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Sanat owat nyt jongun ajan olleet mlnulle nijn kallijt ja painamat, etten minä
tiedä yMän Sanoja, jotka olisit minulle vai-

Minulle owat nämät Sanat korkeimmasti soweliaat, ja juuri senkaldaiset kuin mlnH
tarwttfen; sillä nijden kautta opin minä tundemaan
minun wiheliäisyydeni ja kuinga minä taidan au<
tettaa. Sillä minulla on paljo waiwaa uffotto«
muudesta, nijn että minulle usiasti eteenlangee, että,
jos en minä tohtisi tygö omistaa itselleni yxiäkän
muita Sanoja, ja minä taidaisin pitää nämät
ainoat; nijn minä tahdoisin käydä koko mailmaa
jaa kuolemata kohtaan tällä lohduturella, ja turwam näihin lesuxen sanoihin nijnkuin tukeen. Täsä owat monet syyt, jotka tekemät minulle nämät
nawammat.

sanat

nijn kollijxi ja

arwamattomixi.

lohdutus löytyy filjnä kunniallisefa Psalmisa, josa se ussollinm
Wapahtaja sanoo meille paljo kärsimisestänsä. Ah!
Se ensimäinen

on, että tämä

koffa minä ensin kauwan olen wirwottanut ilsiäni
näillä sanoilla, ja silte juoxee mieleeni, että ne seisomat sijnä 22 Psalmisa, nijn minun huwituxeni
tämän
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tämän lohduturen ylitse toisen werran enänee. Meidän tallein lesuxemme kirjoittaa täsä Psalmisa,
mitä hirmuista
dä, toimi? taxens

sien

pili

saaman

ja kipiatä lteiä hänen täydyi käyja laittaxens sitä, jota raadollipäälnautita, ja mikä kulutus

sen

le piti tehtämän, että tämä oikeus olis tullut
meille woitemxi, että juuri senkaldaiset, jotka olit
kadottanet kalken oikeuden armon rickauteen, taijällens, ilman pelkoa ja »vaaraa.
valsit saada

sen

Se toinen syy on, ettei nämät sanat sisällänsä
pidä yxiäkän omia töitä taikka jotain ehtoa, waan
kutsumat kaikkia
ilman ulosottamista,
ja ikänäns kuin joukotlain, tulemaan. Se pyhä
Raamattu on täynäns kalleimbia hukuttelewla kutsumisia ja lupauxia enimmiten tmtengin joku ehto
on yhdistetty lupauxen kansa, joka edellepanee jon<
gun waalimlsen, nijnkuin esimerkixiMatth. ii: 28Tullaat minun tygöni kaikki, jotka työtä teette ja oletta
rastautetul, ja minä tahdon teitä wirwottaa. Tämä on kyllä yri makia ja lohduturella, täytetty sana,
mutta waatij kuitengin jotain lupzuxen siwusa, nimittäin sitä sydämen tilaa että olla työtä tekewäi,
senä ja raffautettuna. Täsä ajattelee moni alaspainettu sydän, jossa minä myös senkaltainen olisin,
m»nä tunnustan mutta en tunne itsiäni ratki tarwitsewaisexi, ej minun syndini kyllä kowin minua
paina, että minä ollLn oikein rasitettuja taiwutettu kuorman alla, nuM taidan wielä pystnsä päin
käydci rohkiana nijnknin se jolla ej yhtäkän kuormaa
vle. Minun makaa tosin sydämelläni ja minä tahdoisin kalkisa surullani merkitä sitä nijnkuin pää
asiatani, että päästä kaikesta inalle,kuln on minun
Wa-

Vapahtajani mieldä maltaan; waan kuinga ei
pldätsi nunlln turmeluxeni ja kadotureni tekemän
nunua yhdexi armon-istuimen edesä rukouxeft» wielä
syndisexi? En minä
hartaammastl kllwoiltelewaxi
ole oikem wäsynyt ja rapautettu, minä tunnen
»vielä paljo pahaa minun sydämeiäni, ja että hi«
mot, joihin minusta ej ole suosiota, wielä tungewat minun päälleni; en mmä ole wielä nijn aiwoittu että minä tohtisin lukia itsiäni nijden taipuneitlen sieluen lukuun joita Wapahtaja tngöns
kutsuu. Ah! josta minä nijn wihelläisnä kum minä olen, kuitengm ollsin kutsuttu ja terwetulduani
hänen tygöns, jonga minä tiedän yxm taitaman
mielen ja omantunnon puolesta ihmistä oikein wapaaxi tehdä. Samoin seisoo Math. 5. monda lohdullista sanaa, jotka owat ulos wuotaneet
suuren syndisten ystäwän suusta. Mutta moni wauhka ja peljästynyt sydän ei uffalla lukia ilsiänsä nlj<
den lukuun joita siellä puhutellaan ja autuaxi ylistetään. Sillä hänen omain sanainsa jälkeen ne owat

sen

senkaltaiset, jotka owat hengellisesti waiwaiset,
murhelliset, isowaiset ja janowaisel wanhurstauden
perään, siwiät j. n. e. p.
Joka lundee wihelläisyydensä, lundee itsens
kyllä sellalseri, waan ei koskaan kyllä. Kosia joku edellä mainituista omaisuuxista waarin otetaan,

se eleenlangce Meille kuin «xi mwan pieni ja
helko alku. Se tahtoo paljo sanoa että murhettia
wiheliäisyyttänsä, että oikein isota ja janota wanhursiautta; siwiänä olla on wielä enämmin. Se
ensimmäinen makia sana: autuat owat hengellisesti
waiwaiset, ej tosin waadi nijn paljoa. Kuitengm
minä, taidan sanoa, että minun sydämeni oli usein
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fenkaltaisefa tilasi,/ etten minä itse tohtinut minulleni tygöomlstaa näitä lohdullisia sanoja, koffa
se ylpia wihollmen tahdoi kuwata minun silmäini
eteen monda hengellistä rikkautta, jonga ylitse mi-

nä tosin olin enämmin murhellinen kuin kaiken köyhyydeni ylitse; kuilengan en minä tainnut sijhen
aikaan lukia itsiäni ni,den oikein köyhäin sekaan eli
nijden jotka olit tyhiendänet' itsiänsä kaikesta omasta. Koffa sitä wastaan äffen «destuodut sanat aina so«t minulle lohdutusta, että minä alati olen
raadollinen, ehkä minä mtlliseri itseni tundisin.
Jos minä tunnen itseni sellalsexi kuin minä luonnosta olen, mj.ikuin minun myös pitä itseni tundeman mjn «n minä taida olla muuta tuin raadolli»
nen. Mutta jos mmä tunnen itseni loisin kuin
/

