
Muistutus
Yhdelle Jumaliselle Sielulle

Pysymisesi alinomaa Rukouxis.
Ensimmäinen Wirsi.

Weis. kuin: zp les» Christ s'ä autuden lc.
miwas m'un lesuren. kohdut Minua

Ansios woimal, Sill Noseren Laki m'un
runneluton, Ia kyyneleil täyttänyt siimön, Ah!
armahda lesu myös mailman pääl, mi»
nua rundele amuden tiel, Ia sano; jo Icsussun hyljöis.

2. Ilkewil silmil mailmacm tulin Woan ks,
stan fiit wahwistuin ajas, Niin mailman kanssasynms juojin, Ennen kuin tundnni herais, Wa,
studest mun täyty larser tulla, Jos tahdon nmn
lefuxen lapsi olia, Ia seurata Karitsat ijsn.

;. Laina O lesu muli karsimysick, Ettnn tck«
man elämän ehton, Woittaisin kaicki mun wi<
bollisen, Niinkuin yr wökewä Eonqar, Ett' ko«
stan t<läN'taisteNut wiiualnäes, Silt weisata sai<
sin Karitsan HM, lesuzell mun eloni Herran.

4. Autuden iärlestys armon ajas, On bnrstas
elämäkerta, Ahdistelluin sieluin lepofia On le-suren Weren wirta, Jos mailma wiha, kyll
lesus autta, M'ä rukoilen Isä ain Pojan
kautta, Hsn on ain ainoa apun

s. Salemin Kaupuns jok' ylhäl ombi, Mun
sielun riemulla täyttä, Ia lesnxen Weri
Golgatasa, M'un sielun melasta päästä, Wan»
hurstauden Auringo lesu Chrift, M'ä seison nyt
murhen kyynelis, Am' Ansioos tumaan aina.
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6. Velialin ojat m'un I-suxen On ymbckrins
kiedonut, täällä', Hän pilkattin mailmald nijn,
kuin mekin, Ahans vaiwinä maan päällä Waan
koska munlesuxen duomio tu!e, Silloin mond
sielu knl! wapise, lotk' raadel on lesuren lambait.

7. O! ihanat wuodet ia armo Koss'
lesuren Piinaa tääl tutkin, O! ihanat Mikot
ja autuat hetket, Kolk' Karitsan ristii muistin,
Ne hetket m'un eteeni awais taiwan, Ne liemi»
tit sielun waikian wmwan, lost Emanuel s'ua
kiitän.

8. lesuren Merisen Faanan alla, M'H itsen'
nyt kohdastans annan, Ia hänen laupian kasiwons eteen, M'un vuutoxen aikanans kannan,
O! lesu suloinen Mkämiehen, kohdut mun su«
ruinen sydammen, Nail wiimeissll mailman hetkil.

9. Eija ett' lesus on luwan tulla, »> Duo»
mitseman koko maan piiri, Hän andapi k«l!en«
gin tsidens jälken, Ia lapsens riemulta täyttä,
Ah! lesu sutinen Armon Isä minulle heikolle
woimaa lisä, Ett' Tahtos tekisin aina.

,0. Te woiman Enqelit elämäin maall', l,)
Ia palwelewaiset Henget, c) Suloiset ihmisten
Wartiat, lotk' Karitsa! kiitosta laulatt, Olkat
m'un Leitsajan synnin maasa, Ett' ijät sitt yh<
des taiwasa, Ain Händä kiittää saisin.
i,. Hesekiel ä) Propheta on kirjoittanut, Kuing'

toiwan taloss ombi, luur' kirkas poistoja
riemun meno, Niil autuil oftetuil maasta:
Tämän näki e) muinen myös Glephan waina
Kost' Juvan Kansa händ' kiwil surma, Niin
taiwas leimahti awoi

«2. Xystus yx Kirkon Opettaja, Hän taiwan
ilosta

2) Muh. 12: 41. b) Elir. 1: 14; c) Ps- 91: 11.
«i)Htf. 4:1,?. °) AP. 3. 7: 56.



ilosta puhu, Ia kuinga ne walitut sielut siellä,
Ei Jumalan kiitoxeen suutu. Nnt Christityt rak,
kat »<l muistutan teill, Ett' rukoilett lesust,
kuin muistan on meit, Koff' edestäm ristisä rippui.

