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Ruotzista Suomexi Kaatiy.

Stockholmisa,
Prändatty L.arft rpennderZin tykönä
17 7 8.

?.

Oti«

wähäiscn Tutkistcleiuuxen,

I"!,ec)!ns.

«Ätnlenii,

stumuxcn kantza,

Wuona

n»n katzomiscxcni,

sisälle

«los annettu nyt

siinä

joka 8. Kev.
kptttelemuxen ja

1761.
ästöin Ruotzixi kääity,

anneltu on, »len

suo»

ja, mi»

minä,

25. päiwinä

edesmennesa Heinä-kuusa,

kilin

wVimallisimmaxi kel>oituxexi,

sistoriumifa näyttää andanut, ja sen, DuomioKapiteiin puolesta, läpilukcniit, ja en ole sijna
muuta löytänyt, kuin senkaldaista, joka, HErran
armon kautta, taita tulla rehellisille sieluille, jot«
ka ej muusia kerska, kuin meidän HEnan lE<
CHristuren rististä, ( Gal. 6: 14. ) nijn
hywin eläwaxi lohdutnxexi, lijatengin talla a«
Oppia laiteta» nijldä, jot<
jalla, kosta
fH owat Christuxcn ristin »viholliset, (Ahilipp 3:

suxcn

18)

Myös

laandämään itzensä (ja pitämään itzcnsä, )
wahwuden tygo, (Zachar. 9: 12. ) ja hänen
,

iygönsä, joka on

se tie,

paitzi jota ej kengän
14: 6.)

tygs. (löh.
Isän
minä
tunnustan,
sen
Ia
ja

taida tulla

että miuit uskon
prophetajsa kirjoitetut s<
kaikki kuin laisa
wat, ja, set» tjen kautta, palwelen niinnn Isämi Jumalala. ( Apost. Tck. 24: 14.) Göthedorisa sijM 1 p. E!o<kuusa 1770.
8. I°!,. 0. ja
>

Duomio-Prowa»

st, Göthebovisa.

tämä, nijn kutsuttu, Uskon ja Rattaudeu
Silmämincn HErran lEsuxe» puoleen Ristin
päällä, on Ruotsin -kielisen, Ylösvanon kantza
yhtäpitäwaitien, todistaa Stockholmisa sijnä 19
p.'Elo--k«usa 1778.
KuningMN Translator

,

Ann' ristis, haawaas paistaa/
Am',

lEsn! mielesan:

Sun pijnas, wercs inaisiaa,
Sun rauhas sjelusan'.
Ilmoita itzes minul!'
Sijn waiwain-knwasa,
Kuing' sinä kuolit kiwull'
Ristin paall' tuska sa.

sa

lEsuj andanut
olet
Armon Kajannot, ett's tulet,
Minull' aiwan rakkaax' tääll'.
Gina tasa »ma kulkon
Rakkaudes taiwuttako»

Rakastamaan

<t)eppiain lEsu!
'F"

sua M'.

ilmoita itzes minulle

kaikkein-kaunimmasamuodojosa sinä jostus nähty olet, nimittäin, senkaldaisena, kuin sinä> nijn
kuin meidän Goelimme ja weren-fukutmnijn
sijnä

semme,
kuin meidän ylimmäinen
Papimme ja Walimiehemme, niin kuin
täydellisesti kelpawa sowinnhtt
se suuriripuit
Uhri,
werisena, rakastawaisena M
kusA »

W)o
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kuolewaisena

lisin

c W

sinun ristis

päällä,

Ussol-

ystawä! kijniuta silmän ja sydämm?n, ack! ja, minun mieleni huikendele»
waiftt silmät, jotka nijn kewiästi wimmatan uijlda tviheliäisildä kappaleilda tammlmasa, ja nijtä kurkistelemat, käännä ja kijlmilä ne si-mn päälles, ainvastans sinun päälles,-alati sinun päälles,
oikein palawaisesti sinun päälles. Ack!
watittu tawara! kninga on minun sydammeni yxi waara, yxi perustufesa ja
pohjasa turmeidu, yri ustotoin, yxi wa-

sa

stahakomen,

yxi häijy sydän.

Ack! pääk-

si ä sinä st irralle kaikesta, josa se wielä
rippu, wedä sitä sinun lygös, ja kijnnitä sitä sinuhus. la, Suloisin Vapahtaja ialä salli silmän eikä sydämmen
jotakuta muuta kohoa, kuin sinun peraäs, ja sinun päälles. Ack! että minä
kaikkein minun toimitusieni alla, minun
utosks.ymiseni ja sialle kaymistni, nukku-

miseni

ja

syömiseni ja juo-

miseni, tekemiseni ja jättämiseni alla, alati heittäisin silmäni sinun päälles. Ack!
ettei mitän kelpais minulle nijn hywin,
jus myös sitä jaloinda mailmasa pandaa
sin minun silmäini ja minun sydämmeni
etteen, kuiu sinä sinun ristis muodosa.
Mutta anna myös minun silmä-heiton,
ssnuu peräas ja sinun paalles olla oikiat

(

U
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at katumuren- uston- ja rakkauben,silma-hcnot! Anna siuun ristin« muotos
ensist waikutta minusa yhden oikian sykämmen käändymyxen: Ole sinä minulle yxi kirkas fpeili, josa minä taidan
oppia tundemaan synnit heidän kauhista?

waifuresansa ja hinmiisisa waikutunftn-,
fa: ja ynnä Jumalan wanhmstan wihau ja palawcm kijlvauden nijden ylitze:
Anua, sinun surkian waiwain-muows
kautta, minun sydämmeni tulla pchzniäxi autuallisihin kaändymyM kynneleihin, ja saatetuxi yhten sydämmellistkn
murheseen ja suruun Jumalan mielen
jcllken, jota ej kengän kadu: Anna minun sinun ristis alla oikein oppia
maan syndia, yhdellä yhteisellä,,
Walleja lakka mattomalla wihalla: SieW
mahdan minä juuri mielelläni oppia HA
pemään sen ylitze, että minä olen mnrs
saattanut stnkaldaiftn rakkauden,
hellisexi
joka on rakasianllt minua kuolemaan a-sti: Sytytä, katzelcmifen kautta sinun
Mlles,
rakkaus! yh-

sinä ristinnanlittu

den lapslllise»,

turwclllisen,

elaroän?

ja waikuttawaifen uffsu minun fydämmesänl: Awa minun sokiat silmäni, että
minä taidan oikein nähdä ja elawasti tuta sinun: Masia sinus, sinun hrMin
Henges kautta, minun Musani,' nijn

A3

kul«

6

R)6

(

W

,

kuin minun lEsureni: Opeta minua
näkemään sisälle sinun ristis, salisuteen,
ja kayomaan sisälle tämän lvapanden

täydelliseen
(la- i: 25). Lahjoita minulle wahwa, witzi ja jqrkähtämatöin suostumus, alinomainen nälkä ja
jano nijdcn ristin päällä ansmttum autuuden tawarain perään, ja palama ikawöitzemys sinun sisällisen osallisudcs perään: herätä mmusa, sinun ystäwällisten
silmä-heittolö kautta, mieleni ja sydömmeni sinun tygös, että minä lapsMsesa
ustalluxesa taidan käsittä sinua koikem
finun auutuudes kansia, omistaa itzelleni
Ilnun, woimasa naufita sinua, ja tulla
oikein iloisexi sinusa. Muna, rakas Wapahtsja! minun ussoni ptta oleman sentaldai en uston, joka taitan hänen hedelmistänsä tuta, ja joka erinotnattain yhden oikein selkiän, puhtan ja palaman
rakkauden kautta on waikuttawainen,
(Gal. 5:6). Ia sins, «valittu weriZ)!kä! eikö se elämän andawa muoto, jomäellä ristin päälsa sinä rippuit
lä, taidais minusa waikutta kaändymysiä, uffoa ja rakkautta? Ack! anna sinun katzelemifes minun tykönäni waikutta

tätä

ja

kaikkia muuta, mitä

mielellänsä näkewat.

sinun siimäs
Mutta

N)2
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Mutta mitä näen minä Golgathan
ristin päällä, jonga pitä »vetämän minun sydännneni ja silmäni tygönmäellä

ja toimittaman nijn
Sydämmm

nusa? Ack!