minun tulis, nijnkuln esimerkixl hengellistä ylpeyttä
hengellisen watwailuuden siaan, joka sokeus makaa
kyllä juwästi meidän sydämisämme, nijn olen minä
juuri sentähden wiheliällesä ja mrulllsefa tilafa sydämeni puolesta.
Mmun Vapahtajani sanoo:
autuat owat murhelliset, mutta minä tunnen usein
sydämeni nijn kowaxi, ja huolettomani, etten minä
taida lukea itsiäni nijden sekaan; silloin katoa myös
lohdutus, autuafna olla, minulda. Waan jos
minä otan pakoni edellä edestuotuun sanaan: Raadolliset syöwät, nijn minulla on lohdutus, sillä en
minä taida kieldaä että minä olen raadollinen.—
Ei minun oma sydämeni taida millän perustuxella
sitä wastaansanoa, että se on raadollinen. edespitää,
Ia koffa
itse minun turmelustani minulle
nlj,z hän lckee minun wielä witzlmmäxl sijtä että minä olen »xi niistä raadollisista. Ia mm se kaypi
mone« muun lupauxen kansa minä mahdam wielä
«des-

se

edestuoda yhden, joka nijn rakkaasti kuuluu: Joka
minun tygvni tulee sitä en minä heitä ulos, Joy.
6: 37. Kuka ajattelis ettei yxi wihelläinen sielu
kaikkina aikoina tätä lohdutuxexens wiljelisi? Kuitengin tiedän minä omasta ia muiden koettelemuxesta,
että yxi arka sydän kyllä sanoo: jaa, sen minä hywin tiedän, joka tulee Christuxen lygö, sitä ej heite,
tä ulos. Mutta että Christuxen tygö tulla se tahtoo jotakin sanoa; sillä se on uskoa hänen päällensä.
Mutta juuri uiko se on kuin minulda puuttuu. Eli
tämän edeswetämisen: jaa, jos en
se tekee itsellensä nijn
paha,lurmeldu ja kauhistellaminä wain olisi
wa, jos en minä olisi nijn ehdollisesti, parembaa
tietoa

wastaan

syndia tehnyt ja

händä wihoittanut.

Minun Wapahtajani makuutta minua tosin sijtä,
ettei hän tahdo ulosheittää ketään, joka hänen ty,
göns tulee. Mutta «n minä kuitengan tohdi ustalkauylstettawin ja odaa tätä, kolia minä olen
jo
kertoja
len
muutamia
tullut hänen tygöns,waan
jällens juosnut pois hänen tyköänS ja unhottanut

se

hänen ja hänen armonsa; usiamman senkaltaisin edes
wetämisen kansa, joita uskottomuus tekee ja matkaansaattaa yhdesä pelwolda sisälle otetusa ja surullisesa
vmasatunnosa. Sitä wastaan andawat nämät kal-

lijt sanat: raadolliset syömät, minulle iloa ja turmaa sydämeen, että minä itse työsä taidan tulla sille
jalaalle että lähestyä lesusta, toffa minä ntjnkuin
M raadollinen en tiedä muuta apua ja neuwoa kuin
hänen tykönänsä, kosta ej yxikän muu kuin hän taida andaa minulle syötäwätä, taikka minulle toimittaa
mitä minä elämäxi ja autuudexi tarwilsen, ja minul<
la on le selkiä läiky edesäni,etlä m»nun pitä syömän.
Se kolmas syy, jonga tähden nämät lanat

vwat

owat minulle nijn kallijt ja hyödylliset, seisoo sljnl,
että ne johdattawat minua koko Hänen rikkaudens
ia Jumalallisen yldäkyllälsyydens tygö raadollisille,
ja tosin cj sitä wl»tten,että mmä sitä watn katselisin; waan mlnä näen, hän tahtoo että minä wilwottaisin itsen, ja tarpeen» jälkeen siitä sölsin, siesyödä ltseni raluni wahwistureri, jaa, minä
wltuxi. Ahl mmä hawaitsen st on Hänen yriwakalnen kästynsä, että raadolllset söisit ja annaisit
«awlta heitänö, multa sijtä tahdomme me sitten
jotain enammin puhua.
Nämät kolme kappalda owat ne pää-syyt,
joiden tähden nämät sanat, kaikkein nijden kunnial-

saan

lisien ja armollisten lupausten seasa, jotka kostewat
kaikkia köyhiä syndlsiä, ja joita pvhäsa Raamatusa
runsaasti löytyy, owat minulle nijn muodottomasti
kallijt, johonga wielä tulee, että jokainoa
sijtä «eläjää lohdutuxesta.
Kosta mlnä lohdutuxexeni tahdon selittää
moja sanoja, nijn minä tutkistelen nljtä, nijnkmn
yhtä alwan rakasta ja armollista lesuxen tästyä raadHlltsille. Joja pltä wastattaman kolme
kysymystä:

sana

sa-

i:o

Ruka

se

on, Ma täsä andaa kastan

raadolllsillc.

Nenclle tämä käff? annetaan.
z.o Mitä on kum Herra lesus kaffee.
1:0 Se kurkia ja rakasteltawa Persona, joka
meille laman Myn andaa, on meidän torklasti
kunnioltttiawa vapahtajamme, jota on nijn tavn<
näns armoa ja «aupmtta; on aiwan selkiä toto
tästä 22 Piallmsta/ joja nämät sanat seisomat.
SM
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se

Sillä että tämä Psalmi puhuu lesuvesta Christoista, ja että Prophem täsä edestuo lesuren o«nia sanoja, sijtä ei ole vhtäkän epäilystä: sillä sij-

na
senkallalftt sanat, joita ei taita yhdel>
lektän lhmiftlle tygöomistaa. Ia o mikä arwamatoin lohdutus, että lesus itse on nämät sanat puhunut! Hän joka parahiten tietää/ mitä hän taitaa raadollisille köffeä, että hän koettelee sydämet
ja munaskuut. Hän jolla myös on walda käskeä,
jaa jolla on wijsaus andaa sellaista käffyä, joka
toimittaa sangen autualliset hedelmät heille, kosta
che kuuliaisesti sturawat. Hän, jolla on ylitse wuotuwainen rakkaus ja kansakärsiwöllisyys andawaa»
raadollisille sellaista rakasta käskyä, joka wuotaa
hänen rakkautta-täydestä sydämestäns ja jongakautta hän taitaa ilsens rakkaudefans heille jaata. O!
kosta lesus jotain käskee., nijn on se aina lomitettu meille hyödytyxexi. Kosta lesus käskee meitH
awaaman korwia ja sydändä; ah! jolla on korwat
tuulla, hän kuulkaa» sitä maktata Ewangeliumita;
lesuxen suusta: raadolliset syöwät ja ramitaan.
Erinomaisesti kosta tätä on sanottu yhdellä ajalla,
jolla hänen rakkaudens oli nosnut korkeimmillens;
sillä meille tule fe tösä eteen aseteluri, jota lesus
itse ristillä puhui. Sillä koko täsä Pfalmisa tietK
annetaan meille paljo sijtä kuin meidän rattaalle
lesuxellem tapahdut ristin päällä. Kohta ensimäiM

