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Jumalan töitä pitä korkiasli yli»
stettcknän ja julistettaman. Tobian
klrj. 12: 7.

En minä häpee Christuxen Ewan.
gelwmita; sillä se on Jumalan woi-
nm ttsttullekkin uffowaiselle autuw
dexi. Nom. 1: 16.

Minä olen sumin syndlsten seas;
Mutta minulle on laupius tapahtua
nut: että lesus Chrigus niinusa en»
sin osotais kaiken pitkämielisyden,
niille esikuwari, jotka Hänen paäl.
lensa pltä uffoman ijankaikkiseen elä»
maan. 1 Tim. 1:15, »6.

Mutta Jumalalle. Ijankaittisell.
Kuningalle, Kuolemaitonmlle ja Nä
kymattömalle, ja ainoalle Wijsalle ol-
kon kunnia ja vltstys iankaikkisesta
tjankalttisehen/Amm! 1 Tim-1:17



<Winun kainosa ja heikosa nuorubeni iiä<
sä, olin mincl yxi hiljainen jakuuli»

ainen lapsi: waan sielun puolesta nuttu,
nunna ja kuoUunna.

Minun yhdexännellH wuodeNani oli mi»
nulla joku liikutus minun sydämmesilni,/ja
tunsin ettck minun jotain puuttui, jota en
minä itse tiennyt, mitä se oli; Mutta mi»
nun toisella toistakymmenellä wuodellani,
ja kossa mincl kerran luin Wapahtajan
wuorella pidettyä Saarnaa, josta pnhu»
tan Mattheuzen s, 6 ,a 7 Luguis, tulin
mins täydelliseen wakutttMi stjta, etten
mmc! ollut lesuzen opetuslapsi, ja että
minun sieluni ja Christilltfodeni kansa pa»
hoin seisoi. Minä tunsin ja pWin kohta,
ettlj jos sijnä lilas ja laadus pitä oltaman,
kuin lesus samafa paikasa opetjä/ja bci«
nen opetuslapsildans waatij: mm kii mincl
ollut heidän lugusans, waan sitcl wastaan
Phariseusten jaKirjanoppineitten joukos,
joidenga ulkokullaisutta Christus samafapaikasa niin silminnähtclwcisti ilmoita ja
yxiwMiststi nuhtelee. SM ajasta.olen
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miuä sekä tiennyt että uskonut, että minä
olin yhdes wiheliäises ia waarallises tilas,
josa minun oli mahdotoin että taita autu»
ari tulla.

Minä tulin ysöökaswatetuz', kirjan opis,
ia siinä siwus ei

tietoon, waan myös Hiljat,
sten ia siwiään elämään, zosa minä tulin
warjclluxi snnnelstä ja ,erhet»Mä, jotka
lvalitettäwasti monen nuon»,
kai le n

Tämä teki, että minä tulin pidetyri ja
katsotliri oikiari Jumaliseni nuorukaljcri,
ia ufcin yhdrrshiliaisnden estmerkiri ja ku«
woz'i ylistetyn. Mcklc, miiulllajo silloin .oli
täydeMnen lieto ja wakntus,että senkaldai'
nenylistnsei minuunkojkcnut, jaectä minun
sieluin kansa »valicettawasti pahoin oli laita.

Minun kahocranncsa kolmatta kymme,
nesä wuobesani tulin minä Hcrralda ar,
mosa ctsstvri, ia niin woimallisesti kasite-
tyxi, että minä minuil hengellisestä unesta»
ni laydelliscsti ylösherälsin. Silloin wasta
miiul oikein hawaltslil mimm sywän syn<
nin wiheliäisodeni, minu!' riettauden!', ki»
lon-einja kadotuxeni. Minun ytösnerä»
tctty omacundoni' tuli tarkemmari sisälle»

>man, ja argemmari että tundenman
z> i-un siindini turmelusta, minun pois
poikkemistani Jumalasta, minun rakkaut.

