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~ v.
nyt rakkani Puolison ja lapse,

ni, Wcljen, Sisareni kans HErran
(/ halduun kokonans.

2. v.
lääkä kaiM hetkexi muutkin, kuin on

sukuni, ahkeroitka jokainen, elä kuolla HEr^rallen.
3. v.

Koko mailm' yhteisesi ylipään juur wa»
täisesi/ hywästi jää siihen ast, kuin sä nousetylös maast.

4. v.
Autuas kuin ustosa hengellises söda»sa, vmbi 01l täal eläisä, häll on lEsus y.,

stäwä.
5. v>

Kosta sitte lähtepi, rakas weli duo»
mari, lEsus asians ajaja on M edes wa.
staja.
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s. V.
PyhH Hengi herättä maasta Ms we«

HM, Engelit myös iloisans, hurstat wiepl
duomist kans.

?. V.
Silloin ustowaisetkin, näke buMiol»

laNn lEsMnsa ristin tvtt edesänfä ilollkoht.
s. V.

longa att he halulla lEsustansa mml»Masa uston silmill katselit kiitteli! ja v«
listit.

Z. V.
Ett hän heidän puotestans wihollisetwoitti kans, josta he npt iloitse, HErran edesriemuitse.

lc>. V.
MO wanhoi puhumat Halleluja p>ek

sawat ijäst wanhlmman edefä kuin heit aut»
tt hädästä.

11. V.
Mutt en heidsn tekojans TaiwaW m«>nojans, ymmär köyhä kirjoitell parimmillen

tlmoitell.
»2. V.

En mä MUM tcdesta itzessen taid' o»
lnista, sen waan wissist plMärrän/ etten ph»
tään ymmärrä.



'3- ».'

Mutta HErra berätä, meidän kaikkein
selitä, ymmärryrem näkemän, lEsust oikein et«
simään.

'l4. V.
Näin nyt käymän soisin teil, Öudoil et«

tä> omaisill! Sitte toiwo kuollesa teist ols
Kuomiolj tullesa.

l- V.
Mutt waan ensin rukoilka HErrald' sil»

mä woidetta, Sitt wast uudest synnytte, HEr«
rall elät kuollette.

16. V.

3.'h ett siihen tulisit, Pietarin kans itki'
ltt/lEsus teitä auttakoon, parannureen saat«
lakoon.

17. V.
Ah! jo MH hetkellä, synnin juorun ke«

stM, Armahtaka sielun Ml, ajatelka lop»
puan tääl.

18. V.

Jos sen tietä tahdotte, kusa ijät asutte/
omall tunnoll UM, jos se waan on he»
rellaV

'9. N
Kyll se sanoo totuden, selkeimmän

keuden, Me sielus tilasta, jos on osaa tai»waasa.
20. v.



2Q. V.

Ah! woi onneloin se tie, joka suruttomat
wie, poijes ilmun lEsusta, mit on sitt tääl
elosta?

21. V.
Sill ei ilman uffoa, ota wastaan Iu«

mala, jollet rukoil matkalle, lEsust Kumpa«
lchenne.

22. V.'
Woi sitt julmaa seuraja, piruu sielun

murhaja, helwettin heit kantzansa/ wiepi wai«
wataxensa.

23. v.
Hoi! hoi! siellä huutamat toinen toisians

soimiwat, ei siell 01l kuin ystäwät, raato koi»
rat repiwät.

24. v.
Ah! jo tutkika sitt tääl, että nissan kie»

len Ml, Kuollo wissist makaja/ kukalEsust
halaja!

25. v.
Hän jo duomiolle koht, tulee sanoo juu»

n tott: tulkaa tygön waliiut; perkell.. otta
kirotut.

26. v.
Silloin silloin pikaisesi, päätös käypi 'jo-

kaisest, Autuas se kuin pstciwä; lEsurenl on
tykönä.
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s?. K
lEsus muakin, Plis ylös maasta,

kin, ylen halu.i tahtoni, ZEsu perääs Tai«tyaisijn.
Z3< h.'