wärsyfä puhutaan hänen walituxestanS
päällä,
listin
kosta hän maisti nijden kadoletuidm
ja
tustaa waiwaa. O! mikä suuri rakkauden tuli
ja llekki meille tästä loistaa, että! tämä uskollinen
ihmisten ystäwä juuri sillä ajalla, kosta hänen plj«Ma.ja kipunsa olit kolkeimman mqärät?s ennättä-

Psalmin

B

met,

kosta ej
miisans ollut
Nttl.

yhtäkän jäsendä hänen pyhäsi

rnu-

jolla ej hän olisi kärsinyt nijtä
kein katkerimbia kipuja, ja kosta hänen pyhä sielunsa

«li kiedottu ulossanomattomimmalda helwetin ahdi«
siuxelda; kosta hän nijoen hilmuisimbain häwäisty-

rippui alastoinna ristillä/ jonga suhteell
kyllä tekemistä itse kansans: että hän
kuitengin ajatteli nijden raadollisten päälle, joita
muutoin ej yritän ihminen lue mahdollisti päällen
ajateldaa. Ia! kosta hän siellä rippui wcnpununna, ja ej taida saada yhtä wedenplsaralakan
jolla hän itsens wirwotlais, ja
että hän itse
on uloskaattu nijnkuin wesi, silloin hän ajattelee

sien alla

hänellä oli

sanoo

raadollisten päälle, että hän toimittais heille svötä-

wätä. Jaa, tämä wärsy on minulle oikia awain
koko tähän Psalmijn, ja minä mahdan kyllä sanoa
kaikkeen Christuren kärsimiseen. Kosta minä sei,
jokaitsen hänen kärsimisens kappaleen tykönä,
ja kyselen syytä sijhen, nijn
uskollinen Sielun
ystäwä wastaa minulle:
Mnä olen sitä warten
kärsinyt ja ulosseisonut, että ne raadolliset laivaisit saada syödä. Nijnkuin hän myös tämän Psal-

sahdan

sen

se

min ensimäises wärsys walittaifans sisällewetää. Ah!

mingätahden se tapahdut.
osottaa meille, kuinga meiHän tahtoo ainoastans
itsekungin
pitä
kyjyman
hänen kärsimisens kap»
dän
palen tnkönä. Se pijnattu rakkaus wastaa itselleni
sä sijnä 27 wärsys mingätähoen hän jorikin ajaxi
kaipais hedelmää ja nautindota tästä aunmdesta,la
sen siaan kärsei helwetin ahdistusta ja waiwaa, nimittäin senlahden: että ne raadolliset jo täällä tulisit autuari, kaikkein autuuden tawarain nautti'
miselia; ja siellä nauttien Jumalan näkemikyllä

hän tiesi syyn,

stä

stä,a kaikken hänen kunniatans joka ftn myötä

seuraa.

Minulle se on niinkuin se ussollinen Syndisienystäwä eläwästi sydämensä minun silmäini eteen u»
losmaalais. Jos ej hän päätöxexi olisi andanut
keihäällä sydändänsä awaata, nijn sitä olis kuitengin taittu tuta näistä sanoista että hän on kaiketi
armahtawainen ia haluista rakkautta täunnäns.
Ne raadolliset hänelle saatit tämän kärsimisen; hänen piti maraman raadollisten welaan; hänen pis
ti ulosfessoman raadollisilda utosseisottawan rangaistuxen; hänen piti ylitse wolttaman raadollisten
ivihMset. Koffa hän nyt tekee tätä sulasta rakkaudesta ; nijn se nyt myös on hänen yxiwakainen
tahtonsa, että heidän pitä nauttiman hedelmätä sijtä.
Ne raadollisit makaisit hänen jydämellöns. Hän ajatteli yxiwakaisesti nijden päälle, että ne olisit tulleet
hywin edeskatsotuxi. Ei hän ainoastanS tahdo andaa heille tätä arwamatomda rikkautta ja näitä koleita tawaroita; mutta lygöpanee yynnä tämän käsiyn sijhen, että heidän pitä
ja nauttiman
Mä. O sinä armolla täytetty armahtaja, Herra
lesu! kuinga on sinun uffollisuudes suuri! ej sitH
tosin seiso Ewangelifterein kjrjoisa, että si rakas
Wapabtaja on puhunut näitä sanoja ristin päällä:
multa Minut ja Prophetat tulemat myös Historiaan leiuM kärsimisestä. Ia jos ej Herra lesuS
juuri suullans ole tätä puhunut, että ne ymburi
seisowaiftt <en tuulleet owat; nijn on hän kuitengi.n puhunut niitä tailvallijelle ijällens, ja hänen
svdamens on ollut sijtä täytetty. Sentähden on
hän myös andanut lm ylöskirjoitta totisten tanMs

saaman

B
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sekaan, joka poisottaa kaiken epäilyren että se on
hänen yxiwakainen tahtonsa. Nyt seuraa
Se.2-.nen Kysymys: Ketä lesus kässee? Raadollisia. Ne owat tarkasti ylöskirjoitetluna hänen

tykönäns. Hän. ajattelee peräti toisin kuin mailma;
mailma pitää rikasten, arwosa» pidellyin, kaunisten
ja iloisten kansa: ej woi kuullakkan raadollisista.
Waan lesus on paljo toisin aiwoittu; ei monda
Kikasta, ei monda suuresta sugusta, ei monda woi,
ole Jumala walinnut; waan sitä kuin
mmlmalle ylönkatsottu on. Ei kuitengan ole ruumillisesti raadolliset näisä sanolsa nimitetyt, (jotka
sijhen mvös tulemat jos he yynnä tundewat ilsens
hengellisesti raadollisixl); waan raadolliset hengefä,
joiden Herra on silmät awainnut, että he nyt
jollakin «uotoo näkemät

sen suuren

ja sywän wihe»

