
Muistutus
Yhdelle Jumaliselle Sielulle

Pysymisesi alinomaa RukouxiS.
Ensimmäinen Wirst.

Weis. kuin: O lesu Christ. s'ä autnden «.

taiwas m'unlesuren,Lobdut ml»
nua Ansios woimal, Sill Moseren 3a«

m*un rnnneUnt on, Ia knvneleil täyttänyt
silmän, Ahl armahda lesu mnös mailman
pä<U, Kuin minua rundele autuden tlel,la
sano: io lesus sun hylläis.

2. Itkewil filmll mallmaan tulin Waan
toffan siit wabwistuln ajas, Niin mailman
kanssa snnnis juorin, Ennen kuin tundent
herms, Wasiudest mun nww lavser tulla.
Jos tahdon mun lesmen lapsi olla, In sn»
rata Karitsat ijan.

3. Laina O lesu mull kärsimystä, Ettän
tämän elämän ehton, Voittaisin kaickt mun
wihollisen, Niinkuin yx wäkewä Sanaar,
Ett' kostan tääll' taistellut wiinamäes, Sltt
weisata saisin Karitsan häis, lesuxett mun
eloni Herrall.

4. Autnden järjestysarmon ajas, On hnrs
ffsss elämäkerta, Ahdtstettutn sieluin leposia
On lesureu Weren wlrta, Jos mailma wi,
ba, kyll lesus aUtta, Mä rukoilen Isä M
Pojan tantta, Hän on uin ainoa apun.

s. Salemin Kaupung jok' ylhäl omb«,
Mun fielun lKmuUa täyttä, Ia lejnxm



Weri mnKs Golaadn',, N'u?i ssewn welasta
paasta. Mmhurssauden Aurmao lesti Chritt,
M'ä seison nyr murben kypnells, Aut' An.
floos turwan, uina.

6. Bellaltn ojat m'un lejnren On nmbä.
lins kledmmt' taaNä, Hän piltattin mail.
mald niinkuin U'ek,n. Lihanspaiwina maan
pa.Ula- Waan kosta mun lesuren duomis
tule, Silloin mono ttclu knll wapise, Iotr?raadel on lestmn laiudalt.

7. Ol ihanat wnodet ja armo.päiwät,
Kost'lcsuren Punaa täal tmkin, O! ihanat
wiikot ,a autuat bettct/ Kost' Karitsan ristiä
muistin, Ne hetket mlin eteeni awais tai»
wan, Ne llewitit sielun watttan waiwan,
Io»t Enianuel s'ua kiitän.

8. leuncn.Verisen Faanan alla, M'ä it«
sen' nyt tobpMans annan, Ia hänen lau>
pt.m eteen, Mun puutoren ai3a«
nans kaiman, O! lew mlomen Plkämiehen,
kohdut mun un uinen srdammen,Näil wit»
mcistl ,nall,nan dctkll.

9. Elia ett' Icsus on luwan tulla,s Duo.
Mltseuan koko nuuw piiri, Hän andapl tul»
lcnain töldens jälken, Ia lapseus riemulla
tämä, Aft! leiu suloinen Ar,uon Isä Mi-
nulle heikolle wotmaa ltsa/ Ett' Tahlos te»
klfin aina.

ia. -5e woiman Enqelit elawäln maall',ö
Ia palwelewai,et Henget, c Suloiset ihmi-
sten W.atal. lott'Karitsa! tlltofta laulatt,Olkal



Olkat m'un Aitojan snnnm maafa, Ett' ijat
sM ybdes'tmw«s' ,Ain Hanvä kiittää sinf.n.

5?. Heseklc! <i Propbcta ou
Kuing' tanoan taiosa onlln, luur' kirkas
pclftc ja nmnm meno, Nni amu?l ouemil
maasta: Tämän nät! e umwen «w'ös Ste«
phan walnaf Kost'ludan Kanm hand' n«
wil Mm wiwas le?mubu awo'.

i2.Xysws M Kirkon Opettaja, Han tat»
wan ilosta puhu, Ia tumaa nc walitus ste-
lut siM, Ei Jumalan etitoxeen sumu. Nrt
Chrtstityt rakkat m'ä muistutan teM, Ett'
rusollctt lesust/kuin muistan on meit,KclV'
edestam ristisä rippui.

