
Muistutus
Yhdelle Jumaliselle Sielulle
Pysymisesi alinomaa Rukouksis.

W. k. O ZEsu Christ sä autuuden ?c.

tmwaas mun lEsuksen Lohdur minua
Ansios woimall'-, Sill Moftksen Laki mun runnel>
lm on, Ia kyyneleill' täyttänyt silmän, Ah! ar-
wadda lEsu myös mailMan pääll' Kuin minua
ruodele autuden tiell, Ia sano: jo lEsus sunhyljäis.

2. ItkewiL' silmiä' mailmaaN tulin, Waan kos',
kan sitt wahwistuin ajas> Niin mailman kanssa
synniS juoksin, Ennen kuin cuntoM heräis, Wasmu-
dest mun täyty lapseks tulla, Jos tahdon mun lE>
suksen lapsi olla, Ia seurata Korilsat' ijan.

Z. Laina O lEsu! mull kärsimystä, Ettän M
män elämän ehton', Woitaisin kaikki mun wihol-
lisen Niinkuin yks wäkewä Sankar, Ett' koskan
tää!!' taistellut wiinamäes, Sitt weisata saisin
ritsan häis, lEsuksell' mun eioni HERrall'.

4. Aumudm järjestys armon ajas, on hurskas
elämäkerta, Ahdistettuni sieluin leposia On HEluk-sen Weren wirta, Jos mailMa wib?, kyllä lE<sus auta, Mii rukoilen Isää ain Pojan kämca>
Hän on ain ainoa apun'.

5- Salemin Kaupunk' jok' yllM' ompi, Mun
sielun riemulla täyttä. Ia lEsuksen Weri myös
Golgachasa, Mun sielun welasta päästä, Wanhurss
kauden Aurinko lEsu Christ, Mä seison nyt
murhen kyynelis, Am' Ansios turwaan aina.

6. Belialin ojat mun lEsuksen On ympärins
kietzonut täällä, Hän pilkattin mailmalv niinkuin
mekin, Lihans päiwinä maan päNä. Waan koska



MUN HEsuksen duomioll' tule Silloin mond Mm
kyll wapise, Joka raadell' on lEsuksen lampait.

lEsuksen piinaa tääll' tutkin, O! ihanat wiikot ja
autuat hecket, Kosk' Karitsan ristiä muistin, Ne
hetku mun eteeni awais taiwan, Ne liewitit sie«-
lun waikian waiwan, lost Emanuel sua kckän.

8. lEsuksen weristn Faanan alla, Mä itsen
nyt kohdastans annan, Ia hänen laupian kas>
wonS eteen, Mun puutoksen aikanäNS kannan, O!
lEsu suloinen Ylkämiehen, Lohdur Mun suruinen
sydämmen, Näill' wiimeisill' mailman heckill'.

9' Eija ett lEsus on luwann' wlla, *) Duö-
ncksemaan koko maan piirii, Hän antapi kulienkin
töitens jätkin, Ia lapsens riemulla täyttä, Ah!
lEsu suloinen Armon Isä, Minulli heikolle woi-
maa lisää, Ett TahwS tekisin aina.

.

10. Te woiman Enkeli eläwäin maall "") Ia
palwelewaiset Henget, «'") Te suloiset ihmisien
Wartiat, lotk' Karicsall kiitosta laulat? Olkal
mun Leistajan synnin maasa, Ett' ijät sm yhdes
taiwasa Ain Händä kiittä saisin. . ~,

11. Propheta on kirjoittanut, Kuink'
taiwan taloja ompi, luur kirkas paiste ja rie-
mun meno, Niill autuill' ostimill' maasta: Tä-
män myös Stephan waina, Kosk'
Juvan Kansa hand kiwill' surma, Niin taiwäS
leimahti awoi.

12. Xyscus yks Kirkon Opettaja, Hän taiwM
ilosta puhu> Ia kuinka ne walitut sielut siellä,
Ei Jumalan kiitokseen suutu, Nyt Christityt rak-
kat mä muistutan teit, Ett' rukoilet, lEsust,
kuin muistan' on meit', Kosk edestäm ristisa rippui.

