
Muistutus
Yhdelle Jumaliselle Sielulle

Pysymisesi alinomaa Rukouxis.
. Ensimmäinen Wirsi.

Weis k"in: O lesu Clm«t s'H autuden zc.
Fmanuel taiwas mun lesuren, Lohdut mi-

nua Ansios woimal, Sill Moseren Lakt
mun runnellut on/ Ia kyyneleil täyttänet
silmän, Ah! armahda lesu myös mailman
paal, Kuin minua rundele autuden tiel, Iasano; jo lesus sun hyljais.

2. Itkcwil silmil mailmaan tulin Waan
kostan siit wahwistuin aias, Nijn mailman
kanssa synnis juoxin, Ennen kuin tundoni
herais, Wastudest mun täyty lapser tulla-
Jos tahdon mun lesuren lapsi olla,- Ia seu-
rata Karitsat ijan.

3. Laina O lesu mull kärsimystä, Ettan
taman elämän ehton, Woittaisin kaicki mun
wihollisen, Niinkuin yr wakewa Sanqar,
Ett' kostan taall taistellut wiwamaes, Sitt
weisata saisin Karitsan hais, lesuz-ell mun
eloni Herrall.

4. Autuden järjestys armon ajas, On hur«
stas elämäkerta, Ahdistettuin sieluin leposia
On lesuren Weren wirta, Jos mailma wi-
ha, kyll lesus autta, Ma rukoilen Isa ain
Pojan kautta, Han on ain ainoa avun.

5. Salemin Kaupung iot' ylhal ombi,
Mun sielun riemulla täyttä/ Ia lesuren
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Weri myös Golgatasa, Mun stewn weiäsiä
paasia, Wanhurstauden Auringo Icsu Chrisi,
Mä seison nyt murhen kyynelis, Aut' An.
sioos turmaan aina.

6. Velialin ojat mun lesuren On yMba.
rins kiedonut, taalla, Hän pilkattin mail<
«Nald nijnkuin Mekin, Lihans paiwinä maan
päällä. Waan kosta Mun lesuxin Womio
tule, Silloin mond sielu kyll wapise, lotk
raadel on lesuren lambait.

7. O! ihanat muodet ja armo,päiwät,
Koff' lesuren Piinaa tääl tutkin, O! ihanat
wiikot ja autuat hetket, Koff' Karitsan ristiä
muistin, Ne hetket mun eteeni awais tai»
wan, Ne liewitit sielun waikian waiwaN/
lost Emanuel sua kiitän.

8. lesuren Merisen Faanan alla, Mä it«
sen' nyt kohdastans annan, Ia hänen lau»
pian kaswons eteen, Mun puutoren aika-nans kannan, O! lesu suloinen Ylkamiehen,
Lohdut mun suruinen sydämmen, Näil wii'
meisill mailman hetkil.

9. Eija ett' lesus on luwan tulla, <? Duo-
MitseMan koko maan piiri, Han andapi kul«
lengin töidens jälken, Ia lapsens riemulla
täyttä, Ah! lesu suloinen Armon Isä Mi-
nulle heikolle woimaa lisä, Ett' Tahtos te-
kisin aina.

10. Te woimatt Engelit elämäin maall, ö
Ia palwelewaiset Henget, e Suloiset ihmi-sien Wartiat, lotk Karitsat kiitosta laulatt,
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Olkat m'un Leitsajan synnin maasa, Ett' ijat
sitt yhdes taiwasa, Ain Handa kiittää saisin.

ii. Hesekiel <i Propheta on kirjoittanut,
Kuing' taiwan taloja ombi, luur' kirkas
poiste ja riemun meno, Niil autuil ostctuil
maasta: Taman näki e muinen myös Ste-
phan waina, Koff' Juvan Kansa hand' ki-
wi! surma, Niin taiwas leimahti awoi.

