
Muistutus
Midette Jumaliselle Sielulle

Pysymisesi alinomaa Rucouris.

Ansimmäilnn Wirst.
W. e. O! lEsu Chrisisi autndcn lc.

lc.iwasmun lEsurcn, Lobdutmi-
»ma woimal,S'U Lari
mun runnellut on, kyyncleil tä'.uc<'l»

nyt silmän, Ah! armahda lEsu myös mmmail
pääl, Cuin minua nmdele «Utuden tie!, la,sano: jo lEsus snn byljäis.

2.ltkew!lsilmil maiimaar, tulin, Waan cos-
ran sijt wahwistuin ajas, Niin mailman c<„cha
synnis juoxin, Ennen cuin tundoniheräis, wast-
udest mun täyty lapsex m!!a, Jos tahdon mun
lEsnren lapsi olla, Ia seurata Canhat ijan.

z.Laina O IKsn! mull kärilmpstä, Ettän tä-
män elämän ehcon, Woittaisin caicki mnnwihol»
lisen, Nijncuin yx wäkewä Sanyar, Ett' coscan
tääll' taistellut wijnamäes, Sitt welsiita saisin
Carlhan häis, lEsnreN' mun eloni HERr^ll'.

4-Aumden järjestys armon ajas, O' l?ms»
cas elämäkerta, Ahdistettuin sieluin levosta On
lEsuxen Weren wirta, los-mailma wihaa,toll
IE us auna, Marucoilenlsaäain Pojan caut-
la, Hän on ain ainoa apun.

s.Salemin Canpunq joc'yihal ombi, Mun sie-
lun riemulla tämä, Ia lEsuten Weri nlvös
Golgathasa, Mun sielun wclasia päästä, Wan-
hurscaudenAutingo lEsuChrist! Mä seison nrt
mnrhen kpynelis, Auc' Answs tumaan cina.

6. Be-



6. Belialin ojat mun lEsuxen On ymbärins
kiidonut täällä, Hän pilcattin mailmald nijncuin
mekin, Lihans paiwina maan päällä. Waan

mun ITsuren duoinioll' tule. Silloin mond
sielu kyllwapise,lotc'raadell' on lEsuren lambait.

7-O! ihanat wuodet jaarmo-päiwat, Cosc IE»suxcn pijnaa
hetket, Cosc Caritzan ristiä muistin, Ne hetket
muu eteeni awniS taiwan, Ne liewuit sielun
waikian waiwan, lost Emanuel sua kiitän.

8. lEsuxen werisen Faanan alla, Mä ihm
nyt cohdastans annan, Ia hänen laupicm caswons
eteen, Mun puutoxen aicanans cannan, O! IE»
s>l suloinen Vlkämiehm! Lohdut mun suruine»
sydämmen, Näill' wijmeisill mailman hetkiU'.

9 Eija! ett lEsus on luwan lulla ', Duo»
mitzeman coco maan pijri, Hän andapi cullergin
töidens jällen, Ia lapsens riemulla täyttä, Ah!
lEsu suloinen Armon Isä! Minulle heicolle
woimaa lisä, Ett' tahtos tekisin aina.

in.Ti woiman Engelit elämäin maali'f, Iapalwelewaiset Henget, § Te suloiset ihmisten War-
tiat, lotcCaritzallkijtosta laulatt',Olcatt' mun
LeiHajan synnin maasa, Ett' ijält' silt'yhdeStai»wasa, Ain Händä kijttää saisin.

11. Hesekiel" Propheta on kirjoittanut, Cuing'
taiwan talosa ombi, luur kirkas paiste ja riemun
meno, NiiFAutuill' ostetuil maasta-. Tämän näkiff
muinen myös Stephan waina, Cosc ludan Cansa
händ kiwill'surma, Nijn taiwas leimahti awoi.

12. Xostus vr Kircön Opettaja, Hän taiwan
ilosta puhuu, Ia cuinga ne walitul sielut siellä.

Ei
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Ei Jumalankijtoxeen fumu. NytChrisiityt rackat!
mä muistutan teit, Ett' rucoilett' lEsust, cUin
muistan on meit, Cosc cdestäm risiisa rlppui.

