
Mdelle Jumaliselle Sielulta
Pysnmisost alinomaa Ruk^uM.

«Ensimmäinen Mirsi. .
W. k. O! lEsu Chusi s'a autuden :c.

taiwas m'un lEmxen, Lohdut
minua Ansios woimal, Siu Vlosexen
Laki m'un runneUut on, Ia fyyneieil

täyttänyt silmän, Ah.' armalM lEsu myös
mailman pM, Kuin minua Mndele aUtuden
tie!, Ia sano: jo lEstls sun hhljals.

2,. Itkewil silmi! mailmaan nuin Waan kos-
tan sijt wahwistuin ajas, Nlm kmM
sylmis Ennen kuin tmwom b?ruis, wost-
udest.mun täyty lapftr luNa, Jos iaodon K«un
ICluren lapsi olla, Ia seuram Karitzat i/N,.

?. Lama O lEsu! mul! karsimnstä, Ettätl tä-
män elämän ebcon, Woittcnsm f . i wihol-
lisen, Niinkuin yx wätewä Sangan,Ett' kossay
tääli' taistellut mijngMäes, SA
Karitan hais,, wun eloni. H .ä

4. Autuden j,ss.efr?ö armon ajas.Dn
elämäkerta, AhdistetMln fteluiu levossa On IC-suxen Weren wttta, Jos mailma wina, kyl!
lEsus autta, M'a mkoren Isa ain-Pojan,
tantta, Hän on ain ainoa apull.

5. Salemin Mupung jok' ylhäi ombi. Mm
sielun riemulla täyttä, Ia lEst, 'i
Golgathasa, M'un sielun welajtä r' ,'ä - Wan»
hurskauden AunngolElu Christ, N'ä seison nyt
NMIM tyyutlis, Aut' NiwaanMna.

6. Be«



6. Velialin ojat m'un lEsuren On
kiedonnt täällä, Hän pilkattin mailnmld niinkuin
mekln,Lihans pawinä maanpäällä. Waan.kosi
ka m'unlesuxen duomio! tule, Silloin motw sie-
lu kyli wapise,lott" raadel on lEsuxen lambait.

7. Oi ihanat wuooet ja armo-p<iwät, Koff'
lEsuzen pijnaa tääl tutkin, O! ihanat wijkot ja
autuat hetket, Koff Karitsan ristiä muistin, Ne
HMet m'uu eteeni awais taiwan, Ne liewitit sie-
lun walkian wcuwan, lostEmanml sua kijtan.

z.lesuren merisen Faunan a!!a,M'ä itsen' nyt
kohdastans annan, Ia hänen laupian kanvons
eteen,M'un pulltoxen aikcmans kannan, O!IE«su suloinen Nlkamiehen,,Lohdut mun suxuinen
sydämmen, Naii wijmeisill mailman hetkil.

9. Eija ett lEsus on luwan tulla,*Duomirse<
man kyko maan pijri, Hän andapi kullengin töi«
dens jälken, Ia lapsens riemulla täyttä, Ah !

lEsu suloinen Armon Isä, Minulle heikolle
woimaa lisä, Ett' Tahtos tekisin aina.

10.Te woiman Engeltt elämäin maall',fla
palwelewaiset HenZet, § suloiset ihmisten War«
tiat,lotk Karitsa! kiitosta laulatt, Olkat m'un
Leitsazan sonnin maaja, Ett' iiät' sitt' yhdes
taiwasa, Am Händä kiittää saisin.

11. Hesekiel Propheta on kirjoittanut,
Kumcz' taiwan talola ombi, luur kirkas paiste
ia riemun meno, Nijl autui! ostetuil maasta:
Tämän näki sf muinen myös Stephan waina,
Koff ludan Kansa hand kiwil surma, Nijn
taiwas leimahti awoi.

i2.Xystus ox Kirkon Opettaja, Hän taiwan
ilosta puhu, Ia kuinqa ne waljtut sielut siellä,

* M«tth. 12:41. ; Edr. 1: 14. Ps. Si.iz, G
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kiitoreen sizutu. Nyt Chrisiityt ra?<
katmlä muistutan tctN.Ett' rukoilen lesust, kuin
mutaan on meit, Ko>? eocstäm risiisä rippui.