Wisyyden, josa itsekukin ihminen luonnollisesti mataa, jonga me tuomme myötZmme mailmaan, ja
jonga me tekosynneillä ehdollisillakin synneillä suure-

sti lisäämme.

sijnä makaa lohdutus, ettei ne pyhät,
»äkewät, hurskaat ja stnkaldaiset ole täsä tarkoitetut ; mutta ratki ne kuin sitä wahimmän omat odottaneet, jotka olisit ulos>ulkeneet ilsens, ellei lesus

Juuri

Miästi olisi niitä nimeldänsä kutsunut. Senkaljotka

daiset raadolliset,
tunnustamat ja tundewat
aiwan
kuin
ilsens
he omat, jotka ej tunne
sellaisixi
muuta tykönäns kuin »viheliäisyyttä: ymmärrys on
pimitetty, tahto pois käätty tulkaa ja tottelemattomuutta täynnäns; vmasa tunnosa synnin soimausta,
muistosa smkiutta ja syndiä, eteLtlasettamisen«woi,
itsestänsä pitämistä ja nijn edespäin, kaikesa

masa

kuin

heilä

löytyy,

samoinkoko heidän waelluxesans
wi-

wiheliäiöisoytlä sondiä, 'wikoja ja erehdyriä kyllä
kaitesa heidän tekemisesans ja jättämisesäns. Jaa
heidän parhaisa jumalisuudens harjoiluxisakin näkemät ja tundewat he sulaa surkeutta ja puutosta.
O! aiwan totisesti, jynnin turmelus ja «viheliäisyys
ylitsekäy kaiken muun turmeluren, jaa on myös
ainoa syy kaikkeen muuhun wiheliälsyteen jkuka sijs
ikänänS täsä wiheliäisyydefä löytyy, <e oikein on
raadolllsexi tutsultuwa. Tosin kaikki ihmiset lsijnä
/

makaawat, lasentähden owat kyllä raadollijet; mutta ei he kaikki sitä tunne näe ja tunnusta. Ei he

sentähden taida olla näisä sanoisi» ymmärretyt.
Koffa siis täsä sanotaan: raadolliset syömät! josta
jälissäpäin tulee janottawari lawiammin: nijn wält-

lamättömästi senkaltaiset täsä ymmärretään, joilla
owat tyhjät watsat < sydämet) tundewat nälkää ia
janoa ja joilla on puutos kaikesta hywästä. Ne
rikkaat, wäkewäl ja rawitut <j kijtä ketään joka
tahto andaa heillä syömistä ja juomista. Mutta,
ah! mikä ilahuttawa sana ej tämä ole: raadolliset
syömät. Jaa ne raadolliset silä enimmän tarwitsewat, sillä muutoin he peräti näandywät.
Nyt/ minä olen myös nijden lukuun luettawa; minä näännyn witzisti, ellen minä saa syödä
leipää Jumalan waldakunnasa. Jos minä tutkin
itsiäm kuinga hywäns, nijn minä löydän raadollisuutta kyllä, jaa paljo ennämmin kuin muut minunäkewät ja hawaitsewat, jaa enammln tuin
he uffoisit jos minä heille sen sanoa tahdoista. Minun katuwmsulweni on wielä aiwan waillinainen;
minä olen wielä köyhä ramba kaikisa minun käändynuseni kappaleisa; en minä wielä nijn näe turmelustani kuln minun pidäis, ja lunde kuin
A3
mi«
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minulla MH on nisn heikkoja puolinainen; minun sydämeni on wielä kowa; minun mieleni ei
ole wielä oikein pehminyt; ei minun hengeni ole
wielä oikein särjetty; sentäyden minulda wielä usein paljo puuttuu Da olkiasta murhesta ja halu»
sia Jumalan perään ja katumisen perään auluu»
ole wielä
dexi, jsta ej yrikän kadu. Tämä

tullut totisten pysowajsyyleen minun tykönäni, ja
Minun wlhani ja kauhlstuxeni syndiä wastaan eiole wW/nijnkuin sen pidäis oleman, karwastelewa
pyfyMnen ja yhteinen kaikkia syndiä wastaan;
minä pidän wielä usiasti yhden ja loisen wian äimän pienenä, koffa kuitengin lesuxen jokaitfee
synnin edestä on pitänyt uloswuodattaman Man
werensä ja ftntähden kuoleman. Wielä hawaitjen
minä salaisen himsn yhteen eli loiseen syMin, joka
ziäksy langen pienexi. O! kuinga raadollinen minä
sijs olen mieleni muutopen päälle katjannos,O nijn
minun myös käy kaiktsa osisa ustostani. Kuinga
wähän Minä tunnen lesuxen Werattomasa kauneudesans jakalleudesans! kuinga ihmellisesti rattaana
hän minun pitää, m kuinga ulkolllnen pysywäinen
;a muuttumatoin hän on kaikift tiloifa/hänen kärsimisesäns ja piinasans,mikä woima hänen pyhisä
haawoisans ja kalliisa weresäns makaa, hänen elämäsäns, hänen esirukyuxesans, jaa kalkesa hänen
elämäkertans täydellisesti kelpawasa ansiosa. Ah!
luinga kylmä ja pensiä ej minun haluni ole tämän
werrattoman, wälttämättömästi tarpeellisen ja raffastettawlmman Wapahtajan perään! Oikeutta
myöden pidnis kaiken kuin minusa on yxin hänm
Meens kököttämän. Minun ymmarrvxeni pidäis
Mogstaus oleman astaroiletml Mä. että oppia tu-

ta händö; minun tahtoni wdäis yvin oleman hänen tahdollens alleannetun, jaa nijn kaiketi yhdistetyn hänen tahtonsa kansa, «ttä oikein sanoa lait»
laisiin ettei minulla omaa tahtoa olisknan. Minun sydämeni pidäls oleman puhtaan morsian-wuoteen minun rakkaimmalleni; yhden kaupungin yh«
dellä ainoalla portilla, jonga kautta yrin se ristiinnaulittu lesus tulis sisällelaffeturi ja ej kukan muu;
minun järkeni pidaisi itsiänsä vrin hänesien sisällesulkeman ja ej pitämän itsens muuta tieläwäxl,

waan ainoastans lesuxen ja hänen ristilnnnuliltuna; kaikkein minun sieluni woimain pidäis oleman
Hänen uhrinsa; kaikkein minun rumiini woimain
ptdäis oleman wanhurstauden aseet; minun toko
pidäis kandaman yhtä todistusta toisen
waelluxeni
jälkeen sijlä, että minä olen kihlattu morsian mi«
nun lesurelleni, jonga tykönä ainoastans yxi rakkaus halMsis ja hehkuis, nimktäin ft puhdas, sy-

dämellinen, palawa ja pysywäinen lesuxen rakkaus, nijn myös ikäwa himo nijden jälkeen kuin
hänen owat, ja sisällisin, sydämellisin, turwamsin
kansakäyminen hänen kansans. Mutta läsä ylösnousewat minun tykönäni wain usiasti heikot halun
kipinät; ja nijn wiheliäisesti minun myös käy, katsannosa lesuren ja hänen autuudens lawaraln ha«
lajamisen päälle, joita hän meille on ansainnut.
Ah! millisiä tarpeettomia complimentejä minä silloin
usein teen! Kuinga annan minä sille pinnalle
ja kauhialle

ussottomulldelle

ylön paljo suostumista!