»;. Amos, Herran Propheta sano: Ett' Da-
widin huone ja maia, f) Taas ylösrakelan niin<
kuin ennenq; Ne meidän sielumme owat, lotk'
Adamis langen on kaikki täällä, Näit lesus
rakensi ristin päällä, Ia lepytti Isans wihan.

,4. Elias ollesans täsä elos On wakaiseN fy<
dämell, rukoiil: Ah! katsotat Taiwan wesi läh»
teit, Hsn ilmasi inozemast esti, 5) Wiel tulisill
Waunuill tsri tääldä, Koff temmaltin Taiwa»
sten elawsldä; Min Rukous hedelmän kanda.

ls. Nainin K/ LeKen kyonelden wirsi, On
lesuzell kelwannut aiwan. Rukouxen kautta me
kalkki woitam, Mit' ikänäns nimittä taitan'
Rukous tuo meil uudet Taiwat, Rukous liemittä
kaikki waiwat! Viis rukoilkam ahkerasi aina.

,6. N3in növra' rukous Herran edes On,
woimaa ja hedelmit' tännnäns, Moses hän mui'
nen niin kauwan rukoili' Ett' wäsyi ja langeis
maahan, Hän rukoili' niin kauwan ett' langeis
maahan: Niin vita lesust rukoildaman, SM'
wasta on rukous kuultu.

17. Ei se ol' niin kewiä auluar tulla, Kuin
muutamat puhumat siitä, Wanhurffas wavifee
armon liitos, Ett' usiasii horjabta tahto. Jos
,oku tääll pahasi erä maasa, On vhdengin het.
ken paits lewsta, Niin Enqelit itkewät Taiwaas.

,8- Nikodemus l)l<snreld knsyi mmnen, Mi,
sck autuus ja elämä seiso? Käändyy ja palat»
hänen lesus Mi, Ia lapsexi jällens tulla Atah.
F) Amos 5: 11. 3) 2 Kuning. k. 2: lt. K) kuc. 7: 12.
Y 10H.5: 3-



tahdo nyt kukan lapsi olla/ Waan kaikill on
mieli autuar tulla/ Ah ei! ilman parannusta.

i) Taborin wuorell on hywä olla, Si«l le,sus on k«rckana siellä, Waan mengön ensiss
jokainen yrtitarhaan, Ia sitten Golgatan wuovel,
M'ä ymm Irrän surun ia murhen päiwät, Ioide»»
läpits Juhalan lapset käymät, Sisäu" IsänKunnian Taiwaan.

äo. W Eeemiti on mnns nähnyt, Kuing' yh,
ten hetken'. ja tiiman, Kolm' knmmend' tuhat
ihmisten fielu On Herran duomioll tullut, loift
taxi sielu waan autuar tuli. Muut kaick kadoe
turen duomion kuulit, Ia sysämn kuoleman
kuopoan.
,21. Tmmallinen Isi mun kunnian Herra,

Nlä duomiol käy muu kanssan, Din'sinua pal-
weien tästälähin S'ä olet mnll ansain'.
M'a itken huikiaft nyt Jeremian kanssa: Ah!
lesu, Äh! lesu nyt armois ota; Jo pelwosta
ratki raukeen.

22. HZretöin on B'un lauvindes, O! lesu
Kunnian Herra; B'ä Woiton Ruhtinas Israe,
lis, Eik' wndiset ena G'u!l kelpa, Näin Cdristi,
tvt rakkat on lesus huutan: Tulkat nyt sisälle
Waldakundaan, I»k' walmistect on katuwill
fieluil.

2?. SenbHden mahdamme rohkiast fiis Armo
Istuimes waö käydä, G'ä Elämän Tie lesu
Christ, Kuin syndim kaick marnit täällä, Ah!
aurem ehdi, rnkoilem wissist, M luowu meist
suurist syndisist, Waan saata Haanan Maalle.

24, Ewaliqeliumin K) saarnan kautta Me pe«
riH taidamme Taiwaan; Aut lesu ett' vaäsisim
Lain alda, Joka meit peIMH aiwan, Sill nuo»
ruden jynnit meill muisios owat, Waan kuitengtn
t) Mstth, z,: 2.



lesuM Weri Haawat, Meit' niistä pelasta taita,
»s. Nyt tösil m'un sielun armon tilas, MH

lesuxen Kuolemaan turmaan-, Ei mual ol' apu
eik' lohdutusta, El)k' en m'n' wiel totlsest uiko;
S'<i ep<iul?o mix minua waiwat? Siu' katu»
wain sieluin on IsH Taiwaas. Ah! lesu m'un
uffoni wahwift.

