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Mkkaat lesuxen Weljet ja Sisaret!
se jokapäiwäinen ja alinomainen

meidän Rakkan Herramme, Wapah»
tajamme ja Lunastajamme lesuxen Chru
stllren katkeran karsimisen ja kuoleman tut-
kisteleminen on niin tarpel!in'en, niin ter,
wellinen, niin hyödyllinen, lohdullinen ja
ylösrakendawainen; niin andakat tämän
asian olla teille kaikkein parahin, korkeim»
wast painawammasti ja aiwan angaram»
mast sydämenne päälle lassettu. Andakatse Pyhä karsimisen Historia olla teidän
jokapäiwäinen ja jokahetkinen läxynne, ion-
ga päälle te yötä ja paiwää teitan harjoi»
tatte; Et te sitä kllitengan ikääs taida u,
losoppia, jos tuhat ajastaikaa sen päälle
teitan harjoittaisitte. Se on yxi pOhjatom
meri ja ulosammundamatoin kaiwo lu-
maluden ja Taiwaan wijsaudesta.

Taulerus (yn muinaiilen Kirkon Opet»
taia) sano: Se joka oikein lukee ja oppii
sitä slawää kirjaa, lesuxen kärsimisestä ja

tuo»



kuolemasta, se oikein taitapi vmmärts kok»
P»hän Naamalun. Mutta se joka tätä
ei tiedä/ hä!!ä on aiwan piskainen, ja ei
olwigan walkeutta, Sentahden pitä mail»
man Wapahtaian woeilus ja karsiminen
oleman kaikkein Ctmscittyin ojennus» nuo<
ra, josta ei he hiuskarwaakan saa poiketa.

Minun rakkani! pitakät jokapäiwää tci»
danPitkänä Perjantainanne. losa ikä»
näns te seisotte ja käytte, makatte ja istutte?
kaikilla teidän teillänne ja polc>uilianne,joß
olette Kirkos eli kotona, Hofwisa, Raadi»
huonesa eli muisa Wi,rkahuoneisa, teidän
työ huoneisanne, ulkona tanderella eli ka-
mansa, wuoteUanne eli pöydän tykönä, ja
niin edespäin; nijn ajatelkat aina teidän,
ristinnaulitun lefuxcnne päälle, tutkistelkat
yhtä ja toista kappaletta Hänen Pyhästä
kärssmisens Historiasta. Olkat teidän aia»
tustenne kansa sen pöydän tykönä, joja Ie«sus söi Pääsiäis Lamban ja asetti sen Py.
hän Ehtollisen ijankaikiseri muiston Hänen
suloisesta kuolemastans, -

- - lonakuna muu»
na aikana jällens,andakat teidän, ajaturen'
ne mennä öljymäelle, ja katsokat kuinga Ie«sus makaa maan päällä, niinkuin yri wi<
heljäinen mato, hikoilee werta jussan hiesä:
kuinga Hän wapisee ja wärisee; kuinga
H,w kuolemcms tuffasa hartasti rukoilee
Is.iäns, ja itsens kokonans vlönanda Hä»
nen tahdons ala. Katsotat kuinga Hän
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sielä tulee fangituzl, sidotufi, fa pettäiälva
ludalda petetMi ia syndisten käsiin saate,

Mengat edespäin Hänen kansansViimmäisen Papin saliin, kuulkat ja katso»kat kuinga sielä Hänen kansans menctellän;
kninga Hän sielä tulee lyodyxi, syljetyxi,
taitetnzi ja kuinga kaikkein hirmuisemmasii
Hänen kansans käytetä». Tästä majasta
mengät Hänen kansans Pilatuz-en Naadi'
huoneseen ja Herodexen Hofwijn, ja katso»
kat kuinga Hän sielä'tulee, niinkuin yz-i ka,
pinan,nostaja ja kansan-wietteliä piialle,
kannetuxi ruoj?itufi, orjantappuralla kruu»
naturi, sulmituzl ja syljetyzi. Kuinga wih,
doin se surullinen kuolemantuomio tulee
Zcmgeteturi HH'nen ylitsens, ja duomituxisijhcll hirmuisnnbaan ristin kuolemaan, kay«
den ryöwarin kansa uloswiedyzl ia se raffas
ristin, puu pannuzi Hänen selkääns. Kuiw
ga Hän Golgatan wuorella tulee pal/asna
ja alastoinna kijnninaulituzi ristin päälle,
ja Hänen waattens pois ryöwätyzi; kuin-
ga HäN suurimmasa kiwusa Hallen haa,
woistans, rippu ristin päällä ja jällens syl-
jetän ja sulmitan. Mitä Hän on puhunut
ristin päällä. Kuinga Hän on armoihin
ottanut yhden syndisen, srykwurin), ja m»ssasa huunnut: Minun Jumalani! Minun
Jumalani! miM minun olet ylönandanut.
Kuinga Hän on andanut steluns Taiwal,
lisells Mllens ja ylönandanut hengeus.

