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Pm-illlupa ann,ttu Nunm Toukokuun 23 p:nä
1855. Käileuy-

A. G, Rindell.

W. k. Minun sielun jälkeen nyt pian j. n. e.

Taiwaan HERra Jumala! Sä armos ai.
<R wan rikas; Kuin olet Kaikkiwaltias, Tois»

säs ja neuwois wiisasz Niin sanassas Ia
teoissas Meill' osotat ja näytät, Sill' taiwas suur',
Ia maakin juur' On kunniallas täytet.

2. Sa hadis varas auttaja, Apu ja turwa suu.
ri, Leskein ja orwoin holhooja, Heill' olet wahwa
muuri, Niill' parhaammin, lotk' hartaammin,
Henges ") ja sielussansa, Sua rukoilee, Ia pal>
welee, Ain' tulet awun kanssa.

3. Tai Leski sulta awun löhs, Tarpeissans mail»
mas totta, Ain' waiwoissans ja tuskis myös,
Joit' kärsei monta touotta, Hän sielussans Ia ruu»
miisfans Tääll' ristin maljaa maisti, lost' huo»
kaili Ia rukoili, Niinkuin yks' nöyrä lapsi.

4. Ett' Jumal' kautta Poikansa, Ristin ja we«
ren kalliin, Hänt' wapahdais armossansa Alt' tm»
sausten Mallan z Näin synti suur' Tuo murheen
juur' Kaikill', kuin siitä herää, Ett' monta yöt'
Saa tunto työt'; Raskas on sydän-kera.

5. Hän muistutellen aattelee: Lieneek' mull' ar»
moo wielä, Kosk' ei jo apu mull' tule, Mahdan?mä olla tiellä? Sill' synti syö, Ia tunto lvö,
Jumala unhottaapi; TäSt' sieluni Ia ruumiini
Murheesta musertuupi.

') loh. 4: 24.



6. loS kielell' taikka jutulla Mä uloS saisin sa.
no, Mun tilan uloSpuhella, Kuin wirwotusta anoo;
Niin toiwoisin, Ett' pääsisin Mun lEsukseni hi.jellä Tuskast' kowast', Kuolion odast', Kulkeisan
ristin tiellä.

7. Täst' sielun ynnä henkeni On ahdistettu ai»
wan, lost' itse wiel' munaskuuni Pakahtuu alla
waiwan; Sill' suljett' niin, Lukittu kiin, Kuin
lähteen »oja lienee; Näin piiritti Ia peitteli Munsumu, ja mun tieni.

8. Täst' muuttui muoton, kaswoni, Ia tuli
waljuks' julki, Näin tie, kuin iloon wieneepi, LH.
pits' helwetin kulkee; Ei tätä tiet' Yksikän tied'.
Kuin ulkon Kristuksesta Waeltaa maas, Synnin
tawas, Hän sieluns surkiast' mestaa.

9. Täst' herätetyt sseluiset Waeltaa waiwan')
kanssa, Waikt" usiasti myöskin he Kompastuu fyn.
nin ansaan, lost' sielussanS Ia tunnossans Sa.
laisest' sairastaapi, Koht' peljästyy Ia hammas»
thy, Mielessäns wawahtaapi.

10. He olvat niinkuin Adcimi, Kuin Paradiisis
lankeis, Ia häpeis, koska huuteli Hänt' HERra
lvihaS sangen; Siis palaja poik' tuhlaaja, Sula.
mith nähdäkseni "); Al' epäile, Waan rukoile,
Sull' lepphis shdämmeni.

11. Tul' IsäS tykö, älä juoks', Cngelit suree
perääs; Tänn' Paimenes tule wiel' luoks', Kuin
wuodatt' pyhän werenS; Miks' lankeilet Ia ma.
kailet? Hurskaast'nhthlösherää'"), Kuollen huo»
mast', Synnin woimaSt', Tul' oikiall' tielle erän!

12. Tät' ajatellen tutkistell' Jokainen mahtaa
täällä, Kuin sodan jälkeen wiimeifelt' Tahtoo pääst'
»voiton päälle: Niin teki myös, Ol' hengen työs
Ain' elinaikanansa, Tai wainaja, lonk' kuolema
Jo pojeS nouti kanssans.

