
Muistutus
Jumaliselle Sielulle

f Pysymiscst alinomaa Rukouris.

W. k. O IE su Chri si ja autuuden n.

taiwaas mun lEsuren, Lohdut' mi»
null Ansios woimall', Sill Mosexen Laki

mun runnellut on. Ia kdynele,ll' täyttänyt sil-
män, Ah! armahda lEsu mhös mailman pääll',

minua rundele autuden tiell', Ia sano:
jo lElus sun hdljäis.

2. likewill.' silmill' mailmaan tulin, Waan
kostan siit wahwlstuin ajas, Niin mailman
kansia svnniö juorin, Ennen kuin tundoni he-
räis, Waftuudest mun tänth lapsex tulla, Jos
tahdon mun lEsuren lapsi olla, Ia seurata
Karitzat' ijan.

» .

3. Laina O lEsu! mull kärsimystä, Ettan
tämän elämän ehtona, Woittaisin kaikki mun
wihollisen, Niinkuin yr, wäkewä Sanaar, Ett'
kostan taäll' taistellut wiinamäes. Sitt wei°
sata saisin Karihan häis, lEjurell' mun elo.
ni HERrall'. . .

4 Autuden järjestys armon aM, Qn hurs«
kas elämäkerta, Ahdistettuin sieluin leposia
On lEsuren Weren wirta, Jos mallma wi»
ha, kyllä lEsus autta, Ma rukoilen Isää am
Pojan kautta, Hän on ain ainoa apun'.

5. Salemin Kauyung jok' Vlhäll' ombl, Mun
sielun riemulla täyttä, Ia Weri myös
Goigatbasa. Mun sielun welasta paästa, Vsan>
hurstaudenAuringo lEsu Christ. Mä seison nyt

murhan kvynelis, Aut' Ansioos turmaan ama.
6. Belialin ojat mun lEsuren On ymbä'

rins kiedonut täällä, Hän pilkattin mailmald
ulin»



nttnkmn mekin, Lihans väilvinä maan päällä.
Waan kosta mun lEsuxen duomioll' tule.Silloin mond siclu kyll'wapise, Joka raadell'on lEluxen lambalt.

?. O.' ihanat wuodet ja armo-väiwät, Kosk'lEzuxen piinaa tääll' tutkin, O! ihanat wii-lot ja autuat hetket, Kosk' Karihan ristiämuistin, Ne hetket mun eteeni awais taiwan.Ne liewitit sielun waikian waiwan, lolt'Emanuel sua kiitän.
8 lEsuren Faanan alla, Mä itzennht tohdaftans annan, Ia yänen laupian kas.wous eteen, Mun puutoxen aikanans kannan,D! sulolnen Ylkämiehen. Lohdut' munsurmnen sydämmen, Näill' wiimeisill' mail.man' hetkill'.
9. Eija ett lEsus on luwann'tulla'), Duo.Mltzemaan koko maan piiri. Hän andavi kul°lengw toldens lälten, Ia lapsens riemulla tävt.ta, Ah! lEsu suloinen Armon Isä, Minulleheikolle woimaa llsa, Ett' Tahtos tekisin aina10. Te woiman Engelit elämäin maall' ")!Ia palwelewaiset Henget'"), Te suloiset ih.nnsten WarNat, lotk'Karitzall'kiitosta laulat,Dlkat mun Lecha;an synnin maasa, Ett' ijätsnt yhdes taiwasa Ain Händä kiittää saisin11. Hesekiel -j-) Propheta on kirjoittanut.Kuing' talwan talosa vmbi, luur kirkasste ia riemun meno. Niill' autuill' ostetuill'maasta: Tämän näk' mumen myös Ste-phan wawa. Koff' Judon Kansa händ kiwill'jurma, Nl:n taiwas leimahti awoi.12 Xvstus hr Kirkon Opettaja, Hän taiwan ilosta puhu. Ia kuinga ne walitut sielutstella, Et Jumalan kiitoreen suutu. NvtChristitht rakkaat ma muistutan teit, Ett' ru.

koilett'
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ksilett' FEsust, kuin muistan on meit', Koff'edeftam' riftisä rippui.
13. Amos, HERran Propbeta sano: Ett Da.vldm huone ja maja*), Taas ylösraketan niinkuin enneng'; Ne meidän sielumme owat. lotkAdamis langenn' on kaikki täällä, NäitlCsusrakensi r-stin päällä, Ia lepytti Isäns wihan.14 Elias ollesans täsa elos On wakaisell fy.dämell rukoill': Ah! katzokat Taiwan wesi-läb-telt. Hän ilmast juoxemast esti "), Wiel' tulisill'Waunuill' läri täaldä, Koff' temmattin Taiwa-seen eläwäldä; Näin Rukous hedelmän kanda.

