
Muistutus
Mdelle Jumaliselle Sielulle

Pysymisesi alinomaa Rukouksis.

W. k. O lEsu ChriZt sä autuuden 'c-

taiwaas niun lEsuksen Lohdut' minua.
Ar,si's woimaii', Sill Moseksen Laki mun runnel»
lm on, Ia kyymleitl' täyttänyt silmän, Ah! ar-
mahda lEsu myös mailman pääll', Kuin minua
ruodele amuden tiell, Ia fano: jo lEsus sun
hyliäis.

2. Itkewill' sielmill' mailmaan tulin, Waan kos-
tan sittwahwistuin ajas, Niin mailm n kanssa
synnis juoksin, Ennen kuin tundoni heräis, Waswu
dest mun täyty lapftks tulla, Jos tahdon mun lE-,
suksen lapsi olla, Ia seurata Karitsat' iian.

3. Laina O lEsu! mull kärsimystä, Ettän tä-
män elämän ehton', Womaisin kaikki mun wihol»
lisen Niinkuin yks wäkewii Sankar, Ett' koskan
tääll' taistellut wiinamäes, Sitt weisata saisin Ka«,
ritsan häis, lEsuksell' mun eloni HERrall'.

3. Autuuden järjesiys armon aias, on burskas
elämäkerta, Ahdistelluin sieluin leposia On lEsuk-sen Weren wirta, Jos mailma wiha, kyllä lE-sus aucm, Mä rukoilen Isää ain Pojan kautta,
Hän on ain ainoa avun'.

5. Salemin Kaupung jok' ylhäll' ompi, Mun
sielun riemulla täyttä, Ia lEsuksen Weri myös
Golgachasa, Mun sielun welasta päästä, Wanhurs-
kaudm Aurinko lEsu Chrjst, Mä seison nyt
murhen kyynelis, Aut' Ansioos turmaan aina.

6. Belialin ojat mun lEsuksen On ywbärinS
kiedonut täällä, Hän pilkatun mailmald niinkuin
mekin, Lihans päiwinä maan päällä. Waan koska



MUN lEsuksen duomioll' mle Silloin mond sielun
kyU wapise. Joka raadell' on lEsuksen lambait.

7. O! iyanat wuodet ja armo<päiwät, Kosk'
lEsuksen piinaa tääll' mckin, O! ihanat wiikot ja
autuat hecket, Kosk Karitsan ristiä muistin, Ne
hetk« mun eteeni awais taiwan, Ne liewitit sie«
lun waikian waiwan, losc Emanuel sua kiitän.

6. Jaluksen werlsen Faanan alla, Mä itsen
nyt kohdastans annan, Ia hänen laupian kas-
wons eteen, Mun puuwksen aikanans kannan, O!
lEfu suloincn Vlkamichen, LohZur mun suruinen
syvämmen, Näill' wiimeisill' mailman' hetkill'.

9. Eija en lElus on luwann'mBa,') Duo-
mitsemaan koko man piirii, Hän andapi kulienkin
iö!dens jälken, Ia lapsens riemulla täynä, Ah!
lEiu suloinen Armon Isä, Minulle heikolle woi-
maa lisä, Ett TchwS tekisin aina.

10. Te woiman Enkeli eläwäin maali"') Ia
palwelewaiser Henget, '") Te suloiset ihmisien
Warcial, lotk'' Karitsall kiitosta laulat, Oikat
mun Lnrsazan synnin maasa, Ett' ijät sitt yhdes
miwasa Ain Hända kmcää saisin.

11. Propheta on kirjoittanut, Kuink'
taiwan talosa ombi, luur kirkas paiste ja rie-
mun meno, Niill aumill' ostetuill' maasta: Tä<
män nät' muinen myös Stephan waina, Kosk'
Juvan Kansa hand kiwill'. .surma, Niin taiwaS
leimahti awoi.

12. Xyslus yks Kirkon Opettaja, Hän taiwan
ilosta puhu, Ia kuinka ne walicm sielut sieltä,
Ei Jumalan kiitokseen sumu, Nyt Christityt rak-
kaat mä muistutan teit, Ett' rukoilen' lEsust,
kuin muistcn' on meic', Kosk edestäni ristisa rippni»

13. Amos, HERran Propheta sano: Ett Da
") Matth. 12: 41. «"") Ebr. 14: 1. «"") Ys. .91:
11' Hes. 4:2, 7. 55) Ap. t. 7:5, 6,



widin huone ja maja, Taas ylösrakttan niin
kuin ennenk'; Ne meidän sielumme owat, loik
Adamis lankenn' on kwkki täällä, Näit lEsus
rakensi ristin päällä, Ia lepytti Isäns nchan.

