
Muistutus
Yhdelle lumckliselle Sielulle

Pysymisest alinonma Rucvuxis.
W. c. O lEs» Ch nst sä autudcn «.

taiwas mmn lEsuxen, Lohdut mi,
nua Answs woimal, Slll Mostxen Laki
mun rullliellut on , Ia kyynelcil täyttänyt

silmän, Ah! armahda 13-su myös mailman päal,
Cuin minua rundele autuden tie!, Ia sano: jo
lEsils sun hyljäls.

2.)lkew!l stlmil magmaan tulin, Waan cos-
cc»n sijt wahwlstuin ajat.!, Nijn mailman cantza
synuis juoxin, Ennen cinn tundoni heräis, wast-
udest mun täyty lapsex tulla. Jos tahdon mu
lElmen lapsi olla, I.i seurata Caritzat ijan.

3, Laina O lEsu! mull kärsimystä > ffttän
man elämän ehto»/ Woittaisin caicki mun wihol«
iisen, NliNiuin yx woikewä Gangar, Ett'coscan
MU' taistellut wijnamäes. Sitt weisata saisin
Caritzan hais, lEsuxe! mun oloni HERral.

4. Aumden järjestys armon ojas, On hurst
cas elämäkerta, Ahdistetmiu sieluin leposm On
lEsuxen Weren wirta, Jos mailma wiha, kyll
lEsus amra, Mä rucoilen Ijä am Pojan
sautta, Hän on am ainoa apun.

v.Salemln Caupung joc' nlhäl ombi, Mun
sielun riemulla täyttä, Ia lEsuren Weri myös
Golgathasa.Mun sielun melasta päästi, WM-
hurscauden Aur- ao lEsu Ma seison nyt
murhen Aut' Ansios turmaan aina.
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6. Belialin osat mun lEsuxen On ymbärins
kitdonul täällä, Hän p> lcattin mallmald nijncuin
mekin, Lihans päiwin<i maan päälle. Waancosca mun lEluxen duomiol tule, Silloin mond
sielu knllwHvise, Jota.radelon lEluren lambait.

7. Olihanatwuodttjiiarmo-paiwal.CosclE-'
suxen pijnaa läal lutkin, O! ihanat wijcot ja auluat
hetket, Cosc Carltzan ristiä muistin, Ne hetket
mun eteeni amais taiwan, Ne liewitit sielun
kian maiwan, lost Enianuel sua ktjlän.

3. lEsuxen weriftn Faanan alla, Ma itzen
nytcohdastans annan, Iahänen laupian caswons
eteen Mun puutoxen ai>canans cannan, OllE-su suloinen Dlkämiehen,, Lohdut mun suruinen
fydammcn, Nm! mijmcisill mailman hetkil.

9. Eila'ett lEsus on luwan tulla, Duo«
mitzeman coco maan piiri, Hän andapi cullengin
töidens jalkcn, Ia lapseus riemulla täyttä, Ah!
lEsu suloinen Armon Isä, Minulle heicolle
Voimaa lisä, Ett' Tahtos tekisin aina.

10. Te woiman Engelit elämäin maal,fl<z
Valwelcwaisel .Henget, § Te suloiset ihmisien War«
tiat, lollc Caritzal kistosta laulat, Olcat mun
Leitzajan synnin maasa,Ett' ijät' sitt yhdes tai-
wasa, Ain Händä kizttää saisin.

Prophcta on kirjoittanut ,Cuina/
taiwan talofa ombi, luurkircas paisteja riemun me-
no, Ml autuil ostetuilmaasta:Tämän tMff mui«
nen myös Stephan maina, Cosc ludan'Eanja
händ kimil surma, Nijn taiwas leimahti awoi.

12. XystuZ yx Kircon Opettaja, Hän taiwan
ilosta puhu. Ia cuinga ne walilul sielut siellä,
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Glumalan kijtoreen juuiu. Ryt Chrisiityttackat
ma muistutan teit, Ett' rucoilelt' lEsust, cuin
muistan on meit. Cosc edestäm ristisä rippui

13. Amos, HERran Propheta sano: Ett
Dawidin huone ja maja, § Taas ylösrakelan nijn
cuin cnneng; Ne meidän sielumme omat, lolc A-
damis langen on caicki täällä, Nait lEs«S
takensi ristin päällä, Ia lepytti Isän s wihan.

