
MnistlMv
Phdelle käändymöttömälle sielulle hänen

ja autudestans, cuinga hän taidals
sielunsa pelastaa sijtä tjaneaickisesta waiwasta,

ja cadoluxesta, tasa armon ajas.

Ensimmäinen.
W. r. Eija «rmin sieln» jnur «.

autuas seaiea, cosc sielu synnlst stlmf'WD Ia sydamel harlal, ani armo HErrald-
etzi, Nijn hän jättä, Cohdastans päät-

äs, Sen cVnhian synnin palweluxen joj' macais.
2. Raamattu f meille monesapaicas näyllä, Ett'

oikia cawmus parannus tehdä pltä, AHlcadu ja
iunsyndiscoht,lapysycatumuxes ainali loppuun.

3. Nouse jo nyt ajalel autuden perän, Sill'*
lEsus sano sull erän: Ellei jocusynny, wafiudest
käänny, Ei hän taida Taiwan Waldacundan tulla.

4. Ei sunutomat tuscafta mitan tiedä, Smtah-
den <i heidän fieluans Ta waseen wiedä, Waan
xca tääl, itke ja c«u, Ej heil ol ijancaikisest
htän waara.

5. Dawid ei Psaltaxlans «eil sen pääl i<it«
än. Ett' me sen tahdoifim turhaxi päättä, Ah!
o usco, ett' suuri tusea, Pitä meil oleman hen-Mnen läs elos.

ah! lEsu armahda minun päässen,
Elt'lulsin «teen syndymiseen jällen. Rucws sen
i«o,ja sinulfuo,Uden tiensä elämän oin loppuun.

,?.,lEsus on caicki kärstmälläns ostan, Ia helw
in cuopasta calck ylöenosian.Muistacat nyt.sitä hy«

.0 , Cuin lEsus on tehnyt calclia ihmisia cobtan.
Aj-
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z. Alatel aina§ myös loppuus täällä, Nisns
mitluisest uscollEiurenpää"ä. Että hän on, cautta
cuoVons, Sun wijmein w epä yancaickisecn iloon.

teitä jotcanylnauratte läällä,Sil tei-
dän pilä wiel itkemän siellä, Iaparcumanainlacka-
mat. Ah waikia waiwa japiruen pina juur julma.

10. Darius ff muinen Danielin corgolta tah-
doi, Sentähden ett' hänel oli corkia hengi,
Sljs aiwotan händ ylimmäiftx, Waick hän jo
Jalopeurain festellä oli.

11.Näin pijnas caut caicki auluat» tulem, Josme
«aan ainarucouxisolem, lacalumuxis.syndeimy-
litz/, Ia uscos wahwas pääl lEsuxen cuollon.

,2, Pidä nyt lEsu meitäsinusa aina, IaPyhck
Hmges armo meille laina; Ett'työmme lchdä,sinus
niyös elä, Sun kijtomes ja<unnlaxcsain mahdam.

13< O! sielu jo somistin lähimmaiseS cantza; Et-
itssencautta mlis pirun ansan, Se on astelija
tallis astel', Ett' ylönanda itzms lEsuxcn lähden.

14. losa myös nwnistisahta pian, Eik tahdo
ltlccua oma racasia lihans. Se hänen wiepi, ja
pojts «pi, Stjt oikiast järjestyxesi nljn walwan.

if.Catzo cuing lEsus sano nyt fulle: b§ Jos jocu
tahto minun peräsän tulla, Kieldäton itzens,otta,
«on rittins, Sentähden sielu älä coscannaithyljä.

16. Jos jocusurutöin jotakin lumalald ano, nyn
ti Mengan HErra hänen peräns jano; Sill'hän
pytele, ja rucoile, Sitä ajalliji hywä ja nmilman
«unnla ginian.

»?. Öljy ei suinaan wielä lampusas ole, cofc
ttz pyhäin seurassa wielä huoli, Waanloiwot cul-
teng, iloon lijoleng; Ah! ti suingan sencaldalsel.
luouell uscotl. i^
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lB.Basunan ääni tl sinulle ilo tuota, Ollehlu-
mal n pääl oikein itzts luota, Moni sano: minH
anon, lumalald caickinaist hywytt'; et colcan.

