuleman sowitetuxi. Minq olen syndia tehnyt, ja Sinun
täyty sen edestä mara. O! joffa minä saisin kärsiä ynnä Sinun kanstas, ja olisin
saanut osan Sinun vijnas kipiästä tundemisesta minun syndeini tahdm.
IlLsus. Ei, rakas sielu! sitä sinun «i
pidä tekemän. Minä tahdon sotkua wijna»
kuurnan vxinäns/ja YM pohjaan juoda sen
ristin kaikin, jonga minun Isäni on minulle täyttänyt, minun sowmdo-kHrsimiseni karwasta mirrhamia täynnäns. Kuitengin
ta

sinun juoman sijta wähemmästä ristinkal-

kista.

jonga minun Ismu on

maumasa määränyt.

taalla

Siel^

Chrisinxen ahdistus
Sielu. O minun Herrani lEsul kuitv
Zas vita minun sijs laitaman oikein osotta
ja näyttä minun welwollista kantza karsimaa
lisyuäni tämän Sinun kipian pijnas, ahdi»
fiuxes ja waiwas tähden?
lEsus. En minä muuta ano,' rakas
sielu! kuin että sinä oikein nmnet ja tunnustat sinun syndejäs, ja nijden hywin cmsait»
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ma rangaistusta,

sas kärsiä,

jota minun

täyty sinun sia«

sinä wahwasa uffosa omistat itzelles tätä minun wiatoinda kärsimistä, jolla minä olen sinua kuolemasta ja helwetin ahdistuxesta pelastanut.
Sielu, O minun sydämestä rakkchin lE<ja että

sen tahdon minä kaikella halulla «h,
dä, ja ei ikänäns anda Sinun katkeran pijnas ja kuolemas muiston tulla minun sydä,
mestäni. Sillä wälilla kijtän minä Sinua,
o Sinä minun rakkaudesta rikas Wapahtajam ja Autucix tekiäni! Sinun werisen an<
sios, kärsimisesi kuolemas ja ylösnoufemises
edestä: Smun kuoleman-kilwoituxcs ja werisen tustan-hikes edestä: Sinun Helweckl
ahdistuxes ja sielun-waiwais edestä: kaikkein
Sinun weripisaroittes edestä, joita Sinä
oltt nijn runsasti ulos wuodattanut, ja, ant>anu( wuodateua minun tähteni. MM kij«
tän Sinua, o Herra! Sinun huokau<stes,
Smun

suxeni!

Arttirarhasa.

217
Sinun rukoustes ia auri huutyis edestä, joi»
la Sinä wakewällä huudolla ja kyyneillä olet
minun edestäni uhrannut Sinun taiwalliselle
Isäiles, kaiken Sinun pijnas ja kipuisedlM: Sinun haawais jaweri-prijmuis edestä,
joita. Sinä olet minun tähteni kärfiwHllilesti
kärsinyt ja ulosseisonm; ja, Sinun kaikkein
hapiällisimmän ja surkciniman kuolemas >de<
stä, MM Glnun on täytynyt maista mailman syndein edestä. O lEsu! minun IE»
sureni! Sinä mailman Lunastaja! Zl!ä, ach
ala anna tämän Sinun katkeran pijnas ja

kuolemas olla turhan minua waiwaista syn-

dista kohcan!

Msus.

Amen, Amen! Totisesti, totise-

sanon minä smulle: Jokainen kuin uffo
pidä
minun
sti

hukkuman,
päälleni, ei hänen
elämän saaman.
Sielu. O lEsu, ihanainen rakkaus! O
suloinen Tomus! O Amen! tapchmkon minulle Sinun sanas jälken: minulle kHyköw
nijn Sim:n Ninlees, suloisin lEsu! Amen.
mutta ijankaikkisen

Seitzemäs Kolmattakymmenes

Se

,

Kansittpc.hc.

Ristinnanlittu
lEfus.
Tule, minun
ia mengsm
sieluni!

Mirrhqmin wuoreUe, ja Pyhän

K

snwun

kukku-

Se Rissinuaulirru
kukkulalle. Me tahdomme chiä lEsusia,
meidän rakkauttamme/ ,'oka ristinnauimu on.
Ach! katzo, minun lEsuxem seiso orjautap,
purain kestellä, ja kanda sitä karmasta ristin
kalkkia kädesäns, josta hän on täytynyt juo,
da meidän syndeimme tähden.'
IlLsus, Teille kaikkille minä sanon, jotka tästä käytte ohitze, kuokat siis ja nähkät,
jos joku kipu on, nijnkuin niinun ktpun,,
joka minun nijn syö; Mä Herra täytti mi»
nun surulla, hirmuisen wihansa paiwänä. O
syndinen'. o syndinen! kaikkia näitä olet sinä
minulle saattanut. Sinä sait minun työtä
tekemään sinun synneisäs, ja olet tehnyt mi»
nulle waiwaa sinun p?,hoisa teoisas.
Sielu. O waiwaa! o rakkautta! o kiit»

.

!
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Kummasta pita minun ensin
puhuman? Sitä waiwaa, jota Sinä, rakmeidän syndeimme tähden
kahin lEsu! olet suingan
ei
taina seliltä; sillä
seisonut,
l.los
ulos seisoa ei ai>
ja
täytynyt
tllla
Sinun on
waiwat
Sinun py»
noastans hirmuisimmat
jäsenisäs,
myös raja
waan
HHsa ruumisas
ja,
Eahimmau sielunahdisturen, sanomattoman helwetin pijnan. Eikö se ole »xi rakkaus, jonga ei yrikän ystawä, ei weli, ei jsä,
ei tapsi, bsottais rakkahlmmaUensa? Mutta
tämättömyttä!

-

woi

liLsus.
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woi kijttämättömyttä, että me kewiämieliset

ihmistt sitä nijn wähän sydämellem otamme!
Msiw. Etkös luule, rakas sielu! ettH
minun mieleni tuli surkiaxi, koffa minä ahdi,
stuxisani ja waiwoisani ajattelin, kuinga suu,
rella kljttämätiömydella monet oli sitä minulle maxawaiset.

Ach! tämä saatti minun wai-

wanl rayta rastammaxi,

täytyi nijn paljo

ja teki että mimm

surkiammasti walitta, wai»

keroim ja huogcua.
Sielu. la, sen pahembi, tulet Slnä,
rakkahin lEsu! monelda ei minnäkän pidetyri, nijn että Sinun kallis Weres, joka
kuitengin on nijn sangen runsasti wuodatetm kaikkein ihmisten syndein edestä on, nijnkuin kallihin woide, suurimman joukon edestä hukkan juosnut maan päälle.
Nyt, minä jätän tämän sinu»
wlsumman tutkindos alle. Itze he owat heidän kadotuxens; sillä heidän apuns on minufa yxinäns. Minä olen tehnyt, mitä minä olen ottanut päälleni tehdäxen, «ngä
do että jonZun pidäis hukkuman. Mutta
heidän pahudensa on syy, ettei he ole tahto,
mt, jota

heidän

pitä wijmein ylön hiljan

kamman helwetii, luolasa.
Sielu. Nch! Sinä kaikkein kaunein ismisten lastan stasa, kuinga olet Sinä re,
K 2
wetdy?

Se Ristinnaulittu
weldy? Sillä Sinun muotos on ryluembi
muita ihmisia, ja Smuu hahmos huonoim
bi tuii, ihmisten lasten.
liLsils. Sondi, syndi, rakas sielu! on
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nijn hirmuisesti minun rewellyt, ja tehnyt mi,
senkaltaiseri kauhistuxexi ja ihmeri, ja
kirourexi, ja wikaulMi.
Sielu. Ach! ei ole Sinulla fllä muotoa
ja kaui'.eutta, kuin meille kelpais. Sinä olet
kaikkein ylönkatzottapa ja kaikkein halwiu,
kipua ja sairautta täynnans. Hamast kandapäästä nijn kijresem asti, «i ole Sinusa

nua

ja sinimarjat, ja
jotka ei o'e puserretut, eikä sido,

Mwenä/waan haawat,

weripahat,
tM, taikka öljyllä siweliyt.
Ach! lukemattomat waiwat owat
miilun pijrittälitt; sinun syndis, joita minä
olen andanut minulle luetta, niinkuin omia»
ni, owat minun ottanet kijnni, nijn etten mi»
nä nähdä taida: ne.owat usiammat kuin hi<
uxet pääsäni; ja minun sydämeni on minusa waipunut. Herra tahtoi minun nijn piehengeni wikauhstä sairaudelda, kosta minä
täyty
maxa, jolta en
annan.
Mimin
rixi
minä ryöwZnnyt.
Sielu. Mixi owat sijs Sinun waattes
nijn punaiset, ja Sinun pukus nijnkuin wij<
näwy siri,
Na kuurmn sotkuin? Eikö
kuin

se

liesus.
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kuin Sinä olisit pesnyl waatles wijnasa,
ja hamees wijnamarjan weresä?
lEsus, Sen on minun taiwallistn Isäni
kuurna tehnyt, jota minun täntu yrinäns
sockuä. Sijtä on wer! pujfftmm minun
waatteisinl, ja niinä olen saastuttanut kaikki minun pukuni. Etkös hawaitze, että mi»
mm waatteni on nijn painunut omasta werestäni, jonga minä olen kaikkein ihmisten
syndein tähden nijn runsasti wliodattanut?
Sielu. O Sinä au tuaxi tekemä Wa>
pahtoja, Sinun purpurampunaisesa
säs! minä kyllä näen kmnga Sinun taiwalja.
lisen Isas angara wiha on
sotkunul Sinua, ettäs kautta meille w.umistaisit wanhurffauden ja wiattomuden wa«
alteita. Woi! nijtä haawoja ja primuja
joita minä Näen Sinun kasisäs ja jalwsisas!
Msus. Nijn minä olen haawoitettu nij<
den huomsa, jotka minua rakasiawat. Wacm
minä olen haawoitettu teidän pahain tekoinne tähden, ja teidän syndsume tähden olen
minä hosuttu; rangaistus oli mimm päällä»
ni, että teillä rauha Ms, ja minun haawm»
ni kautta olettn zz paratut.

sen

sen

musmamu

Gielll. Woi! mitä minä wlela näen?
Eikö Vinun pyhä kylkeskin ols «wattu, ja
Sm.un sydäms läpi pistetty?
K 3
lEsus.

Se Ristinnaullttu
la totisesti, rakas sielu! Sen
kautta on sinulle owi awattu minun sndänielleni. Se on Elämän terwellinen Lähde,
josta wcri ja wesi juoxe, jolla mailman synntt pois pestän.
Sielu O minun Wapahtajani! O minun autuari ttkiani! Anna kuitcngin yhden
«inoan weri-pisaran sijtä tiukkua minun köy,
hän sieluni päälle, pois wiruttamaM mlimn
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lastalta fyndejäni!
lEsus. Minun rakas sieluni! ei yxi ai«oastans, waan kaikki weripisarat, kaikki
hikipisarat, kuin koko minun kärsimiseni ajal»
la owat juosnet mimm ruumistani ja maan
pZälle pudonnet, owat sinun autuudes läh»
Ml, joisa sinä taidat sinun chndeis saastaisuden puhdista. Kaikki minun werenwuo,
datuxeni, kaikki minun haawani, kaikki
stimiseni, kaikki primut, ja koko minun pij,
nani on tapahtunut sinun hywäres, eua ko,
ko sonnin welka olis
kautm tullut pois
Pyhin xi.
Sielu. O yhtä ylZlipaldista ja täydellä
siä maroa! O yhtä merta täynnäns armoa,
rakkautta ja laupiutta! O Sinä Jumalallinen Elaman»wirta lEsuxen Christuxen lu<
malan Pojan werestä! wajota mlnun sieluni
Sinuhus! Pese minua, puhdista minua, et<

sen

tä

liesus.
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purpurankarwainen
nijnkuin
millä,
tä
ruusu, joka M kokonans Sinun werellas prisiotettu, täaNa Sinun Seurakunnasas kas<
waisin

orjantappurain
kukoistuisin ristinwijmmein
noudat
tästä yrttitarhasta, ja sijnät minua
ja

kiMä, sijhen asti ettäs
minua

Sinun taiwalliseen Paradisijs.
Soo Pyba Hengcs tnrwari
ristin joka hetkcll'
Werelläs wirut puhtari

Wijiinneisell hengen retkell'
r/yhais joukkon »uinua,taald'
Usion kautt' sielun wijmmeiseld'
Taiwqfeen tallell' kätke.

Paast

KahdeM

Kolmattakymmenes

Kanfiapuhe.

Sielun walitettawa takaisin lange-

mus.

Sisällinen sulun^walims.
Ach! sun, suur!,
Woi tusta anaar'aiwan!

Woi hätän, luurhcn, waiwan,
On rastas jmir!
Sill syndin rasittaw.it
Mun tuonccn waiwuttawat.

K

4
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2.

Ach ahdistus!!
Mun woiman on nyt puuttuu'
Mull' Jumala on suuttuu'
Hän rangaistusi
Mull onnettomat!' uhka,
Ia tahto snndin losta.
3O Ikuinen!
Nyt riennä, minua auta
Gun wcres, luollos kautta i
Gä suloinen
Ann' armos pisar wllota,''.
Täs' tustas tuman, tuota!
.

4-

Ach! katzahda
Sa armos silmill' puoleen,

Sitt elän laitta kuolen
En
Suu haaivas leivon andä,
Min syndm päällen kanda.
'

-

Gijs

ilsitzen

5.

Ei sun, syd.md' kalwa,
Ei sata n enä waiwa
Mä tiedän sen,
Pois Jumal' synoin suisia
Ei tahdo nijla muista.

Minun ystäwäni aani kutzu minua yrttiearhaans, johon hän on men<
nyt Mlnua etzimöän. Minä kuulen hänen
huokauxians, joilla hänMMla huuta, ja

hänen

takaisin langemus.
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hänen rukouxelis.wa.ni minua, etten minä
taida muuta, kuin wastata hänelle. Ketäs
ehit, rakas sielu? Katzo nunä olen tullut sinua
auttamaan. Minä otin jo nosnut, kosia sinä
waiwoin elit alkanut rukoilemaan. Et sinä
ehtinyt nijn pian rukoilla, etten minä warfin ollut walmis auttamaan. Sinun rukouxes oli jo kuultu, kostas sitä alwotit.
Sielu. O! kuinga autuas olen minä,
että minun lEfuxeni tule minun wgöni. Si-

nä rakksudesta»rikas ihmisten ystäwä! minä olin waiwoin alkanut huutamaan, ja
katzo, Sinä olet jo täällä. Kuka kansa on
niin ylistettawa, jolla Jumalat nijn lähesty»
wät, nijnkum Herra meidän Jumalamme,
nijn usein kuin me handä auri hudamme, Ml«
nä waiwmnen ja suuri syndinen en ajatellut, että kaiken minun huutoni ja rukouxeni
päälle joku armon silmäys seurais, ja katzo,
Sinä tulet itze, ja annat minun nijn nm»

sasti nautita Sinun armollista täsnäoloas.
Minä en ole mahdollinen, minä wiheliäi»
nen ihminen totisesti en ole mohdMnen, nostamaan silmäni Sinun tygös, taikka awa»
niaan minun suutani Sinun kerkiän
stetis edesä.

liLsus. Ole hywäsä turwasa, minun
lapseni.' ja älä pelkä. Mika on sinua tai,
K 5
wm-
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wuttcmut etzimään minua? Kusas olet tähän
asti ollut, ettes ole ennen tullut? Ratki pit-

kä aika on, sinen kuin minä kuulin sinulda
jongun rukouren eli huokauxen, ehkä minä
luiteng n olen usein sinun peräas katzonut.
Sielu. Minun Jumalani! minä häpen,
ja en kchca minun silmäni nosta Sinun tngös, minun Jumalani! sillä minun syudini
vwat enandynet minun pääni ylitzen, ja mi»
nun pahat tekoni owat kaswannet haman

taiwasen asti. Minä wiheliämen ihminen
en taida mitan Sinulle wastata, Herra,
Sinä WanhurstaS Jumala: waan minun
kyyneleni mahtawat nyt puhua minun puo»

lestani.
lEsus. Sano rakkahan» kuitengin minul<
le, mitä sinua ou estänyt, että sinä ratki tä>
hänasti olet wiipynyt minun seurastani täsä

Minun hengellisesä ja taiwallisesa yrticarha<
sani; kosta minä kuitengin usein ennen olen
sinua täällä löytänyt. Sinä kannoit minul»
le sinun jokapäiwäistä polttouhrias,.sckä aa,
mulla että illalla; miris nyt olet nijn kauwan pois ollut? Sinä olit usein polwillas,
ja wuodatlt sydämes minun eteeni. Mitäs
on sinua estänyt, ettet sinä ole aina sijnä har»
jviiuxesa pysynyt?

Sielu. O

äla
lEsu! rakkahin lEsu!sumu;

takaisin langemus.

sumu;

sanon Sinulle totuuden.
ja
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Minä tunnustan minun syndini,- en peitä nm
nun pahoja tekojani. Isä, minä olen sondia tehnyt taiwasta wastan ja Sinun edesäs;
ja en ole mahdollinen tästedes Sinun pojaxes kichutta. Ach! minä olen ollut Sinulle
fvndinen lihani on estänyt
ustoto n. Minun Nyt
minun Sinusta,
wasta minä muistan,
pois
nyt minä näen,
minä
langeisin;
kusta
mitä minä ennen olin, ja millinen nyt olen.
O! kuinga autuas minä
lm
malinen, kuinga kijwas, kuinga palawa, kosia minä palwelin Sinua Hengesä yötä ja
päiwaa, kosia minä lakkamata pitelin Siminä

nua sydämesäni ja minun silmäim cdesä.
Joko minä söin eli join, taikka mitä ikanans
minä tein. nijn minä kaikki tein Sinun pel»
wosas ja rakkaudesas.
Kossa minä wuoteseni laffin, nijn minä muistin Sinua; kssta minä heräisin, nijn minä puhuin Sinusta. Minun, sydämeni ainoa halu ja ilo oli,
aina Sinun kanhas olessella, nijn myös ru<
koilla ja weisata Sinulle ja Sinun edesäs.
Mutta ach! kuhunga on nyt tämä minun
onnellisudeni mennyt? Kuhunga vsen minä
joutunut, että minä olen kaikista näistä lakannut, ja että Sinun pyhä pelkos ja rakkaudes on nijn äkistä kylmennyt minun O
dämesäni?
K 6
liL-

Sielun walitettawa
lEsus. Minä tiedän wisusti kuinga sinä
olet minusta luopummt; sillä minä mnnen
sinun elänias, ja otan tarkan waarin sinun
töistas. Etkös luule minun sen tietämän
joka koettelen si)dämet ja munaskut. Kaikkein ihmisten tiet owat minun edesäni, ja
minä tutkin kaikki heidän affelens. Min»
tiedän paremmin, kuinga sinä tähänaA olet
käyttänyt sinus minua wastan, kuin sinä tai»
dat sen minulle sanoa. Minä näin tarkasti,
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<.

palwelit minua ustollisella sydämellä; minä nain myös, kuinga sinä sitten
phden-kerran toisen perästä luowuit minusta.

kossa siliä

Kusa on sinun endinen hartandes? Kusa
on sinun endinen kijwaudes, jongas osotit mi»
nusta ja minun sanastani?

Sielu. Ach! mitäs minZ ajattelin, etten minä pyrkinyt edes, mjnkuin nnnK olin
alkanut? M! millinen minä silloin olin?
Mitä minä tein? Minä alwstin ja juo»
M hywin kuka nyt on minun estänyt?

Jos sinä tahdot halulla sen tie»
tä, nijn minä tahdon sen sinulle sanoa. Mi»
Nä tahdsn sinun hulludes «sttm sinun silmäis
tteen. Sinä tiedät, kuinga minä, kostas
Vaelsit tämän mailman ttttä myöden, kutzuin
Mm Sanani kautta takaisin,. heitin minun
«?kaudmi>sitM fmun ynMrilles, ja m-

eakaisin

langemns.
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din sinua puoleeni. Kuinga aumas olit sinä

sillä hetkellä! sinä et Vastustanut: sinun sy«
dämes oli taipuwa ja pehmiä nijnkuin meden waha: minä painoin kuwaäni sijhen:
kuhunga on se «yt kadonnut? Sinun uffos

ja rakkaudeS enan! paiwä päiwaldä; mutta
kusas on
woima? Minä olin minun ane
sioni kautta tehnyt sinua äiwan täydellisexi
ja pyhäxi, ja aikoin sinua koetella. Minä
tahdoin koetella sinun uffos tulella, ja sinun
rakkaudes koemsckiweliä, jos he olit oikiasa
arwosans. Sen tähden sällein minä muuta»
mat kiusauxet sinun paälles lulla nähdaM
ni, kuinga sinä nijden alla olit sinus käyttämä. Sinun oma lihas ja weres, joka
ensimmalda näytti siwiäxi ja hiljaWi, ru»
peis finufa hcramään, ja yllytti sinua syn-

sen

diä tekemään. Silloin sinä tssin alusa wa«
stustit, ja kuoletit sen himoja; mutta koffa
sota nijn pitkälle wijwyi, ja liha ei lakannut kiufauxistanfa, nijn sinä rupejsit liwistelemään, kädet wäsyit,' rukous päiwä päiwäldä waheni ja maikka sinä uudesta rol>»
waisit itzes, nijn tuli kuitengin sinun wihol,
lises kerroitulla woimalla takaisin kiufaustenfa ja paulainfa kantza, nijn että sinä taas
woitettin. O kuinga auna, kuinga pimiä oli
silloin sinun sydämesi sinun uffos walkeus
K 7
Wähe,

Sielun walicettawa
wäheni jokapäiwä, nijnkuin tyhjaxi palannujosa liekki muutamia kertoja on
sa lampusa,
ollut sammumasa, mutta taas syttynyt, siihen»
asti eitä se wijmmein, suuna häkää tehden,
peräti /ammu. Sinun rakkaudes tuli sammui nijnkuin hijlus, jota sade sammutta.
Lyhykäisesi: Sinä rupeisit kuiweltumaan,
niznkuin Junan madolda ftöty pensas. Sil»
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sinä waelsu ymbärins ei toisin kuin
sinun Kristilllsydes oli sula ulkokultaisuus sinulla oli tosin wielä jumalinen me,
loin

warjo:

:

sen woiman sinä pois
kielsit.
Sielu. Aiwan nain 01l se minun kantza»
ni, Herra lEsu! minä tunnustan sen kyy»
sij<
no olewanans,

mutta

neleillä. Minun unelias lalffudmi, oli
hen syy, etten minä tahtonut oikein waatia
'minun syndista'lihaanl. Minä mielistyin yhteen ja toiseen, ja en huomcnnnm, enä öljy
minun uffoni lampusa rupeis puuttumaan.
Minä mWism ftnnin kantza sijhenosti että
minä häncldä pistettin, niinkuin karmeldä.
Ach! minä olen ollut nijukum hellinyt joutzi.
Kuinga pian tulin minä laistaxi ja uneliaxi
Kuinga harwentt hywät ajatuxet!
kaikki hartaus käteis pois, minä lakastuin
ja kuiwemnn äkist mjnkuin hldelmätöin puu,
ja olin KristiWdesäm paremmin kuollen
kuin

takaisin

langemus.
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kuin eläwän näköinen. Tätä minä en huo»
mannut, ennenkuin minä suurimmalla wa«
hjngollani sain nähds, että minä olin kadot»
tanut Sinun pois sydämestäni. O kulnga
työläs oli silloin hartaudella rukoilla yhlä
Isä meidän! kuinga waiwaloisesti ylösnou»
sit silloin huokauret! ikänänS kuin ne olisit
ollet myllykiween sidomt, joka nijtä juuri
wäkisin weti maata kohden. Koska minä
nm tahdoin ku:>.!a eli lukea jotakin Jumalan
Sanasta, nijn en minä mndenm tykönäni
yhtän rakkautta eli halua siihen. O kuinga
hidas olin minä Jumalan Sanaa käteeni
ottamaan! jos minä myös jotakin luin, nijn
ei ollut minulla yhtän hartautta: ei tahtonut pystyä minun sydämeeni. Raamatun
Sanoja sijnä oli: minä nijtä kyllä näin;
mutta en minä nmdenm tykönäni 5 ijstä yhtän woimaa. Ach! Jumala armahtakon
minun päälleni! Mutta mitä pitä, mirun
nyt tekemän? Mitä pitä minun nyt etteni vt<
laman? Minun kaikkein rakkahin lEsure»
ni! mingäneuwonSinä nyt annat miiuille?
lEsus. Sinä olet kerran alkanut Hen»
gesä; tahdotkos nyt lopetta lihala?
Sielu. Ach ei minun lEsuzeni! pois
pois se! Etpä Sinä tahdo, että Sinun köy,
hän ja kallisti ostetun Lambcm, pilä ijaw

se

se

kaittiftsti

pysymän

eMisane.

li3-

Sielun waliretcawa
lEsus. Mutta kaduckos, ettäs nijn law
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gennut olet? Tahdotkos taas tuulia endiseen
tilaas, jofas minulle nijn hywin kelpaisit?
Sielu. Engö minä mahdclis sitä katua?
Mlnä ahdistetan surkiosti, että minä olen
nijn langennut. O kuinga halulla soisin mi,
nä taas olewani Sinun endisefä armosas l
Nyt minä olen kulkiana nijnknin Kain, jol»
la oli paha omcuundo. Kuinga pelkän, kuin»
ga wärisen minä usein, nijn «ta minä lähes

hukun.
ItLlus. Että sinä niin epailewainen olet,

sen tekeja sinun oma pahudes

joka siliusta topoha
omatundo ak
dista duomitze. Sillä
na pahimman päin ajattele.
Sieln. En minä taida täydellisesti
noa, kllinga rauhaioin minä olen, koffa mi»
nK kerran oli" walaistu, ja olen sitä taiwal»
lista lahjaa maistanut, ja olen Pyhästä Hengestä osallistxi tullut, ja olen maistanut Jumalan Hnwaä Sanaa, ja lulcwaisen mailman woimaa, ja olen nyt pois langennut.
Engö minä ollut onnellinen? Engö minä
ollut tytywäinen? Eikö minulla ollut hywä
rauha? Ia nyt olen tainkattaiseen rauhaa
tomuteen joutunut. O kuinga olen minä täyn-

sa»

nans ahdistusta?
lEsus. Nijns tahdot W mielelläs tul,
Giel«.
lftMtttM?

takaisin
Sielu. la,

langemus.
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ilman, epailemätä, minun

sen syyn

tähden olen minä

nyt

tullut Sinun tygös. Minulla on ollut wai<
waa waatia uunun sydändani: nijn hiliimätöin se oli. Minuue on aiwan työläxi ja
rastaxi tullut muutamia huokauxia Sinun
tygäs läheltä, ja Sinun armos owen pääl<
le kolkiltta.
lAsus. Sen minä sangen Hywin tiedän.
Sinun sydames oli aiwan metzäinmja hiili»
matoin, nijnkuin hlllimcköln hewoinen. Et
huokausinä olis saamnm
xen minun tygöni läheua, ellen minä olis
armollani siinm eimättänyt, ja minun Hew
geiläni sinun sydämes owen päDe koikuttanut. Mutta uiixet sle parennnan waarin
itzestäs ottanut, waan andanut sinun kruu»
uus nijn pian sinulda pois otetta? Sinäpä
Hywin tiedät, ettei sitä kruunata, kuin ai»
noastans hywin alka, waan joka hywin w
petta.

Sielu. la, minun rakkahin Herrani!
aiwan hywin tiesin! mmm minä
en ikänans ajatellut, että minun himkarwan,
gan werran piti Sinusta luopuman. Mi<
nun aikomiseni oli, pysyä uffollisna loppuun
asti;, muna minä olen, sen pahembi! hä,
piälliststi pelettp. Moi sinua pahaa ja syn,

sen minä

distä
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dista lih ani! sinä olet ainoa syy sijhen ollut.
Josta minä taidaisin sinua pcrätl ulos juu-

ritta ja pois rijsua! O kuinga hywä olis,
jos minä olisin sinusta irti pääsnyt! Jos
minä taidaisin ilman sinuta mailmasa elä
nijn minä olisin pyhä ntjnkuin yxi Engeli.
Zlla sitä itzelles toiwota, ei
aiuakan tapahdu. Sinun täyty kandasinun
syndistä lchaas, nijn kauwan kuins täällä
olet. Ni nkuin minä sätin Israelin lapsille
pakanoita,
Kanaan maahan muutaman
joita he ei saattanut ulos lumitta, wacin
täytyi aina sota pitä heidän kantzans, jolla
/

s«

osan

minä tahdoin heitä koetella,

joko

he tahdoi»

sit palwela heidän epaiumalilans eli pysyä
minusa; riijn sinulle nn)ös tapahtu sinun syn,

disen lihas kansia. Smä elät täällä sotiwaisesa Seurakunnasa, sijs pnä sinulla wihollisia oleman, joita wostan sinun pitä soti,
man: ja jota waarMftmbi sota on, sitä
kunmallisembi on rrijnuuein woitto. MinMalminen sotatmcs sinä olisit, 'ollei sinulla
vlis wihollisia? Ia nijnkuin sinun warustttices ja sota-asees owat aiwan toisenlaiset, kuin
maallisen sotamiehen; nijn pitä sinulla myös
oleman aiwan erinomaiset wiholliset, nimit<
räin, sinun ftndinen lihas, nijn myös perkele, ja

se paha mailma.

Sinun syndinen

llhas

lakaisin

langemus.
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lihas on toisinans simllle ruostaxl, ettes mah»
dals ylpeillä suuren pyhyden Mullosta. Etkös
tiedä, että, jotka
omani owat, nijden
pita ristinnaulitzeman lihans, himoin ja ha-

luin kantza.
Sielu. la, kllka siis taita, niinkuin m»
lis, waroitta itzensä sijta wihollisesta? Hän
on ylön liki meitä, ja taita sentähden huokiasti meitä woitta.
Msus. Ala sitä sano. Sinulla on
woimaa kyllä, enas taidat suurella wakewydellä sitä wastusta.
Minun Hengeni,
joka smusa on, on totisesti wäkcwambi, kuin
sinun syndinen lihas. Sinä oltt ChristiMsydefäs ollut ylön surutöin, etkä ok oifcin
ottanut tarkan waarin wiMisistas, imcm
ajatellut, ei yhtän waara olewan. la, sinä
et ole tahtonut oikein täyttä sinun saama
armon-woimaas. SentalMn on sinun waroittamattomudes ja laistudes wijmmein su
nua langettanut. Silla joka luule seisowans
katzokcm ettei hän lange. Teillä owat täällä
teidän tawaranne sawisisa astioisa, jotka huo»
kiasti taitamat särkyä, että se ylönpaldinen
woima pita oleman minulda, ja ej teista. Jo»
ka nvt whto ylön surutöin olla, hän taita
pikaisesi langeta.
Sielu. Se on,
pahembi! aiwan tosi,
, MlNlltl

sen

Sielun waliterrawa
minun lEsureni! kuin Slnä sanot. Mut»
ta mitä picä minun tekemän, että minä minun endiseen armon-tilaisuteem pääsisin?
lEsus. Ensin ja ennen kaikkia ota ka-
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sydämellä, ja ustosa, sinun turwas
nnnun tvgöni. Minun kauttani sinulla lunastus on,, minun wereni kautta, nimittäin,
synd?in anderi andamus. Minä olen sowmdo simm ja koko mailman syndein edestä.
Minä. olen saanut lahjoja wastahakoisiiiekin.
Dawid oli myös langennut. Petari nijn
langemmen teki, että hän peräti ml»
nun kielsi, ja tosin walalla ja wahwalla ts»
disiupeNa. Kuitengin sait he arnwn. Mut,
ta sitten kuulu? Katzo, sinä olet parattu; älä
si?Kn syndia tee, ettei jotakin pahembata si,
nulle tapahduis. «Jos sinn olet tyhmästi
tehnyt, ja korottanut sinuas, ja jotakin pa,
ajatellut, nijn laste käsi
päälle. A<
haapysy
makamasa, waan ojenna sinun jou<
la
tilat kätes, ja wäfynet polwes; ja astu '.vilpittömät astelet sinun jalwoillas ettet kombastuis niinkuin onduwa, waan paljo mämmin terwexi tulisit. Minun Armoni, minun
Hengenl, minua wolmani on olewa. sinun
te woi mitanstas. Sillä il,uan minma etpaitzi
jota ei
tan tehdä. Noudata pyhytta;

tumaisella

suuren

suus

yMn

saa

minua nähdä,

sano Herra.

Ia

ota

takaisin langemus.
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waari,
om
ettet sinä minun armoani hyl,

jäis ettei joffus kaswais jokukarwas junri,
jotakuta wastcchakoisutta tekemään. Opi nyt,
taitawammasti elämään sinun syndisen lihas
kanha, nijn messille jongun edun sallis.
Katzo, että sinä wisusti waellaistt, ei nijn»
kuin tyhmät, wacm nijnkuin wijsat. Hanaihe itzes ajallans, silla aika on paha. Ei
ole lapjen iclr« »ssaoikiana Christittynä. Lai«
ta pelwolla ja wapPu>-<»«a ettäs auluari

tulisit.
Sielu. Ach ja minun

tahdon

lEsureni!

mi!,H

nytipalaita, ja uudesta alka. Minä
tunnustan, että minä olen ollut ylön
loin: tästedes minä tahdon kawahta itzcni,
ja taitawammasti waelda. Nnna minulle
tällä haawalla anderi, mitä nnnä olell Si<l

suru-

nua wastan rikkonut. Tule, asu minusa /
ja anna minun olla Sinun rakas Morsia»
mes ja uffollinen Sielu!

Ihdexäs

Kolmattakymmenes
Kanstapuhe.
Se karstwällinen Ristinkandaja.

minun armani, tule tänne
minun yrttitarhaani, ja naut tze hänen
warjosans, jota sinä anot, se on nmiun ty»
könä-

Se kärsiwällinen
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könäni silloisimman rauhan ja wirwotuxen,
korkeimman lohdutuxen ilon ja sisällisimmän

slelunchuwituren.

Sielu. O minun Herranj lEsu! mikä ilo mmulla oleman pidäis, jonga pimey-

desä istuman pitä, ja taiwan lohdums-walkeutta en nähdä mldä? Minä wiheliäinen,
surkla ja lohducusta paitzi, jonga ylike k<uk«
ki murhm aallot kaywät Mma walwa«
tan jokapäiwä, /" mlnun rangaistureni on
joka aamulla käsis. Ö Herra' tmnga kau»
wan peräti tahdot minua unhotta? tmnga
lauman peität kaswos minusta? Kumga
kauwan minä neuwoa pidän sielusmn? ja
ahdistetun sydämesäni jokapäiwä? Katzö ja

kuule minua, Herra minun Jumalani! «valista minun silmäni, etten minä kcstan kuolemaan nukkuis. Heittänekö sijs Sinä pois
ijankaikkifesti, ja et »htän armoa sillen osot»
tcme? Puuttunekö Sinun laupludes ijam
kaikkifest, ja olleko lnpaurclla jo loppu?
lAsus. Ei, lupaus pitä tosin wielä täytettämän aikanans, ja pitä wijmmein wapaan walkeuieen tuleman ja ei puuttuman;
mutta

nijn odota

händä hän

tule totisesti, ja ei wijwyttele. Multa joka
sitä nMan on, ei hänen sieluns ridä meneftpman; sillä wanhurstas on elawä ussostans.