13. Amos, HENraN Prophem sano: EttDa^
» Match. 12: 41. Ebr.
)t) Hes.4:2, 7.-j-t) M 7z Ä, 6,



«vidin huone ja maja, LW Taas Vlösrakelan niin
kuin ennenk'; Ne meidän sielumme owat, lotk
Ndamis lankenn' on kaikki täällä, Näill lEsuSrakensi ristin päällä, Ia lepytti Isäns wihan.

14. Elias olleftms täsä elos On wakaisell sydä»
mell rukoilla Ah! kmsokat Taiwan wesvlähceit
Hän ilmaSt juoksemast esti, °) Wiel'mlisck'Wau»
Nuill' läksi täältä, Kosk temmattin Taiwaften elä«
wäldä; Näin Rukous hedelmän kanta.

15. Namin Lesken kyynelden-wW, yn IE«
suksell' kelwannm aiwan Rukouksen kautta m«t
kaikki woitam, Mit'- ikänäns uimitta tauan: Ru»
kous tuo meill uudet Tcuwat, Rukous liemittä
Wkki waiwat! Siis rukoilkam ahkerasc aina.

16. Näin nöyrä rukous HERran edes On
woima ja hedelmic' täynäns/ Moses hän muinen
niin kauwan rukoil' Ell wäsyi ja lankeis maa»
han, Hän rukoil niin kauwan ett' lankeis maa»
han: Niin piiä <Gm wGm,
tzn rukous kuulm. ,

17. Ei se ol' niin, kewiä autuaks Kuin
muutamat puhuwat siitä, Wanhurskas wapisee
armon liitos, Ett' usiastt hoyahta tchto., losjoku
tääll' pchqsa erä maasa. On yhdenkin hetken pM
lEsusta, Niin Enkelit itkewät TaiwaaS^

18» Nikodemus lEsukseld kysyi muinen,
Misä aucuus ja elämä seiso? Käändyy, ja palat'
hänen lEsus käski, Ia lapseksi jällens tulla. Ei
tahdo nyt kukan lapsi olla Waan kaikell on, mich
qutuaks' tulla, Ah ei ilman parannust!

19. Taborin, wuorill' on hywä olla, sill' lE-sus on kirkkaana siellä, Waan menkon V'st jokai»
nen yrttitarhaan Ia sitten GolMhan tvuorell'.
Mii ymmärrän surun/, ja murhm. päiwät,, Joiden
5-t-tt N>nos 9: 11. «) ?. Kun« 11. ") 47: 12.



läpils Jumalan lapset käymät, SM Isiin Kun«
nian Taiwaan.

Yks Eremiti on myös nähnyt, Kuink' vh,
f«n.' hetken ja tiiman, Kolmkymmem' tuhat ihmis-
ten sieiuu On HERrcm duomioll tullut', loiSkkaksi sieluu waan amuaks tuli. Muut kaikk' ka-
dotuksen yuomion kuulit, Ia sysäctin kuoleman
kuoppaan.
~

21. TaiwMinen mun kunnian HENra,
Ala duomioll' käy mun kcmsfan, Sill' sinua pal-
velen olet mull auluden ansainMä itken haikiast nyt Jeremian kanssa: Ah! le-su, Ah! lEsu nyt armois ota; Jo pelwosm rat-
ki raukeen.

22. Uäretöin onv Sun laupiudes, O!
Kunnian HERra; Sä Woicon Ruhtiuans Israa-lis, Eik" synnsec enä Sull kelpa. Näin Christityt
rakkaat on lEsus huutan': Tulkat nyt. sisälleWaltakundaan, Jok' walmistett' on kamwill' sie-,
luilr.

'

7
23. Sentähden mahlamme rohkiast siis Armo-

Ismimes tykö käydä, Sä Elämän Tie lEsuChrisi', Kuin syndim käikk' mgksoit täällä, Ah!auksem ehdi, rukoilem wissist, Alä luowu meist
suurist synlisist, Waan saaca Kaanan Maalle.

.24. Ewankeliumin") saaman kautta Me periä
taidamme Talwan; Am lEsu ett' pääsisim Lainalca, Joka meit pöljättä aiwan, Sill nuoruden
synnit meill' muiscos owm Waan kuitenkin IE«Weri-.Haawac, Meit' niistä pelasm taitaa.25. Nyi msä mun sielun armon tilas, MälEsuksen Kuolemaan turmaan; Ei muuall' apuu
eik' lohdutusta, Ehk' en mä wiel' tocisest usko;Se epäusko miks minua waiwat, Sill' katumain
sieluin on Isä Taiwaas- Ah! lEsu mun Moniwahwist.