Ahl o pysy minusq, M trähäs a,
jasa, I Efu siiW sydMM'

?Z- Y'
lEsu stnsios tähdengm, siiv ett päiwän

päätänkin rohftast juuy nnemnest, mailmn
zstän iloiftst.

JY- V.
lEsu Sinua vdohan, kirjojtMN lope,

tan, M on työni wjin<ein«ll, Kiitos SM
lEMN»

3l« V.
Ettäs W)tz? elosta, kynnpM jafwoj,

sta, Kopjqat M sjtomas/Taiwan teldoinMtahqs.
32, v»

Gitzl PN musta Mwä, plG

Tob



Toiseri wielä seuraa.
M<ci ftdämmellinen Ranstapuhee eli Rufoußsen joka pajkasa läsnäolewaisen ja kalM

hywjn rygö.

sinä kaikki woimallinen ja kaiM hy'
win tekiä, minun Lunastajani, rakkain

HErra lEsu, Sinä perkelen woittaja, Si<
nä helwettin kukistaja, Sinä kuolemasa ela«
nM tM, Sinä spndein pois PyM, Si-
nä mailman walkeus, Sinä sydämmen, sie-
lun ja oman tunnon lewollifexi saattaja,
Sinä rohkeus satanata wastaan, SinäHEr»
ra lEsu merellä ja wuorella, että myös ri-
stin päällä, wieläkuolemas wuotellakin, ryowä<
xin ehesä saarnaja, jonZa saarnas kautta kaikti
oikein syndeinsä tundewaiset ja pMes uffowai«
set, HErrra lEsu rohkenewat Sinun tygäs
wielä mailman loppuun asti tulla.

Ah! Sinä kuoleman hshG auttaja
HErra lEfu, joka Sinun rjjtis ja kuole.
mas tustasakin, uielä Momgm tahdoit awu-
>'i chtiä, sille tygös wrwan>aiselie ja ustosa pM-
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les luolamaiselle ryow^rille, joka Sinun rin>
nallas HErra lEsa kuoleman »vuotella ma«

ja sodämu.esiutsä Sinua rukoili, ia pyysi,
HCrca lEsu, ei erm sille kuolemansa jälkeen
sen synhchn runmillsa saarna pitämään, waan
jo elcksänfa ennen kuolemaansa sitä ilahutta,
waista sa< vlla köyhälle sielullensa pitämään,
jorgas HErra, IWI kohta olit walmis leke«
mään hänelle, niM hänen tarpeensa jälkeen
Mä sopiwaisilla saliouia, jotka sinu-n suustas,
HErra lEsu, itse ulos tutuvat händä koh-
taan ja kaikkein koMennmat sanat, kuin
znmlman lyppnnn asti oivat. Ne, Sinä HErra
ICM walitsu hänelle texnn sanoixi, kosta hän
Sinua pyysi ja sanoi: HErra muista minua
kostas tuleet waldakundaas, johongi Sinä
HErra lEsu wasiaisit ja suivit, totlftstt pi-
tä sinun olemaan länäpänä minun kauhaniparadisis. O! phtä plistettäwää ja ijankattki-
sesti haimansa ja massa muistosa pidettäwää
kirkon menoo ja rakkauden saaxaa, jongas
HErra lEsu siinä Sinun pyhällä »verckäs
pnffMtma saavimsiousa siiloin pidit, koffa
Slnä niildä, joillekas hywill teit, ylettiin ri>
stin puhuun maan ja Taiwaan wälille sei-somaan, jongn hireiyn nuehsn saarna«
sta, kuin Siiiun kazltlgs HErra
giin Jumala ja pyhät M koko
Uaiwan jltz-?n ja kaikki uffowaistt maasa i«
löiM ja, rlemuitsit,