ta?
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tani mailmaan ja minun lihallista sisuani
joita minä katsoin ja pidin niinkuin nu<
nun sunrimbana syndinäni, ja syynä mi.»
nun kadotuz'ceni. Se oli myös mimm
täydellinen aikomiseui, että käändä mi,
nuani mailmasta Jumalan tygö, synnissä
wanhmskauteen ia sielun faasiaisudcsta py«
hyteen. Sanalla sanottu: se oli minun
täydellinen aikomiseni, että tulla siwiäxi
ja pyhäzi: mntta se oli wabingo, että tck<
mä tapahdui ajattomalla azaila, ja etten
minä' alkanut oikiasta päästä. Minä ajat»
telin, nijnkuin ihmiset nytt enimiten ajat»
telewat, ettcl Chrisiillisys seisoo itse tehdM

yhdesä siwiasä mielesa ja
sä; ja sillä miuä myös tahdoin Ma mimm
kaandymistäni. Minä ajattelin: ensin
tä oltaman siwiä ja pyhä, ennenkuin an
mohon/ wauhurssautcen jaauluttcn
otetlyi taitan tulla; ia se oli muum (shN'
stillisndeni/jongapcrän minä silloin py-l, l.
Lain kautta sai syndiminusaelämänpä
ylösherättäwän mmon kautta jäin minä
halun Jumalan kastoihin. Röm. 7. Seit
päällekatsannos tunsin miuck synnin wou
mall ja mallan minusa ja minun ylitseni,
ja sen paljota wäkewämmäm kmn joskus
ennen; waan myös sijnä siwus minun suw
ren woimattomudeni, että rijstää minua
uralle sen kahleista. Tämä HM, joka. mi<

3l 3 nu«
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nua ahdisti ja minun sydändäni lewotto»
nmxi saatti, pakotti minun Jumalan tygö,
että kerjämään ja rukoilemaan päästöä mi-
nun synneistäni ja nijden anderi andamu»
sta; nijnkuin myös wapautta ja pelastusta
synnin herraudesta ja mallasta, joidenga
ollaMinä makaisin. Minä sain myös itse
totudesa lohdutufen, josta minun lewotto»
mudeni pysändyi, ja minun aikomisem, et»
la kawahta syndiä ja elää pyhästi, uudistui
ja wahwistui. Se oli kuitengin wahingo,
että minä pidin tämän tilan täydellisenä
käändymisenä; sillä tasä ajatuxesa minä
seisahdin jaannoin stllans olla, sen siaan,
kuin minun olis pitänyt edemmäfi mene»
män, ja etsimän että tulla likemmaldä tu,
luzi kansa, ja oppiman tun,
dcmaan Haodä täydellisemmasti nijnkuin
minun Wapahtaiatani, Herraani ja sielu»
ni Vlkä»); Waan en minä tiennyt, että
senkaldainen lesuren Christuxen tundemi-
nen ta tuttawus Hänen kansans, oli tar,
Pellinen, ja en mmä myös ymmärtänyt,
että se sama minulda puuttui. Christilli»syden «a lumalisuden salaisus,sijtä Ristin»
naulitusta Vapahtajasta, Hänen Were«
stäns ja Haawoistans, olit minulle wielä
zundemattomat. Historiallinen tieto le,
sufesta Cliristuresta, HänenKärsimisestäns,
Werestäns/HaawoistansjaKuolemastans,

»li



oli tosin minulla ulottuwainen; waan en
minä ymmärtänyt, että koko Christillisi)s
seisoo sydammen eläwäsä tundemisesa ja»en
koettelemuxes uffosa; jongatähden minä
myös, ilman että tulla yhten sisälliseen tut.
tawuteen, yhteyteen ja yhdistyneen ien ri«
ssinnamitun Wapahtajan kansa, elämään
tundoon Hsnen ft>wittawaisesta, puhdista»
waisesta ja sydandä wahwistawaisesta We<
restäns, pysywaiseen sielun rauhaan ja le<
poon Hänen pyhisä japyhittawäisisä Haa»
woisans/ ja sydämmen totiseen taiwutta»
miseen ja nöyryttäunseen, siinä autuollise»sa tilasa,josa yhden syndisen itsens pitä
tämän: alc/tln lumalisuden työn toffeila
tawaUa, ia tahdoin, mznkuin minä jo sa»
nonut olen, kohta tulla siwiäfi ja pyhöxl.
Se on: minä tahdoin olla pyhä ilman Ie»suxen Weretä,ja niinmuodoin ilman rut<
tawutta sen teurastetun JumalanKantin
kansa, ja hurstas, ilman yhlä, Han:n We-
resäns, ylöswalistettua ja pynitettyä jn,
dända. Minä tahdoin tulla suureni pv-
häfi, siinä sias, luin minun olis pttänyt
ahkeroitseman että tulla piffaisezl tomuxi
ja mitättämäfi sylldisezi. Mutta silloin
wasta alkoi oma työn tekeminen ja tnstal.
linen waiwaminen itsewaikuttawaisesta py«
hydestä, puhtaudesta ja nmhan warjelemi»
sesta omasa tunnosa. Minä tunsin tosin