Kuinga annan minä sen ajattoman pchP?7. ja hä«
weliälsyyden löytää nijn paljo siaa minun tykönäni! Kuinga monia roZZM luuloja ej minun ymmärryMi silloin tielle aseta; kuinga taipumatoin
ei

«i «lnun tahtoni ole yrlnkertaisesti ja 'lapsellisesti

lesusta

halajamaan ja wastanottamaan! Kuinga
usein minulle näkyy että jotakin olis joka nijnkuin
wedäis minua takaisin, koffa minä tahdon paeta
hänen haawaiusa sisälle!. Kuinga halwattu ej usia<
sti minun käteni ole kosta minä tahdon händä kijnnioltaa! Kuinga annan minä itsiäni tuulettaa, eft
lei hänen ussollinen sydämensä uffolllsesti minusta
«jattele, niinkuin ei hän tahdoisi itsiänsä minulle
Ilman mitäkän lahjoittaa, koska minä niin saastat,
nen syndiuen olen! O kuinga usiasti wielä omahurffaus sisälleluikahtaa! Kuinga usein ei tahoo

oma hursiaus asettaa itsiäns Chrisiuren ansiota ja
mahdollijuutta wastaan, ja sitä pubdasta yxinkerlaista uskoa wastaan, ja estää mimm; jota mtnH
sijtä kewiästi teidän hawaila, että, koffa pyhyden
puolesta jotain wcihan malmista tulee, niin minä
silloin wapaammastl tohdinlesuxen icselleni tygö o<
mistaa! mutta kossa minä tunnen itjeni tawalto»
masti huonoxi ja iurmelluxi, nljn minä paljo pelkän ja olen alas paineltu. Se on sentahoen, etten minä kyllä ripu palja>a sulasa armoja, ja tahdon aina löytää jotain itje tykönäni, joka minulle
taidais hywän turwcm andaa. Engö minä sijs ole
kyllä raadollinen, elinomaijesti koffa minun myös on
päällenkatlannoja pyhyden päälle
ja yhden kaldalsuuoen päälle lesuren kaunljn kuwan
kansa. O kuinga suuri erinkaldaisuus e» sijnä löydy?
pahembi!
Kuinga en minä t«edä wähindäkän, ah
en lalngaan hywää edesnäyttää, joka totudes hywä
vlis! Kuinga joutuu mlnulle kaikki, kuin minusa on,
mitä miyä teen eli jätän, yhderl kauhlsturexi! Kuinga

sulkiasti asiani,

sen

lauhialle ei

se sille mahda näkyä minun

Jumalani

se

pyhisH silmisä? Misä on kuitengin
totinen syo
nöyryys,jonga
Wapahtajasani
damen
minä
näen?
O Herra lesul sinä tiedät sen parahlten, kuniga
isottelemisen päällekarkamiset minua waiwaaw't,
kuinga ilkiä »vihollinen sn oxendanut tämän kauhistettawan synnin minun sydämeeni ja sen silli
myrkyttänyt. Ia nijn se on myös kaikkein Chrisiillisyyden awuin ja welwollisutten päällekatsannos.
Nyt on le selklä ja wastaansanomaloin että mi<
nä olen raadollinen/ jaa nijn raadollinen, etlH
minun ijäti pidäis huckuman raadollisuudesani,
jos ei lesus armahdaisi minun päälleni. Ia olls
ondanut minuLe käffyn, joka taitaa minua auttaa,
kojka minä kuuliaisesti sitä seuraan, maikka kuinga
luuri minun hätäni olis.
Se z:mas kysymys on: mitä se ystäwWnen
ja armMawainen lesus kässee raadollisille että
heidän tekemän pitä? Sijtä sanoo meidän lohdullinen tmimme: Heidän pitää syömän! o yhtä

se

/

sa-

ystäwällistä ja kallista käffyä! o yhtä suloista
naa! o yhtä hyödyllistä neuwoa! Tämä ruoka

että he owat isowoiset. Koffa
itseni nijn raadolloseri, vuutoxelia ja
wialla täotttnxi; mjn wmkuttaa Pyhä Hengi
tämän raadolllsullden tunnon alla yhden tarpeen
ja halun, ellä wielä löytyy neuwo ja wälikappal
auttamaan minua häoästanl, etlä minä taidan
tulla rawituri; että minun naljästynyt ja näänedeilepanee
nyt tunnen

dynyt hengeni tmlaa tulla wmvoletux! kaiken sen
hywän nauttimisella ja osMsiiudella, kuin lesus
minulle on toimittanut, ja minun raadollinen sielu n taitaa tulla wahwisteturt. Koffa nyt nälkä
ja ha!» VN saapullla, ehkä le yllS h<ittv; ntjn

E

minä

minä kuulen täsä yhden sanan lesuren suusta, joka on minulle juuri sopima: että minä saan syödä, se on, ottaa itselleni omistaa, nautita, ja iloita tästä nauttimisesta, juuri nijnkuin vxi iso-

iloitsee kalliilla aterialla. Jos nyt yri
armoaisowainen sielu kysyy.- mitä minun sijs pitää syömän? mitä minun pitä ottaman ja itselleni omistaman? O! se on täydellisyys kackesta hywästä. Kaikkia tätä on lelus sinulle toimittanut,
ostanut, ja ansainnut kaikella pyhällä elämälläns,
ja joka hetkellä, waeldaisans täällä maan päällä,
wainen

pyhällä kärsimisellänsä, pijnallansa ja kuolemallansa, kaikilla joita hän on täsä elämäsä kärsinyt,
ylösnousemisensa, taiwaseen astumisensa, ,ja istumisens kautta Jumalan oikialla kädellä, ja esirukourensa kautta meidän edestämme. Tyhyen silälläpidon kaikesta siitä hywästä, kuin meille »vielä täsä mailmaja enimmästä ojasta on salattu.
-