Kuin,



Kuinqa Hänen Pyhä ruuniinsa on tullut
awamri, nsitkä ihmet silloin tapahduit ia
kuinga Hän wihdoin tuli lasketun hautaan.

Andakat/ minun rakkani, tämä Myrr,
ham-knippu,joka yö ja päiwcl rippua tei«
dämrinnoillaune, andakat se olla teidän kuk»
kanne jaruusu-knippunne jongapäällete hai«
statte, sillä wahwistarenne ja wirwottaz-ew
ne. teidM maipunutta urhollisuuttanne ja
ujkoanne. Ajatelkat kuinga teidän lesuren,
«e, teidän tähtenne, on itsens uhrannut
Jumalalle makiari haiuzi; nijn pitä myös
teidän ristiinnaulittu lesuxenne oleman teil<
le makia elämän haju.- Ah! ajatelkat kui-
tengin, Jumalan rakkaiden tähden,
ga sydammelliseili teidän on tei<
ta rakastanut, kosta Hän on andanut tt«
sens yhten pilkalliseen ja waiwalliseen ristin
kuolemaan, köyhäin, wiheliMen, ilankaik»
kisesti kadotettuin ja duomittuin ihmisten
tehden. Ah! rakkahimmat Christityt, aja<
telkat: että teidän lunasturenne, ja kallis
lunasturenne, ei ole maz-anut ihmisten, wäan
Jumalan Pojan weren!

Ettekös mm siis tahdo olla kiitolliset niinsuuren ansaitsemattoman armon edestä? jcl
ettekös imtt aina tahdo ajatella teidän le<suz-enne päälle ja painaa teidän kärfiwäisick
ja kuolewaista lesustanne, niinkuin yhtä.
sinettiä, teidän jodändenne päälle? ja sen,
Mä enämmn ja mieluisemmasti, kuin HanA 3 - M



itse anoo ja waati sitä teildä, ja sydämmel-
lisesti rukoilee, siinä, että Hän Pyyäsä EH»
tollisesans, senkaldaisexi.nluistofens, rawit,see teitä Pyhällä ruumillans, ja juotta tei«
tä Pyhällä werelläns. Senkaldaiseen mui»
stoon neuwowat myös tcitä kaikki Herran
Apostolit ja kaikki uffolliset Opettajat; sen«
tähden atkät andako senkaldaiset uffollisetwaroitnxet olla turhat ja laiminlyödyt.

Ajatelkat kuitenZin rakkar Christityt! tei»
dän sydämmisän on monena päiwänä ollut
kyllä tuhannet ajatuxet, pian yhdestä ja
fian taas toisesta, ja enämmitten hyödyt»
tömistä ja tarwettomista asioista, eli myös
Nuhista, ajallisista ja katowaisista mailman
astereista ja syndisistä asioista. Näiden tei'
dän moninaisten atatustenneseas, jotka jou»
kottain, yötä ja pätwää, sisälle' ja uloskäy»
wat teidän sydammistän, niinkuin yfi awoi»
seifowa ruokahuone ja krouwi, on usein ei
wälnngän ajatus ollut asetettu sen ristin»
naulitun leiuxen päälle; waan ainoastans
mailma, turhus ia mitätcömys. Ettekös
te mallaisi sydämmestänne häwetä, kosta
te, ajatustenne koettelemuxen alla, hawait»
sette nijn moina lewottomia ia tundematto,
mia wieraita.joidenga seas se rininnaulittu
lesus ei löydn ;a ei taita kohdelda. Te sul»
jette Häneldä teidän sydämmenne owen, ja
ette salli Hänen tulemaan sisälle, josa Ha'nkmtenM aina ja heUittemM seisoo
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ja tolkutta, rukoilee ja huutaa, että te awa-
jäisitte Hänelle.