*") pesten kyynelden-wirsi, OnlEsurell' kelwannut aiwan. 3!ukoux?n kauttame kaikki woitam, Mit' ikänans nimiltä taitan:Rukous tuo meill'uudetTaiwat, Rukous liemit-tä kaikki waiwat! Siis rukoilkam ahkerast aina16. Näin nöyrä rukous HERran edes OnWoima ja hedelmit' taynans, Moses hän mui.nen niin kauwan rukoil', Ett' wäsyi ja lan-geis maahan, Hän rukoil' niin kauwan ett'langeis maahan: Niin pitä lEsust rukoilda-man, Sitt' wasta on rukous kuultu.
17. Ei se ol' niin kewiä autuax tulla, Kuin

muutamat puhuwat siitä. Wanhurffas wapisee
armon liitos, Ett' usiasti horjahta tabto.joku täall' pahasa erämaasa, On ybdenqin hetkenpaltz lEsusta, niin Engelit itkewät Taiwaas.13. Nikodemus 5) lElureld kysyi muinen,Misa autuus ,a elämä seiso? Käändyh ?a pa-
lat' hänen lEfus käski, Ia lapsexi jällenstulla.
Ei tahdo nyt kukan lapsi olla. Waan ka'killvn mieli autuar' tulla, Ah ei ilman parannus!!

19. Taborin wuorell' on hywä olla, Sill'lEsus on kirkkaana siellä, Waan menqön
en'st jokainen yrttitarhaan Ia sitten Volga-

than
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than wuorell', Mä ymmärrän surun ja mur»
hen päiwät, Joiden läpitz' Jumalan lapset
käymät, Slsäll' Isän Kunnian Taiwaan.

20. Fjr Eremiti on myös nähnyt, Kuing'
hhten' helken' ja liiman', Kolmkhmmend'tuhat
ihmisten sieluu On HERran ducmloll' tullut,
loist kari sieluu waan autuax tuli, Muut
kaikk' kadotuxen durmion kuulit, Ia sysattin
kuoleman kuoppaan.
,Zl. Taiwallinen Isä mun kunnian HERra,

Alä duomioll' kay mun kansian, Sill' sinua
palwelen tästälähin; Sä olct mull autuden
ansainn'. Mä itken haikiast nyt Jeremian
kanssa: Ah! lEsu, Ab! lEsu nyt armois
vta; Jo pelwosta ratki raukeen.

22. Aärelöin on Sun laupiudes, O! lEsu
Kunnian HERra; Sä Woiton Rubtinas Is«
raelis, Eik' syndiset enä Sull kelpa. Räin
Christityt raikaat on lEsus buutan': Tulkat
nyt sisälle Naldakundaan, Jok' walmistett,'
on katuwill' sieluill'.

23. Sentäl-den mahdamme robkiast siis Armo.
Istuimes tyqö käydä. Sä Elämän Tie lElu
Christ', Kuin svndim kaikk'maro t täällä, Ab!
aurem ehdi, r koilem wiösist, Alä luowu meist
suurist syndisist, Waan saata Kaanan Maalle.

24. Evangeliumin") saarnan kautt,a Me pe-
riä taidamme Taiwan; Aut lEsu ett' pääsi-
sin, Lain alda, Joka meit peljätta aiwan,
Sill' nuornden synnit meill' muistos omat,
Waan kuitengin lEsuren Weri-Haawat,
Meit' niistä pelosta taitaa.