13. Amos> Herran Provbew sano: Ett"
Dawidin buone ja mam,/ Tal«s vicsrake»
tan niinkuin enneng? Ne n eldau sielomme
owat, lotk'Adamis langen on ka,ekl taalla,
Mit lems rakensi ristin päällä, Ia leponi
Isans wlhan.

14.Elias ollesims talä eK>s On wakaisell
svdämeil rukoili: M! katsoit TanvM wesi
labteit, Hän ilmast zuoremasi M, F Wnl
tnlistll Waunu;ll lart Midä, tcmlpat»
tlnTaiwaseeneläwalda; Nam Rukous he»
delmän kanda.

i- Nalnin ö keffen kwnelden wlrsi, On
lesurell kelwannut aiwan. Rukomen ttmt«
M me katM woltam, Mu'nänans nunuta
taltan; Rukous tuo nM uudet Tainat,
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Rukous liewittH kaikki waiwatl Siis ru,
koilkam ahkerasi aina.

16. Näin nöyrä rukous Herran edes On,
woimaa ja hedelmit' taynnäns, Moses hän
mulnen niin kamvan rukotll' Ett' wäsyi »a
langeis maahan, Hän rukoill niin kauwan
ett' langeis maahan: Niin pitä lesusi rutoll-
taman, Sitt' wasta on rukous kuultu.

«7. El se ol' niln tewtä autuar tulla, Kuin
muutamat puhuwat siitä, Wanhnrffaswa.
piste armon liitos, Ett' usiasti horjahta tah.
to. Jos joku taäll pabasa erä-maasa, On
yhdengln hetken paits lesusta, Niin Engeltt
ttkewät Tatwaas.

18. Nlkodemus l lesureld kysyi muinen,
MM autuus ja elämä seisoi Käandyn ja
halat' hänen lesus käffi, Ia lapsexi jällens
tulla. Ei tahdo not kukan lapsi olla, Waan
kaikill on mieli autuax tulla, Ab ei! ilman
parannusta.

»9. Taborin wuorell on hywä olla, Sill
lesus on tirckana siellä, Waan mengön
M jokainen nrtitarhaan, Ia sitten Golgatan
wuorel, M'ä vmmärrän surun ja murhen
patwät, Joiden läpits Jumalan lapset käy-
wät, Stsall' Isän Kunnian Taiwaan.

20. Pr Eremiti on myys nähnyt, Kutng'
öbten hetken' ia tiiman, Kolm' kymmend' tu-
hat ihmisten sielu On Herran duomloll tul.
lnr, IM kari sielu waan autuar tuli, Muut
t.ilcr raooturen duomion tuulit, Ia sysat»
tiu kuoleman kuoppan.

zz z. z^



2i. Talwalltnen Isa mun klmnlan Her«
ra/Mä duomtol tan muu kanssan,Sill' si.
nua palwelen tästälähin S'ä olet mnll au«
tuden ansain'. Mä ttken hntktast nyt Jere»
mian kanssa: Ah! lesu, Ali! lesu nyt ar»
mois ota; Jo pelwosta rattt raukeen.

22. Ääretöin on S'un laupiudes, O! Ie«su Kunnwn Herra; S'a Woiton Ruhtinas
Israelis,Eik' syntiset enä S'ull telpa,Nain
Cbristitm ratkat on lesus huutan: Tultat
nyt sisälle Waldatnndaan, lot'walmistett
on tatuwill sielull.

23. Sentäbden mahdamme rohkiast siis
Armo Iftuimes tyqö kända, S'a Elämän
Tie lesu Chrlst, Kmn syndim taick' marott
täällä, Ah! aurem ehdi, rukoilem wisfist,
slä wowu mM suurist syndifist, Waa»
saata Kaancm Maalle.

24. Ewangelwmin H saarnan tantta Me
periä taidamme Taiwaan; Aut lesu ett'
pääsisim sain alda, Joka melt pelMä ai,
wan, Sill nnoruden synnit metU muistos

kuitengtn lesnren WertHaa»
wat, Meit' niistä pelasta taita.

