
Herran armo-muistuMen kautta,
Christillinen ja sMmmellinen

Zälkimuisto,
Elämästä ja kuolemasta/

MeldänrackaalleChristi,Sisarwainajatteme,
sille eläisansa kunnialliselle ja Jumalan mie-len iälkeen, seka omansa että myös lähimmät-stnsa sielun aulundesm murhetta pitäneelle,Karwian pitäjästä, Ala kylän, Notelin tolosta

Anna Michelin Tyttärelle,
Jokawisfisti autuaalllsella hetssllä Herrasazo taalta edesmennyt on, Wuonna, 1784.
Christitlisesta rackandesta, eIM paljon puut-tnwatststintjden siteen jotka
yanen tilansa, seka hengellisten että ruumil.llsten afialu puolesta ulostotmitta ymmärtä-
tvät. Wydcjä osasa kokoon pantu yhdeltä
«nailmasa mnreiewalselta jäseneltä Turuufa«

T.R.P.
V>asasg, PraMtty 1785.



Elssimmäinen Wirfi.
Hanett omasta tilastansa, joka taitaan
weisata nuotilla, kuin:

O! kuinga ihanat, m
Wo kuuluu todexi/Ett sairas tertveexiM) On paratt' ruumijllisest; Waan
sielu hengellisesi Oli jo armon ajaas
luur terwe ruumijn majas.

2. Silta kuin haawoittaa Ia myös
woi parata, lesuS se läkär' paras/
Omians' on auttaan harras; Nijn-
kauwan hant' its' walmist Ett' mor-
siamexens kaunist'.

3. Ehk' elons aikana/ Makais kuin
kuollunna; Mutt' ei oll' pijka kuollu/
Walck' joku olis luullu/ lesus sen
mailmas' todist. Kuin hänen tai-
waas' omist.

4. Nytt hywin hanellen Käwi; sill
lesuinen/Jok' ombi kaickein korkein,
Tuhanden seaS kaunein, Omisti ystä-
wansa Ia piti tykönänsä.

5. Kuin kihlans annoi Hall' Rippui-
sans ristin paall'/SiNoin loss synnit
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kännoi; Tailvaan maan tvälill/ftnoi:Se on jo lapsen taytett/ Sun asiashywin päätett.

6. Sentahden noutamaan/ Mor-
siantans ottamaan Tuli/ pois sumest
waiwast/ Yltänsä lesus taiwaaft/
Puetti autuudella;Kruunaisi jaspixella.

7. Nait kihloi' ustoft/ Sydämmens
arkusa/ Henges katseli toiwos, Ku-
ningan Drotmng ustos; Häawaat-
teit kyllä kaunit/ Kuin lesus halle
waltnist'.

8. lolll' hän siel käwele, Ia itseens
näyttele/ Kolminaisulldcll' Pyhlll'/
Engeleill ett muill' ylhal', Taiwaan
hääjoukoll kalkeli; Mahdam taäl'
Herraa palwell.

9. Kuin hänkin Herran työt' Ra-
skaasi' tck' päiwär yöt/ Jo tolstakym-
mend' wuotta Mielelläns/ ja ei suot-
ta/ Ristiä kannot kowaa/ losa le-sus lisais woimaa.

,lc>. Rackaimmall' kädelläns Autt>
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sisart' tytärtans, Suuremast pääsi its'
kannoi, Min hälle awun annoi/ O-
malle Morsiamellens/ Nyt taiwaan
tuckaisellens.

n. Kuin ol' taäl chtaasa Sielun-
sa wahdifa, Ettei ol's kolme koiraa,
Oma sydän, satan, mailma, Wa-
raasta saanut sitä; Chkei moni tunne
Nli!a»

12. Hall' tustiS tykönäns Ol' le-sus ystäwäns', Ia katsoi pijkans
ryyt', Sit' hengellista köyhyt', Kuin
oli kerjäämällä Kuningaau tyttärellä'.

13.Han henges' pamawast'Puhui/
weisais usiast. Ei totuutta myös sa-
lann'/Mont' sai häld muisto-palan,Eht
Harmat tykönänsä,Pitä nytmielesänsa.

14. Kuin waimot aamulla, Zhri-
stuxen haudalla Engelein edes ftar-
lmis', Nijn teki hän tas' mmlmas',
Sanoill' juur' jyllsewiu", Herralle 0-
tollisill'.

15.Nyt herM' korligN/ Syöd lei-
pää
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pää Jumalan/Hän saa fiel sitä NM
siaan/ Ei ne sicl puutu kostaan, Elä-
män lähteesi juopi Terweytt', sen le-sus suopi.

16. Hän ristinmaljast myös Katke-
rast/ itse työs/ Sai maistaa fisällisest/
Sielus' ja ruumillisest; Nuoruuden
kukoistuxes Ol' Hcrralt' koetu^es,.

17. Tott' waiwans edestä, Saa
Herran kädestä/Kyll monen kertaisesti;
Mldä lembiasti. Sm ilon, Taiwaas
siälä/ Jo" toiwoi ustos taälä.