26. Ei ole nyt kyynelet silmis enL, Ne lesus on
Werelläns muuttan, Nyt ijankaikkistks riemu-
wiinaks, Kuin luwann' on omasta suustanS: Ecr
uudesa Salemin Kaupunkisa, Hän tchwpi kyyne-
let iloks° muutti», Ia kaikki ne poijeS pyhki.

27. Golgmhas lEsus mun wisseytti, Ett' synnin
Mlasta pääsin., Aut' lEsu m'eläisin
Mun elon ehtoon asti, En' kuollon kauu' kulkisin
kunniakaan, Mun Taiwallifen Isän maahan! Si"
tä nöyräst rukoilen Sulm.
28. Riemust ja mlewast Taiwan ilost Mä ratki
riemuita mahdan, TiM' hswäiötyst, piikaa, mä
kärsin paljo Waan sielun' siell' kunnias hohra; Mä
lEsusta kiitän sitt harpu kädes, Ehk' halpa kyll
olen mailman edes; Näin Jumal omians korja.

29. Basunan äänen kaiw kuulem, Kosk HER-
ran Duomioll' lullan, Ne walitut oikiall' puolelv
Isän Sitt' Palmu käsisä seiso, O! ihanat ihmisten
Lapsi wainat, Kuink' kauniSt ts täsä nyt laulaa
taidan', Zuur heljäll uusill kielill.

30. Mä haleluja weisat' mchdan Nyt tänä
aumden päiwän, Sill lEsus mun ruokki am
Laiwan mannall, Ia syntini ameksi anta, Siis
kiitos sull suloinen sielun Ylkä, Joka et minua
koska HM, Waan wahwistat Elämän LeiwälHAmen.

Toinen NArsi.
WaroituZahkerutecn, (wiiuieissnä Ihmisen Voian päiwmä)

Uskon ja rakkauden harjoittauiiscsa.
W. k. Nh! surutöin koskas synnistä lakkat, ?c.

Hb'- noskat sielut ylös synnin suosta; Ei sillä ta«
wall' taiwan tietä juosta Ah noskat! noskat! aikk
pn jo tull' Wai etkös tahdo nytkän synnit kuoll'.

2. lEsuksen Kuollo ei ol' hyödyllinen, Niin kau-
pan kuin sun mieles luonnollinen Sinne tänn' ai-



na fua raatele, Jos et sii hartast armo etstile.
3. Ah! sielu parka lamppus on jo sammun', El-

let sii wirko uuteen henken haluun, Waan mielet-
Ms kyll aina etseilet, Misc jonkun wäärän ilon
löptänec.

4. Ia sinä raukka olet wielä peräc' luur omu-
wainenv ellei HENra herat, Ia peljär sinun oi-
kein walwoman. Christusta BeiiaiiSt eroitcaman.

5. GM suli myöskin joku walo olis, Niin etsä kuicenk' koko armoo anois, luur sulast armost
.Herran lesuksen, lonk' tähden mones smis pysynet.'

6. Mä rukoilen sinua Heyra lesu, Ah!armahd',
walais, meissä oikiac nisuc Olle, sun kallisf siemenVtzlloStas, Ab! kacsahd kuicenk wiheljäisyttä.'

7. Kyynelis lesu edessäs nyr seison; Armahd'-
sieluan, kuin mones reisus Waeltaa, ilman yhtän,
tututta M lesu! lesu minun wirwoua,

8. Kats euei Herran pelko sulta puutu, Kosk
et sä usees wielä perät suutu, Ea' wanha perind'ma«

sydämes"), Se saastuttaa kaikk sielun ytimen.
9. Mntt ioka harmst lEsust aina etsii, la.lähte ulos penseyden pWst, Se ompi HERranjäsen tläwä, Se hMin elämäns on päättäwä.
10. Se wiimeiu iloon, ijankaikkisehen, Niin wie-

dän kuin yks wiisas Neisykäinen, lonk lampu
mailmas on palanut, Ei kostan silmääns uneen
painanut.