25. Nvt täsä m'un sielun armon tilas,
M'ä lesnren Kuolemaan turwaan; Etmual
ol' apu eit' lohdutusta, Ehk'en mä wiel to-
tiseft uiko; S'a epäuffo mix minua wat»
wat? SM' katumain sieluin on Isä Tul.
waas. Ab! lesu mun uffoni wahwtst.

26. Et ole nnt kyynelet filmis enä, Ne
lelus on Werellans muuttan,Nyt ijankait.
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tisex riemuwil ar, Kuin lnwan on omasta
suustans: ndcsa SalenUn Kaupungi.
ia, Htw tadwp' ilor muutta, Ia
kaickt ne pocs vyykl

27. Golauidas lesus m'un wissevtti,Ett'
spnnlN wclasta paasi' t. Aur Icju ett' elätesm tahos :a!kcn, M'un elon ehtoon asti,
Ett' kuolion kau't' kulefm kuuma, siaan,
Mun Tmwal!lft'n Inm maahan: SlNl
nöyrast rukoilen Suid?.

28. Riemusi ia tuzewast Taiwan llost
M'a ratt, riemuita mabdan,Taäl häwai»
swst, viitaa, n;'a kärsiin paljo, Waan sie.
Km siell' knnnias l?chta; M'ä lesusm kii.
tan fitt harpn kädes, Ehk' halpa kyU olen
mailman edes: Min Jumal omians korja.

29-Basunan änen me kalkki kuulem!,Kost'
Herran Duomtoll tullan, Ne walltut oi,
tiall' puolell' Isän Sitt Palmu kasisa sei.so, O! ihanat ihmisten Lapsi wamat, Kuing'
taunist te täsa nyt laulan taidatt', luur
heljall uunll kielill.

30. M'ä HaUeiuja weisat mahdan, Nyt
tänä autuden paiwän, Sill lesus mun
ruokki ain taiwan mannall, Ia syndini an»
dex anda, Siis kiitos sull silloinen sielun
Mä, Joka ett'minua koffan hylka,Waan
wahwlstat Ameli.

Toinen Wirfi.
Waaroltus ahkeruteen,(wiimeisinä IhmisenPozan pätwinä) ustsn ja rakkauden yar«

Mtamisesa. Weis.



W.s. M! surutöin kostas synnistä lattat, x.
VZh! nostat sielut ylös sunnin suosta, Ei

silla tawall taiwan tietä juosta. Ah
nostat! nastat! aika on jo tull; Wai etkös
tahdo nytkän synnill kuo'.l.

2. lesuxen Kuolio ei ol' bnödyllineit,Niiw
kauwan kuin s'un mlelcs luonollinen Siw
ne tänn aina sna raatele, Jos ett' sä hap»
tast armoo etseille.

3. Ab! sicln parka lampus on jo stlm»
mun, Ellet ,'ä nirko nuteen benaen hlv
luun, Waan mielellas wll aina elftilet,
Mist jongun rrääran ilon löytanet.

4. Ia stna raucka olet wtelä perät lunr
enduwainen, ellei Herra herat, Ia peijät
sinua oikein walwoman, Chrismsta belia-
llst eroittaumn.

5. EM s'ull mröskin joku v'alo olis,
Niln et s'ä kuiteng koko ar»w cnois, Juu?
sulast armost Herran lesuxen, long tat>
den mones sitels pnsl^net.

6. M'ä rukollcn sinna Herra lesn. Ab?
armahd', wulaie, n l»a oikiat nisut Ol'e?sun kailist sielnm pel'ostas, Adi
tuiteng' wiheliälwtta.

7. Knvnelis Ic,n cdcias nyt seison;
madda steluan, kuin mones reijns Waels
da, »lman nhtan totuutta, Ah lesu! lestzminua wirwota.

8. Kats ettet Herran pelko sulda puutu,
Kost'ets itsees wiela perät luutu, Ett'
wanha perind' makaa sydames Se

<)«Mosklri.B:gs. las-



ftmstntta kaM sielun ytimen.
9. Mutt' jota bortast lesus aina etsi,

Ia lähte ulos penseyden pätssst, Se owbl
Herran jäsen eläwä, Se lHwin elämans
<n päättämä.

»o. Se miimein iloon ijankaikkiseben,
niin wiedän tuin yx wiisas Ncitsykäinen,
Jona' lampu moilmns on palanut, El
kostan silmäans unccn yainanut.

