
Muistutus
Yhdelle Jumaliselle Sielulle

Pvsvnnsest almomaa 'Rukouxis.
Ni. k. Ö lEsu Christ sä äutuden lc.

fVmanuel taiwaasmun lEsuxen, Lohdm' mu
nua' Anslos woimall', Sill Mosexen Lakt

munrunnellut on, Ia kyynelein' täyttänyt silmän,
Ahl armahda lEsu myös mailman paäll',Kmn
minua rundele aucuden mll, Ia sano: jo IE-sun hyljais.

. ««-. .

2. Ickewill' silmill' maitmaan lulm,Waänkos-
tan siit wahwistutn ajas, Niin mailman kantz»
synms jUopin/ Ennen kuin tundoni heräis, Wast-
udest mun täoty lapsex Mlta, Jos tahdon mun
lEsuxen lapsi olla, Ia seurata Karitzät' tjatt.

3. Laina O lE,U! mUll kärsimystä
män elämän ehton', Woittalsin kaicki mun wi-
dollisen, Niinkuin yxwäkewäSangar, En' kos-
lan lääll' taistellut wunamaes, Sm weisata sai.
sm Karihan häis, ICsuM'mun elonl HERrall'.

4. Aumden järjestys armon aias, On hurs-
kas elämäkerta, AydistettUin sieluin tehosta On
lEsuxen Weren wirta, Jos mailina wiha, kyllä
lE!us amta, Mä rukoilen Isää am Pojan
kauna, Hän on ain ainoa apUn'.

5. Salemin Kmpung jok' ylhall' ombi, Mun
sielun riemulla täyttä/ Ia lEsuxen Weri myös
Golgathasa, Mun sielun welasta päästä, Watt»
hurskauden Auttngo lEsu Christ, Mä seison nyt
murhen kyynelis, Mt' Ansioos Mrwaan aina.^

6. Belialin ojat mUn lEsuxen On ymbärins
kiedonut täällä, Hän pilkatkin mailmald niinkutn
mekin, Lihans päiwinä maan päällä. Waan
koffa mun lEsuxen tuomtvil' tule, Silloin monl>
sieluu kyll wapise, Joka radell' on lEsUj-en lam>

. bait.



7. O! ihnanat wuodet jaarmo-päiwät, Koff'lEiuren piinaa tääll' mckin, Q! ihanat wii.
kot ja autuat Koff Karihan ristiä mui-
stin/ Ne hetket mun eteeni awais taiwan, Neliewitit sielun waikian waiwan, lost Emanuelsua kiiran.

8. lEsuxen werisen Faanan alla, Ma itzen
nyt kohdastans annan, Ia hänen laupian kaswons
eteen, Mun puutoxen aikanans kannan, O! lE-su suloinen Ylkämiehen, Lohdut' mun suruinensydämmen, Näill' wijmeisill'mailman' hetkill'.

9. Eija ect lEsus on luwann' tulla," Duo-
mitzemaan koko maan piicii, Hän andapi kullengm
töivens jälken, Ia lapstns riemulla täyttä, Ah!
lEsu suloinen Armon Isä, Minulle heikolle
»voimaa lisä, Ett' Tahtos tekisin aina.

,o. Te woiman Engelie eläwäin maall', -f Iapalwelewaiset Henget, § Te suloiset ihmisten.W4wat, lolk' Karitzall' kiitosta laulat, Olkat
mun Leitzajan synnin maasa, Ett' ijät sict yh-
des taiwasa Ain Händä kiittää saisin.

ii. Hesekiel** Prophetaon kirjoittanut,Kuina'
taiwan talosa ombi, luur kirkas paiste ja riemun
meno, Niill autuill' ostetuill' maasta: Tämän näk'

myös Stephan waina, Koff' ludan
Kansa hand kiwill' surma, Niin taiwas leimah-ti awoi.

,2. Xystus hx Kirkon Opmaja, Hän taiwan
iloista puhu, Ia luinga ne walitut sielut siellä,
Ei Jumalan kiitoxeen suutu. Nyt Christityt
rakkaat mä muistutan teit, Ett' rukoilett' IE»
sust, kuin muistan' on meic', Koff edesiäm ristiisä rippui.

,3. Amos, HERran Propheta sano: Ett
Dawidin huone ja maja, 3.3 Taas ylösraketan
nnn kuin enneng; Ne mewan sielumme owat,

" Matth. 12:«1--i-Ebr. 14. t.§. Ps. 9l: "* Hcs.4:3, ?.-i-531p. t.?: 5 6. §3 Wos s: N.