suuret asiat milEsu! sulat kä-

sittämättömät rakkauden ihmtt, joita ej
yhdenqän luondokappalen ymmärrys tav
da kasitta, paljota wähemmin minun

kynnani seliltä. Kuitengin tahdon minä
nijn kuin se yMkertmsm lapsi lauleskella

sijlä, maikka en minäcaidalauleffellakan;
minä tehdä wähc.nnyt sijs,
min kuin laulessella. Dta mi«ua mnoasians, sinä suuri opettaja, sinun Sksuluhus, että minä sinun tykölläs ensist
oppisin A. B. C.sitte stawamaan, sen
päälle lukemaan, ja nijn edespäin. MinK
tahdon mielelläni anda asetta iAni sijhm

kaikkein-alimmaisimmaan
minulle ainoastans siellä

Ack! suo

yhtä pistuista
siaa; silla en mmZ ole ensinqän tähän
mahdollinen, kossu minä nijn
olen tullut kutzumxi tahckn Skonluun,
mutta, nijn kuin pahan tapaiset lapset,
jotka pikemmin tahtomat wieruM itzcnsä
loasa, ja leikitä hiedala, en ole mennyt
sijhen sisälle. Ack!-tee minua nyt slta
enämmin haluisexi oppimaan, enämmin
waarin ottawaistxi, enämmin kutlUailexi
ja uskollisen, kosta muut ja owat tulleet
nijn
A 4
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nijn kauwas minun edelläni, ja minä tulen nijn hiljan, ja olen,
pahembi,
nijn paljon snmmanut.
Nyt, minun lEsuxeni, näen minä
sijs tasa Golgathan mäellä, sinun ristis

sen

alla, sinun, sinä totinen Jumala, sinä,
joka ijankaikisudesta olet syndynyt sinun
I'äs Olemisesta, hänen rakkaudensa Poika, hänen sydämmensä ilo ja huwitus,

hänen Jumalallisen Olemuxensa kuwa,
hänen kunniansa kirkkaus, Cbr. i: 3.)
ja koko taiwahan ilo ja silmäin-huwitus,
ja, sisälle pito kaikkein niiden autuasten
lauluista. Sinä, joka olet taiwahan ja
maan suuri Luoja, sinä, sen taiwallistn
Isän ijankaikinen sana, (loh< 1:1). Sinä olet se, joka ijankaikisudesta olet kärauhan-päätöxcn, lunastasen
nijn sywaän langen»
waiwaiset,
ne
maan
sittänyt

neet, ja sywimmäsä wiheljäisydesa maka-

Sinä olet se siunattu
Waimon siemen, joka olet andanut Adamille lupauren ParadiM: Sinä slet
se', jota kaikki esi kuwat ja ennusturet
tarkoitit: Sinä olet se, joka, sillä määrätyllä ajalla, itze työsä olet ilmestynyt,
njjn kuin yzi totinen ihminen. Eckö siivaiftt ihmiset.

nä ole se, minun

Wavahtajani, joka
olet sijnnyt Pyhästä H-ngestä, ja syndynvt Neitzestä Mariasta? Se, joka makai-

sit

Q)o

(
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sit Stallin stzmcsä Bethlehemisä, se, softa Engelit leoolla Paimenitten tykönä
weisaislt, st, jo«ga näkemisin ja kumar-

Idän maasta
waiwallisen
maikustuxen? Etkö sinä ole se, minun
rakas ysiäwäni, joka kahderandena päitamisen

eteensä

täyden Tietäjät

ottt nijn pilkan ja

vänä jalken syndymisensä andoi ymbarins
leikata ilonsa, ja anda itzensä lain alle;

joka ymbKins lcikauxensa paiwana ylöm
andoi sille tainMiselle Isälle hänen werensä ensimmäiset pisarat, nijnkuin yhdeß
kallin ja wcchwan pantin meidän sowindomme päälle, ja ynnä sai
mMan
jolw
ole
se,
lEsuxeu-Nimen? Etkö sinä
ga, hänen
ijäsänsä, Hew?
des pyysi hukuttaa, jonga tähden sinun
täytyi paeta Egyptin maalle? Etkö sinZ
ole se, joka, hänen kahdentoista kymmsnen ikänsä wuonna, löyttin nijden oppew
neitten kestellä? Eckö sinä ole se, jow
waelsi ymbäri yhden köyhän ja huonon
eyan muodosa, ja oli Wcmhemmillenfs
alamainen hänen kolme-kymmendeen ajastaikaanfa asti? Se, joka sittt andoi it,

sen

nuoremmasa

zensä kastaa lohcmnexcida Jordanin wirrasa? Se, jonga ylitze taiwas

ja jonga ylitze Pyhä HMgi
yh«
yjonZa
kyhkyisen
den
muodosa? Ge?

litzs Isä huusi: Tämck

sn

sc chwilN

rc^
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kas Poikani, johon
(Matth. 3: 16, 37).

minA

mielistyin,
Iv/ Sinä olet se

sama; sillä minä olen kuulemana sinun
Edellä-juonaslohannez-en huutaman., ja
minä olen näkemänä hänen, hengesä, sormella kolottaman sinun päälles: Rayo'

Jumalan kariya, joka pois otta mailman si>nnir sloh. 1: 29); ja sinun opetus lapsts lohannexen: Tämä on se,
Ma cule wedellck ja werellä, (1 loh.
5? 6). En minä tunne määrin, minun
Vapahtajani.' Sinä olet
korkia Persona, joka, köhi a käsiensä jälken, mietin
Hengeldä korpeen, kusa sinä 40 päiwää
slet paastonut, kilwoitellltt kaikkein pahain
Henqem kansia, (Matth. 4:) ja sodalla
pelastanut sinun waiwaiset meren, sukulaifts. Sinä olet se sama; Sinun ihanan
Mtwtos päälle minä sen näen, Sinä, joRa sinun julkisen opetus-wirkas tygo-astumisen jälken waelsit ymbäri, teit hywää,
M antit kolkkia, jotka perkeleldä rijwatut
Olit-, (Npost. Tek. iv: zF.) joka faarnllisit Voimallisesti, ja ej nijn kuin kirjanspemieet, (Matth. ?r 29.) joka panit

se

Mdaifet rakkauden-suitzet sinun opetuslastes fydHmmitten päälle, ja sen kautta
wedit heitä sinun tygös, «ttö he omat
luopuneet kaikista, ja seuranneet stnua;
Ia K, zoka, sinun makian

sanas

wetäwäisen

(

W
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wäisen woiman kautta, olet tehnyt mon«
da tuhatta sjelua sinun omixes: Se su-

loinen Saarnaja,

sona

joka teit

,

wällinen

se

kaikkiwaldias

ihmellisia töitä,

lEsus NazarethistH,

ystase Per-

joka et ole

!yttänyr yhtan murhellista sydändä
tyköäs
ilman lohdutuxeta ja awu>
sinun
ta, joka olet maannut ja rukoillut koko
yöt muorilla, joka, nijnkuin yxi siwiä
Kuningas Zionin tyttären ylitze, rahastit
Aasin paallä lerusalemihin; joka tasa
pois

.

fiäilemenosa kannoi kaikki ihmiset hänen
uffollism Alimmaisen Papillisen sydämmenja päällä, joka Opetuslastensa kantziU
syö sen wiimmeisen Pääsiäis-LambaN/
jonga perään sinä, sinun oman ulos sanomas jälken,nijn sydämellisesti ikäwöitzit,,

(Luk. 22: 14) joka, tämän atrian jälkeä, palamasta rakkaudesta, olet asettanut
kassin Altarm Sakramentin, nijnkuin
fencaldaimn uffollinen ystäwa, joka

sen

dämmesta ssta

haluisi, että hänen jälken-

jäaneet ystawänsa saisit kaikki, mits lW
nm on, taydelliftsä omistamisesa ja nautitzemisesa, ja, joka ta!ä rakkauden ttstamentisä, on andanut itzensä, nijnkuin sM
kaikkein kallihimmail lahjan, ja rikkahim-»

man permnön. Se mahta sMMkuutua:'

-Hän

on sääuänyc ihmeccenzÄ
armollinen ja laupias Herr», (M.TlLtz

52

Sina olet se, minun Vapahtajani,
joka, sen Pyhän Ehtollistn asettamisen
jälken, pesit sinun opetuslastes jalkoja, ja
sljnä teroitit sen uuden kastyn rakkaudesta, ja, sinun oman korkian esimerkis
jälken, neuwoit nöyryteen.
Sinun tykönäs nousi tosin rakkaus
ja nöyrys korkeimmaan astelehen, kosta
sinä Gethsemanin Ärti-tarhasa, maan
päällä, sinun kaikkein pyhimmillä kaswoillas, werisesä hiesä, wapisemisen ja
warisemiftn alla, rukouren ja kilwoituxen
alla, sodeit kuoleman kanssa, ja tämän
rasscu, kampaux-n alla, kosta sinulla oli
kyN tekemistä itze kanstas, kuitengin, niinkuin se kaikkein ustollisin Paimen, et mu
hottanut sinun pistuista laumaas,' sinun
unelioita opetus lapsias. Sina olet myös
täfci se, joka nijn mielelläs menit sinun
itzes: joka
wihollisias wastan, ja ilmoitit
joka
yöllä
itzes,
nijn
annoit
annoit
sitoa
riepoita itzes ja wiedä ylimmäisen Papin
Hannaxen tygö, ja hänen tyköänsä Kaiphaxen tygö, kusa sinua lyötin, pilkatkin,
Wljcttin, syytettin häwäistysten tähden
Jumalala wastan, ja julistettin wikapääzi
kuolemaan, kosta sinä, sen kaikkein armyttomimman waiwamisen jälken, taas
uudesta tulit sidotuxi jaylönannetuxi maaHerralle Pontms Pilatufelle: ja Kuinga
4).