Amos, Herran Propbeta sano:Ett' Dawi-
din huone ja maja, § Taas ylösraketan nijnkum
enneng - Ne.Midän sielumme owat, Ada»
mis langen on kaikki täällä, Näit lEsus rakensi
ristin päällä, Ia lepntti Isäns wihan.

i<. Elias ollesans täsä elos On wakaisell' sy«
dämell rukoill- Ah! katsotat Taiwan wesi,lähteit.
Hän ilmast juoremast esti. * Wiel tulisill Wau-
uuill läri tääldä, Kost temmattin Taiwaseen e»
läwälda; Näin Rukous hedelmän kanda.

i s.Nainin§§Leffen On IE«surell kelwannut aiwan. Rukouzen kautta me
kaikki woitam,Mit' ikänäns uimitta taitan; Ru-
kous tuo meil uudet Taiwat, Rukcus liemittä
kaikki waiwat! Sijs rukoilkam ahkerasi aina.

ib.Näin nöyrä rukous Herran edes On, woi«
maa jahedelmittaonäns.Moses hän muinen mjn
kauwan rukoill' Ett' wäsyi ja langeis maahan,
Hän rukoil nijnkauwan ett'langeis maahan:
Nijn pitä lEsust rukotldaman, Sitr wastaon rukous kuultu.

17Gse ol' nijn kewiäautuaxtulla,Kuin muu-
tamat puhuwat sijtck, Wanhurstas wapisee ar»
mon lijtos, Ett' usiasti horjahtatahto. Jos joku
tääll pahasa erä<maasa, Onyhdengin hetken paits
lEsusta, Nijn Enaelit itkewät Taiwaas.

iB.Nikodsnnlsf IC'sure!d kysyi muinen, MisH
autuus ia elämä seiso? Käändyy ja palat' hä,
nen lEsus kM, Ia lapstri jällens tulla.
Ei tahdo nyt kukan lapsi «lla, Waan kaikill

onz Amss:n. *2K«n. 2:11. htz L«c, ?: 12. jlch. 5:3.



on tulla, M ei! ilman parannuM
on hywci

kirktana Waan mengön cnstst jokai:?''»!»rti«tachaan,jMte'l Golgatan wuorchM'aymätränsurun murhen päiwat, Joiden läpits Jumalanlapset k Pwät,
2o,M> Eremiti on myös nähnyt,Kuing' yhten

hetken' ia kymmend'tuhat ihmistensielu Oa HERran duomioU tullut, loist taxisielu waan autuax tuli, Muut kaikk kadorurenvuomion kuulil, Ia wsattin kuoleman kuoppan.
l'N',Mols,w WUltkanD.n,si:l'stnua palwelen Mä«lähmS'a itken hubkiast lzpf ler../u:,>w kanssa: Ahl lEm,AH!IEsU
NyiarmoiZ om; Jo pebvosta ratki raukeen.

22,Aäretöiu on H'm, laupiudes, O!lesuKun«nianHerra; S' 'Woiton Rnbmws
syndiset ena ,S'ull kelva. Näin Chruiltyl rakkat
vn lEnls human: TUikal nyt Miie Waldakun»daau, Jok' walmistctt on katuwil sieluil.

2 <.Seutahdeu mahdamme rohkiast ms Armo->Istmmes tönö kända, S'a Elämän Tie lEsltCbrist, Kuin syndlck katkkmaxoit täällä7AH!ourem ehdi, rukoilem wisnst, Ala' luowu meistsuurist tyMsist, Naan saata Kaanan Maalle.
24. EwanZklwlum § saarnan kautta Me periH

taidamme Taiwan; Aut lEsu ett päasisim Lain
alba Joka tueit pelzatta aiwan, SiU nuorudensynnit meill muisios swat, Waan tuitengin lE-suxen Nrri Haawat, Mek' niistä pelasta tastaa.2;.Nyt tM m'un sielun armon
Wen Kuolemaan tumaan; Ei mual ol apu eik

lot>



lohdutusta,Ehk'en m'ä wiel totisest uffo;S'a'eps«
UM mix minua waiwat/SUi katuwaw sieluin on
Isck Tuiwaas. Ah! lEsu mun uffomwahwist.