14. Elias ollcsans läsä elos On wacalsell'
sydämell rucoill: Ah! cntzocal Taiwan wcsi-lah»
teit, Hän ilmaft juoremastesti, Wiel lulisill
Waunuill läfi täaldä, Cosc lemmattin Taiwa.
seen elawaldä; Min Rucous hedelmän cnnda

is. Nainin §§Lesten kyynelden-wirst, On IE»
zcell kelwannut aiwan. Rucouxen cautla me caic-
ki woitam, Mit' ikanäns nimillä taitan: Ru.
cous tuo meil uudet Tniwat, Rucous liewjttää
caicki waiwat! Sijs rucoilcam ahkerast aina.

i6.Nä,n nöyrärucous HErran edesOn woima
ja hedelmit' täynäns, Moses hän muinennijn cau«
wan rucoill,Ett' wäsyi jalangeis maahan.Hänru.<-
coil nijn cauwan eltlangcis maahaniNijnpitälE-
sust rucoildaman, Sitt'wasta on rucous cuulm.

17. Ei se ol' nijn kewiäauluax lulla, Cuin
muutamat puhumat sijlä, Wanhurscaswapisee
armon lijlos, Ett' usiasii horjahta tahto. Jos
jocu tääll pahasa era«maasa,On yhdengin hetken
paitz lEsusta, Nljn Engelil itkewätTaiwaas,

18. Nicodemus s ICSUreld kysyi muinen,
Misä atuus ja elämä seiso? Käändyy lapa!m
hänen IEsus kasti, Ia lapsexi jallens tulla'
E» taho» nyt cucan wpsi olla, Waan caictll
vn miel' autuap tulla, Ah <i! ilman parannust

Ta»
lAlmosS il * 2KM.3,11.§Mnc.7 u^tlohZ.Z»



,9. Taborin wuorell un lEsuson
klrckana siellä,Waanm<lngönen'si jolaiM!
haan. <a sitten Golgatan wuorel.Mä mmärrän su«
run ja murhen päiwät, Joiden!äpitz Jumalan
lapset käywät,Sijäll'sZsän Clnnan haimaan.

20. MEremiti on nayös näbn^t, Cuims yh»
tenhetken' ja tYman.Colmkt)Mmtnd'tuhat ihmisten
sielu On HERran duomioll tullut. Imst caxi
sielu maan autuax tuli. Mlnn eaick »idotuxen
duomion cuulit, Ia sy'j'ättin cuoppan.

2l.TaiwaNinen Isä >nun cunnian Hl^rr., Mä
du.mi l täymunkantzan,siU'sinuapa!welentästälä-
hin S ole muull ansain'. Mä itk n hui-
kiast nyt Jeremian cantz ä: Vh! lEsuMH! lEsu
nyt armois ota; lopelroosia ratki raukcen.

22. Mmöin on Sun laupiudes, O! lEsu
Cunnian HErra; Sä Woiton Rubtinas Is-melis, Eik syndisele cl Sull kelpa. Näin Elri-
ziityt rackat on lEsus buutan:Tulcat nyt sialle
Waldacundaan, loc' walmistctlon catuwilsicluil.

2Z. Scmähden mahdamme rokkiasi sijs Ärmo-
Zsiuimes tygö käydä, Sä Elämän Tie
Christ Euinsiliydimlaick maxoii Mllä, Ab!
auxem ehdi, rucoilem wissist, Älä luowu meist
suurist syndisist. Waan saata Caanan Maalle.

24. EoangcliuminZ saarnan cautta Me periä tai«
damme Taiwan; Aut lEju ttpaäsisimLainal-
da. loca mnc l, Slll !,uorude» sr nit
meil! muistos Waan cuitenZin lEsuxen

Meil' lujstä pelMa taicc>.i.
2s.Nyt täsä mun sielun armon lilas, Ma lEsu-

pen Cuolemaml mualapueiklohdu,
tusta, Ehken'ma wiei totisesi usco; Se epänsco mir
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mittaa waiwat. Sill'caluma!N sieluin on Isä Tck-
lvaas. Ah! lEsu mun usconi wahwiji.