»z.Amos, HERran Prophcta sanoo. Ett'
Dawidin huonejamaja§, Eaas ylösraketan nijn»
cuin enneng; Ne meidän sielumme owac, Joi.'A<
damis langen on caicki täällä, Näit lEft.srakensi ristin päällä, Ia lepytti Isäns mhcm.

14. Elias ollesans tasä «los On
sydHniell rucolll: Ah! catzocat Taiwan wcsi !äh-
teit, HHn ilmasi juoremast esti, * Wiel n,!lsill
Waunuill läri lääldä, Cosc temmotti» Taiwa»seen eläwaldä; Nain Rucous hedelmän carda.

15-Namin tz§ Lestenkyonelden«wirsi, On lEsu-
xell kelwannut aiwan. Rucouren caulta me caic»
ti woitam, Mit' ikänäns nimiltä taitan: Ru»cous tuo meill' uudetTaiwat, Rucous liewitiää
caicki waiwat! Sijs rucoilcam ahkerasi aina.

16.Näin nöyrärucous HERran edes On woi»
maa ja hedelnlit' täylläns, Moses hän muinen nijn
cauwan rucoill, Ett' n>äsoi jalangeis maahan,Hän
rucoilnljncauwan ett' langeis maahan: Nijn pitä
lEfllstrucoildaman, Sitt'wasta on rucous cuullu.

17. Ei se ol' nijn kewiä autuar' lulla, Cu n
muutamat puhumat sijtä, Wanhurftas waplsee
armon lijtos, Ett' usiasti horjahta tahto» Jos
jocu tääll pahasa erä maasa, On yhdengin httkeu
paitz lEsusta, Ni n Enqelit itkewät Taiwaas.

18. Nicodemus ->/ lEsuxeld kysyi mmnen, M--
sH autuus ia elämä seiso? Käändyy ja pai. t'
hänen lEm? kaffi, Ia lapseri'jällens mlla. Ei
tahdo nyt cucan lapsi olla; Waan caikill o:i
mieli amuax lulla, Ah ei! ilman parannusta.

19.
AmosS! 11.*2Kun.'-: ri. Z§L1,c.7:12.1-loh. 5:3.



,9. Taborin wuoreV on hywä oNa; Sill lEsus on
kirckan siell>;Wian menqöncnstjocainenyrtitar-
haan, ia sitten Golgatan wuorell' Mä pnunärrän
surun ja murh-n päiwät, JoidenlapH Jumalan
lapset kanwäc, S!säll'lsanEu,mian Taiwaan.

, 2a. ))x E«!Nlt, on mvs nähnyt, Cuing' ph<
ten hetken'j<, tijman,Colmkymmend'tuhat ihmisten
sielu On HERran duomioll iuMc. loist caxi
silu waan al«tuax mli, Muut caick cadoturen
duomioi, ruultt, Ia sosättin cuolelnqn cuopp^n.

21.Tairoallinen Isä mun cnnnian HENra! MH
duomioll' käy munccmtzan; Sill' sinua palwelen läs<
tälähin, Sä olet mull aumden ansain'. Ma itken
huikiastnyl Jeremiancantza: M!lEsu, Ah! lE-su iwt armois ota; Jo pelwosta ratki raukeen.

22. Zlarctöin on Sun lnwindes,'O! lEsu
Cunnian HERra; Sä Wliion Ruhtinas Is,
raelis, E>k syndiset ena Sull keloa, Näin Chris-
ticot rackat on lEsus human: Tulcat nyt sisälle
Waldacundaan,loc'walmistett on catuwillsieluilt'.

23. Sentähden mahdammerohkiast siis Armo-
Istuimes tygö kä»dä. Sa Elämän Tie lEsu
Christ! Cuin syndnn caick madoit täällä, Ah!
aurem ehdi, rucoilem wissist, Alä luowu meist
fuurlst syndlsist; Maan saata Caanan Maalle.

24.Ewange!inmin§ cautta Me periä
taidamme Talwan; Am lEsu! ett pääsisim Lain al«
da,locamcitpeljättä aiwan,S-ill nuoruden synnit
meill muistos owat; Waan cuitengin lEsuren
Weri'Haawat, Meit' nljstH pelasta taitaa.

