
Sen
Pyhäin ja nloswalittuin Seumtunnan Jäsenen,

Cunniasucuisen B«rgarin
T>-s« Turun Caupungisa,

Vcrtil Blumqwistin
Wchaiscn D'?tare»,

Brita Lisa Blumqwistin
longa Jumala

Hänen Cqstensa Won ajalla
Tämän mailman pauhawalsesia merestä/ >

Sijhen onnellisten jaIcwoWen
Taiwan Waldacunnan Satamahan

Ajallisen cuoleman cautta
o» cutzunut.

Lhristilliscxi lälkimuistoxi
Hlinelle Turusa «yty Wilsi/

Wnonna l?6s.
Chomas Ragwaldin Psjalda.

W. c. Ihminen,o«Z' Inmal' loi :c.

W? vhy ikä ihmisel On, cuin kedon cuckaisel, War-
hain aamul cucoistu, Ehtol cuiwu, lacasiu.

2. Nijnmyös tällä lapsisell, Nuorucaisell picmsell,
Oli ikä lyhyinen, Pojes tahdot wähainen.

3. Waaralusch' menosta, Syndisesta elosta, Alat.
pauhawaWa, Magman taln.^oikesta.
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4. longatahden lähieisM, TääldH nyt pois tul,
keisans,3älten jamitneuwvpi,Syndisimeltwaropi.

5. M tästä wihastu, HERrau töistä kuvastu,
Ihmis parca eläwa, Synms »vielä lcwäwä.

6. Rams Isän erotti, Aicauallsa wicwtli, Et-
ten kumottanut, Syndeinenga suostunut.

7. Joiden palcka rangaistus, Helweti» on cado-
tus, Sille wca murhetoin, Nhsä maca surutöin.

8. Ah mun racas Sucun», Cuule cuule sanani,
Minä smul totisest, Sanon rackast sydämest.

9. Aläsielus läkäytä. Wihan tulda sytytä, HEr-
ran äändä tottele, Cuin hän si»,u huuttle.

10. Wiclä tällä hawalla, Täällä armon ajalla,
Sulle armoi taritaan, Ennen cuinspois waaditaan.

ii.Eohta tule HEna suur. Minä todel sanon jum,
Melun puolell sinulle, Jumalat' jo rucoile.

12 Aamul ylösnostejas, Ehtol maata pannesas,
Ajattele autuuttas, Duomari on tulemas.

iz. Kerta päiwä wijmeinen, Tule uloskäyminen,
Työt japuhetmaxetan, WW kirjaa awatan.

»4. Ensimmäinen kirja on, loca alca duomion,
Tietäminen Jumalan, losa caicki catzellan.

is. Synnit julmatnäytetän, Cuing' tääll häjyst
kaytttän, Ajatuxet,paiwät yöt, Kirouret, riettaat
työt.

ls. Toinen kirja elämän, Ombi HEnan wäke-
wän, loc' ei sijn> ol' kirjoitett', Se on uloseroitett'.

iv.Colmas kirja «orkia, Raamatl'pyhä oikia,
longa iälken dnomitan, Synnin palcka maretan.

18. Neljäs kirja awatan, Tuomiolla hawatan,Köyhän huuto, huocaus. Raadollisien walitus.
19. Wlides kirja todistaa, Oma tundo omistaa,WicapäM. syndihin, Ijaifihin waiwohin.
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20. Tästä tunnon kirjasta, Duomitan caick wi-
fust i, Ei saa raucka lepoa/ Coto wihoUelda.

2l Olnantilnnon mato se, Poltta,calwa, rangaise,
Nljn se huckan t ilepi, loca sonnis cuolepi.

22. Wielä kerran wijmcxi,. Teille puhun muisto,
xi, Minun jälken jääwäui, Laittacat elt'cantzani

23<Päästtt'siM cunniaan, Taiwan iloon iha-
na.m, Alcananssijsaatelcat, HEr:auwihaatau-
comal'.

24. Nucoilcatain Jumalaa, Että taidan'catzella
Vmmarryxen silmillä, Cuing' on syndi ilkiä.

25. Niin ctl' ijät' polttapi, Sen cuin turhan lau<
supi, HERRau Nimen corkian, Käändä asian oi-
lian.

26. Oho waiwasi, Julki jumalattomi. Mi-
hin luule loutuwans,Cuin he määrin wanno cans»

27. Tä ä tapa culkewat, Syndiset suruttomgt
luonlsansa sokiat, Sijhen ast' ett' huckuwat.

28. Jollei HERran armo työ, 'Synnin waldaa
maahan lyö, Jollei hän saa paranda, Sielun haa-
woi hautoa.

29. Johon ei ol' taipumus, Luonnoll eikä suostu,
mus. Harmat täsä parane, UM synnis pahene.

zo. Vsä käy cuin taudisa, Nuumillises kiwusa.
Caxi siinä sairastaa, Maasa macaa wuocesa.

31. W poltesthuohutta, Ei woi puhu,walitaa,
Tauti wallan saawuttan,Ombi hänen waiwutlan.

32. Pasll' on taudin wakewys, Pois on caic-
ki ymmärrys, El hän mitan »vastaile, Waicka
Läkär' kyselee.

33 Ulwos käsift pyyttäpä Meteen, malliaan
juoxepi, Homauris ollesans, Eipä ywMM' lai,
tahaans.
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34. Mutt' se toinen sairas tääll', Waicka ma-
raa wuoten pääll', Woipi puhuu, walittaa, Lo-
karille tautia.

Zs. Totta siitä toiwomme, Että hän wiel' pa-
ranee; Toisesi' ei ol'toiwoocaan, Cosc'ei ym-
tnärr' puhumaan.

36. Nijn on samall tawalla, Heugellisell muodolla,
Sielun canha asia, Synnin poltts taudisa.

37. Caxi sijnä macaapi, Toinen naura, pilckaapi,
Ei ei tunne waiwamen, Ett' on sunnis saastainen.

38. Sijnä ombi nuckunm, Sielun puolest uppo-
nut,Helwettijn nijn sywäldä, Ettei näy päatäköan.

39. Sinne wajo rauckanen.Hnckupi se syndmen,
Waick'ei luule houraisans,Cadotuxeenioutuwans.

4c>. Paras Läkar' lEsu Christ', Paranu' syn-
nin fpitalist', Herät', walais armosa. Ettei Per-
kel' heitä saa.

4». Hywäst eolme wanhimbaon, Welien, Si-
sareni waan, Sucuni ja mailman. Jätän hal-
duun Jumalan.

42. Hywin Han kyll'tekeepi, Että minun cor-
japi, Piicans wähän Sieluisen, Can§ans wiep.
taiwaaseen.

43. Mutta monda wanhaa wiel', Andaa elää
olla tiel, Että täällä käänmM, Autuuttansa etzisit.

44. Että he am' ifoisit, Uscosa ia janoisit, Tai-
lMä suloista, Elon wetta iloisia.

4V. HErra lEsu wirwota Caicklj synnis cuolleita,
Että he tääll' heräisit > Pahasi' tiestä ralaisit.

46. Nuoret, wanhataicanans, Näkisit sen tun-nosans, Jos on armof Jumalan; Ilman ei tut'
Eunniaan.