. Ah! ia o,' yhtä siunattua assa M sielu!«
ltz wka kr,olema lvuoteOanft ja ennen jo ter«
wMA ollchuft nmn asiansa että



hänellä tainkaldainen puhekumpani lEsus
on, joka hänen asiansa min ylös otta ia hy«
wäri laittaa, että se rakas lEsus wi« häne«
niinkuin hän ryöwäringin wel itse kantzansa
ja myötänsä wereensä hinnart ja woittonsa
todistajaxi Taiwaseen, maikka se kyllä maasa
oli, HErra lEsu, Sinun tantzas hirsipuuhun
ja kuolemaan duomittu.

Mutta nyt minun Lunastajani, rakkain
HErra lEsu, minä olen tullu tästä ryöwä»
rin siunatusta asiasta siheen ajatureen, u,
stoon ja luuloon saateturi ja kehoitelupi Si«
nun päälles HErra lEsu, ettäs wieläkin
suuri syndisiä wastaan otaat, joiden joukosa
minä Sinun edesäs, HErra lEsu, en suin»
gaan oman tundoni todistuxen jälkeen se wä«
hijn ole, joitas HErra lEsu olet tullu ars
mahtamaan ja auttamaan, ehkä kuingi, ja
wielä chkä kuinga olisin minä Sinua wa-
staan rikkonut, mutta kuitengin ettäs, HErra
lElu, tahdot armollinen ja laupias olla, niin
sentähden tämän armoitelun rpöwärin esimer'
killä tuleen minäkin ja rakoilen minun Luna-
stajani, rakkain HErra lEsu Sinua, Sinä
pyhäin Kuningas ja juuri syndlsten ylimmäi-
nen Pappi ja armollinen demari, ettäs ar-mvsa ja laupiudesa tulisit Sinun pyhän hewges kautta ja kantza minun kuolema wuotem
tygö, jota minä sydämestäni halaan, ettän
haluni jälkeen saisin asiani Sinun etees,
HErra lEsu, edes tuoda, jongas kyllä itse hy«
win näet ja tiedät, että minä tahdoisin niiw
kuin ryöwänkin ei minun syndiselle ruumilla
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ni saarna pitämään jälkeen kuolemaani, mut-
ta köyhälle sielulleni, täällä jo eläisäni kuolb-ma wuotellani tulisit
pitänMn, nijn että minä Sinun armos ja
ansios pöydän all saisin Sinun armos muru»sia ja alisios pisaroita nuoleskella, johonga
en minä suingaan mahdolliuen ole, waan jos
annostll se armo, niinkuin tuhlata pojalle,
HErra Msu, tapahtu, ettäs yhdelle tainkal,
dalstlle epau!7on orjalle ja sy.>deinst kaut'
ta perkelen kalcha huorintchneelle ja Bady«
loman porton tumalle woit wielä, laupias
Isa, usia Juhla waatteita lahjoitta ja minua
Ulilla pukee. A'- kylläs! minun rakas Juma-lani, laupias Istui ja Lunastajani IMre»n: munet, tiedät ja näet että minä niitä mr-
witzen, sillä minä olen niinkuin ft kedolle hei,
teuy werefänsä makawainen Sinun alastoin
morsiames, jyngas korjaisit juhtas päälle.

Sentähden rukoilen minä Sinua, minun
lEsurem, joka kaikki hywin tehnyt olet, niin»
kuins sille katumaiselle ryöwäMMn hywin
teit. Ms minun kuollen koiran puoleen ar-
mosa ja laupiuhesa, HErra lEsu, katzataisit.
Sinä suuri syndisten ystäwä, Sinä ylimmäi«
nen Pappi, jokq npit minunkin heikkouttani
armahta. Armollinen T>uoMri,Gmä pyhäin
Kunmgas, rakkain HErra lEsu, Sinä joe
ka wissisti tiedät minun sydämeni salaiset a-
»atuM, haluun, tahdon ja toiwoturenj, ?ttäs
WM, HEM lUu, Sinun henges kautta
ja kanD minun omafa tunnosam kuolema
wuot?ui Wö puhuttelemaan, niillä suloisilla

tH'



lvnoissq, minun Nam jälkeen
minun, kmAnu HErra lEfu, ise pap
hain liidät pliteen wpiwan, lnlnkuin
mm pphal janas kuulnwstt ia sotMt: Pritan.
ole hmvasä turwasa; sinun Mdis stm.e.an fi»
nuile antzexi, men? rauhaan.

