
Muistutus
Yhdelle Jumaliselle Sielulle

Pysymisesi alinomaa Rucouxis.
Ensimmäinen tvnsi.

W- c. O! lEsu Chrisi sä autudcn lt.

tmwas mun lEsuxen, Lohdut
nua AnsioS woimal, Sill Mosexen Laki

mun runnelut on, Ia kyyneleil täyttänyt sil-
män, Ah! armada lEsu myös mailman paal,
Cuin minua rundele autuden tiel, Ia sano:)»
lEsus sun hyljas.

2. Ickewil silmil mailmaan tulin, Waan cos»
can sijt wahwisium ajas, Nijn mailman cantza
synnis juojin, Ennen cuin tundoni heräis,wasi>
iihes, mun täyty lapsez- lulla, Jos tahdon mun
lEsuxen lapsi olla, Ia seurota Caritzat ijan.

3.Laina o lEsu! mull kärsimystä, Ettän tä-
män elaman ehwn, Woittaisin caicri munmihol-
lise», Nijncuin yx wakewq Sanyar, Ett' cofcam
täall' taistellut wiinamäes, Sitt saisi»
Caritzan hais, lEsuxel mun eloni HErral.

4»Autuden järjestys armon On hurs-
caselämäkettafAhdistettum sieluin leposia. O»
lEsuxen Weren wirta, Jos mnilma wiha, kylt
lEsuS autta, Mä rucoilen Isa am PoM
cautta, Han on am ainoa-apum

s.Salemin Caupung joc' ylhäl ombi, Mun
sielun riemulla täyttä, Ia lEMlen Weri myös
Golgathasa, Mun sielun welasta paastä, Wan-
hurfcauden AuringolEsu Christ, M seison nyt
MMhm tyyntlis, Aut' Ansios tulwsan aina.
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6. Beliatin ojat-mun On YnMrms
fiedonut taalla, Hän pilcattiu mailmald nijllcuiil
mekin, LihanS paiwinH maan päällä. Waancosca mnn lEsuren dumiol tule, Silloin mond
sielukyll wapise, lotc'raadel on lEsuxen lambait.

7. Olihanatwuodetja armo»päiwat, CosclC-suzen pijnaa taaPutkin, O! ihanat wijcot jaautuat
hetket, Cosc Caritzan ristiä muistin, Ne hetket
mun etteni awais taiwan, Ne liewilit sielun
waikian waiwan, lost Emanuel sua kijtan.

8- ICfureu werisen Faanan alla, Ma itzen
Nyt cohdajlans annan, Iahänen laupian calwous
etten, Mun puutoren aicanans cannän, O! lE-su suloinen Mamiehen, Lohdut mun suruinett
sydämmen, Nail wijmeisill mailman hetkil.

Y.Eija ett' lEsus on luwan tulla, * Duo-
mitzeman coco maan pijri, Hän andavi cullengin
toidens jälken, Ia lapsens riemulla täyttä, Ab!
lEfu suloinen Armcm Isä, Minulle heitolle
woiman lisä, Ett' Tahtos tekisin aina.

10. The woiman Engelit elämäin maal, -f Ia
palwelewaiset Henget,? Te suloiset ihmisten War-
tiat, lotc Caritzal kiitosta laulat, Olcat mun
Leitzajan synnin maasa, Ett: ijät' sitt' yhdes tai-
tonsa, Ain Hända kijttää saisin, '

1 l.Hesekiel**Prspheta on kirjoittanut, Cuing°
taiwan talosa ombi,luurkircas paiste iariemun me«
no,N!jlautuilostettuilmaasta:TämHnnäkifimui«
nen myös Stephan waina, Eosc ludan Cansahand kiwil surma, Nijn taiwas leimahti äwoi.

is.Xystus yx Kircon Opettaja, Hän taiwan
ilosta puhu, Ia cuinga ne walitut sielut siellä.

