
Muistutus
Yhdelle Jumaliselle Sielulle

Pysymisest alinomaa Rukouxis.
Ensimmäinen Wirsi.

Weis kuin: O lesu Christ s'ä autuden :c.
/Amanuel taiwaas m'un Icsuxen, Lohdut minua

Anstos woimal! Sill Moferen Laki m'un run.
nellut on. Ia kyyneleil täyttänyt silmän. Ah.' ar,

mahda lesu myös mailman pääl. Kuin minua run<
dele autuden tiel. Ia sano: jo lesuS sun hyljais.

2. Itkewil silmil mailmaan tulin, Waan kostan
sitt wahwiNuin ajas, Nijn mailman kanssel symns
juorin. Ennen kuin tundoni heräis, Wastudest mun

täyty lapsex tulla. Jos tahdon mun lesuxcn lapsi
olla. Ia seurata Karitsat ijän.

3. Laina O lesu mull kärsimystä, Ettän tämän
elämän ehton, Woittaisin kaikki mun wihollisen. Niin»
kuin vr wäkewä Sangar, Ett' kostan tääll' taistellut
wiinamäeS, Sitt weisata saisin Karitsan häis, lesu,
xell mun eloni Herrall.

4. Aumden järjestys armon ajas. On hurskas
elämäkerta. Ahdistelluin sieluin leposia On lesuren
Weren wirta. Jos mailma wiha, kyll lesus aueta,
M'ä rukoilen Isä ain Pojan kautta. Hän on ainoa
apun.

Z. Salemin Kaupung jopylhäl ombi, Mun sielun
riemulla täyttä. Ia lesuren Weri myös Golgatasa,
Mun sielun melasta päästä, Wanhurskauden Auringo
lesu Christ, M'ä seison nyt murhen kyynelis, Am'
Ansioos turmaan aina.



O. Belialin ojat m»un lesuxen On ymbänns
Viedonut, täällä. Hän pilkattin mailmald niinkuin me,
lin, Lihans päiwina maan päällä. Waan kosta m'un
lesuxen duomio tule. Silloin mond sielu tyll
lvapise, lotk' raadcl on lesuxen lambait.

O! ihanat wuodet ja armo-päiwät, Kos? le,
suxen Piinaa tääl tutkin. O! ihanat wiikol ja au,
luat hetket, Koff» Karitsan ristiä muistin. Ne hetket
m'un eteeni awaistaiwan. Ne liewitit sielun waikian
waiwan, lost Emanucl s'ua kiitän.

8. lesuxen Werisen Faanan alla, M'ä itsen'nyt
fohdastanS annan. Ia hänen lauftian kaswonö eteen,
M'uN puutoxen kannan. O! lesu suloinen
Vlkämiehen,Lohdut mun smuinen sydämmen, Nail
wnmeisill mailman helkil.

9. Eija ett' lefus on luwan tulla,« Duomitseman
koko maan piiri. Hän andapi kullengin töidens jäl»
ken. Ia lapsenS riemulla täyttä. Ah! lesu suloinen
Armon Isä! Minulle heikolle woimaa lisä, Ett
Tahtos tekisin aina.

10. Te woiman Engelit elämäin maall', ö Ia
palwelewaifet Henget, r Suloiset ihmisten Wartiat,
lotl' Karitsa! kiitosta lanlatt, Olkat m'unLeitsajan
sunnin maasa. Ett' ijät sitt yhdeö taiwaSsa, Äin
Hända kiiltää saisin.

11. Hesekiel «l Propheta on kirjoittanut, Kuing'
taiwan talosa ombi, luur' kirkas paiste ja riemun
meno, Niil auluil ostetuil maasta: Tämän näki «

muinen myös Stephan wainaa, Kost' ludan Kansahälld' kiwil surmaa. Niin taiwas leimahti awoi.
12. Xystus yx Kirkon Opettaja, Hän taiwan i<

losta puhu. Ia kuinga ne walitut sielut siellä. Ei
Jumalan kiitoxcen suutu. Nyt Christilyt rakkat m'ä

muit
«) Matth. 12: 41. ») Ebr. 1:14. °>Ps.9l:ll.ch Hos.4: 1, 7.-) Ap. T< 7: SS.



muistutan teill. Ett' rukoilet lesiH, kuin muistan
vn meit, Kost' edestäm ristisä rippui.