«4 . pa-
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paremmin itseni, kuin että minun olis pi,
tänyt taitaman luotta itse päälleni: Iu«
mala oli minun pakoni, Hänen tygöns mi»
nä menin: Minä kertaisin armoa, ja mi-
»mn ajatufeni jälken, en tahtonut mistän
muusta tietäkän, kuin armosta; mutta en
minä armon kansa ymmärtänyt Jumalan
lembeytta ia suosiota Wapahtajan tähden,
eli yhtä etäwäzi tekewätä ja sydändä »vir»
wottawata tundoaleslixen Werestä laKuo»
temasta, ja sitä, sen kantta tapahtunutta
lunastusta; waan minä ymmärsin armon
kansa woiman että kuoletta syndiä, moi,
man että elää pyhästi ja woiman että sila
kuuliainen ja uffoUinen armon ylitsewoit»
tawaisutta wastan Lain kautta; ja tämän
woiman^uskollisnden jakuuliaffuden pääl-
le, oli minun rauhani ia sieluni lepo pe<
rustettu. Mutta että uim oli, sitä en mi<
nä silloin aiatellut engä uffonut lähes tu,
hatta penikulmaa. Minun luuloscmi pe»
rustin minä itsiäni sulaan armoon, ja olin
sijnä aiatuzes nijn kiinnitetty, kttän,mitä«
max, olisin tainnut kuolla sen päälle; mut»
ta kaiken tämän alla, oli koko minnn elä»
mani yxi silmwnähtäwä koetus sijtä, että
minä itse työsä rakensin minun auludeni
oman w<uihurstaudeni ja teko-pyhydeni
perustuxen, nimittäin oman nimitetyn us»
tottisudeni ja ktmliaisudem päälle; sillä
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yzl ainoa ussottomus ja totklemattonms?
eli pxi ainoa rikos taisi kukistaa koko mi»
nun sieluni lswou, ja saatta minun sydäiw
meni sensaldaiseen sekannufeen >« HHri-
tMen, ettei se enämbi tainnut itsiäns has-
lila; josa tilas minä nijn hämmästyin ja
usein kokonans epäilin, että minä olin luu»
ri lähes ylenandamaan kaikki, koska se nä«
kyi minulle mahdottomani, että kostan tulZ
lä läpitft. Ia ehkä minä armon kautta,
joka tämän minun oman waikutulem alla
totisesti työtä teki minun sydammeni pa.il,
le, senjälken iällens leikin määriin wir»
koisin, nijn ei se kuitengan edewmazi u»
lottunut, kuin minun ustollisndeni ja knu«
liaisudeni päällä seisoi. Sanalla sanottu:
minun rauhani ja sieluni-lepo HMlytt yh»
den löyhän ja wissittöman perllstuxen pääl>
lä; minun svdämmelläni ci ollut nstinpatck
fas, johon, hän olis tainnut händälzs kyn»
nittä, waon minä iloitsin itsiäni saiaiftstz
Minun luullun pyhydeni ylitse,, lottr tar«
kasti waari) yhdellä MapaUajata ja Hck»
neu sowindo Uhrinsa, Werta jaKuolemaa
wastan, kylnuMffoifella ja kowai-a,
yhdellä epäustosta ja wihasta, Wapabta°>
jata ja Hänen Ristiäns wastan, taytetyliZ
sydämmellck. Mmun hurlkauvellmli M
lumalisudellani, ehkä kuinZa
nm jg tttiney st sama o.li olewMK, ei H
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lut yhtän enänlbätä turwaa ia kilnnitystll,
ruin minun sieluni rauhallakan, jaitse pe,
»ustuzesa ei se ossut muu, kuin, nijn sa»
noen. paljas paikattu ja jatkettu työ.