Ei:
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Ei Jumalan ki/toren suutu NytChristitytrackat
mä mmssutan teit, Ett' rueoilet lEsust, cuin
muistan on meit, C)sc edestam ristisa rippni.

i3.Amos,HErlanPropheta sano: E't'D..,
»vidin huo.ielc, maja, § T>ms ylösraketanmjncum
enneng; Ne meidän neln mme omat, lotcAdamis
langen on caicki taälla, Nait lEms rakensi
ristin paalia, Ia lepy ti I'a»s wihan.

14. Elias ollelans tasa elos On wacaiscll' sy-
damellrucoill: Ah! catzocat Taiwairw.sl-lahteit,
Hanilmastjuoremastesti,
läri täalda, Cosc tcmmatin Talwaseen eläwal-
dä; Näin Rucous heoelma» canda.

15<Namin §§Leffen kyynelden wirsi On IE
aiwan. Nncouxen camm >ne cciicki

woitam, Mit' ikänans nimittä tlnl.in:
tuomeil uudet Taiwat, Rucons li
waiwat! Sijs rucoilcam ahkera,? mn7>.

16. Nam nöyrärncousHErran ed?sO ° woima
iahedelmit' täynans, Mostshanmni -cu can-
wan rucoill,Ett' wasyi jalangeismclahu,,Hs;>ru..
coil niin cauwanett' iIE-,
sust rucoildssman, Sitt' walta on rlicolis nn>itl!.

17.El se ol'nijnkewia tnlla,Cuu, «,-nuta-
mal pnhuwat sittä. W'Uchnrscaö>tvapi,c? armon
Uros, Ett' usiasti horjatoa:ahto- Jos joen
tM pahain etci-maasa O" yhdmcm, l).','kc:: pciitz
lE!llst>i, Nijn Elelit Taiwaas.

18.Ni.codemnsf lEsu.rcld kyw! inmncn. Mila
c»u!,lis j/eläml seiso? Käänny !.'. l>ä:U!l
lE-us Mi, läll,n6 kMi, Ei lchdu
NM cncan lapsi olla, Waa>: eaM on nncli
Miuar tuila, Ah eij ilmcin paranusta.
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/y.Ta3örittivumN on hylvaolla, silllEsuso»
lirckana Ma,Waan mengön en. stjocainen yrtitar-
tzaan,ja sittenGolgatem wuorel,Ma ymmärrän su-
tun jamurhenpäiwät,loidenlapitzlumalan lapset
kalvat, Sisalt' Isan Cunnian Tanvaan.

2Q.l)rEremiti on myös nähnyt, Cungyhten
hetken' za tijman, Colmkymend' tuhat ihmisten sielu
On HErran buomloll tullut, loist cazi sielu
waan autuar tuli, Mum caick codoturen duo-
mion cuulit, Ia syfaltin cuoleman cuppan.

21. Taiwallinen IfH mun cunnian HCrra, Äla
duomiolkäy mun cantzan, sill' sinua palwelen tästä:
jähin, Sä olet mull autuden anlain. Mä itken hui-
kiastnytleremiam c.nchc,: AH.'IEfti,AH! lEsu,
nyt armois ota; Jo pelwosta ratki raukeen.

22. Mtetöin on Sun laupiudes,O!lEsuCun<
tiianHErra: SäWöitonRuhtinas Israeliö,Eik
snndisermä Sull kelpa. Nain Christuyl rackat on
lEsus huutan: Tulcat nyt sisälle Waldacun-
daan, loc' »valmisteet on clltuwil sieluil.

23. Sentahden mahdamme rohkiast sijsArmo-
tygö käydä, Sä Gämän Tie lEsu

C )rist,Cumsynd>ncaickmaxoit täällä, Ah! auxem
c!)oi, rucoilem wisstst, Älä luowu meist suunsi
syndiM, Waan saata Caanä Maalle.

24.Evangeliumi!!§samnsn cauttaMeperiä tai-
dammeTaiwan; Am lEsu ett pääsisim Lain alda,
loca meit peljättä aiwan, Sill nuoruden synnit
,!.'ill muistos owat, Waan cuitengin lEsuren

nijstä pelasta taitaa.'
mun sielunarmontilas,MälEsu-
N!?waan;Eimual ol apu cik'loydu-

n-äwiel totisestusco;Sa?päu'comix
nn>
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minua lvaiwat, Sill' catuwain sieluin on Isa Tai-
waas. Ah! lEsu mun uscom wahwist.