kowasti

3

kowasii sinun

paälles kannctlin? Mitkä

siimn päälies,
yhdellä
pyhällä waisinä osittain
tencmisella, osittain nijlla wijsaimmilla
ja siweimmilla sanoilla wastaisit? Sitte
sinä wietin Pilatuxen tyköä Herodefm
tygö, ja tämängin tykönä, osittain rohkiain kysymysten kautta, osittain hirnunsen ylönkatzen, pilkamistn, ja »vaatettamisen kautta/ häwi.tömimmasti wcuwattin, ja wihdoin wietin takaperin Pilatuxen tygö, joka tosin tunnusta sinun
wiattomudes, mutta kuitengm pane sinun waalihin murhajan Barraban kanssa: Kosta sinä sen päälle sunm Dmalda
kansaldas hylzättin, ja Bnrrabas, murhaja, walittin, mutta sinä, armottomim,
malla tawalla, pierettin, koko jouko kutkokoon sinua wastan, sinä rijsutzuttin
lin, peitettin purpurailella kaapulla, kruunattin orjantappuroilla, ruowsn kantza
sinun pyhäsä kädesas, hirmuisimmasti pil»
kattin, syljettin, lyötin sinun kaikkein pyhimmään paahas, ja waiwattin korwapuusttilla; taman paalle sinä wihdoin duo«
mittin ristin kuolemaan, ja sinun omisa
waateisas, ynnä kahden pahantekian kanssa, uloswietin kuolemanpaikalle, kandam
sinun ristis sclkäs päällä, rasitettuna kaikkein ihmisten synneillä. M! käsittämäkamalat

panttn

joihin

A 7
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töindä k,:ormaa, joka makais sinun selkas päällä, mutta wielä kow?mmin sinun
lEsuren fydämmes päällä! Tämä oli,
kandaa mailman synnin (loh. i: 29).
longa siwusa sinä kuitengin pidit nijlle
Jumalala pelkälväisille waimoille, jotka
seuraisit sinun peräsas, yhden woimalliftn kaändymyxell ja lohdutus
Nijn pian kuin sinä nyt tulit Golgathcm
mäelle, nijn smua wielä waiwattin ättikalla,ja «lastoina ja paljasna ripustettin
häpiällisen ristin päälle. Nijnmuoyri kallis totuus, että sinä
doin on
olit sili«n Ilälles kuuliainen, ja ristin
kuolemaan asti, (Philipp. 2: 3.) jonga
Ma minä nyt
ia heugesa katzelen
-

sen.

-

saarnan.

se

sunia.
Msa muodofa nsen minä siis sinun,
sinä Jumalan karitza? Totisesti yhdesa
chmetteldäwäsä ja ra kastettansa rnuodominä tutkistelen sinua sinun fy«
fa. Jospäälle
katzannosa, ack! nijn pala
dämmes
se rackcmdesta ja siMifesta ikäwöitzemyktstä meidän autuudemme perään. Että
me sitä felkiammästi taidaisimme tietä>
mitä nyt sinun sydämlMsas tapahtu, nijn
teet sinä itze sen meille tiettawäxi sinun
kallisten sanms kautta. Että se sisallisin
rakkaus Ma stimn, waiwaisten fyndisten
tygö, taipunesa ZEsuxen--sydämmesas,

sen

o
W
W
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sen todista sinun ensimmäinen sanas, kosta sinä rukoilit andezi andamusta sinun
ristin naulitziilles, ja, katzannosa heidän tie,
tamältömydensa päälle, et soimanut heil,
le heidän hirmuissa löltänfa: Isä! anna
heille andexi, sillä ej he riedä mitä he
eekewäc, (Luk. 2?: 34) sanoi sinun mä-

kiä

suus,

joka puhu ijankaikisia elämän
sanoia. Ack! kuldaisia sanoin, jotka an-"
dawat minulle mielen ja sydammen sinun
puolehes, että minäkin tulen nijden
miraan, jotka sinun ristinnauiitzit!
kä rakkaus sn se, joka anda hänen pahimmat waiwajansa nautita nijta ensimai-

seu-

sm

hedelmitä hänen sowinnostansa? Ol
sinun hywä Henges ttrjoittais nämat
werrattomat sanat, kuldaisilla bokstawejlettä

la, kaikkein waiwaisieu syndisten sydämmihin, uffon,' woimalliftxi herattamifexi,
ja sinun werrattoman rakkaudes ijankav

kisexi Muiston l
Sen siwusa ilmoitit sinä sinun uffsllifen sydammes, sen toisen sanan kautto?
jota kuulrin ulos käywckn sinun pyhästä
suustas sinun ristis tyköä, joka taas andoi jalon todistuxen sinun palamasta rakkaudestas syndisten tygö, kosta sinä, 0)
makia ystawWsys) lupaisit sille katumaiselle Ryowarille Paradisin, ja osotit händä kohtcm yhden oikein autuas tekewsi-

sen

1

sanon minä
sen rakkauden. Totisesti
pirä

si-

nulle ; ränä päiwänä
sinun oleinan
minun kansiani paradisisa, (Luk. 23: 43)
kuullan sin u sanoman. Täsä teet sinä
enammin, kuin sinuldä anotan. Se waimainen Ryöwari rukoili ainoasians, että
sinä tahwisic muista handä, kosta sinä
tulit smim wÄdakundaas, ja sinä makum
tat handa, että sinä jo tä;m fätwäna tahdoit tchdä händäautuaxi, ja mielac.lämmin, malalla makuutat handä siltä, ettei
-

etjoku epäilys
hänen tykönänsä
tä hänen uskollansa olis kaxi kertaiM tuki, songa päälle taidais lijkkumattomasti
perustaa itzensa. Nijn tee! sinä, armollinen Vapahtaja f wiclä «ma mämmin yhtä waiwaista ja peljästynyttä syndista kohtan, kuin hän rohkene rukoilla, ja mämmin, kuin hän itze työ!'ä ano. Ack! opeta minua sijtä ymmärtämään kuinga sinä mielistyt sijhen, että sinulda paljon
pyytän: Anna minulle lapsillinen ustallus sinun ulos ammundamattomcm fybäm«
mes puoleen, joka on kaiken siunauxen lähde: Anna minun olla wäsymätöin rukoilemaan, ja tee wielä paljota enänimin
lcknua kohtan, kmn nnnä rukoilen ja :m-märran, sinun tamallisen hMydesjälken.
Sitte kuin Ryöwäti lohdullisimmafti
Mtettu, oli; näet Ma sinun Mtts ja fin m;

se

,

rak«

l?

rakkon Opetus lapses Zohannexen seisoman sinun ristis alla. Ack! mikä tazando on se mahtanut olla? Ej st ainoastans ollnt leppias ja armollinen,

waan myös ylimmäinenansaitzewainen ja somitta main en. O! silloin katzoit sinä ynnä kaikkia ihmisiä, heidän, wihcljaispdesänsä.

TotisesAolin mi-

näkin silloin sinun lEsllxen-sslmäis e«
desä, minun kallis Takaus-mieheni! minun päälleni kcchoit sinä silloin rakkaalla

«rmahtamistlla.

Kuitengin ej

se

jäänyt

katzomiseen: Sinä osotit molemmille näille personille yhden oikein bolhowaistn, rakkauden, sijnä että sinä annoit sinun Aitilles toisen Pojan, ja Johannerele Silitin. Sinulla oli nyt kyllä
sijhen

tekemista itze kangas, ja sinun snuren Ija, sinun »vaiwaisten Weren,
säs
hengellisen
sukulaisies
hädän kansia: Ia
kuitengin sinä otat päälles sangen rakkahasti heidän ruumillisen hätänsä. Se
mcchta tosin kuulua: Se on mahdotoin
maata sinult ristis olla ja ej mitän saada. O minun Armahtajani! Ejkö tämän
sinun käyttämises pidäis wetämän minua
wiriästi,

ja alinomaisesii,

sinun

ri-

stis olle? la, O Herra lEsu!
Siellä tahdon minä rakenda itzcÄeni majan, jumi liki tahdon minä pila itzeni

li-
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sinun tygös, että,kossa sinä, sinun raskaudesta palamilla yljän-silmilläs, katzot

ymbärilles, kusa joku sielu on, jolle sinä
jotakin lohdutuxcri, ja lahtaidat
joitta jongunsilinauxen, minä silloin siclla olisin. Ack! wedä minua sijs oikein
sinun peräsäs, sinä rakkauden-Magncti.
Tämän jälken sinä awaisit sinun sydammes sinun neljännen sanas kautta,

sanoa

kosta sinä ilmoitat meille sinun meidän

aucuudemme perään mjn palawaisen ja
ikawöiyewaisen rakkaudes. Minä janon, ( loh. iy: 28. ) huusit sinä. Sinussa oli tosin myös yxj wäkewä ruumillinen jano, sillä Jumalan Jumalallisen
wihssN tuli ol» tehnyt sinun naändywäiseri; kuitengin käwi sinun janos sieluin
perään, joiden lunastuxeu tähden, sinä
rippuit ristul paolla, ja myös erinomattain, O UÄnkaikmen rakkaus! minun
siruni perään, kauwas sm tMMillisen
janon ylitze.

kis

Ack! että sinun janos tu-

asetetun kaikkein ihmisten autuudella!

Ack! anna minun niju palawasti janota
jiiun peraäs,

sinun wanhurstaudes

ja

sinun wcres perään, kuin sinä olet janonut minun autuuden, perään! Sinä taidat tosin olla ilman minuta, mutta en

minä ilman sinuna: Sinä olet tosin,
ilman minma autuas jakunniMnen.mutta
mi-

9
mina en taida.ilman sinufa,olla autuas,ja mi
nun haluni sinnn perääson kuitengin nijn kylmä ja uneljas, sinun palaman halussuhtenMlkä rakkaus edes loista sinun wijdenlicsta sanastasi Totisesti yri rakkaus,

sen

joka näky itänänsä kuin kuluman
Jumalallisen wihan liekkcildä- Minun Va-

pahtajani! Mingä tussanhnudon, kuulen
minä? Sinä walitat itziäs lumalalda
Ack.' tästä en mina saata kirjoilta! Että Jumala on Imualalda
hyljätty, sen ylitze ihmettelen mina yhdellä clhmstlla, nöyrällä ja smkialla waikenemistlla. En taida sijla enammin käsittä, kuin että sinä oltt tundenut mjden kadotettuni waiwat. Mutta kuinZa se on tapahtunut, sen on nankaikisus selittäwä minulle. Se ulkonainen
pimeys, joft sinH kolme hetkeä nppuit,
«li tosin yn kuwa Men sisMseeu ja
ijankaikisien pimeyteen, ionga sinä mai»
siitt O sinä lähde ja alku kaiteen
seen iloon, kaikeen puhtaseen huwitnrcen
ja

sinä

ijankaiklscen lohdutuxeen! taidatko
nijn kaikkein sywimmasti, alendaa

se

myös ylitze käy Engelitten
Herra lesu! mm on sinun?
rakkaudcs tehnyt sinua? Totisesti yhdexi
anathemaxt, lyhden kirouxexi' O yhtä
tutNmatoiyda salaisutta.' Tasa tay se
kai>itzes, että

kässtyxen?