Tainkaldaisen minun waiwallisen työni
kautta, tulin minä jobikin kauwas teko-
pyhydela; Mutta mitä hyödyttä pyhys yh,
desä,WapahtajanWerta jaHaawoza wa»
siaan, wierasa, kylMkiffoisesa ja tunde»
mattomasa sydsmmefä? Se on peräti t> h-
ja ia turha, että waiwata itsiäns omalla
parannuzella, pyhydella ja hurffaudella,
roska sydän ei wielä tunne Wapahtajata,
ja et seiso eläwäjä tundemisesa ja nautitse»
misesauffosaHänen Werestäns ja Haawoi,
sians< Ia niinmuodoin, kosta minulla ei
ollut elämää siltä eläwäzi.tekewäisesta Il>mssen Pojan Lihasta jaMerestä, jalämbeyb
la' Hänen lämmittckwäiststä Haawoistans;
nijn mins enämmm ja enämmin kylmen»
nyin, ja wihdoin iällens peräti unduin.
Mutta Herra, joka on täynnäns armoa ja
uffollisutta, ja ei anna temmata <« wetäa
yhtä lammasta, jongaHän kerran on löyn,
l»yt, Hänen kädestans, Hän ellei minua
jällens uudesta, ja johdatti minua sen woi»
mallisen ja läpitfetungewaisen Ristin faar»
nan kautta, jonga minä sain kuulla, yhteu
uuteen ja perustettuun käändvmiseen Ie»Wen Weresä jaHaawoisa.
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Tämä» Ristin saarnan japlchen kautta

sa-kosta minä eteni asetin ja mieleni joh«
datin sitä sowittawaista, eläwäxitekewäi»
stä,pyhittäwclistä ja pelastawaista Karitsan
Werta, ja sitä sen kautta tapahtunutta lu»
uastusta ia sielun »vapahtamista, tuli mi»
nun sydammeni uudesta kMetyri, ja ha»
nen tunnottsmudestans ja kylmäkiffoisu»
destans sitä ristinnaulittna Wapahwjacs
wastan, ylösherätetyxi. Silloin tulit mi-
nun syndtni lesusta minun Wapahwla-
tani kohtan, ja nunun janomattomat ri-»
kozeni Hänen Armons, Werens ja Haa-
wains wastan, ja koko minun epältffoni
ja sen kadotus ilmoitetut ja julki. MinH
tunsin minun eroni Vapahtajasta ja mi»
nun epätietoni Hänestä, sydammen falai»sen wihan Hänen Ristins tygö, ylönkatsen
Hänen Wertans wastan, minun ttmdenlat»
tonmdeni Hänen Haawoisians, minu«
poisoloni ja eroni Hänmkyfjestäns,
nun wanhan sisälle juurtunen oman winp
hurj?audeni, niinkuin koko syyn mwtm
kylmäkistoijuuteln Wapahtajata /s H 5 new
ansaittua wanhnrffauttans wa,?an, mnnm
teko«pyhydeni, jola jaatti minun Kimm-
lyömään ja hytkämään pyhitystä leftuenl
Weresä, josa tn jonga kautta me amemstj
taidalnme tulla. Minä tunsin
«mun poisolonl Uw>Karitsa» NMH m



eroni Hänen kansakäymisestäns, jaminun
taitamattomudeni Hänen Nistins, wai-wans jaWerens muodosta. Sanalla sa»
nottu: en minä ollut uskonut Wapahta»
jan päälle,waan Händä jaHänen Meri-
siä Haawojans jaKuolemattms laiminlyö,
nyt, hyljännyt la ylönkatsonut, se oli nytt
minun syndini. Ei minulla Händä mu
nun omaisutenani ollut > se oli minun köy,
hydeni. En minä Händä tundeuut, se
oli minun kadott^eni.Katso kuinga se käypi, kosta oikein opi-
tan tundemaau Hdämmell epäuskoa. Tck,
män, nimittäin epäuskon synnin
tulin minä oikein syndisexi; köyhyden täl><den, inmittäin sen, ettei minulla ollut Ie»susta, tulin minä kerjäläisexi, ja tämän
mainitun, minun päälläni makawan ka<-
dotuxen tehden, minä wasta tulin oikein