19. Catzos cuing lEsus on tahtonut sua we<
tä, Cosc Pyhän Hengen nuhde sun synnlst estä.Ah! tulcat jo caick, wiel nyt on aic', Nost sur-
liasi surultomuben unest juur nopiast.

-n. ssoco sydämen ollEsu hallitze aina, Ia
Pyhä Henges armo ain laina, Ann' lahtos teh»
dä jaalat elä.Sijn hengellises elclmäs ain loppuun.
, 2,. Sä olet lEfu! am Mm' meil tyM'
käändy, Ia oikian uscoon iuur sydämel nöyräll
»äändy, Nyt käännä nijtä. lotc' elä pyytä,
Sunkästyjäs wastoin,cans pilkaen sua juur julmasi.

22.Tule nyt lEsu' mä nöyrästi rucoilm, Etz««
lifitaina mun tykänän, Sitt'enhuoll, waick mailma
tvuoli,Mun sydändän caickinaisel murhel ja pilcal.

23. Kyll monda on cuin parannuiceen suosi»,'
G. cuitengan pidä kirumbaa juoru, Pois syn<
iin fitest, perkelen ikesi, Sm cauti' he lWsnyös pitämät lujan.

24. Jos sinä s wielä myös sanot HERra!DErra! Waan leetkös mitä hän suld ano ker-
aan? §<3octelcon rukin, hänen tecons; 3?ijn hän
öytä itzesäns toisen e!amä'kerlan.

25. Cuing monda on cuin el oikein sieluani
oalwo, Ia seiso sodasa syndiä massan aina,
Lucouxm cans, sä taidat taas, Pääst' Isän
iaickiwaldlaan Armoon jällms.

2?. Rackaus myös monelva nyi wlela puuft
u, Cosc he tolnenloisens aina suuttu. WielH
on myös yx penseys, Jumalan lastm wälil t«ls
mailmas. 2?. Pluck



4?.Vlinlmälnen ylissyslumalal nyi.olcott.lH
eunnia suuri Isälle lulcon, lEsu«l Poial, Py-
hä! henget, ja alat yancaikisest! Amen.

NDirsi.
Muistutus yhdelle Jumaliselle Sielulle

pysymises alinomaisesi rucouxis.

K<» manuel taiwas mun lEsurm, Lohdut ml»
nua Ansios woimal. Sill Moserm Laks

mun rumiellm omb', Ia kyynclcil täyttänyt silmsn, Ah! armahda lEsu myös mallman paäl.'
Euin minua rundcle autuden tiel, Ia sano:. jolEsus sun bnlläis.

2.' Itkewil silmil mailmaan tulin, Saa» cof>
rcm ssjt alas. Nijn mailman
synnjs lusxin, Ennen cuin lundon heräiS, wast'
«udest mun täyty lapsex tulla, Jos tahdon mm
lEsuren lapsi olla, Ia seln-ata Caritzat i<an.

z. Laina o! lEsu mull kärsimystä, Ettän ts
män elämän chlon. Woitaisin caicki mun wiho
lisen, Rifnruw yr wäkcwä fangar, Ett' cosca
<M' taistcllul wiinamies, Sitt weisatn saisir
Caritzan häis, lEsuxel mun eloni HERral.

4. Autuden järjestytz armon alas, On hur
las elämäkerta, Ahdistelluin sieluin leposia: O
lEsuren Werm wirla, Jos mallma roiha, ky
lEsus autlc, Mä rmoilen Isä ain Pojan
«autta, Hän on ain Moa apun.

f. Satemin Caupunq joc'nWl ombi,
sielun riemulla täyttä. Ia lEsuxen Weri Myö
Holgachasa, Mun sielun melasta päästä, Wan
hurscaudm Auringo lEsuChrist,Mä seison w'

«atumuM lylMs, A«t'Ansios Mwyan aw



:?e. BcliallN ojat mm lEsum On ymbsrins
iedonut taalla, Hän pilcattin mailmald nijncuin

mekin, Lihans paiwina maan paalia. Waan
Vjca mun lEsuxen duomiol tule, Silloin mond
ielu kyll wapise; lotc'raadel onlEsuxcn lambail.

suren pijna täaltmkin, O! ihanat wijcot ja aumat
hetket, Cosc Caritzan ristiä muistin, Ne hetket
Mn eteeni awais taiwan, Ne licwitit sielun wai»
iian waiwan, lost Emanuel sua kljtan.