Minun sieluni! mitä sinä nyt enimmän isot ja
janoot, syö sitä ensin. Sinä sanot: minun syndeini anderi andamusta! sillä ne ratki painamat
ja waiwaawat minua, ja kaikki mitä täsä edellä
»n sanottu raadollisuudesta ja paljo muuta
tygo. Minä tabdoisin nijn muodoin tosin ensin
saada andexi andamusta kaikesta kuin minä

sen

joskus olen pahoin tehnyt, «li hywää laiminlyönyt. Minä isoon ja janoon sitä arwamatoin<
da karitsan werta, joka tattaa minun puhdistaa
kaikista minun synneistäni, koffa mmä min
stainen- olen. Nä! minun sielun»! nijn syö nyt,
ja ota eteenS herkuista, joita sinä ijoot. Rikas
on sinulle toimilaittein syndein andexi

saa-

ttllu»

anomus

A hän tahdo sillen muistila

nijtä syndejä

jolt»

joita katumaiset tehneet owat. Koko wirrat wiatlomasta, pyhästä lesuxen Jumalan Pojan Merestä owat »vuodatetut, jotka puhdistamat ja pese,
wät meitä kaikista synneistä. Pidä wain ustosa
sinun suus nijlle awalullle armo: lähteille, nijn sinä saat imeä monet rakkauden siemuet
ristiinnaulitun Wapahtajan haawoista. Sentähden hänen werens on nijn ylitsewuolawalsesti Vuotapijnattu Wapahtaja on andanut
nut, sentähden
tehdä nijn monda reikää hänen pyhään ruumijseens, että itsekukin raadollinen taidsis ottaa pakonsa hänen lygöns ja wiljellä hänelle suotua oi<
keutta ja lupaa.

sen

se

Mutta ei se köyhä sielu ainoastans tunne
itsiänfä saastaiseri, waan myös alastoimexi. Omanhurssauden tundeminen on nyt sielulle yxi
hän ftn
saastainen waattt. Sentähden
arwamatloman lesuxen wanhurstauden perään,
jota kelpaa Jumalan edesä. Sielu tietää ettei
taida pysyä Jumalan edesä, ilman tätä morsesian-pukua,
että hänen häpiäns ja alastomuudens
muutoin tuleen itmei, ja hänen pilkkuns ja wihe-

lläisyydens pitää kaiketi tuleman poispestyxi, ja
että hänen pitää tunnustaman, että hän luonnosta on vri kauhistus Jumalan ja kaikkein pyhäin
Engelilten silmisä. Ah! silloin hän loimottaa
tulla kokonansa peitetyxi ja ylitsewaateteturi, ja
kaunisteluni, että hän taidais kelwata ilalle, ja
tulia ilori nijlle pyhille Engeleille. O sinä autuas sielu! sanoo lesus, joka senkallainen olet, joka
sinun silmisäs olet saastainen, kauhistettawa, paljas ja alastoin ja sentähden isoot ja janoot wanhursiautta sillä sinä tulet rawituri. Matlh. 5 6.
C 2
Mut.

Mutta kuinga st edeikay, eltä Kan rawilaan, sitä sanomat meidän kalltjt sanamme: raadolliset
syöwäl! Sencähden jos yri isowsincn, puoli, näändynyt, lahdots istua Vois, ia ajatella, että hän
rawttaijun ja wirwoteltaisin, koffa hän ainoastans
katselle ja lulklstells luokas, nijn se otl» hukkaan Smvellaln ja «tnsa, jaa litisin ne, isowalsna
ja näljästä raadolllfna ollefam, on se että lullaan syös
mään. Ni, nijn tämän raadollisen sielun ei ainoastans pidä halajaman, pyrklmän ja ikäwöitlemän le,
wanyurffauden perään; waan myös tarttuman
sijhcn ja omistaman sitä ilsellens, sillä itsiäns pukeman, sillä kal?kia!daitslänspeiltämän jakaunistaman.
Kaiketi je on iotaln kallista ja kunniallista sekaiselle
raadolliselle ja alastomalle syndifelle. Jos läsä tults
pienimmän mahdollisuuden päälle, nijn en mlna'
ajasa enga ijankazkklfuudes saisi mitan; waan jäisin alati cyhiäri ja isowa,siri. Mutta minä pidän itseni laman mahdsttomuudeni tunnon alla
lesuven sanoihin, jolla hän andaa minulle luwan
syödä. Is jumi stntähden että mmä olen nijn
raadollinen, nll» minulla pitää oleman syömistä,
slllä muutoin mmä ruata naäudyisin; sentähden
minä nvt otan eteeni.
Mutta se köyhä sielu ej ainoastans tunne
itsiänsä rsadolliseri, paljaxi ia alastoimexi; multa
myös woimaitomaxi, sairaaxi ja heikkori. Se
suuri ja monellamen synnin wihtliäisyys on koko»
nans wäsyltänyt ja kuluttanut häiien. Sentähden halajaa hän myös wsimaa, elämän hengee,
Uloswalittuln lasten hengee, rauhaa Jumalan kansa, iloa Jumalala ja Jumalan ylitse, jaa kmkken
»anhurstauderi, pyhityxeri ja ausila kuin

suren

tuuderi on toimittanut; sillä kaikkee sitä ej hän
taida mailla olla. Zefuxen miell hänen sturamikuin hänen lusexens on meille niin tarpeellinen,
nastu>'ens outuudcxi. Nvt, se on meidän Herrallem lesuxeile sitä rakkaambi jota eaämmi» sielu
halajaa; sitä mieluisammin tahto hän si:ä cmdaa,
ja sen enä«min hänen pitä tuleman rawnuxi:
sitä merkitsen se pieni jona raw:rm! raadolNset
syöwät ja rawitan; ,j säästäln, tarpeen, el nljn"
kuin suurimoaan hätään, ei nija että he tuffm
gis pysywät. O ej! Minun kansallani, sanoo
ei pidä ainoastanS elämä olesus toises kohden,
leman waan myös vldäkyllä; loh. ic>: 10. la,
taas toisesa vaikasa: hän kunnioittaa nöyriä autuudella Psal. 149: 4. Hänsfä löyty Jumala;