W ) o ( XI
kaiken imidemisen ylitze; tämän kautta
20

on tie «valmistettu, tulemaan siihen sisälMmmään ja uffollislnmmcw yhdistyxeen
Jumalan kansta: Nyt oletja sinä lunaansainnut
stanut meitä helwetistä,
meille ijankaikisen kunnian. Zlck! älä
anna sinun helmetm-pijnas olla turha
miliun päälleni!
Sinun kuudenen sanas kautta osotat
sinä meille sinun räyttäwäisen rakkaudes.
Se on täyreny, (loh. 19: 30.)sanot

sinä. O yhtä werratoinda sanaa! Sinä,
uskollinen ysiawä.' olet päälle pitänyt, siihen asti, että kaikki oli täytetty, mitä sii-

liä ijcmkMsesa rauhan-ncuwosa päätetty
oli, mitä sinusta ennustettu oli, mitä sinusta edM kuwattu oli, ja mitä meidän
ijankaikiftenpelastuxehemmewaadittin. Eikä helwetin sanomattomat tuskat ja wai-

eikä nijden kijttämattömys,jo! ka ehdollisesti hukacm menewät, eikä se piffuinen
j»ukko mzsta Harmoista siclmsta,iotkanndawat sinun karsimises lulla itzellensa hedelmäxi ja hyöbytyxexi,ole tainut pitää
sinua takaperin; Ej! sinun rakkaudes oli
wat,

ylönpalawa, seonwaatinutsinuaalkuun,
edes käymyxeen jatäyttämiseen sijtä suuresta lunastuxen työstä. O minun Vapahtajani! niin
sijs minua lifä-

mästa

jotakin tMn minun omista

töistäni.
An-

1

Anna awoasians tämän sinun ftnas: Se
on täycetr» aina soida minun korwisani,

että minä, tämän makian äänen alla,, u-.
stosa ja uffalluxesg ainoastans lepäisin sinun täyttämisesäs. Mutta täytä myös sinun työs minun sielufani, O hnwa Mestari! sinä minun uffoni alkaja ja täyttäjä, (Ebr. 12:2.) Alä anna sinun työs lewäta, auta minua rukoilemaan, walwomaan, ja «voittamaan, sijhen asti että minä saan seisoa sinun istuimes edesä, ja
ijankaikj''esti kumarta si> ua.

sinä sinun taiwan awa<
waisen ralkaudes, kosta sinä sinun wijm,
meiftn sanas kautta walmistat meille tien
taiwaseen, ja awot sen nUjc un Parädisin,
koffa sinä y'önannatsinun uffollisen sielus

sinun Isäs käsihin.

Tämän/ka:,tza smä
wakunlalm?i ä woimallisimmasti,etta meidän siluimmepitä, nijn kuin sinun, tuleman sinun Isäs käsihin, koffa me lähdemme tästä mailmasta. la, 'sinun kallijäsenittcs siehin sielus kansia owat
lut jo itze lyösä ylöna nttut sinun Ms
käsihin. Nyt.j laida t.i m olla, kuin että jäMittengl!! pnä siellä oleman, kns«
pää on. A-ttnat
kaikki ne, ju:ka0jäzcntt
wat eläroät
sinnsa, heidän siunatusa pääsanfä,
nm itvotmalliststi hpwäMnsa nautitzeluan tätä fiimn
wij-

2

wijmeistä

kuolemasa.

sanaas, elämäscl, kärsimisesa,ja

O lEsul, Sinun wijmeinen
olkon
minun wijmeinen
wijmeisten
ni! Anna sinun
samis kau)tta,
minunlin wijmeistt sanani, jajakaikki minun sanani tulla pyhitetyn somitetuxikoAnna heidän olla minun
sta kuslema särke minun sydammemi Nijn
ej loista nyt muu minun edesam, kuin rakkaus j«5 armahtaminen sinun talleista sanoistas, ja kaikesta sinun pyhästä käyttamisestas ristin paallä,joka meille Psalmeijalosti ylös kirjoitettu on.

sanas

sana-

sa

-

la, sinun kasittamatöin lEsuxen-ralaudes edes loista myös, ja tosin juuri jalosti, sinun surkiasta ja kuitengin otollisesta muodostas, josa sinä silloin rlppuit.
Jos minä tutkistelen sinun pyhää paatäs,
nijn saan minä nahda, kuinga st orjantappuroilda on rikki rewttty, ja werestä tippuwainen. O yhtä surkiata nakya l mutta
ynnä kallitweren-Rubbinit, jotka kiildäwär sinun hiuxisas, paljota kir?ammasti
kuin tähdet taiwahan päällä, ja Demantlt nijden ylpeitten hiuxisa! O kallis meren- Tackans-mies! Ejköstä sijnä ollut
kyssä, että sinun pyhä ruummis nijn haawoittttin; pitikö myös sinun pyhäsa päa«
säs- nijn lukemattomat lhaawat oleman,
minun lohhutulexenj jaMtuudefeni! Sinä
kpuu-

W)o

(

W
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kruunattu Kuningan<päa! minä palnan sinua ustosa minun rindoihini, äläauna waiwais seppelin kostan tulla pois minun silmistäni za ajatuzistani, se olkon minun lohdutuxeni, kostamina sMisesti eli ulkonaisesti karsin waiwaa minun pääsäni! Anna,
>

Herra lEsu! stnun orjantappurais pistoxen kautta, minun omantundoni haawat

tulla paratun, ja anna minun poimia ai-

wan ilon-ruusuja nijsta orjantappuroista,
jotka sinua pistawat. la, sinä kaunis

ruusu
2: 2.

orjantappurain

)

joka seisot

seasa,

(Kork. W.

sinun sywimmän alen-

damises laxosa/ ole sinä itze minun sydammeni ja minun mieleni ainoa rawindo! Sinä annat täsa itzestäs
makcimman hajun.Sinäkaunis kukkainen Saronisa,l,Kork.
W. 2: 1.) kuinga kallistat sinä sinun ?aunimmalla ja woimallisimmalla hajulla täytetyn pääs nijn ystawallisesti minun puoleeni joka olen yxi nijn häpickä täynäns
syndinen! Sinä näet, että minä usein
en taida lcndää nijn korkialle ylös, että
minä tulisin sinua juuri liki, ja että minun siimani owat nijn pimiät, oikein katzelemaan ja tundemaan sinua, sentähden
tulet sinä minulle awuxt sinun pääs kallistamiftlla. O sinä matta lEsux'n,rakka«
us! kuinga tutkimakin
let sinä? Ack! jos sinä ainoa ja ej joku

sen

,

mun
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suus
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asuis minun
jo

Q

s U

sielujani!

Koffa sinun

kuolemasa on suljettu,

nijn

sano

sinun päaskallistamisellanfawielä hiljaisesti:

Sinä olec minun, ja minä sinun. Anna
myös minun sydämmestäni, kosta minun
pita kallistaman minun pääni kuolemaja,
yhden uffon- ja rakkauden-annen soida:
Minä olen sinun ja cj keneugän muun»
Jos. minä heitän yhden katzannon sinun
leociain lEsuxen-silmais päälle, nijn minä näen, että ne owat aiwan punaiset ja
murhelliset. Jos minä kysyn, mistä he
owat kadottanet kijldonsa? Nijn sinä waMinä
stat minulle, ssjtä 69. Psalmista:
irAn japaastoin harrasti; ja samasta Psalmimista: Minäwäsyin huuramiststa:
näkyni
kuiwertu:
nun kurkkuni
minun
»vaipuu, toiwoiani minun Jumalani
päälle, fv.4.; ikänäns kuin ne unetwmat
yöt owat tehnet sinun leppiät silmäs Pimiän ja pehmiäxi. Nijnmuodoin omat ne
silmät, jotka werratan tulen liekkeihin,
kadottanet kirkaudensa; mutta
min loista niM se leppein rakkaus. Kuinga rakkahasti kätzoit sinä sinun »akkaan oitis perään, ja sinun rakkacm ope'us lapses

perää,?Kumgaaemah'aw,,isessi katzot sinä, hywä Paimen! si un korkian ristis
pääldä. si,un kad)nneitt?n lamuastes perään, joö sinä taitaisit lyttää Yhtä eli toi-

sia

R
sta sinun rakkaalla silmä-heitollas heidän
exytys-tieldansa? O totisesti owat sinun
wiattomasti surkiat silmäs, itänänsä kuin
sinun arminn ja ustollisensydämmes akku)

o

(
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nat. Rakkaus paista kuumemmin jakirk»
kammin nijden kautta, kuin Auringo puoli
päiwana yhden Polto- klastn kautta. O!
Äla anna minun kostan tulla pois sinun
silmistäsi Taluta minua parammin, sinun
makian lupauxes jälken, sinun silmillas:
Anna minun, nijnkuin kuuliaisen lapjen, alati katzoa sinun silmäis päälle, ja otta
«vaarin jokaitzefia wijttauxesta, myös
osiotta yhden oikian kuuliaisuden sinua kohtan. Mutta anna myös, kallein Walimies! sinun postes myös wetäa minun tutckistelemuxeni heidän tygönsa. Engö minä
näe nijden päällä sinun omaa ennustustas
täytetyri, ko»?a stna sanot: Minä annoin
posteni nijlle iotka minua repelir,( Es.
6.) Sinä tutkimatoin rakkaus! kuin«
ga olet sinä tullut waiwatuxi repimisellä
ja riepoittcnnisella? Ejkö sinun hiuxes i«

sinun nahkas ole rewitty sinulda? Kuinga

aiwan surkia on kuitenginjsinun muotos?
Ejkösta siis yhdengän paikan pitänyt
man sinun päalläs, jota ej pitänyt waimättämän? Anna minun sinun rikkirewr>
tyin poffeis päällä lukia, mikä kauhistus st
kirottu syndi Jumalan wantzurssaisa ja