Sielu.
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Sielu. Ach! minä en ymmärrä, kosta
minä tulisin ametuxi. Nijn peräti Sinä
minua surkeuteen waiwutat. Oletko siis unhottanut olla armollinen, ja sulkenut laupiudes wihas tähden? Minä olen nijnkuin
se, jolla ei apua ole.
Mixis nijn angarast walitat,
nijnkuin minä en tahdois autta sinua: Alina ticda» sil-ui» waiwas ja sinun kärsimists,
jakaikki sinun wastoiMymises owac minulla tiedosa. Minä luen.sinun kyyneles,-ja
kokoon nijtä leilijni, ettei yhdengan nijsta pidä hukkuman. Ne wuotawat tosin alas ja»
supäihin, mutta ne huiltawat ylöspäin mi»
«un tygöni, ia owat taiwaia ylöskirjsitetm.
Sielu. Ettäs, Herra! sm tiedät, mixis
sijs olec aneli? Pitäkö fijs minun nyt Si»
nulda alati hyljättämän mailmasa? Minun
on täytynyt hamasta lapsudestam, tähän het»

keen asti, kulutta aikani waiwasa ja tuffasa;
ja ej wieläkän nawy yhtän muutosta. Achl
minä olen ylönannmu. Sinä pidät minu«

wihollisenas> ja osotat Sinun julmudes mi»
nun päälleni, koffa Sinä ni>n peräti
minua matamaan minun waiw.isani.
lEsus. Ei fuingan, rakas sielu! sinä
olet minun rakas lapseni, ja minun.armas
Morsiameni. Siliä jota minä rakastan, sitä
minä
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minä myös rcmgaism; Mutta jokaista poikaa minä piexän, kuin minä korjan.
Sielu. Woi minua »viheliäistä ihmistä!
ongo se rakasta, ettäs teet minua kalkkein
Sinun

nijn

että minä

iloista hetlEsus. la, juuri sijtä pitä sinun tuw
taidan loiwoakan yhtän

tussin
mailnmsa.

keä

deINNN

M>>">n raklaudr»!

sINUN lygöS, että

Minä olen sinulle andanut harwbja Eloisia

heckejä ja hywiä päiwiä mailmasa.
Sielu. O, minun rakkahin lEsuren!!
miri nijn? Eckö sijs suo minulle minun
ivaloisen ja smkicm elämän alla ensmgän yhtän wirwotusta. Näemba minä, että muil<
la jumalisilla sieluilla on heidän jokapäiväiset tarpensa, eläwät terwcnä, ja näkewät
slunauxen heidän elatus muodosans; minga<
tähden pitä sijs minun aiwan waiwoilla ja
lvastolnkäymisilla, ilnzan onnela ja myöden»
kaymisetä rasitettuna oleman?
Kyl<
lEsus. la, minun rakas lapseni!
jotain
minä
la
runtahdoisin ailda sinulle
sammasti maallisia tawaroita, soisin myös
aiwan mielelläni sinulle jongun iloisen päi»
wän;waan minä tiedän, emi se o!e sinulle
hyödyllinen, waan suurimmgsti wahingoW

Sielu.
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sijs
Sielu.
oliS
minulle wahingollisembi, kuin monelle tuhannelle muulle Christitylle, ja, itze nijlle

se

rakkaille Palriarkkeille, Abrahamille, Isakille, ja Jakobille, jotka olit siunatut maallisilla tawaroilla, ja rikkat, ilman heidän

hurstaudens ja junialisudensa wahingota.
I<Ls»s. Luuletkos W, ettei nämat
wanhat Isät ole mitan ristiä ja waiwaa
kärsinet, maan että he

owat saanet aiwan
ruusuin päällä taiwaseen waeida? Jos fina
joutuisit siihen hätään ja wiheljäisyteen, jo,
sa he owat ollet, totta sinun kärsi mäccömy-

des sijnäkin nähdäisin. Luu etkös

sen ollen

Abrahamille nljn huokian, että hänen täytyi käändä selkääns hänen rakkalle isän maal-

lens ja koko sugullensa, ja mennä maan
kulkemureen, kosta hänen täytyi kulkea ym>
bäri mailmasa nijnkuin w?iwainen muukalainen, eikä tiennyt, kuhunga hänen piti
pysändymän? Luuleckos että Kananiterit

ilolla hända wastanotit,koffa hän tahtoi asua
heidän seasans? Ei hänelle paho paremmin
käynyt, kuin Lothille, hänen weljensä pojalle, Sodonnterein kestella,
häpiälliset

ihiulset «vaiwaisit handä heidän haurellisella
menollansa. Silla, että hän oli hurstas,
ja asui heidän feasans, ja kuilengin stnkalL

taisig
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talsia piti näkemän W kuulema»/ nim he w.uwaisitsitä hurstasta sielua jokapäiwä heidän
wääriUä töilläns. Juuri nijn kawi myös
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sille uffowmselle Ahrahamille jumalattomain
Kananiterein seasa. Sentähden hän ei kam
Van pysynyt yhdesä paikasa, waa,n ajenin
paikasta paikkaan.
Sielu. Ia Herra! kuitengin oli hänel,
lä Sinun Jumalallisen suojelluxes ja iäsnä»
olon lupaus.
ItLsus. Eikö sinullakin ole se lupaus
Pyhäsä Naamatusa? Ia kuitengin nijn surkiasti itzes käytät. Olipa Abrahamillakin
yhtä hywin kuin sinulla yri syndlnen liha,
joka usein teki hänen pelkurin ja murhelliseri, waikka hän taas uston Riutta rohwai<
si itzensä. Sangen kallis aika tuli maan
yli; mitäs tiesi tämä uffowainen mies tehdä? Ei ketän löytynyt, joka tahdot tästä
muukalaisesta huolia, eli händä autta; sentähden täytyi hänen matkusta Egytijn, kuhänen täytyi myös elä nijnkuin muukalainen aiwan pelwosa. Kuingas luulet, tämän hywan miehen mielen mmhellisexi tul»
len, kosta hän sai kuulla, että hänen Veljensä poika Loth oli wihollisilda fangixi otettu,
ja kaikkein tawarains kantza poiswiety?,
Kuinga kauwan täytyi hänen kanda sitä

sa

ristiä/
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lapsitöin,
ja
luuli kuoristiä, että hän oli
lemansa ilmem kohdnn hedelmita? Ia jos
asia oli/ kuin tuotti Abrahamille sydämen murhen, nijn oli se totisesti hänen ainoan poikansa uhraminen, jonga hänen piti
itze hengildä pois ottaman ja tappaman. Ia

wijmmein kohmis handä sekin murhe, M
hänen piti saattaman hänen rakkahinda Sa«
raans hautaan. Näin oli myös wan-

sen

hurstan Isakin kantza; hänen täytyi myös,
nijnkuin hänen lsänfäkin, matkusta ymbäri
maankulkemuxesa, ja olit hänelläkin

monet

ja wqiwat. Enssmmäldä rasitti hän«
dä suuri risti, että hänen Puolisans Rebekka oli hedelmäisin; ja kosta chän wijmmein tuli rastari nijn hänen

murhet

se

sur-

keuden kuulla, että lapset sMisit toinen toistans hänen kohduscms; ja täytyi ynnK
peljätä, että aidingjn piti sijtä kuolemansa
saaman.
Eikö hänen täytynyt suurta wihaa
ja mielikarwamta kärsiä Gerarin asuwaisilda? Ia wijmmein sai hän korkialw ijallän-

sä

suuren murhen hänen hillimättömästä po-

jastans Eftusta, joka saattoi sekä

hänelle u,
sulan sydämen rastaudcn. Ia
kninga suuren wiheliäisyden täytyi sen ujkvwmsen Jakobin ulosseisoa kosta hän paketä Rebekkalle

ni mljenfa edestä,

ja

L

oli hmgen waarasa?
Kaw

2
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Kaxikymmendä wuoua täytyi hänen olla
köyhän paimenen, ja wisun Labcmin tykönä murhella itzensä.ylöS pitämän: la,
nnngä misiikarwauden ja sydämen iurun saa,
tit hänelle hänen omat lapsensa? Dma, ai,
non tytär, häwaistin, ioka sM isän että
jällen menit
äitin sydämen rastautti;
Simeon M Lewi, ja löit kM kaupungin
miekan terällä, ja syörit jsaänsa sijhen wäa,
raan, ntä hän tuli pahoin haisewari maan
tlsuwaisten edesa. la, kuingas on se mah,
tanut Jakobin sydämelle surkiari tulla, to-

sm

sen

sta hänen mkkahin Rakelins mastoin toiwoa

kuoli lapftwwaiwasa? Mika msia oli sillä
wanyalia miehellä, kosta hänen lapsensa toit
hänelle sanoman, että racnelewainen pe,
to oli kuolliaxi rewinnyt hänen rakkaimman
poikansa losephi», ja kosta he
todisiureri, näytit hänelle Josephin kirjawcm hamen, silloin kunnioitettawa mies
niin rasiasti murhetti sitä, emihän tahtonut anda itzensa loydutetta. Ei paljo
jälken, saatti luda hänelle uuden sydämen
murhen, kosta hän makais oman minians,
jota tämä rakas lakobi ei wähan murehtinut; tästä sinä näet, rakaH sielu! että nämät jumaliset miehet, ja myös muut, «j ole
saanet ruusuja myöden tasä mailmasa käydä.

sen

sanomansa

se

sen

Sielu.
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Sielu. Tosin st nijn on, rakas Herra!

kmtengin olet Sinä

heitä siunanut runfalla

ylöspitämjsellä, lambailla ja karjalla, kullal<
la ja hopialla, emi he ole tarwinlm-kulutta
elinaikaans rasittawasa köyhydesä.
I<Lslw. la, se ou tosi. Mutta nnna
tiedän, jos sinulla olis nijn paljon tawaroita, nijn sinä et taidais uijden kantza itzeS
oikein käyttö. Sillä jos minä sinulle paljon rahaa ja tawaraua andaisin, nijn ei olis
ne sinulle hyvdyllisemmät, kuin nenästä tt«
rämä weitzi lapselle. Kmnga pahoin sinä
nijtä käyttäisit? Kuingaahnexi sinä tulisit?
Sinä panisit enammin toiwoas katöwa
rissauden, kuin minun, elämän Jumalan
päälle. Mutta kosta sinulla <i mitsn
johons luottaisit, nijn sinlln täytty minun
ainoaan turwam; kosta sinulla ei ole nnlale
la mailmasa yhtän apua. Jos sinä olisit
rikas, kuinga monda rukousta ja huokausta
jais takaisin, joitas kuitengin nyt sinun köyhydefäs olet minun tygöm lähettänyt! Jos
sinulla olis rahaa ja tawaram kuingas

peilisit? Mutta nyt sinä köyhydesalla nöyränä pysyt. Jos sinulla sulat hywat päiwät olisit, nijn sinun hKuffuttelemises ei
salleis, mäs minua muistaisit, Jos sinulla
olis monda huwää ystäwätä mailmasa, jot-

Lz

ka
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ta sinulle hywää tekisit, mj» sinä luottaisit itzes ihmisiin, ja panisit lihan itzellcs käfiwarrexi; ja nijn, minun aiallisen siunaureni kamta syöxajsit ihiäs iankaikkiseen kadoluxeen. Että minä muilk annan
roita, hywäu terweyden ja muut maalliset
edusturet, sen minä teen, kosta minä näen,
että he nijtä paremmin hallitzewatkuin sinä;
waikka junialattomat enimmästi saawat
osansa täsä elämäsä, eikä ole heillä enä odottamista. Mutta ce, rakkat uston lapset! oletla sangen erinkaltaistt. Monet owat
miät rieffa Kristityt, joita minun täyty aihywillä pä!w'lla minun rakkaudesani
ja pclwosani vidanä; nijnkuin nmutaiuat
lapset owat siitä luonnosta, että heitä pitä
«iwan bywilla säilöillä hallittamaan, nijn ettei kengän saa katzoa karsasti heidän päällens S. «kaltaiset ei woi paljo ristiä kanda; sitä wastan owat toiset nijn lMimättömät että heicä pitä, nijnkuin orhia ja muuleja, aiwan ristillä ja waiwalla lakiari tehtämän, kosta he myödcnkäymifesä woisit
minua pilkata; sentähden minä, sen rakkan
ristin kaurta, pitelen HM alinomaisesa rukoMsa, ustosa ja toiwosa, ja «en mailman
heille karwaxi, että taiwas heille sitä makiammalda maistuis; ja kosta namät owat
oikein

246
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nijnkuin
mitetyt
Datulesa,
oikein
murhen
wid, Job, ja muut, nijn he luinulle taik,
kein rakkaimman tulewar. Senkaltaiset
owat oikein kulda-kristityt, jocka koetella»
nijnkuin kulda pätzisä, ja puhtari löytän.
Näin pitä minun sowittaman itzeni itzekun»
gin luonnon ja mielen-muodon jalken, sitä
myöden kuin heidän uffonsa on heikko eli

wcchwa. Muutamat taitawat kärsiä paljon, muutamat wähän. Sentähden minä
en salli ketan kiusana ylitze hänen woimans.
Tällä lailla olen minä sinungin kantzas elä-

Mutta eckö sinä ole kamala, ettäs
warsin ajattelet, minun sinua ylönandanen.
Sinä luulit, eitä sinun pm peräti nälkään
kuoleman, nijnkuin minä en taidais
ylöspitä ja edeskatzoa; maikka minä en anna yhcäl» ainoata lmduakan olla yhtan päiwää ilman rclwinnota. Taidatkos sanoa,
että minä olen jongun kerran andauut sinun
isowaisna maata laffea? Engö minä aina
ole nijn paljon sinulle toimittanut, kuin sinä
olet henges ylöspitämisexi tarwinnut.
Sielu. la, minun rakkahin lEsureni!
nämät owat kaikki todet; mutta kumga suurella waiwalla on minun täytynyt itzeni ylöspitä lainamisella, ja rastan työn alla pistä
sen palan suuhuni, jonga Sinä olet minulle suonut?
L 4
IL,
nyt.
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lEsus, la, minä tiedän hiiwin, rakas
sielu! mikä waiwa sinulla on ollut.
Sielu. Muna, minun Jumalan'! kuingäs taita Sinun armias Isän-sydämcs "sitä
kärsiä, että minun, Sinun lapses, pltä nijn
surkiasti wetämän itzeni tämän mailman lä«

pitze?

lAsus. Juuri sentähden, ettäs winusse
nijn oleman; ilman
senja pitä
wiheljaisyttä ei sinun pikiusausta, ristiä
dä olcmlin, ettäs koetelluxi tulisit.
kelpaisit,

Sielu. Mutta, minun Wapahtajani!
<ngi> minä ole aina sinuun :oiwonnut? Mi-

nä tunnustan tosin, rakkshin lEsu! että
minun syndinen lihani on usein ollut ratki
hidas ja wastahakoinen, ja on saattaum mi»
«ua napisemaan. Kuitengin olen minä aie
na sitä taas woittanut, ja uston kauita sitä

asettanut.

liLsus. Ia kaikkea tätä mins inyös
tiedän wifusti ratki. Ole ainoastans uffollimn kuolemaan asti, nijn minä sinulle elämän kruunun annan.
Sielu. Nyt, minun lEsuxeni! uuns,
tshdon mielelläni sitä tehdä niinä tahdon
O"rsiä ja karstwäinen olla; mutta sowita
Sinä, o Herra, kaikkia nijn, että minä woin
ne kärsiä. Kurita minua, Herra! nnuta
km«n-
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kuitengin kohtuudella, ja ei Sinun julmudesas> ettes minua peräti hukuttais.

ISsus. la, rakas sielu! minä tahd.sn
koetella sinua, mutta ei nijnkuin hopima;
waan minä teen sinun walituxi murhen pä>

M

Sielu. Mutta, o Herra! ruinga kau»
wan pitä sen wiela päälle seisoman? Ach!
lopeta sitä pian, ja pästä minua riltimikesta.
liLsus. Ole tytywäinen, rakas sielu!
ei minun aikani ole wiela tullut, kyllä muuws kohta tule.
Sielu. O Herra! ei kauwan! ei kauwan' kuorma on minun wasyuänyt. Kuule minun rukouxeni, Herra! ja vm minun
huutoni konvijs, ja ala waikkene minun kyy»
neldeni tähden; Mä minä olen muukalm«
nen Sinun tnkönas, ja wieras, nijnkuin
kaikki minun Isäni. Luowu minusta, että
niinä wirkoisin, ennenkuin minä nienen pois,
ja en sillen tqsä ole.
lEsus. Lakka parkumasta ja itkemästä,

ja pphi
kyynelet; siyä sinun tpölläs
pitä palkka oleman. Tämä sinun waiwas,
joka ajallinen ja kewiä on, faatta sinulle
»iankaikkisen ja määrättömän kunnian. lä,
tämän nykyisen ajan waiwat, ei ole

sen

kmmian wma Kun sinulle ilmoitttan. Kärst
L 5
ain»
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Kilm karsiwaisydM sitä, jolla sinä täällä
turiman: se on Ilän witza, ja ei Pöwelm
miekka. Ole hiljaxens. rakaS sielu! Täsä
witzasa pila wijmmein aiwan Paradisin ruw
sut oleman. Jos ne puhkeisans sinulle kis
wun saattamat, ole tycywä! sitten ne sitä
enämmin wiheriäistä lehteja kandawm, joista sinulle yhtä katomatoinda kunnian kran>
tzia taiwaisa palmikoitan. Sinun mmhes
kääudy ilopi. Sinun-ristin fauwas mahta
Ma ntjn kowa,< kuin hän taita/ nijn pitä hänen wiimein kukoistuman ja kandaman «na>
Hiat mandelit. Sillä minä tahdon sinun loho
dmtH, Nijlckuin äiti poikaans lohdutta. Sitten kuin sinH sinun ristis tien läpi waelda-.
NM'olet, nijn minä korian sinua minun Pawdismi, ja kuiwan kaikki kyynelet lmunsil«
mistäs. SieA kaikki kiwut, kaikki ristit,
kaikki waiwat lakkawm ja unhohtetan.
län nyt lohduta itziäs ja sinun ristiweljijäs
Vaikisa teidä« waiwoisan, että kaikki wijmein
parhan muuttumat.
Sielu, Ach l Amcn! minun lEsureni!
Ne K, o minun makein Wapahmjanit Amm!
«mä Mhdm nyt olla tytHwäinen.
Kmle sielu hurffas
Kuin nm Ztel tussgs
KaKki tuffat waiwat
-

HtzMn

'opun

saawat.

Hf§
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Ole sijs am' turwas
Pysy pyhäin
Pahan ilman peräsi

scuras

Paista väiwä selkiäsi.

Karsi, wälta mailmaa,

Ia

iluo ilkiaa;
sen
Oikran ilon ylhall

Löydät taiwan psydäll'.

Kolmas Kymmenes KmHam^e.
Tutkindo HelwetM.

Sinä surutöin mailma! mitäs
ettäs jumalattomudcllas nijn
ehdollisesti syöxat itzias kadotmeen? Eikö
v!e ketan, joka katu pahuttans, ja sano: mitä niinä sijs teen? Eikö yhtän uhkausta eli
ncuwoa enä auta, joka saanms lijkutta teidän huolimattomat mailmcm haluiset sndamenne, jotka owcn koweMmat rautaa ja
terästä? Ongo sijs nyt. minun katkera kärsimiseni teisä cnwan turha ja hyödptöin?
Olengo sijs minä hukkan lunasiuxen työn
päälleni ottanut? Olengo, minä ilman mitäkin teidän edestän merta hikoillut? Olen»'
go.minä turhan maistanut lMöenn hirmuista waiwaa, ia hukkan tyhjendänyt minun
taiwqllisen Isäni wihan kailkia? Pitukö sen.
dleman turhan, että minä olm tMn
L 6
«nm.
ajattelet,

Tutkindo
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kärsinyt nijn monda ruoffaa ja haa»
ja wcriprimua,
nijn paljo pilkka ja hawäistyriä, nijn paljo
ahdistusta, nijn paljo waiwaa, nijn palje»
pijnaa, nijn paljo mstaa? Kuulkat taiwat,
ja maa ma korwijs minun Kansani suurta
kijttämättömyttä, jonga minä minun omalla werelläni ja kuolemallani lunastanut olen.
tenne

waa, nijn monda sinimarjaa

Nijngös sinun

suiä hullu

Herraas lumalaws

kijtät,

ja tyhmä kansa! ettäs nijn häpialliststi tallat minun kallin ansioni jalwoillas, ja luet itzes nijn korkiaan mwaraan
tnahdottomari? Minä kokotan käteni koko

päiwän, muna tottelemattomalle Kansalle,
joka waelda ajatustensa jälken. Ach! Pnä»
kö fijs minun Hengeni hukkan huutaman
ja aanens korgottaman? Pitäkö nnnun
Dpmajani hukkan rukoileman, itkemän )a
neuwoman? O siiä sokeuna! E ih im set tahdo anda minun Hengem heitans »oiiaista.
O josta he mnawaxi tulisit.
Sielu. Tämä on minun ystäwäni ää«
ni, joka käy ymitarhasans. Q minun Wapahcajani! kuinga smkasti Sinä walitat?
Kuinga sydämellisesti Sum huudat? Ia kui<
tmgiu waiwoin löycy ketän, kuin oua sicä
sydamellenft.

Ach! heidän M kerran, wm«

m

ta
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hiljain, kamman ettei he mndenet etzikko

aikaans.

Sielu. O! mahtawatpa he olla peräti
kuuroit ja sokiat, kosta he ei tahdo nakewäi«
sillä silmillä nähdä, eikä kuulewaisillakorwilla kliulla.

ILsus. Tämän mailman Jumala on
uffottomain taidot sowaifnut, etcei Ewnn»

'geliumin paiste pidäis heille walistaman,
josa minä elämän ja autuuden runsasti heil<
le taritzen. He ewat peräti kuollet synnin
sa, ja mailmaan wajonnet. Minä mahdan
lyödä heitä kuinga kowasti minä tahdon,
liijn ei he kuitengan sitä Mline. Joko niinä otan
sauwan, suloinen, eli sau>
wcm, sirowainen, nijn on heille yhtH
kaikki. Joko minä panen heidän etcens siu»
naunn eli kirouxeii, nijn he yhtä molemmi-

sen

se

sen

sta huoliwclt. Minä olen'andanut
saarelämän kallihiia lupaupa. Minä olen nijn usein ja monda kerta
muistuttanut heille sitä riemullista palkkaa
natta ijankaikWn

ijankmkkisesa amuudesa, nijn myös andanut
ma>
heidän usein ja moninaisesti maista
keutta, että nchä olisin heitä sillä laissa tailvuttanut, ja sytyttänyt heihin ikä-wvitzemiijankaMsen hywyden perän; mutta kaikki on ollm turha. Ming olen myös

sen

sen sen

L?

M

Lutcmdo
sicä
moninaisesti ja stikiäfti kyliä maa«
lanut heidän eteens
hirmuista
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wasmn

sna

sta, eli heiwecin ijankaikkista pijnaa, että he
sen pelwosta löisitrindoihlns ja palaisit pois
pahasta menostaus. Mutta jota kowemmm
minu:, wihani leimaus leimahta heidän sil«
mijns, sitä sokeimmaxi hetulewat. Mut»
ta. jollei he nyt tahdo täällä minua kuulla
ja ttua, nijn en minäkan wijmmein sijnä
Duomiopaiwäna tahdo engä kuul<
suurena
engä
la
tum heitä, waan ilman armota heitä mm»!» kaswo ni edestä hyljätä.
Sielu. O vhtä hirmuista heidän jumalattoman elämänsä palkkaa! O phtä surki»
ata heidän svndisen pahudensa loppua, kuin
on heidän iMkaikkisen kndotuxensa- alku!
Woi kuinga mahtawat nämät mailman!ap>

sit

peliästyä,

kosta he saamat

sen

angarau

Duomion kuulla Smulda, Sinä wanhur-

ffas eläwitten ja kuossuitten Duomari.
ka ei usto.. se kadothan. O kuinga on
täM pm äisil! aani jylffcwä heidän sydämi-

sans

Mengät pois minun tyköäni, te kirotut! sijhen iiankvlciueen tuleen, joka wal»
nnstetm on perkelelleja hänen engeleillens.

häliLfus. la, silloin on
tä alkan a/jongakaltaista he ei tasa mailmaol« MMt> He n tahrolltt uffoa, sitä
Km?

sa
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kuin heille täällä saarnani,, ijankaikkiststa ka»
domresta; mmm fiM h?>idä» pnä, senpähembi; suurimmalla wahingolians, ylön hi!jäin
itze tykönäns koetella ja tina
totuuden.
Sielu. O rakkahin lElu.' eikö sijs siellä
enä ole yhtän aikaa par.innmeen? Eikö he
taida enä, tvaikialla huudollans ja wulitufellaus. saada, Si-ulda mitan armoa?
liLsus Ei suingan, rakas lapsi; täinä
mailma on (e paikka, josa parannus pitä
tehcämän: mailinasa ou ihmisellä aika kä.mdl,'misten; mutta ei siellä Nyt on Armon
aika, nyt sn amuuden päiwä; joka täällä anda hukkan kulua, hän ei taida siellä
tulla antetuxi. Semähden pits teidän, o
ihmiset! parannusta tekemän, kosta tk,wielä taidatte syndii tehdä. Siellä on ylön
hiljain. Sillä mingakaltaisena minä sinua
kuoleman hetkM köhtan, nijn minä sinua
duomitzen. Kuhunga paikkaan puu kamu,
sijnä se maka. Niinkuin sinä caM ajallista elämätäs lopetat, nijn sinä sieltä ijantaikkista alkat. loS se tapahm cpäustosaf
nlu, sinulla kadotus on odomcawa.

sen

saaman

sen

Sielu. Woi hirmmsta kuolemata! ko-

sta joku nijn kuole, että hänen pitä wijmeisnä päiwänä ylösnouseman ijankailki«
sten

Tutkindo
seen kadotuxeen. O kuinga paljo pareinbi
että namät jumalattomat ei mrwitziskcm
nosta ylös, waan saisit nijn kuolla kuin jär»
jetöin luondokappale, joka ei ena ylösnouse,
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kosta se kenai» oy kuollut.
liLsus. Jumalattomain pitä kaikkein haudoistansa ylösnouseman; ei oxikan jää niihin makamaan. Sillä silloin tulewat hei»

dan kadotetut sielunsa ruumistensa kanha
jällcns yhdistetyxi,
päälle euä sekä ruu«.
mis että sielu sais kärsiä hauen hvwin an»
saittua rangaistustans. SW niinkuin he
pitänet ke»
owat mailmast» ustslllsta
stenänsä, kaikisa synneisä japahudesa; nijn
pitä heillä myös molemmilla helwetin luorangaisturesa.
lasa oleman yhtäläinen
S elu. Woi mikä surkeus mahta silloin olla, koffa sekä ruumis että sielu pitä
waiwaa kärsimän? Mutta mingäkaltaisel
pi« sijs kadotettuin lruumlt oleman jälken
ylöslwuftmifen? Pitäkö heidängin tuleman
katomcmomixi ja kuolemattomiri?
liLsus. Kadomtuin ruumit tulewat
tosin kacomattomixi, mutta ei ne tule kirkastemixi, niinkuin uffowaistenruulnit. Mut,
ta cämä heidän ruuminsa kuolemattomus ei
totisesti ole heille amuuderi ja kunniari, waan
kadommi. Wmkka he myös nhn

sen

seuraa

osa

suu»

nsa
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resa helwetin
tustasa etzisit kuolemata, nijn
ei he kuitengan handa lönda. Sillä kuolema pakene heitä. H« rosin lakkamata kuo-

Ktemn, mutta ei taida kuitengan kuolla, sillä
heidän ruumins owal kuolemattomixi tehdyt.

Sielu. Mutta eikö siis helwetin biekki
talda kulutta ja puumtca näitä ruumna,
niinkuin tuli muuton ceke? Pilapa tulen
koko mailman hukuttanwn; mipei st sijs taida kadotettuni ruunm hututta?
Msus. O? rakas sielu! helwetin tulella on senkaltainen woima, ettei se ainoastaus
kaikkein pijnawaisimmasti läpipoltta, koko
ruumin kaikkein sen jäsenden kantza, ja teke
heitä tulisen hijlen karwaisifi, mutta ei kui<
tengan nckän nijsta kuluta, waan se o»

sanomattomalla ja sisimnläifM pijnalla waiwawa sielua, nijn että hän tuffan
tähden ei tiedä, kuhunga hänen pitä käändymän. Silloin synä kadocctusa ruumisa
ei ole yhtän jästndä, jolla ei ole hänen eri
myös

waiwansa.

,

Ia tämä belwttin liekki

pala

ijankailMjti, eikä kostan sainmu. Silla
heidän waiwaus sawu plosastu ijankmkki-

fehen.

Sielu. O! jossa kaikki suruttomat, murpitämättömät ja mailmnn haluiset sy«
dämet täcä oikein ajattelisit; että he sen kaut-

hen
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tulisit peränajattelemmi ja tundemaanl
syndistä elämätänsa.
la, rakas sielu! siihen heillä
ry suuri syy, ja täällä eläisänS ajatustensa
kantza astua alas helwetijn, ja oikein tutlio
tätä kadotenuin suurta pijnaa, ettei he tu»
ta

heidän

lewaiseA eläinäsä joumis tähän waiwan sia«
an. Tämä on

se

järwi, joka tulesta ja

w

Sen Wllä owat ne koiral
lMwestä
ja noidan >a Kuorintekiät, ja murhajat, ja
»pä »umalin, palweliat, ja kaikki jotka wal<
hena rakastamat ja tskewat. Sijhen tule
moni heitetyri/ joka täällä ollesans ei olissicä
afatellut, ja tavty kuitengin wijmmein s»nueisans sinne mennä. Sijnä täyty suuret
ja pienet, köyhät ja rikkat, korkiat ja alhaiset yhdessä asua. He makawat helwetisä nijm
kuollet raadot,
kum teuras-lambat,
waikka ei I>e ole kuollet, ja kuolemalda ijan<
kaikkisesti kalwatan. Täsä namät kirotut
ja ei
tuliset raadot palamat taydesa
kuite!'gan ikänäns ylöspala; sillä Herran
Hengi on sen sylyttäpä niinkuin jongun tu,
likiwisen virran. Heidän täyty maata hirmuiseia ja syngiäsä pimeydesä; suurimman
liekin kessellä on oleroa alinomainen itku ja
pnla.

hammasten kiristys.
Sielu. Ach! minä hämmästyn

ja wä<

risen,
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pystöön,
ko»
ristii, hiuret paHsäni nousemat
ajattelen,
minä
tilaa
kuin
olesiellä
sitä
sta on.
wa
Ach! mistä mahtawat he kestenän»

sä puhua, kosta he, sekä tutut että mndemattomat, täsäpijnasa yhteen tulewat?

Heidän pitä sydämen kiwusta
parkuman, ja hengen ahdistuxesta ulwoman.
Siellä on heillä olewa alinomainen wiha,
pahan suomus, katkerus ja rijta keffenäns;
ja yxi on kirowa ja sadattawc» toistans.
Kuinga aiwan hirmuiseni on
kuuluwa,
kosta yxi kadotettu poika, helwetin liekisä,
on
hänen kadotettua jfins. ja yxi
kirottu tytär kirottua aitians, ja
sinä kirottu isä! sinä kirottu äiti! sinä olet
siihen syypää, että minun nyt tävtt' waiwaa
kärsiä tasa waiwan siasa; Ma sinun pahat
esimerkkis, sinun pahcndawainen elämäs,

s«

sanswa:

sinun huolimatoin lasten-kaswattamifes, sinun pehmeydes, sii un somatoin ja nuria

rakkaudcs minun tugöni, owat
mk
nua tähän pijnaan. Woi! ettäs olet minua synnyttänyt! Woi! että minä olen ime»
nyt sinun
nisiäs! MH! jossa minä
olisin kuollut äitin-kohdusa; O! josti minä
en olis ikänäns nähnyt päiwän walkcutta!
Sielu. Minun rakkahin Wapahtaiani!

kosta

lnjn monet ja erinkaltaiftt jumalatto-

mat

Tutkindo
mm foklmduwat hclwecisä, nimittäin, Chri<
stttyt ja Pakanat; pilänekö heidän sijs yl)<
deilkaltaiftn w> lwan kärsimän, taikka tuleko
yri koweinulin waiwatuxi kuin toinen, sitä
myöden kuin hän on useimbia ja rastain»
bia ftndeja mailmasa tehnyt?
la, minun lapseni! Sodoman
asuwaisille on huokiambi olewa kuinKaper-'
naumin. Christityt, joilla on Ewangeliulmn
kirkas walkms o!l«t, ja ei ole kuicengan usto»
net, pitä kärsimän köwemman pijnan, kuin
Turkkilaiset ja Pakanat, joiden silmijn Cw>
angeliumi ei ole nijn-kirkkasti paistanut. Sil«
lä sen palwelian, joka tiesi Herransa tahdonpa ei ilzens wolinistanuteikä tehnyt hä»
mn tahtonsa jalken, täyty, paljo haawoja
260

kärsiä. Joka taas ei tiennyt, ja kuitengin
teki haawain ansion, sen pitä wähemman
haawoja kärsimän; Mä kenelle paljon an-

on, sildä palion etzitän, ja jonga hal<
duun paljon on annettu, sildä enämbi anotan. Siiloin pitä myös wrannein ja wew
koirain, niinkuin Pharao, Herodes, Nero,
ja muut senkaltaiset,/nuremman piinan kärsimän, kuin muut. Silla woimallistt woimallistst rangaista», ja millä joku syndiä
Ake, silla hän myös waitvotan.. Rikas mies
walitti hällen palawan ja tulisen kielensä ylinettu

Helmeristä.
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tze, ja anoi ainoastans yhtä wedenpisarata,
sillä sitä jähdyttäxens. Mingäcähden? Jo,
sentähden, että hän täällä eläijäns oli sillä
syönyt, juonut, pilkcitwm, kiroilluc, wannonut, puhunut kaikklni sia hulluja puheita ja Mmuxia, nijn m.)ös lamanuc pahen<
dawaista irstaista lauluja; semahden täytyi
hänen myös kiromsa kielesäns kowimman
waiwan kärsimän. Ia nijn picä kaikille
muillekin katumattomille syömäreille ja juo»
Mareille käymän. Sen siaan mä he tääl-

lä mailmasa owat huwitellet heidän kielensä
herkullisella rualla ja juomalla, ja jokapäi»
wäista juopumusta noudellet, Mä heitä silloill helwetin pikllla ja mlikiwcltä waiwattaman.

O kuinga pitä kiroilioitten, Jumalan pilkkaitten, panettelioitten ja suupalttoin kielet siellä palaman helwecin liekisa,
synnin, häviän ja pahuden tähden, kuin he

sen

täsä mailmasa owat kielellänsä tehnet. Niinwaras jaryöwäri owat liidän käsiänsä waa-

kuin yxi korkorahan ottaja, yxi ahne, yxi
rin käyttänet, heidän,Lähimmäisensä omaisuden ja tawaran, hengen ja elamxen wahingoxi, nijn pltä näiden synnin orjain sitä
suuremman wmwan kärsimän nä>sa jasenisä. Jos irstainen ja huorimekiä on syndstä
huwitusta etzinpt muille rutiininsa jäsenille.,

nijn
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nijn' pitä
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hänen

myös

totisesti nijsa sitä suw

«emman-waiwan kärsimän; ehkä kuitengin

pieningin waiwa helwetifa on olewa rastambi, kuin kaikki se waiwa on, jota ikänans
täsä mailmasa taitaisin ylös ajatella eli ulos
sanaa. Rakas sieltU kokoa yhten kaikki
taudit ja waiwat, joihin joku ihminen jo»
sius on jomumtt, nijnkuin hambain särkemisen, pään särkemisen, sydämen polteen,
jalka-taudin, kiwi-taudin, pistoxet, ja, lapsynnyttäjän kiwut ft» waiwat. Kokoa yh«
teen kaikki ne hirmuisimmat pijnamisen muodot, joilla pöwelit ikänckns owat täsä mailmasa jongun ihmisen pijnannet, joko hän on
tullut tuliMn pihdeillä rikkikistomft', nylje«
tyxi eläwäldä radelduxi, poltetun, paistetuxi, öljysä keitetyxi, kuoliari sawustutuxi, kuumalla mlikiwen wedellä waletuxi, eli muilla kaikkein julmimmilla wmwoilla kuoliaxi
piinatun Jos myös kaikki waiwat, tauja hetdit ja pijnamisen
pandaisin,
ijssnkaikkisen
pijnan
wetin
rinnalle
nijn owat he kuitengin taman suhten niinkuin pieni karpaisen-pistin. Eilla nijnkuin
ei yhdengan ihmisen kieli taida ulos sanoa
eli
elämän
suurta lion ja kunmata; nijn ei taida myös
yhdengän ihmisen ymmärrys käsittä eli tutkia

sen
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kia ijankaikkisen kadomren sanomatoinda
waiwaa ja tuskaa helwetisa. Semähden
on kaikki, mitä sanottu on näistä helwetin

waiwoifta, sijtä

hirmuisesta

hajusta ja kau-

hiasta pimeydestä, sijtä kuolemattomasta ma«

dosta, ja tnlikiwellä pala-wasta järwestä, ainoastans wertausten alla puhuttu, että teille ihmillisellä ja maallisella tawalla helwe-

tin werrawinda

tustaa

ulos

maalsttaisin.

Sielu. Woi kuinga hirmuiset owat nä,
mat kaikki kuulla. Ach! woi nijtä, joiden
täyty wijmein tätä itze työsa koetella ja ulos
seisoa! Woi surkeutta! ach! eikö sijs olekan
kostan loppua tälle helmen» tustalle toivomista?
liäsus. Nijn kauwan kuin Jumala Iu«
majana pysy, nijn kauwan on myös tämä
waiwaa pysywä. Niinkuin wanhurffasten
amuus ei kostan lakka; nijn on myös kadottttuin pijna ja waiwa olewa loppumatoin.
Sinä mahdat ajaturillas käsittä nijn pitkää ja suurta aikaa, kujns ikänäns tahdot,
nijn on se kuitengin ijankaikkisuden
mäistä alkuakin wastan tyhjä ja ei mitan.
Aftta «ees: jos yhtä Sirkeliä eli paperia
taittaisin kääriä ymbän koko maan pijrin,
wijsituhatta ja neliä sam penikuln.aa, ja
taas kääriä
ulMri tuhannen tuhatta
kma,
-

sm
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kerta, ja sijhen paperijn olis kirjoitettu, nijn
paljon kuin mcchtuis, se luku yhdexän, sil»
la toiwMa, että kosia tuhennen kerta tuhatta wuotta owat kulunet, nijn ensinunHlststä
yhdexän lugusta olettaisin pois se luku, yxi,
ia sitä tthcäisin jokaitzen tuhannen kerta tuhannen wuoden perästä, sichenasti että ensin
mainitut phdexän lugut olisit puuttunncc;
kosta nyt se pitkä aika olis kulmim, jos sit«
tä taas sitä luwa kymmenen tuhannen tuhatta kertaa uudistettaisi!,, ja, nijden puut»
tuisa, helwetin ijankmkkmen waiwa loppuis.'
taikka jos yhcä hieca wuorta, taiwan ja
maan suurudesta, sillä tawalla lopemtai,

sm, fttä yfi

hikta-jywainen jokaitzen tuhannen kerta tuhanen wuoden perästä sijt.ä
pois olettaisin; ja kosia se wuori
M
puuttunut, nijn koko lnertä siliä lcu!la tyh<
iettäisin, että ainoastans yxi pisara schä
itzekungin tuhannen kerta tuhannen wuode»
perästä pois olettaisin; ja, kosia nyt tällä
tawalla se suuri hieta Wuori ei enä oliskan,
ja kaikki ineret olisit tyhjendynet wedestä/
jos sittengän kirottuin waiwa helwetisa loppuis, nijn olis tämä heille tosin furkiari,
kuiteNgin joxikuri lohdutuxexi. Muna katzo!
kadotetuilla ei ole sitäkan lohdutusta. Heidän pelastuxensa on mnhdotoin. Kaikkl toi"
wokm mumoMa on turha.
Sielu.

Helmeristä.
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Sielu. Ach! eikö tsmän pidais nyt taitaiwutta yhden mailman lapsen sy»
dändä mieleens malttamaan ja parannusta
tekemään? Eikö hänen halunsa sundijn mahdais tämän kautta tulla tukahuteturi, ja kaik,
ki maallinen ilo hänelle karwaxi sapexi muutlua? Eikö hän mahtais kauhistua kaikkea
sitä kuin syndinen on, koffa hän ajattelis sen
päälle, ijanraikkinell?
IlLsus. Ach! he owat jo ylön kowln
paatunet. Se sana ei pysty heidän sydämeens.
Mailman ajallisella hekumalla he aikowat
helwetin katkerata walwaakin makeutta. He
mmuitzewat trumbuilla jakandeleilla, ja iloi»
tzewat huiluilla. He wanhenewal hywisä
päiwisä, ja menewät silmän räpapxes helwemjn. Ach! woi nijtä, jocka warahin huomeneldain ylhällä owat, juopumusta voittelemaan, ja istumat hamau yöhön asti, että he wijnasta palawaxi tullsic. Joilla owat
randelet, harput, trumbut, huilut, ja wijna
heidän pidoisans; ja ei katzo Herran tekoa',
oka tottele hänen käsialans. Sitä warten
on helwetli sieluns lawialda awannut, ja
hänen kitans on ammollans ilman määrätä,
että mennä sinne alas sekä heidän kunnialllstns että yhteinen Kansans, stkä heidän
taman

sanan

rikkaus että iloitzewaistens.
M

Sielu.
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Sielun pyspwaisin
Sielu. O minun lEsuxeni! warjele
minua armollisesti senkaltaisesta irstallisesta
uppinistaisudesta, ettei minun täytyis sitä wij»
mein sydämen kiwulla ja hengen ahdisturella
helwetin waiwasa mara. Ia ksffa minil
heikkoudesta syndiä teen, ach! anna minun

silloin warsln wahwalla ustolla wastanotta

kärsimises ja kuolemas, ja
omista ihelleni Sinun ansaitun wanhurstau»
des, ettei yhtän kadotusta minusa löytyis.
Sinun kallin

Anna minun alati walmisna pysyä, josSi»
nä tahdoisit minua mailmasta kutzua, kosta
minä wahin sitä ajattelen.
lAsiw. Minä neuwon sinua uskollisesti,
rakas sielu! ettäs aina waeliat Herran pel»
wosa, ja anna: kadoteltum hirmuisen parun,
sinun yxiwakaisexi waroituxexes, warhain ja
hiljaln soida sinun korwisas. Sillä joka
usein helwmiä muistele, ei hän huoklasti sij<

hen

wajo.

Ensimmäinen Nellättakymmenes Kanstapuhe.
Sielun pysywäisin Lepo.
Woiturhmta! turhutta! wol
turhuden wiheliäispttä ja katowaisuc»
Minä ylen huwitustaniMwt lähes kai,

»«-

ta!

k^sa,
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löytywät,
kisa, kuin mailmasa
mutta en ole
mitän löytänyt auringon alla, kuin pysywäiseri hywäxi nimiltä taittaisin. Kaikki owat
waiwaa täynnäns, nijn ettei kengän taida
sitä ulos sanoa.
lEsus. Rakas sielu! etzi minua, sinun
lumalatas, nijn sinä löydät kaikki, ja n«»

nusa sinun suurinda huwitustas.
Hywyys!

Sielu. O Sinä korkein
kuittaa kauwas olen kuitengin minä Sinusta
exonyt? Minä pyrin Rikkauden perän, ja
luulin, sen kautta sawuttani suurinda onnen»
Mutta, kosta se tähän aikaan on wälikap»
pale, jongakautta muim haustmuria ja etuja
woitetan. Minä ajattelin suurimman onnellisuden sijnä seisoman, että mitm taivaisin koota paljo hopiata ja kuldaa, että minulla olis paljo palwelioita, ja pijkoja, ja
palkawakeä, monda peldoa, nijttua, yrtimr»
haa ja krydimaata, asua simrisa ja kamlstetuisa huoneisa, että minulla olis paljo lam»
baita ja muuta karjaa, nijn myös arkut ja
aitcat täynnä, jotka runsat elatUM andai»
sit, toinen toisensa perästä.
lEsus. Petetty sielu! O kuinga sokia
sinä oiet? Kulda ja rahat, huone!-ja kar»
tanot, owat sula tomu ja loka; mitäs tai»
tawat ne ama? Mingä huwltuxen taita»
M «
wat
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Sielun pyfywäisin.

wat ne anda?

TahdotkoS sinun taiwallista
suluas tällä loalla rawlta? Mitäs on nir-

hembi, mitäs on katowaifembi, kuin rikkaus?
VbdestH ainoasta pitkaisen leimauxesta taitawat kaikki »hdesä silmänräpayxesä
musertua ja tyhjäri tehtä; etten minä mah,
da mainita tuhatta muuta onnettomutta jot<
ka taitamat jättä sinua tästä sinun laadeNm

sta onnellisudestas tyhjäri.
Sielu. Mutta hekuma oli nijn kawals,
että st liehakoitzemisellans minua sowaisi,
että minun piti hänesä korkeinda onnellisutta
löytämän; smtähden minä aiwcm sitä etzein,
haussuna;
kuin taisi minun lihani ja
ja kaikki mitä minun silmäni toiwolt, annoin

mins heille, ja en estänyt minun sydämeldani yhtän iloa. Minä ilahmin korwiani su,
loisimmilla kandelitten lauluilla, minun ha<
jucmi kallihimmilla öljyillä, ruusuilla, neg»
likoilla ja kukkaisilla, minun makuani herkullisimmalla rualla ja juomalla. Za, koko
mmun ruuminij piti täydellisesti tundeman

ihanaisinda

iloa ja

suden.

Ia silloin
suurimman onneili-

huwitusta.

minä luulin ennättämni

O sicä sokiata hullutta! Cinä

kallis ihmisen lapsi! pitäkö tämän oleman
sinun järjellisen sielus korkeimman parhan,

ja

Lepo.
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sinä huwitta sinun

taitojas

sil<

lä samalla, kuin järjettömillä luontokappaleilla owat yhteiset sinun kanstas naytitaxens?
Elkö.s häpeä niin lokaan polkemasta sinun ka!»
lista sieluas, että sinä hyljät hänbä ylönka,
tzottawain himoin orjari? LuuletkoS että si»
nun sielus lepo taita nijn surkian orjuden al»
la pysywäinen olla?
Sielu. Ach, minun rakk.ihin lEsuxeni!
minä olin, sen pahembi! silda hulludelda pe»
letty) ja olin luuri lähM, minun laadellun
Wnelliftideni keffellä, syöxämäsä itziäni ljan-

kaikkisesti Pysywäiseen

onnettomutten, jollen
minä, Sinun kutzuwaiselda armoldas ylitzewoitetcu, olis nähnyt, että tämä hefuman«
lie wei heitä päätänsä myöden helwetijn, job»
ka sitä waelsit. Senlähden pyörsin minä aikaisin takaperin, ja rupeisin muulla lailla

huwitnstani etzimään,
suurefa
kunniasa ja korkiasa arwosa; nijn että

minä pyysin kijpua korkialla ylös, ja tulla
muiden edellä mailmasa kunnioiteluxi niin-

kuin m

Jumala.