26. Ei ole nyt knynelet filmis en<!, Ne lesus
on Werelläns mnuttan, Nyt iiankatkkisex rie»
wuwitnar, Kuin luwan on omasta suustans:
Ett' udesa Salemin Kaupunyisa, H<ln tahtopi
kyynelet ilox muutta, kaicki ne pozes pyhki.

27. Golgatbas lesus m'un wisseytti, Ett' syN'
mn welasta pääsin. Aut lesu ett' eläistn tahosjälkei,, M'un elon ehtoon asti, Ett' kuolion
tautt' kulkusta kunnia.siaan, M'un Talwaliisen
Isän maahan: Sitt nöyräst rukoilen Hulda.

28. Riemust la tulewast Taiwan ilost M'H
ratki riemuita mahdan, TäälhäwMyst, piikaa,
mä kärsiin pallo, Waan sielun sieii' kunnias
hohta; M'ä lesussa kiitän silt harpu kädes,
Edk' halpa ky!l olen mailman edes: Näin Iu«
wal omians korja.

2Y. Basunan a'nen me kaikki knulem,
Herran Duomioll lullan, Ne walitnt oikial!'
puolell' Palmu kälzsäftiso, O! ihanat
ihmisten Lapsi wainat. Kuing' kaunist te tcijH
nyt laulaa taidatt', luur hc!«äll uusill kielill.

30. M'ä Halleluja weisat mahdan, Nnt täns
autnden paiwHn, Sill lesus mun ruokki ain
taiwan manna!i> Ia snndini andexanda, Siis
kiitos suU suloinen sielun Dlkä, Joka ett' mi»
nua koffan hylkä, Waan wahwistat Ela'ma°n
Leiwsli. Amen.



Toinen Wilss.
Waaroitus shleruteen, swiimeissns Ihmisen Po«

ian psiwin<z)uston jarakkauden harjoittamisesa.

W. k. Ah! surutöin ksstas synnistä lattat, ».

SAH! nostat sielut «Ms synnin suosta; Ei sillH
tawall taiwan tiels iuosta. Ali nossat! no«

stat! aika on jo tull; Wm etkös tahdo nytkän
fynnill kuoll.

2. lesuxen Mollo ei ol' hyödyllinen, Niin»
kanwan kuin sun mieles luonollinen Sinne tänn
aina sun raatele, Jos ett' H hattast armoo elleille.

;. Ah! sielu parka lampus on jo sammun,
Ellet s'ä wirko uuteen hengen haluun, Waan
nnclellas kyll aina etseilet, Mist jongun Märän
iwn löntänet.

4. Ia sinH raucka olet wielä verät luur on»
tzuwainen, ellei Herra hersi, Ia peljät sinua
oikein walwoman, Cbristusts belialtst eroittaman.

s. Ehkä suli myöskin joku walo olis, Niin
et s'ä kuttenq koko armo anois, luur sulasi armosi
Herran lesuzen, long tähden mones stteis py-
synet.

6. M'6 rukoilen sinua Herra leiu, Ah! ar,
mahd', walais, misä oikiat msut O«e? s'un kal>
list siemen pelloftas, Ah! katsahd' kuiteng' lvi»
heljaisvtts.

7. Kynnelislesu edesäs nyt seison; Armahda
sielua», kuin mones reisus Waelda, ilman yh<
tän totuutta, Ah lesu! lesn minua wirwota.

8. Mts lttti Herran pelko sulda puutu, Kost'
eti s'a itsees wielä perät suutu, Ett' wanba
perind' makaa sydämes l), Se saastutts kaikk'
sielun ytimen.

, ?. Muts
O i Ms. wj. 8: 21-.



y. Mntt' joka hartasi lesns aina etsi, Ia lZKtt
penseyden pätsistä Ge ombi Herran jäsen elawä, Ee hywin
elamäns on päattawä. .

»o. Gc wiimein iloon ijankaWscheu, «iin wiedan kuinyr wiisas Ncitsnkäinen, long' lampu mailmas on palanut,
Et kostan filmääns uneen painanut.