8. lEsurcn wcrisen Faanan alla, Mä itzen
nytcohdassans annan, Ia hänen laupian caswonS
tteen, Man puutoren aicanans cannan, O!IE»su suloinen Mämichen, Lohdut mun suruinen
chdämmen, Nail wijmeisill mailman hctkil.

9. Gla ett' lEftis on luman tulla, Duo-
nitzeman coco maan piiri, Hän andapi cullcngin
öldens jälken, Ia lapsens riemulla täyttä, Äh!
lEsu suloinen Armon Isa, Minulle heicolle
«voimaa lisä, Ett' Tahlos. tekisin aina.

10. Te woiman Engelil elämäin maal.fla
Henget,3 Te suloiset ihmisten War<

»iat, Ivic Caritzal kijlosta laulat, Olcat mun
Leitzian synnin maasa. Ett' ijät' sitt' yhdes tai-
oasa, Ain Dända kijttää saisin.ll.Hcfef«l*sProphela on kirjoittanut, Cuitt
ai»an talofaol>,luurkircas paisteja riemun meno,
Nl»l Mull oftetuil maasta, Tämän näkiffmui.
ien myös Stephan waiua, Cosc ludan Cansayänd kiwil surma, Nijn taiwas leimahti awoi.

«2. Xystus yr KirconOptttaja, Hän la wan
Asta puhu, Ia «wga ne »awt sielut siellä,

Ei
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G Jumalanfis lomn suuw. NntClMchl rackai
mä muistutan teit, Ett' rucoilelt' lEfust, cuin
»Man on meit, Cosc edestam ristisa rippui.

,3.Aml,sDErranProphctasano:Ett'Dawidin
huone jamajaMaas ylösrMan nljncuin enneng;
Ne meidän sielumme omat, lotc Adam s lan-
gen on caiken täällä. Nait lEsus rakensi ristin
päällä, Ia lepytti Isäns wihan. >

,4, Elias ollesans tasa clos. on wacaiftl sy,
dämel rucoil: Ah! catzocat laiwan mesi lähleit,

ilmasi juorcmasi esti, "" Wiel lulisil wau.
nuil län Mdä, Cofc' temmaten Talwasten
tlawäldä, Nain rucous hedelmän canda,

is. NaeMin§§lestenkyyneldenwirsiOn ICsu-
ttl kclwannut aiwan, Rucoufen cautta mecmc.
Vi wottam, Mit' ikänänö nimiltä taitan. Ru«
cous tuo meil uuoel taiwat, Rucous liewiltal
laicki waiwat, Sijs rucoilcam ahkerasi aina.

is. Nain nöyrä' rucous HErran edes, On moi-
ma jo hcdclmit täynänsMoses hänmulnen niin cau<
wan rucoil, E.t'wäsyi ja langciS maahan,
rucoil nijn cauman ett'langcis maahan.Nijnpill
lEsusi rucoildaman;Sitt'ou wast rucous cuulz

17. E> st ol nijn kcwiä auluax tulla, Cu
muutamat puhumat siitä, Nanhurscas wapi
ornion liitos, Ett'usiasti horahla tahto. Jo
jocu tääl pahasa erä«maasa On yhdenginchelke
paitz lEsusta.Nijn Engelit jo itkewät Taiwan:

i z.Nicobtmus flEsureld kW mm..en, M
sä aytuus ja elämä sciso? Käändy ja palat hc
nm lEsus kasti, la lapsexi jallens tulla. E
tahdo nyt curan lapsi olla, Maan caikil o
«nitli autM tulla, Ahl ei ilman parannusta.