13. Amos, Herran Propheta sano: Ett'Dawidin
huone ja maja, /Taasyläsraketan niinkun enneng;
Ne meidän sielumme owat, lotk' Adamis langen on
laitti täällä. Näit lesus rakensi ristin päällä. Ia
lepytti Isäns wihan.

14. Elias ollesans täsä elos, Dn wakaisell sydämell
rukoil: Ahl katsokat Taiwan wesi lähteit; Hän ilmast
juoremast esti, 5 Wiel tulisill Waunuill läri tääldä,
Kost temmattin Taiwascen eläwäldä; NäinRukous
hedelmän kandaa.

15. Namin K Lesken kynelden wirsi. On lesurell
kelwannut aiwan. Rukourcn kautta me kaikki woitam,
Mit' ikänäns nimiltä taitan; Rukous tuo meil uudet
Taiwat, Rukous liewittä kaikki waiwatl Siis ru,
toilkam ahkerasi aina.

16. Näin nöyrä rukous Herran edes, On woimaa
jayedclmit' täynnäns, Moses hän mumen niin kauwan
rukoil' Ett' roäsyi ja langeis maahan. Hän rukoil
niin kauwan ett' langeis maahan: Niin picä lesust
rukoildaman, Sitt' wasta on rukons kuulin.

17. Ei se ol' niin kewiä auluar tulla. Kuin
muutamat puhuwat siitä, Wanhurzkas wapisce armon
liitos. Ett' usiasti horjahta tahto. Jos joku tääll
pahasa erä maasa. On yhdengin hetken pai:s lesusta,
Niin Engelit itkewät TaiwaaS.

18. Nikodemus » lesuxeld kysyi muinen, Misä
autuus ja elämä seiso? Käändyy ja palat' häncn
lesus käski. Ia lapseri jallens tulla. Ei tahdo nyt
lukan lapsi olla, Waan kaikill on mieli autuar tulla.
Ah ei! ilman parannusta.

19. Taborin wuorell on hywä olla. Sill lesuS
on

/) Amos 5: 11. 2 Kuning. k. 2: 11. h Luc.
7: 12. i) loh. 6: 3.



on Nrklana siellä, Waan mengsn ensist jolainm
yrtitarhaan. Ia sitten Golgatan wuorel, M'ä ym-
märrän surun ja murhen päiwät. Joiden läpils Im
malan lapset käywät, Sisäll'lsän Kunnian Taiwaan.

20. Vx Eremili on myös nähnyt, Kuing' yhten
hetken' ja tiiman, Kolm kymmend' tuhat ihmisten
sielu On Herran duomioll tullut, loist taii sielu
waan autuar tuli. Muut kaick kadoluxen duomion
luulit. Ia sysättin kuoleman kuoppan.

21. Taiwallincn Isä mun- kunnian Herra, Ala
duomiol käy mun kansan, Sill' sinua palwclen
tästälähin, S'ä olet mull autuden ansain'. M'ä itken
huikiast nyt Jeremian kansa: AH!IcsuS,AH! lesu
nytarmois ota; Jo pelwosta ratki raukeen.

22. Ääretöin ou S'un laupiudes, O;lesu Kuns
nian Herra; Sä Woiton RnhtinaS IsraeliS, Eik
syndiset enä S'ull kelpa. Näin Christityt rakkat on
lesuS huutan: Tulkat nyt sisälle Waldakundaan,
Jok' walmistett on kattttvill sieluil.

23. Sertlhden mahdamme rohkiast siis. Armo
Istuimes tygö käydä, S'ä Elämän Tie lesu Christ,
Kuin syndim täällä. Ah! aurem ehdi,
rukoilem witzsist. Älä luowu meist suurist syudislst,
Waan saata Kaanan Maalle.

24. Ewangeiiumin ö saarnan kautta Me periä
taidamme Taiwaan; Aut lesu ett' pääsisin. Lain alda.
Joka meit peljattä ailvan, Sill nuoruden snnnit
meill muistoS owat, Waan kuilengin lesuxen Weri
Haawat, Meit' niistä pelasta taita.