ja kaikki Jumalan hywvys jonga syndiset owat
kadottanet saadaail takaisin hänesä: ei sijs ldme
että syndiset hänesa rawitaan. Hän on kaikkia
toimittanut runsaasti. Sielu taitaa ljäti saad«
ylösvitämisens, ja yldäkylla silta kuin hänen Wapahtajans on ansainnut. Siellä on koko laiwas
täysi hekumasta ja kaikista autuuden tawaroista.
itlellenS
Joka tahtoo wähään tytsä, hän tekeeWapahtaja
wahingon
suuriman
sille uffolWlle
jalle pienen llon. Joka tahtoo ojanlla: Ah! sinun pitä ainoastans ottaNan yhden wöhäilen murun, sillä et sinä ole mahdollinen: tohditko sinä
ajatella paljoa saada? Isa rakas sielu! joka sentähden wain tahtoo ottaa wähäs, kossa ei hän
ole sijhen mahdollinen, hänen pitää ajatteleman,
että hänen myös lahjan ja llman ansiota täytyy
waftaanottaa pienimmän murun, ja pienin armon pisara on nijn arwamatom kuin koko lawara.
C 3

se

sejaon

kaikki yhdm Wälimiehen kaul,
ta toimitettu
ostettu yhdellä za samalla lunaja uwswuotanm yhdestä sydämehinnalla,
sturen
stä. Ilman sitä ei se ole meidän ehdosamnie,
jos me tahdomme suoda talkka ,i, jos me tahdomme otla ettemme wähän eli paljo; sillä lesus
käskee, että raadollisten pitää syömän, ja nijn syömän
että he tulemat rawttuxi. Jos je olis sille ijankaikkiselle rakkaudelle yhtä kaikki, joto me syömme ja juom<
me taikka ei, jos me silloin ja tällöin otamme pienen
palan eli kaikkia herkkuja; nijn ej hän olisi nijn
selkiäsi» käffenyt, että heidän pm jyömän. O!
täWa todistaa aiwan wäkewästi sijtä ustolliftsta
lesuxen sydämestä. Ei hän ajatellut nijn: kosta
minä wsln o!en tehnyt mitä minun tuli, kosta
wain on toimitettu, kosta minä wain olen ulosseisonut minun kärsimiseni, ahdistureni ja kuolemani, mm mahtaa ihminen itse ottaa mitä hän tahtoo ja taitaa. Ah! ei! ei hän nijn ole aiwoittu;
meidän wapahtamijem ja autuudem makaa hartaammasti hänen sydämelläns. Nijn paljo kuin
maxoi hänelle, toimittga meille autuutta; juuri
nijn paljo makaa hänen sydämmelläns sitä meille
tygö omistaa. Ei hän ole awoastans toimittanut
sitä tuln yxi raadollinen sielu tarwitsee; waan
hän taritlee sitä myös hänelle, jaa, hän waatij
händä sitä wgstaan ottamaan, ja kästee että sielun pltä si:ä kaikkia nauttiman ja saaman, ja waikutta itse tahdon ja woiman nijden raadollisten
tykönä, jotka tundewat ettei he «tse mitän hywäci
tahdo ja woi. O! se on, yxi oikein ustollinen ystäwä raadollisilla! W oikla äitin,ja Wapahtajan
O! ollffo hän taitanut tehdä «nammin,

ra-

Sillä
-

se

se

-

min, kuin hän on tehnyt ja wielä jokapaiwäisesti
tekee? O.' nijn en minä sillen tahdo kowakorwai,
suudellani Vapahtajaani murhellisexi tehdä, että,
kosta hän sanoo: syö, ja ota etees! minä wam
kallelisin sitä kuin hän on toimittanut, ja minulle
raadollifuudejgni on nijn tarpeellinen; kosta hän
lanoo: <yö, ettäs tulet rawttuxi, minä silloin wam
vmn pienen palan ja annan koikki ne monet
kallljt hetkut jeisoa. Ei! <en andakon, hän nyt
tästedes olla kaukana minusta. Minä taidan ja
minun pitää nautitleman händä ei ainoastans hänen ulkonailella armopöydälläns, waan myös
muulloin ja kallisten hänen Wllisilä totijeja ehtolllselans, jota paitsi le Sakramentillinen jätläis
minun yhtä tyhjäxl ja näljästynexl. Minun pitää
täydexi rawitjemisexi tekemän hywäxeni hänen niinkuin minun Lunastajani jg auluaxi tekiäni wastaan»
kaiken hänen himonja jäl?en minun
autuudeni perään: hänen sanastans, werestäns ja
hengestäns: hänen toluudestans ja armostans: ha»
nen miehuuden ottamijens ja jowindons ansiosta
ja »voimasta, jaa; kaikesta nma hän on, mitä
hänellä löytyy, ja milä hän andaa. Hän lanoo:
ellette lyö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen mertansa, nijn ei ole elämä teifä; mutta joka minua
logoni tulee ei hän sumgaan «soo loh. 6. Katso
ja kolkutan, jos joku miminä seison
nun äänen kuulee, ja awaa owen, jen t»aö minä
tahdon sisälle mennä ja pitää ehtolltsta
kansansa, ja hän minun kansani. Ilm. k. z.hänenKuultaa! minua, ja nautitkaat sitä hywää
mjn teidän sielunne
elää. Esa. 55, TM ijankaikkisesa elämän
lähenee hän mmua Mä hen»
E 4
gellä,

owesa

saa
sanasa

Zeilä, joka elawäxi tekee. loh. 6: 63.68. Ia
nijn pian kuin mmä täsa saan maun minun kuoarmoleiwän päälle,
lemattoman hengeni
ulospuhkeen nunä

kiitollisuudella

ja ilolla metsäymmärrän
kuin
Mun it-

sen
Sä
selläs nyt ruokit. Wlrsi k. N.

maan

ylits

;

se oikia

22: 2.

Silla lesus

ruoka jolla meidän sielun, pitää ra>
wltcammi, eip' usto muita kärsi. O lesu!
kuin ymmärrä»/
Sä ylit»'
Mun nsilläs nyt ruokit.S<ls sinus aina pysi)nen,
Sä Mikis mrwal! tuotit:
Cl puutu muld' nyt mltakän,
Mä, lesu! sinus siunataan;
Sljt' suur' suu' kIMS olkon!
mmä tunnen ja tunRaadollinen minä olen,
ja
jos
mli.ä katselen ja koettelen kuhunga
nustan;
nijn
en minä näe muuta kuin raadollihywäns,
ryc minuli Wapalahmjani sanoo,
suutta.
että raadolliset owat juuri ne, joiden pitää syöon ottaman, ruueman «a itjeliens omimän,
staman, uikola nauttiman, j. n. e. p. mikä minua
sijs pidemmäidä wljwyttäls ja estelis? Kuka nefi
minun mahdottomuuteni. Ah tj! sillä ne jotka
tundl-wiU ilstns mahdottomir», owat luuri ne raadollisit/ ftita lasä ymmärretään. Minä pysyn
kuiiengin ijäti mahdottomana; pidätskö minun
on