12. Hystus yr Kirkon Opettaja, Han tai-
wan ilosta puhu, Ia kuinga ne walitut sie-
lut siellä, Ei Jumalan kiitoreen suutu. Nyt
Christityt rakkat ma muistutan teill, Ctt'
rukoilett lesust, kuin muistanen meit, Kost'
edestam ristisa rippui.

iz. Amos, Herran Propheta sano: Ett'
Dawidin huone ja maja,/Taas ylösrake-
tan niinkuin enneng; Ne meidän sielumme
owat, lotk' Adamis langen on kaikki taalla,

Isans wihan.
14. Elias ollesans tasa elos On wakaisell

sydamell rukoill: Ah! katsotat Taiwan wesi
lahteit, Han ilmast juoxemast esti, F Wiel
tulisill Waunuill lari taalda, Kost temmat-
tin Taiwaseen elawälda; Nain Rukous he-
delmän kanda.

15. Nainin ö Lesten kyynelden wirsi, On
lesurell kelwannut aiwan. Rukouren kaut'
ta me kaikki woitam, Mit' ikanans nimitt«
taitan; Rukous tuo meil uudet Taiwat,
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Rukous liemittä kaikki waiwat! Siis ru«
koilkam ahkerast aina.

16. Näin nöyrä rukous Herran edes On,
woimaa ja hedelmit täynnäns, Moses hän
muinen niin kauwan rukoill' Ett' wäsyi ja
langeis maahan, Hän rukoill niin kauwan
ett' langeis maahan: Niin pitä lesuft rukoil-
daman, Sitt' wäffa on rukous kuultu.

17. Ei se ol niin kewiä autuar tulla, Kuin
muutamat puhumat siitä, Wanhurstas tva--
pisee armon liitos, Ett' usiasti horjahta tah-
to. Jos joku tääll pahasa erä maasa, On
yhdengin hetken paits Icsusta, Niin Engelit
itkewac Taiwaas.

18. Nikodemus lesureld kysyi muinen,
Misa autuus ja elämä seiso? Käändyy ja
palat' Kanen lesus kasti, Ia lapseri jällens
tulla Ei tahdo nyt kukan lapsi olla, Waan
kaikill on mieli autuar tulla, Ah ei! ilman
parannusta.

19. Taborin wuorell on hywa olla, Sill
lesus on kirckana siellä, Waan mengön en«
sist jokainen yrtitarhaan, Ia sitten Golgatan
wuorel, Ma ymmärrän surun ja murhenpäiwät, Joiden läpits Jumalan lapset kay-
wät, Sisäll' Isan Kunnian Taiwaan.

20. M Eremiti on myys nähnyt, Kuing'
yhten hetken' ja tiiman 7 Kolm' kymmend' tu-
hat ihmisten sielu On Herran duomioll tul-
lut, loist kari sielu waan autuar tuli, Muut
kaick kadoturen duomion kuulit, Ia sysät»
tin kuoleman kuoppan.
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«l. Taiwallinen Isa mun kunnian Her-
ra, Älä duomiol tay muu kanssan, Sill' si-
nua palwelen tästälähin Sa olet mull au-
tuden ansain'. Ma itken huikiast nyt Jere-
mian kanssa: Ah! lesu, Ah! lesu nyt ar-
mois ota; Jo pelwosta ratki raukeen.

22. Zlaretöin on Sun laupiudes, O! le-su Kunnian Herra; Sa Woiton RuhtinasIsraelis, Eik' syndiset ena Sullkelpa, Näin
Christityt rakkat on lesus huutan: Tulkat
nyt sisälle Waldakundaan, Jok' walmistett
on katuwill sieluil.

23. Sentahden mahdamme rohkiaft siis
Armo Istuimes tygö käydä, S a Elaman
Tie lesu Christ, Kuin syndim kaick maroit
taalla, Ah! aurem ehdi, rukoilcm wissist,
3lla luowu meist suurist syndisist, Waan
saata Kaeman Maalle.

24. Ewangelimnin saarnan kautta Me
periä taidamme Taiwaan; Aut lesu ett'
paasisim Lain alda, Joka meit peljattci ai-
wan, Sill nuoruden synnit meill muistos
owat, Waan kuitengin lesuren Weri Haa-
wat, Meit' niistä pelasta taita.

25. Nyt tasa mun sielun armon tilas,
Ma lesuren Kuolemaan turmaan; Ei mual
ol' apu eik' lohdutusta, Ehk' en ma wiel to-
tisesi usto; S a epausto mir minua wai-
wat? Sill' katumain sieluin on Isa Tai-
waas. Ah! lesu mun ustoni wahwist.