Ahl ja o minun lEsuxmijMinä
len Siaua, tzttäs näillä sanoilla tulisit jo «'

Mäni «nnen kuolematani. kuolema l?uois..i
minun köyhälle sielulleni saarna pitä-

mään, Mä «i se hyödytä minua mitään, M
sille shnhMe ruumiille jälkeen kuolemani mml»masa saarnatan ja sitä HCrran eyesä wa?
liottamaa jq kauhistawaista elämä kcrlaa
pllstMn ja kivetään, joka ei ole mo:,elek,

mahdollinen mainitta, mutta kuin Si>
nä, HErra lEsu, olet minun kunniani tuot-
lesani, ja sen jälkm iloinen elämäni ijmMk,
kisudesa, min ei minuldn miWn pm«-

Mutta chl mikä armo kuitengin PN st,
Ginultza HErra ZE u minua kohtaan, ettäs
piet andanm minulle rohkeuden oman lupau-

ja k«tsunilsts päcÄe tullaxeni Sinun tyl
gös, Sinä ylimmänen Pappl HEna ZEsu,
pyytämään Pinna, sitä wii,n?istä lähtö saar-
na ajMljm kuclemata sielulleni pitä?
Mään, silloin kosta r e rakkaimmat yMM

ja mumis tftfnm tcisestaisq helkki w
tzmnewat.

M kiitos, plistys ja iloinen HMM
ylkon Suwlls milwn Ms ennen

jo



jo minua kutsuit kuin minä ymmärsingän
jollakan muotoo ajatellakkan, että minä Si,
nua HExra lEsu tarwitzin.

Mutta HErra lEsu, ,niin totta kuin
minä oien Slnun lunastettus, niin totta pi«
ta minun myös oleman Sinun kantzas yhdi-
stetyn; sM ei minulle numoin ole lunastuxe-
sta yhtäkän hywää, ellen minä ole itse Luna»
fihan kai tza yhdistetty ja niin hä-
nestä osallinen; mutta äb minun lEsureni, ei
minulla itsesäni ole yhtäkän sitä woima, että
minä täsa kuoleman ruumisa taivaisin tulla
Sinun tygas,waan Sinä tainkaldaisten syn-
disten hakia, HErra lEsu, mlee, tulee, Si-
nä Itse apus kantza alas ja kallista korwas
minun köyhän huokauxeni ja asiani pmleen,
ja katso minun sieluni surun, hädän ja tar-
peen päälle. la, HErra lEsu, älä anna hel°
wetin suden tällä kaikken mailman tiellä ra<
della sinun lunastettua lammastas.

A! ja o! Sinä hywä tien
ka Itse olet se oikia elämän tie, HErra lE'su, joka kaikkia syndinsä tundewaisia tpgös
kutsut ja heitä ilolla wastan otat ja autuaxisaatat, ah! niin wedä ja santa muakin liiem-
min ja likemmin Sinua HErra lEsu, tä-
män Egyptin syngiHn korwen läpitse tpgös tu»
lemaan, muutoin olen minä waiwainen niin-
kuin erynyt ja kadonut lammas; mutta Sinä
minun hywä paimeneni, etsi ja palauta minua
synnin korwesta; ota minua Wwarrelles ja
kanna minua lauman tpgö, Sinun walittuin

ystä-



pstHwiltss joukkoon. HErra lEsu, anna mi-
nun sieluni elää, että hän Sinua kiittäis,
kunnioittais ja plistäis.