ja niinkuin tainkaldamen ha»
däs !a aydistuzeö olema, ja synnisä maka-
wa syndinel,, heitin mmä itseni Wapah»
taian zalkain juureen, ja ikäwönsm mielet
läni pch''si»ri, wapandetuxi, rauyoitetlizi
ja rawnu/z tulla. Minä tunsin minun
syndini, syytin ia annoin itseni kaikkiin
wikapääri ia walitin Hänen edefäns mi»
nun h.'>iä»>i. Minä lukoilln andexiawdamusta, elämää ja sowindota UKri Karit»san ttlhden Hänen Wcresäns ja H«olema,



fans ia lepoa Hänen Haawoisans. Mins
itkin mimm sondeini ylitse, joidenga täh,
den lesiisen Weri oli wuodatetuzl tullut;
ja silloin ei olNtt Wapahtaia, se suloinen
syndistenMämä, minusta kaukana. Hä»
nen rakkaudesta palama sydämmens oli
mieluisembi minulle andamaan, kuin mi«
nä mastanottamaan. Hän kutsui, minua
tygöns Häneli Werelläns, Haawoillans
la Kuolemallans; Ia juuri se, oli lääkitys
minun sairaudelleni ja rawindo minuil
ncltjästnneile sielulleni; ja siiloin olin minä
myös kylläp sairas, näljästynyt, isowainen
ja hätändynyt, että awoimiua käsillä wa,
sianottamaan sitä' tarittua lääkitystä' <a sie<
luu rawindota. Hän liäki minun edcsänK
minun weresani matamana ja yhtä armo»
katsandota keriäwäna j>a odottamana; ja)

minä sitä kaikkein wähimmän taisilt
toiwoa ia odotta, beitti Hän yhden ssuna»
tuu ja siulunvaisen katsannon minun pääl»
Kni, Hän asetti Itsens minun eteni Hä-
nen lisiinsä muodosa, Hsn »läytti minulle

Hans» Haawansa, naulaus ar»
wet ja awaitun kylkens Hsn sanoi mi»

- null«: kaikki omat sinun tähtes; st,
nun syndis omat sinulle andexi annetut;
rauha olkon sinulle

Heti sain minä Hcknsn nähdck henZesis
nsttnnftMtuna, ja katsella Hänen Haa.
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»voitettua Ruumistans, Hänen sanomat,
tomia wannejans ja naarmojans,
Werta,wuotawia Haawojans ;a HänenKukkumaista Wermns; ja heti sain minä
kuulla Hänen äändäns ia suloista tygö»
puhettans, ennen kuin minun Mämmenituli minusa palaman. Silloin minä kohta
ajattelin, että se oli Israelin, ja minun.
Lunastajani. Minä tunsin Hänen kohta,
että Hän oli minun Herrani, Jumalani
ja Vapahtajani. Minä taisin ujkoa, etts
Weri :a Hlwwat olit minun omani;ia nijnt
pian kuin minä tämän amttelin, uskoin i»
tunsin, tuli minun sydänlmeni
palawari, taipunez-i ja silmäni rakkandeil
kyt)neleistä wuotawazi. Minä makaisi!»
Hänen jalkams juures, täynnans ihmettä,
häpyä ja rukousta. Silloin wasta minck
«läwäldä tunsm minun sondini ja lesnxenWanhurssauden, minun kuolemani jaElä»
»nän lesuxejä, minun mahdottomudeni ja
lesufen Ansion, minun kylmäkistoisudeni
ja lesuxen Rakkauden; minun orjudeni
synnisä ja lesu?en wapahtamisen fijtck,
minun fangiudem jalesuxen
minun
nun ylitsen. En minä lkänäns oMisa sil,
misäni ollut niin syndinen, nijn rietas,
mahdotoin,ylönkatsen alainen ja nijnkirst»
wzjft eiMläns mmm W"pahtajamle<



sus minulle ollut nijn painama ja hyötyl,
linen, nijn suuri, nijn korkia, kallis/ rakas
ja siunattu, kmn juuri silloin, sijna' kuwa»
fasa muodosa, ja kosta Hän minun nijn
armoitti. Se eläwä tundo ja sywä paino,
jonqa minä' silloin sain, seka Vapahtajan
Ristinkuwasta, että minun syndisestä muo»
dostani, teki minun yhtä haawaa, sekck
autuazi, että myös syndiseri, nijn hywin
tytywäisexi kuin taipuliexikin. Saman
tunnon ja waikutuxen on lUmalan Hengi
elawilla bokstaweilla minun sydämmeni
tauluun sisälle kirjoittanut. Saman tun»
non ja waikutuxen Hän myös Itse warjelee.
ja uudistaa,Hänen woimaliiseUa>eläwäxi«
tekewäisella,jaWapahtajata Hänenßistin»
muodosa etenasettawaisilla sorm<!lans.