26. Ei ole nytkyynelet silmis enä, NelCsuson,
Werelläns muuttan, Nyt ijancaickisex riemu-
wijnax, Cuin luwan on omasta suustans: Ett'
udesa Salcmiu Caupungisa, Hän tahtopi kyy-
velat i!or muutta, Ia cmcki ne pojes vybki.

27. munwisseytti, Ett syn-
nin wewsta pääsin. Aut'lEsu ett'elWn tahtos
jälken, Mun elon ehtoon asti, Ett'cuollon c.wtt'

Mun Taiwallisen Isan
maahan! Sitä nöyräst rucoilen Suloa.

28- RiemustjatulewastTaiwanilost Maratki
riemuita hawäistyst,pilckaa, mä kar-
sin palji), Waan sielun siell' cunnias hohta: Mä
IE lista?iMn sitt harpukädes,Ehk'halva kyll olen
nmilman edes: Nain Jumal omians corja.

29. Basunan äänenme caicki cui!lem/C"sc'HEr-
»anDuomioll lullan, Ne malinu oiklall'pnolell'
IsänSitt'Palmu käsisa mso, O! ihanat lWistm
Laesi Vainat, Cuinq' caumst te täsä nyt laulaataidait'! luur yeljäll uusill kielill.

3o Ma Hallelujaweisat mahdan,NtM>zsau-
tudenpäiwan, Sill lEsusmunruocki am
mannal,jafyndiniandexanda, Sijs kijtossuU su-
loinen sielun Mka, loca ei minua coscanhyl-
tä, Waan wahwistat Elämän Leiwal. Atyen.

Toinca Wirsi.
Wahroitus ahkeluttcen, (wijwetflua Ihmisen Pojan päi»

n>iug: uscon ja rackaudeu harjoittamlscsa.
W. (. Ah? sarutoin coscas synnistä lackat, zc.

Hsh!noscat sielut ylös synnin suosta; Ej sillä ta-
wall taiwan tietä juosta. Ah nostat! no-

stat! aica on jo tull; Waj etkös thado nytkän
synnill cuoll. ».M



'«.lEfuMCuollo ei os hyödyllinen Nisncauwau
euin sun mieles luonollinen Sinne tann' ainasna raatele, Jas ett sä hartast armo etzeile.

3.AH! sieluparcalampus on josamun,Ellet sä
wirco uuteen hengen halun»/ Waanl mielellas kyll
aina etzeilet, mist jonglln waäran ilon löytänee.

4.lasinärauckaolet wielä perätluuronduwai»
Mn,elleiHErra herät,lapeljät sinu oikein walwo»
man, Christusta Belialis eroittaman.

<. Ehta sull myöskin jocu walo olis, Nijn et sä
cuitengroco armo anois, luur sulast armost HEr-
ran lEsuren, longtähdens mones siteis pysynet.

6.Mä rucoilen NnuaHErralEsu, Ah.' armahd',
»valms, misa oikiat nisut Olle/ suncallist siemen pel-
tostas, Ah! catzahd' cuiteng' wiheljaisytta.

?< KyymlislEsu edesäs nyt seison; Armahd'
fieluan, cuin mones rsisus Waelda, ilman yhtän
totuutta. Ah lEsu! lEsu minu wirwota.

8. Catz ettei HErranpslco suldapuutu,Cost etz sa
itzees wielä perät soutu, Ett'wanha perind' macaa
sydämes ", Se saastuttaa caick sielun ytimen.

lähte u-
penseyden pätzist, Se ombi HErran jäsen

elawa, Se hywin elamäns on paattawä.
Ki.Sewijlnein iloon ijancaickischen/nijnwjedän

n,in yx wijsasNeitzykaineu,long lampn mailmas
on palanut, Ci coscan silmaäns uneen painanut,

11.Catzo jos waattes owat puhdistetllt,Caritzan
Weresf äma uudistetut? Seoxa tuore winapuusg
sn, Sentahden pyri ettes lcmg' cuolloon.