2L. El ole nyt kyynelet stlmis enä, Ne lEsuson Werelläns muuttan, Nyrii>nkaikk'sef riemu»
wilnax, Kuw luwan on omasta suustans: Ett'
udesa Salemin KaupunZiia, Hän tahtopi kyy»
nelet ilox muutta, Ia kaikki ne pojes vyhki.

»7. Gölgathas lEsus nuln wisseytti, Ett' snn<nin melasta pääsin. Aut' lEsu ett' eläisin tantos
jä!ken,M'un elon ehtoon asti, Ett'kuollon kautt'
knikilm kunnia-siaan, Mun Taiwallisen Isanmaahan: Sitä' nöyräst rukoilen Suloa.

28.Rtemust ja tulewast Taiwan ilost M'a'ratki
tiemuira mahdan, täal häwäistyst, pilkkaa,m'ä kar«
fin paljo, Waan sielun sieli'kunnias hohta; M'<l
lEsusta kiztän sitt harpu kades, El>k' halpa kyll
olen mailman edes: Näin Jumal omians korja.

29 Basunanänen me kaikki kuulen,,Kost'Her-
Duomioll lullan, Ne walitut oikiall'puolell'

IsänSitt Palmu kaM seiso, O! ihanat ihmistenLapsi wainat, Kuing' kaunist te täscl nyt la»'
laa taidatt', luur heljäll uusii! kielill.

30. M'ä Ha!!elul>weisatmahdan, Nyt tänä
autuden Mvän,SMlEsils mun ruokkisaintai«
wan mannall,ja syndiui andex cmda, Sijs kiitos
ftlll suloinen sielun Ylkä. Joka ett minua kostan
hylka, Waan wahwistatElämän LeiwM. Amen.Toinen Wirsi.
Varoitus ahkentteen, (»viimeisin» Ihmisen Pojan pniwina)

uskon ja rakkauden harwittamiksa.W, k. Ah! snrutoin kostas syninstä lakkat, le.
s)«h' nostat sielnt ylss .synnin suosta; Ei silla
" tawall taiwan tietä' juosta. Ah nostat! nos,

.
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kat! aika en jo tull; Wai etkös tahdosynniU kuoli. ?/

2. lEsuxen Kuollo ei ol' hyödyllinely 3fi,tt«kauw«n kuin f'un mieles lnonollinenSillne lann
aina sua raatele, Jos ett s'a hartast armo etseile.?.AH! sielu parka lampus on «o sa«Mun,Elletsa
wirko uuteen hengen haluun,Waanmielelläskyll
aina etseilct, mist jongun wäärän ilon löytänee.

4 Ia sinä raukka olet wiela perät luur onbm
wainen, eilei Herra herät, Ia peljclt ftnua oikein
walwoman, Ednstusia Belialist eroittaman.

s.Ehkä sull myöskin jokuwalo olis, Nijnet s'äkuiten.q kokoarmo anois,luur sulasi armosi Her»ran lEluxen, long tähden mones siteis pysynet.
6.M'arukoilen si!NlssHerralEju,Ah!arWahd',

walais misa oikiat nisut Olle, sun tallisi siemenpellossas, Ah! katsahd' kuiteng' wiheliäisyttä.
7.KyYnelis lEsu edescls n seison; Armahdasieluan, kuin mones reilus ilman yhtän

totuutta, Ab lEsu.' lEsu minua wirwota.
8. lats etteiHerra»! pelko suloa puutu,Kost ets

s'ä itseeswielä perät suutu, Ettwanha perindmap
taa sydämesi, Se saastutta kaikk sielun ytimen.

s.Mutt joka hartast lEsust aina etsi, ja lähte
ulos penseyden pätstst,, Se ombi HERran jäsen
eläwa, Se hywin elchnans on päättämä-

«o.Se wilwein iloon ijankaikkisehen, niin wie«
dän kuin yr wizsss NeitsMinen, long lampu
mailmas on palanut, Ei kostan silmäsns w
neen painanut.

l l Katso joswaattes owat puhdistetut, Karit-
sanWeresfaina uudistetut? Se ofa tuore wiina-
Duusa on, Seutähden pyri ettes lang' kuollsn.