Iot? Adamls langenn' on kaikki täällä, Nält
lEsus rakensi ristin päällä, Ia lepytti Isans
wihan.

Elias ollesans täsä elos On wakaisell sy-,
dämell ruokoill': Ah! katzokat Taiwan wesuläh-
tm, Hän ilmast juoxemast esti,* Wiel' tulisill'
Waunuill' läri täaloää, Kosk temmattin Taiwa-seen eläwäldä; Näin Rukous hedelmän kanda.

5. Namin §§ Lesten kyyneldm-wirsi, on lEsu-
rM' kelwannuc aiwan. Rukouren kautta me kaik-
ki woitam, Mu' ikanäns nimiltä taitan: Ru-
kous tuo meill' uudet Taiwat, Rukous liemittä
kaikki waiwat! Siis rukoilkam ahkerasi aina.

i t>. Näin nöyrä rukous HErran edes On woi-
ma ja hldelmit' täynäns, Moses hän muinen
nnn kauwan rukoil',Ett' wasyija langeis maa-
han, Hän rukoil' niin kauwan ett'langeis maa-
han: Niin pitä lEsusi rukoildaman, Silt' wa-
sta on rukous kuultu.

17. Ei se ol' niin kewiä autuax tulla, Kuin
muutamat puhuwat siitä, Wanhurstas wapisee
armon liitos, Ett' usiasti horjahm tahto. Josjoku tääll' pahasa erä-maasa. On yhdengin het»
ken paitz ICsusta, NiinEngelit nkewät Taiwaas.

»8. Nikodemus f ICSUxeld kysyi muinen,
Misa autuus ja elämä seiso? Käandyy ja palat'
hänen lEsus kästi, Ia lapsen jällens mlla.
Ei tahdo nyt kukan lapsi olla, Waan kaikell
vn mieli autuax' tulla, Ah ei ilman parannust!

19. Gaborin wuorell' on hywa olla, sill'lE«sus on kirkkaana siellä, Waan mengön en'st jo-
kainen yrttitarhaan Ia sitten Volgathan wuorell',
Mä ymmärrän surun, ja murhen paiwät, Joi-
den läpitz' Jumalan lapset käywät, Sisäll' Isän
Kunnian Taiwaan.

2«. Yr Cremici on mhös nähnyt, Kmng'yh-
ten'hecken' ja tiiman', Kolmkymmend' tuhat lh-

-2 Kun. 2:11. 35 Luc. 17 :12.5 loh. 3is.



misten fieluu On HERran duomioll tullm',loist
kflxi sielun waan aumax tuli, Muut kaikk' kado-
tuxm duomion kuulit, Ia sysättin kuoleman
kuoppaan.

21. Taiwallinen Isä mun kunnian HErra,
Älä duomill'käy mun kantzan, Sill'sinua palwe«
len tästälähin; Sä olet mull aUtuden ansainn'.
Ma icken huikiast nyt Jeremian kantza: Ah!lEsu. Ah! IClu nyt armois om; Jo pelwo»
sta ratki raukeen.

Hamöin on Sun laupiudes, O! lEsu
Kunnian HErra; Sä Woicon Ruhtinas löra«
elis, Eik' syndiset enä Sull kelpa. Näin Chri-
stityt rakkaat on lEsus huutan': Tulkat nyt si-sälle Waldakundaan, Jok' walmistett' on ka-
tUwill' sieluill'.

23. Sentähden mahdamme rohkiast siis Ar-
Nw-Istuimes tygö kayda, Sä Elämän Tie
lEsu Christ', Kuin syndim kaffk' maxoit täällä,
Ah! aurem ehdi, rukoilem wissist, M luowu
meist suurist syndisist, Waan saata Caanan Maalle.

24. Cvangeliumin§ saarnan kautta M« periä
taidamme Taiwan; Am lEsu ett' päasisim tzam
«lda, Joka meit peljättä aiwan, Sill nuoruden
synnit meill'muistotz owat, Waan kumngin M-supen Weri-Haawat, Mu' niistä pelasta taitaa.

25. Nyt tM mun sielun armon lilas, Ma
ICsuren Kuolemaan mrwaan; Ei muuall'apuu
eik' lohdutusta, Ehk'en ma wiel' toiisest usto;
Se epä-uffo mip minua waiwat, Sill' katumain
sieluin on Isä Taiwaas. Ah!lEsu mun uffoniwahwist'.