B

hist
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hisa silmlsa on. Anna sinun rikklrewityk
possts kelwata minua yhdexi woimallisesti
warjelewaisexi walikappalexi kaikkia yllytys
jia wasian siloa hekumassiselda lihalda.
Jos minä tutkistelen sinun pyhiä korwias,
wtka aina seisoit auki nijden huudolle, jotka-tarwitzit apua, nijn minä ihmettelemisel26

lä hawaitzen, kuinga nijtä waiwatan hiren«isl!umilla pilkauS ja häwWys-sanoillä nijlda' häwittömimmilda ihmisiloa- O
-.

kuinga »valmis olen minä kuitengin usein
ollut awamaan minun korwani satanan

äänelle, ia sulkemaan ne sinun aäneldas ?
Sen täyty sinun tasa maxaa. OknilM
olisit sinä, wiatoin, rukoildawa karitza! kuitengin ijankaikisesti taitanut olla kiitoslauluin seasa kaikilda Cherubimeildä ja Seraphimeildä, ja sinä annat itzes rakkaudesta senkaldaistn kärsimisen alle! Nyt m
minä tarwitze maata ijankaikisesti nijden
kadotettuin parkuwaisesahuudosa, ja heidän lukemattomiin Jumalan hawäistynfänsa. O! anna myös tämän sinun kärsimiscs ansion tulla minun hywaxeni, ja
läwista minun korwani sinun huones o«
wen tykönä, (2. Mo«°. Kir. 21: 5.) ettH
minä tulisin sinun ijankaikisexi omaisudexes, ja tämän sinun rakkaudes tundemisen
kautta, löytyisin kuuljaiftxi kaikkia sinun
kästyjäs ro.Nan. NiM ej ole sijs sinun

ma-

c R
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makia lesuxen-suustan tullut siästetntt.
Se luu, josta elämän sanat aina omat
mustanneet, joka tämän hänen
kautta: Ole hywcksä mrwasn, älä peM,
(Matth.y: 2. Es. 35:4») on ylösojendanut nijn monda kaatunutta sjelua; joka
Matth. 5. Lugusa on huutanut: auruat,

sanansa

auruac;

jok« oli wäfymätöin

esirukouxesa

meidän edestämme; joka hänen ylimmäisillä'Papillisilla huulillansa on opettanut meitä kaikkein rukousten rukouxen;se kallein

suu on ajettmult

nijden jlllmain
kautta kästlda. Ne ruusun punaiset huulet owat kadottaneet kauneudensa, ja waljenneetkuoleman karwalda, sen pijnallism
janon kautta haljenneet ja kuiwetut, sillä
karwastelewaiselsa Sappen juomalla waiwatut: Sinun kielcs, iasta ej kostan petosta löptynyt, joka lljkulti.itzenfä ainoastans meidän autundczemme, tarttu ssliu,
lakkeen .Ds. 22: i^.) I minun
werratoin Wapahtajani! kuinga kallisti sn
sinun taytynyt maxaa minun kalein ia
ni synnit, ja kandaa heidän rangaifturensas
mutta sengin kautta olet sinä önsmnut minulle ijankaikisen alidexi andamuxen. Anna minun olla sinun ijankaikinen ja kijtol-

suus

suu-

linen

welkamiehes sinun käsittämättömän

rakkcmdes edestä, ja tee minua kelwollism
ijankaikisesti rukoilemaa» sinuat Nunkm»t

B
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si
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sinä kallistat sinun siunatun päas sen wapiscwaisen syndisen puoleen, nijn sinä myös
ojennat hänelle sinun häwäistyn, mutta kuitengin rukoildawan, suloisen ja mallan suus," sillä ystäwallisimmälla rakkauden ja rauhan-suun andamisella. Olmina wastan otan sen werrattoman suun andamisen sinun suuldas, sinun waljennellda
huulidas, minunkallis rauhan Päämieja
jällens
«5

-

heni/

suuta annan sinun

usson

ja rakkauden suun andamisella. O!
on sijs koko sinun kaswos,nijn rastasten
waiwain kautta, julmasti pahoin pidetty.

Se kaswo, jongaedesä kaikki Cherubimit
ja Seraphimit, kaikkein-nöyrimmasti peittawlt kaswonsa: Se kaswo, josta sen näkymättömän Jumalan kuwa jaystäwällisys edesloista, on saastaisella syljella satanan-orjilda prijffoitettu, täynans werta,
peitetty pilkalla, waljennutkuolemasa. Se
kuulu: -En nnnäkäandänvrkokoojani
pois häwäistyristä ja syisestä, (Es. 50.
6.) Rakkauöej ole minun autuuden! tähden sallinut sitä peitettä. O! sinä kaunein ihmisten lasten stasa, kumga pahoin
olet sinä waiwattu? Nytej löydä st suutluwainen mailma yhtän muotoa eikä kau«
neutta enä sinun paallaS; mutta minulle,
minun ylkäni, et sinä ole wiela Fäilänsä
ollut njjn kaunis ja Hmetl?lda'wa, kuin si,

U
29
Na olet sinun ristis päällä, sinä rakkaudelda ihmisten tygö tuleen sytyttetty lE>u!Si«
nun kärMmisestas taitan lukiasicasisalltstH
U)s

(

rakkautta, jolla sinun sydämmes kaikisa maidossa, on iäpi-makeutet'u. En taida,kallis tawara! kyllä katzoa sinun päälles, minä löydän wiela aina sitä, joka sisalleotta
minun hengmi. Se turha kansa mahta
suuttua sinun kuwaas, minä olen painanut sila lujasti ja!ywästi minun srMmmeheni- O.''ole ja pysy elämasä, karsimisesä ja kuoiemasa, ja jjcmkaiUesti, mln«n sydammeni ilona ja kruununa. Tämän sinun waiwais ansion kautta on nn«
nun kastooni paistawa ijankaikisesta kirtau»

desta.

Jos minä myös käännän minun silmä»
ni sinun pyhäin kässwartes puoleen ; mj:»

minä hawaitzöN/kuwga he wuotawm merestä, ja owat wenytetyt toinen toisestan-

sa, kootaxensa siihen waiwnisia fyndisia,
ja ottaxensa ne myöhänsä sisälle taiwafteu.
He owat todistajat sijhen, kuin sinä sanoit

Matth. n. Lug. Tulkat mimm
kaikki, jotka rystä teette, ja o!e/re ratahdon reirä wirworca,
stauretur. ja
( v. 28.) O minun Waoahtajam! minä
juoxen sinun fylihiö, kanna sinä minua sinun werisifä kasiwarreisas edes sinun Ifäs tygö/ jg taiwutanrjll tämän IsHilm-eB 3
leu

A
»en sulaan hankaikiseen armahtamiseen!
5«
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En minä taida ilman surkeutta, ja woi«
znallisetc, rakkauden lijkutnreta, tutkistella
sinun kalleita käsiäs. Ne kädet, jotka owat ollet ulos ojetut tekemään hywää, ne
kädet, jotka owal tehnet taiwan ja maan,

ja ne, jocka käsittäwär taiwar n?aaxallansa, ja sulkematmaancoinun ko!uian»?efeen, (Es. 40: 12. ) jotka andawctt jokaitzelle luondokappalelle hänen määrätyn
osansa; ne wiattomat pyhät kädet omat ki-

peimmästi läwistetyt.