26. Ei ole nyt kyynelet silmis ena, Ne
lesus on Werellans muutta», Nyt ijankaik-
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kiser riemuw"max, Kuin luwan on omasta
suustans: Ett' udesa Salemin Kaupungi»
s«, Han tahtopi kyynelet ilor muutta, Ia
kaicki ne pojes vMi.

27. Golgathas lesus mun wisseytti, Ett"
synnin welasta paasin. Ant lesu ett' elai«
sin tahos jalken, Mun elon ehtoon asti,
Ett' kuollon kautt' kulkisin kunnia-siaan,
Mun Taiwallisen Isan maahan: Sitä nöy»
rast rukollen Sulda.

28. Riemust ja tulewast Taiwan ilost
Ma ratki riemuita mahdan, Taal hawai»
siyst, pilkaa, ma karsiin paljo, Waan sie«
lun siell' kunnias hohta; Ma lesusta kii»
tan sitt harpu kades, Ehk' halpa kyll olen
mailman edes: Nain Jumal omians korja.

29. Basunan anen me kaikki kuulem, Koff'
Herran Duomioll lullan, Ne walitut oö
kiall' puolell' Isan Sitt Palmu kasisa sei.so, O! ihanat ihmisten Lapsi wainat, Kuing'
faunisi te tasa nyt laulaa taidatt', luur
helM uutzll kielill.

ZQ. Ma Halleluja weisat mahdan, Nyt
tana autuden paiwan, Sill lesus mun
ruokki ain taiwan mannall, Ia syndini am
dex anda, Siis kiitos sull suloinen sielun
Ylkä, Joka ett' minua kostan hylka, Waan
wahwistat Elaman Leiwall. Amen.

Toinen Wirsi.Waaroitus ahkeruteen, (wiimeisina IhmisenPojan paiwina) uffon ja rakkauden har-joittamistsa. Weis.



?. Ah! surutöin kostas synnistä lakkat, ic.
M! nostat sielut ylös synnin suosta; Ei
" silla tawall taiwcm tietä juosta. Ah
noffat! nostat! aika on jo tUll; Wai etkös
tahdo nytkän synnill kuoll.

'2. lesuren Kuollo ei ol' hyödyllinen, Niin«
kauwan kuin sun mieles luonollinen Sin-
ne tänn aina sua raatele, Jos ett sä har-
tast armoo etseille.

3. AK! sielu parka lampus on jo sam«
MUn, Ellet sä wirko uuteen hengen ha»
luun, Waan mielelläs kyll aina etseilet,
Mist jongun waaran ilon löytanet.

4. Ia sinä raucka olet wiela perät luur
onduwainen, ellei Herra herät, Ia peljät
sinua oikein walwoman, Christusta belialist
eroittaman.

5- Chka sull myöskin joku walo olis,
Niin et sä kuiteng koko armo anois,
sulasi armosi Herran lesuren, long tähdenmones siteis pysynet.

6. Ma rukoilen sinua Herra lesu, Ah!
armahd', walais, misa oikiat nisut Olle?
sun kallist siemen pellostas, Ah! katsahd'
kuiteng' wiheljäisyttä.

7. Kyynelis lesu edesäs nyt seison; Ar«
mahda sieluan, kuin mones reisus Waelba,
ilman yhtän totuutta, Ah lesu! lesu mi«
nua wirwota.

8. Kats ettei Herran pelko sulda puutu,
Koff ets sä itsees wiela perät suutu, Ctt'
wanha perind' makaa sydames H, Se saa»
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stutta kaikk' sielun ytimen<
9. Mutt' joka hartast lesus aina etsi,

Ia lähte ulos penseyden patsist, Se ombi
Herran jäsen elawa, Se hywin elamans on
paattawa:

,o. Se wiimein iloon ijankaikkisehett, niin
wiedan kuin yx wiisas
lampu mailmas on palanut, Ei kostan sil«maans uneen painanut.

n. Katso jos waattes owat puhdistetut,
Karitsan Weres n aina uudistetut? Se
oxa tuore wiinapuusa on, Sentahden pyri
ettes la,lg' kuollon.