Sinä waiwainen ihminen Ml»
huit yhdestä paulasta toiseen; Sinä eheiekun,

niaca,ja sijnä

sinun httwitustas. Minga pe-

rän sinä olet kurkistellut?

sawun,

Yhden

warjon,

tomun ja tyhjän tuulen/ ei tingan
M 3
muun

Sielun p^syrvaisin
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perän.
muun
Mitäs kunnia sinua hyödyttä,
joka ei ole sinun waan toisen wallasa? Si»
nä saat sitä, nijn kauwan kuin muut tahto»
wat sinulle sitä osoita. Mutta jos he sinu,
sta luopuwat, nijn sinun kunniaskln kato.
Muäs sijs on huikelewaisembi, kuin tämä
turhus? Ia sinä tahdot kuitengin tolwoa
synä
pysywäistä hywaä.

saawas

Sielu. O rakkahtn lEsu! niinkuin Si,
nä sanot, on, sen pahmbil minuliekin käyn-

Sentähden

niinä wiela menin, ja etzein
minun huwitustani maallisesa wijsaudesa
ja raidosa, minä käänsin sydämeni oppimaan
wijsautta, ja hullutta, ja taitawaisutta. Mi<
nä oppein monia tietoja, laitoja ja kielejä,
ja ajattelin wijmein löytänenl nijsä minun
nyt,

sieluni totista onnellisutta.
ILsus. Ach! sinä olet samalla lailla lä-

jäkin trynyk Siliä kusa paljo wijsautta
vn, sijnä on myös paljo mielikarwautla: ja
on tämä onni nijn katowainen kuin muutkin.
Sielu. Nyt, minun rakas lEsureni!
kl, sta minä täsäkin olen petetty, kuhunga mi<
nä sijs kanrän itzeni mailmasa, «tta minä
huwitustaoi löytäisin? Minä olen Noan kyh»
kyisen kaltainen, joka Arkista lensi ymbäri,
ja ei lölxmyt kusa hän siu jalkans lewätta.
lÄsus. la, se on tosi,rakaS sielu! sinä
et

Lepo
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löydä kusan oikiata lepoa ja iloa. Sen»
minun armani, minun ihanai,
tähden
seni, ia me; tule tänne, ja kätke ihesminun
haawcuni wuorewraksthin ja kiwiraumoiyin,
nijsa sinä sen ockian
pysywalftn lewon ja
rauhan löydät.
Sielu. Ach ja, minun lEsureni! Minä
tulen Sinun tygös, ja luowun kaikista maal<
lisistä. Ota minua wastan, nijnkuin Sinun
kulkewan mettises, niinkuin Sjnun exynen
ja poiskadctltun lambas, joka ei ole mualla
lepoa löyllnyt. Istuta minua Sinun helmaas, sulje minua Sinun rakkaudes syliin,
paina minua Sinun rinnoilles, ja annn mi»
nun Sinun tykönäs suloista lepoani saada,
nijnkuin lapsella on äitinsä helmasa.
I'Tsus. Tule sijs tänne, ja istu waret

nouse

sen

sen

joja, jota sinä anot: Minä wirwotan

sinua

wijnaleileillä, ja wohwistan sinua omenilla:
kojkas olet sairas rakkaudesta. Minun wa<
käteln on olewa sinun pääs alla, ja minun oikia käteni halaja, sinua. Nuku ja lepä ratki rauhallisesti ja suloisesti. Minä tahdon maunotta Jerusalemin tyttäriä metzs
wchten ja naaras peurain kautta kedolla,
ettei he herältäis eli waiwais sinua, sijhena»

sen

sti kuin sinä itze tahdot. Katzo, mitä sinä
ikänäns ol«t mailmasa etzinyt, nijtä sinä kaikM 4

kia

Sielun pxftwäifin
kia mmusa löydät. Jos sinä hMjat Rikkautta? Täsa minä annan sinulle sen kaliin
SKun tawaran, nimittäin, Itzeni, kaikken
kuin minä olen. Kosta Minä,
sen
se korkein paras, sinulla olen, nijn sinä et
tarwitze mitän Muuta toiwoa, anoa eli ikä»
wöicä, olkon se taiwasa eli maan päällä.
Ia tämän tawaran eikä perkele eikä mailo
ma taida sinulda poisryöstä. Senkaltaisena
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kuin minä olen ijankaikkisesti tähän asti ollut,
senkaltaisena minä aina cdespäingin pysyn.
lElus Christus eilein ja tänäpän, ja myös
ijankaikkisesti Etisinä tarwitze peljätä miwahindäkän
muutosta eli waihetusta,
pysyn
mjnkuin
minä
siitä
minä olen, jami<
nlm wuoceni ei lopu. Taiwas ja maa pnä
hukkuman, mutta minun sanani, nijn myös
minä tze< ei pidä smnga" hukkanduman. Jos
janot Hekumata: Minun tykönäni sinä
iuotetin
niinkuin wirralla. Ia se on
sillä
joka on nijn paljo kov
n
hekuma,
senöUtain
kiambi kukkeamuura
kuin taiwas
on korkiambi maata. Jos toiwotat itzelles
Runmara: Minusa on minun taiwallinen
Isäln sinua knnnioiltawa, ja tekewä sinua
laiwan Droltni!!g'p!, joka olet kaiMm tähtein päälle korMenu, Ruhtinat, Herrat ja
kunnlasa; mutta nijn
HaNitzial

nusa

sm

>

suuresa

suuresa

Lepo
ei ole, kuin
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se, joka Jumalala
he
pelkä. Ia tätä kunniata ei taida yxikan su
nulda pois otta. Jos N>ijsaus vn se,
jollas pyydät itzeäs hauffutta ja tydyttä,
Minun tykönäni sinä löydät kaiken wijfau»
wijsauden, kuin ylden vikian lahten;
häldä on; jonga minä olen itze, Isänijahel-jo»
moista, tuonut teille alas maan palle,
ka teitä oikein ymmäuäwäisiri teke. Senlähden luowu nyt pois kaikista kuin maal-

suunsa

sen

liset

owat.

Sinä saat ne

tuhannen kerta

jalonnnasti nunun tykönäni.
Sulu. Pois mailma, kaiken sinun llos,
tawaras, korkeudes, arwos ja kunnias kan?
sa. Se on kaikki turha meno, joka ei pysy
yhtän silmän räpäysta ilman muutorem.
Pois lihan himo, silmäin pyyndö ja elämän
koreus. Mailma kato, ja hänen himons;
pysy
mutta joka teke Jumalan whdon,

se

ijankaikkisest. Sinun puotees, nmmn lE<
supein! minä tästedes itzcni pidän. Sinufs

oinoafa minä tahdon itzeni hnwitella

ja iloi»
Sinä olet minun tawarani, minun kunniani, minun wijsandeni, minun kaiM kai»
kisa, jota minä halaian. Sinun kantzas
minä tahdon M yhdistettynä ja kijnnisidov
euna, nijnkuin oxa kannosans, nijnkuin järuumisans, nijnkuin ruumis Mns kans?
ta.

sen

M

§

fa>

Sielun Christillinen
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sa,

nijnkuin marja wijnapuun kansia, mjn»
kuin lammas Paimenensa kantza, nijnkuin

Morsian Plkänsä kantza. Minä pysyn

vri,

näns Sinun omanas, ja Sinä minun. Si«

nust' cn tohoo minä ikanans enä ijankaik»

kisesti

anda minua eroitetta.

Toinen Neljättakymmenes
Kanstapuhe.
Sielun Christilllnen Tytywaisys.
Kuinga ihanainen olet sinä/ finH
Päämiehm tutär! Kuinga ihana on
sinun käyndöo kengisaS? Kuinga ihana ja
suloinen olet smä minun armani, hekumasa;
sinä olet kokonans ihana/ ja ei sinusa ole
phlän wirhe.
Sielu O, minun lEsuxeni! minH olen
Sinun silmäis edesä nijnkuin rauhan löy»
laja. Sillä se kaunistus kuin minulla on,
on sinun wanhurffaudes, wiauomudes, ja
Pyhydcs, jonga Sinä sijnä Pyhasä kastesa
olet Mlwu pukcnut. Sila muutoin
»a en silingan Sinulle kelpais.
I<Lsus S.na kelpat minulle hywin, ra-

k.,s

sielu! sillä sinun kaumliuxes

minm, wMI Wllmen,

Kun

«l ole ulky-

fydamesäs.

Silly.

Tptywäishs.
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Sielu. O, rakkcchin IElu! anna ml»
nun siis aina tasa kannisturesa, löytyä.

liLsus. Katzo sinä ainoastans «ees, et»
täs aina pysyt senkaltaisena kums olet, ja
pidä itzes usiosa minun tygöni, nijn sinä et
m!e hapiaän. Mutta kaikki, iotka minusta
heitäns erltlawat, ne hukkumat.
Sielu. Ach! se ongin minun ainoa iw>
ni mailmasa, että minä itzeni Sii un sr^"'
pidän, ja panen minun toiwoni Sinun paul>
les, o Herra, Herra! ilmoittamaan kaikkia
Sinun töttäs.
liLsus. Mutia, minun rakas-sieluni!
mitäs itzestas amttclet,
minä t.chdoisin
Luulitkos, etts
5
eteliä?
ristin kantza sinua
sinä silloingin löytyisit aina ustoi isna?
Sielu. Koettele minua, ja tutki minun
sydämeni, mjnkuuis tahdot; minä tahdon
aina olla kachwäinen, hiljainen ja tytrwäi»
nen.
lEsus. Minä tahdon
wahingon kautta anda sinun kcnkcsta
stidestas t hjäxi jädä, nijn kuin Jobin. Ml»
nä tahdon sallia warkat ja ryöwartt ryöstä
siinilda kaikki «itä sinulla on, ja syöstä sinua suurimbaan köyhyteen.
Sielu. Tee sen, Herra! Sinäpä slet ne
minulle andanut; sijs on Sinulla oikeus mj»
M

6

ts

2?5

Sielun Christillmm

ta poiskin otta.

Kiunty ja ylistetty olkon
Sinun Nimes. Alasti olen minä tullut ai»
tjni kohdusta ia alasti pitä minun sinne jäl<
lens menemän, ja kuoleman hetkellä ei mi»
tän myötäni otta. Minä taidan nöyrä olla,
ja taidan myös korkia olla; Minä olen aina
ja kaikifa harjoitettu, taidan rawittu olla

ja isoja, hyötyä ia köyhtyä.

IlLsus. Mutta

jos

minä sallisin sinua

maan kulkemuxeen ajalta,

ja sitä totuuden
tähden, kaikkia tawarottas pois kadottaisit?
Sielu. Minun rakkahin lEsuxeni! Olet»
M Sinä itze omalla esimerkilläs täsä asiakäynyt, kosta Sinun räy,
salyi,minun edelläniynnä
lapsuwsas,
Sinun rakkain Wan«
kantza,
pakoon mennä.
isänmaaldas
hindes
Miren sijs minakln mcchdms ristiäni otta
päälleni, ja Sinua seurata? Pmtzi sitä, niin
me oiemmakin täällä wierat ja muukalaiset,
ekä ole meillä täsä pysywäista kaupungita,
wa«n miewalsta me etzimme.
lEsus. Muta jos minä annan sinun
mu, tamia wuosia tautiwuotesa maata.
Sielu. Kuitmgm minä pysyn alati SiNM tykvnas; sillä Sinä pidäc Mnun oiliastä kädestäni. Jos en minä wida SiNua patwella terwenä ollesani, nijn tahdon
Minä tehdä sitä taudiiMi. Kuin minä mur>
.

heismi

Tptywäisys.
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Heljäni olen, nijn minä ajattelen Jumalan
päälle; kuin minun hengeni on ahdisturesa,
nijn minä puhun ja rukoilen.
Mutta jos minä en tahdois kuuli
la sinun rukouxes, ja ynnä minun lohdutu»
peni sydämestas pois otta?
Nijn minä tahdon ainakin kapäälle, ja minun autnudeni lu,
Herran
tzoa
malata odotta; minun Jumalani on minua
kuulema. lawaikka Sinä nämat salat sykuitengin,
dämesäs, nijn minä tiedän
kyllä to«
ettäs
minä
sen
Sillä
muistat.
deri tiedän, joka Jumalala palwele, st kiu»
jälken lohdutetan, ja murhista pelastetan, ja kurituxen jälken löytä armon. Sil<
lä et Sinä mielisty meidän kadvmren; sillä pahan ilman perästä annat. Sinä Au<
ringon paista, ja parun ja itkun perästä täy»
tät Sinä meidän iloNa.

sen

sen

sauxen

liäsus. Mutta

jus minä

peräti

heittää

sin sinua pois minun kaswoni edestä, engä
yhtän armoa enä osottais?
Sielu.

Ach!

minun

lEfureni! sitä

et

Sinä suinaan taida tehdä. Se olis Sf<
nun puhdastaja stlkiätä Sanaas wastan,

Sinun kalleita lupaurias wastan, ettei yri»
kän tule häpiään, joka Sinua, odotta. Sen
päälle minä luolan ja itzenj perustan. Sillä

M7

lulllK'

Se Hengellinen
Jumalan wahwa perustus pysy, joka tällä
kljnnitetty on: Herra mnde omans. la,
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jotka Sinuun turwawat, ymmärtämät että
Sinä toiinen olet; ja jotka lujat owat rak,
kaudesa, et Sinä salli Sinusta luowumta;
sillä Sinun Pyhas owat armoja ja laupiu»
desa, ja Sinä katzot walimitas.

lEsus. Rakas sielu! siinä sinä sangen
oikein teet. Pysy lujana läsä
aikonw
sesas, ja älä anna eikä perkelen, eikä mail»
Man, eikä sinun oman lihas sinua siltä hää»
ta eli eroitta. Sillä minä olen kerran wan«
nonut minun pyhän Nimeni kautta. etten
minä sinua ylönanna, ja minä taiwasam pi«
dän usiollisesti minun lijttoni ja tomudeni,
«ttä sinun pitä ymmänämän, että minä olen
Herra, ja e«ei yrikän tule häpiään, joka
minuun toiwo.

smun

Kolmas Neljattakymmenes

Kansiapuhe.
Se Hengellinen Paradisin Puu.
<>Asus. Kuulkat minua, te pyhät lapset,

ia kuswakat mjnkuln istutetut kukkaiset
juoxewan ojan reunalla; ja andakat «lakia
haju teistan, nijnkuin pyhä sawu; kukoistit-

k« nijnkuin walmut, ja hywälle

haisekat.

Sielu.

paradisin

puu.
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Sielu. Ö lElu!Sinä taiwallinen Pr»
titarhan-Mestari! ora Sinä waarijaminu,
korja

sta, Sinun piskuisesta istulurestas,
minua, Sinun Vrtitarhasas, että minä sijnä kaswaisin ja wahwistuisin.
Minun rakas sieluni' Minä
olen kerran sinua istuttanut minun Seura»
kundani Paradisijn. Sijnä sinun puä wiheriöitzemän niinkuin Palmupuu, ja kaswa?

man nijnkuin Sedripuu Libanonisa. loika
owat istmetllt Herran huonesa, pila wihe»
riötzemän nijnkuin Jumalan kartano,sa. Heidän pitä wefoman wieiä wanhudesans,

hewihannot oleman.
G»elu. la. minun lEs- xeni! uston kaut»

delmälliset

ja

ta ininä tosin seison Sinun hengellisesti rr»
litcnhasas istutettuna, nijnkuin puu wesiolain
tykönä, joka hedelmäns anda ajal!ons,ja
hänen lehlens ei warise. Muna kinsauren,

murhen,a wainon tuulitpäät pmchawat ja
sysäwät nijn angarasti minuun, että minä
pelkän, että ne, sen pahembi! woiwat mi»
nua peräci kaam.
Sitä sinä, rakas sielu! etmah»
da pel-äca. Minä olen taffyn.antanutpohjatulliesse ja lounatuulelle suhaldamaan minu, kryommni lapitze, «tä sen yuit wuo-

taisit.

Sielu.
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Sielu.

Se Hengellinen
Mutca Herra! ne puhaldawat

ylön kowin, ja huisiimawat ja tungewat
ylön wäkewästi minun päälleni.
lAsus. lom kowemmasti ne puhalda»
wat, sitä wahwemniaxi sinä juurrut uffon
kaucta. Olä peliä, kyllä sinä pysyt seisomaKawahda ainoastans itzeS synnimmatoin myrkyllisistä puremisista, jotka huokiasii
taitamat sinua »vahingoitta, nijn että sinun

sa.

täyty lakastua ja kuiwettua.
Sielu. lEsiU Sinä taiwallinen Prttitarhan-Mestari! warjele Sinä armollisesti
sijta, niinkuin Sinun nuona ja sangtn

heikkoa

wesaas.

liLsus. Katzo itze

ettes, ettei Sunw

sinua pure: ettes tulis lai>
stari ia surutcomaxi sinun Christillisydesäs:
ettei sinun jokapäiwäinenrukouxcs, silmn Iu»
malinen kijwaudes, sinun hartaudes katois

tomuden mato

ja sammuis, sinun syndisen lihas moninaiyllylysten koutla. Kawahda itzes, ettei
myrkyllinen ylpeyden «mato sais sinua
purra, nijn että sinä, nijden lahjain tähden,
joitas olet minulda saanut, tahdoisic itziäs
muila parembana pita, taikka luulla sinuas
lumalisudesas pyhemmäri, kuin sinä lotise»
sti olet. Sen kautta owat monet kaunit
Puut minun Seurqkmidam Vrttitcrhasa eur»

stcn

se

paradisin puu.
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melduri ja sentähden tuleen heitttyri tullet.
Katzo etees, ettei Hekuman-mato imis pois
parhan nesten ja woiman, nijn että sinun sy«
dämes raffautctan ylönsyömlsestä ja juomi»
sinä
sesta ja muista senkaltaisista;ja sillä sijcäpuuxi.
pian taidat tulla kuiwari
paljaxl
Wielä kawahda itzes silda myrkylliseldä Ah»
muden ja wijsuudewmadolda. Sillä joS
sinä tahdot kukoistua ja hedelmätä kanda,
nijnkuin hywa puu: nijn sinun pitä andäman sinun Lähimmäiseskin näitä smlin he,
delmitäs hywsxens nautita. Anna kaikkinaiset hywät hedelmät löytyä sinun owcs takana, mä ihmiset näkisit sinun hywät työs,
ja kunnioittaisit sinun Isaäs, joka on mi-

waisa.

Sielu. Kaikkia näitä minä tahdon tehdä, rakkahin lEsu! ainoaftans istuta Sinä, kasta Sinä/ja anna myös armollisesi

shhen kaswannol^
lEsus. Minä tahdon korjata
watta sinua,

ja kas,

sinä ole, »ijnkuiu
se hcdelmätöinamoastans
fijkuna puu, josa minä ehein
hedelmätä, mutta en löynnyt.
Sielu. Olkon se kaukana minusta! S>'b
lä minä hywin tiedän, että kirwes on jo
du senkaltaisen puun juurelle; silla jokainen
puu,
et
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Se usto Uinen
puu, joka ei tee Hywää hedelmätä,
pois ja tuleen heitetän.

Hakalan

Sentähden katzo, ettäs kannat

howia hedelmita,

ja ei pahoja marjoja, nijn»

kuin se pahan tapainen wijnamäki teki.
Siew. O minun lEsuxeni! waikka m<<
nun hedelmäni ei ole nijn runsat, nijn Sl<
nä kuitengin tydyt, kosta ne ustowaisesta fy»
damestä ulos lähtewät.
Minä tydyn rakas sielu! sissä
mlnä arwan sinun hedeimitäs, ei niiden pal<
jouden, waan nijden rchellisllden ja hywyden
jälken. Kalwa sijs nyt sillä wälillä ja wi»
heriöitze täällä mailmasa, siihen asti, että
aika tule, kuin sinun pitä sijmamän ja uudesta istutetlaman; silloin minä tahdon au,
tnallisen kuo'eman kautta olta sinua tämän
mailman yrttitarhasta, ja sijrlä sinua minun
laiwallifeen Paradlsijn; si;nä jasinun pitä,
wiheriöitzemän, kuko stuman,
hedelmitä
kandaman alati ja ijankmlMsti.

se

Neljäs Neliattäkymmenes
Kanpapuhe.
Se uskollinen Rukoilla.
Herra! kuule minun rukouxsnl,

otaMinlln anomiseni korwis Sinun

Rukoili».
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totuudes tähden kuule minua Sinun wan»
hmffaudes tähden! Kelwatko,; Sinulle ml»
nun semni puhe, ja minun sydämeni ajaturet Sinun edesäs: Herra minun wcchani,
/

ja minun Lunastajani!
lUsus. Puhu minun lapseni! silla mi,
nun korwani kuulewat. Ia mitä ikänäns
sinä anot minun Nimeeni, sen minä tein.
Ntw, mitä minun pitä sinulle andaman.

Aielu.

En minä ano pitkää ikää, eikä ta»
waroita, eitä minun wihollisteni sieluja, waan
Sinun pyhän Henges, että hän pysyis
minun sydämesäni/ ja ei ikänäns minusta
luopuis.

lEsiw. Kosia sinä rukoilet sitä, ja «i
mitän ajallista, nijn minä tahdon myös si»
nua kuulla. Minä annan minun Hengeni
sinun sydämees ijankaikkisch. Kawabda ainoastans itziäs, ettet sinä handa jälkns tykö»
äs pois ajais ehdollisilla synneillä.
Sielu. O Herra! laina Sinä minulle
pysywäisyttä, että minä tulisin autunxi. Sinun laupiudes ja wakuud°s minua warjclkoi:, ja lisä minulle usko jokapäiwä.
lEsus. Katzo, rakas sielu! Minä, sinun
Wapahtajas, rukoilin sirun edestäs/ eltii
"

sinun ustos ptluttuman pidäis.
Sielu. O

Herra!

minun ustoni on kuj»
lengin

284
tengin

Se uffollinm

usein sangen pistuinen

ja heikko,

minil

peräti sammu.
waroitan, mä
epäile,
lapseni! S<w
rakas
Hlä
jettyä ruokoa minä en murenna, ja suitzewai,
sta kyntilän sydändä minä en sammuta. Sen»
tähden älä pelkä, sillä minä olen sinun kans«
sas; älä harhaile, sillä minä olen sinun lu,
malas: minä wahwistau sinun, minä autan
myös sinua, ja tuen myös sinun minun wan<
hurssaudeni oikiaiia kädellä.
Sielu. Nyt Herra! minä tahdon ussalda Sinun hvwytees aina ja lakkanata, eno
gä luowu Sinun käffyistäs, nijn kauwan
kuin minä täällä olen.
Mitäs sijs wiela rukoilet, rakas sielu? Ole makuutettu', mitä sinä ikä«ans anot mlnun tahtoni jälken, nijn sinä

saat.

Sielu. O Herra! Sinä jhdämen tut»
kia! Sinun edesäs on kaikki minun haluni,
ja minun huokauxeni ei ole Sinulda salattu. Anna minulle ainoastans Sinun tch,
tos jälken, mitä minulle hywä ja auluallinell sn.
'Msus. Etkös siis mitän ano sijtä, kuin
sinun ajallisten elämääs tarpellin<n on?
Sielu. Herra! minä annan minun ruuniini ja suluni ja koko minun maallisen elämäni

Rukoilia
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nijnkuin
mani sinun halduus, tee scn kansia
Sinulle kelpa. Emisimmasti minä rukoilen
sieluni edestä.pitäMinä tiedän, että Sinä tahdot murhen
ruumista, jongas itze olet
minulle andanut. Ia myös, jos sielu mene»
sty, nijn ei taida ruumillekan pahoin käyds.
Sinä olet lninun Isäni, jäminä olen Sinun lapses: semähden et Sinä tahdo mi»
nua ylönanda, waan minua ruokkia ja ylös,
pitä. Kuitengin on se minun welwollisiwe,
ni, että ajallistengin anomisella tuta Sinun
h»wydes; sentähden olet Sinä lmös opel»
tcinut minua rukoilemaan: Anna meille tänä»
päiwänä meidän -jokapäiwainen leipäni. la,
köyhyttä ja rikkautta, jos Sinulle nijn kel»
pa, älä minulle anna; waan anna minun
saada määrätty osani ra-vinosta: Ellen mi»
nä, jos minä ylön rawituri tulisin, kieldäis
Sinua, ja sanoiS: Kuka on Herra? Eli joS
minä ylön köyhäri «»lisin, warastais, ja syn»
diä tekis minun Jumalani Niin? wastan.
Knitengin olkon nämäl kaikki, minun Jumalani! Sinun halduus annemt, joka pa»
rahitten tiedät, m>tä Sinun knnniaM ja
minun autuudexeni tule- Wallista kunniatcl
miuä tahdon mielelläni olla paitzi, aindastans
Stimlle kelpais sitä ijankaikkista kätkeä, jo,
ta Sinä katkeralla kuolemallas ja piltallas
ansain,
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Se uskollinen
ansainnut olet. Sitä minä Sinulda nitoi,
len, minun Herrani ja Jumalani! Anna ml<
nun sieluni aina rikastua, nijn minulla on
kyllä ijankaikkisesti.
li3sus. Nyt, minä tahdon sijs tehdä,
mitä Sinä ennen kaikkia anot, ja wlelä
enämbätH. Silla minä en tahdo ainoasians sinun sielus, waan myös ruumis edes
katzoa. Luota ainoastans minuun.
Sielu. Minä kiitän Sinua, rakkahin
Wapahtaja! tämän Sinun armollisen lu»
pauxes edestä; Minä en epäile, että Sinä
sen myös täytät Mutta wielä minä myös
rukoilen Lähimmäiseni edestä, ermowattain
Minun langoini ja ystäwäni, minun hywän
suopani ja hywimekiäni, minun

sielun

pak

mendeni, mmun rakkan Esiwaldani ja Isän»
maani edestä, ja, ystäwäni ia wihamicheni
edestä, nyn myös Sinun kallisti ostetun Seu»
rakundas edestä koko mailmasa, ja, kaikkein
ihmisten edestä, seka aiMsisa että hengeUisi»
sä, että Sinä tygös kuhuisit kaikkia erynei,
ta, ylöswalaisisit kaikkia sowaistuita, onnellisesti nijtä määrään kuljettaisit, jock« owat alkäändymistn tietä waeldamaan, lohdut»
taisit kalkkia murhellisia, wahwjsta su kaik»
kia sairqita ja heikkoja: olisit kalkkein köy»
häin, sortwin, lestein ja orwolasten, nijn
myös

Rukoilla.
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ja
myös neuwottomain
hadäsä olewaisten
apu, mrwa ja edeswastaja: ja, ettäs tahdoisit kaikkeln ihmisten päälle, ja erinomat»
tain heidän kuolemansa hetkellä, Sinuas

armahm. O Herra! anna heille kaikille sitä
heille hywä ja hyödyllinen on! Siuna

kuin

heitä ruumin ja sielun puolesta, sekä ajallisesti että iankaikkisesti.
Tämän sinun rukouxes olen mi«
lAsus.
myös
nä

kuullut; M sinun rukour s woi

paljon, kosta!

se uffosta lähte,

Semähden, kaikki

ja totinen on.
te uffowaifer fielm! ot»

takat tästä wisu waari: Jos te minusa py«
sylte, ja minun sanani pysywät teisä, mitä
ikanäns te tahdotte, nijn anokat, ja te saat»
te. Kaikki mitä te rukoillen anotte, se uffo»
kat samvan, uijn
teille tapahm? Silla
jos te, jotka pahat o!e«a,. taidatte hywiH
lahjoja a»da reiden lapsillenne, pa »o enam»
min teidän Taiwa!!inen Isänne anda Py«
hän Hengen sitä anowmsille.

se

Wijdes Neljattäkymmenes
KanMpuhe.
Se Nlösnosnut WapahtaM.
lEsus minun ralk udeni on ri,
ISsuS minun ratkaude,

m

Se Uäsnosuut
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ni on kuollm! lEsus minuu rakkauden! on
haudattu! Tule, minun sydämeni! Waimoin kantza nostamme warhain pälwän koittais, ja mengälmm yrttitarhaan, katzomaan
hänen hautaans, ja woitelemaan hänen ruu»
rakkauden-kyy,
mins, ei muulla,

naleillä.

Mixi te eläwäta kuolluitten sea«
olin
sa etzitte? jaMinä olen ylösolennosnut, Minä
ijankaik,

kuollut,

katzo, minä

eläwä

kisest ijankaikkiseen, ja minulla on helwetin
ja kuoleman awaimet. Minä elän; teidän
pitä myös elämän.
Sielu. O iloa! O riemua! että Chri,
sius lEfus liousi ylös kuolluista; ja on tul»
Nyt ku««
lut umisexi nukkunuitcm
lema on nielty wottosa. Kuolema! kusa sn
sinun otas? Helwetti, kusa on sinun woit<
tos? Kiitos olkon Jumalan, joka meille wo!»

seasa.

ton andannt on meidän Herran lEsuren
Chrlsnyen kautta. Ach! terwe mlemast, Si»
nä Elämän Ruhtinas. Terwe mlemast,
Sinä WoitomSangar! Ilon ja autuw
deu ääni nyt kuulu wanhurstasten majoisa:
Herran oikia kas» saa woiton. Herran oi»
kia kasi
korotettu: Herran oikia käsi saa
»voiton,

Et sinä kuole, waan elät,. ja Her-

ran, tekoja luettelet.

lEsus.

2F3
la, synin pitä elämän ijcmkaikSillä
ininä olen päästänyt sinua helkisest.
wecistä, ja wapchtanm sinua klwlelnasta.
Minä olen tullut kuolemalle myrkyxi, ja
helwetille waiwaxi. Minä olen fangit wä?
kewäldä ottanut pois, ja tuiman saalin ir»
ralle pZästänyt, Minä vlenj kuorman koFonans niellyt.
sijs tälle Woi,
Siel».

JAsus.

ton»Nuhtinalle kunniani yhtä riemullista wo:',
ton>wirtta, jakäykämme händawastan hav»

puilla ja kandeleilla, laulain: Saul löi tuhannen, ja Dawid kytnmenen tuhatta; Muts
«Sinä, Dawidin Poika! olet lyönyt enam/
min kuin kymnlenen sata tuhatta, SM

Sinä olet woittanut helwetin Golimhin,
tanut pois kaikki hänen sora aseensa, joihin
hän mrwais, ja jakanut hänen saalinsa.
Sinä olet ryöstänyt wallituret ja wäkewydet,
ja saanut heistä woiton kunnian itze kauccas»
Tämä on se paiwä, jonga Herra tekijöittämme jariemuitkamme hänesä.
Ilesus. Muua tiedätkös myös, rakas
sttlu! mä sinäkin oler kastesa ylösnosnut
vsson kautta, jonga Jumala waikuna, jo»
ka minun kuolluista herätti, ja että, nijnknin
minä olen kuolleista I/än kunnian kautta
herätetty, nijn pnä sinungin uudesa Mnlä»
N
sä

Se ylssnosnur
sä roaeldaman, josa sinä tahänasti olct sm,
gm unelias ollur. Sillä se wanha ihminen
on ristiimaulittu minun kansiani, että syn«
nin ruumis pnä turmeldaman, enet sinä
tästedes syndiä palwelis. Nijn ala nyt salli
synnin waliita sinun kuolcwaisesa ruumifas,!
nijn että sinä händä kuulisit hänen himoi-!
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sans. Ia

älä alma sinun jäfenes wääry,
den sotaaseifi synnille; waan anna itziäs Im
malalle nijnkuin kuoliuista eläwäfi tullut,

Sielll. O ja, minun lEsureni! sitä
Minä tahdon mielelläni tehdä; silla minä
iloitzen sydämestäni, että Sinä olet, minun
lunastanut ja päästänyt ijankailMsia kusleinasta. Engö minä siis mahdais Sinua'
palwella totisesa wanhmstaudefa ja pyhyde>
sä, joka Sinulle otollinen on.
mailmalle ja hä<
lAsu.s. Jos sinä olet
nijn
nen menollensa kuollut,
sinun pitä eläm,än
sinun lumalalles. Sillä se

kuin minä kuollut olen, sen minä synnille
kuolin yhden kerran; waan kuin minä
ftn minä elän Jumalalle. Nijn myös
sixi itziäs pidä, että sinä olet kuollut siM
nille,. mutta elät Jumalalle, minun kautta
teet aina edespäin, nijn
w> Ia jos sinä
lauwan kums Mällä e'ät, nijn »ninä myös
wijmmeisnä päiwäna ojennan käteni sinun,

se

sm

hsl!i

N)apechtsl'a.
2ZI
ja
ylöslMätän
sinun lahonnen
haud«!!es,
ruumis ijankaikkiseen elämään. Silloin mk
na sinun heikkon ruumis kirkastan; että ft
minun kirkkan ruumini kaltainen olis silla
woimalla, jolla minä myös wom kaikki

itzellcni alemmaisexi tchdä.
Sielu. Ia siis, minun rakkahin
sumeni!

jos minulla' on nijn kallis lupaus,

niin en millä pelka kuolemata; MH koffa
minä olen jäsen Sinun nmmisas, nijn ei

taida se toisin olla, kuin ws SinK,
olet Pää, olet kuoLuista jUens ylösnosnut,
nijn ei taida Sinun Mneskän ijankaikkiwaan he
sesti pysyä kuolemafa ja
ja
myös
Sinun
iloos
kulmiäas.
herämän

e.
K«mgs,

long'

hwllo!

laidat pcljätt'

lEsus tabco hcratl'
Maast woiwal!'
Waikp mu!da inaka pääilan,
Mun lEsus nosta jlen
Ach! kirkasietllm kunniM
Mlm rakkat ystalvani
Et mahda eroani
Niju suttmst Mic
Tai inatka tcidang' cdcö
Waan Hctki Hcrran Mci,
O pyspkat aill' wallliisus,

Se

«92

Msnosnur
-3,

-,

Mull maja walmis haudas,
On, mailman pauhusi rauhas
Ma siellä lcwät' saan.;
Kosi' Duomio paiwä koitta,

Ia Duomar'

soittu,

torwell'

Rijn pääsen talwan

satamaa»»

Hssn lo?o kaim tomun,
Kuin ymbäri on hajon
Kaikk' mcnluian lolikkoihi»

Hän nijtä

jällens Hake

Tall' lihall' nahall'

.Ia

pn?e

muodon kaunihm.

Mun ruumin silloin paista
Ia kntkaudes loista
Kuin lEsus
'Se Engelein kantz' laula.

Ia riemus

juures vanha,

Uutt' wirtta Heidän

stuvasans.'

H.
0,l joudu hetki autuas
Kuin ruumin Mcs inakiaj

Saa täälda lähteä,
psIMN hmjyist scuvoist,

Pois

Ia halttann- M,on laffts.
>

Gicll' Muinin nussu rckchas
Mutt' sielu pvlmiu

sn-ras

Ain' lEsust kljttä
,KB' tallcll' Pysy
-Ei tomuk' mene huttan,

Nlit'

'

IMM.

Mttpahtascr.
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Kuin aifan nukkun' olen,

handast nonscn jällen.
Tien lElus nnnuil'
Kost' haudasi jällens palais,
Hand', lijttain, seuran uoisest»
Nijn

Ia elän ijäisest;

,

9"
K?ss' joutu MZil aika
Täald'
siBmn al?a
Mun woiton kunnian.
Gijs haudas ensin lepän,
Sttt' kijrnst ratki lncncn
luur' taiwau iloon ihanaa,

,

IQ.

Nyt hywD» uinu

Jo

raMt"

lakkaus

M saan pois
Mnll' kruunu kaunis
Nyt riemu-päinM joutu.
Sijs <t tt

.

mahda ,M.

.I!°.,

Jo taiwan kellot soiwat,

Jo waipuwat mun wmmal.
Koht' nukun rachasaz
H lEfu! ota hengen,

Wäan ruumis hautan menoin

Se

nouse suurcs kunnia^
N3
Kuu-
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lEfuxen

eerwellinen

Kuudes Nelzattäkymmenes
Kansiapuhe.
lEstixen Terwellinen Rakkauden-

opetus. "
Tule, minun sydämeni etzikäm»
me sinun lEsuxes. Anna sinun har- '
taudes lendä ylös hänen taiwallisijn inajoihins. Nosta silmäs.mäkijn pain, joista
sinulle apu tule. Lähde ulos mailmasta,
hänen hengelliseen ja taiwalliseen yrttitarhaans, ettäs siellä hänen kantzanS hauffuttelisu, ja poimisit hengellisiä kukkaisia ja ruusuja Herra lEsu! minä tulen Sinun tygös, Sinun Prttitarhaas, ja kolkutan. Hatvaitze minun puheni, ota waari minun hm<«
dostani, minlzn Klmingani ja minun IuWMni; Mä S!nua minä rukoilen. Herra! kuuldele wmhaiu minun äändäni: warhain hangilzen minä itzeni Sinun tpgös, ja
sijtä otan waarin.
liLsus. Tule sisälle; sinä Herran siunattu! mitäs seisot ulkona? Sano minulle
minun waiittuni! mitns minulda tahdst?
nijn
Olä ole ylön ujo; waan lewita suus,ralli,
walmis,
Minä
olen
täytän
minä sen
stamaan korwani sinun humos puoleen:
kosia sillä huudat/ nijn minä kuulen sinua,

Rakkaudemopetus.

295

ja annan sinulle mitäs anot. Sillä kaikki
mitä sinä rukoillen anot, usko saawas,
nijn se tap-htu sinulle.

se

Sielu. Minun ratkahin

lEsuxeni! Si-

nä olet Herra, sangen walmis auttamaan/
kosta Smä minua kuulet, niin pian kuin

Kaikesa hädami-ä Sinua
säni minä si>s turwan Sinun armoos: minun sydämeni riemuitze, ettäs nijn mieKlläS
autat.

IWls, Suio sijs minulle, rakas sielu!
misä minun pitä sinun auttaman. Sillä
köyhäin halaupen mina roarsin kuulen; heidän jydämens on wahwa, tttä minun korwani sijtä

otta

waariu.

Sielu. lElu, rakkahin Msu! en minä ano, engä hopima eli kulda, engä rikkautta ja kunmma, engä mitan ajallisia ja
katowaista, waan ijankaikkista aumutra,
että ininä täällä Sinua palwelisin ja seuraisinja oikiasa uffosa ja lumalisesa elämäwijmmein tulisin ijankaikkisesti autusä,
axi. Sentahder. osota minlille, Herra! Sinun ties, waeldaxcni Sir.un tomudesas,
kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että
minä Sinun Nimes pelkäisin.
lEsiw. Smä teet oikein., nlinun lap,
seni! enäs anvt tätä ainoata. Hiila HerN 4
Ml
,
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liLsuxen

terwelliltew

ran pelko on wiisauden alku; ston hywa
ymmärrys; joka sen jälken teke, hänen kljtoxcns pysy ijankaikkisest. Herran pelko onoikiaJumalan palwelus; koko aumus seiso sijnä,
<tta sinä uffosa ja sodänteftä, olet Jumalia

«en. Jos sinä pelkät minua., nijn sinulla
en kaikki yldäkyUä; M peljätä Jumalala
vn täydellinen wijsaus, joka teke rikkaxi, ja
tuo myötänsä' kaikke hywytta. Se täyttä
toko huonen whjallar.ö, ja kaikki paikat ta»
waroillans. Herran pelko on wijsauden
Kruunu, ja anda hywan raul>an ja terwey»
t>en. Tämä wijsaus teke ihmiset oikein taitawiri, ja joka sijnä wahwast rippu
autta händä kunnialla. Herran pelko,
»n wijsauden juuri, ja hänen orans kukoi«

se

sta

ijank^ikkisest.