11. Katse jos waattls owat puhdistetut Karit-
fan Weres") aina uuyiscenn? Se oksa tuore wii»napuusa on, Semähden pyri mes lank' kuolioon.

12. Tull'Herra lesu'") wäkewydes kanssa.Tul' rakas Ylkä sinun duomios kanssa, Ah kuule,
kuule suuri Jumala, Ah! ole nytkin wielä Auttaja.

13. Ahi walM ja myös mielU
') Mol. 8: 21. ") Um. k. 7: 14.
'") Ilm, k. 22: 207'



Ah! perka sMmen ja awa kielen', Sun Nimeäs
ain kaikis kiittämän, Ah! auta ett jo alan liittämän.

14. lesuksen tulo kenen walmin löytä? AHlsieslu älä enä welka täytä, Maan rukoil' hanastwalistusca uun> Ilman sun sydämmes ei koskan
muun'.

15. Ah lesu! lesu h«rät mu wastudese, Iaanna walo armost suuresi uudest, Aut men enä
lanr:is smust po-is, Waan Mt' ain sielun' sinustwoiman jois.
. 16. Tul' lesu nht myös herättämään kaikki,
Ia walwomahan herämwi waadi; Täytä Sun
salis joukot Woi! etten nptkän wieiK
taida tuli'.
„ 17. Sun tykös lesu, rakkaudes uudes, Iahalat sinun henken palauudes! Maahan sencähden
kaikki järjen työ, Sun armos tähden kökonans
nyt lyö.

,

~ 18. Ia walais' silmän' wäloll' aiwän "uudell,
Ah! lesu Nytkin wielä dändän kuuldei' Tul' wä-
kewydes kanssa, sielui lyö: Ett' näkisit kuink pi-
wiä ompi yo.

19. Siis Herra minu wahwan pidä öinä, Et-
ten elämän' enä synnill' laina. Ah! lesu wahwisl
hamaan loppuun ast, Ett pelasmuks tulisin kuo-
lemasta . ,

20. Ah! kuinka suuri ilo iaiwas liene, Eik' se
haluan' sinne nytkän wiene, Ah! lesu aum, pii»
nas tähden liyl, Etten tästedes enä Sieluan) mhy°

Aolmas N?irsi.
N. k Armo Liiton Lnkell'

mä nyt kerjäilen, Että Piinäs Werinm
Wois mun surkian puhdisca; Ei koskan omasi
ansiosta:
.2 Koska henki sammu pois, Silloin paha



luonZr olis WalmiS surman wetämään, Karman
makiaks tekemääni)

3< Mä makan nyc synnisH, Hengellises kuollosa>Ah! 2N lesu hellitä, lesu! lesu lämitä.
4. lesu weri ytimen, Kynnä kylmä sydätNMly

SaM aumaks synnistäni Weres woima anng
tänn^

5. Piirit sielun armollas, HwgeU haluun wol-
mallas, Kadonnutta lammasta Etsi ylös korwesca.

6. Wedä ylös fyntisit', Lankennutta ZioniK
Rgkenn< sanas nestellä, pyytäis estellä.

7. Ei ol' oma hurskaus, Kosran synnist pelas-
tus/ Paikka yMi kadotus, Synnin tähten hir-
muisuus.

, 8. lesu armchd' syntistä, lesu tukoin edestäni
PyhH Henki, lesu Krist, Pelast synnm Babelistt

9. lesu kuorman' kewuä, Paha tumom selitä/
Weres woimga M halan, Suo enän täst wiel'
pala^

10. Suo Sun Uskos käsitän, Hengen walos
omistan: Tunnon hgawm losk< ZesU
käsitttän.

it. Zion waikiast walitta, Ellei Armo hallitse;
Surkiaompi tila' myös, Ellen ole armon työö.

12. Uusi luonto Krisuckses, Uudesa fuuliaisu-
des, Löyty Hengm walo uus, Waan «i järjen
sekoitus.

13. Ilman wetämist, ei ole odottamist/
lesukseK, Ei rawindor Sielulles.

14. Amen! Kiitos loppumat', Kunnia suuri
laukomat, minua armahda, Etten Sie-
luun' kadota.

*) Luc. 11: 18. ") M< 6: 44. Matth. 15: 25