18. luurmjnkuin wirmlla Taitva-
han mannalla lesus hant' ilahuttaa/
ItstNns kunnioittaa, Hän kelpais
Jumalalle/ Ei annet' mailmalle.

19. Näin ylkä iloisin. Ia sulha su-
loisin Talutti toista tietä/ Tahdoi
Hall' talon tehdä Caiwaasa Isän ko-
dcs', Ia ei täal' mailmas oudos.

20. Siell' puku annettijn, Emän-
nch hankittijn Karitsal!', ihanaxi,
Kyll' kirckaax paistawM/ Tawaroit'

5 hals
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hallitsemaan/ lesusta rakastamaan.'
21. Tääl' ol' hän pilkasi/ Nytt

Taiwaan kunmasa; Mont tuhat kor-
kiambi/ Kuin tämän mailman tapsi/
On pidois suurimmasa/ Ia ilois tur-
hinimasa.

Toinen
Hänen rackaitten tvanhembftinsa hy-
wW jatts wirsi.

Weisatan kuin: Jo aiwan läsnä aika on;^c.

kuinga paljo patzembiOn kuoll'-
GI kuin syntym'-pmwä Jumalanlapsill' autuambi/ lotk uskostansa e-
laa; SijS taidam sanoo todella:
Taäld' ruumijn puolest' kuollemma/
Waan elä saamme siellä.

2. Hän tas wiel' jälkeen jäawaisill
Puhuu, mutt tapans kautta/ Herran
armosta wanhemmill, Ensist kuin saa-
tit hautaan/ Suru!!' ja iloll' maja-
stans Heill' sielt hän tahtoo sanotans: Hywästi rackchani. z.
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3. Wanhemban hywantahtoiset!
Kuin olitte mua wastaan,laruumil-
lisest holhoisit', Nyt wiel teit tahdon
muistaa Kaiken hywyden edestä; To-
tuudes/ rackast mielestä Sanon pa-
rannus tehtaat.

4. Sitä teili' aina ennenkin Ilmoi-
tin rackaudest/ Sill sijt ol'rastas mie-
leni, Etten mä wastauudest Synty-
mä waiwaa halvaan' teis/ Kuin o-
man tunnon rastax löis/ lot' lesus
itse waati.

Sydämmen muutost sisällist/ Hen-
ges ja totuudesa/Murhetta Herrall'
nneluhist/ lot' saadaan lumalasa;
Ah! koetellaat tuntonne/ Jos olett'
autuudestanne Herras watntett' ajaas.

6. Ah! kermn tämä hetki tott', Kyll
silmann' aukasepi! Ei taid' oll' kau-
lan / waan juur koht Post' tykön

Ah! laittakaat nijn Her-
rasa! Ett zuoxett' hywin kijstasa Ia
pallan saistlt' parhan.

"4 7-



8
7. Kuin paiwä rupee koittamaan'/

Ah! ettei pimiax Wnnyislla rastassumu nousemaan/ Ettet' pyönyxijn
näännyis! Ah rukoilkat te lesusta/
Etl' oftllisex Tawaasta Tulifir taal
ja jicllä.

Kolmas
rakasten wcheinsä, ynnä rvai»

«iom, lasien ja sisarensa, hywcisti jatts.
Weisatan kuin: Ah Herra slä wihasas, lc.

jäakaät weljen kax'/ Puo-MI lison kans ja lasten! M sisare-
ni myöskin ratk'! Herra on kutsunlasten: Tutkaat kaicki mun tyqöni/
Nijn on myös lupa teilläkin/ Tull' ar-
moo kerjamahan.

2. Ammkaat Herran sydänkm/Serunsas armonaitm! Ruwettaat waat-
teins liepeisijn/Joka woi/ tahtoo/taitaa/ Iloiten wastaan otta nU/Mkanons syntms tunttwit/ Jo en-
nen wijmkift hetken 3.
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'3. Waan kuin katumus hiljaiset

Säästetään, suruttomasi, Niin tulee
aika hätäisex, Ei ena ennät'palat',
Koff taudis kyll on tekemist, Ei apuw
Myöskän ihmisist. Käandykäät
ran puoleen.

4. Ah! silloin paljo sanomist' Olis/
kuin tuoni tulee, Tunnos monenkiw
tekemist, Waiwainen.kuin nijn kuolee,
Ett' arm' on pojes otettu, Puheesi
juu tijnni lukittu/ Wärisee myriseepi.

5< Ettei ol' sopin afiaans Jo ennm
kerajätä, Duomari heill' on wihoi-sans, Ah! surkiata hätä; Ei ole joka
autapi, Sois kyll' ett lahjat kelpaisi;
Mutt' ei ne auta enää.

6. Laittakat että afiann'lo ennett
kerajata Sowitte, kansa Jumalan,
Ei fitt ol' yhtan hätää/ Kuin Duo-
mar lesus tuttawaz' On tullut, asiat
parchax SowiMa/.ja ei soima.