Sielu. Sentahden rukoilen niinä S>>
nua, Herra lEsu! ettäs andaisit minuUs/i
Sinun palwelialles, kuuliaisen sydämew
Sinun scmoisas ja
seuraman Sinua pelkän
Sinua, palwelen
säs; että mmä
Sinua, rakastan Sinua kaiken elinaikani,

lot'sesa pyhudesa

ja wanhl.rstaudefa, joka
Sinulle otollinen on. Opeta minulle, Hers
ra! Sinun oikeudes tie, että minä sen lop»
pun asti kätkism. Anna minulle ymmärrys,
käckeäM Sinun Lakias, ja pitaxeni sitä
koko sydamesäni.
IKsiw.
-

RKkrauben-opetue.
297
rakas lapseni»
IlLsiw. Kuule / minun
ja
muwon
sinua,
Minä
osotan sinulle tieil
jmas waellar, minä johdatVn sinua minu»
Minä olen Jumala kaikkiwaldisilmilläni.
ja ole waka.
as, waella minun

Kaikisa kuu, sinä teet, muista, mä sinK
stiftt minun pyhän, kaikkitietäwän, ja jokapmkas läsnaolewan kaswOni edesa, jolle
ei yhtän luondokappalda ole
waan kaikki owat paljat ja julki; ja
loin sinä wanvuin niitän paha uer. Anna
minun pelkoni olla sinim siimäis edesä, ettet
sinä syndiatekis; waan pidätsit kaikkia kum
minä sanafani sinulle kästin. Mutta mitäs
,H<rra sinun lumalas sinulda muuta auo,
Man että petkäisit Herraa sinun lulMlas,
j» wM-nsit kaikisa Hänen teisäns, ja rakastaisit händä, ja palwelisit Herraa sinuy

ja
lumalatas kaikesta sinun Hdamestss,
nijnkuit»
tee
kaikesta sinun sielustas. Ala
Samarian asuwailet, jotka pelkäisst Herraa,
palwelit epajnmalita» Ei, Herja
sinui,
raa
lumalacas picä sinun kulnartaman, ja hända ainoata
Pelkä minua, sinun Herraa lumalatas yrinäns, ja palwele minua uffMsesti ja toimellisesti, eli jätä sen peräti pois. En minä Ma kärsiä kaMdämeUE MistiVita,
N 5
MtkN
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jotka tahtomat rakasta sekä minua mä ma»
ilmaa yhtenä, ja palwella Jumalala ja perkelettä. Minä kauhistun heitä, ja ulos oxen«
nan heitä minun suustani, sillä he ei ole kyl«

«iät eikä palamat.
Sielu. Kuule nyt, minun sydämeni!
tuinga sinun pitä elämän. Sinun pitä kuuldeleman sinun Jumalaa ja pelkäman hän»
t>ä, ja hänesä Mymän. Sinä tiedät kyllä,
kuinga se ensimmäinen ja suurin My LM
kuulu: Sinun pitä rakastaman Herraa sinun lumalatas kaikesta sinun ftdämestäs,
ja kaikesta

sinun sielUtM ja kaikesta sinun
lmelestas. Toinen on tämänkaltainen: Si«
»un pitä

rakastaman sinun Lähimmäistäs
lEsus. Oikein, minun lapseni! jos sinä
namät tiedät, sinä olet autuas, jos sinä
nijnkuin

itze sinuas.

nijtä teet. Ei sijnä ole kyllä, että sinä sen
tiedät, mutta sinun pitä myös tekemän.
Sillä «i unhottawa kuulia, waan tekiä,
tule hänen teosans antuGi. Sitä wastan,
joka taita hytyä tehdä ja ei tee, nijn se on

hänelle

fynmxi.

Sielu. la, mmnn Herrani lEsu! mi,
nä tahdon mielelläni sitä tehdä, mutta ei
se ole minun ihmWsM woimasani Sinun
turkäffpjäs tchdMM fitä. Sillä
mldu
.

Rakkauden-opetus.
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meldu sydämeni on paljo pahcmbi, kuin ettH
täydellisydesä ja kaist taidais suurimmasa
ja
woimasta
kesta
mielestä Sinua peljätä.,
rakasta ja Sinun paälles ustalda. Nyt
nnnä myös köliä tiedän mingä cmgaran duo»
Nlion Sinun Jumalallinen
mlista-. Kirottu olkon. joka ei kaikkia naita Lain sanoja
täytä, että hän nijden jälken tekis. SM
joka rikko yhdesä, hän on wikapäa kaikisa.
Ia nijn pitä minun sijs oikeuden jälken ijantairkisesti kiromri ja kadotetun tuleman.
lAsus. Minun lapseni! tee mitä sinulle
»uinun armoni kautta on mahdollinen. Ahkeroitze täydellä todella nmma peljätä ja rasinä tunnet woimatkasta. Nijn pian

suus

tekemään sitä kuin sinä mielMS
tahdc.isit,. nim anna Lain olla sinun opettajat' lnmun- lEsuren Christuren. sinun Wa->
pahcajas tygö.
niinä olcn Lain lop-

iokailMe ustowaiselle wanhursiaudexi.
Uffo tätä ja ota sinun turwas lninun waw
hurffaudein ja kallin ansioni tygö, jolla kaikki sim n syndis jHwaarydes peitetan ja pois
pyhimn, ja sinun woimanomudes täytttän
ja täydellisen tehdan. Sillä se kuin Laille
oli «nahdotoin, ms hän lihan kam!»» oli
pua

hcikkori mllm, sen Jumala teki, ja ishetti
PMausa, sylchisen lihan hchmosa, ja dlw-

N 6
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lUsuxen

terwellinen

mihi synnin lihasa Gnninkautw, että ft Lain
Kmnhmsiaus sinusa täytetyri tulis, joka et

jälken waella, waan hengen jälken.
Sielu. Se näky sijs, nijnkuin Laki vlis
Sinulda, Herra lEsut ei ainoostans täytetty, waan myös tyhjäxi tehty, mjn ette»
me ole enä welkapäät sen jälken elämään.
Ei, minun rakas lapseni! Minä
olen tosin koko Lain.teidän siasanne täyttä-

lihan

nyt; mutta m fentähden peräti päästänyt.
Ia te, lllinun rakkne Opetus lapseni ja ftm
rajani, ette ole juuri peräti wapaucemt kym»

menen käffysanain ijankaikkisesta Laista. Te
otetta tosin wapcit Lain kirouxesta, ettei st
taida ena teihin pystyä. Sillä, miiräolen
teitä lunastanut Lain kirouxesta, koffaminH
tulin kirouxexi teidän edestänne. Mutta yhtä hywin oleua te sijhen sidotut, eiwasstimuxesta, waan rakkaudesta, nijn että t«, sitten kuin te oletta wanhurffari t6)dyt uffo«
sta, waellatte tämän ojennus nuoran
ja opitte hywifa töisH wirkanne toiMtamaan., -Jos teillä el enä olis Lakia, kuinga te M taidaisitte tiM, mNiset hywät työt
teidän taiwalljselle Isällenne otollisen owat?
Ia ~in on Laki «ille nijnkuin yfi kuwa
ja oiennus nuora jonga, jälkm teidän pita
MmätänlN ojendaman.

Rakkauden-opstns.
zvr
kijtan
Minä
Sielu.
Sinua, minun rnkkahin lEsuxeni! että Sinä olet oikian ytM
manien minulle selittänyt Laista; etten
minä.yhdellä puolella exyis nijn, että min»
pyytalsin Lain kautta! amuaxi tulta, j» lullli»
fin sen oleman syyn, mingätähden minä oli?
sin welkapaa sitä täydeFiftfti täyttämään,
ja, että minä ylpeydestä luulisin omae wol>
mani ulottuwaistxi, taitamaan sitä täydellisesti pitä: ja etten minä toife3a puolella
telis, että minä kokonans ja kaikisa päällekatzannoisa olen Laisia im pääsnyt, nijn
että minä ftan elä kuinga minä tahdon, kosta Sinä, Herra lEfu! olet jo m nun edesiäni kaikki maxanut ja täyttänyt.
lEsns. Laki ei anna sinulle autuudexes
ensmgan mitan, sillä ei nxikän ihminen tule
Lain töiden kautta wauhnrffaxi, maan m>'
noastans nffon kantta minun ansioni päälle»
Mutta china tiedän aiwan hywm. mamont
d« senkaltaista junlalatoinda ihmistä lcyty>
jotka, wähän

huolimat Laista waan

ajatte-

lemat, ctta, koffa minä olen kerran sen täyttänyt, nijn ei o!e he cnä welkapaät
jälken elämään.
Sielu. Minun rakkahin lEsilleni'! se
woipi knllä nijn olla, että senkaltaisia henibeitä yltzntatzoita löpty, mMli Chriftitwin

sen
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liLsus. Mixei nW mahdais löytyä?
Wiuksa he ci ratki julkisesti sitä suullans
tunlNlst», nijn he kuitengin sydämesäns sitä
ajatcelewat. Siltä senkaltaiset Lain ylönkatzojat owat kaikki ne, jocka tosin kerskawat uffosta minun päälleni, ja puhuwat
minun ansiostani, mutta ei kostan sitä ajat«
tele, että heidän pnä andaman heidän uston»
k<mua työtä tehdä, ja etlä heisa rakkauden
dän pitä seurani an minun askeleitani luina»
liftsa cläluälä, waan elämät kaikkinaisisa
synneisä ja pcchudesa, ikänans kuin minun
kallis ansioni, joka on minulle nijn paljo
ainoasi-ns sentähden olis nijn täydellinen, cica he saisit
sitä rohkiamm-st' siZndiä tehdä/ ja, jokap»i<
synnin päälle.
wä lisätä
tvaiwaaja N)ötä maranut,

Sielu. O suurta jumalcmomutta! EW
Jumalan Armo kaikille ihmiMe lcrwellinm,
vlt ilmestynyt, jola meidän rpetta kaiken
jumalattoman menon ja mailmMset himot
hyljämään, ja täsa mailnmsa siwiästl. ja
hmsiasti, ja jumaiisisti eläinään. Ku ngas
tahtomat kuitengin nämäc karttamgttomat
sielut juosta lMmätä heidän chnneisäns, joi<
sia he kmceugin Smun kauctas H."ra lE>
su ovvat kuollet? O! te kcwiämieiistl sielut,
kl.llM suurta kijtlämältömpttä ts osotacte

teiden

Rokkaudewopetus.
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«idän Wapahcajaanne wasian; eikö sijnä
ole kyllä, että hänen on täytynyt lihansa
päiwinä nijn paljo tuffaa, ahdistusta ja wai»
waa teidän syndeinne tähden ulosseisoa?
Tahdottako te »vieläkin teidän ehdollisilla
ja rövkkMa fynnMän lisätä sitä rastasta
synnin kuormaa, jota tämä kärsiwäinen lu>
malan Teuras-Karitza on nijn haluisesti
päällensä ottanut? Tahdottako te wastuu»
dest ristinnaulua Jumalan Pojan? O te

Kristittömät Chnstuxen Viholliset
katzojat!

ja ylön-

ItLsus. Nijn katzo sijs, rakas sielu! ettäs Lakia oikein käytät, ja et kristittömällä
«lämDH hawäife sinun kauinsta uimeäs,
ettäs Christtryxi kt,tzz;mn, Kollä kristittömät kerran saawat palkkans. Mutta al>
keroitze sinä, eues ainoastans nmdisit minua
suullas ja sanoilla Ewangeljumista, wa«n
myös, ettäs sitä osottaisit itze työsä ja elämälläs Lain jölken. Sinun pitä oleman
nijnkuin kirkas Krystalli eli sinetti, josa tai»
tan minun kuwKÄM nähdä, ja sinä, niinkuin awuista loistama rohkeuden lapsi oikein
«roiletta pahanelkifistä pimeyden lapsista.

Sillä sitten kuin sinun uffes walkeus kerran on sinuun sytytetty minun Hengeni kantta, ja sinä sltt tullut wanhurstaxi ja au-

tuafl

lEsuxen

eerroelline»
tlmri minun ansioni kautta, nijn
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sen pitH

warsin walistaman ihmisten «Vesa rakkauden kautta? että he näkisit sinun hywät työs,
ja kunnioittaisit sinun Isäs> joka on taiwaifa. Sinun pitä tekemän itziäs kokonans
läpi loistaroari ja palawari, että sinä rakkaudesta hehkut ja kij?lut nijnkuin kuum»
tauta. Sinnn pitä nijnkuin Rubinin minun weri-punaiseia ansiofanr paistaman m
kijldämän rakkaudesta; kuhunga sinä itzeS
käännät, pitä sinun rakkaudcssätenet itzensä tewitcämän. Sinun pitä itze.jvkapäi«vä sinuas kaunistaman ja puhdistc>man> es»
täs aina kaunimmaxi tulisit., WielH sinä
olet melkistn jyriä, nijnkuin hiuttam.nom
Demanti., sentähden pitä sinun sen jyriän
pugun cnammin ja enännum poisrDnnan,
jokapäiwä rakkautta ja kaikkia Christitlisiä awuja harjotteleman, nijnkuin rcklta tule
sitä kaunimmaxi ja siliämmari, jota enänimin sitä pidMn jq kulucemn, mutta sitck
Vastan ruostu, jos sitä lijkmcamata, jäte-

sa

tän. Scmähden ahrsroitze kackuta wireydella sinun uffos awun osott.iniaan, ja awu»
fa tuinda ja toimcsa kohnllllfutta, ja kohtu,!iisndefa kärsimistä, ja kärsimiftsä luma-sssmca: ja lumalisudift we jeliistä
ja wchellisesä rakkaudet yhteistä rakkautta.

SM

RakKttlbewopetue:.
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Silla kossa nälnät täydellisesti sinusa
nijn ei he sinua salli löytta joutilafna eli he-

d«lmättömäuä minun, tundemistsani.
ta jolla ei näitä, ole,, hän on sotia,
näe mitän, ja on unhoMnm itzens

ja ei-,

puhdistetun end sistä synneistäns..
Sielu. Nyt minun Herrani lEsu! minä, lnpan
että minä tahdon sen tel>
dä., Nijn. paljon kuin SinunZArmos kaut»
m mahdollinen on, mhdow minä waariw
kuin Sinun Lakis ja kastys mi«
olla
NUlda mami. Anna Sinä ainoastans mi«
nulle, sijhen Sinun Armos ja Pyhän
ges. Sillä iiman Sinun awums minä en.
taida ensingan mitän ajattellakan hywää,
wielä wahemmin jongun hywän työn teh»
dä. Minä olen. wielä nijnkuin se, heiko. lapsi?
joka heikoilla jalwoillansa seiso, ja pnä ainE
äitildäns rihmalla talutettaman, muutoin
wielä.
se kombastu ja long?. Minun täytykäymä-niin
puhuaxen)
s
ChristiMMsani
stolija käymän, eli istuimia niyödcw auttaman itzeni edes. Ach l talma Sinä minua
nijnkuin,'lapsukaista.. Opeta nnnua tekemään Sinun suosios jalkcn; silla Sma olet
minun Jumalani., Sinun hywä HengeK
Miekan minua tasaista tietä. O Jumala t
Sinua hywä Henges pitä auttaman minulr

heik'.
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heikkouttani, hänen pitä molemmin puolin
ottaman minua kainalon alle, ja nostatta-

man minua, muutoin minä pian maahan
peras, niin me juolangen, Wcdä
täyty
Sinun
ikanäns kuin w«a
xsmme.
meitä peräsas, muutoin emme taida Sinua

seurata.

I<Lsus. la, sen tahdon minä tehdä,
Minä tahdon talutta, johdatta, nosta ja kcmda sinua, nijnkuin äiti lastans. Minä tahdon rakkauden-rihmalla sinua käynä.
Sielu. Ach bowa, ininuit rarkahin lEsmMi! hywa! Nijn minä kuitengin pysyn
«lan Sinun tykönäs; Da Sinä pidatminun oikiasta kädestäni. Sinä talutat minua neuwMas; ja korjat minua wijmmein

kuninalla.

Seitzemas NelMakymmenes
Kanfiapuhe.
lEsuxen Rakkauden-Koetus.

Kunle, minun C isarenif rakas

Morsiameni! rakastatkos minua? rakastatkos minua enänlbi, kuin mum minua
rakasiawat?
Sielu. Herra, Sinä tiedät kaikki: Sinä tiedät että minä rakastan Sinua. Mi-

nä-

Koetus.
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l,ä rakastan sydämestäni Sinua Herra mitiun woimcmi, Herra minun kallioni, minun linnani, minun Wapahtajani, minun
Jumalani, minun waham, johon minä mrwan.
Kuingas taidat sanoa, että sinä
minua rakastat, kosia smun sydämes ei ripu

kuitengal: minma kijnni? Sillani se minua
rakasta, joka rakasta jotakin minun siwullani, jota hän ei minun tähceni rakasta- Sija tahdot
nä rakastat mailman
sydänies
yhtenä
sekä minulle mä mailmalle
tapahtua.
Kyinga
anda: se ei saata
usein
iloitzetkin sinä mailinan kantza, etzit hänesä huwitustas? Ongo tämä, minua yritiänsä rakasta? Minä tunnen sinua kyliä,
ettei minun rakknudeni ole stnusa pysywäi-

silla jos joku maiimaa rakasta, eihämja ole minun rakkaudmi.
Sielu. Ach minun Wapahtajani!
ga suuren wvn annat Sinä minulle sisällisesti hawttä? Mt Sinä liikutit minunsydämeni että minun täyty tunnusta, etten
minä ole Sinua nijn rakastanut, kuin minun olis oikeutta myöden pitänyt.
Ei sijna kyllä cle, ettäs sanot,
sinun rakastaman minua. Sinun pitä ranen;

kastamiin minua ei ainoastans sanoilla

ja

kielellä,
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kielellä,
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waan

työltä ja

totuudella. Suu,
rakkaus ei olekan ensingan rakkaus. WaitV
kas wielärakastackin minua, nijn on knitengin sinun rakkmides ahnettiwa, sinä teet ak
noastans sen oman hyödytyxes tähden. Nijn
kauwan kuin sinä elät myödenkäywisesä,
ja sinulla on kaikkea hynM
uijli olen minä sinun rakas Herraa Mutta jos minä mnoastans wähän aijaxi kaswoni sinulöa kätkisin, o! kuinga pian sinun
rakkaudcs minun tygöni silloin sammuis?
Sillä lnuoto sinä et, rakasta minua itzeä,,

muna ainoastaus nijtä ajallisia lahjoja,

sinä minulda saar nautita
Gielu> Minun rakkahin lEsuxeni! salli
minun kysyä?Engö minä saa ensingän mitan muum rakasta täsä mailmasa, kuin Sinua ainocua? Engö minä saa ensingän hauta

ssutessa itzeni

ja iloita, mistän maallisesta lahjasta eli edusta,, jotns olet minulle fuonut.
Rakas,
en, minä nijw
peräti kieBä sinua rakastamasta ja haustuttekmasta itziäs minun käsiatoisiani, ja mui<-

sta ajallisista lahjoista; waan ainoastans
ttt sinä rakastais minun luotujani
ja
ja

fuuremiMsti, kuin minua,
ettet
pidäiS
nijcä
taisinä
sinun
ja
ainoana
ajatustes
lois
mrkoimxena jG
min

korkeiMH

Voems,
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Sinä taidat tosin,

Lorkeimbana parhana.
ja sinun pitä myös rakastaman mitä minä
olen luonut, mutta ei heidän tählenS, wacm
minun tähteni. Vxi Morsian rakasta tosin
mutta ei mingän
hänen kihla-sormuxensn;
-muun syyn tähden, waan ninoastans sen,
että hän on sen saanut Mäldäns. DifH
«nda myös häneNe kaikkinaisia koreita kas
luja; muna ninoastans sijnä päälletarkokuxesa, että hän sitä mämmin «säis Morsia»
mensa suosiota ja rakkautta hänen tygöns.
Näin, minun rakas sieluni! asetan minäkin
sinun etees kaikkia Motuja mailmnfa, nijn-»
kuin vikeim rakkauden rihmoja, joilla minä
pyydän wetä sinun sydämes mnmn puoleni, ja sitä enämmin ja enämmin sitoa ja
taiwutta minua rakastamaan. Ach! taidackos sinä iloita ja huwina itzes jostakusta
ajallisesi, joMusta maaliisest lchjast, mut»

la ei jtze lahjW tähden, waan andajan
tähden, ettäs olet sen minun rakk.iudeni-kä»
destä saamu? Ehkä micä sinä katzelel, eli
mihingä sinä kolket, ja, nijn usein kuin sinä

yhden murun

fuuhus pistät, nijn sinun pitä
aina ajatteleman: Katzo, tätä on minun
rakas Sieluni Ylkä minulle cmdanut, rak>
kaudensa lahjari, että minä hänen rlikkau»

destans sitä enämmin

lms rakastamaan.

syttyisin

handä

jäl»

Siel».

Zi6

IRslixen Rakkallden

Sielu. la, minun WapahtajanN jossa
taidaism aina nijn tehdä! Kyllä minä nyt kuulen ja hawaitzen aiwan hywin,
kuinga minun tule itzeni täyttä ajallisten
lahjain jaEdustusten kansaa, nijn että minä
tatdan.yhtenä vakasta sekä nijta, eetä Sinua.
lEsus. Mntta jos sinä marsin käännät
minä

shdames maallisten lahjain

leen, ja sitä

ja mwarain puonijhm kijnnität, mutta tahdot
unhotta minua, joka andaja

siinä siwusa
olen; nijn sinä teet wäärin. Mitäs sinä
luulisit sijtä Morsiamesta: Jos yxi Printzi
eli suuri Herra lähettäis hänen kaukana olewalle Morsiamellensa muutamia palwelioiM, jotka Mä wällllä händä palwelisit ja
wartioitzisit. siihen asti kuin häitä pidettäisin, muna morsian syttyis jongun naiden
rakkauteen, ja pahaa himoans hänen kans»
sans täyttöis? MlcäS luulet, että Ma mahtais sijtä sanoa?
Sielu. Senkaltainen Morsian olis rietas, ustotoin ja peräti kunmau-unhotcawa
ihminen, oikia huora, ja hywin ansainnut,
että ylkä kaiketi hylkms händä.
Mutta ajanele nyt, rakas sielu!
Msus.
jss te käytätte ihi wne toisin minua, teidän

lähetän ja annan
Plkänne, wastan?
teille minun luotujani, nijnkuin Morsiamen^
palwv

Rs e tus
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palwelioita,

joiden pitä ceicä palweleman ja

Jumalanne

ja

wartioitzeman; mucta te olma nijn huMt
ja sowaistut, että te kaiken teidän rakkaudentie käännätte heidän puoleens, käytätte
heicä wäörin teidän ainoaxi iloxenne ja hausiuuderenile, kiinnititte itziänne heihin, ja
sen alla ja heidän tähtens unhotatte teidän

Taiwallisen Vlkänne.

Sielu. Ach! se on, sen pahembi! aiwan
tosi, kuins ssnot. Ms olemma juMlUattomat, elkiät ja kijttämHttömät ihmiset, emmekä mahdolliset Smulda wastanotetta ja

rakastella.

IlLsus. Jollet sinä nyt, rakas Mu!
tahdo, mä minun pitä hylkäman sinua, nijn»
knin yhtä elkiatä ja uffotoinda porttoa, nijll
simm pitä lakkaman sijtä huilubesta, ja ra>
minua yMäns. ja tosin sodämeM.
kastaman
?"".'..
nemW^
MINUN
sy»
pitä
minua,
uunun
Sinua
kuinga
Itze
rakastamaan.
dämestä
liltsus. Anna minulle sinun sydames,
anna minulle kaikki sinun tanos ja ajamxes, sinun taipumuxes ja halauxes, anna
nijden hehkua ia syttyä palamaan rakkauden liekkijn. Sinun pitä tuleman minun
raffaudesani ratki palcnvaxi ja tulisesi nijnkuin rauta tulesa, nix kuin krystalli kijldä

,

ja

lEsuxen Rakkauden
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ja sätmöitze, nijn pitä sillungin sydämes
paistaman, kijldämän ja loistaman minun
puhlasa rakkaudesani Sillä >re kuin Hw
raa rakastamat, pitä oleman nijnkuin ylös»
käypä Auriugo woimasans. Pidä itzes mi<
nun ainoan cygö ruumin ja sielun kani)a,
ja luowu kaikista maallisista minun tähteni.
Sinun pitä andaman itzes minun kauhani
sisimmasti yhdistettä. Ni nkum iveden-pi»
sara, kosta wijna-klasijn puto, ikänäns
kuin kadotta luondonsa ja
ha»
jnn, muodon ia maun kuin wjnalla on, ak
Man nijn pitä sinungin rakkaudm kauna
mijn liki ja flfälliststi tuleman minu» kans,
yhdistttyxi, että koko sinun mieles to»
konans muutemxi, .käättyxi, taiwallisexi ja
lumalallisexi tule, ja sinä nijn, täsä pääl»
lekatzailnosa, tulet Jumalan luonnosta osal,
->Vl«lu mun Dru
naus kuin muuttu hänen mielmsä jarakkau»
densa. Jos sinä unailmaa rakastat, nijn
sinä mailman haluinen olet; mutta jos sinä
minua, sinun lumalmas, rakastat, nijn
Imulla on Jumalinen mieli. Sinä tiedät,
km hywin, että mailma kato, ja hänen hi,

se

saa saman

sam

mons; mutta joka teke Jumalan tahdon,
se pysy ijankaikkisest. Mitäs M)t tahdot
Ahdä? Tahdotkos rakasta mailmaa, ja ha»
nen

Roetns.
Zi;
ncn kanhans kadota? Taikka tahdolkcs ra-

lni!-,ua,ja minun lyrölHlii ijankaikki»
pysyä?
M
S«ln. Ach! pois mailman kansia, rakKchln lEsu! Sinun tykönäs tahdon mil,K

kasia

'

iHdälnestck
sielu? ei Mä ole
HLsus. Wwtta, rakas
kyllä, <ctä
minua myöiäkäyinipysyä, ja Sinua minä tahdon

rakasta.

-

sinä rakastat

sesäja hywiä paiwiä
waan sinun
pitä myös wastoinkäymiftsä, ristin ja waie

wan alla wahwan rakkauden
nuim»
sa kijinnrippuman. Minkin palawa
soitto
«i ftmmu tuulesta, waan sen liekki sijtä suu»
remmnri sytty; nijn ei pidä mnchm tllulepkan saaman sanuuutta simn raVaudes lie>
ckin, waan paljo mämmin sicä fttttiä, nijn
«ltä.j2ta koweimnin Ml pcnchc» silun päaK
les, sicä wäkewämmästi pitä silnm raktau»
des nnnun tyZö»i palaman. la, sinun rak»
kaudes minun tygöm pitä oleman nijn luian
ja wahwan, että, jos asia nijn wc,-ti, si:uln
pitä suä sinun wnelläs ja
nijnkuin ne rakmt Martym teit,
jotla rakkaudesta minun tygöui ci rukasta-

net hengenfä kuo!em.mgan

asti.
mmua kmkein r« k?ahln
taydon minä ruwlta raiklsisäliiO
lcsti

Sielu, Ach

lEsuMii!

nyt

Msuxen Rarranden Rom,s.
sesti Sinua rakastaman, Minä tahduii Si»
lieklljn ylösuh»
nun Jumalallisin
raca ja sylyltä minun ruuminija sieluni, niim
kuin yhtä Sinulle otollista polttouhria. M.
nä tahdon and a nlinun mieleni täsä rakkam
den tulesa kokonansa muuttua, ja nijn ku»
lvana kuin meden-waha tulen edesä ja kul«
da pätzisä; sen päälle että kari sydändä tu<
lisit itänänsä kuin yhdexl sydämeri, yhderi
tahdofi, yhdexi mlelexi, ja yhderi sielupl.
Sytvt' sydämen Sinua halamaan, Rakka»
udest' peras palamaan, Sinä kirkas lEsu
Christel Ilahuta minua etäwax, Olemaan
ruumis jäsenex, Alat «in ilman estec. Ha»
lan, Palan, Paras paljas, Aiwan armahas, Sangen sairas IWes olen Nakkam»
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hilnost.

Suo MM rakkaudes maisia,
lEsu! sydamesän mjn.
Ett' st Mä sytty mchta
Ratti tulen Uessihjn.

lEsn! ITsu! Wän armas!
In?a mun nijn rakastat,
Sä olet paras,
Rakastan Sun lattamat»

Vstawln

Kch-

H

)of

H

Zls

NelMäkymmenes
KahdexasKanstapuhe.

lEsus, Lain oitta Opettaja.
Minun iloni on olla ihmisten la»
sten kantza. Tulkat tänne, te wanhur»

<e Esns.
ssat

Ongo täällä ketä», kuin halaja

läsnäoloani? Hänelle minä tahdon
itzeni ilmoina.
Sielu. Herra lEsu! Jos minä olen armon löytänyt Sinun edesäs, nijn älä mene
minun

Palwelias ohitze.
lEsus. Jos sinä etzit minua kaikesta sydämestäs, nijn minä tahdon anda itzeni löyts
tä sinulda; Mä joka minun tygöni tule,
sitä en minä heitä ulos.
Sielu. O Herra! Minun sydämeni sam Sinulle tämän Sinun sanas: etzikät
minun kalmojani: sentähden minä etzin, Her<

ra! Sinun kaswojas.

Minä toiwon, että
mmu da löyttä.
sijs
lEsus. Mitäs tahdot, mä minun
Pidäls sinulle tekemän? Mitäs sinä minulda
Sinä

annat itzes armollisesti

anot?

Sielu. O lEsu'. Minä tiedän, «ttä Sinä olet Jumalasta Opettajan tullut», opeta,
minulle, Herra, Sinun oikeudes tie, että
loppuun lasti kätkisin. Anna miMinä

sen

O

2

nulle

lEsus, llaltt
nulle ymmaryS, kälkeäxcni Sinun Lakias,
ja pilaani sttä koko sydämesäni. Anna minun käydä Sinun Wpis tietä: sillä nijhin
nmiä halajan.
lEsus. Sinulle on sitä tarpellifembi ti«»
lbustella minun kästyjäni, kuin sinä wielä olet
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sangen

yMlWirtämälöin sinun Christillisydejonga piti aikaa Ooettajan

säs. Sillä sinä,

larwitzet «as, että minä sinulle ensimmäiset bookstawit Jumalan sanan opista

vleman,

opettaisin, ja andaism sinulle riistaa, ja ei
wechwaa ruokaa.
Sielu. Herra! minä tunnustan minun
heikkoudeni, ja euä minä, sen pahemln! olen
nijn wähÄ!'. kaswanut aumudeni lunnosa.
liLstts. Sinä mahdat häwttä, että fma,
joka ku tengin Kristityn nimeä kannat, olet
tähän asti enämmin ollut minua waftan,
luulet itzes
kuin minun kantzani Smä
ja
svyftä
kyllä,
kengän
ettei
taida
hurstari
laitta;
kuitergin
elämätäs
ei
ole
sinun
smul»
la muuta, kuin ainoastans Jumalinen meno
mutta sen woimon sinä pois kiel»
lät. 'Sillä kaikki sinun awus, joisa sinä olet
ajatellut sinun waeldannes minun kästvjani

myöden,- owat aiNLastaiw ftjldo-awut, jotka
kijldäwät mailman silmisl
ole nijsä mi,
tän si)tä kuin minun kässplu wamiwat oikl,

alda
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ajattelet
to»
alda Jumalan ihmiseloa. Sinä
sin, enä, kossa sinä et ole wieraita jumalita
palwclwt, «njnkuin auringota, kuum, kiwe<
jä jakandvja, eli joitakuita kuwia, nijn sinä olet jo ensimmäistä käsiyä pitänyt. Kui>
tengin olet sinä usem yhtä epäjumalata fydä,

mc«s nostanut, jota sinä rakastani olet-kw
mar.anuc, kossa sinä olet jongnn himon
ja sen itze työsä täyttänyt.
jari itM
ole
se
Eckö
tosi? Etkös nwnda kerca ole
häpiällisen ja elkiän
kumartannt
damefäs

sen

Haurellden jaepäjumalan kuwan, ja
haureudesa ritttaudesa? Etkös sinä usein
«le kumartmun mammoiMa, kostas olet

elänyt ahneudesa, ia päiwät ja yöt juosnur,
pyytiin wetä rahaa ja tawarata puolies.
Kulnga usein ol t sinä wijnm» ja wäkewain
juot.iwain epäjumalata kumartanut, koffa
sinä olet juopumutta lwudellut. la, nijn usein
kuin sinä routakin juot itzeS juswulijn, nijn
sinä sydämesäs tälle epäjumalalle yhtä uhri»
uhrat. Mitäs nyt ajattelet? Sks tämä ole
selwä totuus?
Sielu. O ja totisesti, rakkahin lEsu! se,
kuin Sinä olet minulle sanonut, on, pa-

sen

hemdi! alwan tosi.
liesus. Taidackos M nyt smwa, ettäs
vlet
O 3

,

lEsus, Lain
olet aina minun rakastanut? Tiedätkös myös
mitä rakkaus sssällänsä pltä,a waati?
Sielu. Rakkahin lEsu! minä tunnustan
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minun tietämättömydeni. Mutta minä ru»
koilen Sinua, että Sinä opettaisit minulle
M, kummina en tiedä.
lEsus. Minlln lapseni! Ensimn»äise<
sulke;
sä Rästiä rakkaus paljo sifällensä
sillä käsittä ustollista turmaa ja luottamusta sinun lumalas päälle., lijkkumatoinda loi«
woa'ja kärsiwällisyttä, welwollista kuMiaK
<utta Jumalalle sekä myötä mä wastsjn-käy»

se

»nisesä.

Sielu. O minun rakkahin Herrani lE!
näen, kuinga usein ja kuinga
minä olen rikkonut Siima wastan;
O! kuinga usein vlen minä toiwoni pannut
«jallisten päälle, ja enämmin luottanut omaan
woimaani, kuin Sinuun, minun Herrani
ja lumalanil Minä olen usein ajatellut, eltä
minun halaureni ei menis hukkan, jos se taik»
ka se olis minulla ystäwänä, <li jos minulla
ole»
olisit ne taikka ne wälikappalet. Ia näin
laimilyöminä Sinua, Sinä suuri Jumala!
nyt, ja Sinun armollisesta awustas epäilyt.
O kuinga usein olen niinä epäilyt, jos Siliä
kuuletkan minun rukouxeni, tailka jos Sinä
«aidatkan minua auua? Kuinga usein olen

su nyt minä
paljon

MINH
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miim enämmin peljännyt ihmisia kuin Sis
nua, ja nijn ussimmasti wihoittanut Sinua,
win minä olen tahtonut ihmisiä wihoitta?
liTlus. Siitä sinä nyt nä«, että sinä
et oleensingän minua o kcin rakastanut, waikka sinä olet paljon puhunut rakkaudesta. Ia

nijn ei Toinmgau Räfty siihen tydy, elsinä ok julkinen kiroilla, noita eli walet>
telia, eli walapclttoinen. Tämä käsiy waati
paljo enämbätH. Kusa on sinun rukouxes,
jolla sinun pidais joka aamu ja ehw minua
anrhuutaman? Kusa on sinun kijwxes, jonga sinä olet welkapää minulle kandamaan»
faatuin hywäin töiden edestä? Kusa on tsilet

sinans sinun ustos rohkia tunnustus? NaMät kaikki loisccn käffyyn lulewat°

Sielu. Woi, minua waiwaista chltdisiä!
kuinga huono rukoilla mma olen! Kuinga
usiast olen minä ei Zinoastans peräti lairnilyönyt rukouxen, eli, waikka miltä olengil»
rukoillut, niin olen minä kuitengin sen teh,
nyt ilman yhdettZkän haxtaudem: olen myös
aiwan wähän kiittänyt Sinua Sinun hywäin tikois edestä? Kuinga usein olen minH
kieldänyt ia pilkannut Sinun Pyhää Ni,
meäs, waikka ei suulla, kuitengin minun ju«
n-alattomalla mailmanmnelisella elämälläni?
Kuinga usein olen minä ilman pakota wan»
O 4
nonm,

FLsus, Lai„
nonut, ja toifinnn' sadatellut ja kiroillut, eli
muutoin Sinun Pyhää Nimees turhail lau»
sunut muija kelwottomifa ja turhisa aswlsa.
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lEslls

Ajattele atnoastans, kuinga eikiH,
ja häpiällisesti sinä olet usiasti minun M,

sti
hää Nimee, lESUB,

maimnut, sillä et-

tä sinä slet tarsttwmasti, krnnartamata,
leilillä, wiyasii, rijdoisa ja jumalattomtsH
nieuoisa sitä suuhuS ouanm. Kuinga häpi»
ällisesti sinä olet usein wäarinka? itänyt «uit
nun Saumani/ ja kanneimbiapphanßaa»
warun Kdin« Sanoja nmaMsijn leikkiin,
jyn.disijn tiloihin, hullujn puheisiin ja muihin
fenkallaifijn,
mahta sinun smamndos
parhain todista. Aiwan nijn olet sinä myös
tehnyt kolmannen käffyn kantza. Ei hyödyti
Lepopäiwää sillä lailla pyhiltä, että sinä
kaunistat itziäs koriaxi; ei sijnä kyllä ole, et?
tä yhden eli kari kerta tulet kirkkoon; mut»
t» sitten kulutat päiwän taikka jsutiwifutzesa, eli myös ratki syömisellä ia MmWa,
fpelamifella, käylkendelemlsellä, hyppämiftila
jaleikitzemiftllä, ja muulla senkaltriftlla MssämisM. Sillä kuhunga silloin jää fM<
men sisällinen Sabbachi, joka siinä seiso, w
tä sinun pila lepämän sinun lumalasas,
ja lepämän sinun pahudestas ja syndiseftH
vmasta. tahdostas? TelMnkö Makuna pai,

wäns

oiLia Opettaja.
321
juuri
simdoä,
wijkosä
uselmdia
kuin
wana
Sclbbachin-paiwänä? Waikka sinä myös
kirkkoon tulet, kui?gas siellä rukoilet? Kuin»
gas kuuldelet Jumalan Sanaa? Kujnga
kauwan suä sydamesäs tallella pidät, waikkas olet sitä kuullut? Mene sydämess. nijn
smun omatundos,sinua naista yiitze woitta.
la, kuingi usein laimilyöt
halwan

saarnaa

asian tähden? Kslwottomia kaunistelemisia
sinulla on kyllä, joilas edes tuot. Kostas

olet kirkosta tullut, mjns ajattelet

sinun kyllä

pyhittänes Snbbochia, ja että sinä saat
muun aiian päiwastä, kulutta kuiiMs tah»
dot; waikka minä en ole kästenyt sinun py,

hittä amoastans mumanlia hetkejä, waan

koko Sabbathi päiwan,
Sielu. Muna, minun rakas Wapahtajnni! milläs pitä minun sitten kuluttaman

muun

ajan päiwastä,

kosta ei Imucklan

pai,

wellusta cna kirkosta
I<3sus, Sinun pila kotonas, sinun la«
stes ja perhes kansia, ja, myös yxlu, pltamä,',

tuldua pidetä?

sinun Jumalan palwelmstas

bmhi.:s.

ja lukeman Pyhää

eli umua heilgetlisiä kirjoja.

plchutteleman

sillä

heitä Psalmeista

ja hengellisinä lauluilla,

kqutla

Herraa

ja

Sab»

Raamattua,

Smun, pitä
ja kijtos wir,

wessaten armon
Sins tai,

sinun sydämestts.
O5

dat

lEsus, Lain
Z22
da?laupiuden ja rakkauden-töitä Lähimmäi»
selles osotta, oppia köyhiä ja sairaita, anda
heille ruokaa ja juomaa, waatteita ja mui»
la tarpeita.

Sielu. Mutta ongo siis tumallinen, että
Sunnuntaina muullakin lailla itzensä wirwotta ia hausiutta, taikka hywäin ystäwäm

kantza iloita.

IlTsul'. la, rakas sielu? kossa se oikein
haustan käystendelemisen alla
ja
Jumalisista rakendamaisista asioista pu»
hutan: kosta kedolla eli vrttitarhoisa luma»
lan kätten töitä chmettllän, ja niistä Jumalan hymyttä ylistämään tilaa oletan. Hywät ystäwät taitamat kestenänsa iloiset olla,
kosta se tapahtu Jumalan pelwosa. Mutta
kosias sijtä waarin oletan? Jos joku Jumalinen sielu seurasi» löyty, kyllä ne muut
pian hajottamat hänen Jumalisia ajamrians,
ja haukuttelewat händäkin huolimattomuteen.
Ajattele nvt itze, kuinga pahoin sinä sitä py»
hää Sabbathia wietät.
Sielu. O rakkahin lEsu! stdämestä
minä nyt kaikkia tunnustan. Ach! anna ar»

tapahw: kosta

mosta minulle andexi kaikkia näitä wikoja

ja

Mutta neuwo minua wielä
Neljännestä Aästystä, mistä minun tule
sijnä waarin olla, kosta minulla nyt eikä ole

määriä tekoja.

Isä
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jos
My
ja
se
mi'
Isa eikä M enä elosa;
ma wielä mih ingan welwoitta.
Jos sinulla ei ole Isää, Aitick,
eli Edes wastaita, nijn sinulla kuitengin on
sinun Esiwaldae, sinun Sielun Paimenes,
eli, muut lumalalda asetetut Herrot, joita
finun pitä rakastaman jakunnioittaman niinkuin Wanhembitas. Tmnietkos moös Esi-°
waldaaskackifa, kuin hsn kaste? Kuingas
sinä p«lkät yä> da? Kuingas kunnioitat händä? Kuingc» usein puhut sinä pahaa hänestä, nijn myös pilkkat ja panettelet händä?
Sielu. la, rakas Herra! kosia Esiwal»
da käyttö itzensH pahoin ja waärin alam»
maisians wastan, eikö kengän saa silloin fijtä
puhua m sitä walittg.
IRlns. Onco sijs Jumala asettanut
sinua Duomariri? Jos Esiwallanpersonat

wäärin lekewät, nijn he sitä tekewät sille suw
relle Duomarille, joka on heille miekan käteen lmdanur, eikä jätä heitä heidän wääry-

denfä tähden rangaisemata. Jos sinun asias

on oikia, ja sinä et taida, luwallilM ja
Waldakunnan Asetusten kantza yhteen sopiwaisella tawalla, oikemtas saada, nijn.sinun
pitä sitä waäryttä kuin sinulle tchdän kärsiwäisydellä kärsimän, andaman asias minun
lumalas halduuu, ja el suingan asetlaman
O 6

smun
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laman

Lain
sinua Esiwaldaas wastau, silla

sitä

tehden sinä Jumalan saälyä wastcm itziäs

llftltat.