sen

sen

se

myös sentahden nältää kärsimän, nijn minun täy»
dyis kokonans näändymän omasta syolmnt. Mi»
nä tahdon lesuxen armolla suuni edespitää, ja
ehkä le wlelä tapahduis pelwolla ja ujoudella; niin
itsellens
minun Wapahtajam kuitengin andaa

sen

kelwM, että nilnä priyktttalMtl luulialsuudlllani

ja

fa ussolla tämä» hänen sanans päälle, pyydän
händä kunnioittaa. Jos »vihollinen soimais mi-

nulle minun mahdottomuuttani/ juuri kuin minä olen ruokaa säälimisilläni, nijn
minä
hänelle: mene pois, satun! a»na minulle lepo;
silla kirjoitettuna selsoo: raadolliset suöwät! Jos
minun oma sydämeni turmellun tilans jälken tahtoo minun päälleni kandaa ja minua nuhdella/
Ei,
ja rohkiari «inua soimata, ja alati
<i! nijn pitää kuitenZin lesuxen sanain oleman
minulle witzimmät kuin minun epäilyxeni, että
raadolliset syömät ja rawitaan. Jos minun Wapahtajani itse sanois minulle: mingätähden minä
nijn paljo otan/ nijn rohkiasti tartun, koffa minä
kuitengin nijn huono ja kelwotoin olen; nijn edes,
pidälsin minä hänelle hänen omat
Minä sanoisin: ah minun Wapahtajani! mitä sinä
olet ristillä? sanonut? Etkö sinä ole sanonut/ että
raadollisten pitää syömän? Etkös ole lesus Chriijankaikkisesti?
stus eiläin ja tänapäna ja
Sanos armostas makuuttaa,
Ia sielun surkian lohduttaa,
Kuin tulee, lesu! tygös.
Etlöe »tse sano? Taiwas ja «aa on hukkuma,
«vaan sinun
ei pidä ikänäns huttanduman.
minulle
Etkös
selkiästi käffe että minun pitää syömän ? Mttäs tahdot edeswetää tätä omaa käffyäs
wastaan? Engö minä ole welkapää olemaan sinun kästylleS kuuliainen? Etkös ole sitä warten
toimittanut, että meillä sijtä hywää olis, sitH
nautitsisim, sillä meitäm wirwottaisim, ja tarkoitat juuri nijtä wiheliäisiä? En minä tuitengan se
«silNtnzitttN vle tNöä ain,a, jot« sinä nijn ruo-

sanon

sanoa:

sanansa.

se sama

sanas

D

tit

kit wiheliäisyydesäns sinun amuudes tawaroilla j«
hywyydelläs! Ia jos ne raadollisit sijta ulossulietaisijn, kuka sitte tulis naulitsemaan ja mMamaan
sitä auttuutta jongas olet walmistanut? lyxm raaperään ilodolliset ne kuitengin owas jotka
ja
janowat;
wat
sillä ne rikkaat, nehurffaat, hy,
wän awuiset, wäkewat/ terweet ja rawitut sielut
<j tarwitse mitään lääkitystä/ ruokaa, juomaa wah<
wistusta taikka wirwolusta. Jotka sanomat, ettei
heillä yhtäkän syndiä ole, ei ne tarwitse siuun
pyhää wertas puhdistuxexenla. Ne ilseyurssaat,
ja joilla on kyllä hywiä töitä, ei pidä paljo huol«
da sinun wanhurffaudes pukuimesta ja sinun täy,
dexi tekemiststäs. Sentähden, minun rakas Wapahtajani! koffa sinä kuitengin mieluisesti tahdot,
«ttä sinun toimitetut amuudes hywoydct tulisit hy«
win wlljellyxi ja hywäxi käytetyri, ja tosin nijldH
raadollisilda; nijn et sinä ikänäns taida paremmin
käyttää näitä lahjoja ja tawaroita, jonqun enämmin tarwitjewaisen ja raadollisen syndisen
päälle, kuin minä olen. Sinä olet kerran puhunut
yhden
minulle hywäxi, sitä et sinä taida

sen

sanan

ottaa taikka koffaan muuttaa; sillä sinä
totuus. Täsa puhesaS et sinä lljon ole
yhtään ulosottamista tehnyt. Sentähden jos
main M ainoa sielu, joka raadollinen on, olis,
ulossuljettu, nijn minä mahdaisin itseni siri u-

lakaisin
olet itse

stoa, että mlnä ratki kaikkein raadollisten seasa
olen se raadollisin. Mutta kosta en minä sijtä
mitään näisä sanoisa löydä, nijn tungeen minä
itseni kuitengin nijden raadollisten lukuun tee sinä
minua ainoastani! oikein wiheliaisexi omisa silmiläni, minH tahdon aiwan mielelläni olla yxi köu.

hä

ja raadollinen syndinen, ja minä

tahdon olla
en minä tunne itsiäm oikein
roadollisexi; Mä silloin tämä lupaus ei minulle to»
gö tulisi. Anna sijs tämän sinun sanas tulla todexi
ja wahwari. Sillä se on minulle arwamattoman
painama: että raadollisten pllää syömän, ja tulee minulle edespäin enämmin kallljxi, ja jota
pidemmälle sitä painawammaxi. Anna ftn olla
minulle lujana tukena, johonga - minä taidan nojata raadollisuudesmi, ja minun omaan silloin kosta minä käyn sinun rakkaudes aterialle, suo sen
silloin ondaa minuun rohkeutta ja turwaa, taitaaxeni syödä ja juoda sila, kuin sinä täsä ateriasa minun eteeni panet, nimittäin sinua itsia loka
autuudes kansa. Koko sinun' armo halliluxes käy
ulos sen päälle, että me kaikin sinun täydtllljyydcsläs ottaisimme armoa armosta. Ota kiitos, makein Herra lesu! tätä sanaa puhumastas. Kiitos olkon sinulle myös
edestä, ettäs sen olet
nijn painawaxi lukenut/ ettäs sen olet andanut
yköskirjoiltaa, ja sen myös minulle painawaxi
tehnyt. O selitä sitä wielä enämmin kaikille raadollisille. Anna sen olla minulle ja kaikille raadollisille yhden oikian kulmakiwen/ jota massaan perkele', syndi, ja kaikki turmelus, jaa myös
kaikki uskottomuuden woimat mahtawat itsens loukata, langeta ja tyhMi rauweta. Suo sen lahjoittaa meille rohkeutta ja usson wisseyttä kuolemasa, ja anna meidän ijankaikkisesti sen edestä
sinua kijltää ja ylistää! Am en.
pahalla mielen jos

sen