Näisä käsisä näen mi-

koxi Wapa kaupungia itzcllcni ja kaikille waiwaisllle syndisille, kaxi werratoinda
O tc kallit lEsuxen
cikö
fadel!
nnnun nimeni ole teihin kirjoinä

tettu, kynnän siaan, rauta-nauloilla, pla«

kin siaan sillä kaliilla lumallNi merellä?
Minä luen täsä Merisillä dokstawcilla, mitä sinä, minun rakkaudeni, puhut Prophetan kautta; Vayo ! käsihin oleu ininä sinun pyäldtwyc,
49: i5.) O mikä
elämän-Oljy tivpu

sinun käsistät>minun

sjeluni ystawä, sinä minun autuudeniPäämies! Nyt en toida enä tuta wäarin, mi-

nä ta>w>tzen ainoasians katzoa reikiä
lain jällen, nijn tjedän minä witzixi, että
sinä olet minun lEsuxeni: O mmgä kiwun, mingä kärsimlsen, mingä tuffau alle
olet sinä kuitengin, minun
itzes
Ms
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ltndanut! Kuinga täydellisesti olet sinä
mazanut minuu welkani! kuinga suuresti
ja woimallisesii ole,< minä sinulle welwollinen! mitä olet sinä minuloa ansainnut!
kuinga kauwas ylitze-käy kuitengin sinun
wktaudes kaiken minun ymmarryxeni.' kuinga taidan minä kaikesa ijankaikisudesa kyllä kijttaä sinua sen kaikkein pienimmän oso.n edestä sinun wmwoNas. katzon,
Kuhunga kasin mwä ainoastans
minun Lunastajani! mjn löydän minä meriset todistuxet sinun palamaan rakkautees;
sillä sinun selkästin on surkiasti raadeldu:
Sen päälle on sinun oma ennustuxes kir»
jottettu Merisillä bokstaweisia, kosta sinä
Psalmista huudat: kyndäjär c»war mil'mn stlkckm päällä kyndäneec, ja wakonsa pirkäxi tveräneer, (Ps. 129; 3.)
la, minun Wapabtajani! se lippu merestä. Sinun Pöwelis owat julmasti
suominneet sinua, ja sinä olet nijn kärsiwaisesii pitänyt sinun selkäs edes, sinä
hiljainen karitza! O! se on kuitengin yxi rangaistus kapinan-nostaille, lijton-ja
rauhan-rikkollle; se > tule mi':ulle, mutta
mccka siliun päälläs, että minulla
rauha olis, (Es. 53: 3:) Ne wahwat
olkapäät, joiden päälle Isäz on pannut
kaiken Herrauoen, omatj suomitut. O
Yhtä surkiata, mutta myös ynnä lohdu-

se
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tusta täynäns Spektakelia!

Sinä olet

lyöty Skorpioneilla/ nyt pitä minun a>
noastans kärsimän yhtä rakkauden-kuritusta. O anna tämängin sinun kärsimises ansion tulla minun hywäxenj! Etla
sinä'/ minun siasani, wastanota? ne haawat; älkön se ikänansa tulkon pois mi-

nun mielestäni!
Jos mwä edes pain tutkistelen koko
-sinun saastatoinda pyhää rnumistas, nijn
Minä näcn lumaludcn Tadcrnakelin siellä rippuwcm/ a!astm>za ja paljana, merellä yliprWoitttttma, syljella ja häpiöllä peitettynä. Sinä sanot itze, errä
pilka siirke sinun sydämmes, ja rvaiwa
sinua, ( Ps. 69: 21. ) O! ijankaikinen
pilka ja häpiä oli minun ansioni. Herra lEsu! minun täyty langeta hämmästynen, ja tulla mykäxi sinun rakkandes
liekin edesä: O! että se saa tms minun
sydammeni yhten oikein alltualliseen liekihin sinua kotztan! Sinä sanot sijnä
22. Psalmifa: Raikki lNinun lunni 0wac eroiremc, minä lukisi!» kaikki min n luuni, ( 15. 18 ) la, tasä sinä o»
let oikein wenytetty pijnaus-penkin päällä. Kotkerimmila kiwuisa, kastttamättömimmasä tustasa sinä et taida lijkuttaa
itzias. O että minä nijn taitaisin kijni-

naulita minun

wcmhaa Adamiani rists-

hm,

(

W
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hin, ettei pienindäkän lijkundoa hänelle
sallittaisi, ja tosin rakkaudesta sinun tygös, nijnkuinsinä rakkaudesta minun tygoni olet andanut kijninaulita itzes! O
että minä nyt ijankaikisesti taitaisin koreilla sinun wiattomudes waateisa, sinun
werisen wanJumalan edesH kelpawaisen
puhtasa
ja
silkisä,
hurffaudes walkiasa
että sinä ristin paalia olet rippunut paljasna ja alastoina! kuinga monoa mittaa
sijtä kallista lunastuö» hinnasta näen minä juoxewan yli sinun kulutetun ja waiwatun ruummihis! Jokainen pi!ara siitä on kallembi, kuin koko mailma, jojokainen pikainen pisara huuta
weltani;
jokaimaxa minun suuren
pisara
nen
anoa uuden todifiuxen sinun
tutkimattomasta laupiudest.is ja armosias. O! kirjoita minua sinun sydämmehes stnun werellas, että minä kaikisa
kiwuisa taidan ajatella sinun päälles! kirjoita minua sinun werelläs eleman kirjaan, nijn tulen minä HYnMe mielelle,

sara

wielä kuolemasakin.
Nijn mahta sijs minun silmäni kään,
dä itzensä, kuhungapäin se tahto, näen
minä kaikisa ihmet sijtä puhtahimmasiä
sinun
lEsuxen rakkaudesta, josta myös
arvattu kylkes on yri totinen todMaja.
O si»»ä autuuden kallio, mingä tallin
B 5
raon
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raon löydän minä sinusa! yhbeu oikian
mäen-rotkon
sjlle, oikian

pois

hukutelduille, fyhkyi-

rauhan-linnan ahdistetuille

sjeluille, oikian wapa kaupungin waiwaisille pahantekiöille. O! nyt taidan minä oikein nähdä sisälle sinun sydämmees
luinga se hyppa ja pala rakkaudesta. O
-

yri wähä kyhkninen, minä tahtoisin wijpymätä nopeilla
sijwilla kijruhta itziäni sisälle sinun awatuhun rindahas. O sijwet! sijwet! sijwet! tulkat tänne! tungeaxeni itzenj syn-

että minä tasa olisin

hädän läpitze, ja lendärem sisälle
lEsuren sydämmeen; reikään keihästä.
Sijwtt! sijwet! sijwet tänne! Weren ja
weden näen minä wuotawan kahdesa
Tämä on se joka tule wedelwirrasa.
Ia ja werellä, lEsizs Chi istns, ej wedellä ainoastans, waan :vedellä ja
werellä, ( i loh. 5: 6. Laske itzes fen
nin ja

)

alle, minun sieluni, että tämä Veren
wirta pesis sinua kaikista sinun synneistäs, ja tämä puhdas wcsl puhdistais sinun oman tundos kuolewaWa töistä
( Ebr. 9: ,4. )
Ia pane uffon suu
tämän
elämän lahten tya,ö;
turwallisest!
tätä
ime hallulla
kallaa weren Balsamia,
juo haluisesti ja janowaisencl ssta woiman,wettä, joka wnota lEsn.ren fysje-

M, älä anna sinun mahdottomudes

e<

siäa

D)o

M sima;
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SyndWe tule tämä ter-

wellinen juoma:

He tarwitzewal sitä.

Nyt, minun' walittu WapalMjcmi,
on wielä jäliltä minulle, katzella sinun

siunatutta

jalkojas. Ne jalat, jotka mj-

den waiwaist/n, sairasten, onduwaisten,

fokiain, kuuroin, mykkäin, spitalistsn ja
rijwattum hywäri, owat käynneet mjn
monda rastasta asteletta/zsaattaxensa heille awun, ja, jotka astöin tawit sen Merisen kuoleman-käynnön; ne, jotka merellä owat merkinnet meille tjen ristin wyö, ja ristin tyköä taiwafeen, ettei kut-

kan waiwainen ulkomainen matkamies
makdais exyä tällä tjellä; Jotka owat
meidäi synnin .-affeleitamme
sowittanet
ja pyhittänet meidän kärsimisemme teitä; ne jalat owat lawistetyt. Naulain
tejat näen minä niilä, kiwistelewäifet
naulain reijat, kiwistelewäisen pistoxen
kandapaähan silhH wanhalda kärmeldä.
kari wakaista wapa, kaupunqia, jotka
kaikki kuningalliset linnat woittawat: Kallit haawat, jotka minulle hywaxi lyödyt
ewat. Arwamatom' lEsuxen weri wuota' niistä, o Vapahtaja, o Lunastaja,
o ijankaikinen armahtaja, SinZ käsittämatoin, ,'tze-oliwainen rakkaus, Sins
leppiäs syndisten ystäwä, Immanuel,
Jumala meidänl kantzamme, sinä oikia

VEfus.

gs
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o

(

lEsus, sinä toinen Rdami, sinä hywä
Paimen, sinä' suuri ijankaikinen Kuningas, sinä hywin koeteldu laupias y«
limmäinen Pappi, sinä totinen Prophe«
ta/ sinä Jumalan Karitza, rasitettu kai«
ken mailman synnillä, minun Autuaxi-

tekiäni, sinä Mestari

auttamaan, minun

Goelini ia weren-sukulaiseni, sinä siunattu pää sinun jäsenilles, sinä ijankai«
kinm Wapahtaja, sinä Karmen-potkia,
sinä woiton-Ruhtinas, sinä weri-ylks,
sinä walittu monen tuhanen seafa, sinä
«voimallinen kuoleman woittaja, sinä tse
Isän tygö, sinä ijankaikinen totuus, sinä jalo elämä, sinä Herra, joka olet
meidän wanhurssaudemme, sinä salattu
Wijscvus, sinä täydellinen vyhys, sinä
wakainen Wapa-Kauvungi, sinä rakkauden Magneti, sinä kaunein ihmii
stett lasten seasa, sinä kunnian kirkkaus,
sinä oikia Naziri, Jumalan walittu, sinä ihmisen Poika, sinä Jumalan Poika, sinä ijankaikinen Isä, sinä rauhan
Päämies, minun Neuw nandajani, minun woimani, minun Sanqarim, minun wakwa Linnani, simi yhteinen lää«
kitns faikifa sielun taudeila, minun elämän-leipäni ja juomani,! sinä elswä
lähds kaikeen autuuteen, minun walkeu»
deni pimeMsä l minun ilom kärsi mile»
,