Ah! woi nijn suurta kijttämättömytta':
muut wierat ia ajaturet annalle te tuhan»
nittan tulla sisälle, jotka knitengin saatta,
Watteille sulau rauhattomuden, ilottomu»
den, murhen, surun ja muut määrättömät
pahat; Mutta sitä ristinnaulittua lesusta,
joka myötäns tllopi ei muuta kuin sulau
ilou, rakkauden, lohdutuxen, lewon ja sm<

ette tahdo sMie päästää, elikkcl
waaditta ja pakotatte HHn en kohta ulos,
nijn ellei Han teisäsaa yhtä pysnwäistä ma»
jaa ja istuinda. O! tyhmyttä, O! sokeutta,
O l mielettömytta' ja hourutta.
Se ainoasi' ansain' on, Lhriftityn tTimee kanda.
Jok' ristin Christuxen ain muisto» otta anda;
long sielu Christuren kuolsld, wirwotetan, -

long puhe, ajatua sen n?oimald rvaaditan»
Ain ristin opis hän, muistoans harjoittapi
Ia sijtä mielellens walkeut ja rvoimaa tuöpi;
Naikk'hänen halumsa rakkaudest

palapi
pirun, lihan, mailman. Hänen awull'woittapi.
Hän puhuumieluimmast Cl,ristuxen kuole»nasta,
Rui» sielun Zlk,< its, rakkauden poydall' kästi
lain kuolon rooimasta. Hänen kielens lijkkupi,
Lhristuxen kijtorest Hänen suuns myös puhupi.
Sen «eaellus myös. sn, uskon asteieil' merkit'
Ia kuw» Christuxen, waeUuxesansa kimnit'.
Rakkaus ChristuxenHänd' aina waatipi
Ia warlluxesang, lumalisliden näytläpi

Nm ra!M IcMenWchttA 4 sen,



sen, kaikille Chrifiityille yhteisen Klminaal'
liftn Pappiuden woimasta rukoilen minä
teitä, <a minä rukoilen teitä sen ristinnauli»
tun lesuzen tähden, andakat tämä ustolli»
nen ja sydämmeUinen waroitus teisä jotakin
painoa tehdä. Andakat »xi wakainen la wil»
pitöin tutkisteleminen teidän Vapahtajan-
ne katkerasta kärsimisestä la ktlolemasta olla
teidän jokapälwäinen muisto» kasi»,ia paiwel
kirjanne, teidän jokapäiwäinen läzynne, tei»
dän myrrham knippuune, jokarippu teidän
rinnoillanne. Koetelkat sitä, Jumalan Ni«
mes! yhden kuukauden, ja tutkistelkat joka
päiwä joku kappale Cbnsturen Piinan Hi-
storiasta; teidän pitä totisesti/ Pyhän Hengen
lvoimankautta, tuleman ylöswalaistuz-i za y»
lössytytetyiri. Teidän sydämmeniirkylmäki»
stoisus jakangius pita katoaman, että te ystä
japäiwää,täsä Christien kärsinnsen tutkiste»
lemises, saatte huwitta za wirwotta teitänne.

Jos taas Paaston aika on ohitse men»
nvt, iona Seurakunnasa julkisesti lesurenpinasta ja kuolemasta saarnatan; mm tlet-
kät kuitengin,etta nzi Christitty iok>' päiwä,
jokapäiwä, aina ia koko muoden täpitse,
taita ja pita ajatteleman tämän päMe. Ot«
kat säästäkö töki hanoinßa teidän wanhw
teenne ja elämänne loppuun. Ettet te
ran mahda katua teidän huolimattomuttan-
ne; niin pitäkö tcidn, ristinnaulittu le-suzennemm ttidsn sydsmnuMjammstob
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sanne. MenM lewolle Hänen kansans eh,
tblla, ja taas amulla nostat ylös Hänenkansans, teidän pita' totisesti saaman sen
ylitseilottaMjmmcisellä kuolemanhetkellä.

Senkalbaisis ajaturis pitä lesuren toti,
sesti kirkastununna ilmoittaman itsens teille
kuoleman ajalla ja silla hetkellä kosta te ta,
män mailman hywästi jätätte, näyttämän
teille ja mjden kaut»
ta lohduttaman, wohwistaman ja wirwot«
taman teitä. Katsokat että te nijn tutkiste,
lette Hänen kärsimistäns, että Hän sistil,
läns woittapi Hänen kuwans teisä, ja että
Hänen ristinsä muodon aina pidätte tykö,
nänne: että te mahdmsitte tulla Hanen«rak»
kaudens elämään tundoon, ja kaikkein Py,
hain kansa käsittä mahdaisitte Kweyden, pi»
tuden, korkeuden ia sywyden Jumalan rak,
kaudesta Ehristuxesa,ja ettaCftristuzen rak»
taus, jollaHän meitä wiheljäistä syndisiH
rakastanut on, ylitsekaypi kaikeil tundemi»sen. Teidän pita nijn muodoin itse työsclsaaman tuta ja ilolla hawaita, että se aina
on tosi, mitä se Christillinen Seurakunda
weisaa kahdesa meidän tawallisesa Kirkko,
wirresam, nimitäin: N:o »34 lehts kun»
nian krunnn kandaa:c. ja N:o 147 lestlsinun waiwas kowat Jotka wirret an»
saitsewat, että kokonans, meidän ylöske,
hoiturerem, useitl läpitse weifatta.