Sielu. Nyt, minun lEsnreni! tästedes
minä tahdon nijn tehdä. Mutts, o Herra!
kosta sinä kaikista nijn wisun waarin otat,
nijn olen minä, mitämax! usein ja moninai»
sesti rikkonut rvijderräkin Bästpä wastan.
lEjus. Jo totisesti, rakas lapsi! ei siinä ole kyllä, wnkkas- sanot, ettet sinä ole
ketan tappanut eli mmtMnm;

silla tämä

kicldo, ettei sinun pidä tappaman, pita sisak
lansä lawwta käffyä, LahiWmäifen rakkaa
desta: nimittäin: että sinä sanojia ja käy»»
törisä ystäwällisydellä händä kohtat: että sinä

raulMllisesti hänen kantzans olcffelet: warok
tat händä sytä vnnettomudesta kuin hänen
«desans seiso: stdanufta armahttlet händä
ruumin ja sielun hädäsä, nijn myös autat
händä muwolla ja työllä, ja tosin joko hän
VN sinun ystswäs cli wjhamiehes. Tasa nyt
koettele itzes, rakas sielu! jos sinä olet kaikkea tätä tehnyt.
Siel«. Q rakkahin lEstl! kuinga patfvn pahaa minä olen tehdyt? Kuinga usem
»len minä, halwan asian tähden, närkästy»yt Lähimmäiselleni, nijn myös syttynyt ja
MMM wHiM h«ydä wastqn? Kuinga

«M

«sein olen

ja wahingollisia juonia
wa»
Kninga usein olen minä Kainiö käys

aikomlsia

sian?
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minä sydämesäm pitänyt Belialm

törillä hända kohdannut? Jos minä' olisin
hengen ja elcnuxen puolesta
saattanut hända
nijn
vahingoitta,
minä slism mielelläni sitä

tehnyt, sammuttaxen wihaani häM wastan.
Kmnga usein olen minä toisen kantza rijdel»
lyt ja wannonut halwasta asiasta? Minä
olisin usein saattanut waroltta minun Lä»
hinnnäistänl sijtä onnettomudesta, kuin ha,
multa aiwotusta
nelle tarjona o!l
mielestä en-ole tahtonut sitä tehdä, silla mijoka sydämestä iloitze toisen
nä, niinkuin
wahingesta, soin hänelle sitä onnettomutta,
ja iloitzin sijtä, että hänelle pchoin käwi,
waikka minun olis paramnu»'. pitänyt kans»

se

sajoskärsiwällisyttani hänelle
en

vsottaman. Ia

ole Lähimmäistäni hänen ruuniinsa puolesta walMgoittanut, nijn olen mi»
nä kuitengin usein hänen sieluans
nut, sillä minä olen pahalla elämälläni hän»
dä pahendanut. Nch! armahda SinuaS,
rMohin lEsu! armosta minun päälleni, jc»
anna minulle näitä raskaita syndejä ja riko»

minä

surman»

fia andexi.

lEsus. Ajattele wielä, rakas sielu! kuin»
ga. sinä e!tt itzes käyttänyt Ruudma Nä»
sts«
O?
'

lEstts, Lain
styä wastcm, ncka ei aisoastans kiellä itze
työllistä huonnca ja salawuoteutta, waan
myös kaikkia hannllisia, irtaita ja riettaita
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ajatuxia ja himoja. Jokainen joka ainoa»
sicms katzo waimon päälle himoitarens hän»
dä, nijn hän teki jo huorin hänen kanhalH
sydämesäns° Se kieldä kaikkia hameHism
ja saastaisia käytöxiä. haurellisia puheita ja
häpiällisia lauluja, kaikkia hapialUsiä sanoja
ja fmkoltmsia jaaritnxia, kuin Kristityille ei

sowi. la, heillä

on myös kowa wastaus

vdotetlawa, jotka mnvastaus suostumat eli
mielistywät nijhin, eli fala niD itzensä Hu»
wlttelewat. Tafä Käffysa kieldän myös kaik»
kea, kuin saastaisiin himoihin tilan anda, nijnkuin kaikkia irtaisia dantzcja, hameliisia mäs-

samista, suuta andamifia, halamism ja multa senkaltaisia. O! kuinaa usein rikko ihminen tätä käffya wastan sillä syndisella juopumisella, joka on kaikkein ftmdcin ia pahuden l>Hde Sentähden kawahd > sinnas, rakas lapsi! ettei smun sydämes kostai<rastau»
tila ylönsyömiststa ja juomisista. Etten m>>
nä mahda mainita nijtä luonnottomia syndeja, kuin tätä käffya ivnstan taitmn tehdä.
Sielu. O lEsu, mimm Wapahtajanl l
minä tunnustan nn: un sydämeni suurta riettautta. Kumga. usein ja paljon olen minä
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kaffyä
anna
tätä
waftan rikkoimt? Mmca
minulle kaikkia, Herra, Sinun itze tähtes,
armosta andexi 5
GciliLsus. Mene edemmäxi M katzo«jalalyemmärrä Rästiä. Et sinä
la, että sijnä ainoastMS julkinen warkkaus
kleldän, waan myös kaikki korwon-ottaminen, sorttaminen ja p!ttämineu kaupafa: kosta kauppamies pitä roäärää mittaa ja «vaakaa, myy lurmeldua kalua hywän fiasa, ja
silla pettä lähimmäisensä. Nämät owat
kaikki minun filmäini edesä Warkaus: ehkä
millä lailla eli mingä wälifappalen kauna
se tapahtu, nijn st on yri wahingon josta
hänen Lähimmäisensä otta
omai»
judensa puolesta, waikka kuinga wahän se
olis. Ei kuilengan tätä kästyä ole mnoa<»

saa

stans annettu Myyjälle, waan luyos Ofta»
Me ja muille: uimitläin, kosta kalut ika>
näns kuin wäkisin oletan ja waaditan köy,
häldä puoleen hmdoan, hänen simreri wa,
hingorens. Niinkuin usein tapahm, että
köyhän wäen täyty anda heidän walw'lla
tehdyn lyöns eli muuta kalua poi»,

siihen

hindaan, kuin joku wisu ja ahne sitä tahto

helldä uloswaati. Useln täyty myös köyhän wäen sitä tehdä ahtaudesans, että he
ja

saisit wähän rahaa heidän

hcngensä ylöspl-

lälni-

Z2B

lEsus, Laiu

tämiscri. Ia silla lailla heitä
itzen»
sä käyitä, stlotiststi ei ole muu kuin war,

kaus. Tähän tuleroat myös kaikki ns, jot«
ka pidattäwät taikka wähel>dHv)ät tyontekialda hänen vastalla työllä ja suurella wni,
walla hywin ansaittua palkkaansa.
Sielu. O, rakas Herra! Kukas on täl<
lä ajalla, joka tätä aimtele? Kukas tahto
uffoa, että tämä on fyndi?

»nau rmZaisemctta, jotka mjntekewäs, waik<
ka he ei tahvolta sitä stnnixl. Mlnä olen
tosin wahän aiwa wa t. ja annan hcidän
waelda oman sydämensä neuwon iälken, Mut»
ta mmä kostan kuitengin näitä heidän wääritz tekojansa, koffa, minun aikani tule. Senkaltainen wäsrin saatu kM ei ole kostan
tuonut yhtan

fwnausta

myötänsä.

Ia .jos

ne oroat hanvcu, jotka oikein waarinotM'
wat kaikesta sinä, kuin seitzcmändeen käffyyn
tkdan, että nijden
tule; mjn minä
jocka Rahdcxansn
wiela
wähembi,
luku
nen Räffyn jalken oikein cläwlk.
Sielu. la, rakkah n lEsu! se on, sen
pahembi! tosi. Sillä nMs on tawallisembi,
kuin e«a zHi ostswä, yxi kylä'kumppani, yxi
weli ei puhu koffan muän hywää toisestans
waqn usigmmasti pchga? O kmnga usein
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ja
erhetpxenfä
iapitlu»
lulewat hänen wikans
kituxi, monella lailla pahimmin pain käätyri,
jaenimmasti walhen kauna
maxi maa»
laturi, kuin ne totisesti owat. Minun tay»
ty tunnusta, rakkahin lEsu! että minäkin
mattekmattsmudesta senkaliaisten n>Mme»
liain ja panemliain siurasa olen jongun sa»
nan siihen lisän»!, ja minun Lahimmaistm
kunnian nimeä ja arwoa tunncllUt.

suurem

I'Lsus.

MuttÄ ajattele kuitenaM,

mahdat sijnä suurena paiwänä sei»
Aa koffa sinun picä jökaitzesta turhasta scu
nasta lugun tekemän.
ga sinä

Sielu. Q/ minlln Herrani IElu! mi»
sitä sydämestäni; mma rukoilen
andamusta. Minä tahdon
tästedes paremmin kawahta itzeni; ja wie»
roim minua pois
ta»
nä kadun
armoa ja

woista.

lEslw. Nijn katzs W, ettäs tästedes
hillchet sinun kieles, ja annat sinun
Lähimmäises olla duoimtzemata, panettelemaparemmin

la ja pilkkanmta.

Sielu. Sen pitä tapahtuman, minun

rakkahin lEluxeni! Minä soisin, että minä
taitaisin panna lukun suuni eteen, ja paina
wahwan sinetin huuldcni päälle, etten minH

sen kautta langcus,
soittais mmm..

ja minun kieleni wahin»

ILsiw.

330

lAsus.

Msuss, Lam
Mntttt mitös sanot Fhdrxän,

NtM ja Rpmmenennestä Bästystä,
lihan pahat himot kÄda'n?'Olelkos wälttä»
jotka lotiwat sielua
nyt lihaLisia
wastan? Oletkos sinä ristinnaulinr.ul lihaas
hikoili jo haluin kansia?

Sielu. O. rakkahin Wapahtaja! M
waan
sen pahenibi! en ole

minä,

oiwan uftin andanut pahoilda himoildanl
itzeni wieteldä. O! kuinga usein olen minä
sallinut synnin haMa minun kuolewaiscsa

lnutnismu, nijn että minä handä olen kuul»
lut hänen himoisans.
la, rakas lapsi f Jos sinä wael»
laisit Hengesä, nijn et sinä lihan himoja taytt
läls.
Sielu. Nyt, minun rakkahin Wapah,
tajani! Minä lupan Sinulle, etten minä
tahdo tästedes, sallia lihalle hänen tahtonsa
syndiä tekemään.
elät, niin
li3sus. Jos sinä lihan jälken
sinun pitä kuoleman: mutta jos sinä lihan
lyöt Hengen kautta kuoletat, nijn sinä 'aat elä.
Sielu, O, minun rakkahin lEsureni.
Armollisin Wapahtaja!
Minä min taall' elon Wictta
Tahdon Henges awnlla,
Ettan aina synnin tietä
Kartan lallcll' Miinalla.

Ml
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Pyhä Henges auttaion,
Oikian tjen m»!!' ucuwokon
Aut' kost tänldä lahden rauhas

1100

perin

pyhäin fcuras!

Neljättäkymmenes
MdeMKantzapuhe.
Sielun ChristMnen KansiakayllUncm
Sano Sinä minulle, jota minun
sieluni rakasta/ ku!as laivuinda pidäty
jakufas lomuMa lepät? Ettei minun pidaiO
poikkeman Sinun kumpanutcs lauman tygtV,
lEsus. Jos et sinä minua tunne, sinä
kaikkein ihanaisin waimoin stasa, njjn n:ene
lammasten jäljille, ja kaitze wohlas paime»
nitten huonetten tykönä; silla jos sinä «tzit
minua kaikesta sydamestäs,. nijn sinä. löydät
minua; Mins tosin asun korkcudesa ja py»
hydesä; mutta minäj asun myös nijden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä hengi on, että
minä wlrwottaisin nöyrMtpn hengen, ja
särjetyn sydämen; silla mimm iloin on olla.
ihmisien lasten kantza. Minun asuinsiani on
Pyhän Raamatun Paradisisa; Tutkitat
Raamatulta, sillä nijsä te luuletta leilien
ijankaikkisen elimait olewan; ja ne owat jot,
ka todistamat minusta. Minä olen Elämän
puu tasa Paradisisa: joka minusta syö, hän
el»
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elä,i,!Kn?aiMsch. Minun majani on Kri,
stiilisen Seurakunnan Paradlsisa, siznä minä stilon, nijnkuin se totinen Wijnapuu,
ja kaikki ustswaistt owa< minun kaVit jäft»
ncnj. Ia? nunun ninjani on myös jokaitzm
ustowaisen sydninesa, nijnkuin tukoisnls lapoja, nijnkuin ruilsu pieuisa ymisängeisä.
Mene sijs spdämees, nin: sinä loydHt mielin.
Sielu. Minä tunnen! jo Sinun läsnä
rloas minun sydämesäni. Sinä rakkaudesta-rikas ihmisten Mäws, lEsus minun
Immanuelin! Minun Mawäni on minun
Mirrham kimppuni/ joka minun rinnoillani
rispu.

Lewäjä
lAsus.
henq«lli!!en

sijs minun wkönäni,
yrctitarhau lytär. Sinä olet

sinä
hvwä vM nlinusa: minusa sinä hedelmitäs

löydät.
Sielu. O Sinä taiwallinen Saronin
kukkainen! Sinä ihana kukoistus laxosa! Si<
nä ttrwillinen Dawidin I«lmi! Sinä olet
itze hidelma, nijn MpösVrltilarhamMesta<
ri. Sinä elänäxi «hly Alicngo, paista
mimmgm sydämeni yrttitarhan päässe, ja
kasta sitä Smun caiwalWlln Zlrwonkastellas, että se tulis hedelmällisexi kaikkjjn hy>
Wijn

tö-hin.

Msw.

Hajottele

winästilumali sutta,

nijn
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kanda paljo hedelmica minijn sinun
Katzo, ettäs elät casH mailmafg siwiH»
sti, hurstasti ja Jumalisesti, Ole siwiä itz-eäs
kohoen, hurstas Lähimmäistäs wastan, ja

nusa.

Jumalinen taiwan Immlmas maston. M»t«
sttei.sinun lumalisndes olis
ulkolullaisuus, ja älä pewlusella jydämellä
minua palwele. Jos sinä tahdot minua palvella, nljn'olkon je toden teko sinun tMnas,
Sielu. O, mimtti mkkshin lEsuxeni!
Halulla minä tahdoisin nijn elä, kuui Si-

ta katzo wisnsti,

sanasas

tninulda waadit.. Mutta minä
nä
olen heikko ja woimatoin sijhen. Sillä minä tiedän, ettei minusa, ston,
lihaSilla tahto mmulla
fani, mitän hywä
on, mmta täyttä bywaa, sitä en minä löydä.
Rakas sielu! noitta sinä et taida ela niin täydellisesti, kuin minun pyhä
sanani sinulda waau, ja sinä halulla soisit,
nijn pila sinun kuitengm jokapaiwä sitä sy»
dämsstä halajaman. Sillä senkaltainen pyhä halaus minulle hywin 'Jelpa, ja vpwakaista tah-oa minä wastanotan mjnkuin itze
täyttämistä. Er kukengan pidä sinun
waan
tähden mlnnan hitaxi ja

asu.

sen»

nip palion

tekemän, ku-n sinä mi-

armoni kautta taidat.
Sielu. la, n.mun sydännllam on to-

min

sin
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fin usein hywä aikomus, mutta

se

on toi»
pelkuri,
ylön
ylpiä,
ja,
sinans
toisinans
häijy ja pahanelkinen kappale, nijn että st
akist muutta minun hywän aitomiseni.
Semahden minä uffoMsesti neu»
wen sinua, että sinä kaikija kätket sinun h,
dändas puhdasna, ja et saastuta sitä ylpeillä
ajatuMa, sanoilla eli töillä, wihalla eli mml»
la lihallisilla himoilla, jotka sociwat sielua,
lvastan. Silla kautta sinä taidat mi«
nun armoani kadotm. Sentahden ala suin»
gan kiinnitä sydändäs mihingän maalliseen,
Waan ahkeroitze sinun sydames wapaudesta,
ettei
tulis sidomxi vriari näiden liäky,
ja
nvaisten kawwaisten säädyttömain himoin
nlle. Joilla wam»ot on, olkon nijnkuin heil<
M ei oliskan; ja zocka itkewät, nijnkuin he
«i itkisiMn; ja jotka iloitzewat, nijnkuin ei
AoilMan; ja jotka ostamat, niinkuin ei naut»
titziffan; ja jotka tcka mailmaa wiljelewät,
ettei he sitä määrin kauttäis: sillä Umän

sen

se

mailman meno on menewa.
Sieln. Ach, minun lEsureni! minun
sydcimeln' on toisinans ylön pelkuri, kosta
Sinä Mlgzm wahängän mielikarwauden sil«
le läliecät; niju että se marsin käytta itzensä,
se peräti olis maan sisälle wajoSitg wastan kosta SinH yhdellä ai<

masa.

noalla»
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pisarassa
taiwallisen
minua wirwotat, nijn se fytä mle warsin
ylpiäri, ynsiärija paisuncri.
Ei nijn pidä oleman
sielu! Koffaja sinun sydämes laiwallisella nöy»
loh»
ilolla taytetän, nijn om suä
tutuilla
iällä kijtoxella wastan. Mutta älä iliinän
sydämes ilon olla ylpeile, ettes hengellisten ylpeyteen joutuisa ja ajattelisit sinun
iillt kaikki waarat woittanes. Mutta jos
listi ja murhe päälles tule, nijn ei sinun pidä sentähden toiwoas heittämän. Sillä
tantta tule sinun lihas fuolttetuxi, etcei
hywäna päiwänä mahdais paisua.
Sieln. la,, wimm rakkahin lEsuxenil
Mitta jos kaikkinaiset ylönkatzet, pilkat ja
häwaistMt culewat minun päälleni, pitäkK
minun siis kaikk:jn ääneti oleman?
liLins. Jos siweyttä >a «Kyröttä sinulönty, nijn sinä taidat kaikkia näitä woitta.
Sielu. Mutta ihmiset owm nijn juma»
lattomat, että He tcka syyttömästi minulle tekemät: pitäkö minun sijs heildä kaikkia kärt,oal!>,kan

smun

sen

se

sa

simän ?

lEsus, la, sinun M sits heildskärsima», minun suurm siwtydeni ja kärsimät»
Meni tähden, iosa minä olen andaum itze<

<«

sinun tähtes

löyttä.

Sielu».
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"Sielu, Muna mitäs pnä minun silloin
Akcmän, kosta ylönkalM, pilkalle ja häwäi<

stynlle ei yhtän lopplla mle?
IlLsiw. Sinun pitä pyutämän woitta
näuä sinun wivollisins ja pilkkaitas hywM
töillä ja siwcydella, Sillu koston

lii, wchalla ja sadattamisilla sinä et taida,
phtäu wihollista woitta. Woitto on awu»
ft, mutta ei pahudesa. Nljnkum yxi perke»
K ei aja loista ulos; nijn ei taida M syndi,
kän toista uloeajaa, eikä kostonpyyndö eli
pilkkasanat taida woitta sinun pilkkaitas,
waan tekewät asian ainoastans pahenlmari.
Älä anna sinuas moitetta pahalda, waan
«voita sinä pahan hy'.vMä. Rakasta wl,
nijtä, jotka sinua sHdattlft
hoilisias;
weu/ tee luille hywin, jotka sinua wihawat;
rukoile nilden edestä, jotka sinua wainowat
ja wahingoittawat. Jos sinun wihollises
iso, niin syötä hända; ja jys hän jano, nijn
juota händä; Sillä koffas tämän teet, niin
päälle kokot.
s«'ä tuliset hiilet hänen päänekuitengin
mieli
pchaxi
Sielu. Mutta
nijn
jumalatlomas
käy kosta näldan, että
menestywät, jae läöykkäritrikastuwat.Sm»

kaltaiset Jumalala» unhotcawäiset ihmiset
owac onn msimmat mailmasa, lstuwat use-n
fuurimmasa kunniasa, eikä tiedä luinga hei»

dan
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ja
dan sijna pitä ylpeilemän koreileman. Sitä waftan täyty sen köyhän Jumalisen ihmisen oleman yhtenä ylönkatzotcuna lamppuna
ylpcitten silmisä.
Minun rakas lapseni! M kui-

waikka senkaltainen ihnunen
korkiaan kunniawirkaan. Ainakin sinä
mahdat suoda hänelle Muista turhaa ja
katowaista kunniata, kosta minä sitä hänelle suon. Jos ei hän sijnä itzensä käycä, nijn»
kuin hänen oikeutta myöden pidäis; nijnhä»
nelle on sitä suurembi wastaus sijta. Nijn
myös kosta sinä näet, että joku limu on
nut jongun lahjan lumalalda, jota sinulla
ei ole, nijn ei sinun pidä närkästymän eli
kadehtiman, waan paremmin W suuremmasti iloitzeman, ja Jumalala sen edestä kiittämän.' Sillä te otettakin kaikki yri ruutengan kadehti,

nouse

saa-

mis.

Ia

nijn tule yhden jäsenen lahja ja

kauneus koko ruumille kunuiari. Samalla
muoto pitä sinun myös kanhakärsiwalWn
oleman, kosta sinä näet toisen ristiä ia wi>
heliäisyttä. Silla jos yxi jäsen karsi jotakin,
liljn kaikki muut jäsenet kansia kärsimät.
Smtähden on Christillinen kantzakärsiwällisys sen yhteisen Christilliftn rakkauden tuntomerkki..
Sielu. Mutta minä näen myös etts
moni
P

Sielun Christillinen

338

moni ihminen ynnä aiwan pahoin käytta sen
arwon, tointellisuden ja wijfanden, jonga
hän paiki omaa mahdomsuttansa, on saanut.
Mitä sinun sijhen mle? Engp
minä
tehdä minun kalustani muä minä
tahdon? Jos ei hän sen kantza oikein elä,
nijn
on hänen oma wahmgons. Moni
paase
kunniaan, ja kaikki sitä hänel»
on HH<
le suuret onnexi lukewat, waikka
nelle suurimmari onnettomudexi. longa hal»
duun paljo annettu on, silda enämbi ano,

saa

se

suureen

se

Jota enämbi huonenhaldian hallusa on,
tule hasitä suuremmari ja
mn lugun tekemisensä.
Sielu. Jos näin on, rakkahin lEsu!
nijn en mlnä tahdo ena keneldakän kadehtia
hänen onnensa, waan paremmin sydämestä
surkutella händä hänen suurimman myödew
käyntisensä alla.
Msus. Sen sinä oikein teet, rakas sielu!
muna Dule wielä. Sinun Christillisydesäs
minä waroitan sinua usiollisesti, ettäs wältät
sinun Lähimmäists duomitzemista ja panet»
tekemista, kuin tähän aikaan, sen pahembi!
on sangen yhteinen.
Sielu. O rakkahin lEsu'. se on toti,
lan.

-

sestl yri paha harjoitus, ja yhteinen pah«
kuin on taruunut meihin kmkkijn. Jo»

tapa,
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minä
hillitä
kieidäni!
Mutta
sia
laidaisin
pian tehty,Ma ihminen
se on, sen pahembi!
joutu.
wikacm
tähän
lEsus. Kuule, rakas sielua minä an<

nan sinulle hywän neuwlm, kuinga sinun
pitä tasa itzes käyttämän. Ensin, ei pidä
sinun hopusti ajatteleman mitan pahaa sinun
Lähimmäisestäs, Mä soti Christillistä rakkautta wastan. Hla ajattele Lähimmäisestas pahan pain nijn ja nain, silla asia taiEc sinä ole sydäta aiwan toisin olla.
men tutkia. Epäluulo on sokin: Kuinga huo,

se

kiasti tana

se

exoä japeuä? Rakkaudesta
aina
kaikkea hywaH hänestä toisinun
tvoman, walkka toista sinun miekes jchtuis.
Sielu, la, rakkahin Herra lEju! mutta jos asia'on tosi. Silloin minä sijs en

pitä

taida omamndoani wastan tehdä, ja toisin
ajatella, kuin minä hänestä tiedän. En minä ainakan taida pahan hywäxi sanoa, eli
jumalattoman wauhurstana pitä.

ILsus. Jos sinä tiedät, rakas sielu!

«ttä jollakulla ihmisellä owat wiM wiat, ja
että hän on nijn taikka näin,, nijn coiseri,
kawahda, ectet sinä sitä kenellckan muulle

sanois.

Sielu. Mutta jos se olis toiselle wahingoNinen,~eikö minun sijnä tilasa pidäis

P
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waroittaman händä, että hän taidais
wahta itzensä senkaltaisesta wahingoliiftsta

ihmisestä.
IlLsus. En minä

puhu sijtä sinun Lä<

hunnmises pahudesta, kuin on muille wa»
hingollinen. Sillä siinä sinä teet hywin,
että sinä waroitcu toisia hänen wihamiehel<
minä puhun nijstä wioista ja

pahoista tawoista, kuin ci ole kenellekä» wa<
hingori. Nijstä minä sinulle sanon, M
sinä taida watttä epäluloja hänestä pitä,
nijn karta kuitengin, ettet sinä puhuis mi,
tän pahaa Lähimmäisestäs, cii saatmis hän»
dä muiden epäluullon. Se on paha tapa,
ja

soti kokonans rakkautta wastan, ilman

sanoa:

mi<
«roitureta ja peränajaitelemata
nä luulen
ihmisen olewan nijn ja nijn.
Kumgas sinä tiedät, millinen hänen sydä»
menlä on?
Sliclli. la, minun lEsuxeni! usiasti
minä en tahdois puhua Lähimmäisestäni >
jos ei muut alkaisit. Silloin usein joku
na mimmgin suustani tule, jota minä sitten

sen

sa-

kadun.

lEsus. Nijn kuule nyt kolmannexi,
rakas sielu! Jos joku alka toisesta puhw
maan, saattaxenfa handa sinun epäluullos
alle, nijn äla laina hänelle korwiaS. Sane.

Ranstakä^minen.'
341
no. En minä woi sitä ustoa.. Minä tahdon
ensin puhutella Lähimmäistäni siitä asiasta;
paljon nyt walehtellan ihmisten päälle; km
kas ticsi jos kaikki todet lienewät? Mutta
jos seoliffin tosi, nijn puhu paremmin mui»
sta osioista, ettemme molemmin mahdais
korgma itziämme duomarix» toisin
lian ylitze.

minun rakkahln lEsuxeni:
minä kiitän Sinua tämän'muroon edestä;
minä mhdou sitä noudalm, nijn paljon kuin
minulle, Sinun armos.kautta, on mahdollinen, ja katzoa, enä minä taidaisin tästedes
sulkea minun puheliasta suutani.
lEsus. la, sen sinun.pitä täsa c
tekemän.
Mutta sitä wnstan pitä smm»
toisesti tilasa sitä enammln awamaan sm;p
las, kosias näet, että sinun Lähimmäises
osaa jchongun wikaan tulla,, nijn sinun Vitä
Sielu, Nyt,

ojendaman häilda siweyden hengellä. Jos
joku sinun läsnäollöfas, tcke jotakin, kuin ei
ole sowelias ia soti minun sanani wastan
njjn sinun pitä hänelle
sanoman, ja muistuttaman ettei se ole oikein.

sen

<

Sielu. la, mahdaisko mimm Lähilw
maiseni sitä bnwäxi otta, ennomattain jos
hän olis korkiammasa wirasa ja arwosa,
kuin minä? Hän wois kysyä, mitä minun
sijhen lule?
P 3
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kyssä sinuun: sillä Chri.
lEsi:s. Se mle
siinne» rakkaus waati sitä, eikä taida y>i
Christltty, o!nalmidonsa rikkomata, laimi»
Z42

lyödä, welMisesti waroitta Lähimmäistäns.
Snuin pita nuhteleman handä, etttt sinil
tulis hänen tähtens kärsilnann. Jos hän
teke pahaa,- jota sinä näet eli kuulet, ja et
nuhtele händä, nijns olet yhtä hywin wi,
kapaa kuin hangin.
Sielu. Mutta, jos minun Lähimmät»
seni sijtä suuttu, ia häpiälliftllä wastaurclla
minua pois tyköäns eroitta.
lEsus. Ettei tapahduis, nijn on tar<
Pellinen, ettäs sen toimella, teet. Jos, sinun
Mimmmses on juopunut, taikka kijwastuMlt, nijns taidat kyllä edellä nähdä, ettei
hän Min salli itzeysä oijaista. Mitä Abi.
Zae! ci tahtonut, sanoa miehellensä Nabalil<

se

le> iuowuxisa ossesans, sen han hänelle sanoi,
koffa hän oli selinnvt. Sana aikanans pm

nijnluin kusiainen omena hopia,
maijasa. Sitä wastan nuhtele moni Lahim»
mäistans somattomalla ajalla, ja tekis tai<
lawammasti, jos hän olis ääneti. Puhe
joka sopimattomaan aikaan puhutan, on
niinkuin harpun soitto muchelliselle; oikialla
ajalla pita ihmistä kuritenaman ja opetella,
man. Ei kuitengan pidä sinun plön pahon wali<

huttu,

o>,

>

,tzeman
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heman tilaa, sillä mm sinä kuka ties et sais
kostan tilaa. Joka ilmaa katzo, ei se kyl?
wa, ja »oka pilwiä kurkistele, ii se nutän
leikka. Kylwä siemenes huomeneldain, ja
älä pidä kättaS'ylös ehtona; silla et sinä
tleda kumbi paremnun menesty, ja jos mo«
lemmat mmestyisit, sitä parembi. Nijn
matoin kuin seolls, että peldonues ylön pat»
jo kurkistelis jokaista pilweu pilkkua; nijn
somatoin olis myös se, että sinä wijwyttai?

sit sinun nuhtes, ainoastans sentähden, ettet sinä ulottuwaisilla wijsaudella tiedä tßs
sitä hywänä pidetan. Katzo wielä, sltä sV
mm muistmuxcs tapahm suurella
uijn että sinun puhes.on aina
M
suolalla sekoitettu. Sinun pitä sen tekemck»
ratki yxiwakaischi ja siweydellä. Iss W
hän silloin tahdo sitä hywäri otta, nijn sinä
olet kuitengin tehnyt, mitä sinun on mssut
tehdä. Ia ongin par-embi, ettäs wedar yhden ihmisen wihan sinun päälles, kossas
t«t mitä sinun tule, kuin että sinä kartutat

Jumalan wihan

paälles, sentähden, että

sinä laimllyöt sitä kuin

sienyt.

on sinulle ka»

Sielu. Taas minä kiitän Sinua, rakkahin lEsu! ettäs olet minulle opettmnlt
tätä sen EhrilMsen rakkauden weiwoUsut>

P
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ta. Ongo wielä mitan, josta Ma otettaman waari, nijn opeta sitäkin minulle, rak«
kahin Wapahtaja! Minä tahdon mielellä»,
ni. Sinun neuwoas seurata.
lEsus. Opi unnusta, rakas sielu! ole»
maan suvia ja nöyrä sydämestä. Jota sinä
olet korkiambi, sitä enämbi nöyrytä sinuas,
nijn on minun taiwalijnen Isäni sinulle ar>
mias. Maikkas näet, että sinä
usein»
bia lahjoja saanut, kuin fmun lähimmäises;
waikkas näet, että joku muu on suurcmbi
syndinen, kuin sinä;, nijn älä kuitengan ajat»
tele, sttä siliä olet itzefäs sinun Jumalas ede<
kuin hän. Si!!ä kaikki te olet»
sa parembi,
la syndiä tchnet, ja ei teillä ole mitan ker»
ffcucapa lunlalan edesä. Että sinä seisot,
waikka hän on lcmgenm, se ei tule sinun tai»
dostas eli woimastas, waan Jumalan ar»
mosta; Joka luule seisowans, katzokan ettei
hän lange. Mutta jos joku on langennut,
nijn Jumala on woimaliineu händä ylös

344

vjendamaan.

su,

Sielu. Ach, neuwo minua wielä,

lE-

minun Wap.chtaiani! kuinka minun pi»
tä itzeni käyttämän Christillifesä menosmu.
lEsns. Kaikjsa kums etces orat, ojen»
n» sinuas minun Jumalallisen sanain jäikm/
MM et siltä exp. Kaiken» sinun elinaika»

nas
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nas pidä minua silmäis enesa ftdämesas,
ja karca, ettes mihingän ftndijn mielisty, ja
Jumalan käffyä wastan tee. Sinun ta,
warastas auta köyhiä, ja älä käännä itzes
pois köyhästä, nijn Jumala taas armollisesta katzo sinun päälles. Kusas taidac nijn
auta tarwitzepaa.
Jos sinulla paljo on,
nijn anna runsasti, jos sinulla wäha on,
nlin anna sijtä wäbastä hywällä mielellä.
lotes tahdo keneldakän sinulles tehtä, kntzo
ettes sitä myös toiselle tee. Ia kaikki mitä
sinä tahdot että toisten pitä sinulle tekemän,
nijn tee sinä myös heille. Ia kysy aina
ncuwoa wijsailda, ja kijtä aina Jumalala,
ja rukoile, että hän sinua hallitzis, ja ettäs
kaikisa töisäs seuraisit minun sanani. Sk»
nä olet tosin köyhä, mutta sinä saat paljo
hywaä, jos sinä Jumalala pelkät, wattat
syndiä, ja teet hywaä. Pidä itzes jokapai»

kas Jumalisten ihmisten tygö, jolkas tiedät
pitäwän minun käskyni; jotka sillä mlelella
owat kuin sinäkin, ja kärsiwät sinun kanssas, jos joskus horjahtat. Paatöxexi: Se
on sinulle sanottu, ihminen! mikä hywä on,
ja mitä Herra sinulda waati, nimittäin, et»
tas kätket Jumalan sanan, ja harioitcn rak<
kautta, ja olet nöyrä sinun lumalas ede»

sä. Se on IsäNe ia Jumalalle puMs ja
saaP5
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Christuxen tuleminen
saastatoin Jumalan palwelus, etziä Orwoja
ja Lestejä heidän murheisans, ja itzens saa»
statoinna mailmasta pitä.
Sielu. Ach! anna minulle nyt Sinun
armos, rakkahin lEsu! nijn menemään

Herra! Si<
pyhasä Sanasas mlnulda waadit. An<
na minulle ennen kaikkia sitä aumari tckewäistä uskoa; lisä sitä minulle jokapäiwä;
Anna minulle myös toiwoa ja rakkautta,
että minä palwelisin Sinua ja minun La,
hjmmaistani Sinun suosios jälken. Anna
minun paiwä päiwaldä lisandyä hurffaudesa ja lumalisudesa, kieldä mailmaa hqnen
himoins kantza, ristmnaulua minun syndistä lihaani, ja Sinun ainoan omanas pysyä sekä ruumin että sielun kanssa.
Suo mun aina elon alla
Niinun elämätnni, kuin Sinä,
liun

TaiwMsij'muistella

Ettei häijyin himoin paula
Minua,sa>s. mielellä-

Ia

nijt' noudattaismii
Myuifm lasien osani

Mielen olkon aina taiwaas,
Sielun ollon Sinun majas!

Kansiapuhe.
NelM Kymmenes
Tulemlnen
Chnswxen
Mä

Wijwyttel'

DuiWwlle.

lEsu! kauwan siill',
Duomios ka»Ha: Ahdi<

nyt

ttus

Duomioble.
347
stus on taäll' ihmislll', Tusta pakotta Kan-

saa.

Joudu jo joudu lEsu Christ! Päästä Kansas pirun kasist, Ia ijankaikkisest
tuffast! Sillä ikawä luondokappale» ikäwöitzemys odotta Jumalan lasten

Että luondokappale on turmeluren ala anneltu wastoin omaa tahwans, waan sen
tähden, joka ne ala andanut on, toiwosa.
Että myös itze luondokappale pka turmeluren orjudesta wapari tuleman, Jumalan
lasten kunnian wapauteey. Sillamme tiedämme, että jokainen luondokappale huoka ia
ahdistetan aina lähänasti meidän kantzamme. Mutta ei ainoastans ne, waan myös
itze me, joilla Hengen uutiset owah huokamme itzellämme, odottain sitä lapfixi ottamista, meidän ruumin lunastusta.
lEsus. Katzo, minä mlen pian, ja
minun palkkani minun kantzani, andamaan
'

itzekullengin nijnkuin hznen työns owat.
Mutta walwokat ja rukoilkm,
te kiu»
langeis.
Sielu. Ach! se paha ja jumalaloin mailina teke minun elämätäni minulle nijn rastari ja waiwaloiseri, että minä päiwät ja
yöt halajan täälda eritä, ja olla Sinun

sauxeen

kantzas Herra Christe. Minun silmäni kw
tzowat alati Sinua, Herra! ettäs kirwottaisit
P 6
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taisit

jalkani wcrkosta.

tulemnlen

Minä nostan silmä-

ni maklm päin, joista minun apuni tule.
Minun sieluni wartioitze Sinua, Herra!

huomen warnasta toiseen huomen wartiaan
asti, siihen asti että Sinä, Herra! ilmestyt.'
Ach! minun silmäini walkeus ei ole mumn

tykönäni, että minun täyty nijn kauwan
bdotta minun lumalatani.
älä poike, etkä
I'Lsus. Rakas sielu!puolue,
vikialle eikä wasenuualle
waan py,
sy rukourift» päiwät ja yöc, ja ole karjuva.
Sillä nyt owat wijmmeiset ajat, ja minä
tulen kohta.

Sielu. Jopa aika on, että Sinä, Herra! sijhcn jotakin tekisit, sillä jumalattomat

Sinun Lakis särkenet. Minä näen
ylönkatzojat, ja sijhen sumun, ettei he Sinun sanas pidä. Kosta mmä kahelen tämän mailman menoa, nijn minä aina mui»
stan Sinun ftmoias, joitas sanoit Sinun
Vwai

lihas

päiwinä Opetus lapsilles:

Koffa ih-

nusen
Poika on tulewa, löytänekö hän usioa
pemaan päätlä. Woi! kuinga on
usto

räti sammunut ihmisten lasten seafa? Ia
että wäärys on saanut wallan, nijn on myös
rakkaus Wonesa kylmennyt. Ach! ei ole tommm, eikä laupiutta, eikä Jumalan ttm»
doa mcasa. Mutta walqp«ttl>Ws, walhe,
murha,
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murha, warkkaus ja huoruus omat wallan
saanet, ja yri weren wika tapahtu toisen
iäiken. Kosta minä haen jongun wilpittoniästi lumalijen ihm.sen mailmala, nijn
mimM tapahtu nijnkuin sille, joka wijna»
mäela tähteitä hake, kusa ei wijnamarjoja
löytta syötä, ja himoitzcn kuitengin warhedelmätä. Silla hywät
haista ja parasta
kado,net
pois, ia
owat maasta
seasa;
ti ole sillen ihmisten
kaikki he wäijy,
wät werta wuodaltaxcus; ivkainen wakoi
toista, kasrtäxms haiida; ja luulewat hy«
wifti tekewans,
he pahasti tekewät.
löyty
wilpitöjn
ysiäwys? Kusasta
Kusasta
löyty olkia sowmdo ystäwäin wälilla,
jesten wällliä, kylalisten wäiilla, wirkawek
jein ja useimitten wällliä. Sitä wastan on
wiekkaus, oman parhan etziminely ahneus,
ylpeys, röykkeys, walhe ja petos saanet
wallan, ja ewat näinät pahat tawat nyt
tullet nijn yhteWi, että nmiima ratki tahto nijta awmna pitä. Ach! kujngas midat
Sinä nijn k.-uwan senkaltaista puutta nähdä? Omatpa Sinun siimäs puhtat, nijn
elles woi paha nähdä.

lAsus.