?6. Ei ole nyt kyynelet silmis ena, Ne lE-sus on Werellans mumtan', Nyt ijankaikkisep
riemu° wiinax, Kuin luwann' suustans:
Ett' uudesa Salemin Kaupunpisa, Hän tahtopi
kyynelet ilox muuna, Ia kaikki ne poijes pyhki,

3 Mtth.9:,



»7. Golgaihas lEsus mun wisseytti, Ett'
shnnin melasta pääsin. Am' lElu ett' eläisin
lahios jalken, Mun elon ehtoon osti, Ett' kuol-
ion kauit' kulkisin kunnia-siaan, Mun Taiwalli»sen län maahan! Sica nöyräsi rukoilen Sulda.

28. Riemust jatulewast Taiwan ilost Mä ratki
riemuita mahdan, Tääll' häwäistyst, pilkkaa,
ma kärsin paljo, Waan. sielun' siell' kunnias
hohta; Mä lEwsta kiitän sitt harpu kädes,
Ehk' halpa kyll olen mailman edes: Näin Ju-
mal omians korja.

29. Basunan äänen me kaikki kuulem, Cost'
HErran Duomioll' lullan, Ne waliiut oikiall'
puolell' Isän Sitt' Palmu Wsä seiso, O! iya>
nat ihmisten Lapsi wainat, Kmng' kaunist te
täsä nyt laulaa taiZatt', luur heliäll uusill kielill.

30. Ma Haleluja weilat' mahdan, Nyt tä»
nä autuden päiwän, Sill lesus mun ruokkii
ain taiwan mannall, Ia syndini andex anda,
Siis kiitos sull suloinen sielun Ylkä, Joka et
minua kostan hylkä, Waan wahwistat Elä»
män Leiwall. Amen.

Toinen Wirsi.
Varoitus ahkeruteen, (wiimeisinä Ihmisen Pojan päi«

winä ) uskon ia rakkauden harjoittamisesa.
W. k. Ah! surutöin koskas synnistä lattat, :c.

Plh! nostat sielut Ylös shnnin suosta; Ei sillä
tawall' taiwan tiecä juosta. Ah nostaa

nostat! aika on io tull'; Wai etkös tahto l,yr<
kan synnill' kuoll'.

lEluxen Kuolio ei ol' hyödyllinen, Niin-
kauwan kuin sun mieles luonollinen Sinne tänn'
aina sua raatele, Jos et sa hariast armo «tzeile.

3, Ah! sielu parka lampus on jo sammua',
Ellet sä wirko uuceen hengen haluun, Waan mie«
lelläs kyll aina etznlet/ Mist jongun waärän
ilon lbytänet.



H. Ia M laukka olet »vielä perät' luur ondu<
wainen, ellei HErra herat'. Ia peljac' sinun oi-
kein walwoman, Cdristusta Belialist eroiuaman.

5. Ehkä suli myöskin joku wsslo olis, Niin
et sä kumng' koko armo anois, luur sulasi ar-
mosi HErran lEsuxen, long'tähdenS mones si-
teis pysynet.

6. Ma rukoilen sinua HErra lEsu, Ah! ar-
mahd', walais, misä oikiat nisut Olle, sun kal»
list siemen pellostaS, Ah! katzahd' kuiteng wi»
heljäishttä.

7. Kyynelis lEsu edesäs nyt seison; Armahd'
sieluan, kuin mones reisus Waelda, ilman yh«
tän totuutta. Ah lEsu! lEsu minu wirwota.

8. Katz ettei HErran pelko suloa puum, Koff
et sä itzees wielä perät' suutu, Ett' wanha pe-
rind' makaa sydames*, Se saastuttaa kaikk sie«
lun ytimen.

9. Mutt joka hartast lEsust aina etzi, Ia,-M>te ulos penseyden pätz st, Se ombi HERran
jäsen eläwä, Se Kymin elämäns on päättämä.

10. Se wiimein iloon ijankaikkisehen.Niin wie-
dän kuin yr wijsas Neitzykäinen, long lampu
mailmas on palanut, Ei kostan silmääns uneen
painanut.