Sijtä ajasta on Wapabtaja ollut minun
Herrani, minun Jumalani, minun Imma»
nuElin, minunWeljeni, minunMörväni,
Minun Alkäni ja minun Sulhcuseni. Hän
on minun tawarnni/ ja ainoa tawarani,
kusa minun si)dämmeni on, itse minua
rakkambi ja kallijmbi. Hänen Ristins
on minun wakewydeni., Hänen WerensH
minun woimani, Haawans mi<
nun leposiKni Minun syndini owat Hcl<
nen Wanhurssaudellaus peitetyt, la mi-
nun sieluni H6ntn Merisellä pugullans
puetettu: se on nytt minun Wanhurjfau.

»en»,



beni. Milwn sydämmeni on Hänendistawaisesa pril?otus>Wereftnsä puhdu
stettu ja uudistettu: se ou minn!' pyhydeni.
Minä olen löytänyt ja käsittänyt leposian
Hänen se on minun rauha»
ni ja minun sieluni lepo. HHnen awaittu
kolkens on minun pakoni, johon minäsaan itseni kätkeä: se on minun wapah<
dureni. Hänen Ruumiinsa ruokki jaHänen
Werenfti rawitsce minua: se on minun
el.unz-cni. Hänen sydämmens on yhdistet»
ty minun sydämmeni kansa ja minuu sy-
dämmcni lällens Hänen sydämmens kan»sa: se on minun seurani. Hänen kauttans
seison minä tuttawudes Isäl, ja Pyhän
Hengen kansa: se on minun kansakäynw
seni. Wapahtaia minun sieluni Älkä, pw
hupi minun kansani, ja minä Hänen kan»
jäns, ja meidän puhemme on HänestäHänen poismenostans kärsimiseens, Hä<
nen Werestäns ja Haawoistans, Hänen
RlMäns jaKuolemasta ns: se on minun
kansa»puyeni Minä seison Hänen kawsans sisällisen yhteydefä ia ykdistyxesä; jH
ynnun rakkaudeni Händä kohtaan ei tah»
do, ja minun köyhydeni ei taida olla Hän-dä paitsi: se on minun ChristillisydentV
l Katsoja sawait!e, minun rakas Chnstit»tyui! misä Chrisiillisns seisoo, ia pyrij tul»
la tähän yhteyteen, ypisiyzeen /a tuttawu,



teen, tämän, meidän syndeim tähden Ri,
stin pckalKi teurastetun za uhratun luma,
lan Karitsan kansa) . Minä tunnen Hä«
nen, jaHäntunde minun; minä elän Hä-
nesä, jaHän minusa: se on minnn antu»

Minä elän wtywcksuä, ja tiedän
nyt .vasta, mingätähden minä elän mail»
masa, nimittäin minun Wapahtaianitah'
den,Ha'nenWerensä tähden, ja sentähoen,
että Hän on minun ostanut omarens,
Hänen tnö palkaxens, Hänen hi<
kens ja waiwans maxozi, yhdezi tallijzi
kiwezi kruunusansa, ja autuaji
syndlse/i. Sillä nämät kaikki minä olen,
ja kaikki nämät minulla on, nijnkuiu »ii»
heliä<ftllä syndiftllä, sulasta armosta le<

Weren ja Kuoleman tähden.
Minä olen syndinen ja peräti turmeldu,

lesuren Weren woima ylöspitä ja »varjele
minua» Minä olen tarwitsclvainen ia
köyhä, ja ei itsestäni mitan ole; maan Hä«
nesä ei minlln myös mitän puutu. Minä
olen wiheljäinen ja raadollinen, Hänen
armahtawainen Laupiudens suttcipi mi-
nua. Minä olen halpa ja yri
wainen', ja toiwon jokapäiwa tnlla hal<
wemmari ja halwemmaxi, silloin lesus
minu'.e tulis
kaliimmazl ja rcckkammazi. Minä olen
heiko, Hänen kätensä tartupi «WUn kasi.