,9. T<»
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,9- TaborinMlorel onhywäossa,sil!lCfuson
NrckanasicNä,Waan mcngön en'st 'ocainen yrlitar-
haan, ja sitten golgatan wuorel,Mä ymmärrän su,
run ja murhen päiwäl,ioideng >api?lumalan lap,
s« käywa's, Slsäll' Isän Cumiian Taiwaan.

20. VxEremlti on myös nähnyt, «uing yhtm het-
ken ja tijman, Colmkymmend tuhat ihmisten sielu,
on HErran duomiol tullut, Joisi cari sielu maan
auluajr tuli, Muut caick cadoturen duomion cu<
lil, Ia sysättln ruoleman ruoppaan.

21. Taiwallinen Isä mun lunnian HErra,
Älä duomjol käy mun cantzan, Sill' Sinua
»almelen täsiälähln, Sä olet mul! autuden on<
sain, Mä itken nyt huikiast Jeremian can§a:
Ah! lEsu, Ah! lEsu nyt armois ota;
Jo pelwosta racki raukeen.

22. Ämöin on sun laupiudcs, O! lEStt
Cunnian HERra;,Sä woilon Ruhtinas Is«
raelis, Eik jMiset enä sull Klpa. NäinChrl-
slitytyt rackal on lEsus hutan: Tulcat nyt sisulle
»valdacundan, jöca walmisielt on caluwill sieluil.

23. Senlähden mahdam rohkiast sijs, Armo»
lstuimes tygö käydä Sa elämän tie lEsu Ehrisi
Cuin sM i., caick maroit täällä, Ah! auxem
chdi, rueoilem wissitt, Mä luowu meist suurist
.MsiN, Waan saata Caanan maalle.

1.4. Evangeliumin § saarnan «mcta, Me pt«
ä midam nyt laiman; Aut lEsu ett pääst-
m lain alda, loca meit pcljaitä airoan, Sil
uoruden !ynnit meil muizws owat, Waan cui»
>ngln lEMn Weri haawat, Meic nijstä pe<

zta taita.
Ä/. Nyt täsä mun sielun armon tilas, Mä



'IEIMn cuolemaan luewaan, Ci mual ol apu
tik lohdlllufta, Ehk tn mä miel toOst usco;
Sä cpäusco mir minua walwat, Sill caluwain
Muin on Isä Taiwas. Ahl lEsu mun ch
con wahwist.

26. Ei ole nyt, kynelet silmis enä, Ne lEsus
on WereNanS muutlan. Nyt yancaickiser riemu-
wijnax, Cuin lmvan on omasta suustans. Ett'
udcsa Salemin Caupungisa, Hän tahlopi kyne<
let iloic muuttn, Ia caicki ne pois pyhki.

27. Golgathas lEsus mm wisseytti,
synnin melasta pääsin. A«t' lEsu ett' elaisiw
lchtos jälken', Mun elon ehtoon asti, Ett' cuul-
lon cam culkisin cunnia«sian, Mun Taiwallisen
Isän<maahan! Sitä nöyräsi rucoilen sulda.

28. Riemust ja lulcwast taiwan llost, märatkt
riemuita mahdan, Mäl häwäistyst, pilca mä
kärsin paljo, Waan, sielun siel cunnias Kohta,
MalEsllsiakijtän sitt'harpukädes, khkhalpa kyll
olen mailman edes. Nain Jumal omians cvrjc».

Basunan äänen me caicki cuulem, Cosc>
HERran duomisl Man, Ne walitut oikiallg
puolen Isan, Siu' Palmu käsisä seiso, O! i-
chanat Kmifttn lapsi wainat, Cumg caunist te
<äsä nyt laula widatt', luur helzäl uusil kielil.

3v. Ms Vaöeluja weisat mahdan, Nyt tän<l
päiwän, Eill lEsus mun ruocki aln

taiwan mannall, ja syndini andex anda, sijs kij«»
tos sull suloinen sielun Mä, soca tt minua coscan

hylkä> Waan wcchmistat Elämän LeinM
2lmen.