') Ap. T«k. l4i 22. ") Korl. W. 5- 12. '") l <?«. 15l 8, 4.



13. Hän HERran pelwoS murheella Autuut.
tanS tahdoi laitta '), Waikk' kowin täydyi kamp.
pailla, Ia ristin-maljaa maistaa, Jok' usiast' tääll'
Ain' tuli pääll', Kuin rajuilma raskas; Hän huo.neessa Mont' puutosta Kärsei, ja oli luotas.

14. Henges, sielus ja ruumiissa Hän waiwat
monet tunsi) Waan kaikist' aina kiitosta lumalal'
julist' julki: HERran kadest', Kaikk' sydämmest',
Ilolla wastaanolti, Sill' tiesi niin Ett' kunnian
siin', Ajan waiwa häll' tuotti.

15. Mä muistan pyhä aamu-työns, Ett' ruko-
ukset' alkoi, Niin joukos ystäwitten myös, Kiitok°
sell henges walwoi, HERran sana, Sit' ibanaa,
Rakasti halull' uudell'. Kuös' kaks' el' kolm' ")

Ol' kokoon tull', lEsuksen ääntä kuultel'.
16. Tai sua, Kristitt', muistuttaa, Ett' yöt ia

päiwät tulee lEsusta alat' rukoilla, Ett' lisää ar>
mons sulle; Ann' pisto tull', Sit' anon sult', Sen»
kaltaist' kaikill' anna, Ah! lEsu aut', Sun an«
fios kautt', Suo päälles turwan panna.

17. Ah! eksyneitä korweöta, Lampait tiell' oi.
kiall' saata, Ia herät' heitä kuolleista, Sun Py.
hän Henkes kautta. lonk' woimalla, Täll' matkal»
la, Kuolion kautt' kunniaan kuljem', Sitt' halulla,
Ain' suurella, lEsukseen itsem' suljem'.

18. Se Phbä Nimi lEsuksen Hänelle makiall'
maisti, Siit' löysi ain' huwituksen, Ia elonhajun
haisti, Hän rakens tääll' Sen wuoren paall', Kuin
ompi aina wahwa "*), Iont" turwihin, Kosk' tar«
wiltiin, Hän juoksi joka haawa.

19. lEsuksen haawoi tutkei ain', Ia awun löy»
fi niistä, Sill' tawill' wietti matkan tain, Waitt'
myrsky tahdoi riistää: Nyt niittää siell', Kuin kyl»
wi tääll' Ajassa kyyneleillä Hän ilolla Nyt
weisal' saa Uutt' woiton» »virttä siellä.

') «Phil. 2: 12. ") Mlllth. 18: 20. "') l Cor. 3: 11. Psalm. 125: 5.



20. Wiimeifis lopun hetkissä Hän ikäwöitsi HER-
raa, lobdatt' sen aina mieleensä, Jos apu tulis
ferran, Jo Sioniet', Its' lEsus Krist', Tulis
päästämään rauhaan, Babelist' pois, Ia awun
lois, Sois piiallensa Taiwaan.

21. Nyt taitaa hywäll' mielellä Hän jättää
hhwast' kaikki. Ia iloisella kielellä Meist' eronS
ottaa ratki; Sill pääsnvt on Hän kotians tuonn',
Jo kaikkein näiden parist', loilenka kans' Häll'
oikanans Dl' tekemistä täällä.

22. Nyt jää bhwästi ristini. Taäll' usiast' olitosan, Sa neuwoit ettän olisin Sanasta waarin
ottan', Sa opetit, Ia johdatit, Sanan kautt' tiel-
le kaidall', Ett' ymmärsin, Ia hawaitsin Itsen
olewan laidall'.

23. Jää poijcs nyt mun syntini, Ctt' enää sy-
dänt' kaiwa, Waikks tunton kyll' usiabti Julmas-
ti saatit waiwaan, Nyt parantaa, Ia iloiltaa
lEsus, Karitsa kallis, Ia pyhkiää Kyynelitä Sil»
mistän *), tässä mailmas.