25 .N»t täsä mun sielun armon tilas, Mä lEsu-
xen Cuolemaan turmaan; Ei nmallolapu eik lohdu-
tusta, Ehk en mä wiel totistst usco; Seepäusco mix

mi,
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minua waiwat, Sill' catilwain sieluin on Isä
Taiwaas. Ah! lEsu mun ustoni wahwist.

26. Ei ole nyt kyynelet silmis enä, Ne lE-
suS on We.rellans muuttan, Nyt ijancaiotisex
riemu wimar, Cuin luwan on omasta suMans:
Ett' uudesa S lemin Caupungisa, Hän ladropi
kyynelet ilox muutta, Ia caicki ne po;es pyhki.

27. Golgatas lEsus mun wisscym, E«'
synnin welasta paasin. Aut' lEsu ett' eläisin
tahtos jällen/ Mun elon ehtoon asti, Ett' cuol-
lon eautt' culkisin cunnia-siaan. Mun Taiwalli»sen Isän maahan! Sitä nöyräst rucoilen Sulda.

28.Riemusi ja tulewast Taiwan ilostMa ratki
riemuita mahdan. Täall' häwäistyst, pilckoamH
karsin paljo; Wacm sielu» siell' cunnias hohta;
MälEsusta kijcänsittharpukädes,Ehk'halpak ll
olen mailman edes: Näin Jumal omians coria.

29.Basunan äänen mecaicki cuulem,Cosc'HEß«
ran Duomioll lullan, Ne walitut oikiall' puolell
Isän Sitt'Palmu käsisä seiso, O! ihanat ih-
misten Lapsi wainat! Cuing'caunist te täsä nyt
laulaa taidatt, luur Heljän uusill kielill.

zo MäHallelujaweisat mahdan, Nut tänä au»
mden päiwän; Sill lEsus mun ruocki, ain tai»
wan mannall, ja sondini ander anda, Siis kiitos
suli suloinen sielun Plkä! loca ett costan hyl-
kä; Waanwahwistat Elämän Leiwäll, Amen.

Toinen wirsi
Waroitus ahkernteecn, («viimeisinä Ihmisen Pojan pai«

wins) uscon ja rackaudeu havjoittamisesa.
W. t. Ah! surutöin coscas synnistä lackat, :c.

nostat sielut ylös synnin suosta; Ei silla ta-»O wall taiwan tietä juosta. Ah nostat! nostat!
aica on jo lull; Wai etkös tahdo nytkän spnnill
cuoll. 2. IE»



H.lEsuxen Cuollo eioi'hyödyllinen, Nijncau,
wan »uin luonnollinen Sinne tänn'ain«sua raatele, Jos ett sa hartast' armo etzeile.

3. Ah! sielu parca jo sammun, Elletsa wirco uuteen hengen haluun; Waan mielelläs
kyll aina etzeilet, Mist jongunwääran ilon lömänet.

4. Ia sinä raucka oiet wielä perät luur ondw
wainen, ellei HERra herat, Ia peljät sinuuoikein
walwommi, Christusta Belialist eroittaman.

5. Ehkä suli myöökin jocu walo olis, Nijn et sä
cuitenq coco armo anois, liillr sulast armost HER«
ran lEmren, longtähdens mones siteis posyner.

6. MH rucoilen sinua HERra lEsu! Ah! ar>
ma!)d',walm's,mlsä oikiat nisut Olle, sun callist sie,
mcil pellostas, Ah! cahahd' cuiteng'wiheljäisyttä.

7. Kyynelis lEfu edesäs nyt seison; Armahd'
sieluan, cuin mones reisus Waelda, ilman yhtän
totuucta. AH lEsu! lEsu minua wirwota.

B.CatzelceiHEßranpelcosulda puulu, Cosietz
sä ihees wielä perät suutu, Ett'wan ha perind' ma»
caa si)dä>ues*, Sesaastuttaa caick Mun ytimen.

Z.Mutt joca harcast lEsust aina etzi, Ia lähte
ulos penseyden pätzist. Se ombl HERran jäsen
elawä, Se hywin elamans on päättämä.
l Q Se wijmein iloon iiancaickisehen,Nijn wiedan

cuin yrwiisaasNeitzykäinen, long lampu mailmas
«npalanut,Ei coscan silmääns uneen painanut.

n.Catzo ios waatteS owat puhdistetut, Ca«
eitzauWeresfainn uudistetut? Se ora tuore wij«
napuusa o», Sentähoen pyri elies langecuolloon.