26. Ei ole nyt kyynelet filmi» enä, Ne IE«sus on Werelläns muuttan, 3iyt ftanraickisejc
riemu-w'lnax, Euin luwan on omasta suusians:
E'" udeja Caupunmsa, Dan tahlopi
kyynelet ilor muulta, Ia caicki ne pojes pyhki.

27. Golgathas lEsus mun wisftytti, Ett'
synnin melasta paasin. Aut' lEsu ett' eläisin
tahtos jalken, Mun elon ehtoon a>ti,Ett' tuol-
lon cautt' culkisin Mun Tumalli-sen Isan maahan! Sila nöyrcist rucoilenSulda.

28. Riemusi ja tulewasiTaiman iloftMaratki
riemuita mahdan, Tääl hawaistyst, pilckaa, mä
kärsin paljo, Waan sielun sieff'-cunnias lwhta;
MalEsu''a keilan sill harpukädes.Ehk'halpa kyll
olen mailman edes: Näin Jumal omians corja.

29.Bas.unan äänen mecaickicuulem,Eo!c'HEr°>
ran Duomioll lullan, Ne wclitut oikissll' puolell'
Isan Sitt' Palmu taW Mo, O! «hanat ih»
Miten Lapsi wainat, Cuing' caunist le täsä nyt
laulaa taidatt', luur heljäll uusill kielill.

30. Mä Habcluja weisat mahdan, Nyt tänä
autuden puwan, Sm lEsuö mun ruoclij ain
laiwan mannall, jasyndini andex anda, Sijs kiitos
sull suloinen sielun Z)!ka,loca etl minua coftanhyl-
kä, Waan wahwistat Elämän Leiwall. Amen.

Toin-; N>>'»:.
Waroitus ahkerutecn/ l wijineWa Ihmisen Pojan pHi<

minä) uscon <a rackauden haljoittail>isesa.
W. c. Ah! jnrutoin cos«3 y-nnistä lackat, :c.

nostat sielut ylös s!)!i!!!!< suosia; A sil-
la tawall taiwa i litta mosia Ah noscat!

kän synnill cuoll. IE-



2.lEfuren Cuollo ei ol'hyödyllinen, Nijncau«
«an cuin sun mielet, luonollinen Sinne tänn ainasua raatele/Jos ett sä hartast armo etzeile.

3. Ah! sielu parca lampus on jo sammun, Ellet
fä wirco uuteen hengen haluun, Waan miclelläs
kyll aina ctzcilct, mist jongun määrän ilon löytänee.

4. Ia sinä raucka olltmiclä perät luuronduwai-
nen, ellei HErra herat, Ia pchät sinu oikein wal-
woman, Chrisiu-ia Bclialij! eroittaman.

5. Ehkä fut! myöskin joen walo olis, Nijn et sä
cuiteng coco armo anois.luur sulast armosiHEr-
ran lEsuxen, longlähdens mones st »cis pysynet.

6. Mä rucoilcn sinua HErra lEsu, Ah! ar«
mahd.walais, misa oikic.t nisut Olle, sun callist sic-
mempcllostas.AH! ratzchd' cuitcng'wihcljä!syttä<

7. Kyynelis lEsu edesäs nyt seison; Armahd'
siclucm, cuin mones reisus Waclda, ilman yhtän
totuutta. Ah lEsu! lEsu minu wirwota.

8. Catz ettei HErran pelco sulda puutu, Cost etz
sä jtzees wielä perät suulu,Ett' wanha perind'ma,
rna sydämesi, Se saastuttaa caick sielun ytimen.

9. Mm joca hartast lEsusi aina etzi, jalähte
ulos penseyden pätzist, Se jäsen
elämä, Se hymin elämäns on päättämä.

lo.Se wijmein iloon tjancaickisehen.nijn wlcdän
cuin yx wijsasNlitzykäinen, long lampu mailmas
on palanut, Ei cofcan silmääns uneen painanut,

li. Catzo jos waattes omat puhdistetut, Ca-
ritzan Meresi-aina uudistetut? Se oxa tuore wii-
napuusa on, Senlähden pyri cttcs lang' ruolloon.