24. Te wihollisen wiekkahat, lääkäät te poijes
kaikki; Te kolme koiraa kauhiat, Ia myrkytetyt
traakit; Ctt' enää saa Must' iloita, Sieluni mur-
hamiehet; Te jäätte waan Nyt owen taan; Men-
käät pois minust' tiehen.

25. Jää hywäst'! koko mailma, Ia Turku sur-
kia suuri, Sus paljo wanhoi, nuoria Syntei on
juuri julmii; lollett' waan te Parannust' tee,
Niin kaikki hukkaan tulett', Kuin Koran, Datan,
Abiram, Helwetin tules uinet ").

26. Ah! etkös mahda Warista, Sun surfia» ti-
las tähden, Ett s olet se jont" täristää Piru, se
julma nähden, Kosk' HERra suur' Antaa sull'
juur' Tuomio-istuimen edes Käskyn, poismenn',
Ia sanoo sen: Uikaat tulises järwes.

') Ilm. l. 7- 17. ") Luk. !3: 45.



27. Sä Turku olet kaltainen Niniwen shnneis
kaikis; Mutt' olek's jo parannust' tehn'? Jota Ni>
niwe walits'*); Te jätätt' pois, lot' en mä sois,
Tain parannuksen parhaan. Lähde nht siit' Syn»
nin liekist', Kuin wie helwettiin harhaan.

28. Hvwäst' jult" jumalattomat! Ia ulkokulla.
tutkin. TeiU' sama waiw' on lakkaamat', Kuin
läpits' polttaa luutkin. Ah! HERrainen, Mun
lEsuksen, Aut' helwetistä uloS, Ann' tänäpän Jo
jokaitsen, Tääll' muistaa sinun tuloos.

29. Hhwästi jääkäät mvöskin te. Kuin sydän,,
mest' sen soisitt'. Ett' tulisitt'elämän tiell' Ia
armo-palkan saisitt'; Siis rukoilkaat,' Ia huuta»
kaat, Kyll' lEsus henkens antaa: Pitäkäät paall'
Uskoisest' täall', Niin tulett' riemun rantaan.

30. Hvwäst' tekin, kuin autuun tiest' Olette
poijes poikenn ; Ah! kuinka teitte hirmuiseSt', Ett'
jätitte tien oikian, Te olette nyt ottaneet Helwe»
tin, Taiwaan edest'; Ah! palaitkaat, Ia taipu»
kaat, Ett' pääset!' pirun kädest'.

31. Hhwästi weljen, sisaren, Kuin Kristukses.sa olett', Khll' wiela tulem' hhtehen, loS HER»rassa waan kuolett': Kaikkein edeSt' Pvhät ka»
det ") Ylötkäät hartahasti, Ain' walwokaat Ia
rukoilkaat, Sotikaat ahkerasti.

32. Nyt hhwästi mun sukuni, Kuin omaiseni
olett', Laittakaat että Isani Taiwaassa nähdä
saatte; Siell' kohdella Saamm' uudella Tunnolla
toinen toisem', Kolm' lastani, Mun rakkaani, Jää»
läat lEsuksen haltuun.

33. Hhwästi jää mun Kuninkaan Ia Trottnin»
kini paras, lEsuS apu suurin on ain', Ruumiin
ja sielun waaras, Jumal'rauhanS Teill' aikanans
Antakoon armostansa, Ia kaikis töis, Fjnna neu»
wois Ain' olkoon teidän kanssan.

') lon. 8- 5. ") 1 Tim. 2: 8.



34. Hhwästi Efiwaltani, DikeuS, Laki luja.
WanhurskaS Taiwaan Tuomari Ann' totuudes heill'
olla, Kuin siabsas on istumas, Wääryyttä ojenta.
mas, Niin köyhänkin Kuin rikkaankin AnnaiS ain'
kunkin omanS.

3Z. Hhwästi Sielun-Paimenet! Saarnaajat Sa.
nan Pyhän, Kuin fiement' olett' kylwäneet, IE»
suS teill' suokon hywän, Ett' maistatte Its' sa.
nanne, Kuin saarnaatt' joka erän, Ett' heräisin'
Ia eläisitt' HERranne mielen perään.