'

Näitä he

olen wait, nijn

ia mmH

he luuicwHt eitä minä
P7
heidän

Christuxm tuleminen
heidän kaltaisens; mutta minä nuhtelen hei<
ta, ja asetan näitä heidän silmäins eteen.
Sielu. Mutta- kmnga kauwans tahdot
wijpyä? Mixet Sinä jo astu alas sitä 10,
petlamaan Sinmi wlemisellas.
lEsus. KM minä kostan heidän pa<
350

hoja tekojans, kosta minun aikani tule; sil,
la ei jumalattomain pahuus ole wielä ko»
konans täytetty. Sillä watilla olen minH
kärsiwäinen ja pitkämielinen, nijn että minä wielä aina odotan, jos he tahdoisit käan»
dä ja paranda itzensä. Sillä en minä tah<
do, että jongun pidäis hukkuman, wacm et<
lä jokainen itzenfä parannuxeen kaännäis.
Minä tahtoisin mielelläni, kaikkia ihmisiä
autuari, ja että he totuuden tundoon tulisit.
Sielu. Sijtä jumalattomat ei huoli.
Jota suuremmalla siweydella sinä heitä kär<
su, sitä pahemmaxi he mlewat. Jota kirk<

kaminasti Sinun Sanas walkeus loista hei»
dan silmijns, sitä sokeimmari he micwat.
lOsus, Sitä rastmmuan kadoluxen he

sen

päällensä wetäwät. Sillä
kan§a, että
hywydeni,
ylön
minun
karsimihe katzowat
seni ja pitkamielisydeni rikkauden, ei tieten,
ma minun hywydeni wetä heitä parannu»
xeen, nijn he heidän kowudens ja katumaa
loman sydaMnsä Mm, kartuttamat wihan

itzellen-
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ilMnsa wihcm paiwänä, kosia minun wanhurffas duonuoni ilmandu?
Sielu. Tosin he alkowat wielä paran,
nufta tehdä, mutta he wijwyltawat sitä yhdestä ajasta toisten, silla he luulewat, ei olewan mitan hätää.
Msus. Minä wlen millä hetkellä he ei
luulekan. Sillä minun paiwäni on tulewa

niinkuin waras yöllä; Sentähden kosta he
sanowat: nyt on rauha, ja ei mitan hätä,
silloin kadotus lange äkist heidän päallens,
nijnkuin rastan waimon kipu, ja el he suin»

saa

gan
paeta. Nijnkuin tapahtui Nam
paiwina, nijn myös tapahm ihmisen Pojan
päiwma. Sillä nijnkuin he nijnä paiwinä
wedenpaisumiftn edellä olit, söit ja joit,
nait ja huolit, haman siihen paiwaan asti,
jona Noah Arkkiin sisälle meni; ja ei tiennet ennenkuin wedenpaisuMls Mli, ja otti
pois kaikki: nijn pim myös ihmisen Poian
tulemus oleman. Sentähden kawahtakat
teitänne, ettei teidän sydämenne kostan rastauteta ylönsyömisestä ja juomisesta, ja elatuxen murhesta, ja päiwä tule akistä teidän päällenne. Sillä tule nijnkuin paula
kaikkein ylitz?, jotka koko maan päällä
ivat. Sentähden walwukat, ja aina rukoilkat, mä te mahdolliset olisma kaikkia

se

se

asu-

näitä
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näitä wälttämään,

jotka

tapahiuman pnä,
Pojan
seisomaan Ihmisen
edesa.
Sielu. O rakas Herra! Kosia sijsSft
liun tulemises tapähtu? Etkös ole Sinun
Sanasas andanut meille sijtä yhtän tietoa,
nijnkuin Sinä annoit ensimmäiselle mai!«
maila sata karikommendä wuotw >.ukaa pa»
rannureen, taikka nijnkuin Sinä Danielille määräisit seitzemän kymmenen wuodcn
wijkkoc» sijhen kowaan rangaistuxeen ja ha>
wilvxeen, kuin Jerusalemin ylitze käwi?
Ei teidän tule tietä aika eli
jotka
hetke,
Isä on hänen woimacms pan»
nut. Mutta sijtä pniwästä ja hetkostä ei
tiedä kengän, ei Engelitkän, jotka owat tai»
waas, waau ainostcm minun Isäni. Tämä
yri päiwä on salattu, sen tähden, mä tel»
dän pitä kaikista muista wearin ottaman.
Mutta se tieläkät, jos Perhenisäl,dä tietsis,
millä hetkellä waras on tulewa, kaiketi hän
walwois, ja ei salleis kaiwa huonettansa.
Scntähdcn olkat le myös walmit, sillä millä hetkellä ette luulckkan, tule Ihmism Poika. Ölkon teidän kupen wyölttyt; ja teidän kvntilänne sytytetyt. Ia olkat te nij»
den ihmisten kaltaiset, jotka heidän Heo
raans odottawat häistä palajawnn; että
kosta hän nM ja koltutta, mjn he kohta
ja

hänel-
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liat, jotka

Herra
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palroe<

tulduans löyta

masta.
Sielu. O minun Herrani ja minun Jumalani! Herätä Sinä meitä, että me oii«
simma Kalmit! Anna meille harras, raitis
ja walpas sydän, että me uffollisina pallvelioina löyttäisin Sinun tulemisesas.

lEsus. Minä neuwon sinua, ettäs olet
waimis. Silla nijnkuin minä sinua löydän,

nijn minä duomitzen sinua. Ia silloin minun silmäni ei armahda. Sillä minä il,
mannun taiwasta/ minun woimani Engelit»
ten kantza, ja tulen leimaurella, ja kostan
nijlle, jotka ei Jumalala tundenet, ja nijlle,
jotka ei minun Ewangeliumica tottele.
Sielu, Woi! kuinga peljcktäwa ja hirmuinen mahta silloin olla, koffa koko mail»
man pitä yhdesa leimauxesa ja jylisemisesä

tulesa hukkuman.

Sodomasta

Sinä mahdat ottc»

esimerkin

ja Gomorrafta, joita tulella ja

tulikiwelZä taiwasta häwitettin

ja hukutettin.

Nijn ja paljo peljättäwambi on se olewa,
kosta koko mailman rakennus pica perän kaa»
tuman. Silla siiloin taiwat suurella pauhillalla poismencwät, ja elemendil pltä pa,
lawu-
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lawudesta sulaman, ja maa, ja rakennuret,
jocka hänesa owat, pila vlöspalaman.
Ö te mailman läpsit' Kuhun,

Sielu,

gas silloin jää taidan maallinen hekumanne? Ei ,teidän hopian eikä kuldan p'dä tei»
tä sinä Herran tvihan paiwäna auttaman.
Kuhunga silloin jaäwät teidän korkiat ja
kaunit linnanne, teidän kallit waatenne,
koreudenne ja kaunisiur, nne, teidän kaunit
ilo majanne ja metzistönne, teidän peldonne,
nijtunne ja mkä mu. ta teillä mailmasa on,
joisa te teidän syoämellänne kijnmrioutte?
Kaikki pitä teidän silmäinne edesä katomaN,

sawu.

ntjnkuin
Ia nijn te sijs oletta ala»
ja paliat, ja teidän turmanne on

mennyt

matkaans. Mitäs te sillom tah,

dona alka?

ja wapistus, luffa ja
ahdistus heitä käsittä, niinkuin lapsen syw
nyuäjän. Silloin he sanomat Wuorille ja
kukkuloille langeckat meidän päällemme ja
peiltäkat meitä. Mutta ei silloin enä wuo,
ria ja kukkuloita blckan; sillä mailma, kai,
ken sen kansia kuin hänesa oli, on silloin

lEsus. Huokaus

peräti kadonnut.
Sielu. Woi! Kmnya sanomctttvmasa
pitkasa ja häpiasä, pelwosa ja waiwasa. m»
stasa ja epäiMsä he Moin seijownt, ftn
anga-
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«mgaran duomion odomxesa ja pelwosa,
kuin heidän päällensä julistettaman ja wartäytettämän pitä.
IRsus. la, rakas sielu! sillä juml
masa silmän räpayxeft minä astun alas tai»
wasta suurella huudolla, ja ylimmä ftn En»
gelin äänellä duomioia pitämiin. Ia silloin
Sil,
minun eteeni kootan kaikki Kansat.
pitä
la kaikki kuollet
silloin, edes tuleman.
Meri anda ne kuollet kuin hänesn owm;
kaikki wuorten rotkot ja luolat, ia, kuolema
ja helwem andawat ne kuollet, kliin heisä
owat; ja silloin duomitan jokainen töidensä jälken.
Sielu. Woi! mikä suuri ja kauhia
paljous sinne kokondu, nijn monista rooldakunnista, Kansoista, pakanoista ja kieliftä! Kuiugas rn meidän Esi Isamme Ada,
mi silloin ihmettelemä, kosta hän saa M»
dä nijn suurta ihmisten paljoutta, ja että
nijn paljon ihmisiä on hänestä ja hänen'

sm

sa-

waimostcms lähtenet.
lEsus. Silloin ei yxikän jää takaperin, joko hän on nuori eli wanha, mies eli
waimo: kaikkein pita ilmestymän. Siiloin
ei kerän ulos
ei fyndymättömiä lap»
siakan, jotka ei ole ikänäns. nähnet tätä
mailmaa, waan hengensä andanet äitin?

kohdw
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kohdnsa. Silla kaikki, joilla on ollut ihnw
sen sielu ja järjellinen hengi, lulcwat tänmn
oikeuden alle. Ia silloin pitä ihmisten lu,
gun tekemän ei amoastans heidän töistans,
waan myös jokaitzesta turhasta sanasta, kuin
he owat puhunet. Silloin pitä jumalalto»
main aiwoims tuomiolle tuleman, ja heidän puhens minun eteeni, että hänen p«<
rangaistaisin. Silloin minä nekin
walkeuteen saatan, kuin pimcydesä peitetyt
owat, ja ilmoitan sydänden aiwoiluxet.
Sielu. Ach! kuka sacuta silloin kätkeä
itzensä, eli ftisowamen olla tämän duomion

hudensa

ldesä.

lAslls. Niin totta kllin minä elän,
niimttk ptä kaikki polwet kumartaman, ja
kaikki kielet tunnustaman Jumpata. Sillä
teidän kaikkein pila Ilmestymän minun duo<
mwissunnmi eteen, että jokainen sais sen
jalken kuin hän ruumisansa tehnyt on, ,01,
kon, se hywä eli paha. Sillä ei Isä ketän
diwmitze; waan andoi kaike!'duoniion Po<
jalle, että kaikki Poikaa kunnioittaisit, nijn<
kuin he Isää kuinuoiHewat; ja sentähden
ei ole »xirän ihminen eroitenu. Silloin »e
pahat henget duomitan, eli ne Engellt, jotka ei alkuansa pitänet, waan yiönar.noit
kotonsa, ja owat kätketyt pimeyteen ijankaikki»
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päiwän
Duokalkkisilla kahleilla, sen suuren
mioon asti. Silloin se suuri portto Baby»
w duomimn. Kaikki Keisarit, Wakewydet,
Kunmgat, Ruhtinat ja kaikki Esiwailat silloin duomitan, ei ajnoastans ihe puolestansa, waan myös alammaistensa päällekatM-

nosa.Sielu.

Woi! kuingas saattamat monet
Wvailawpersonat ja Duomarit silloin seisoa, jotka owat tyramullisesti ja armottomasti elännet alammaistensa kantza, sorttanct ja tyhjendänet heitä, rasittanet heitä rastailla ulos legoilla ja weroilla, nijn että
he owac wäkisin heildä ottanet ja waary,
della allensa lyönet heidän omaisudensa. Ns
jocka owat Lestejä ja Orwolapsia murhcllisiri saattanet. Ne jotka owat paljon wiatoinda werm wuodattanet. Ne jotka ylönsyömisellä ja juomisella, haureliisetla elämällä, murhalla, ryöstämisellä ja wäkiwallan
teolla owat suuria pchennuria alammaisillensa andanel, ja sallinet kaikki synnit ja
pahudet wallaNans juosta.
Silloin

sangen kowa Duomis

käy waldain ylitze, ja woimalliset woimalliiesti rangaista». Ia silloin pitä myös kaikkein Saarnamiesten ja Opettajain astu-

MW «des tekemään lukua

heidän Sancm-

kullli-
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kuuliains sieluista. Jos he owat huolettomat ollet pieinmnlängän kantza, hänen sielunsa autuuden puolelta, nljn minä »vaadin
seu werca heidän kasistansa.
Sielu. Woi! kuinga mahca silloin köy»
dä nijlle jumalattomille paimenille, jotka
owat elänet heidän laumans käntza, ei nijn»
kuin ustMsei paimenet, .waan nijnkllin julmat sudet.ja ei ole sydämellisen nmrhen

waiwaifista syndisistä, waan sitä
wastan sallinet heidän aina fangina pysyä
perkelen kirotuisa pauloisa, ja, wieteUet ja
pahendanet heidän sanankuulioitanfa jumapitänet

lattomalla elämällä, ja wahwistanst heitä
kaikesa pahudesa.
lEsus. Woi nijta ihmisiä,'heidän pa,
hennustensa tähden! Parembi hänen olis,
että myllynk wi ripustettaisin hänen kaulansa, ja hän upottttaisin meren sywyteen.
la, parembi hänen olis, ettei hän syndynytkän olis.

Sielu. Nijn pitä sijs Wanhembaingin
Isändain itzekungin puolestans raffan
luguu tekemän?
lUjus. Hndän pitä tekemän lugun k.,i,
kista,,heiM lastensa sieluista, kuinga ht
swar -heitä kaswattanet, ja autuuden tien
hnlle neuwomt; muna ei aiuoastans lapsi»
stanS,
ja
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stcms, waan
heidän perhestänjä, jos
pelkoon ja kaikkyn
owat
heitä
Jumalan
he
Christisisijn awulhiil totuttanet.
Gielu. la, mitäs mahtawat ne Jumalattomat wmchemmat siiloin sanoa, jotka owat
sallinet heidän lapsillensa kaiken pahudcn ja
itzewalla! suden, ja, harjoittanet heitä mannoinaan, walhettelemaan ja warastamaan,
ja inuita syndeja tekemään, ja nijn tehnet
myös

heitä oikeixi helwetin kekaleixi.
Msus. Heidän palkkansa, senkaltaisen
lasten kaswattamisen edestä, ynnä heidän
lastensa kansia, on olcwa sijna järwesä,-joka tulesta ja tulikiwestä vala. Lasten pila itze todistaman heidän Wanhembains pahudesta. Kosta sen weljen-murhajan

Kainin täyty tulla edes joukkomens, sen
Pappein-murhajan Sau!in, sm merta»
janomaisen loabin, sen meri koiran Heroderen, ynnä muiden usiamdain kanssa; silloin

on st wiattomasti wuodatetm weri huutama
koston näiden murhainen'päälle- Silloin
ne kaLit Martyrit astumat edes, ja kandawm heidän wainojains jatyranneinft pääl<

le, jotka owat täällä mailmafa audanet heitä pijnatta ja waiwatta. Kuinqas luulet
Herodexen peljästymän, koffa 'hän
nsydä mjtä wiattomia Bethlehcmin lapsia

saa

seiso-
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seisomasa hänen filmämsä edesa, ja hänen
päällensä kandamasa heidän wiattoman
360

werensä wuudattamisen tähden? Kuinga
mahta silloin monen weri'koiran omatundo
herätä, joka ei ole Mä huolinut, että hän
on yhtä ja toisia kuoliaxi
niinkuin koiria, koffa hän nyt kuule wiattoman
weren hum!wan kostoa? Kuinga monet
tuhannet muut wiattomat lapset muhtawat
silloin edes tulla, jotka kandawat omain
äiteinsa päälle i,a häwäistwät heitä, jotka
owat mailmasa salaisesi fijttänet lapsia, ja
murhannet, tätä heidän omaa kohtunsa hedelmätä, pelwosta, että

heidän

häpiallmen

elämänsä mmtoin walkeuteen mlis? Siel»
lä suiä saat nähdä nijtZ, jotka täällä mail»
mala owctt saattanet katkea ja kayttä itzuw
olisit ollet kaikkein
sä uijn pyhästi, kuin he kuinga
yri on ollut
lumalisimmat ihmiset:
eli
murhaja,
waraas,
toinen
huormttria,
sondeja
tehnyt.
sala muita
Sielu. Mutta mitäs mahiawat na<
mät silloin sanoa? Saattanewatko he kielda

hsidän

fyndejänsä?

Mitäs he mahtawat kielda?
Täst mailmasa tosin toisinans nijn tapah-ja
tu, että moni kielda totuutta wastan,
wanno ltznlst waMi; mutta el siellä ama

kielda
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kieldäminen; waan kaikki pitä paljaxi ja
julki tuleman. Silloin pitä heidän pilkan
ja häpiän kanssa seisoman kaikkein Enge«
lein, ja, koko mailman edesä.
Sielu. Woi mingä hirmuisen duomion
täyl» heidän silloin kuulla?,

lEsiw. Silloin heille sanotan: Mm»
gät pois minun tyköäni, te kirotut! sichen
ijankalkkiseen tuleen, joka walmiltmu on

perkelelle ja

hänen engeleillensa. Ia silloin
he warsin heiteiän sijhen ulkonaiseen pimeyteen: siellä pitä oleman ilku ja hammasten

kiristys. Silloin teidän picä näkemän mikä
eroims on wcmhurffan ja jumalatoman
waihella: ja sen waihella, joka Jumalala
palwele, ja sen, joka!ei hända paiwele.
Sielu. Mutta kuingas on silloin wanhmffasten kantza olewa, joiden
Mtös
monct owatwoinnet täällä vllesans sumiakin
syndeja tehdä?

seasa

.

Kosta heidän sylidinsä

owat

täällä uston kautta minun ansioni päälle tullet heille ondexi cilmeturi, nijn ei nij»
tä pidä ijaxkaikkisesti. heidän kadoturerensa, niuistettamau. Sillä joka kuule miMln sanani, ja usso sel, joka minun
lGet«
t'/ hänellä on ijankaikkinen elämä.' ja «l
Q
hälj
1»
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hän mle duomioon; waan mcne kuoleluasta
elämään.
Sielu. O, rakkahm lEsu! nijn anna
sijs minullekin andexi minun syndejänl,
täällä ollesani, etten minä wijmnuin tar»
witzis niistä angaran lugun tchdä. Sillä
minä tunnustan, että minäkin usein ja mo<
ninaisesti olen Smua wastan syndii

tehnyt.

lEsiw. Rakas sielu! ne owat kaikki
ammut andexi, minun tähteni;, mutta tast<

edes kmvahda ihes, ettet sinä enä suostu
senkattaisijn kostoa- ja
syndeihin. Kawahda ihes, ettes kenellengän
wääMtä tee, et reneldäkän mitan pois ota,
et ketakän pahenna, ylönkatzo, taikka muu!»
la lailla hänen amuudensa wötä estä. Pi»
da itzestas waari, ettet sinä wiatoindl
werta päälles karmttais, mikka muiden
synnistä itzes osallssexi tekisit; sen paM
päiwänä astui»
ettei ne sielut sinä
sit edes sinua wastan, k-andaisic sinun pääl<
les, ia kostoa huutaisit.
Sielu. Achl sijtä minua armollisesti
warjele, minun Jumalani! suo että mmi
täuM nijn elHmätäm ojmnaisin, etten mini

suurena

ainoasians taidais sitä »vastata sen fijwon
mailman edesä, wc.au salsiu myös Sinun

DuonM

zsz
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mnnoldani

ehdollisesti

edesä minun omalda

sen todistuxen, etten minä
spiidiä tehnyt. Warjele

ole

ininua
puhista,

syndisista ja pahendawaisista
losta ihmisen jokaitzesta turhasta sancsta
pitä lugun tekemän. Ia kosta Sinä olet
sydämen ajatustenkin Duomarl, nijn warjeleminua arniollisesti kaikista pahoista
disistä ajmunsta, ja sitä wastan täytä minun
sydämeni pyhällä hartandeNa ja ijankaikkism autuuden tajwaWlla tutkinnolla. Ia
jos minä eryn ja heikkoudesta rikon, mjn

anna sen täällä eläisäni armosta andexi,
mci Sinun Duomio-istuimeS edesä minu»
yhtän kadotusta olis. Sillä
sa enä
ja
nijn
lä
kauwan kuin minä elän, nijn «n
minä Mdo anda täniän suuren päiwän
lostan tulla minun nnckstäni; waan joko
minä syön eli juon, ehkä mitä minä teen,
nijn nämct sanat pitä aina soiman minun
korwisani: Nostat le kuollet, ja mlkat duv'
miolle.
lEjw. Oikein, rakas sielu! Mitä si.

nälkänänsä
nijn et

teet, nljn ajattele loppua, ja

sinä kostan

syndiä tee.

Sielu. la, mlmm HENmni! SitH
rakas
<ahbon minä tehdä. V.utta
Q«
lEsul
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ILsu! älä kauwan wijwy, wacm
pelasta meitä kaikesta pahasta.

tule, ja

-

lAsus. Minun lapscin! nyt on wij<
metnen aika; ja nijnkuin sinä kuulet, enz
antikristus on tullut, ja nyt nopda anti»
krisiusta rupea olemaan; niji, sinä sjcä
tunnet, että wljmeinen aika on.
Sielu. Amen! la, tule, HERra
lEsu! Amen.

Ensimmäinen Wijdettakylw
menes KanfZapuhe.

Sielun Termeistä luominen
Mailmnlle.
Toimita talos', sinun piti!
kuoleman, la ei elämän. Moi olla, mi
Ma yönä sinun sielus finulda pois ocetan,
Sielu. Katzo,

ra tehkön

lEsus.

täfa minä OKS; HER'
kelpa.

minulle.nijnruin

Hänelle

Oletkos nijn pic.n walmis
tahton;aan Mldä lähteä. Se on yri tyl'<
läs macka, nijn että sinä tarwitzet
wisusti katzoa etees.
Sielu, Jumala! walmis on minun
sieluni. Minä olen kauwan sitä ikäwöin<
nyl, ja olm odottanut huomcn warnastl!

loiseen
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loiseen huomen wartiaan asti, että Sinä
minun taaldä kuhnisit. O lumga minä
l Nijnkuin palwelia halaja
sllcl ikämöihen
»varjoa, ja oria t!iöns loppua: Nijn olen
minä minulleni saanut turhat kuukaudet,
ja minulla on monda murhe!! sta yötä ollm.
Etkös sitä murehdi, että sirun pitä luopuman mailmasta, ja kaikistH
kuin hänesä owat, nijnkuin enimmästi tM
pahm?
Sielu. Ei pienmdäkan; sillä mms olisin cßa jo suonut iheni pelastetnrl mmlmau turhudesta. Koffa jokainen luondokappale huora ja ahdistetan aina tälM
asti minun kansiani; tmnga paljo
min mahdan sijs minä, jolla hengen uuti-,
set owctt, huogata itzellani, odettain sitä
lapsin ottamista, minun ruumiin lunastusta.
lEsus. Mmm kuingas on tawarais
kaicha, sinun kows ja talos> hopias ja kul<
bas
Eikö ne jmna pidätä, nijn
että sinä halliiselnmastl tahdoisit .wklä
Mgun aijan elä?
Sielu, Cipa niinulla olckan tawaroita; sentähden minulla ei myös ok mitän?
jonga tykönä minä halajaisin Mllä vllaMinun tMtam on kirkon''ttlchÄlln': st ow
5 owvs
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olewa minun ruumiin omaisus: se on s«
huone, kuin kaikille elämille on asetettu.
Se wähä omaisus kui» minulla täällä o»,
<i ole minun waan mailman, stntähden minä
myös siitä yhtenä mailman kantza luownn;
sillä n« owat kaikki mailmallilet, pysymäl»
tömät ja katowaiset. Eipä mitän olekan
minun omani ollut, sitten kuin ininä «ulin
mailinaan. Kaikki mitä Sinä olet minu!<
le
sen Sinä minulle ainoastans
lainari annoit, auttarem itziäni niillä täällä eläisäni, ja siihen asti kuin minä. tääldä
lahdcn. Minä en olekan nijhin sydandäni
tljmlictänyt, sentähden ei waiwa se minua,
että minun pitä niistä luopuman. Silli
«ninä tiedän minulla taiw.>sa olewan pa<
remman tawaran, kuin nämst nykyiset owat.
Ia minä kinän Sinua kaikesta sydämestä»
ni, ettet Sinä ole minulle vlön paljon nHi«
andanut. Siliä jos minnl»
stä maallisista
ylön
oli»
la olisit
suuret tawarac ollet, nijn
kijnni<
sm minä jawoinnut syndaniellani Mä pohari
ripvua,
mieleni wois
käydä, että minun täyty niistä luopua.
Mutta nyt minä en enssnaän sen päälle
ajalle, kosta minm, omailDeni on niin
»vaha, että mini helposti taidan sen/
unholla. Kulungin klMn minä Si?

nua
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on
tiua sen edestä sitä enammin, kuin
myös
siunaus,
johon
yxi
ollut ansaitzematoin
olen aiwcm hywin tytynyt.
liLsus. Mucta kuingas? Etkös hala»
ja saapas wielä olla Awio<puolisas tykönä,
joka nyt surkiasti walitta, huoka ja itke
tätä teidän eroanne?
kyllä, et»
Sielu. la, minä tiedän
ta minun kuolonani saatti» minun Awio»
puolisani rastan murhen alle, ja clta hän
lckullans talwutta
sOandänl!
Kuitengin minä wähän siitä huolin, kesta
Sinä, uskollisin HERra lEsu! SinH
minun schämem tawara ja ilo! olet mlnul?
le tuhannen kerta rakkambi, kuln minun
Awioppuolisani. Ia kosta Sinun tchtos
nyt nljn on, niinen minä anna mitän minua estä. Si!lä lailla minä olengin kihlannut ja sitonm itziani Awio«puolisani
kantza, että uxinänsä ainoastans kuoleman
piti meitä eroittaman, ja tosin aijan ja
wuoden«lugun mäarämätä, kosta ei ken,
gZn tiedä,
kauwan toinen
ph«
desä elä toism kantza, joko se olis wilsi,
kmnnenen eli kaxikymmendä ajastaikaa.
Eikä ole se meille tietämätöin, etten me
ijankaikkisesti yhdefä olla. Sencähden ei
taida
minu» sudändäni nijn suuresti
Q, 4
rastciM'

se

sm

saa

saa

se

Sielun Tnweisiä
raffautta. Päälliseri, nijn minä olen
wahwa sijtä, että minä saan minun Awio»
puolisotani jällen: ja silloin meidän pitH
yhdesä oleman ijankaikkisesa ilosa ja kun-
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niasi,.

lEsus. Multa

eikö sinun rakkat lapjotka owat si<
saata,
fts sinua surulliseri
«ulle ollet sydämen iloxi? Eikö nekän esti
kuolla?
sinua'tahtomasta mielelläsi!ajattelen

Sielu. Mitä minä
erostani
minun Awio-puolisastani, sitä samaa minä
myös ajattelen, minun lasteni päällekatzan»
«osa. Emme ainakan saa täällä ijankalk»
kisesti yhdesä pysyä. Minun on alati pi»
tänyt tähänastl tytymän, jos sinun tahtos
olis Mt heitä minulda pois otta. Ia
nim on se nyt yhtä kaikki jos minä heildä pois oletan. Nyt on minulla se toiwo,
että heidän pitä peräsa tuleman minun
tygöni, ja sitten meidän ei pidä ikänäns
Kim

eriämän.

elkö sinulla ole murlEsus. Mutta
ajattelet,
ettet sinä ole jätt
sijtä,
kostas
he
tänyt heille paljon elaeureri ja ylös pitämiseni?
Et sinä tästedes enä ole heidän warjons
suojepa tukensa; ketä he nyt saawat, joka
lis heitä sitä pahaa mailmaa wastan? Ku

kas nm toimitta

heille ruan,

juoman'

waattet,

waattet,
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ja mliuc tarpeet? Sinä tichät

aiwan howin> ettei mmlma ole sinulleknn
paljon lc hjari andanm. Gkä taida se pal>
jo hMälnahioistmbi olla sinun Awio-puo>
lisalles ja lapsilles.
Sielu. la, minun tavty tunnlista, et
ta tämä on se, josta minun mieleni käy
kaikkein surkeimmat, ja solssn halulla, että
minä taivaisin otla minun köyhän puolisa»
ni ja lapsiani hamaan myötäni; kosta he
minun kuolemani lälken ei taida
bywin menestyä mailmasa. O! kninM

surkiasa tilasa owat turwattomat lestet ja
orwolapset, koska heiLä ei ole pasjou wa»
on y!önkahortawamb!,klnn be?
Kenengä päälle kewiannnästi kararan, kuin
he dän päällensä? Minä näen, että minun
wlhamielMt, jotka nlinun eloisiini e! mic
nuun pystynet, ei minun kuolemani jälkm
armahda minun waimoani ja lapsiom.
Mutta Sinun päälles, o Isii, Smä sum
ri taiwan ia maan HERra! minä ramt»
tämän murhen, ia annan minun wmmem
ja lapseni Sinun halduus. Ole Sinä
Isä, ole Sinä Edeswastaja, ole SinH
lestein ja orwolasten Duoinari ja hochojs.
Minä tiedän hywln, että Sinä minun
«läisäm olet «mmua nijn rakastanut, että
Q 5
Sinch
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Sinä, tämän Sinun rakkaudcs lahden,
<t taida kuinbakan heistä unhotta. Mut»
ta sinä minun rakkahin puolisani, te rak«
kat ?lwion kukkaiset, ec te carwltze itkeä.
Katzok t ainoastans ylöspäin korkemeen,
kusa te!dän Isanne asu, joka kaikkein olkia
lapsyi
Isa on, kmn laiwahisa ja
kuWla!', hän on tästedes olewa Isä mi<
Ainoastans, rakastakat
mm siasani.
Händä, kunnloittakat Händä, kuuldelkql
handä, nijnkuin teidän Isänne: Hän ei
ele teitä ylönnndawa. Ia jos Hän myös
ensimmaldä nijn ihensä teettäis, nijn äl»
kat oiliakan lakatko kutzumasta Handä tei<
dän rakkaxi Isäxenne, ja yötä ja päiwää
teidän rukouxianne ja kyyneleitänne Hänen
tygsnsä lähettämästä. Kyllä hänen Isäl».
linni sydämensä wiimen halke laupiudesta,
että Han kaiketi armahta teitä. Eipä
Hän anna karnen-pojatkan nälkään kuol<
la, sitten kuin emät owat lendänet voisia
heitä p:sään jät-länet; paljo wähemmin
saalia hän ylönandaa teitä, jotka Hänen
rakkat lapsensa oletta. Minä olin nuori,
ja wcmhemmin, ja en ikänänsä nähnyt
wanhurffasta hyljätyxi, engä hänen fieme»
uensä kerjawän leipää. Ia jos nijngin
pidäls. mmden owein
että
<d«-

maasa
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edesä leipäänne etzimän, alkät ainakan
turmastanne luopuko, sillä ei Jumala tcch»
do teitä »lönanda: ei se ole teäle häpiaxi,
että köyhänä olla, ainoastans tc sm alla
oletta hurffat ja Imualata pelkäwälset.
Sillä olipa Lazarus nijn köyh.i, ettette tai<
da köyhemmäxi tulla, kuite-nim oli hänen
lumalisudensa hywäsä muistosa. Hänen
eläisäns mailmasa pyhät Eng?>it warrioitzil
hänen ruuniinsa, ja wijmeisM hetkellä he
weit hänen sielunla Abrahamin helmaan.
Sijnä on teillä kyllä, etoa te ahkerasti ja

wätillä
wakaisesti sitä ikäwöitzm?..
otkat kärsiwäiset, ja oltckat tytywäishdella wastan, kuinga ikänans Jumala tahto
teidän kansianne laitta.
ILsug. Etkö sinä siis ensingw sijtä
huoli, että sinun pita luopuman si mn

kasta

puolisastas ja lapsistas?

Sielu.

Mitäs tahdon minä tehdä, rak-

kahin lEsu! koffa Einä et sitä toisin
tahdo? En »uina tmda engä rohkea Sinun

pyhää tahtoas wastan seisoa; muutoin Sinä sanoisit, että minä waimoani ja lapsia"
ni enämmin rakastan, kuin Sinua.

lEsus. N)t sinä sijnä teet oikein ja
hywin. Silla «oka rakasta Isäänsä taik»
ka Äitiänsä enq kuin minua, ei ole minulle
Q6

se

sowe-
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sowelias. Mutta

jokainen kuin luopu

huo-

neista, taikka weijista, taikka sisarista, taikka Isästä, laikka nitistä, »aikka emännästä,
taikka lapsista, taikka pellosta, minun Ni-

saa-

meni tähden, hänen pita satakertaisesti
man, ja ijankaikkisen «läinän perimän.
Sielu. Minä luotan siihen, että Sinä
ijankaiMsesa elämäsä olet totisesti minulle
kaikkia jällens andnwa. En ininä palaja
ena heidän tygöns; mutta Ma he tulewat
mil-un tygöni. Jos he Huokauxilla ja
kyyneleillä owat andanet minua täälda kan,
nctta, niin Sinä annat minua heille
tokaisin ilolla ja riemulla ijmckairkijM

Tule

pian, tule pian,

rakkahin lEsu!

Minä lusnterweisiä tälle mailmalle. Ne
murhcl, kuin tähän asti owat minua waiwannet, owat nyt saanet loppunsa. laä-

kät

dän

minun wainojani! Nyt tei-

täyty kuitengin lakata minua panette-

leiuasta teidän myrkylllMa pilkkackielillänne, Taikka tahdottako te wtelä kuolemanikin iälken minun towusani kaiwaa? Teh»

se; ette luitengan taida enä minua
nmrhellisexi saatta, nijnkuin ennen. Kui-

kät

etts ole kaikisa ollet minulle wahingoris waan myös osittaln vlösrakenmlMi.
SM
znonos huMusta, kuinga
monda

tenain
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monda rukousta oletta te minun sydämestäni uloSahdistanet. Te oletta kijnnit»
länet mlnua nuhdettomaan ja Jumalalle
otolliseen elämään, sillä minä olen nukkan
waarin ltzestäni ottanut, etten minä olis
andanut tellle lyyllistä tilaa minua pane»
tella. Sentähden kijlän minä teitä tei»
dän pilkka-kielenne edestä; sillä ne owat
ollet mjnlille ruostina, ja suitzina, jotka
himoja,
owat hiNinet minun lihaani ja
se
ylpeydesäns
turmella ihenkosta tahtoi
sä. O! kuinga helposti olis ylpeys
saattanut minun sydändäni woitta, jos koko mailma olis ollut minulle ystawä, ja
minua enämmin kuin muita rakastanut,
kunnioittanut, kiittänyt ja ylistänyt. Sen
siaan kosta minun hywä nimeni ja armoni on jotakin wähetyxi tullut, nijn on
minun täytynyt ahkeroita siitä kaMhista
nöorydestä, sa ei ylpeillä minun Jumala!»
da minulle suomista lahjoista. Jos te mi»
nulle muuta tehnet oleica, niinluin on tapahtunut, niin andakou Jumala teille andexi, ja aMn lnkeko teille sitä srndiä.
Mutta jollet te käytä ihiänne paremmin
minun puolistmi ja lapsiani wastan, niM
kahokat, ettei lestein Duomari ja orwola-

sen

stcn Isä

sawma teitä.
Q

Minä

7

lahdoisin
mM
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moös termeistä luoda minun uffolliM
ysläwillem; nnma ei mjtä ole monda, sillä
niailma on ylön pab», että waiwoin tai»
iän vhtä tuhanden ftasa uffoa; niinkuin
nnl'.äkin olen usein mliuc petetyxi. Kui.
tc, gin tiedän minä sen, että minä olen
hvwäa. Jos lekin
suonut kaikille sydämestä jällen:
nijn kijtän
olena rakastanet minua
minä teitä suuresti. Jos te otetta minulle
jotakin hywäcl tehnet, nijn Jumala lotise»
laidll
sti tahco sitä maraa En kuilengan
minä kcrstata suurista lahjoista ja andimi»
on,
mi<
sta mailmasa. Mika minulla
miuu!,
ja
työllä
nä olen suurella wa:>waNa
wirasani hmvin ansainnut, engä ole saanut
rhtä'.'. ropoja eli äyriä synniiiä ja wäary<
tellä. Mutta sen edestä olen minä wel»
«vollinen sydämestä kljttämään minun Iw
malani hywytä, j»sta mjnun omatundoni
«!'da »nululie todistuxen-, nimittäin, etten
minä yhtenä munm sangen wahäisen

Z74

sen

vmaisudeni kantza jätä plenindäkän waä»
rydcllä faama k-lua minun KpDeni.
lEsus, Kuinga sinä sijs tahdot, että
sinun kuolemas jälken ruumin kontza pitä

tehtäntän?

Sielu. O! josta se amoastans päästi
lepoonsa! Minä toiwon <tlä nlinua kunni»
alla
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alla haudata»; kuitenkin ilman koreudeta.
Sillä on myös yxi aijallinen lahja ja
hywä työ, jonga Sinä, minun rakkahin
lEsureni! lähinä hywän sanoman, annat

se

Sinun uffollisille palwelioilles; mutta sitä
lihkat Sinä iunlalattonna, <!tä
wastan pitä
makaman hautamata, niinkuin
heidän
Sinä Joakimista julistat: Ei handa pidä
itkettämän, sanoden:woi weljen! woi sisa«
ren! woi He» ra! woi kuuluit mies!
Hän pitä haudattanlan niinkuin Aasi,
riepoitmaman ja heitettämän Jerusalemin portin eteen. Nijnkuin minä nyt an,
nan minun ruuniini sen kylmän maan hal»
duun; niin minä annan niinun sieluni Sinun ustollisijn Weljewkäsihis, Sinun rakkaudesta tännnäns Isän-käschis. Ota
händä ylös Sinun tygös, sillä Sinä olet
ltze sin ostanut ja lunastanut Sinun kal<
lilla werelläs. Ach! nyt olen minä
balninen ja walmis kuolemaan! Tule IE«
fu!wle kosta Sinä tahdot. Tänäpän!
Tällä hetkellä! Täsä silmänrapäpresä!
Minä seuran Sinua.
Ryt siima,

HENva! ainz

Mun r»klat omaisen,
Ia >'la salli paina

Heit fywjän murhescen,
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Kyll' pian

Mtccn tulcm
luur' funrest rienniiten,

Ia ynnä kunnian kuljcm
Sitt iloon «i.lifeen.

Nyt wijmein ltzen käännän
Sun puolces lEsu Christ'
Tul' annx, fossan nsännytl.

antuallist;
Suo
Ain Sinuun luotan totta

Lasie rauhaan »>en«nZM

Ano' EngMs sielun otta
Ijaisecn elälnasn.

Äl' ani»' innm wilpistcll'3

Pois Ginust lEsu Chnsti!
,>Ko!i

Waan wahwisi'
witlcki
K-inmt Gwuus kijudiZst;
Ett' sotii wahwnft taidan
Mu<i käles lucftpn
Sitl' ilo3' weisat' maIMH
Jo nyt kaiN' täytttt' «n.

M

Wahäiuen siwulle

losa

pandn

löyty

Sielun yxinäisyden

Hartaus
Ia sisälliinsä
pitä

Muutamia sydämellisiä

Huokauxia

Aamu« ILHtO» Ripillä'
Ia

HlLßran Mhtollisella -RäMs-

sen

Aikoina.

RnoUn Kielestä Suomen Kieleen Käätty»

Sielun Walmistus hartaan Ru»
kouxcell.
minun
Ms,
kaikista maal/Arolta ajamxilia, sieluni!
ja
yhdistä
lisistä
sinun ha»
laupias, oikiasr harcaudesa astumaan IE»

suxen

f«n oikian A» mon-istuimen eteen, ja
uffowaiftlla rukonrella sinun sydändäi
hänen etcens wilodattamaan. Mutta en»
sm koettele ihes, jos sinä olet tämän sinun

«Wapchtajas edesä otollinen. Silli jos
sinä wielä olet jollakulla synnillä saastmet»
tUs joca sinä et ole 'ydämestäs katunut,
nijn sinun rukoures ei suingan tule kuul<

duxi; sillä jumalattoman rukous on HER<
ralle kauhistus. Sentähden tutki wisusti,
jos sinä olet haureudella saastuttttu, taikka
myös sinun kätes weresä tahranut: jos
waärydM jotakin puolees wetä<
sinä olet
mjn
että se parammin on warastettu
nyt,
kuin ansiolla s.,atu? I>)s nijn on, nijn
mene ensin sydämees: kauhistu sydämestä
näitä ja muita syndejH, ja eroita itzes nij»
stä, ennenkuin sinä lähestyt Jumalala,
eroit«ttei sinun syndis sinua taas
ande»:i,
Lahimmäiselles
taisit. Anna siimn
jos hän on sinua wihoittanut; mutta jos
sinä olet handä Vihoittanut, nijn sowita

händä.

Siel. walmistus harraan rukouxeen., 379
h.mdä. Olkon se aina sinun ensimmäinett
työs, «ttä sinä katumaisella sydameLH
Mom

rurouei sinun synorjäs andexi, en,
jotakin muuta anot. Puhdista

nenkuins

sinun

lihaWsta himoista ja ha<
pese sinun käies Vilpittömillä

sydändcis
ja

luista,
katumuxen kyyneleillä. Anna ensin takaisin mitä sinä korgolla ja wäärydellä olet
puolet wctänyt, ja sitten lulkamme, po!»
wille lastekamme ja maahan langetkamme
HERran meidän Luojanune eteen, ja no»
stakamme ylös pyhät kädet ilman wihata
ja epäilystä.