st,

)

o
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sH, minun Edestvastajani, minun Puhe<
mieheni minun wijsaudeni, wanhurffau/

deni, pyhydeni ja lunastuxeni,. minun

armo-istuimeni, minun rauhani, minun
ylläni/ minun wälimieheni, sinä oikia
synnin uhri/ minun! wäkewydeni, minun
lunastus «hinnani, minun Opettajani ja
Duomarini, minun sowindoni, sinä kaikkein-korkein lahja, stnä kaikkein tawarain
tawara, stnck korkkein Kywä, sinä awuin
Speili, sinä kallis Pärly, sinä taiwallinen tawara, sinä autuuden kallio, sinä
kallis kulma-kiwi, sinä kaikkein kappal,
sen Perillinen, sinä kirkas koin-tähti,
sinä ijankaikisyden sywys, sinä uston al-

sinä iMkaikinen sana,
ssnä kaiken täydellisen
hywän käsitys, sinä oikia Wijna-puu,
sinä sjeluin Pispa, sinä niiden pybäm
tawarain haldia, sinä teurastettu/Karitza, sinä walkia ja punainen sjelun ystä?
wa, sinä lijkkumatoin toiwon ankuri,
sinä kukkainen Saronisa, sinä Ruusu larosa, sinä olet ynnkertaisten warjelja,
koitto ylhäldä, yxi elähän puu, sinä
kaja ja täyttäjä,

joka kannat kaikki,

kaikkein Esi-kuwain totinen wosta-kuwa, sinä rauhan Linna, minun wahwu,
deni, minun kiloeni ja sangen suuri palkani, sinä kaikkein-wijsain Salomo, sinä autuuden Sorwi, sinä koitto ylhäl-
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dä, sinä liiton Engeli, sinä! Wijnakuurnan Votkuja, sinä Esikoinen monein
weljein seaia, sinä sen taiwallisen Isän

ainokainen Poika, sinä ristinnaulittu, si»
nä syndein pois pyhkiä, sinä kuoleman

myrkky, sinä Helwetin surma/ sinä lu«
wattu sjunattu Waimon sjemen, sinä
makia turwa, sinä' Jalopeura! ludan
sugusta, sinä lehen juuri, sinä omenapuu, täynnäns hedelmiä, sinä meidän

outuudemme Päämies,

sinä ylösnouseloppu, sisinä Sintti ja

mus, sinä A ja O, alku ja
nä kallis silmän-woide,

Stempeli/

sinä

SulMaja,

sinä wanhut-

ssas Palwelia, meidän ijankaikinen sjunauxemme za oikkia elämän Kirja! O
että minä taivaisin sinun ristis alla kuldaisilla bokstaweilla kirjoitta kaikki sinun

kunniatliset

wirwottawgiset Nimes, jotka owat »vuodatettu Öljy (Kork. Weis.
3-).' Sillä he näkymät minulle tulewan' nijnknin sijhen paikkaan, kusa si«
<iä itze tysfä olet stzttanut, mitä sinun
Nimes todistamat sinusta. Ia totisesti,
nijnkuin sinun nimes on, nijn on myös
sinun Mores hamaan mallmaan äärihin. Täsä sinä osotat,! ettet sinä kanna joitakuita paljaita nimiä, waan nimi
ja työ sopiwat täydellisesti sinun tykö,
näs yhten, ja, sinä teet wielä käsittä?:

zZ
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niolet
sinä, minun ystäwäni! minun ystäwäni,
jlnä olet senkaldainen. Näin olet sinä
minulle ja kaikille nijlle, jotka sinun
kauttas tulewat Isän tygö, tullut ijankaikijen autuuden syyxi. O mikä arwamatoin Wapahtaja on minulla fnitenyin
O että minä nijn hiljan olen
sinula?
oppinut tundemaan sinua, sinä korkiasti
viistetty kauneus, ja en ole ennen kutzu»
mtt sinua minun omafen», sinä totinen
»valkeus ja makia lepo! Set ke minulle
kipiätä, minä murhedin
ylitze, Mä
hiljan,
minä mm
olen rakastanut sinua.
O! että minun hengeni saattais, Ack!
los saattais! O! jos nrMn saat,
tais oikein kcMsa
pitää sinun, ja
perään,
ikäwöitä
että pubtalla uffon
kädellä omista itzellensH senkaldaisen rakkaan pantin hänen autuudensa päälle!
O! että minulla tähän M nijn paljon
halua ja nijn monoa woimna, kuin minä tarwitzen! Kuitengin sinun ristis alla
taita minulla olla kaikki: Sjella on stli
oikia kokous-paikka kaikista autuuden tawaroista. Ia sinä, pyhsin tawarain Huldia, joka olet rikas kaikkein ylitze, jotka
sinua aurens huutamat, ja nijn mielelläs anpat/ riput sjella, ja ojennat sinun

mättomW enammi», kuin sinun
mes sanomat meille; Senkaldainen

sen

se

sen

arwosa

se

tveny-
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wenytetyillH werisilla käsiwarrtillas ja
läwistetyillä käsilläs, kaikki ne meille nijn
kallisti ansaitut autuuden tawarat, ja sinä l
sijnä siwusa: Joka
tahto, hän ottakon, ja tosm lahjaxi»
O rikas ja andeljas Wapahtaja! Anna
sijs minulle ensist yxi sydän, joka halaja, wastan otta, omista itzellensa, pitä,
oikein käyttä, ja autuallisesti nautitze sinua ja sinun tawaroitas: Ia lahjoita
minulle myös itzes, sinä kaikkein lahja,
niin on minulla myös sinun kantzas, ja
joka taita tehdä minua aslnusa ja ijankaikisudesa
autuari. Ack!
iasa
Leppein Immanuel! Minä rukoilen wiela kerta, nijnkuin minun tutkistelemuxeni alusa, anna sinun werisen ristin-muo«
tos alati olla minun silmäini ja minun
sydammeni edesä, että sinun walwattu

ruumis seiso minun silmäini edesä, kssta minä syön, juon, käyn, puhun, ja
kaikesa muusa, mitä minä teen, ettei mi«
tän käändais minua pois
katzelemise,
sta, että minä aina oikein iloitzisin sinuia, että meri sinun pyhistä haawoistas
joka hetki läpi tunais minua, että minä
sijnä eläisin ja siinä aina liikkuisin; O!
anna sen nijn olla, nijn hywin kaikena
minun elinaikanani, joka wielä edespäin
on, kuin erlnomattain ja kaMrtalsella

sen

iwoimal-

W
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woimM, minun wijmesesa hädDni;

seiso silloin woimallisesti minun puolellani, ja auta minua, miehuNisestj sotimaan,
kuoleman ja elämän lcipitz? sinun tygös,
silloin pitH minun ijankcukssesii kumartaman, rukoileman, kijttäman, kunnioittaman ja ylistämän sinun nimeäs, ja
kaikkein ulos wa!i'tuin kansia »r?isaman:
Rarilza, joka reurastecru on, se on mahdoliiueir orcamaan
ja klmuian, ja wallan, ja woiinan-, ja wäkewyden, ja wijsauden, ja rikkauden, ja
vlistyren ja
ijankairisesta ijanraikijehen, Amen.
lEsuxen

muodsn tutkistclemus ristin paalia.

W. k. Autuas, jok' lEsust rakasta, :e.
katzelen, Pstawatan tutkl<
Most'siclen,ustonMunsilmall'lEsustan,
Kilin .ristin pM',

ja kilvun kärsei taall'.,
Nijn hauen muotons siilloinön,
sy»
dammci, ja miclei,, Rakastamaan
hand' walw,!'

Pilkan
2.

fans, Ia wcriscsa muods/ans,
paali' lyön Tcltani,; Katzon le<
3.
how«a, HcrraanV Kuningsstcn Kuningasta, lol,'
ylpiain tapty kumartaa4. Hän Kruunun ruman ' kaudapi, Iyfa kun-

nian Herra ombi. Se Kruunu kipiast lMwoitl
ta, Elt' weri kuin w.rta wlwta.
5-Ach! mitä näke siimani i Mun Jumalan

.
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ja luojani. Gun kaswos,! Mun Vapahtaja»,
taall prijstoitttan.
6. Se Kruunu sinull' annctan, Ett kunnian
Kruunun kauda saan; Sun tafwos pcitctt' syl»

Werelläs

jella, Ett

saan sun nähdä Malla.

7. Gun jalkais eteen

heitän

sjcll',GenKr»«-

»un, jongas annat meill,, Ett paas tääll' oli
waiwattu, Orjantappuroill' Krlninaltn,

8-Pon kaste

snn

paas hjuxisa: Se o»

taynn'

werta, haawoja; S« kannat pallnikoisas nyt,
Ne kaunit wcren Rubinit.

9..1E>«!

ne kyhkyisen siimat, lotk'oli,t sangen

lcppint, Nyt itkust, syijest, walteudcns
nut ja kirkkaudens,

ic?.Ne

silmät mun wak!!utt<iwat,

su, armos katzahd«t, Mun puoleeni
san, Ia aulat aina h^däsän.