25. Nyt täsä mun sielun armon tilas, Mä
lEsuxen Kuolemaan turmaan; Ei muuoll'
epuu eik' lohdutusta, Ehk' en mä wieltctistft
usto; Se epä-usto mir minua waiwat, S'll'
katumain sieluin on Isä Taiwaas. Ah! lE-su mun uskoni wahwift.
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26. Ei ole nyt kyynelet silmis enä, Ne IE»sus on Werelläntz muuilan'. Nyt ijanfaitiiser
riemu-wnnar, Kuin !uwc.nn' on omasta suustanS:
Ett' uudesa Salemin Kanpungisa, Hän lahtopi
kyynelet ilor muutta, Ia kaikki »e poijes pydki.

27. Golgathas lEsus mun wiheylti, Ett'
synnin melasta pääsin. Hut' IE su elt' eläisin
tahtos jällen. Mun elon ebtoon asti, Ett'kucllon
kautt' kulkisin kunnia-siaan, Nun Taiwalliscn
Isän maaban! Sitä nöyräsi rukoilen Suloa.

28. R>emust ja tulewast Taiwan ilosi Mä
ratki riemuita mahdan, Täall' häwäistyst, pilk.
kaa, mä kärsin paljo, Waan sielun' siell' ?un,
nias hohta; Mä lEsusta kiitän sitt harpu
kades, Ehk' halpa tyU' olen mailman edes:
Näin Jumal omians korja,

29. Basunan äänen me kaikki kuulem, Kost'
HERran Duomioll' lullan, Ne walitut oikiall'
puolell' Isän Sitt' Palmu käsisä seisy, O! iha,
nat ihm sten Lapsi-wainat, Kuing' kaunist te ti.
sä nyc laulaa tuidatt', luur heljäll uusill kielill.

30. Mä Haleluja weiscn' mahdan, Nvt töni
autuden päiwan. SiL' lEsus mun ruokkii ain
taiwan mannall, Ia syndini onder anda, Siis
kiitos full suloinen sielun Ylkä, Joka et mi-
nua kostan hylkä, Waan wahwistat Elämän
Leiwäll. Amen.

Toinen wirsi.
Waroitus ahkerutecn (n?!l'm<isina Pojan paiwinä)

uston ja rakkauden haljoittamiscsa.
W. k. Ah! surutöin kostas synnistä lakkat, ,c.

M! nostat sielut ylös synnin suosta; Ei sil.
'"la tawall' iaiwan tina juosta. Ab nostat!
nostat! aika on jo tuä'; Wai etkös tahdo
nytkan synnlll' kuoll'.

2. 'lEsuxen Kuollo ei ol' hyödyllinen, Niin.
kauwan kuin sun mieles luonollinen Sinne tänn'
aina sua raatele, Ics et sä hanasi aimo eheile,

5. Äh!



n.?'. A' sielu parka lampus en jo sammun'.
-

,
s° w:rko uuteen hengen haluun, Waanmlelellas kyll aina etzeilet, Mist jongun wää.ran llon lohtanet.

4. Ia sinä raukka olet wielä perät'luurondu»
walnen, ellei HERra herät'. Ia Heljät' sinun oi.kelnwalwoman.Christustaßelialisteroittaman.5. Ehkä sull myöskin joku walo olis, Niin
" koko armo anois, luur sulastarmost HERran lEsuxen, long' tähden mo-nes sitels pysynet.

6. Ma rukoilen sinua HERra lEsu, Ab! ar,mahd',wala>s,misäolklatnisutDlle,sunkallistsie-men pellostas, Ah! katsahd' kuiteng wiheljäishttH.
7. Kyynelis lEsu edesas nyt seison; Armoko'fteluan. kuin mones reisus Waelda, ilman yh,tan totuutta. Ah lEsu! lEsu minu wirwota.8 Katz ettei HERran pelko sulda puutu,

Host et sa ltzees wielä perät' suutu'. Ett'wanha perind' makaa sydämes '), Se saastut-taa kaikk' sielun ytimen.
9. Mutt joka hartast lEsust aina etzi. Ialähte ulos penseyden patzist, Se ombi HERranläsen elawä, Se hywin elämäns on päättawä.
10. Se wiimein iloon ijankaikkisehen, Niinlviedan kuin hr' wiisas Neitzykäinen, long'

lampu mailmas on palanut. Ei kostan sil.määns uneen painanut.
11. Katzo jos waattes.?wat puhdistetut, Karit-san Weres") aina uudistetut? Se oxa tuore wii,napuusa on, Sentähden pyri ettes lanq'kuolloon
12. Tul' HENra lEsu '") wäkewydes

kansia, Tul' rakas Ylkä sinun duomios kans-sa, Ab kuule! kuule suuri Jumala, Ah! olenytkin wielä Auttaja.
13. Ah! walais ymmarryxen' ja myös mie.len', Ah! perka sydämen ja awa kielen', Sun

Ni-
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Nimeäs ain kaikis kiiltämän, Ah! auta ett jo
alan liittämän.