la, HErra lEsu, suo ja anna minullearmosms se armo, että minä tääldä lähteisä-
ni saisin tarttua Sinun waattes lieppeften,
Sinun pyhiin Sanois ja Sakramentiis, joi»
hinga Sinä Itses puetat ja joiden lautta
minun sieluni tulee rawituri, wirwoiteturi ja
wahwistetuxi, silloin kosta minä Sinun an»
sios omistawaisesa uffosa Sinun pöydAes,
HErra lEsu, Sinua Itse ei ainoastansa
hengellisellä muodolla ja tawalla, maan myös
Sakramenterillisesti naulitsen. Sinä siuimilu
rakkauden ateria, jongas Itse HErra lEsu
säättänyt ja asettanut olet, kaikille niille on«
nelliseri matka ewäari, jotka Sinun rumMas
ja werestäs hengesä ja ustosa himowat ja hala-
wat osalljsexi, HErra lEsu, tulla; Ah! sil-
loin saan minä Sinun Itse, HErra lEsu,
kokonansa osareni ja omareni, Sinä kulu»
lumatoin elämän leipä, Sinä lakkamata juo»
xswa elämän lähde, Sinä synnin spitalistcl
terweri tekemä Läkäri, minun lEsureni. Sen»
tähden HErra lEsu, etsi nyt Sinun köplM
palkka piikas potAm, joka. synnisH fiiimyt
ja syndynyt olen; jongatähden HErra lEsu,
min saarna nyt hänen sielullensa sitä HEr-
ralle otollista wuotta hänen kuolema muo»
tellansa, niillä suloisilla textin sanoilla, joil-
la, HErra lEsu, Sinun tapas on ollut
aina puhutella Sinun armos kerjäläisiä: Pot-

kan



kan ole hpwäst stnun jhntzls ann«t
tan sinulle anoeri, mene rauhaan»

Nyt minun Ajastajani lEsuxeni/ anna
minulle andech että minä pK myrkyllinen maan
matoo rohkenen ja kehtaan Sinun s.mas
niinkuin lainari otta ja Sinun peräsas ja
tawallas niin sanoa, kuin Sinäkin rakas Lw
«astajuu lEuMn sanoit ristin kuolemaan
minnesäs, että minun aikani on ju ri läsnä;
niin pivään minä myös sen sirl ja sanon,
M minun wiheljäispdini lopun aika
lapeni on aiwan läsnä/ minun lähdendö het-
keenii, jonga Sinä laupias Isä ja Luoja It-se parhain tiedät ja näet euä minun elämäni
ehto pian jo joutu ja Päiwäini auringc)
kohta tupee lastemaan ja waiwanil lopus
saawat.

Mutta ah! minun lEsureni, että minä
Sinulle kunniapi,ja köyhälle sielulleni autuu«
Vexi, nämät kaikki olisin ulos seiMM kuin
Sinä Laupias Isä minun päälläni koetupett
tulla andanut ja saldinut olet, perään aja-
teMeni, jos minä ne olen wastaan ottanut
niinkuin yhden Laupian Isan kädest. Ia jos
ICsus on minulle ollu talkki kaikista Ahl
amuas ja wielä autuas on se sielu jolle lE'sus hsngtlisä kautta jo täsä armon ajast o«

Mnnost» on sen ijankaiMsen rauhanstulr.mn tääldä lähteisä pitänyt. O! kuinga
hän san sitte sitä uutta Karitsan wirctä, kum
täällä jo aljstaan, siellä Taiwasa ilman lak<

kama»



kamala iankaikkisesti weisata ja sanoa: Eija
minun sielun juuc iloisesi jubilera, ja s„dä«
men sangen suloisest Triumphera, ett synnin
paulat, ja kuoleman waulat, on rikki särjet
ja elämä luwattn jmir arrmost, Amen. Niin
tule HErra lEsu, Ainen!