12. Tul HErra lEsu ?wäke,vydes cantza, Tul
s.'casZ)lkäsinun duomios cantza, Ah cuule.' cuule
hiull Ilunala, Ah! ole nytkin wielä Auttaja.

19 Ahl
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! 3.M walais ymmärryxen jamyös mielen, Ah
vercasydämen jaawakielen, Sun Nimcäsailnca^
kis kijtämän, Ah! aulta ett jo alan liittämän.

l4'lEs») en tulokenen malmin läntä? Ah! sielu
älä enä welca täytä, Maanrucoil hartasi «valistustaliutt', Ilman »un sndämmes ei coscan muut.

15. Ah lEm! lEfu herat mu wastudest,
jqanna walo ormost suuresi uudest, Aut etteu
enä lanyeis sinust pois, Waan ett' ain sielun
sinust woiman jois.

l6.Tu!lEsunytmyösherättämäänsaicki,la
walwomahan herättyi waadi Täytä Sun salisjoucoll walituill; Woi! etten nytkän nMH tai-
da tuss.

17. Sun tygös lEsu,rackandcs uudes,la halat'
sinuhengen valawudes; Maahan sentähdencaicki
järjentyö, S»ln armos tähden wconansnyt lyö.

18«Iawalais silmän walolaiwanlldel.AH!lE>'u
nytkin wielaäändäncuuldeld.tul wäkewydes cans,
sa,sielui lyö: Ett' näkisit cuing' pimiä ombi yö.

ly Sijs HErra minu wahwan pidä aina, Eten
elämän ena synnill' laina. 3lh! lEmwahwistha-
maan loppuun ast, Ett pelastetux tulsin cuulemast.

2Q. Ahlcuinqa suuri ilo taiwas liene, Eit'se ha-
luan sinne nvtkätlwiene, AhllEsu auta pijnas
tähden nyt, Etten testedes ena Sieluan myy-

kolmas Wirsi.
W. l. Armon lijton Enqcl, le.

Mrmo mä uyt keriälen, Että Pijnas Merinen,
Wois mun surkian puhdista; El colcan o-

mast ansiosta.
~ Cosca Hengi sammu M, Silloin vaha

luond' olis Walmis surman wetamään/ Car-
Ivan makiaf tekemään. 3-'Esa. z- ?».



z.Mämacan nytsynnisa, Hengtllifes cuollosa/
Ah! m lEsu Heliltä , Msu! lE!u lämmitä.

4. lEsurewi ytimen, Kynnä kulma sydämen,
Saata amuar synncissän, Weres woima ana tan.

5. Pijnr sielun armollas, Hengen haluun woi-
mallas, Cadommtta lammasta Etzi ylöskärwesta.

6. WM ylös syndisit, Langenutta Zionit
Raken, sanas Etten pyydais esiella. *

7. Ei o!' oma hurscaus, Costan synnist pe-
lastus, Palcka ombi cadotus, Synnin tähden
hirmuisus.

B.IEM armahd' syndista, lEsu rucoil ede-
siän; Pyhä Hengi, lEsu Christ, Pelasi syn-
min Babelist.

9. lEsu cuorman kewita, Paha tundon se«
lita, Wercs woimaa nyt halan, suo ettän täst
wiel palan.

10. Suo Sun Uscos käsitän, Hengen wa-
los omistan: Tunnon iMwat parataan, Cosc'lEsus Wtctän.

n. Zion waikiast walitta, Ellei Arms hal-iitze; Smkia ombi tilan myös, Ellen ole ar-
mon työS. .

'

12 Uusi luondo ChristuM, Uudesa cuuliai-
sudes, Löytt) Hengen walo uus, Waan ei jär-
jen secoitus.

13. Ilmon Isän -f wetamist, Ei ole odot«
tamist, Osallistut' lESuxes, Ei rawindot
Sielulles.

14. Amen! Ki'tos loppumat, Cunnia suuri
taucomat, HERRA § minua armahoa, EttM
Sieluun' cado^a.
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