< 1. Katso jos waattts owat puhdistetut, Karitsan Veres
m) aina uudisictut? Ge ora tuore wiinapuusa on, Gentäl>
den pyri ettes lang' kuolion.

12. Tul' Herra les,, n) wakcwydes kania, Tul'rakas
Plka sinun dnomios kanssa, Ah kuule! kuule suuri Jumala,

, Äh! ole nytkin wielä Auttaja.
1?. Ah! walais ymmsnnren ja myös mielen Uh! peM

> sydämen ja awa kielen, S'un Rimeäs ai» kaickis
Ah! auta et jo alan liittämän

14. Icsuxcn tulo kenen walmin löytä? Ah! sielu ala enZ
welka täytä, Waan rukoil hurcajl wal,siusia uutl», Ilmansun sydämmes ei kostan muut.

> 15 Ah lesu! lesu herat mua wasiutzest, Ia anna waw
«rmost suuresi uudeii Aut etten enä langeis sinust pois, Wa»«
ltk «in' sielun sinust woimnn jois.

16. Tul' lesu nyt herättämään faicki, Ia walwo,
mahan herätettni waadi Täytä sun salis joukoll walituill;
Woil etten nylkän wielä tull.

17. G'un tygös les», rackaudcs uudes, Ia halar' sinua
hrngen palawndes; Maahan sentähden kaicki järjen työ,
S'un armos tähden koksnans nyt lyö.

18. walais sillliän walol aiwan udel, Ah! lesu nyt-
kin wielä äändän kunldel, Tul' wäkewydes kanssa, sielui ly»:
Etr näkisitt kuing' pimiä ombi yo.

79. Giis Herra minua wahwnn pidä aina, Etten elimän
enZ synnill' laina. Ah! lesu wahwisi hamaan loppuun asl',
Ett pelasietnr tul'sin kuolemasi.

2»- Ah! kninqa suuri ilo taiwas liene, Eip st haluan
sinne «ytkän wicue Ah! lesu auta piinas tähden nyt, Et-
<en tästedes enä Gieluan myy.

Kolmas Virsi.
Weis. kuin: Armon Liiton Engess, «.

Mm»
m) Ilmest. kirj. ?: 14. «) Ilmesi. k. »2: 3».



Armo m'ä nyt lerjalen, Että Piinas Verinen, Wois
furkian puhdista; E' kostan omast ansiosta.

2 Kosta hengi sammu pois, Silloin raha luond' olis
Walmis surmaan wetamäan, Karwaan makiax tekemään o).

q. M'a mafan nvt synnisä, Henaellises kuollosa, Ah! e»
les» hellitä, lesu! lesu lämmitä.

4. lesu reivi yt men, Kynnä kylmä sydämen, Saata au»
tuax sy!-ns<siän, Wercs woima anna tänn'.

5. Piirit sielun arnwlias, Hcnaen haluun woimallas,
Kadonnutta lammasta Etsi ylös korwcsia.

6. Wedä ylös syndisit, fangennutta Zionit Raken, sanat
netleellä, Etten pyydäis estellä, p)

7. Ei ol' oma hurskaus, Loskan fynnist pelastus, Palk»
»mbi kadotus, Synnin tähden b>rmuis»L.

8. lesu armahd' synnistä, lesu rukoil edesian Pyhä Hen»
Zi lesu CM/ Pelast- synnin babelist.

9. lesu kuorman kcwitä, Paha liindon selitä, Weres woi-
mau nyt halan, Suo ettan tast wiel palan.

lc». Suo S'un Ustos käsitän, Henaen walos omistan:
Tunnon haawat varataan, Kost' lesus kasitetän.

ii. Zion waikiast walitta, Ellei armo hallitse: G«tcki«
smbi tilan myös, ole armon tyos.

12. Uusi luondo Uudesa kuuliaisudei, lsyty
Hcngeu walo u'>s, Waan ej järjen sekoitus

llman Isän q) wetämist, Ei ole odoltamisi, Osalli»
futl' lesurcs, Ei rawindot Sielulles.

14. Amen-' Kiitos loppumat, Kunnia suuri laukomat,
Herra r) minua armahda, Etten Sieluan kadota.
») Eiai. 3:2?. p) Luc. 11: ,z. loh. 6: 44. r)
Match. «5: 22.

W asasa, pranMz» «ondieerin Kirlan»Praubiss »Bzs.