O Isä! rakas taiwallinen Isä! katzo
Sinun waiwainen ja tarwihewa lapfts
tule Sinnn tyZZs ja tahto rukoilla Sinun
edesäs; mutta ei tiedä mitan rukoilla, niin»
kmn mlis'. sentähden lähttä minulle Si«
nun Pyhän Henges, joka aulta minun h«ik<
kouttani, ia rukoile Sinua minun edestäni
sanomattomilla huokauxilla. Kuule minua
armollisesti, ja anna minulle mitä minä
Sinulda rukoilen. Kuitengin jos ei aina
tapahduis minun tahtoni jalken, nnn minä tndyn, kosta Sinun tahws i.nken la?
pahm, siUä minä tiedän, etttt Sinä suo
minulle pahaa. Minä pcmstan kaikkia

minun rukouriani Sinun kaliin

lupHures

päälle,

Sielun Aamu» fa
päälle, kuins sanot: Totisesti, tstisesti
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sanon

Isöldä

minä teille: Mitä ikänäns
l»lnun

Nimeeni,, nijn

te

nnott»

han anda teil-

le. Nyttulen minä Sinun tygös, joka
olet minun usiollmen Edeswastajanj Isän
tvkönä, ja kannan sywimmäsä nöyrydesä
Sinun etees tämän minun yxinkmmsen
rukoureni, uffosa, engä epäile, että se, Si§
num ustollisen ja täydellisesti kelpawan Esi,
rukoures tähden, sen Pyhän Kolme «Phw
yden Neuwosa tule armollisesti wastan

Nlxi.

Aine!?.

Sielun Aamu-Huokauret Sunnuntaina

mlnun rakkaudesta «rikas lEsupenik
Nyt olen minä taas, tämän aletun päi<
wän kantza, nosnm minun yö.fialdani,ja
tulen nyt ensin ja edellä kaikkia, lasten»
Sinun etees maahan minun sydämeni polWille, uhramaan Sinulle, o arinias rva?
pahtaja'minun welwollista ja lloista kij»
tos< ja ylWs-uhriani, sen edestä, että Sinä olet andanut minlm heikkon ruumint
koko tä>
Vnna kaikkein sen jäsenden
yön
ja
mäu
makiasti nukkua.,
rauhallisesti
O kumga UwwMftsti olen mlnä maan

Ehtochuokauxec.
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Sinun oikian kätes warion alla! Sinä annoit kästyn Sinun pyhille yön,wartioillcs, sille suurelle Engelitten joukolle, et»
ta he piirittäisit minun wuoteni,emi ftn helwetin yöivmctzämiehen pitänyt hänen kawalan
paulainsa kansta minua ylön liki passtmän.
Minun nmmini nukkui cosin lewoLisesti,
kuitengin walwoi minun stdämeni alati Sinun tygös, Sinä minun ihanaisin SielunMäni! Sillä Sinun rMaudes ei sallinut minun sieluni nukkua «yaan-saatti mi»
nua lakkauta Sinun päuNesajaltclemaan.
Kosta minä wuoteseni lasten, nijn minä
mmsta» Sinua: kosta minä herän, nijn
minä puhun Simlsia, engä tahdo ikänäns
<nä lasten Sinua minun sydämestäni ia
ajatuxistani. Nijn tiedän minä myös sitä
wastan, ettet SinH tahdo minua kostan
ylönanda. Minä wietän nyt tätä Sinul»
da asetettua Sabbachimpäiwää, ja lepän
kaikista minun jokapäiwäisistä loistani,
nijnkuin Sinä, o HENra! seitzemändenä
päiwänä lepäisit kaikista Sinun töistas, ja
siunaisit ja pyhitit sen. Ach! pyhitä mi»
nuaktn, 'Pyhä HERra ja Jumala! että
minä tänäpä» 'ja aina Sinun cdesäs py<
hänä ja nuhdettomana löyttäisin. Pyhitä
Pyhän Kolmeyhteydm
ulinu» ruuniini
Nllt

sen

.

TnnMi

Sie'un Aamu- ja
3?2
Tenipiixz ja majari. Pyh ta minun sieluni,
jonga Sinä clet Sinun pyhällä WcrclläS
llijn kMisti ostanut, anftännuc ja woiltanut.

suurea

,

Anna minun oina, nijnkuin Sinun pyhä
jaftncs, Sinä P§ha Lunastaja! kaswma,a
ja wanhmffaudesa, kuin
lisändyä
Sinulle otouinen on, sichcn asti, että Sinä
wiMein ilon ja riemun kantza wiel minua,
Sinun Morsiandas, pyhäsä kaunistuxesa,
Sinun lalwalliseen hää<salljs, kosta minä
kaikkein walitmin Pyhäis kantza saan Su
Lepo»ja Saomm tykönäs wicttä sttä
dalhi'paiwäu taiwasn.
Ach tule nyt mi»
(jos
mm HERrani lEsu!
Sinulle niin
kelpa) ja anna minun elämäni ja kärsimise»
m piiwät pian loppua. Joudu tänne alas
Sinun mlemises päiwän kantza »a pelasta
meitä kaikesta pahasta. Amen.

Sielun Ehto-Huokauxet SunnuN'
talna.

nouse minun sydämeni, jaetzffsinun

ZEsMs. Sillä katzo, tämän

mc«l'

mau auringo on lastenut, ja se pinna yö
on joutunut. Kijtä nyt hända, sen edestä,
että hän on suonut Smulle päiwän wal'
keud«i,. O rattahin HERra.lEsu! mikä
olen

ehtochuokauxer.
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nijnpal'
että
teet
minä,
olen
Sinä
mimille
jon hywää siclnn ja ruumin puolessa? Mi<
nulla ei ole cnimM mitän,, jolla minä taidaism Sinulle maxa yhtä kaikkein pienin»
däkän hywää työtä. Jos minä rupeisin
luettelemaan kaiken sen hywuden, jonga
minä, ainoastans tämän päiwän aamu yet<
kestä tähän hetkeen asti, paitzi Minun ansi»
omni, Sinun kädesiäs olen saanut, nijn en
minä koko tänä yönä taidais sitä oikein
ulosscmoa. Ole kijtetty, minun rakkahin
lEsurenilja, ota armollisesti waftan mi»
mm welwollista ja sydämellistä kijtostani,
ja anna myös minulle andepi nijcä moni»
naisia rikoxia, ja synlejä, joita minä sen
pahensi! tänäpäiwänä tieten ja tietäinätä
olen tehnyt Sinun Jumalallista Maijeste»
tiäs wastan. Ach! ala anna minun fyndini ja pahudeni yllyttä Sinua käändämään
Sinun hywyttäs minusta pois, waan t«
wielä minulle Sinun köyhälle luimilles hy»
wää. Pmbäu piiritä minua tänä yi nä
Sinun rakkauöellas ja ustollisildelws, war!jo minua Sinun laupiudellas ja lotuudel»
las, ja käcke mlnua peräti Sinun armo»
sijpeis alle. O Sinä iymisten,War:ia!
«tpä Sinä taida Sinun rakkaudesta «rikkan
tähden hyljätä eli Mn»
anda

Sielun Aamu» ,'a
anda yhtän ainoata waiwaista sondista,
jos hän ainoastans totisesa nöyrydesä lang«
Sinun jelkais Znuree!', ja rukoile armoa.
Nyt tulen nlinä si)wimnläsä sydaNlen nö>
rydesä, ja pidän itzeni lujana Sinun kM<
ansiosas, «ngä epäile, ettäs tahdot ar<
moliilesti minua wartioita, ja anda minun
suloisesti nautita Sinun kaikille kcmlwaisille
luwatun armos. Täniän päälle minä
ustaNan ja wahwasti itzeni luotan, ja sul<
jen nyt turwallisesti minun silmäkulmani,
saadareni suloista unda ja lepoa. Amen.
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sa

Sielun Aamu -Huokauxet Maanantaina.

Kykyinen aamuhetki tuotta minulle taas
uutra minun Jumalani armoa, rakkautta
ja uffollisucta. Silla HERran laupiude»
sia se on, etten me wielä ratki hukkunet,
loppunut: waan
ei hänen laupiudmsa
joka huomen se on uusi, ja Sinun uffol<
lisudes on suuri. O! kuingas pi:ä minun

taas taitaman oikein kimä Sinua, HER<
ra lEsu! että Sinä olet andanut minun
tänä yönä nijn turwallisesti ja lewollisesti
nukkua Sinun suloisen rakkaudes helmasa!
O minun taiwallineu Sielun-Pikanl! o

kulnga

ehto huokauxet.
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kuinga hywin olet Sinä kätkenyt minua
mikkuisgni! Sinun
käteS oli minun

wasen

pääni alla, ja Sinuu oikia kätes halais
minua. Sinä wannotil Jerusalemin tyttä»
liä metzäwohten ja naaras peurain kautta
kedossa, ettei he minua herättäis, «li wal«
w«is minua, Sinun armastas, sijhen asti
min minä itze tahdoin. Minä makaisin Si»
nun lohdutuxes-rinnalla, kuin on makiambt
wijnaa, ia Sinä annoit minun suma Si«
nun suus ihanan rakkauden suuta andamistlla: niinkuin äiti anda lapsellensa nukkua
suuta. Nyt kohta kuin minä nousin,
olit Sinä rakkaudelws warsin tykönäni ja
ymbärilläni, niinkuin uskollinen Imettaiä,
ja talutit minua «ijnkuin lasta talutetan.
Mutta minä rukoilen myös Sinua, minun
Wapahtajani! ettet Sinä tänäkän päiwänä yhtä affeldakan minusta luopuis, M
minulla on täällä mailmasa ftmgen waarab
lincil ja waiwallinen matka edesäin. St
on mitiun eloni marks, joka minua woi,
niin pian helwttijn kuin taiwafeen wieda.
Se on minun ustoni tie, josta nunä «n saa
poiketa eikä oikialla eikä wasemmalle puolelle. Se on minun
se on
myös minun kowa rlstini tie, io.m niinä
«Mistg seuralumpania ta.rwitzeu. O rab

sans

R

V

kahin

Sielun Aamu- ja
ZB6
olet mi<
kahin lEsu! jos Sinä ainoastans
hywäsä
minä
nijn
olen
tm<
kantzani,
nun
Sinä
luowm,
jos
wasa. Mutta
minusta
nijn minä hukun. Sentähden pysy alati
minun tykönäni, ja pidä minua oikiast«

kädestäni. Taluta minua neuwollas, ja
korja minua wijmein kullnialla.

Amen.

Sielun Ehto-huokauxet Maanan>
taina.

sywimmäsä nöyrydesi
Sinun pyhäin kaswois emn

rckas lEsu!
5> minä

astun

minun welwollisellaehtomhrillani. OHw
ra.' Sinä joka elämätä rakastat, minä olen
mahdotoin kaikkeen sijhen armoon ja kaik»
keen siihen totuuteen, jonga Sinä minulli
länäpäiwäna nijn runsasti ia ustMsesti teh»
nyt olet. Ach! waikka kaikki minun jäse»
neni ollsit kielet, nljn en minä sittekän tai,
dais ulos sanoa ja ylistä Sinun suuren
rakkaudes, hywvdes ja usiollisudes, armos
ja laupiudes minua köyhää ja wiheliWi
syndistä wastan. Monet tosin owat hius,
karwat minun pääsäni, nwnet owat taiwcm
tähdet, monet vwat hietachwät meren psh»
jasa, monet owat weden-pisarat meresä;
mutta Sinun hywydeS ja hvwät tekos

owat

chca huokanxet.
-

38?
lukemattomat.

owat paljo usiammat ja
Kuittnain st enimmästi mjnusa kiwistele,
että minä olen niitä suurimmalla kijttämät,
tömydellä naulinnut. O armollisin HER»
ra lEju! anna minulle tämän anderi, ja
alä anna minun kijttämättömydeni käända
pois Sinun hywydes, waan lewitä wielä»
kin Sinun laupiudes minun päälleni, nijm
kuin Sinä tähänasti tehnyt olet. Anna
minun ruumini ja sieluni tänä tulemana
yönä olla Sinun armMseen huomaas an«
nenuna. Sillä katzo, minulla owat luke,
mattomat monet wiholliset, jotka wäijywät
minun, tawarani ja omani ja omaisudem,
ja minun Hengeni ja elämäni. Sentähden
warjele Sinä minua Sinun Pyhäin En<

gelittes suojelluxeNa, ettei hiuekarwakan
päästäni putois ilman Sinun tahdotas.
Ia nijnkuin Sinä olet asettanut, että sen
suloisen unen pitä oleman minun ruumille»
m lewoxi, sen päälle että minun wasonet
jäseneni sen kautta wirwotttcaistn, ja taidaislt, huomena taas terwena ja wlrkkuna
työhinsä mennä; nijn en tahdo mlnäkän
unhotta, Sinulle, Sinä armias Jumala
ja HERra! sen edestä sydämestä kijtoxen
ja ylistyxen kandaa. Amen.

N
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Sielun
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Giellin Aawll- ja

Sielun Aamu Huokamet.
-

Tiji-

taina.
kir«
Wouse, minun sMmeni; sillä Auringon
kas walkeus on koittamtt, ja yön Pimiän
warjon hajottanut. Nch.' sinun olis pitänyt
tuleman terwchtämään sinun Sielun-Vlkääs
rakralla Mmu^terweytyMä, ennenkuin nt
järjettömät luondokappalet

heidän luolistan-

ja pienet linduiset wisercämi,
sa ja pesistänsä,
rupeisit yli,
ja pissuiftlla

seliänsä
stamään heidän

kielellänsä

Orakas Herra lEsu!, minä olisin totisesti aiwan kijttämätöin, jollen minä, heräcesäm puoli yöstä, ylistäis Sinua sydämestäni, ja annais
Silmlle kijtoxeu Sinun lukemattomain hywäimekois edestä. O lEsulrakkahin lEsu! rakkahin lEsu! om hywäri tM ha!«
paa Aamu-lahiaa, jota Sinun kelwowin
Morsiames nyt sywiminäsä sydämensä
nöyrydesa Sinulle fthra. Ei se ole hopia
eli kulda, taikka muut maalliset mwarat;
waan se on minun rakkauden! ja ussollisu,
deni, jonge» minä etees kannan, sen edestä,
ettet. Sinä ainosstans tänä yönä, waan
myös kaikena minun elinaikanani, ole niju
armolla ja lembeydelia, minua
wartioinnm, suojellut ja warjellut. O rakLuojaansa.

suuressa

kahin
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ehto-huokauxet.
! en minä kostan pää'
kahiii HERra lEsu
Minä tahdon rakasta ja kunsta Sinua.
pysyä Sinu!>
Sinua, luina

nioilta
tahdon
le uffoWia, nijn kanwan kuin hengi on
minun ruumisani. Mutta, o Sinä rakkaudesta rikas Sielun »Paimen! ota nunna myös, nijnkuin Sinun wihcliaisiä
lammastas, «despäingin, sekä tanäpqiwänä, että aina Sinun armollisen suojäs alle,
ja älä anna minun kostan tulla Sinun
silmistäs eli käsistäs. Warjele minua siida
räatelewaiselda helwetin sudelda, sildä julmalda perkeleldä, joka aina käy minun yWbärillam, ja auta, ettei hän sais minua
ruumin en sielun puolesta wahinZoltta. EM
ja pois poista kaikki hänen juonensa M
pahudensa, ja warusta nmma nijtä wafiatT
Sinun Isällisellä warjelluxellas, «tta minä
tämän iloisesti päätetyn päiwän perästä,
taidaistn illalla taas onnellisesti lastea itzeni
lepämaän; jonga edestä minä sydämellä ja
suulla tahdon sywimmasä nöyrydesa Sinun jalkals juureen welwollista kijtos. uhria lastea, Amen.

Sielun Ebto-Huokauxet Tijstaina.
HERra! nyt minä taas lasten polwilleni, ja sywimmäsä nöyrydesä kijtän

R
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Sinua

Sielun Aanm' ja
Sinua sydämellä ja suulla, että Sinä suu-

39»

resta

laupiudestas olet tänä edes kulunena
paiwänH minua lvjn armollisesti warjellut.
O/ Sinä siunattu ihmisten ystawä! Sinun
ainoa halus ja iloson olla ja
meidän

asua

ihmisten kantza. Sinä HERra olet
meidän kantMN Sinun pyhäsä Swnisas,

ja annat Sinuas joka paikasa mm, että
Sinä olet se Jumala joka läsnä olet, ja et
kaukana ole.' Sillä Sinufa me elämme,
ja lijkumms, ja olemme. Tämä päiwä on
nyt taas Sinun armos kautta loppunut,
ja pimiä yö jo joutunut, nijn että minun
nMnyt ruumiin halaja lepoa.
Muna
minä tdrwitzen myös ylitä uffcllista ja ah<
keram yön wartiata, joka minun wuotella»
ni warjele minua kaikesta pahasta. Nyt
vl/t yrmansa Sinä. rakkahin lEsu! se oikia
suuri Paimen, joka Israelia warjelet, ja
et torku eli maka. Sentähden minä Si<
mm, ja m kemngän niuun, halduun uffon
murl>en nijn hywin mim<n ruumistani, kuin
köyhästä sielustani, kewitä Sinun kätts ml«
nun päälleni, ja peitä minua Sinun rakkailla ariwwfiiwiiläs, ettei se julma
murha lindll säie minua kusan lähestyä, eli
sffea hänen muvhackynsiansä taikka minuun,
<lj nunun vmaisutttni. O HERra! jol»
let

ehto huokauxec.
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>

let Sinä Kaupungita warjble, nijn war»
liat hukkan walwowm. Snnähden, o
yöt ja paiHERra! anna Sinun silmäs
päälle,
ja
koton
talon
wat olla awoi minun
ja mikä minulla on. Sinun suuren armos
wahingot ja
tähden, poista pois
yönä
pimiänä
huokiasti
waarat; kuin tänä
weden
tulipalon,
taidaisit minua kohdata,
waiwan, taikka rajuilman kauna, warkailda ja murballda, taikka muilda jumalaa
tomilda ihmisildä; että minä, pimeyden
vhitze mendyä, saisin mwenä ja raltisna
katzella sitä ihanata päiwän walkeutta;
nijn tahdon minä riemu-suulla ja iloiseM
sydämellä Sinua, HERra!
«dest»
kijttä. Amen.

sen

Sielun Aamu Huokauxet Kessi'
-

wijktona.
rakkahin lEju! minä kiitän ja ylistän
Sinua kaikesta-sybämestani, että Sinä
vtet niin armo isesti minua aMt.mut tänä
edes mennenä yönä, nijn että minä, joka oin;
Sinun rakas morsumies, nyt olen makiasti

ja turwallisesti nukkunut, Sinun ihanaisesa
rakkauden helmnsa. O! kuinga wiriästi
walwoit Sinun Pyhät Engelis nnium

R 4

ylitzmi.

Sielun Aamu- ja
Ylitzeni. Katzo, »niium wuoteni ymbärillä
feljoit kulljlkpmmmda wäkewätä Israelin
wäkewistq.
He pidit kaikki miekkaa, ja
jokaltzella oli hänen miek'oman;
olitsoweliac
pelwZn
reidellänsä,
kansa
tähden yöllä. Jos
et Sinä olis naiden Sinun wartiais kantza
392

ollut minun tykönäni, woi kuinga julmasti
vlis Satan minun kanjjani e!änyt, ja fur»
kiasti
minua kadotureen, sekä ruumin että fielnn puolesta, Semähden kij»

tän

armiain

HERra lE<

su! läniän Sinun suuren" hywydes ja
uffollisudes edestä, ja rukoilen Sinua M»

Testi, ettäs tahdoisit tänipan ja' aina otta
minua Si-nun uskolliseen suojaas. Seiso
minun oikialla puolellani kaikkia minun
'Hengellisia jaruumillisia wiholiisiani w. stan:
AnM Siliun rakkaudes olla minun lippu"
ni, ja Sinun armos nnnun kilpeni, että n»i«
nä urhoÄsesti sotisin perkelettä, mailmaa,
ja minun omaa lihaani wastan, ja woiton
saisin. Kruuna minua Sinun laupmdellas,
että mmä nijnkuin Knmngalltnen Mornan,
faisin wijmeln sisälle kapda Sinun Zsäs
Niin minä täälTaiwalliften
lä aumaWsti kulutan yhden paiwän toi«
sen perästä, lähesty. että lyinun elämäni
Ach! nouda mithto ViMin

nua

ehto»huo?auxe^
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silloin autuailisen kuoleman karma tä»
stä waiwaloisesta ja pahasta mallmasta, ja
armollisesti silälle »ohdcua sielua SlNlln
iankaikkiseen riemu-waldakundaas, kaikkein
Jumalan walitmin lasten seuraan. Anmi.
nua

Sielun Ehto.Huokauxet KeffiwUkona.

sinä kaunis mallman walkens:

nyt laffenut, ja minä käännän
minun
sieluni walkeuden tygö, joka
itzeni
on minun rakkchin Plkäui, Christus IE«
sus. O sydämen AminZo! Q sielun ilo!
Sinä kaikkein ustowainen Wapahmja! O
kuinga iloiten kijtän minä' Sinua, ettäs
olet tänäpäiwänä nijn kirkkasti paistanut
minun ftdamesäni, etkä tänä lWstywana
yönäkan vle wielä famnnmut. Ach!
ja loista ta''ä syngiäfä pumydesa, ja oleminun sieluni kirkas yönlMe. Hajota wnuin pimeyden, joka watkiana päiwanäkin
vn woinnut kätkeä itzemä minun sdäme,
sän!,ia,anna minunuffoni kpntiläyölläkin estH<
mätä pala. Saran kyllä kaikella ahkerudella
pymä saattaxensa «vahingoitta minua jo mi<
nun omaisiani. Mutta, rakkahin IE!u! älä
häiMs sitä salli. Pois poista ja sammuta
ja laffe Si«
hänen woitllansa ja
R 5
nucß

sinä olet

monensa

Sielun Aamu-ja
nuas minun siwulleni, ja, sulje nunua ar,
mollisesti Sinun rakkaudcs sylijn, että mi«
tiun ruumini turwallisesti ja suloisesti muk«
kuls w tänä yönä lewMsesa rauhasa
lepäis. longa suuren hywydenia armon
edestä minä tahdon hnomena. Jumala suo»
kon, sydämen ilolla Sinua kijccä. Amen.
394

Sielun Aamu-Huokauxet Tuorstal-

nn.
Sinä rakkahin ihmisten.Warjelia!

minä kijlän Sinua kackesta sydämestäni että tämä pimiä yö on nyt onnellisesti
kulunut, ja pimeyden päämies Sinun warjelwxes kautta estetty, emi hän ole saana»
,

sielun puolesta yh»
län hätää eli wahitMtcr tuotta, ehkä kuin»
ga suurella halulla hän olis sitä halmnnur.

zmt minull? ruumin eli

Nyt olen minä sangen hywällä mielellä le»
woldani nosnut, ja tahdon minun säädyfa»
ni ia wirafani sitä toimilta, kuin Sinä,
minun rakkahin Jumalani! oler tähänasti
minulle käffenyt. Kuitmgin, «ynenkuin minä jotakin alkan, astun mmä nyt täfä Sinun pyhimbäin kaftvois eteen, ja rukoilen
Einulda apua, että Sinä l.mäpäiwänH
wnsasti «mustmsn mmm Emun Pyhättä

ehto»huokanxer.

sen

595

päälle, että kaik»
ja Hywällä Hengelläs,
ki mitä minä eteeni otan, tulis Sinun py»
häxi kunniaxec, ia minun Lähimmäiseni yyödylys ia parannus, nijn myös minun oma»
ni ijankaikkinen ja ajallinen menestys tulis
kautta edesametuxi ja fiunatuxj. Anna

sen

minutl ruumini ja sieluni olla Sinun ustot»
liften suojaas annettuna kaikilla miiiun teit»
läm. Anna Myn Sinun rakkaille EnZeleilles, nijlle pyille polwttewaifille Hen»
gellle, että he aina sulkewot minua heidän
seuraans, ettei fatcm
kohtais minua
yritiänsä. Nijn taldan minä sitten, nijn»
kuin slumsti autuas ihminen, ja Sinun
rakas lapses, hywin ja onnellisesti päätti
tätä päiwää, il nan watitureta ja waiwata. Jota Sinä, o ylistettäwä Jumalan
Poika, lEsuChrisie,, kaikkein meidän Wa»
pahtajamme! minulle armollisesti laina. Amen.

Sielun Ehto-HuMllret Tuorstaina.

olet nij!7 murhessinen, mlnun stelu»
BWiM
ni! ectä paiwän walkeus on sammunut,

se

ja snrullinell ehto pimeodenfä k'nha »>yt
joum? Puistapa wieläkm sinun 3i,'«mu<All»
tingos, lEsus Chrisius, M?ga grmowwal»
kcudesa Sinä, tänäpä n ole! waeldanur. Mi»

Mllk on totisesti ssntä KM murehtia, DH

R b

minä
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Sielun Aamu,

sa

ja
minä olen tänäpälwanä aiwan
synneilläni
moninaisesti, minun
wihoittanut
tämän minun rakkaudesta-Man lEsuxeni.
O armoa-täynnäns Sielun- mwara! älä
kuieengan wihastu minulle, niinkuin minä
kyllä olen ansainnut, waan lohduta minua
armollisesti Sinun armo,säteillas, nijnkuin
katumaisia syndistä. Kntzo, sywimmäsa n,K
nun sydämeni nöyrydesä minä langen Sinun Mkais juureen, >a sydämeni pohjasta
Sinun määrätöinda laupiuttas auxhuudan,
zonga Sinä et ole keneldakän waiwaiselda
fyndifelda kieldanyt. Minä tiedän, mct Si,
nä taida sica wihaftls minulda kieldä; Mä
Sinun Veljellinen sydämes. pakotta Sinua
meitä ormalMmaan. Ia nijn on minulla
wahwa uffalws Sinuun, ettäs tahdoisit
tänä yönä warMa ia ftwiella minua Sinun armollas. O rakkahm lEsu! anna
minun, joka okn wapisewa ja tzuokawa
Mettinen, Sinun hoawais, nijnkuin oikiain
kiwiroun oin, sisälle paem, levätä ja nukkua rauhasa silda helwenn murya-linnulda,
nijn ettei tusta eli pcliästytet taida mmuun
smma, eikä minun rauhaani, ja lepoani sär,
?eä. Herätä minua wyös huomen a terwenäs o'klal!a azalia, että minä sitten, nijnluin IHIMgmM.; palwttisin Sinua ja "n'^

ehtochuökauxec.
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johon
kukumiftla,
nun Lähimmäistäni siznä
Sinä olcc minua mailm.isa kutzunut, nijn
kauwan kuin Sinulls, minun Jumalani!
otollinen o?. Syhm auta minua, Herra!
armollisesti, Sinun itze tähtes. Amm.

Sielun Aamu-Huokcmxet
talna.

ole Sinä, Herra lEsu! joka olet
andanui minun nyt taas nosta minun
wäsynen ruuniini leposialda, ja jälren
tecun yön, taas uuden
alka.
O! kuinga suloinen ja makia, kuinga rau»
haUinen ia lewollimn on -minun uneni tänäkin yönä ollut. Totisesti olisin minä san<
waaraja ollut, )os minun olis
gen
pitänyt lainansa makaman, ilman Sinun
awmas ja suojalas;'silla
ei olis suingan latonut, ennenkuin hän olis ftlaisest saa<
wlllulWa mnrhannuolitlallsa minua wahingoitta. Mutla Sinä, Herra! olit m:nun ty,
könäni Sinun Engelittes wartioUa, ja kat,
kit minun, minun huonein, ja kaikkia kuin
minulla »mbärinä. on, niin että ne, jotta
minun puolestani sbleit/olit ufiammat kuin
ne, jocka sodeit minua wastan: jonga edestä
minä en taidn nim Sinun etees minun kijtos uhriani kanda/ kuin mmm tulis tehdä.

Gijtttty

"»-

suuresa

samn

R?

Muna

Sielun Aamu, ja
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Muita minä rukoilen stjnä siwusa, cnäs

tahdoifit tänäkin päiwäna,Sinun armolli»
sella suoellurellas pysyä minun tytönäni,,
ja Isällisesti warjella minua kaikesta paha»
fin; sillä muutoin woisit aiwan monet on,

nettomudtt tänäpan minua kshdata, joiden
kautta minun tawarani, jonga minä kan»
nan sawisesa astiafa, huokiajti taidais hukmeturi tulla. Sinä Herra, olet yrln se,
joka taidat woimalliseftl minua iwalmista,
wahwista ja perusta. Sentähden turwan
minä Sinuun, ja tahdon, sijna hywäsä ustalluresa Sinuun armos päälle, nyt minun asta»
reiiani alka. Herra! kyllä Sinä
teet.

sen

Amen.

Sielun Ehto-Huokauxet Perjantai-

na.

rakkahin lEsu! minä kijtan Slnua kaikesta ftdämcstöni, että Sinä kaiken tämän päiwäu olet Sinun laupiudellas
ollut minun ymbärilläni ja tykönänt, ja
,m>n jfallisesti wariellut sekä ruununi että
sieluni kaikesta pahasta. Jo, se kuin wiela enämbi on, «m Sinä ole wihasas rangaisnut minua minun syndeini tähden, wacm
olet aina andanm oikeuden sia<«n armon olla minun päälleni WoimaUiftn. Nyt st pimiä

ehto-yuorauxer.
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Sinä olet minulle les
miä
wori luonut, elta se wäfynyt ruumis wirwottais itzensa löistans, ja minun jaftncni
heikkondunet woimnt uudistuisit. Sentahden annan minä, minun nukkuisani, Si>
nun httldlms kaikki mitä minulla on. Ota
sieluni Sinun Isälliseen
sekä ruumini ettäwarjele
mmua armollisesti,
suojelluxees, ja
unen-naöt,
pahat
euei
eikä köpelit eli mipeljättäis.
Zlla anna mitan muu minua
nun noitumisesta koffemiftsta, eli muista
pahoista tapaukista wahingota saada. Ole
Sinä tulinen muuri minun ymbärillani, ja
auta minua paiwäu walkeutta terwcnä näkemään; että minä saisin kaiken sen rakkau,
den ja uffouisuden edestä riemu-suulla Sinua kijttä, ja wirkkuna ja nopiana jällens
työhöni mennä. Tätä laina minulle armollisesti Sinun apua<rikkan Nimes tähden,
suloisin Herra lEsu! Amen.
yö joutu, jonga

Sielun Aamu.Huokauxet Lauwan-

talna.
sinuas minun sydämeni: senpi»
«salmista
"5"
yön warjo on nyt kadonnut, ja
kirkas päiwän walo koittanut; ysn kauhistuit owal tällä haawalla taas ohitze meu-
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Sielun Aamu-

ja

lm, min että minä olen saattanut terwM
wnoiestani nosta, sijnä aikommsa, että mi»
nä liunalan armon kautta onnMesti kuluttttlsin tämun wijmeisen paiwän wiikola

winun säädvsam ia kutzumisesani. Sental),
den kiiran mmä Sinua kaikesta sydämestä»
m', Sinä r-kkahin Sielulwrawara, Herra
lEu Christel kaikkein Sinun hywyttes ede»
sta, joita Sinä olee tänä yönä nijn
sti minun päälleni wuodattanut. Sillä ilman Sl!.un armotas ja wdimatas olisin
minä waiwainen ja woimatoin ihminen hel»
posti saattanut nurkuisani turmcona ja huk»
kun, niin että, waikka minä terwcnä lastin itzeni wuottseen, olis minun kutengin
taikka täytynyt kiwMisena ylösnosta,, eli
myös pysyä mudisa makamafa. la, minä
olisin krlZä woinut kuolluna löytyä wuote»
fani. Ach! minä en caida sijs, nijnkmn
tuiis, kijttä Sinud, rakkahin Herra IElu!
Multa unnä rukoilen m,ws nöyrimmästi,
ettäs tahdoisit tänäpäiwänäkm osotta mi>
nulle Sinun arinos, ettei mikän paha mi,
nua wahwgotttais. Anna käffyn
les minusta, että he kätkewät minua kai»
kisa mfani, ja kandawat minua lWsanfa
, Jos
«tten minä jqlkani tlw«en

runsa»

ehto huokallxec.
minä horjungln taitamattomudesta,
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nijn ok

armoisas kärsiwäinen minun heikkoudeni
kansta, ja auta että minä onnemsesti lopw
taipn nijn hylvin

tämän päiwäu, kuin ne
Nijn minä tahdon
tänä ehtona iloiten kyttä.

endiset wijkon päiwät.

Sinua
Amen.

sen

edestä

Sielun Ehto-HuoknMt Lauwantaina.

sUyt Sma rakkahili HERra lEsu! tänä
ehto?hetkenä tahdon minä Sinun Ni»
mees iloisesti ja aumasti lopetta tätä nyt

kulunutta wijkkoa,,

minä Sinun
kuinga
armolO!
alkomgin.
snä
warjellut,
josta
olet
Sinä
aina
minua
lisesti
minä myös jokapaiwä olen Sinua auxhuutanur. O! kuinga suuret onnmmmldet olisit saattanet tänä wijkkona minulle tapahtua? Kuinga >no!!ct waarm ja 'wahingot
olisit saattanet minua lahdata? - Minä
olisin saattanut tulla snraxi, , raajarlkoxl, sskiapi, kuuroxi, nlykäpi, cli muul»
la raado., ndclla rasitenr i. Minä olisin saattanut jomuc? pilkan ja hapian alle, ja rat»
ki hmgildä pois, ja niin äkist ja toi°voma»
ta, ilman ouiata

lumalistta w«lmistuxem,

jättH

402 Sielun Aamu< ja ehto«huokauxet.
jatia tämän mailman. Mutta, o hywyt<
tä.' o usiollisutta! o armoa ja laupiutta!
ei ole mttän kaikista näistä minua tawoit»
tanut. Katzo, minä seison wielä tenvens
Sinun pyhäin kaswois edesä, engä tiedä
kuinga minun pitä Sinua
edestä oikein
kiittämän. Mlltta äch, o rakkahm lEsu!
älä julmistu minun sondejani wastan, joita
minä nijn hywin
kuin koko
tämän wijkon läpitzs olen tehnyt. Pyhi
nijta pois Sinun werelläs, ja ala niitä
ikänäns ena muista, Sinun apuamkkan
Nimes tähden! Ia jos Sinä wielä tulewallakin wijkolla tahdot minun ruumini
terwenä ylös pitä, katzo, sen minä annan
Sinun ussollisijn IWisijn kasijs. Tee
HERra minulle, nijnkuin Sinulle kclpa,
ja älä anna minun tänä yönä kaiwam
Sinun armollista murhen picoas ja war<
jelustas. Warjele minua, minun Jumalani ! ja ole minun marjoni minun oikiaila
kädelläni, ettei amingo minua polttms päi«
wällä eikä kuu yöllä. HERra, käike mi,
nua kaikesta pahasta: kätke minun fteluni:
käymikätke minun ulos käymiseni ja
seni hamast nyt ja iMkaikk lcm. Anlen.

sen

se

Kirkko-

O

)o(
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Kirkko-Rukouxet.

Hartaat Huokmixet Klrkkon tul«

dua.
minun sieluni, ettäs nyt taas faar

sinun lumalas iloisisa ja ihanaisisa
lsikartanoisa oleskella. Mutta ach Pyhä
-x)

ja Jumala! pyhitä Sinä minun
syndlstä ja saastaista sydändäni tässä pyhällä sialla, josa Sinun kunnias afil, etten
minä, sen kelwdttoman wieran kgntza, oiki«,
ain haäwaateiten puutoxesa, mlis tästä hengellisestä häähuonetta ulos yeitetyxi. Anna
minun pelwolla ja waplstuxella tulla Sinun kaikkein pyhimbäin kafwois eteen, ja
ajatella, ettei" ainoastans ihmiset, nam»
myös monet tuhanet pyhät EnZelit, ja, ltze
ft Pchä Kolme Mieys on täsä läsnä.
Ach! oikeutta myöden minun pidäisnijn kor<
tian Maiiestetin läsnäollesa oleman polwil!a<
ui,
maahan kallistamau, ja suuni
tomuun painaman; sillä minä olen yxi saa»
stainen ihminen syndiä räynnäns, jolla
owat ymbärinsleikkamattomatkorwat, huu»
let, jaHdan. Auta sijs, että minä nyt
tulen Sinun etees sWlisellä svdäluen nöy»

HERra

reellä. Herätä minun sydämeeni

kijwan

ja

Nirkko-Rukonret.
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,ja palawan hanaudem että minä hyljan
pois minun mielestäni kaikkia maallisia ajatuxia, engä mitan muuta ajattele, kuin jo»
ka paikasa läsnä olewaisen Maijcstis päälle,
jonga edesä Pyhät Engelilkin sijwillanlä
peitcäwät heidän kaswojans. Anna »uinun
nosta ylös pyhät 'kädet ilman wihata ja
epäilystä, eli muuta sondista' saastailwta.
Ach! minä olen ruwcnnut puhuman.Si«
nun kantzas, HERral ehkä minä tomu
ja tuhka olen. Anna minulle armosta anDe'ri, etten minä taida nijn kanda minun
rulouxeni Sinun enes, kuin minä miele!»
<ani tahtoisim silla minun sydämeni on siihen kelwotoin, ja minun wolmani ylön heik<
ko. Sinun Pyhä ja hywa Henges tahto
täsä täyttä mitä minulda pmttlu, sillä hän
autta meidän heikkouttamme, ja rukoile
meidän edestämme sanomattomilla huo,
kaurilla. Mutta anna minuiigin sydämeni
ja korwani olla p häsä hanaudesa awattunn, ja Sinun palwelias
halulla

wastano:ta Sinun autnaxi tekerräistä sa»
naas, niinkuin yhtä'otollista Mo-ladetta.
Anna minun otta sanan kaikella siweydes!a
wastan, joka ni'nusa istutettu on, ia woi
minun sieluni atltuari saana. Ach! au»
M, ettei minun sydämeni vlis

wuomwan

astian

kirkko «Rnkouxer.
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jää.
ei
johon
mitan
M
astian kaltainen,
anna Sinun pyhän sanas yhdestä korwast»
sisälle, ja toisesta jöllens ulos mennä; waan
sitä millckitze Sinä Pyhällä Hengelläs
ja
hywin
nijnkuin
yhtä kallista
lassotnuun,

tua kalua, jota Sinä, HCRra, itze kätke
minusa loppuun asti. Sen edestä minä sitten tahdon weisma Sinulle yhtä riemullista
kiitoslaulua ijcmkaikkisesti, ja ylistä Sinua

ynnä kaikkein pyhäin Engelitten ja walittuin kan!)a ijgnkaikkisesa elamäsa lakkamata. Amen.

Rukous ennen Saarnaa.
tahdot, anda meidän. Sinun lambas, Si»
nun Sanas palwelian kautta, kuulla nijn
hywig Sinun angaran Lakisäälien, kuin
myös Sinun suloista ja lohdullista Evangeliumias, kosta hän, nijnkuin hywä ja toimellinen huonenhaldia hänen lawarastanla,
Pyhästä Raamatusta, tuo edes uutta ja
wanhaa, ja nijn hywin sitä snuwa, suloinen, kuin myös sitä scmwaa, sirowainen,
meille ilmoitta. O lEsu! rakkahin lEsu! minä ok'i, limittänyt mimm sydäiucni
suun, hartaudella sijhm ocwxem S^nun
Sanaas,

406

Rirkko Rukouxet.
-

Sanaas, ja andaxeni ihiani sm kautta uu,
desta synnyttttä. Ach! anna minun niji,
ajatella, tutkistella ja sydämeeni paina kaik<
kia nijta sanoja, kuin minä saan Sinun
palwelias suusta kuulla, ena minä warsin
,„

'

,

pyydän

Christ-llisella elämällä sitä

Jos

noudat,

,oku hywä tapa, ja jos joku G
on, anna minun sen perän porkiä.
Sitä wastan laina, että minä silla.heckel<
la sydämestä kiellän ja pois tyköäni karko<
tan nijtä syndejä ja pahoja tapoja, kuin
ta.
tos

saarnasit nuhdella», ja wahwasti
minä tahdo anda niille ajacuxisanikan

etten

siaa. Muita

auta

myös, (ttä minun Kans,'
jotka istuwat minua li<

sa Christityillänikin,
ymbärins,

ki ja

olis yhdenmuotinen pyhä

hartaus. Samnma HM kaikki pahat
ajaturet ja
j?tka pyytämät estä heitä halullisesta hartaudesta ja markkasta

waarin ottamisesta. O
käy perkele
nytkin ymbäri nijnkuin kawala wihpllinen,
ja pyytä ohdakeila nisuin kylmätä. O Mi»
kael, Sinä suuri Talw'.n Ruhtinas! aja

händä pols,

ja

sido händä, ettei hän sais

yhtän woimaa yhdengän päässe näiden

sa, jotka tähän pyhäin yhteyteen

sea,

on>at ko-

kondunet. Nyt, minun lEsureni, kokonans
minä itzeni Siuulle ylönannan, ja olen nljn
Silmun

Rirkko Ruksuret.
-

4,3?

Sinuun itzeni upottanut, ja Sinusisnijn
kijnnirippumasa, kuin minä olisin jo tai-

wasa,

engä muuta aianele, kuin että minä
joukon
istun
owat
keffellä,
totisesti minun
tykönäni. Ach'. nijn anna siis minun myös
saada oikiam taiwan-ja Engelin sydändä. Pois nyt kaikki maalliset ajaturet, en
minä. ajattele mitän muuta, kuin että minä
tahdon kuulla, kuinga HERra puhu hänen
pyhydesäns. En minä ajattele mingän
lnuun kuin Sinun Sanas päälle, joka on
minun sieluni lohdutus ja autuus. En
minä katzo mihingän mualle, kuin Sinun
palwelias suuta kohden, joka nyt on tule»
wa minulle suloiseri lähteri, josta Elämän
wesi, nimittäin, Sinun aumari tekewä Sanas juore, tarpellinen opixi, nuhtexi> ojen,
yurexi, kurituxexi, joka on
Sitä minä himoitzen nijnkuin janowa peura, että minun sydämeni tulis smä ijan-

lukemattoman Engelitten
sen jotka
myös

kiseen elämään wirwolemri. Amen.
Sydämelliset Huokauxet Saarnan
jälken.