12.TÄYErra lEsu öwäkewydes ccmtza,Tul'
racas V!kä sinun duomios cantza, Ahcuule Icuule
luuri Jumala, Ah! ole w)Uin wlklä Auttaja.

13. Ah!
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,z/AH! walais ymmärryren Za myös mielen
Ah! perca sydämen ja awa kielen, Sun Nimeas
ain caikls kijttämän, Ah! auta ettioalan lii män.

14. lEsuxln tulo kenen walmin löytä? As) sielu
aläenäwe!catäytä,wa.mruco'lt)-rmstwa!istustH
uutt', Ilman sun sydammes ei coscan muut'.

15. Ah lEsu! lEsu herat' mu wastudest.ja an-
na walo armost suuresi uudest, Aut ellen enä langeis
sinust pois, Waan clt' ain sielun sinusiwoimanjois.

l6. TullEsu nyt myös herättämään caicki, Ia
walwomahanherfltetyiwaadiTäytaSunsalisjou-
coll walWll; Woi! ellen nytkän wiclä taida tull,

' i7,Sun lygöslCsu,rackaudes uudes.la ba«
lat'sinu hengenpalawudesMaahan sentähdcn caicki
järjen lyö, Sun armos tähden roconans nyt lyö.

iB.lawalaissilmänwalolaiwanuude!,AH!lE-
sa, sielui lyö: Ett' näkisit cuing pimiä ombi yö.

19.Sijs DErra minuwabman pidä aina, Etten
elämän enä synnill' laina. Ah! lEsu wahwisi ha-
maan loppuun ast, Ett pelastttux lulsin cuolemasi.

20.Ah! cuinga suuri i!o laiwas liene, Eik se ha«
lucm sinne nytkän wiene, Ah! ICsu auta pijnas
tähden nyt, Etten tästedes enä Sieluan myy.

Lslmas Mirli.
W. c. Armon Bngell, ?c.

Urmo mä nyt kerjalcn, EttaPijnas Wermm
Woismunsurkian puhdista; Ei cosccm omag

ansiosta.
2. Costa Hengi sammu pois, Silloin paha

luond" Walmis surman witämaän, Car«
wan makiax tlkem.^än."
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z.Mä moran nyt synnisä, Hengellifes luollosa,
Ah! en lEsu hellitä, lEsu! lEsu lämmitä.

4. lEsu rcwi ytimen, Kynnä kylmä sydämen,
Saata sutuax synncistan,Weres woima anna länn.

5Mr sielun -r>n a , mot-
maslas, lammasta Etzi ylös korwtsta.

5 W dä nlös sylidiilt, Langennutta Zionit
Raken sanas nestettä, Etten pyydäis estellä.^

7. El ol' oma hurstaus, Coscan synnist pelastus i
Palcka ombi cadotus, Synnin tähden hirmuisus.

«.lEsu armabd fyndislä.lEsu rucoil edchän,
Pyhcsyengi, lEfuCbnst. Pelast synnmßabclisl.

9. lEsu cuorman kcwilä, Paha lundon selitä,
Wme«voimaa nyt halan, stwettän lastwielpalan.

,o. Suo Sm Uscos käsitän, Hengen wa-
omiaan: Tunnon haawat parataan, Cosc'

lEsus käsitttän.
H Z'on waikiast walitta, Ellei Armo hal-

litze; Surkia ombi tilan myös, Ellen ole ar<
mon työs.

!2. Uusi luondo Christuxes, Uudesa cuulial-
fudes, Hengen walo uus, Waan ei jär-
jen secoitus.

i). Ilman Isän f wetämist, Ei ole odot«
tcmist. Osallisutt' lESUres, Ei rawindot
Sielullcs-

l4. Amm! Kijlos loppumat, Cunnia suurl
Sieiuan' cadola,

5 Luc. »i: iB> 1 10h>6:44- §Matth. 15.22,