nart.
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lvartteni alle. Minä olen kombastnwainen
ja langewainen, Hänen käsiwartens minua
ylöspilciwHt. los syndi minusa jällens tal)-
topi wirkoa, Hänen Kuolemcms sen kuo,
letta. Jos miilä tulen saastaiseni, wess,
joka Hänen kyljestälis on juosnut, pesee
minua. Jos satana tahtopi minua takaa
ajaa eli kiusata, Hänen Merinen Rindans
on minun kilpeni. Jos mailma wainoo,
Hänen kylkens on miliun katkbni, turwa»
ni ja wäpa«kaupuygjni. Jos minä kyl,
menen, H<?mn Werens minun MenKylöslämmittä. Jos sydän tulee sairaazi,
Hänen Haawansa wirwottawat ja paran»
dawat minun sydämmeni.

Sanalla sanottu: lesus, minun Ristin,
naulittu Wapahtajan, on minun k.ukki,
ja minä olen Hänen köyhä ja wiheliäinen
syndisens; waan kuitengin Hänesä, Hä-
nen Werens jaHaawains tähden au«
tuas syndinen. Minä isoon, lesus on mi«
nun leipäni. Minä olen heikko, Hmmt
Haawans owat mi-mn turmani- Minä
olen »voimatoin, Hänen Werens on mi<
nun tukeni. Hätändl)nyt syndinen lesustatarwitsewainen, ia lesus syndiselle hywan,suopamen, se teke yhden autuaan syndisen.

i Mos. k. 19: l?. Pelasta sinun sielus:sanoo Engeli Lothille, koffa hän händä
uloi talutti sooomasia. i Cor. i: 18, ;,.

Si<
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Sinun rcckkaudes, lesu Christ, Ni,n

palaa minua kohtan, Ettei woi arwat
kengän meist, Ei kieli pnh-ua kostan; Sijs
anim, että sydämmen Sun peraäs jällens
palaa,Sinua halaa; Nijn omas ain ole»/
Ia sinus pysyn alat.

Ah! lesu, wedä minua, Niin juoxen
kiiruisani,la hartast halaau sinua, Suut
annan sieluani: Sun huuldes jalost heku»
mast, Suo maistan wirwotusta, Wahwi,
stusta; Ett sodin ahkerasi, Tila! ivastaan
waiwaa tuffaa.
Matth.24:ls. »Cor.zlli.
lCor.2:2.Saarnaj.k.B:l4.Matth.i.6:!B.
Rom.B:Zl. Ps.s6:ie. Ps. n«:6.

Nolme Hengellisiä wirttä.
Ensimmäinen.

Welsaton knin: Isä meidän ylhall Laiwaa,.
joku Laissa nähnyt on, Saastaisen

sydämmens muodon; Sill' tahtoo
autta itsläns, Ia parat endist' elamääns;
Se ei ann' oikeut' lesuzell, Waan wai»
kutt' monel omal työl.

2. Mutt koss hän Laild on herstet, Ia
na'ke epäuffon sitet, Kans synnin synnix

ha»
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hawait saa, Ettei myös itstäns tai-d' mlt<
ta,. Tunde myös oikein tilansa; Nijn Ie»s«s on likill mmosa.

3- Kost Sielu ei tiedä ollengan, Mill
hän hänens taidaiö pelasta. Et llwta
oman woimans paal,Waau armoo
lesuxeld; Hän nämät sanat kuulla saa:
"Sun ussos sllNln pelastaa".

4. Hengen uuden le Sielu saa.. lestäentahtoo noudatta. Karitsaa uffos
Armon toiwotuu hawaitse. Haa plMl
kcwnil puretan/ lesureil Morsimnez- ««

moitetan.
5. leKyen helmas lepäpl, Hänen Ni<mesans waeldapi. Han uffos woimall

kaikkijn saa, Kuill Jumalan kässyi nou»
datta. Koff hau nain käytta elämäns,
Ej hän sijt' kerska icstäns.

6. Jos itsestäns taas ylpeilis, Ia toi»
stäns paljon kopeilis, Hänes koht Armo
waikutta, Ett puutteus Hswyll nähdä saa;
SM' omat tvöt pian unhotta / Jumalantmitsaan ainoast turwaa.

Toinen.
Neisatan k»in: les«,ren knolo wiatoin.