25. Nyt täsä m'un sielun armon tilaS, M'ä lesuxen
Kuolemaan turwaan; Ei mual ol' apu eik' lohdutusta,
Ehk' en m'ä wiel totisest usko; S'ä epäusko mix
minua waiwat? Sill' katuwain sieluin on Isä
TaiwaaS. Ah! lesu m'un ustoni wahwist.26. Ei ole nyt kyynelet silmiz ens. Ne lesuö on

t) Matth. 9: 2. We'



WerellänS mnuttan. Nyt ijanlaikkisex riemuwlinax.
Kuin luwan on omasta suustans: Ett'udesa Salemin
Kaupungisa, Hän tahiopi kyynelet ilox muutta. Ia
kaikki ne pojcs pvhki.

27. Golgalhas lesns m'un wisseyiti, Etl' stmnin
welasta pääsin. Äut lem etl' eläisin lchos jiilken,
M'un elvn ehtoon asti. Elt' kuolion laull' kulkisin
lunnia - siaan, M'un Taiwallisen Is.m maahan:
Siiä nöyräsi rukoilen Sulda.

28. Riemust ja lulewast Taiwan ilost M'ä ralli
riemuna mahdan, Täal häw.nstyst. piltaa, m'ä
kärsin paljo, Waan sielun siell' kunnia hohta; M'ä
lesusta kiilan sitt harpu lädes, Ehk' halpa kyll o,
len mailman edes: Näin Jumal onnanö korja.

29. Vasunan cincn me kaikki kuulem, KoskHer-
ran Duomioll luUan, Ne walitut oikiall' puolell'
Isän Sitt Palmu läsisä seiso. O! ihanat ihmisten
Lapsi wainaat, Kuing' launist te tasa nyt laulaa
taidatt', luur heljäll uusill kiclill.

30. M'ä Halleluja weisat mahdan. Nyt tänä <m,

tuden päiwan, Sill lesus mun ruokki ain taiwan
mannall. Ia syndini andex anda, Ciis kiitos sull
suloinen sielun Ilkä, Jota ett' minua kostan hyllä,
Waan wahwlstat Elämän Leiwäll. Amen.

Toinen Wirsi.
Waaroilus ahkerutcen, (wiimeisinä Ihmisen Pojan

päiwinä) uston ja rakkauden harjoittamiscsa.
W. k. Ah.' surutöin kostaö synnistä lallat, :c.

DN)! nostat sielut ylös synnin suosta; Ei sillä
taw.:U taiwan lietä juosta. Ah nostat.' nostat.' ai«

la on zo lull; Wai eltos tahdon yllän synnill luoll?
2. lesuren Kuollo ei ol' hyödyllinen, Niinlauwan

luin sun mieles luonvllinen Sinne tänn aina sua
raatele, Jo? ett' sii HMast srmoo etseille. s.



3. Ah! sieln parka lampu» on jo ftmnnm. Ellet
s'a wirko uuteen hengen haluun, Waan mielelläS
lyll aina etseilet, Mist jvngunwäärän ilon löytänct.

4. Ia sinä raukka olet wielä perät luur onduwai»
nen, ellei Herra herat. Ia peljät sinua oikein walwo,
man, Christusta Belialist eroittaman.

5. Ehkä s'ull myöskin joku walo olis. Niin et
s'ci kuiteng koko armo anois, luur sulast armost
Herran Icsuxen, long tähden mones siteispy-
synet.

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

7. KyvneliS lesu edesäs nyt seison; Armahda
sieluan, kuin mones reisus Waelda, ilman yhtän
totuutta. Ah lesu! lesu minua wirwota.

8. Kats ettei Herran pelko sulda puutu, Kost»
ets s'ä itsees wielä perät suutu. Ett' wanha perind'
makaa sydäincs i). Se saastutta kaitk' sielun ytimen.

9. Mull' joka harlast lesust aina etsi, Ia lähte
ulos penseyden pmsist. Se ombi Herran jäsen elä-
wä. Se huwm clämäns on päättawä.

10. Se wiimein iloon ijankaikkisehen, niin wie,
dän kuin yx lmisas Neitsykäinen, long' lampu ma-
ilmas on palanut. Ei kostan silmaäns uueen pai,
nanut.

n. Katso jos waattes owat puhdistetut. Karit,
san Weres m aina uudistetut? Se ora tuore wii,
uapuusa on, Sentähden pyri ettes lang' kuolion.