14. Elias ollesans tafä elos On wakaistll sydä-
met! rukoili,: Ah! kmsokat Taiwan wefvlähteit
Hän ilmast juorsemast esti/) Wiel. tulisill'
nuill' läksi tääldä, Kosk temmattin Toiwaseen e!ä>
wäldä; Näin Rukous hedelmän kanda.

15. Namin ««) Lesken kyynelden-wirsi, on lE-
suksell' kelwannut aiwan. Rukouksen komm me
kaikki wojtam,-Mit' ikänäns nimittä taitan: Ru»
kous tuo meill uudet Taiwat, Rukous liemittä
kaikki waiwck! Siis rukoilkam ahkeroSt aina.

16. Näin nöyrä rukous HERran edes On
woima ja hedelmit' täynäns, Moses hän muinen
niin kauwan rukoii' Ett' wäsyi ja lankeis maa»
han, Hän rukoil niin kauwan ett' lankeis maa»
han: Niin pitä lEsust rukoildaman, Sitt wasm
on rukous kuultu.

17. Ei se ol' niin kewiil aumaks tulla, Kuin
muutamat puhuwat siitä, Wanhurskas wapisee
armon liitos, Ett' usiasti horjahm mbw. losioku
tä3ll. pahasa erä maasa, On yhdenkin hetken pmts
lElusta, Niin Enkelit ickewät Taiwaas.

18. Nikodemus '") lEsukseld kosyi mmncn,
Misä aumus ja elämä seiso? Käändyy ia palat'
häntn lElus käski, Ia lapseksi jällms Nllla- Ei
tahdo nyt kukan lapsi olla Waan kaikell on mieli
aumaks' tulla, Ah ei ilman parannust!

19. Taborin wuorili' on hywä Ma, sill' lE'sus on kirkkaana siM, Waan menrön en'st jokai-
nen yrttitarhaan Ia sitten Golgachan wuorell',
Mä ymmärrän surun, ja murhen päiwäc, Joiden

L-t-5) Amos 9: H. ') 3. Kun. 11. " Luc. 17: 12.
*" «) 101,. 3: 5.



lapits' Jumalan lapset käywät, SiM' Isän Kun-
nian Taiwaan.

20. Vks. Eremiti on myös nähnyt, Kuink' yh-
tm' hetken' ja tiiman, Kolmkymmend' tuhat ihmis-
ten sielun On HERran duomioll tullut', loist
kaksi sielun waan autuaks tuli, Muut kaikk' ka-
dotuksen duomion kuulit, Ia sysättin kuoleman
kuoppaan.
,

2i. Taiwallinen Isä mun kunnian HERra,
Alä duomioli' käy mun kanssan, Sill' sinua pai-
nelen tästälähin; Sä olet mull amuden ansainn
Mä itken haikiast nyt Jeremian kanssa: Ah! le-su, Ah! lEsu nyt armois ota; Jo pelwusta rat-
ki raukeen.

22. Aärewin on Sun lauviudes, O! lEsu
Kunnian HERra; Sä Woiton Ruhtinas Israa-
lis, Eik' syndiset enä Suli kelpa. Näin Christityt
rakkaa: on lEsus huutan': Tuckat nyl sisälle
Waldakundaan, Jok walnlistett' on katuroill' sie»
luill".

23. Semäbden mahdamme rohkiast siis Armo»
Isuumes tygö käydä, Sä Elämän Tie lEsu
Christ', Kuin syndim kaikk' maksoit täällä, Ahl
aukftm ehdi, rukoilem wissist, Ala luowu
suurist syndisise, Waan saam Caanan Maalle.

24. Ewankeliumin*) saarnan kautta Me periä
taidamme Taiwan; Aut lEsu ett' pääsisin, Lain
alda, Joka meit peljättä aiwcm, Sill nuorudeu
synnit meill' mmsws owac Maan kuitenkin lE-
suksen Weri-HANvat, Meit' niistä pelasta taicaa.