7. Hän on jowelaan maxanut
den edest, kuin surce; Heili wiat an-

* 5 dex
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dex andanut loidenga lydand' puree.
Ah autuas tas kattilas On armon
ajaas kiehumas; Katuu ja uudest'
syndyy.

8. Se terwellinen sauna on, Kus'
sielu puhdistetaan; Sijn tulee itsens
tundohon Ia luondo uudistetaan le-suxen kowan saunan kautt', Kuin
kuollesans nijt eloon autt' lotk Ha-nes elaa/ kuolee.

Neljäs
Joja hän eronsit otta/ nijnhywin mui«
sia silkulaisistanja kuin luonnollisista
ystäwistänsäkin.
Weisatan kuin: Ah surutöin, koffas synnistck:c.

myös kaicki jälkeen jawai-
DW smsa, Sukuns ja muutkin
wallmas ystäwansa latta nyt hy-
wast/ haltuun Humalan; Elon ja
kuolion Herran korkian!

2. Wiel kadm kandöön teillä aika
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liene/ Ehk ei sit' kukaan wissist sanoo
tienne/ Sentahen kukin teista walwo-
ton! Ia aikanansa eteen katsokon.

3. Jos Herra tulee ehtoost'/ puoli-
yöstä/ Jok' olett' lakann' pimeyden
työstä/ Eli jos wipy kukon laula-
maan/ Taik' wiela aina paiwän
koittamaan.

4. Löydäst' hän sillon teitä wal-
womasta; Ah! ettei synnin unta ma-
tamasta; Ettet' waan olis nijsä jul-
mis tois Joista sitt' karsij saisit pi-
miöis öis.

5. Ah: kääntymystä totta tarwita-
han! Jos autuaxi tulla mahdetahan/
Nizn pitääpi nyt jo Manaffen kans
Ia Publikanin myöstin ajaallans.

6. Rindoinsa lyödä/ heidän la-
tvallansa/ Tuta ett' olett' exyn' lam--
pahansa, Poikenneet pojes hywäst'
paimenesi/ Sijt' rackahasta Herrasi'
lesuM.

7. Joka teit tahdois kuollost' elä-
mä-
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tnahän/ Ennen kuin lähdet' surkeut'
näkemähän/Ah! ei hän tott' sir soi-
si lellengään; Herät heit lesu na-
keen/ ymmärtaan!!

Wijdes
Hpwäsii jättäwä muistutus, nijn hp
win julki suruttomille, Kuin takasin lan-
genneille, ja lw?ss ulkotullamilleckn.
Weisatan kuin: Ah! mlk' ombi elom M? :c.

wjMeiftx/ Ia kait ul-
NI kokullmset Hywäst Mä/ nijn
Myös net/lotk' on armost langennet.

2. Herra! jumalattomat/ Symus
unchi sokiat/ Talut' ennen takaisin
Kuin he menee helwettijn.

z. Pitkin tietä lawiaa/ Siel' on
susi kauhia/ Perlelivastaan ottamas/
Herran wiha polttamas.

4. M Hcrra järwehen Päästä
heitä tuliseen/ losa Wt myrisee Lo-
Mäcme pistelee 5.
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5. Anna heidän maistaa M, Ko-
tvasi omantundoins pääl/ Esimaku
helwetist, Ett he waaran walttäisin

6. Suo ett armon ajasa ItsenS
omis tunnossa Duomitsis jo totuu-
des; Ei sir Herra oikeudes.

7. Heitä enä tuomitsis/lesus stn
nijn toimit its/ Jos waan ustos an-
sioon Turwais/ wälctäis Tuomion.

8. Te myös hengeS alkaneet Ia
sitt' lihas päättäneet/ Jouduit' ulko-
kullatuin Häjyld hengeld woitetuix.

9. Tulit' 'sitte kawalax Paljo kau-
nijst puhuwax Entisestä tiedostan',
Waan ei tästä tilastan'.

io. Nain on käyn' HM' ajaal-
lans/ Kuin its' lesus sanoi kans/
Ett he tules surkiax, Seitsent' ker-
taa pahemmax.

11. Herran sanat soiwat heill'
Nijn kuin sill' Herodexell, jota le-sus nimitti Wicckahaxi ketuxi.

12.
>4»
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12. Oho palcka onnetoitt/ lot'

ei pelka kelwotoin Herran wihan
astia/ Ehk' on sanast puhuja.

13. Hänen waldakundansa, Ci se
paljais puheisa seiso / Mutt' waan
woimasa/ Hengellises halusa.

14. Ah! sa Herra korkia/ Saa-
tanankin woittaja/Sido perkel'kah-
leill', Ansios woimall' pojes kiell'.

15. Ota hänen aseens pois/ Ettei
pahoin tehdä wois! Joihin kyllä tm-
waisi/ Paljon sielui' murhaisi.

16. Herra lesu! langenneet/ No-
sta/ ojen exyneet/ Palaut ennen ta-
kaisin! Kuin he taalta laMin!

17. Nuhtel' ulkokullatuit/ Hengel-
lisesi' rijwatuit/ Herran toturt' pu-
humaan/Sieluns ylitswalwomaan!!