Sa' lesu listiunaulittin Mun tähten,
kans kuoletettin. U,kos Sun kansasnaulittu Mä-

2,
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2. Tm on se suuri salaisuus, Jost wuo«

ta kaikki mttulls Uffon kau< minun sie<
lullen, long ylits hartast riemuitsen.

3. Kost makaisin ,
Kyll to<

tuden cain hawaitsin;Waa>t Uman makm»
nestettä, Eng woimaa tunden' wähindck.

4. Nijn pian kuin synnin -duomio muil
Jimandui, hurstax aijoin tull; Mntt oma
<yö ei kelwannut, Eik rauhoit sydänd
taitanut.

s. En tunden' epauffoa, Jok synms
piti minua, Ia on suurin syndini. Oi'
kiat ustW pilkkaisin.

6. Nyt Armo on mnl! tapahtun', Ett
uffon neuwon päätetyn Jo ijankaikkiftl-
desta, Meil ilmoitettu ajasa.

7. Nyt on mu'l nsto, elämä, Lepo ja
rauha sielusa. Mun kadonnehen autw
den, WeresH löysin lesuxen<

8. Ko»flesus ristinnaulittin, Kirioitus
koht poispyhittin, Jok' oli meitä wasta«
han, Ett kaffyt rikoim Jumalan.

9. Tai kirjoitus mua peliäni Ia joka
hetki ahdisti; Waan nyt.on Lain uhkaus
lesureld tullut maz-etu),'.

10. lesuren pina ombi nyt Mun o»
man; sill Hän kärsinyt O»'/ ristin pääl»
lä edestän; Ei Hän siis ahdist tyMns.

11.Kaikkein edest Hän kuollut on, Jok'
maxo paljot' kallimd' on/ Kuin jos, ett'

l»ib
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kaikki ihmiset, Kärsin' olsit syndeins cdest.

i2.Kas seisoo suuri autuden, Ett tai-
ta ustoo sodäinmen Syndein andcz'isaamisen, lesuxen kaut' täydellisti!.

«;. Ett' olen langen lumalast, Iakästyt rikkon' irstahast; Kans epäuskos
waeldan, On andex annet Karitsald.

14. Koff syndin näin.sain andezi,
Koht uskon kautta hawaitsin, Ett henget»
linen elämä, Wiriter oli sielusa.

1?. Jumalan Hengi todista Svdäm,
mesän, nyt seliltä, Ett lesus on mun
lunastan', Ia Isän rakkaun mull ansain'.

,6. Kiitos IsäU, ,ok' Poikansa Annoi,
kiitos sull Karitsa. Kinos myös Hew
gel Pyhälle, Jok' annoi rauhan sielulle.

l?. Nytlesu ssnua rukoilen,.Etts ar<n«s annat minullen, Ett ustos pysyn
Sinusa, Ia ijät sinä minusa.

Kolmas.
Weisat«N samalla nustilla.

minua rakas lesuxen, Sull kan»
da nöyrän, kiitorcn, Etts olet mull

niin m moinen, Jok' olen sangen wai»
wainen.

Täyn olen sunnin wikoja; Mutt le,su pese minua Weresäs. Ah! Wapah'
taian! Ota minua syndist' wastahan.
3. Svndini haawqt tunnen nvtt;Mutt tie»

d«n,
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dän,Sull on wäkewpt,Etts werelläs mua
puhdistat, Ia nesten annat haawoistas.

4. Weres,ky!jestas morewa. Se ombi
apu ainoa. Haawais lähteistä woiman
tuon, Kost o!en heiko, woimatoin.

Ann nijs saan uffon, elämän; Myös
Werest, woiman wäkewän, Ett syudii
wastan sotimaan, Ia Sinus kijnni rip«
pumaan.

s.Kolk tmmen jongun puutoM, Aut
Ristis tygs pakenen, Siel' hätän armiast
katsahdat, Ia synnin kuormasi, wapahdat.

7. Aut uffoll päälles katsomaan, Sy."
kuins mua joudut auttamaan; Kuolos
tähden myös lohdutat, Ia wijmmein
rauhall iloitat.

8. S'ä autat minua puutoxes, Kans
kaikes hadas, totisest, Kosts Weres kaut'
»n«a pelastit, Satanast, synnist wapahdit.
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