»i. Katzo jos waattts owat puhdistetut, Ka<
ritzan Weres faina uudistetut? Se oxa tuore wii-napuusa on, Semahdm pyri ettes lang' kuolloon.
- 12. Tul' HErra lEsu § wakewydes kansia,
Tul' rakas Ylkä sinun duolnios kansia, Ah
kuule! kuule suuri Jumala, Ah! ole nytkin
wielä Auttaja

i3. A!)!w'laiZ ymmärryxen' ja myös mielm'
Ak! perka sydämen ja awa kielen', Sun Ni»
weäs ain taikis kiittämän, Ah! auca ett jo a-
lan liittämän.

14, lesuren tulo kenen watmin löytä?AH sie»
* Mo,'. 8: 21. f Ilm. f. 7: 14. § Ilm. k. 22: 20



lu älä enä welka täytä, Waan rukoil'hertast
walistusia uuct', Ilman sun sydämmeS ei kos-
lan muuc'.

,5. Ah lEsu! lEsu herat' muwasiudest,la
anna wolo armosi suuresi uudest, Aut etten enä
lanaeis sinust poiS/ Waan ect' am sielun'sinuft
woiman jois.

16. Tul' lEsu nyt myös herättämään kaikki,
lawalwomcchan herätettyi waadi; Täytä Sun sa-
lis joukoll' walitull':.Woi! etten nytkän wicla
taida mll'.

17. Sun tygös lEsu, rakkaudes uudes, Ia
halat' sinu hengen palawudes; Maahan se mä h»
den kaikki järjen työ,Sun armos tähden koko,
nans nyt lyö.

,8. Ia walais' silmän' waloll' aiwan uudcll',
Ah! lEsu nytkin wiela äändän kuuwel', Tul'
wäkäwydeS kanssa, sieluilyö: Ett' näkisit kuing
pimiä ombi yö.

,9. Siis HErra minu wahwan pidä aina,
Etten elämän' enä synnill' laina. Ah! lEsu
wahwist hamaan loppuun ast, Ett pelastemr
luisin kuolemasi.

2l>. Ah! kuinga suuri ilo taiwas liene, Eik'
se haluan' sinne nytkän ymne, Ah! lEsu aura
piinas tähden nyt, Etten tästedes enä Sielu,
an' myy.

Kolmas Wirsi.
W. k. Armon Liiton Engel^, :c.

Isrmo mä nyt kerjailen, Että Piinas Weriien
<Wois mun surkian puhdista; Ei kostan o-

maft ansiosta.
2. Kosta Hengi sammu pois, Silloin paha

luond' olis Walmis surman wttamäan / Kar>
waan makiax tckemaän.
* Esal. 3, 20.



3. Mä makaan nyt synnisä, Hengelltses kuotZ
losa, Ah! en lEsu Kellitä, lEsu! lEsu lämmitä.

4. lEsu rewi ytimen, Kynnä kylmä sydämen,
Saata autuar fynneistän', Weres woima anna
tänn'.

5. Piiru sielun' armollas, Hengen haluun woi-
mallas, Kadonnutta lammasta Etzi ylös kor-
westa,

6. Weda ylös syndisit', Langennutta Zionlt'Rakenn' sanas nestella, Etten pyydais estellä.*
7. Ei ol' oma Kurstaus, Kostan synnist pela-

stus, Palkka ombt kadotus, Synnin tähden hir-muisus
8. lEsu armahd' syndistä, lEsu rukoil' edi-stän', Ma Hengi, lEsu Christ, Mast synnin

Babellst.
9. lEsu kuorman' kewita, Paha mndon' se-litä, Weres wvimaa nyt haian, Suo ettän tästwiel' palan.
i<>. Suo Sun Uffos käsitän, Hengm walos

omistan: Tunnon haawat parataan, Koff' lE-su s käsitetän.
>,. Zion waikiast walitta, Ellei Armo hal-litze: Surkia ombi lilan' myös, Ellen ole ar-

mon työs.
, >-,. Uusi luondo Christuxes, Uudesa luuliai.
sudes, Löyty Hmgen walo uus, Waan «i jär-
ien sekoitus.

llman Isän f wetamist, Ei ole odot-
.nist, Osallisutt' lESUres, El rawindvt'

Sielulles.
Amen! Kiitos loppumat', Kunnia suuri lau-

komat, HERRA § minua, armahda, Etten
Sieluan' kadota.

" Luc. 11: 18. tloh. 6: § MM. 15: 22.

Turusa, präudätty vuonna i«2B.