14. lEsuren tulo kenen tvalmin löhtä? Ab
sielu älä enä welka täytä, Waan rukoil' har-
tast walistusta uutt', Ilman sun sydammes ei
kostan muut'.

15. Ah lEsu! lEsu herät' mu' wastuudest,
Ia anna walo armost suurest uudest, Aut' et«
ten enä langeis sinust pois, Waan ett' ain
sielun' sinust woiman jois.

16. Tul' lEsu nyt myös herättämään kaik.
ki, Ia walwomanan herätctthi waadi; Täytä
Sun salis joukoll' walitull': Woi! etten nyt-
kän wielä taida tull'.

17. Sun tygös lEsu, rakkaudes uudes, Ia
halat' sinu hengen palawudes; Maahan sen-
tähden kaikki järjen työ, Sun armos tähden
kokonans nyt lyö.

18. Ia wczlaiö' silmän' waloll' aiwan uu»
dell'. Ab! lEsu nytkin wielä aändän kuuldel',
Tul' wäkewydes kanha, sielui lyö: Ett' näki.
sit kuina,' pimiä ombi yö.

19. Siis HERra minu wahwan pidä aina,
Etten elämän' enä synnill' laina. Ah! lEsu
lvabwift hamaan loppuun ast, Ett' pelastetur
tulsin kuolemasi.

20. Ah! kuinga suuri ilo taiwas liene, Cik'se haluan' sinne nhtkän wiene. Ah! lEsu an»
ta plinaö tähden nyt/ Etten tästedes enä Sie>
luan' myy.

Nolmas wirsi.
W. k. Armon Liiton Engel'. ?c.

Armo mä nyt kerjäilen, Että Piinas Werl-
" nen Wois mun surkian puhdista; Ei kos-
lan omast ansiosta.

2. Kosta Hengi sammu pois, Silloin paha
luond' olis Walmis surman wetamään, Kar-
maan makiar tekemään
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5. Mä makaan nyt synnisä, Hengellises
fuollosa, Ah! en lEsu hellitä, lEsu! lEsu
lämmitä.

4. lEsu rewi ytimen. Kynnä kvlmä sydä»
men, Saata autuax synneistän', Weres woi»
ma anna tänn'.

5. Piirit stelun' armollas, Hengen haluun
Voimallas, Kadonnutta lammasta, Etzi ylös
korwesta.

6. Weda ylös syndisir, Langennutta Zionlt'
Rakena'sanasnestellä, Etten vyydäis estellä*).

7. Ci ol' oma hurjkaus. Kostan svnnist pe»
lastus, Palkka ombi kadotus, Synnin tähden
hirmuisus.

8. lEsu armahd' syndistä, lEsu rukoil' e«
destan'. Pyhä Hettgi, lEsu Christ, Pelast
synnin Babelist.

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

10. Suo Sun Ustos käsitän, Hengen wa<
los omistan: Tunnon haawat parataan, Kost'
lEsus kasitetän.

11. Zion waikiast watitta, ElleiArmo hallitze:
Suckia ombi tilan' myös, Ellen ole armon työs.

12. Uusi luondo Christuxes, Uudesa kuuliai.
sudes, Löyty Hengen walo uus, Waan ei jär»
jen sekoitus.

13. Ilman Isan ") wetamist, Ei ole odot.
tamist. Osallisutt' lEfukes, Ci rawindot'
Sielulles.

14. Amen! Kiitos lovpumat', Kunnia suuri
laukomat. HERra "') minua armahda, Et»
ten Sieluan' kadota.

Luc. 11: 18, ") loh. 6: 44. "*) Matth. 16: 22.

Turusa, prändätty Wuonna 1829.