12. Tul' Herra lesu «) wakewydes kan-sa, Tul' rakas Ylkä sinun duomios kans-sa, Ah kuule! kuule suuri Jumala, Ah! ole
nytkin wiela Auttaja.

13. Ah! walais ymmarryren ja myös
mielen Ah! perka sydämen ja awa kielen,
Sun Nimeas ain kaickis kiittämän, Ah!
auta et jo atan liittämän.

14. lesuren tulo kenen walmin löyta?
Ah! sielu ala ena welka tayta, Waan ru«
koil hartast walistusta uutt, Ilman sun sy-
dammes ei kostan muut.

15. Ah lesu! lesu herat mua wastudest,
Ia anna walo armost suuresi uudest Aut
etten ena langeis finust pois, Waan ett'
ain' sielun sinust woiman jois.

16. Tul' lesu nyt myös herättämäänkaicki, Ia walwomahan heratettyi waadi
Tay<

") Ilmesi. kiri. 7:14. ») Ilmest. k. 22: 2o«



jTayta sun salis joukoll walituill; Woi! et-
ten nytkan wiela taida tull.

17. S'un tygös lesu, rackaudes uudes,
Ia halat' sinua hengen palawudes; Maa-
han sentahden kaicki järjen työ, S'un ar-
mos tähden kokonans nyt lyö.

,8. Ia walais silmän walol aiwan udel,
Ah! lesu nytkin wiela äändän kuuldel,
Tul' wakewydes kanssa, sielut lyö: Ett' nä-
kisitt kuing' pimiä ombi yö.

19. Siis Herra minua wahwan pidä
aina, Etten elämän enä synnill' laina. Ah!
lesu wahwist hamaan loppuun ast', Ett pe»
lastetux tul'sin kuolemasi.

20. Ah! kuinga suuri ilo taiwas liene,
Eik' se haluan sinne nytkan wiene. Ah!
lesu auta piinas tähden nyt, Etten täste-
des ena Sieluan myy.

Kolmas Wirsi.
Weis. kuin: Armon Liiton Engelt, :c.

Klrmo ma nyt kerjäten, Että Piinas We«
" rinen, Wois m'un surkian puhdista; Ei
kostan omaft ansiosta.

2. Kosta Hengi sammu pois, Silloin pa-
ha luond' olis Walmis surmaan wetamaan,
Karmaan makiaf tekemään o).

3. Ma makan nyt synnisä/ Hengellises
" kUOIS
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kuollosa, Ah.' en lesu hellitä, lesu! lesu
lämmitä.

4. lesu rewi ytimen, Kynnä kylmä sydä-
men, Saata autuax synneistä», Wereswoi»
ma anna tann'.

5. Piirit sielun armollas, Hengen haluuiiwoimallas, Kadonnutta lammasta Etsi ylös
korwesta.

6. Weda ylös syndisit, Langennutta Zio»
nit Raken, sanas nesteellä, Etten pyyoäis
estellä. ?)

7. Ei ol' oma hurffaus, Kostan synnist
pelastus, Palka ombi kadotus, Synnin täh-
den hirmuisus.

8. lesu armahd' synnistä, lesu rukoil
edestan Pyhä Hengi lesu Christ, Pelastsynnin babelist

9<, lesu kuorman kewita, Paha tundonselitä, Weres woimaa nyt halan. Suo et-
tan tast wiel palan.

iv. Suo Sun Ustos käsitän, Hengen
walos omistan: Tunnon haawat parataan,
Koff' lesus kasitetan.

n. Zion waikiast walitta, Ellei armohallitse: Surkia ombi tilan myös, Ellen
ole armon työs>

12. Uusi luondo Christures, Uudesa kun-liaisudes, Löyty Hengen walo uus, Waan
ei iarjen sekoitus.

'3. Ilman Isän 5) wetamisi, Ci ole
odotta-Z') Luc. ii: -z. loh. 6: 44.



odottamist, Osallisutt' lesuxes, Ei rawin«
dot Sielulles.

14. Amen! Kiitos loppumat, Kunnia
suuri laukomat, Herra minua armahda,
Etten Sitluan kadota.

5) Matth. 15: 22.

Wasasa, prandatty Londicerin
Prandisä 1823.