Isch!

ijankaikkinen kijws olkon Sinulle,
Sinä taiwallinen Sielun, Warcla

HERra lEsu Christel

Kuinga wnsasti

olet
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olet Sinä nyt taas-rawinnut ja wirwol»
tanut minua ja kaikkia Sinun wieraitas

Sinun autuarKtekewaisellä Sanallas ijcm<
kalkkiseen elämään! O autuasta Sielun
ruokaa! josta minä aina saisin Sinua nau»
tita! O! autuas sydandä wirwonawa juo,
ma, joka olet wuolanut Israelin lahcesta.
O! kuinga janon minä Sinua aina enam»
min ja enammin, nijn etten minä taida sij,
ta kyliä rawimri tulla! O! aucl-as, autuas
on se, joka syo tätä leipää Sinun kantzas
Sinun waldakunnasas. Autuc-t owatjotka
Sinun huonesas asuwat, he kijttawät Si»
nua ijankaiknsest. Sinä olet nyt tehnyt
minua,ratki taiwan-mieliseri, niinettä mi*

nä tahdoisin täsa silmänräpayxesa kuolla,

tästä turhasta mailmasta
jos

luopua;

ei
kuitengan toisin, waan
Sinun tahtos
lujn on. Sillä ilman Sinun tahtoas mi'
nä en tahdo mitan saad.l eli tehdä, waan
ojennan itziäm Sinun jackees, niinkuin Sinä Sinun saarnatusa Sannsas sen miimlda waadlt. Kaikkia, kuin Sinä olet pal<
ja

Mlias kautta minulle opettanut, tahdon
minä tehdä; mutta myös kartta kaikkia,
josta minä olen waroiteuu. Mttä Sinä
olet minulle lWmyt, tahdon minä noloutlohduwM, jonga Sillä olee
ta; ja
minulle

sm

Rtrkko^Rukouxet.
minulle
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tahdon minä lujasti
mimm
sydämeoli,
emi yhdm<
sulkea sisälle
gön perkelen pitä taitaman sen ftjtä rcwäistch.
O! jossa ulumkin kaikki sitä samaa tekisit,
ettei yxikan tämän Seuraklmnan sieluista
Sinun laumastas pois kalois; O! kuing l
tallin tawaran taidamma me nytnau im;
ynnä andcmm,

kosta muiden luinalisten sieluin muisa pai»
täyty olla sitä paitzi.
koisa, sen
Achl anna meidän saada pitä tätä Sinun

Sauaas puhdasna ja sekoittamata, nijn et»
tä me edespäingin, lakkamata Hymäsä-Vau»
hasa ja lewola saisimme sitä kuulla ja uston
kantza wastanotta< Anna meille ujkollisia

Paimenia ja Opmatta, jotka owat lau«
malle esikuwaxi, ja taitamat oikein jata
totuuden sanaa. Alä salli, että jokuraate»
lewainen susi eli wäärä Opettaja sais lui«
kahta Sinun lammas huones sisälle. Dös
pidä myös meidän rakkaita uskollisia S'elun-paimenita pitkällä ijällä ja pysywälsellä
terweydellä. O pyhH Isä! pyhitä meitä
kaikkia Sinun tomudesas; sillä Sinun
Sanas on itze totuus. Anna meidän pltH
Sinun Sanas, nijn me olemma Sinun
oikiat Opetus lapses. Auta että me tääl»
lä fotiwaisesa Seurakunnasa maan päällä
nijn palwejisimme Sinua pyhällä elänM

S

l«

3htemen Rurousi
19
lä ja ChristillisM menolla, että nle»wijmein
kaikki tullsimme täldä waiwalistlda sota»
sialda sijrlyxi woiton Seurakundaan, ja

snllä kruunatuxi kunnian katomattomalla
Kruunulla, ia sanomattomalla ilossa sekä
ruumin että sielun puolesta täotettäisin lan-

kaikkisesti. Amen.

Vhteinen. Rukous.
Jumala ja HErra! Katzo, Si»
N"HH
köyhä
ja tarwltzewa lapses tule nyt
nun
"

fywimmäsa

sydämen nöyrydesa

Sinun
Sinun SanaS woimasta
rukoile Sinulda kaikkea sitä, josta Sinä
tahdot meiwa rukoilda. Anna mlnulle Si«
nun Pyhä j« Hywä Henges, joka koks
minun elämäsänl johdatta minua sitä oikiatietä myiden., joka wie ijemkaitM
ta
feen Mmään. Anna minulle myös sitH
vikiata autuari tekewäistä ustoa, kuin rakkauden kauna työtä teke, ja joca paitzi ön
mahdotoin kelwata Jumalalle. Auta minua uun rakastamaan Sinua la minun
Lähimmäistäni, kuin Sinä Sinun Sanafas waadlt. Istma minun sydämeeni,
niinkum ihanaan kroydlmaahan, kaikki
kristllilsia,a pwelica awuinckukkaisia, ni»
mittain, minun ruuniini ja sieluni kallista
puh-

kaswois

usson

eteen ja

Shteinewßukous.
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puhtautta, sitä rakasta ja kaunista köyryttä, Kristillistä kärsiwalsmä ja pitkämielisyttä,
laupiutta, ja
wanhurffautta. Anna minun olla ande»

lian, armelian ja awuNiien
köybälK Lähimmäiselleni; ja aura, että minä kaikella siwevdellä ja sopiwaisudella niin käytän itziani mmun wihamiehiäni wastan, «tM minä mämmin taiwutan heitä rakkou»
teen, kuin pidembäan wihaan. Anna minulle urhollise» ja
ren-rohkeuden kaikisa ristisä ja waiweisa,
ja älä anna minun sitä wastan mlla ylön
rohkiaxi ja ylpiäxi hywinä päiwinH.

sanaa-

«nna walhtt/panettelemiset, kijwauxet, wan»

nomiset, eli muut häpiälW puheet kuulua
minun suustani, ja auta, että mmi rai,
tludesa ja kohtnllisudefa kuritan nlinutt
ruumistani. Ia niinkuin taÄa mailVasa
ei ole mitän wahwaa ja pPsywäistä, nijn
auta, menminclpanis toiwonl jaustarux ni
tämän moilman ajallisten ja kMowajsim
waan niiden ijankaikkisten, näkynlältömäm

taiwallisten tawarain päälle, jotk« öwat
minulle jo
ja tallelle pandul
Sinun waldakunnasas. Taiwum minlm
tahtoani kokonans Sinun tchws alle, ilo»
)G hädsn sikana, ja anna minun wiralani
ja

S

2

jq
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Sielun sydämelliset
säadysani Palmella Sinua

yxinkertai,

sella sydämellä, ilman ahnelldeia, kateuden
Hywästi siuna minun
ta, ja ylpeydetä.

rmimini pysywaifellä lerwcydeilä, minun
kaluni ja elatureni onnella ja menestyjillä. Ia anna kaikki mitä minulla on
ynnä minun omaiseni, sukuni ja ystawäni
kansia olla Sinun usiollisijn IstwkäsijS
annetmna. Anna myös minun KansiaChristilyilleni, minun ustollWe SielunPaimenille, minun ystäwille ja hywintekiöill!', kaikille köyhille, sairaille, hädäsä ole«
waisille ja murhellisille sydämille sitä kuin
Keille hywä ja autuallimn on ruumin ja
sielun puolesta. Wahwista Helkoja, lohduta murheWa, johdata sokeita jaexywäisiä,
kännä syndists ja jumalattomia, hocho lesic<
jä ja orwolapsia. Rawitze ja wirwota

isomaissa

ja

tarwihewia ruumin

ja sielun

puolesta; että me kaikki, nijnkuin Sinun
sen edestä Sinua, o armias Isä!
sydämestä kijttäisimme ia yllstäisimme. A.

'lapseS/

Sydämelliset huokcmxet jällen
malan palwelluxen.
Sinä kaikkein rvhin Jumala ja HEN»

.<V raZ

Nyt oleyulillg lqas

saanut nöu-

huokauxet.
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dcl Sinun kaswoS, ja minun sieluni on
autettu? Kuiteugin ou se tapahtunut ainoa»
stans nijnkuin speilisä tapauxesa. Mutta
ach! koffas saan minä katsella Sinua, o

rakkahin HENrani! kaswosta kaSwoihin. ja nähdä Swua, niinkuin, Sinä
olet! Ach! auta minua, pian sinne tuleminun

maan, että minun ti«ont, joka täällä ai»
noastcms un puolutam, siellä ratki taudel»
tinen uliZ. Jos Sinun pyhä palwellnres
opifa, saarnamisesa ja weisamisesa on
tä niin ihana; ach f kuinga monda tuhatta kerta ihanambi mahta se siellä olla, ku»
hunga minä jokapäiwä ikäwoitzen. Nyt
minä Sinun Templistas lähden kotiam.
Nutta aura, eueu minä tääidä m<mS sm
ylpian Phariseuren kansta, waan nijnkul»
ft katumainen Publikani hmi?ambcma,
kuin toiset. Ala anna minun kotonani lai"
mil>)ödä yhtä Sinulle otollista Jumalan
palroellusta, waan joka aamu ja chto kan»
da Sinun etees minun huuldeni mielulstH
ylistys' ja kljcos uhria. Auta että mins
Dawidm kantza seihemästi päiwaja kijtän
Sinlia, Sinun wanhurstaudes oikeudm
tähden. Tee koko minun taloni pyhäri Kirkoxi, jofa Sinä Sinun armos ia fmnauxeS kansia asut. la, rakkahin Jumala!
vmlsta,
S3
'

4,4

Rehoitns Hartauteen.'

emosta

koko minun sydämeni Sinun Temv«
Zixes ja majaxes, ja «varjele minua ar»
mollisest!, etten minä millän syudifellä hlmol>
la saastunais tälä Sinun ,ommsmtas ja
pybmäs, waan kätken sitä pyhänä, puhdafim ja saastawinna minun wijmeiseen
isppuuni asti, koffa minun sielutii pitä sijrty»
män tästä nmmin templistä Sinnn taiKunnian Templijs, ja palwel«<»
Man Sinua yötä ja pöiwä Sinun istui»
mes edesä, (waikka siellä ei ole yhtän yötff)
sijhen asti että ruumis wijmein haudastan»
fa nouse, ja sen kanssa kunniallisesti yhdi<
sitttynä, kaikkein Aumasten kansia sijhen

ijankaikkiiesti pyfywäiseen Templijn sisätls
astu. Sitä laina o HEra! lEsuzen

Christuren Nimen tähden. Amen.

Ripillä

ja

EhtolliftM
HENran
käydeja.

KehoituS Harcameen.
sinuas, minun Sieluni! ja tn!?i
esivalmistaautuutta
kuin sinulle ttnäpäiwänH ta»
sitZ
»ahtu. Se suun Taiwan Ruhtinas, GotaMk.
ylömbänz Ktvnbimiä,

kom HERra, l»ka

istu

tchto tönZM sinun sydömes Huoncfa win-as>
it<
tella; ja sen siunatun leiwän ja wijnau
O vbtH
anda.
MsH ssnulle ruaxi jaja juomari
ianomatoind« armoa hywyttä .' lEsu!
M HERra lEsu! mik<l »lcn mm<i,' ctta Sinä
'

«nnat

Rchoituo hartauteen.
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Sinun pyhän Ruumis syödä, fa
Smun kaliin Wi«s juoda. Ach! nyt minä t»<
ihmetellä,
tisesti en tarwitze enZ n!jn suuresti sitäsijna
että me waiwaiset ihmiset uleimuu
«nnat mi «Ile

arwosa

Sinun silmisäs, että sinä olet kaikki meidän hius,
karwamwakul Zukenut: että meidän nimemme
owat kirjoitetut talwalsa, ja, että Ginä olet
itze käsijs meitä pyäldäiM, ja kannat meitä kot)»
ja, tämä on wielä suurem»
dusa: waan tämä,laupius,
ihlueleldatvä
että.GinZ r«witzet
ja wirwotat meitä Gjnnn omalla RnumMas ja
Werelläs. O uskollisin HERra lEsu.' anna
minun kelwollisesti wastanotta ja nautita tätä knl<
lista rakkauden «panttia, että- minä tulisin se»
kautta sinun kantzas yhdistetyn, ja Sinun oma«
«as pysyisin ijanklnkkisesti. Amen.

Sielun sydMWtHuokauM pyhäsiä Wal-

mistuxesta.'

ln,

rikas HERm IWl! katzo, minun Siellä
Sinun kebvotoln Wolliames, jvka on wiheZ»

jäinen ja raadollinen, köyhä, sokiä ja alastsin,
Sinun kaikkein pyhindä atrialas, jota

lähesty

>

Sinä itze asetit sijna yönä, jona Sinä petettin;
o! kuinga suuri pelko ja wapistus tule mimm
päälleni, kosta minä tutkin jg panen minun
ta mahdyttomnttalli Sinun forkian Maijestetis
ja kunmas linnalle. O Sinä Kunnian HER?« l
kotzo, ci taiwatkan ole puhtat Smnn edesäs:
kuiiM paljo wHhcmmm ihminen, joka on kau,
I)ia ja ilkiZ, ja joka juo wäZrytta nijnkuin w«l»
ta? Ach, minun Jumalani! mma häpen, ja en
kchta minun silmiäni nosta Sinun tpgös, sillä
S 4
milinlis
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msnussa

Ratltmuss-Hnokauree.

Häa<waattet, joifa mins
taidaifn Sinulle felwata. O HER,AI ennen<
tuin mm,? astun edes, nijn kaunista Sinä ihe mi'
«un Ginun wonhurstaudcllas, jonaas minulle
«nsainnnt olet. Pueta nunna Sinun aittimdes
lvantletlla, ja kaunista minun Sieluni nsson kalli»
ei ole ne oissat

Wyutä minua uöyryden

Himmalla

w.chwalla wyöliä: anna myös sydämiuelllleu

lauden, ftpiwaiftn siwcyden,

ja pnhjn palaman
parhat« kulda-kappÄmi.
Anna oikia katumus «uinun sydclmcni, lapsilliuen

lakkaudun olla minun

pelko minun omaantAndoom, »n uuden kuuliailu»
dcn wahwa aikomus minun techtconl. Ia sitten
jehdaln itze minun etees,
sisällifen waikntnxen kautta. Ach.' minck en cväi»
Slnä annat minun mahdollisesti naitti
te,
ta Slnun kaikkein pyl)inw,'t<l Gillu ruokaos. Nyt

Sinun lahtos ja suosios salken, että Sinun pn»
hck Nimes tulis sen kautta yllsietyrl, »> mlnn!,
köyhä sieluni ijankmkkisee» tienään lätkelUi.
Amcn>

Sielun Katumus >Huokalivef.

Siua armon»ttynnäns HERrn I<3sn,fal?<
kein ihmisten Wapahteja! kninna rassnsti olen
«ninck Sinun
sondia tehnyt! minun köyhä
sielunioli Sinun morsiamcs. jonna Sinä olet
Ginnn tallilla Werellas ansainnut fa ostanut,
vmares, josta Gin<l olet ny» suuren waiwan
nähnyt, että Sinä olet itzc midanut Gwn» Hen<
päälle, että Sinä olisit saat»
ges kuolemaan,
tanut minua itzelles kihlata ja minun kauhani it<
yhdW. Mutt», woi minua waiwaist» lasta l
mitils olen minä aiattllut, M min<l olen Oi»

w«smn
sen

uusi»

MmmusiHuokauxek,
nufta

luopunut, ja synnin

kautta
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tähän.Miami

mailmaan ryhtynne, Kuhungcs jäi minun lu»
pmirein, kosta minä ltlpssisi»- pysyä Sinulle »s»
kollisna, O surkeutta wcikiambi kaikki surkiut»
ta! Woi kuinka unhottawa minä olen ollut!'
Kuing» kewiämiclisefii'
hullusti eleir minä Si«
nua mafian itzcni käyttänyt?'Sinua; joka olet el.>'
wäw mcdcir lähde, olen minä hyljännyt, ja mM
yhdesa, t-aas toisesa paikasa kaiwanut itzelleni kai,
woja, ja> ja kelivottZmia' kaiwoja: sillä ei nijlä
«esi Mv- Mutta katzo, nyt minä palajan,

IlTun rindoini', jcl sanoss luhlaja pojan kanha
Isä'? misiö olen syndlä tehnyt, ja, minä oleir

MM tehnyt,kylläja

ollut jumalaloin.

Seutähdcn!

ansainnut, että Sinä wihasas,
olisi»! minö
ja Sinun anga.afa wanhurstandefas, pois Sinnw
kaswois edestä hyWsit». Mutta muista tuitengin
Sinun sum ta laupintlas,. jongn Sinä olet Sa«
meille »lmoittanlit,. ettei Sinulle kclpa
nasas
deng'n syndisen kuolema:' ja,. Sinun rakkGidestlU'
.rikas sydames ei taida myöden anda, ettäs jon«'

Min kntuwaifen syndisen hyljäisit. Oentähden'
minä murhellisella ja noyrytttnllä hengellä kerjäw
ja' rukoilen, ettäs tahdoisit andq- ylinun köyhänsyndisen swid« yhtä pienilldä Giimn'loupian an
mos«pisarata nautita: Sitä
minä Ei»
rulle yxiwaknlscsti iupauj että minä tahdon tästedes'
toisia minun elämätsni' soivitta, wihata pahaa,
.alati Sinuun turwata, ja nijn paljon kuin
min ar,''os kautto mahdollinen on, Sinun Käs>
.kyis jälkm'pyhästi ja Jumalisesti e!5. GijKew
laina minulle Ginm? armos ja Pyhän HeuHlsl
woimaa, o Ginä armsllillir HERra lEsu Tyri--

sie! Aimn.

G 5'

Mn«l«<
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paranlnixen RukouK.
-

ParannuM-Rukous.

rattahin Jumalani! kuinga hspcn mi»
AN»MN
na Oinun DylMn kaswsis edcsä, M mins

vkn jyn»eil!äni suuresti Sinua yllyttänyt ja »vihoittanut. Woi! kUinga minä olen minun.pyhyzeni w.atttn saassuttanur. Slnn tosin pesit minua st" Pyh<ln Kasien pesosa; mutta minä olen,
pahembi: nijnkuin ilkiä sika rypenyt ropakosa
jöllens! ja, wielll siltengin, kuin minä olen monda
kerta Sinun edcszs tunnustanut ja anderi
«nt minun ff)ndiäni, ja minun sydandäni Sinun
etces wahwasa aikomisesa wuddaltanut, nijn olen
minä kuitengm, nijnkuin koira, syönyt onnnuZecni jällcns, ja uudesta tehnyt nijtck entisiä syntejä, joita minulle andexi cnncltm. O Sln<l
wanhnrssas Jumala! mitäs pitn minun nyt sa«omau? Ach! minä olen sy>M ansainnut sen
ra-Mistuien, jolla Sinä «bkat kaikkia wssiahakoi<

sen

sia snndisiH, lumilt/in, että Smä rahdot wuodat<
lvidän pAllenft, ja ei heila ar<
muhia. Sillä eikä huorinttkisn, eikä epäjumala
den palVeliain, eikä salawuoteisieil/ eikä pchmiain,
eikä miesten kaM mcckajitten, eikä warasten, eiks
ahnclten, eik<l juomaritten, eikä pilkkaitten/eikä
»anteliain, pidä Jumalan Waldakundaa pcr!m.<n.
Ia uni!kaltaisten ftumsa olen mini, sen
bi! ollut, ja niin oikeuttani Simin iimckaiN sten
talwallisttn Waidakundc-as pois kadottanut. Ach!
w'lM'
jollet
Öinä, Minun HLRräni
lnie, ia Si n:n ansiollas toimieat minulle taas armoa Si-nm tain-a'lisclda IslldZs, nijn Minu'!
t.'!)ty ijankaikkisec» k. dotureen mun,'. SentDdei,
Ar<
rukoilen miml Ei! »a, Sn' mirnn
Myn-ssiuimeui, minuu Mapahcaiani ja Ant^xi
tlkiäm:

'

ta Gi:HN wihas

Paralmuxm-Huoraus.
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tckiäni: Annafliitcnain minun Sinun wercs ja
knolemas kautta löyta armon Siiun wilMittun
Isäs edesa! Pyhi pois sen käsikirjoilleen, kuin
minua wastan on, ja puhkaise sen ulos Sinun ruusunkarwaisclla wcrcllZi, sillä ft -on risun puusa jo

täydellisesti maxett». Kautt' wirran rustian, Sun
lvercs puhtahan, Mun synnin wioisi wirm', Kaitt'
sielun sido kiwut, Nijt älä muista sitten, Nsan
sywäZn sysä meree». Nyt tämän kanssa minä sydämen pohjasta itzeni lohduta», ja minun ficlmii
pohjasta minä myös sydämellisesti kauhistun minun
la, minä soisin, etten minä o!is Ikä<
syndcjäni.
näns nijtä tehnyt, taikka edespäin nijtä enä te«
kis. Sentähden tahdon minä wisusti kawahta itzeni ja toisin eiämätäni somitta, että minä Mwä«
päiwäldä tulisin pyhemmari js wajlhurstammW.
,

Amen.

Toiilen ParannuM Huokaus.
-

Pyhä Kolme.Yhteys, Jumala Is", PoM,
ia Pyhä Hengi! minä waiwainen syndmcn tulen Suum etees peljästynellä sydsmellä ja omalla
tunnolla, ja rukoilen, että Sinä armollisesi! andaisit minulle minun syndcjäni andexi. A6)! kaHll,
olen, palwelia, joka olen kymmenen tuhat.ta Iciwistätä welkaa, jota en ininä taida lMkackku
rukoilla
sesti mara; sentähden en minä
Sinua olemaan minun kantzani sijta Mssä kärsiwäjnen, ett.l minä tahdon Win«Uc k>issi mamo.
O ei? minlm rakkcchin Jumalani! sitä minä en
taida tehdä; sillä hengellisisä asioisa minnLa e,
«Ie ainoatokan peiiniugia minun hallusani jolla
minä taivaisin Sinulle maxs. Katzo, minä
elln nijn köyhä, kuin känhin kerjää;, mitä wiiiu!'»
S 5
lss

se
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laon,

se

parannuxen- Rukous
on Sinun omas, mutta ei min»!!;

sen»

lähden en minä taida mitan: ansaita, eli pienim»
mang«!n ropoin maxa., Gnrtahden minä langen
Sinun jalkais juuren,. ja rukoilen welkaani an»,
derl. Ach!' anna minulle tämän suuren welaw
anderi, nijnkuin Sinä muillekin suurille syndysille.ja welkamiehilles tehnyt olet. Sin<! annoit 3?a«

hänen hnorudcnsa ja murhansa
Wanasselle hänen eMjmualau palwelllistanft ja we«
ren.-wikojansa,, PctarlM hänen rastan langemu»Mnsa ja kieldäinis«,sä, Ryöwärille ristin pöäll»
murhaansa ia ryöwamisiänft. Ach!
hllnen hiunttiifia
nijn anna, niinungin rastat, syndini tällä kuralla
<ulla« unhotetuixi. Mtzn, lEsus Chrisius on Ta<
kaus' Mies minun syndcini edestä, jonga Sinä olet,
Itze, o Pyhä Isa! lneidan edestämme synnixi teh<
nyt, ett<; me Hsnesä tulisimma sixi «anhnrstaudexl,
joka, Sinun chcsas kelpa. Hän on se- Jumalan
nijn

«idille andcri

Karitza, joka on kandannt kaikki mailman, ja
minungin, synnit. Sintähden minä en epäile, et»
tähden, olet
tiiman suuren
minulle minun

suuren sMnin welan

auderi

etkä tahdo sittl ijankaikkisesti enä muista Ion«hywydes
ja< suuren, Armos edestä minii tahdon
-Ha
lydänlineliH ja suuLa Oinua kijltä uudesG j» Su»ullö otolliM elämasä. Ainm°.
nul,,

Töine»! ParamniM- Rukous

ssnuas

paremmi»'
siiia syndiilm- sydän,, anna
snrjelta,a mustrretta!! Ajattele kuwam luw»
j,inna ia hnolimatomna sini olet täyänasti, elänyt:,
Katzo, Jumalan polttawa «riha on syttynyt sinua!

parannuin Rukous.
421
ja helwetillä, >a syöxä sinun pois Inmaian kasMutta ilk.' k>!ittngin ja. waika-oitze, paruja, huudn stmm pahndes
Sillä sinun
wahlngos on sangen s»uri> jn sinun hawas aiwam
pahat., Woi minua köyhää ia wiheliäistä ihmistä!!
Hamasta kandnpäästä nijee kiiresten asti ei inmusa:
ole. terwcttä, waan hanwat,,j<p smimarjt, ja;
-

weri-pahat, jotka n ole puserretut, taikka, öljylla'
siweAyt: Ach! ei ole tcrweys minun, nlunnsani'
Sinun uhkauxesias, ja ei ole lauha? minun luisann
miniiwsyndcini tähden-.Silli minun
piiani ylitze, nijnkuin rastas kuormaowat he minulle
ylimrsskaxi tullet'.
Minun baawani halscwatr
ja mutllnewat minui: hulludeni tähden. Minä kayN'
kymaräsja kumarrl!xis,y!i päiwä miim käyn m»rhNsaick SillH minun kupeni peräti kuiwettuwal z
ja ei ole mitan terwettä miinm rnnmisann Minä
olen ylonpaljon runinld» jn lhöty>rltki, minä my-

nsen minun sydämeni kiirusta,,HEßta! Sinuncde-

fts on kaikki minun haluni, ja minun huokauxcni
.ole Sinulda salattu? Minun sydämeni wärise,

rcoimam on minusta luopunut, ja, minun
silmäin; walkcus ci ole minun tykönäni., O Smä
Sulun «Parondaja,, HERra lEsu Christel pa»
kallillD werelläs, joka
ranna Sinä minua
minun,

onse oifisslakitys-j kuin kaikki sonnin hamvat para»da< tnica». Ach! wuodata tätä Sinu» pyhäck
wcrtas minun

hanwoitctuun oina< tundoop.!,

minun kuoleman tuutia sairastaman
MwW ja, auluaxk, Amm.

sieluni

ja tee

jällens

-

Kiitos
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Vijtos

Mdcxi-'

Kiitos Syndein Andcxi-saamisen jalken.
K>fa on senkaltainen Inmala, kuin Sin«l
<t olet, joka synnit aunat auderi, ja menet olnhe
Kuiuga rasta»
Sinun perimises Mlwtten rikoxct?kuinga
O,
synLiä
tehnyt?
olin
armiasti
minä
sii
vt, Jumala Chrisinxcn tähden andanut minulle mi»
nun syniwli andexi! Kussa mins HErraa etzein,
kuuli hän »ninnn rukolixeni, ja pelasti minun kai»
kista wspisturisiani; Ahdisinresani minä auxeni huu»
sin HErräa, ja miin.r, Jumalani tvqo Minä huusin, N!,!, hän kuuli, mI!NM olioni TeniplistHnsa,
ja ~,-uun Kuntoni Hc'«en 'deso,''s tuli Halien kor»
wiins. Sitä ininä raastan, ctta HErra kuuli
»niinin fukourcn! äänen, että hän forwa-ns kaUisti
NN!,!!!! pnolec»!, strtähde» minä Zureni huudan han»

dä elinaikanani. Kuoleman paulat olit minun pij»

rittänet, ja wlwetin ahdisitiret olit minun löytönet, niinä tulin waiwaan ja lnssaan. Mnlt« mi»
pelasti
nä
huusin Hsrrcin Nime, ja
on
armollineu
ia
mii'!!!! sieluni. Silla H?rra
n-auburssos, ja ,neid'n lumalcnnme on lauplas.
O mttä mi>mn pitä ( iloitesani) puhuman, eltH
ttti myös sen. Sen»
Hän ien minulle lupais,
<!„«»!

tabden minä tahtwn. faik,n« elmaikal.ani tämail
«!mun,sie>!inl murhe,, t'ldc>i lMdä kljtta. Nyt
«nuo t hdl-n l,!wcta toisculaisexi tulemaan. Nyt
nnna t«hdo«
jetain pnbsn lata nn nlle tapahduis.
anna v,",n'.
Inmalo! minulle., niin pyhään
j, lno''» scwitvs,!, O,i M ArmoZ ja Pyhän
, "'>'
tulutt isin f'.'ko minun elämä»
/e
:", k
"u, ,'!ls,,desa ja wanhurstaudesa, kuin
Ln btollinen. -O Herra,'
Cimm pyhille
"

saamisen
nijnkuin Sinä olct
kanut, nijn päM

jälken.

Itze hywan työn
Myös

sen
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minusa al»

ChrlstM»

Dwään aIZ. Amex,
Pyhälle Ehtolliselle mennesa.'
SliZun sydnmilllstn

Wch!
-A

mikss oieu

Hartauden Huokauxet.
Jumala

lalwön ia maa»

Sinä katzot minun siihen sano,
Herra!
'»natomaan kunniaan ja arwoon mahdolli<scxi, että
Sinä ftn siunatun Leiwän alla tahdot minulle
cnda Oiiwn oman pyh.in Ruumis fnöd6, ja sen
siunaimi Niinan <M Sinun pyhän sallin Wcres
juoda. Senkaltaista suurta Armoa mir.ä totisesti
en ole Gilwida
O! kuinga suloinen
että

ja armias olet Sin', joka tahdoit, että inionn piti
autettaman, ennenkuin niinä itz? ajattslinaan minun suluni autuuden päälle. Mitä kaunista Gi»
nä nact miiluja, Sinä kaikkein kaunein ihmisten
lasten seasa! että Sinä tahdot nijn kijndiätti kih»
lata, ssloa ja yhdistä Itziäs minun sieluni kansia?
Mitäs taida!! minä sijs Sinulle sin «tzesia anda',
etla Sinä Ebtolliscsa annat Itzes kokonans minut»
le, ollares minun omani? O Sinä suloisin Sie»
lun Mk.?! ota minua jMens fokonons Sinun oma<
Katzo, miuZ suljen Oinua minun r kfaudcni
xcs.
lyliju, minä halaan Sinua minun ustoni
ja, nuuä snlfeii Sinua ratki minun mnrhllliseu
sydämcni sisälle. O! kuinga ikawöitze minu» sy«
sa darens pian .S>nua. Kum isoo ja ja»
noo minun suuni, että minä soisin S'" n n Mivelias kädestä Siun pnhän Ruumis sen siimalnn
L 'wai, alla spödä, ia Sinun
Wcres se»
siunatun. Wijnan alla juoda. Tule sisälle, tule

.sisä»?
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PMUe EhtollMe

sisälle minuhun, Gina snurrsti t!.'!woltu Sielun»
w>erps, ja luu myötäK, Sinun Isäs ja Lohdutta»
lan Pysßn Hengen, ynlw Hengellisien IMain j«'
hywäin tekoin knnha, niinettä imnun ruumina täst»
edes ons ja pysyis
Kolme »Mleyden'
jollet Sitimplinö. Ach minä en pli s siä
nä sinua mitmal Minä tartun Sinuun, ia em
t«hdv° Smua lasten, sijheuasti-että mwi! Sinun?'
saatan minun äitini huoncsten mililM äitini kam»
niiton, ft'sn> Sinun iMkaiMsii ricmuitzelvaifcenl
Seumkundaas, taiwalliseen Icrnfalemijn, joka yl»
hällä on, joka on kaikkein meidw äitimme/. Auta'
minua wijmcin amiolliscsiija johdata'minua
sisälle, o G>nä korkin Sieluni «awava, HErr» IE»
ssbriste,. kosta nijn. Sinulle otollinen on, ettck!
«wnä Sinun kantzas ylälipaldisesa ilösW ijankaikkieftstbclaisim Amen».

sen

su

Toinen CVuMmen Huokäuö
pO'n Inmala »a HErra! Katzo, minä fa<M
snwimmllja nöyrodisä tslle korkialle

>'«'

josa Sin<l, HErra lEsu! olet'
pyykille
yhdlDnyt
Sinuas sen siunatun' keilvin»
nijn
itze
että' minu»! pila
Wijmi.'

nautitzemam
Sinun'
syn>disccn sydämeni, wokullturereni Smunannostas,- ia Sinun suuren jo tutfimmtoman rak<
landcs tvdisiumi meidän
ihmisten ly»go, >a; minm heikolle ustollein lvahwistumi. Ka«
minä ajatte»<zo, miiul wlvv>sen ja wsrifeu,.
jonW lZsnH.
päälle,
Maijcssetis
p»Al!
lc» Sinun
olemt.esta' myös maan «yty NMislö, ja wnorten
ja

kanhÄ,

Ginnn minil!

ja w«?,stnnottaman

wapista»

mmmfä.

4» 5
hamm»isiyw<lt
war'sta. Kaikki luondolappalct
l«
peWfiywät, kosta Sinä, Suuri Jumala, annat
Giinms tuulla. Sinnn palwelias Moses tyytyi
nuimen rijsna kengät ialwoistansa, koska hän <ah«
toi !sbestyZ Sinua fijn.l tulesta palawasa penfasa,
ja kosia Mitta, josa h<ln seisoi, Sinun l"°sna olemaa. O! kuinga paljo
mises tähden, oli
enemmin pidNs minun riisuman pois kaikki sylt,
ni!,'!a simsudet, kosta minä nyt tshdon Sinun Ar»
ma'vöykl!lcs tulla, kusa Minun ei pibH ailwnssaus
Sinua p>ih,!ilteleman, wa»n myös smillar» Sinua
Iyea nan'i.tze,nan. Katzo, minä tnkn ahdistelulla
fa sm-ittyllä henqell,', rukoilen Sinua, ettet GinH
mutta Sitahdois kntzoa mimm
run suurta armoas ja
Minun sydä<
meni on sairas ja heikko, ja tarwltze iongun wir»
woturcn ja wahwisiunn. Nyt olet Sin«
«yt ja asettarut tclman lerwlllisen S>e!un-rawi"»
«on ilNiri sitä ssarfen, M«l ?»nM wattvafstt, stir
rat, heikot <a wolwattomat sijtä saisit wirwotnren.
O nijn wirwota nniniakin sen kclntza, että minun
faieastawa sielunl tenveri tulls. Rawiye minu»
Masa listoja ijaukMkisecn elllMckn. Ainein,

Wiela toinen RukouS.
<?> l

suMa kallis un Smm, hywydes, Annala?
warj»n a!l«
ihmisten lapset S<> >m
nstaldawat. He jnopnlvat Simi!, hui>nes nmsa,
ett«

fla tawarasta, ,a

jnotat heitil hekumalla niin,
kuin wlrralla. Silla Emm> tyköni on elawil
tchde, ja Sinun walkeudcsas me nacmnn walkeu,
tzen. O! kuiiiqa korkian laNaiiden-ja armon-ate»
tiaiz olet Siua minun sielulleni watmisialmt, jol>
le
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pyhälle

<3hrollise3e

le minä nyt menen, vikiasa uskoja sitä nautitze,
moan. Ach! täsa totisesti n ole paljas leipä ia
tviwa,
einoasians minun rnumillifet silmäni
uäkelvat, Vaan Sinun pyhä Rnumis, joka on ml<
nuli edestäni ristin päällä'
on nijn yhdi<
sietly ftn sinnatnn leiwän kantza: j« Sinun pyhä
siunattu Wens, jonga Sinä slet minun edestäni
nijn ru«ftsti suodattanut, on nljn yhdistetty

sen
saan

Wijnan kantzs, että minä suullani
yhtenä Liiwän ja Sinun Ruumis, nijn myös Wii'
nau ja Sinun Wcrcs. Aula ainoasians, suloisin
HEna lEsn! rttä mi»ä sinne menisin oikiafa.uffo,
sa, etten niinä, jos minä lM,ne mcncn wa!mista«
nmtoinna ja ilman uffotss/ mahdais nijn syödä
juoda itzeilcni duomw. ja kadonixm. Sentnhden

siunatun

«nna mmua edellä ratki tarkasti koetella itziäni,
lwyrydcss oppia lul.demaan omaa syndistä mah<
dottcmnttain, nijn
aMr! <U'da mmun La<
hiniMoselle!,' laitkin iMcn
.Anno mb
nnn myös walnrista mmm hywäa aikomistani/
että
tahdon uunitta minun «lämätaui, ja
tulla hurstamniaxl. Pcnä armollisesti sitä heikko,
utta, kuin minusa »n, Sinnn lanpiudcllns, jM

ulottu nijn lawialle kuin pilwet jnorcwal. Uudi<
sia minun sydänmi ja mieleni, lttll niinä, Sinun
woimas kautts, tästedes tulisin aiwon tMn ihini»
feri, kuolettaisin roanhan Adamin kaikkein hänen
pahan; himyinla kansia, ja jokaplliwä palwelisin
Sinua pyhydesä ja »«nhurzkaudesa, kuin Sinnlli
vtolliuen <N. Tätä minulle laina. Sinä suloisin
Vapahtaja, HErra ICsu ChrGe! Amz»-

SM-
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Mennesä.
Sydämelliset Huokauxet Pyhän Ehwlli-

sen namihemisen

alia.

mluun suloisin lEstixeni! tule siftlle mi,
niin tygöni; wirwota minua ttllä pyhäli) Sie»
lun rualla, että minä
kontta oikasa ustos» köt»
kettäisiu yankackkiscen elämackn! Amcn.

sen

>

Kijtos

HERran Ehtollistn nautitzemisen
jalken.

min n Sinulle Ginä armvllW Wapahta»
ja, HEn-a lEsu Chrifte! kannan ijaukaikkisen kijtoren ja ylistyxen, etlä Sinä tällH Ginun
Armo-pöydäliäs ole! «iju runjasti ja aimiafti wir,
lvottanut

mmua waiwaista sydistä Sinun Ruumil-

ja Wcrelläs ijankaikkisten elsmään. H kuin«
ga iloinen on mmun hengen'/ k«inga riemtlitze mi»

las

nun sydämeni että Gmö, HERra lEsu, olet I.
tze muimi Gielunl-tvierarl tullut! Nyt olen minH
peräti kuollut mailmalle, ja risijnnauliltu Christu»
xen kauha. MinH «<än tosin, mutta en sillen m»»
«ci, wasn Christns eIZ «musa: sillä jota minä
nyt elon lihafa, sen minä elän Jumalan Pojan,
ja annoi itzinja
ustosa, joka sn minun
minun edestäni. O, minun lEfureui! pysynyt
ti minusa ta minun tyksnM, ja Zls anna minu»
Wnanfä Sinua kadotta: elttmme ainsasiani mahdais croittomata yhdisttttynä o8« täft
waan myös emme tulis ijankaikkifesti
Sitä armollisesti sns, rMahin HErr» lEsu!

Mmen.

-

Rukous

Uudesta Elämästä.

minun Herrani
uudexi tullet,

lEsu kaikki owat'nyt
sitten kuin minä sen an»
!

tuafi

428 Rukous Uudesta Elämästä.
tuaxi tekemän «ston kantta olen tullut Sinus» un»»
jällens
nyt
disictuxi, ja

syndynyt eläwäan toi»
olen
W Sinä olet Sinun Ruumillas ja We»
relläs tehw)t minua- taas elawäxi kuolewaisista löi»
fis. Minä olin kiedottuna ja synnin kahleisa st»
Ivoon;

dottuua; mutta nyt olen minä'jzilens wapautetl»
Palaja nyt taas, minun sieluni! sinun lepovs, silli
Herra teke hywZsti sinulle. , Sillä Sms, HErra
HEsu! olet minun sieluni temmanut pois kuolema»
fia, minun silmilni kyyneliM, minun jalkgni fom»
basiurcsta. Minä tahdon »aelda HErran eLcsa
tläwitten maalla. Ach «uta, että mimi nyt koko»
nans kieldsisin mailinaa fa kaiken hänen menonsa,
«ttä miliä resuisin wanhan ihmisen hänen himoil?»
fa kantza, ja pukisin pilalleni uusi ihminen, joka
luotu on totisesa wanhurskandef»
Jumalan jällen
ja pyhydesö. 3l!ä, o HErrn! an«H mimm mift»
iloani etzia, kuin ainoasians Ginusa yri»
wil»
nansä. A>M2 M!NM WmltH! Sinun

»nuusa

pitlömäftl lumalisudesa, oikiasa cläwäsä «stssa»
palawasa rakkaudcsa, wahwasa toiwosa, syd.lmel»
listsä uöylydcsä ja färsiwällisyoesä, plchtaudesa s»
fwcydesä, raitiudesa ja kMMsudesa,
kossK
Sinä, minun Soluni Pltä, l>»lft minua kotia nott»
lamaan, minä niinkuin Sinun rakas Morimmes,
«ma löyttäisin roalmisna. Ach kännistä Sinä itze
minua, niinkuin mmä parahilten taidmi Sinnlle
feln-ita, että Mnä ulissu ja pysyisi» SimiN oma»

«as

!janlaikkisudes<!!

Nmen.
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