25. Nyt tä!ä MUN sielun armon tllas, MH
lEsuksen Kuolemaan turmaan; Ei muuall' apuu
eik' lohdutusta, Ehk' en mä wiel' totisest usko;
Se epäusko miks minua waiwac, Sill' kamwain
sieluin on Isä Taiwaas. Ah! lEsu mun uskoni
wahmist.

«) Match. y.



36. Ei ole nyt kyynelet silmis «nä, Ne lesus on
Werellans muuttan', Nyt iiankaikkiseks riemua
wiinaks, Kuin luwann' on omasta suustcms: Ett'
uudesa Salemin Kaupungisa, Hän tchtopi kyyne-
let ilokä' muutta, Ia kaikki ne poyes py^ki.

27. Golgathas ITsus mun witzeytti, Ett' synnin
welasta pääsin. Am' lEsu ett' eläisin tahws jiMen,
Mun elon ehtgon asti, Ett' kuoilon kautl' kulkisin
kunnia-siaan, Mun Taiwallisen Isän maahan! Si-
tä nöyräsi rukoilen Sulda.

28. Riemust ja tulewast Taiwan ilost Mä racki
riemuita mahdan, TäM' häwäistyst, pilkkaa, mä
kärsin paljo Maan sielun' sicll' kunmas hokta; Mä
lEfusm kiilan sitt harpu kädeS, Ebk' halpa kyll
olen mulman edes; Näin Jumal omians korja.

29. B isunan äänen kaikki kuulem, Kosk HER»
ran lullan, Ne wakmc puolell'
Isän Sur Pasmu käsisä seiso, O! ihanat ihnusten
Lapsi wainat, Kuing' kaunist te tälä nyt laulaa
taidatt', luur Heljä!! uusill kielili.

39. Mä HMuia weisar mahdan Nyt tänä
aumden päiwan, Sill lEsus mun ruokkii am
wiwaa la syndini andekst anda, Siis
kiitos suU sulojen sielun Joka et minua
koska h ylkä, Waan wchwistat Aämän Leiwäll,
Amen.

. Toinen wirsi.
Waroitus ahferuteeu, (wlimeissnä 'lhnnsen Pojan
päiwinä) Ujkon ja rakkauden harjoittannsesa.

W. k. Ah! surutöin wskas sunnista lakkat, ?c.

iiÄh! noskat sielut ylös synnin suosta; Ei sillä ta"'
wall' taiwan tietä juosta Ah noskcu! noskat! aikk on jo
tull' Wai eckös tahdo nyckän MM' kuol!'.

2 lEsuksen Kuollo ei ol'hyödyllinen, Niin kau,
wan kuin sun mieles luonnollinen Sinne tänn' ai»



na sua raatele, Jos et fti hartast armci etseile.
3 Ah! sielu parka lamppus on jo sammun', El-

let sä wirko uuteen hengen haluun, Waan mielel»
iis kyll aina etSeilet, Mist jongun wäärän iloy
vytänet.

4. Ia sinä raukka olet wielä perät' luurondu-
wair.m, ellei HERra herat, Ia peljäl' sinun oi»
kein wolwyman. Chris-usla Belialist eroinaman.

5. E:)kä sull myöskin joku Niin et
sit tuiteng' ko?o armoo anojs, luur sulasc armost
Herr-n lesuksen, lonk' tähden mones simS pysynee

6. Mä rukoile!, sinua Herra lesu, Ah! armahd',
walais, missä oikiat nisut'Olle, sun kalliot siemen
pelloscas. Ah! kalfahd kuuen? roihcliäisyttä.

7. Kyyneiis lesu evezfts nyt seison; Armahd'
sieluan, kuin mon«!s reisus Waeltaa, ilman yhtän
totuna Ah lesu! lesu minun wirwotta.

8. Kats emi Herran pesso sulta puutu, Kosk
et st ilstes wielä perät ftum, Ett' wanka perind' ma-
kaa sydames *), Se saastuttaa sai3k sielun ytimen.