12. Tul' Herra lesu «) wäkewydes kansa. Tul'
rakas Wä sinun duomioö kansa. Ah kuule! kuu,
le suuri Jumala, Ah.' ole nytkin wielä Auttaja.

13. Ah! walais ymmärryen ja myös mielen. Ah!
perka sydämen ja awa kielen, S'un Nimeas ain

l) 1 Mos. kirj. 8.21. m) Ilmest. tirj. 7: 14.
«) Ilmest. k. 22.20. 14.



kaikis kiittämän. Ah! auta et jo alan liittämän.
14. lesuxen tulo kenen walmin löylä? Ah.' sie-

lu ala ena welka täytä, Waan rukoil hartast wa,
listusta uutt'. Ilman sun sydämmes ei kostan »mm.

13. Ah lesu! lesu herat niua wastudest. Ia
anna walo armost suuresi nudest Aut etten ei,a
langeis sinust pois, Waan etl' ain' sielun sinustwoiman jois.

1(i. Tul' lesu nyt myös herättämään kaikki.
Ia walwomahan herätellyt waadi Täytä sunsalisiou-
koll walitull; Woi! etten nytkän wicla taida lull.

17. S'un tygös lesu, rakkaudes uudes. Ia ha-
lal' sinua hengen palawudes; Maahan scnlahden
kaikki järjen työ, S'un armoö tähden kokonansnyt
lyö.

18. Ia walais silmän walol aiwan uudcl. Ah!
lesu nytkin wielä äändän kuuldel. Tul' wäkewydes
kanssa, sielui lyö: Ett' näkisit luing' pimiä ombi
yö.

IH. Siis Herra n»inua wahwan pidä aina. Et,
ten elämän ena siMnill' laina. Ah! lesu wah,
wist hamaan loppuun ast', Ett pelastctux tul'sin kuo-
lemasi.

2N. Ah! kuinga suuri ilo taiwaaS liene, Eik se
haluan sinne nytlän wiene? Ah! lesu autapiinas
tähden nyt. Etten tästedes enä Sieluan myy.

Kolmas Wirfi.
Weis. kuin: Armon Liiton Engell, «.

Ksrmo m'ä nyt kerjäten. Ms PiinaS Werinen,
WoiS m'un furtian puhdista; Ei lostan vmast

ansiosta.
2.



2. Kosta Hengi sammu pois, Sillon paha luonb'
olis WalmiS surmaan wetamaan, Kanvaan makiax
tekemään o).

3. M'ä makan nyt synnisä, Hengcllises kuollosa,
Al)I en lesu hellitä, lesu! lesu lämmitä.

4. lesu rcwi ytimen. Kynnä kylmä sydämen.
Saata autuar synneistä», Weres woima anna
tänn'.

5. Piirit sielun armollaS, Hengen haluun tvoi»
mallas. Kadonnutta lammasta Etsi ylös korwesta.

6. Wedä ylös syndisit. Langennutta Zionit
Raken, sanas nesteellä. Etten pvydäis estellä, x)

7. Ei ol' oma hurstaus. Kostan synnist pelastus,
Palta ombi kadotus. Synnin tähden hirmuisus.

8. lesu armahd' synnistä', lesu rukoil edestän
Pyhä Hengi lesu Christ, Pelast synnin Babelist.

9. lesu kuorman kewitä. Paha tundon selitä,
Weres woimaa nyt halan. Suo ettän täst wiel
palan.

Itt. Suo S'un Ustos käsitän. Hengen waloö
omistan: Tunnon haawat parataan, Kost' lesus
käsitetään.

li Zion waikiast walitta. Ellei armo hallitse:
Surkia ombi tilan myös. Ellen ole armon työs.

12. Uusi luondo Christures, Uudesa kuuliaisu-
des. Löyly Hengen walo uus, Waan cj järjen
sekoitus.

13. Ilman Isän 5) wetämist. Ei ole odoltamist,
Osallisutt' lesures, Ci rawindöt Sielulles.

14. Amen! Kiitos loppumat. Kunnia suuri tau»
koluat. Herra ») minua armahda. Ellen Sieluan
ladota.

«) Esai. 3: 29. p) Luc. 11: 18.
b) loh. tt: 44. »-) Matt. 15: 22.

Wasasa, prändätty Londicerin Kirjan,
Prändisä 1823.