Nptp Herw lesM anna meidän unhotta
kai.



kaiken maallisen japitä Sinua Sinä ristin»
naulittu, mei-dän sydämmesäm ia ajaturi»sam, että me ajasa ja iiankaikkisudesa mah»
daisim tatta ylistää ja kijttä Sinun,Rak-
kauttas ja Armoas. Zlmen!!

N. 15Ruotsalaises Rirjas,Suomexi käätty.
Weisatan kuin: lesuxen kuolo rviatoin «.

sHutuas, lesust' rakastaa, Ia syvämme,
säns Hcind' kanda; Sill suurembata

iloa Ei ol', kuin lesus sielusa.
2. C>! kuule äcwdä makiambat', En löy,

dä turwaa rakkambat', Kuin lesus, jok'
mun lunasti, Ia werens tahten' wuodatti.

3. lesus on laupias Attuwi!!'; Hän an»
da rohkeut' suruisill': Hän kasien wirrall'
puhdistaa Ia werellänsä wahwistaa.

4. lesus on ilo korkein.- lesus tydyttck
parahin: lesus Taiwaseen korgotta, lot'
ristin kuorma rasitta.

s. Ei järki Kuda kasitta', Eik' kieleld' u,
löspuhutta:Mutt' uj?o kewiäst' ymmartcl,
Kmng' lesust' rakastaa pitä.

6.'M'ä etsin lesust' wiriäst', Ia tur»
waan Häneen kijndiäst': M'cl pyrgin aina
tulta sinn', Kus' lembiät kaswons näkisin.

7. Koht aamuk" ylösuostesan', M'a' ew
fist' lesust' etstn ain; Ia Marian kansa kij»
rtthdan,Kust' Hanest' wissin tiedon saan.z. O! lesu, suurin Ruhtintt/ Jota ei



kasit'Taiwas, maa: Kmtengin asut armoi,
sest', Ain ustowaisten sydämmes.

9. Ol' lesu läsnä minua! Sill' sielun
halaa sinua: Sun kautta olen autudes;
Waan sinut', synnin orjudes.

»o. Koff' sielu sinuld' etsitän, Nijn syt«
ty iloon enckubän: Kaikk' turhuus ulos-
suljetan, Rakkaus sieluun painetan.

n. Sun rakkaudes lesu Christ! Ott
wapa wilpeist' kawalist', Se peittä kaiken
puutien, Ia anda autuun kadonnen.

12. Sun pijnas sen kyll' wahwistaa. Iaweres kyliest juoxewa, lolls ylitswoitit
kuoleman, Ia löysit woiton augaran.

13. S'a Taiwaast tulit tygömme, Ia
päälles otit syndimme: Ansaitsit rauhan
iMen, Lepytit wihan hirmuisen.

14. Ett' tätä mahdan, uskoa,Nijnö" tay»
dot meisä asua,lalohdutt'lewoll'eläwäU',
Jok' kaunist kaswaa ristis pääll'.

Sill' ruumis, jok' ol' kuolosa, An-
nat siunatus leiwäsä, Ia wijnas weres pu«
naisen, Jok' parandapi puutoxem.

16. Jok' mahdollisesi' sinun saa,Hänell'
on Taiwas sselusa: Hän löytä rauhan si»nusa, Ia woitta synnin sodaia.

»7. Ach.' lesu, meitä malmista, Ia syn»
nin woima kukista: Awaa myös meidän
sydämmem, Ett' oikein sinua halailem.

18. Nytt ta ain asu tykönäm: Est' ruma
Zengi tyköäm. Ia wihdoin armosi Mille
ann' Ijäimn riemu Taiwaban!! N:o



N.274A"otfalalse3wirstßirjas,S«omexlrä<sttx.
tveisatail omalla Rustsalaifella nuotillans.

pesusi ailio' osan on, Itsens lähten ulos»
andoi; Hänes tahdon aina oll': Kir»

laans nimen panna tahdot. Mnu kaikk
katowainen on; lesust rakastaa tahdon.

2. En mä tottel' kullasta) Korkeudest,
suuresi kunniasi; Sill' ne owat mullasta':
Saawat olla arwosomas;Kijruusti kaikk
katopi: lesus ija't' pysypi.

z. Hän mun ainoasi' tydyttä, Hänen pe»
rääns ikäwöitsen: Tuffas kaikes liemittä;
Sydämmesian Hand' himoitsen. Tääl on
tuska waiwa suur; lesus täyttä ilol' juur.

4. Mailnla pois sun menois kans, Joka
kadotureen painat: Pois sun röykkiät ta«
waras, Joka monen sielun kaadat: Ett ss
Minua huwita; lesus minun iloitta.