9. Mutt joka hanasr lEsus: aina etsii, Ia
ulos penseyden pätsist, Se ombi HERran

jäsen e,äwä, Se hywin elämans on päättämä.
10. Se iloon ijankaikkisehen, Niin w>e«

V3n kuin y?s wiisas Neisykäinen, long lamvu
on palanut. Ei koskan silmääns uneen

paincnm.
11. Katso jos waattes owat puhdistetut Karit»san Weres") aina uudistttm? morewii»

napnusa on, pyri mes lank' kuolioon.
12. Tu!' Herra lesu"*) kanssa,

Tul' rakas P!kä smun duomios kanssa, At) kuule
kuule suuri Jumala, Ah! ole nytkin wielä Amiaja.

13. Ah! walais ymmärryksen' ja myös mielen'
') Mos. 8t 21. ") Ilm. k. 7: 14.
'") Il!N. e. 22: 20:



Ah! perka sydämen ja awa kielen', Sun Nimeäi
ain kaikis kiittämän, Ah! auta ett jo a!an liittämän.

14. lesuksen tulo kenen walmm löycii? Ah! sie-
lu älä enä welka täytä, Waan rukoil' harrast
walistusta uutt", Ilman sun svdänmes ei koskau
muut'.

15. Ah lesu! lesu herat mu wastudest, Ia
anna walo armost suurest uudeSt, Aut emn enä
lankeis sinust pois, 2Vaan en' ain sielun' sinuA
woiman jois.

16, Tul' lesu nyt myös herättämään kaikki,
Ia walwomchan lmättttyi waadi; Täylä Sun
salis joukoll' walicull': Noi! men ny:kän wielä
taida tull'.

17. Sun tygös lesu, rakkoudes uudes, Ia
halat' sinu hengen palawuudis! Maahan sentähden
kaikki järjen mö, Sun armos tähden kokonans
nyt lyö.

16. Ia walais' silmän' wäloll' aiwan uudell,
Ah! lesu nytkin wielä äändän kuuDel', Tul' wa-
kewydes kanssa, sielui lyö: näkisit kuink pi-
miä ompi yö.

19, Siis Herra mmu wahwon p'dä aina, Et-
ten elämän' enä synnill' laina. Ah! lesu
hamaan loppuun asl, En pelaslecuts mzisin kuo-
temast.

20 Ah! kuinka suun ilo taiwas liene, Eik' se
haluan' sinne nyckän wiene, Ah! lesu aula, pii,
nas tähden nyt, Enen tästedes enä Sieran, myy

Rolmas rvirfi.'
W. f. Armo Liiton Enkeli', 2c.

mä nyt kerjäilen, Että Piinas Werinen
Wois mun surkian puhdista; S koskan omast
ansiosta.

2. Koska henki sammu pois/ Silloin M»



luont' olis Walmis surman wetämään, Karwan
makiaks tekemään.*)

3. Mä makan nyt synnisä, Hengellists kuollosss/Ah! en lesu lMtä, lesu! lesu lämmitä.
4. lesu weri ytimen, Kynnä kylmä sydämmen,

Saata amuaks synneistän', Weres woima anna
tiinn'. ,

5. Purit sielun armelias, Hengen haluun woi<
mallas, Kadonnut lammasta Elsi ylös korwesta.

6. Wedä ylös syndisit', Langennutta Zionit..
Rakenn' sanas nestellä, Etten' pyydäis estellä.')

7. Ei oi' oma hurskaus, Koskau synniSt pelas-
tus , ompi kadotus, Synnin tähden hi«
mu'suu s.

8> lew arnmhd' syntistä, lesu rukoili' edestän-,
Pyhä Henki, lesu Krist, Pelast synnin B^belist.

9 Itsu kuorman' ke Vita, Paha tunton' stiitit,
Wnes woimaa nyt halan, Suo eitän täst wiel'
p^-!an.

30. Suo Sim Uskos käsitän, Hengen walos
vtmstan: Tunnon haawat parhaan, Kosk' lesus
käsittmn.

ls. Zion waikiast walitta, Ellei Armo HMft;
Surkia ompi tila' myös, Wen ole armon työs.

!2- Uusi luonto Krismkfes, Uudtsa,kuu!iaisu>
des,- '«ioyty Hengen walo uus, Waan ei järjen
sekouus.

13/Ilman Isän**) wetämist, ei ole odottamist,,
Owliisinr lesiufts, Ei rawindot, Sielulles.

H4. Amen! Kmos loppumat', Kunnia suuri
laukomat, Herra*"') minua armahda, Etten SKS
luam kadota.

") Luc. 11: 18. ") loh. 6: 44."") Matth. 15: 22.