36. Nvt armollinen Jumala, Laupias Isä
rakas, Rukoilen wiimeiks' wuoteellan. Ettäs ain'
Pvhän SanaS, Tääll' eläissäm', Ia kuolleissam',
Ännaisit soida maassas, Niin wihas se, Ia syn»
timme Heität ne selkäs taka.

37. Niin samalla tviel' tawalla Rukoilen lE.
sukseni, Ett's täällä, armos walolla, Walaiset
suurii, pienii, Ett' awoimill' Uskon silmill' Tuli»
sitt' oikiall' tielle, Nyt tätä kuuli', Ann' heidän
tull' Sun wereS puhdistukseen.

38. Pyhä Henkes auttakoon heit', Ett' kuol«
leist' woifit' herät', Ett' kääntymiseen riennäisit',
Karitsan häiden perään; Kolminaisuus, Ms' Iu»
maluus, Kuolleis ja eläis auta, Ann' katumus
Ia parannus, Ettei tuls pirun hautaan.

39. Nyt woimani kaikk' wäsyypi, Sydän ja we«
ti jähthh, Ajatus ajust' loppuupi, Korwan kuule-
mast' ehtyy; lalwoist', käsist', Kiwun tuskist',
Woima poiSotett' lienee: Pään, sydämmen Ryt
kylmenee, Lähtewän itsen' tienen.

40. Koht' ruumistan, Täst' majasta, Mur.
beella hautaan wiedään; Mutt' kuolema, Waitt'
kauhistaa, Muuttuu mull' iloks', tiedän. Dl kan>
tajat, He seuraajat, MuiStakaat joka erän, Kuin
minäkin, Mvös teekin niin, Pyritte tänne perään.



41. Nyt mullassa tääll' mustassa Minä peräti
raukeen, Ia makaan juuri lewossa, Sill' että tur.
meluksen, Kaikk' lahoopi. Pois hajoopi, Heikkou»
det ja wirheet, Sinn' jäämät kaikk', He ennen
waikk' Toit minull' ahdistuksen.

42. Sen uskon juuri wahwasti, Ett' sielun
iloon wiedän, Siell' kiitän HERraa alati, Sen
minä wissist' tiedän, Sill' side niin Mun pitää
kiin, Ei erit' Engelitkän, Ei wäkewyys, Eikäsywyys Sulje Kristuksesi' ikään ').

43. Hän pukee minun nahalla, Waatteilla wal.
keill' peittää Karitsan werell' puhdistaa '"),

Kirkkaudella täyttää, Wiel' kruununi Mun pää»
häni Lasketaan laupiasti, Siell' woittoo täys
Nyt edeskäy; autti ihanasti.

44. Näin taiwaan kunniall' kaunistaa, Mun
Isän, lEsukseni; O! Aurinkoa suloista. Kuin
tääll' on edessäni, Ia paistaa fiell', Ei laske wiel;
Uötä ei enämp' ole; Ei huokaust', Ei walituöt'
Tääll' enää kukaan kuule.

45. Uus wirsi tääll' ja psaltari Kunniall' kuli»
seepi, Dhebsa pyhäin alttarin Kanteleet helifeepi,
O! iloista Suurt'pauhinaa, Ei suuret, pienet suu«
tu; Moosen wirtt' ompi laulama, Ei kiitos kos<
kaan puutu.

46. O! jos me fiell' jo olifkm', Engelein elos
kauniis, Autuitten joukkoon joutuisim': Kyll' se on
kaikill'altis; Mutt'kuka ties, Ett' moni mies Si>
wutse silloin kulkee, Ia eksyy pois, Waitt' ei hän
sois; Sielt' itsens ulossulkee.

47. Ah! lEsuksem' tul' awuksem' Piinaö ja
kuollos tähden, Hallitse ain' waelluksem', Pääst'
meitä kaikkein nähden Synnin wioist', PahoiSt'tiloist' Tall' ajall' wiimeisellä, Sitt'kiitämme, Iasanomme, Sull' Eija! Halleluja!

') R°m. 8-38, 39. ") Ilm. t. 3- 5. '") Ilm. k. ?: 14.