12.Tul'HERralEsu'§wäkewvdescantza, Tul'
racasVlkasl»U!>duomioscantza, Ahcuule! cuule

lu nala, Ah! ole nytkin wielä Auttaja.

*l Mos. 8: 21. fIIM ?.y: 14. tz11m.k.22: 20.



iz.AH! walais ymmärryren ja myös mielen,
Ah! perca sydämen ja awa kielen, SunNimeäs
aincaikiskiittämän, Ah! auta ett jo alan lijttämän.

»4, lEsuren tulo kenen walniin löytä? Ah! sielu
älä enä welca täytä; Waan rucoil hartasi walistusta
uutt',l!mcm sun srdämmes ei coscan muut.

i;.AH lEsu! lEsu hcrät mun wasiudcst, Ia an<
na walo armost suuresi uudest, Äut etten enä langeis
si»ustpois; Waanetcain sielun sinust woiman jois.

i S.TullEsu! nyt myös herättämään ccncki, Ia
walwomllhan herätettyi waadi, Täytä Sun salis
joucollwalitulllWoi! etten nytkön wielä taida lull.

17. Sun tygös lEsu!rackaudcs uudcs, Ia halat'
sinu hengen palawudes; Maahan semähden caicki
järjen työ, Sun armos tähden coconans:iyt lyö.

18. Iawalais silmän waloll'aiwan udell', Ah!
lEsu nytkinwielä äändän cuuldell',Tul wäkewydeS
canSsa, sielui lyö: Ecl'näkisiicuing pimiä ombi yö.
19.SijsHERra min uu wahwanpidä aina, Etten
elämän enä synnill' laina. Ah! lEsuwahwi>l ha»
maan loppuun ast, Ett pelastetux mlsm cuolemast.

2O.AH! cuinga suuri ilo taiwa? liene, Eik se ha-
luan sinne nylkän wiene, Ah! lEsu auta pijnas
tähden nyt, Etten tästedes enä Sieluan myy.

Colmas tVirsi.
W. c. Armon Lijtc>n Engell, :c.

mä nyt kerjäten, Että Pijnas Weri-"<cV nen, Wois mun surkicm puhdista; Ei
loscan omast ansiosta.

2.Cosca Hengi sammu pois, Silloin paha
luond' olis Walmis surmaan wctämään, Car,
wan makiax tekemään".

> 3. Mä
*3sai. 3:20.



3. Ma macan nyt synnisä, Hengellists cuollo»sa, A!>! e» lEsu hellitä! lEsu! lElu lämmitä.
ytimen! Kynnä kolma ftdämen,

Saara aumar synnelstän,Weres woima an' tämi.
5 Pijrit sielun Hengen hcckmwoimal»

las, Cadounulta lammasta, Etzi ylös korwesta.
6. W<d.? yös chndisit, Langennutta Zionit

Raken, sanas «estellä, Etten pyydäis estellä*.
7.El oi' oma hurscaus/ Costan synnist pe»

lastns, Palcka ombi cadotus, Synnin tähden
hirmu istis.

8. lEsu armahd' syndista! IE n rucoil edes»
län! Pyhä Hengi! lEsu Christ! Pelast synnin
Babelist.

9. lEsu cuorman kewitä, Paha tundon selitä,
Wereswoimaanythalan, suoeltäntästwielpalan.

10. Suo Sun Uftos käsitän, Hengen wa»
los omistan: Tunnon lMwat parataan, Cost'
lEsus käsitetän.

n.Zion waikiast wulitta, Ellei Armo hallitze;
Surkic, ombi tilan myös, Ellen ole crmon työs

12, Uusi luondo Christuxes, Uudesa cuuliai-
sudes, Löyt» Hengen walo uus; Waan ei jär-
jen secoilus.

13.Ilman Isäns wctämist, Ei öleodottamist,
Osallisutt'lEsnrev, Eirawindot Stelulles.

14. Amen! Kijcos loppumat, Eunnia juuri
taucomat, HERRA § minua armahda, Lt-
ten Sieluan cadom.

* Luc. n: 18. -i/Iot). 6: 44. K Match. 15:22.
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