Kadotta-

Etts,

mun

lE'
tusta-

Ne postet, joit' sun Moisiames, W?tta
Vncin kaunisiuxccn; Kuing' owac he «yc waljcnnett, Hjell' ja wcrell' tahr^ttit?
12. Nälnät posstt
ofottawat, Ia sulozscsl
Mull lupaw.tt, Ettci mun pidä hnpcmä»,
iloli' luu «ces käymän.
13. Waick' mun kaswon' «alkcnc tääll' Kua<
lcmas, luiteug' ijät' sjcli', Kuin Aurina, on pai,
stawa taas, Taiwahan »lvs pyhäin ftas.
punainen funs, lost wuo14. Sinun
t« uston perustus, Elon sana, jot' puhunut Olcl;
kuing on
waikcnnt?
15 Se oli walmis puhumaan, Armon sanall' lohduttamaan, Nnt' syndisiä hadäsans,
lotl' tunsit waiwan sjeluians.
16. Ettikka sille annctan, Ia sappi, jolla wn»vatan: I« waikk' ft janosi kniwllc, Edestan'
?u!tt,ng lttlhttf.
»7-An'
11.

ruusun

se

A)6

(
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17, Andex andamust Dyyta mull', Ia kaiklll'
kiyhill' syndisill'. Sun hunldes paall' wuodatett,
juur On armo ja lohdutus
»8.0 lEfu! Ann' suut' minulle, Mun wij»

suur.

meisclla hetkellä»!

sun

tahdon ijätkcksilles Suut'

Nijn

jalwoilles.
«nda, ja
19. Nck! lEsus kateus kokotta, Ia ristin
paalia nyt huuta: Tutkat, syndiset, lahoinaan;

luoskat tänne händ hakamaan.
20, Hän mun ja kaikk' on merkinyt,
käsiin vyäldanyt! Mun läwistttt' Vapahtajan!
Et sä sijs minua unhoda.

Sun jalkas, jotka'on käynncet, Moud'
Nyt näen ristiin naulitur',
wuotanex'/
Ia wercn
22. Ne jalat mua johdattakon, ?afaist' tiet'
myöden saattakon, ?äpstz' täniän surkian ajan,
Ijä:seen kuuniaan ja rauhaan.H
21.

astuneet,
rastasi astclbwirta

Päätoxcx, fyljesäns näen, Reijan, ja
kylki-haawa lEsuxen,
Mun
on.
23

iloitzcn; Sill'
suuresisjclun
lepo<sia

24. Sjcll' taidan olla pclkämät', Waiki' Sa-

syndi pehjattä; Ma olen wahwos Linnasa,
kyljen-haawa>a.
25. Ma näen kyljen reijäs sjcl!' lEfurcn sy<
dämmcn, ja wiel', Tas' haawas katzclcn mm«
Isan Jumalan sydandä.
.26. Tain kylki «haawan läpitze, Ma täälda
menen taiwaseen; Se autuun O on oikkia; Ej
st mua kostan exyta.
27-Nnt, lEsll, rgfas Weljeni! Ann listinmlwtos alati, Mu» silmin' cdcs seisos ain,
lan,

lEsuxc»

-

Sy'

tui» «>ä keliä mlnnä

saan.

28. Vjell'
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28. SM' tahdon Nistias

liclcll' weisata,
leluja

Pyhäin

K«ritzan

seas.

II»

wirren taiwahas,

uuvell

Hal-

Welsatsn samalla Nuotilla:
v.

i.

wercs autuas Olen, en muuta halaja,
WarifM
Kuin sitä wcrtä nautita, Jok' rikoxcn woi

parata.

1. Gen kautt' mä lunastett' olen, Sijt sai
sydän lohduturcn, Kost' tunsin itzen syndisex,

waiwaiser»

pyysin oma s awusa, Jumalan edes
seisoa; Waan sydän oli rauhatoin, Ain' lcwotoin ja onnttoinGijwnx/ pyhax'
4. Mä tahdoin lulla

z. Mä

ja

hurstaxi: Waa»'tunsin

iuiteng'

Duomio»/Jok'

langcmnxest tullet on.
s.Mutt kostan, nijnknin syndinen, Turwaft
wereen, Joka sywist hnawoist wuosin Karitzansyndin,
ti, Mul!
buomion' raukrni,
6. Mu» sydälnmc» sai lepoa, Ma taisin silwcri ou wustanut, Kaikk'
loin nstoa:
mallmau synnit luonut.
7. Nyt päiwä pamaid sijs uston, Karitzan
weres rauha on. Hänen haawans ain' enäm«

män Kirkastcsan sydäinmesän-'

8. K o st' jotain johw micleheni, Kuin taidais
pettä sjcluni; Nijn turwan Kantzul wcrccn; Oe
wahwifta Ml»» zydämnttl,.
9. Mä tunncn tnrmelluxcni, Maon st sn lsh,
>,

dUtU,

U)o

(
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tutuxeni, Ett' Karitza tverens hjcll, O» laaki»
tps synnin hädäll'.
io. Sinn' sydän sisäll' otetan, Koritzan, wer<
ta halajan; Sen waiwois, haawois kuollofti,
Mä olen turwas, lewosa.

n. Nyt jokaitzell todistanen (Fck! jos kaikk
mailina ustois sen) Ett: joka etzi, armoa, saa,

Karitzan weres, haawoisa.
12. Nyt lEsu! weres kirkasta
ain' armesta; Ett' ustos sit' nautitzen tääll',Sip'
luin ma saan sua halat' sjell!
W. l. Rnin tirkxs Roin tähti

tt.
V. Inyt juur sadammesi, laulan sijt»

sista;

weisan
«aiwatust Miehesi', Sen haawoist
Sijr

werest, kuin on »vuotanut, Syndin:
pois ottonut, Ia sydändan wahwist».
Nyt ma Sitä Ajattelen, Tutkistelen, Till'se <m<

hätan'

da Elon, antuun minull' kand«.
2> Kallis ivcri, wirta '.veden! K?st ha» ando,
sydcn werc» Syndisten edesi» wuota, Gitte kuin Hän
andoi hcnqcn, Ia kyljesäns sai pistorcn; Taall
sydän valaa mahta. ?anne,
Suas tien'

<

nä,Ussos kanna, kaiken kuorma!, Lasse lWen,
Nijns saat armon.
,

3- Ej

nhtan apuu waiwaiM' Taall olis »llut
syndisil?',
ej wuotanut wcri: Waan näem
Hänen tustisans, Wercfansj niyös ja
sans, Ett armo» saadan peri. Se tas HädZi

Mcit' luhdutta, Ia wirwotta EydammcmmeMe»
li pmanda kMmme.
4. Siis on Karien wcri MV M' tarpellp

ne»

W
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nen wirta

suur'

)

o

(

W

Hätaisell'sydämmelle«,'

lokaitzcll

köyhäll' sjelull' myös. Jok' ej löyd' apua omgs
työs. Tunnoll' lewottomalle; Jok' ej Tydy Sij<
hen neuwoon, Ia iloon Mailma anda, Joka
«v« bingon meill' kanda,
5. Kaikk' mailm' ej mitan paina tok', Wcren
pisaran siihto»/ jok' Karihan haawoist' juore»
Kaikl' syndi, HM ja waiwa, Kuin omaa tun<
doan kaiwa, Hänen weresäns rauki, Kosk täs
Hädäs Edes käydän, Pyytän, köytän, Ustos
täällä, lEsusiausa listin päällä.
6. Ack! Kuullon sijs tääll' jokainen, Kuin hä<
däs on, ja syndincn, Sun rauhaas aiattcle. Kalihan weri ja ha«wat Gyndisil!' auki seisomat,
Wilelläns prijstottele. Tämä Taita Tyqöns we»
tä>Autuax' tehdä, kaakit', parat', Atttuun an<
daa ilman waarat'.

W. k.

Jo isutu

srmas aika,

«.

v. i.'

tahdon tutlMl' Sua, lEsn! waiwsit.». sas. Ia henaesa myös katzell' Sua puh's baawoisas. Tuffasi' sun sndammcsns, Maan
paali' heität suas, Ia fuures sjclun hndas, Wa<
litat waikiasi.
2. Hatam tundenut olet,
hikeen as!',

Me olem' syynä ollet, Ett lysdän kauhiast; Etts
Kruunun ruman kannoit, Ia kuolit ristin pää!l",

Kijtos sijs olkon snll'!
Ews meitä sill'
). Ketä nyt
«aiwn,
Tunde, ett'- duo»
snndi'
mitt° on: Ketä kiroxs lviel' paina, Hänclle siji

Tule
sanon:
Miestä,

Mstssa.

tänn', Katzcl' uskos,. Waiwatma
H«a tahto «uttaa tustasl Hän woi>i
4-Te,

R)o ( W
4. ?e, joill' on syy »välittä:
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Ej »Ie wiels

saanut luma!au Heng' teit' »voitta, Mil'
hän tahtonut? Hcm etzi sydändanne, Ett' ha»
sais maalata Teidän Vapahtajanne, Haawoisans
kirkastaa.
5. Jos tahdota» merkitä, Nijn kohta' howai,
tan, Mitä se w«i waikutt«,' Kuina' sydän woi«
tctan. Ruumis j« Sielu täällä, lEsuxe»' uhratan, Kosi' hän on! ristin päällä, Syndisij wa-

,»

pahtan.
6. Ristin puuhun yletin Jumalan K«r!tza!
Herätä monda Gjcluu, Saarnan kautt' kuoilo»
fias Sun wailvais palkan ota, Ett's ilon näh»

dä saat. Gun kallis «ercs wusta, loll' meitä
puhdistat.
7. Sun Henges lahioittakon Miell' uutta ar»
uwa, Ia alati saarnatkon Opin täynnäns' wii»
waa. Tapetuss' karifzasia, Kuin syndimme k«n«
t>oi. Pelasti kuolemasta, Elämä» meill' «ndoi-
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