« l M»s. Z: 21. f Ilm. k. 7: i4>



V2.Tul'Herra lEsufwäkewydes kanssa, Tul'
ralsasÄltt sinun duomios k«nssa,AH kuule! kuule
suMHumala, Ah! ole nytkin wiela Auttaja-

walais ymmärryM jamyös mielen,AH!
perka sydämen ja awa kielen, Sun Nimeäs ain
kaikkis kittäguln, Ah! auta et jo alan liittämän.

i4.lEsuxen tulo kenen walmin löytck?AHlsielu
slä enä welka täytä, waan rukoil hartast walistu-
sta uutt', Ilman sun sydämmes ei kostan muut.

!s.AH lEsu'lEsu herät mua wastudest, jaan-
na waloarmoftsuurestuudest,autetten enä langeis
sinustpois.Waanettain sielun sinllstwoimanjois.

,6.TuIIEsu nyt myös herättämään kaikki, Ia
walwomahan heratetyi waadiTäytcksun salis jou«
kollwa!ituiU;Woi! etten nytkän wielä taida tull.

l7.Suntyzöslesu,rakkaudesuudes,lahalat'
sinua hengen palawudes; maahan sentähden kaiki
järjen tyä,S'Un armos täyden kokonans nyt lyö.

«z.la walais silmän walol aiwan udeI,AH!IE«su nytkin wielck ckändän kunldel, tul wäkewydes
kansiaFielui lyö:Ett' näkisitt kuing pimiä omoiyö.

ii».StlsHcrra minua wahwanvidä aina,Etten
elämän enä synnill'laina. AhllEsu wahwist ha-
maan loppuun ast'Ettz?e!astetUftu! sin kuolemast.

20.AH! kuinga suuri ilo tawaas lienet Eik'se ha»
luan sinne nytkän wiene. Ah! lEsu aura pijnas
tähden nyt/ Etten tästedes enä Sicluan myy.

Kolmas Wirst.
W. k. Armon Lijton Engell, ic.

s)«rmo m'a' nyt kerjäten, Että Pijnas Wm«
nen, Wois mun surkiall puhdista;Eikoft

fan omast ansiosta.
«. Koffa Hengi sammu, Pyis, Silloin paha

t IU k.«: s?. .



luond' olis Walmis surmaan wetämäsn, K/r»waan makiax tekemMn. /'./
Z.M'ämakan nyt synnisä,Henqellffes?«Hllo«sa, Ab! en lEsu hellitl, lEsu! lEsu lckmn/ita'.
4. lE<u rewi ytimen,Ky«n<i kylmä sydälnen,

Saata autuaz- synneistHn,Wereswolma aua tan.
5. Purit sielun armollas, Hengen haluun woi»

mallas,Kadonnutta lammasta Etsi ylös korwesta.
6. Weda ylös syndisit, Langenuutta ZionitRaken, sanas nesteellä, Etten pyndats estellä.^?.Ei ol' oma hurffaus,Kostan sonnlst pelastus,

Palkka ombikadotus, Synnin tähden hirmuisus.
8-lElu armahd sondista', lElu rukoil edestän.Pyhä Hengi lesuChrist,Pelast synninßabelist.
y. lEsu kuorman kewitH, Paha tmidon selitä,

Wcres woimaa nythalan,suo ettän täst wielp^lan
10. Suo Sun Uffos käsitän, Hengen

los. omistan: Tunnon haawat parataan, Kost'lEsus kasitetätl.
il. Zion waikiast walitta, Ellei Armo hal-litse; Surkia ombi tilan myös, Men ole ar«

mon työs.
!2. Uusi luondo ChristuM, ttudesa fuuliar.

sudes, Löyty Hengen walo uus, Waan ei jär-
jen sekoitus.

13. Ilnan Isänf wetmnist,Ei ote odottamist,
OsaUisutt' lEsuxes, Ei rawindot Sielulles.

14. Amen! Kijtos loppumat, Kunnia suuritaukomat, HERRA ff minua armahda, Et«
ten Sieluan' kadota.

li: 18. tIH. 5:44.^^^.15:22.

WASASA PrnMtty.