»«. Katso jos maattcs omat pnbdistetut,
Karitsan Weres m aina uudistetut? Se
ora tuore wiinapunsa on, Sentahden pyri
ettes läng' kuollen.

,2. Tul'Herra lefil ») wäkewydes kan.sa, Tlll' rakas Plkä sinun duomiös kansi
ft, Ab tuule l kuule suuri Jumala, Ahl
ole nytkin wielä Auttaja.

13. Ab! wälals ymmärrvrcn ja mnös
mielen Abl perka sydämen ja awa kielen,
<Mm Nimeäs aln kaickis kiittämän, Ah!
auta et jo alan liittämän.

,4. lesnren tulo kenen malmin löytä?
Ab! sielu älä enä welka tartä, Waan rn»
koil! hartast walistusta uutt', Ilman sun
sydämlnes ei kostan muut.

»5. Ah lesu! lesu berät mua mastudest,
Ia anna malo armoft suurest undest Aut
etten enä lanqeis sinuft pois, Waan ett'
gin' sielun sinust woiman joiS.

«6. Tul' lesu nvt myös herättämään
kaicki, Ia «valwomahan herätettyi waadl

Täy-
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s'un siilis joukoll walituill; Wott
ettel' nntkan wielä taida tull.

17. S'<m tygös lesu, rachiudcs uudes,
Ia bMt'sinua benqen palawudes; Maa»
b'n sentähden kaicki järjen työ, S'un ar«
Nlos täbden kokonans nnt lyö.

»8. Ia walais silmän walol aiwan u»
del, Ab! lesu nytkin wielä äändän tuul-
del,Tnl'wakewydes kanssa, sielut lyö: Ett'
näkisitt kuiul?' viiniä ombi yo.

»9. Siis Hcrra minua wahwan pidä
c<na, Etten elämän en-a synnill' laina. Ahi
I?''u wabwist baMaan loppuun ast', Ett
pclasielur tul'sin kuolemasi.

26. Ab! kmma suuri ilo taiwas liene,
Eik' se haluan sinne nytkän wiene. M!
lesu auta viinas tähden nyt/ Etten täste-
des cnä Sieluan myy.

Kolmas Wirst.
Weis. kuw: Armon Liiton Erqell/ n»srmo nz'ä nnt kerjälen, Että Piinas Me-

rin n, Weis n 'un surkian puhdista?
Ei on ast cnsiosta.

? Koffa Hcnai scimmu pots, Silloin
lrond' olis Walnus surmaan wetä-

V MW, Karjaan nlattap tekemään s).
3. M'ä matan npt synnisä/ Hengellises

" tuol»
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knolsösa, Ml en lesu hellitä, lesu! lesu
lämmitä.

4. I'm rewi ytimen, Knnnä knlmä sydä.
men, "Saata nntuax svnneistän, Wercs woi»
ma anna tann'.

5. Piirit sielun armollas, Hengen ha.
luun wonnallas, Kadonnutta lammasta
Etsi ulos korwesta.

6. Wcdä ylös snndisit, Langennutta Zio»
nit Raken, sanas nesteelä, Etten poy»
dais estellä. /)

7. Et ol' oma Kossan synnist
pelastus, Pl?a ombt kadotus, Synnin
tabden htrmuims.

8. lesu armabd' siinnista. Icsu rukoil
edestän Ppbä Hengi lesu Christ, Pelast
synnin badellst.

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

io. Suo S'un Ussos käsitän, Henqen,
walos oinistan: Tunnon haawat parataan,
Koff'lesus täfitetan.

li. Zion waikiast watitta, Ellei armo
hallitse: Surkta ombi tilan myös, Ellm
ole armon työs,

12. Uusi luondo Cbristures, Uudeia kuu«
liaisudes, Löntn Hengen walo uus,Waan
ej tärjen sekoitus.

»3. Ilman Isiw F) wetämist, Ei ole
odotti
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edottamM, Osalltsutt' lesures, Ei rawin»
tot Sielulles.

,4. Amenl Kiitos loppumat, Klmnis
suuri taukomat, Herra minua armah»
da, Etten Steluan kadota.

Matth. 15: 22.
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