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Mins olen finnn nimeldäs kutzunut!,
sinä olet minun. Esa. 43: 1.

aikaa autuast'! joll'
Mua kutsuu omaxi,

Armott' ja rauhall' sydämeen'
Myös tulee wieraaxi^



Jumalan waHwa perustus pysyy, fo-eka tällä kiinnitetty on: Herra tun»
dee omansa. 2 Tim. 2: ly.

O wahwisi' lesu! alnian.
Ia luiemmaxi saata

Mun Armowalitsemisilin';
Ah! kätke uskon kautta

Jumalan wäcll' autuuteen,
Sun omais kcms, joill'taiwaas

Qn periminen ijämen,
Turmelcmatoin aiwan.



le olett» nshneet kaikki fstka Herra
teidän Jumalanne on tehnyt. Jos.
23: 3.
Mcill' pallo hywää Herra soi,
Mixci siis iloni olis suuri?

Me wcisaamm' ilo-itkull' juuri:
Mcill' paljo hpwää Herm soi.



Minä weisaan Herralle, että hän mi,
nnlle nijn hywasti tekee. Psal. 13: 6.
Eit' minun lulls IlMalatan' fijttää?
Kuin kaikis jättää todisiuxen siitä,

Ett' hän on niinun paras ystäwän'.
Kuing' nähtäwä on hänen lanpiudeus!

Kaikk' loppuns saa, mutt'hänen rak,
kaudens onijäme».



Rakastatkss minua-? loh. 21: 16.
Sun rafastapi sydämen','
luur' nijnkuins risiill' wapisien

' Mun kannoit syndejäni;
Mä kyyneleillä iloitsen,
Koff' pijnas. muotoo' fatstlen

Kuwattuu' hengelleni.
Se herättää nyt minua
Rakastamahan sinua;
Kuing' sen itz' tndät fylll",
Waiik'ci se ole tehty sill?

V Ysiämau.' Ta! kuolema, Nijn fattils
Rakkautt' waatii suuvemwa»



Sinä olet kaMein kaunein Ihmifte»
lasten seasa,. Ps. 45: 5.

Laittein ihanaisin Herran'
Walkia ja> punainen.,

Ilakkaudest' kuollut kerran
Ia myös «n-smit Icstixen!

Anna hengen usein naittu'
Sitä armoo' kuins mcill' saatit.Että nähdä sinua

Gimln pijnas ,ni«ods,l^.'



Sana tuli lihari ja asui meidän se«»samme. loh. i: 14.
Ter»ye Sinä tulemasi' täun' tygtzn'!
Ku!n synneisii' et katso ylön:
Köyhyydes tygön' olet tull',
WnH' kiitoxeu D' t«n Ml



Hän «n mwun luwafani, minä M»
ftän handa. 2 Mof. iz: 2.

kärsinyt ja kuollut rdcsiammc,
Klitoxchcn on mahdollinen ratki.
Ms ylMät handa kansat kaikki.



Hetrss/ sinun ebesäs on kaikki minun
haluni. Ps. 38: 10,

lost' taidaisin
Sun peraas ain'

Kaikilla hetlill halaat!
Nijn olis mnomato!»

Nut«udcni alat'»



Rszchäitt halauxen, ffns, serra, knW
let. Ys. 10: 17.

D lesu! mmull' lainaa.Ett' tie mull' auki aina
Sun sydämelles olis.
Kuin kichull' tähten kuolit.



Teiban pitäH etsimän minua, löy-
tämän minun; silla jc».s te etsitte
minua kaikesta sydämestänne: nijn
minä tahdon andaa itseni löytä teil-
bä/ sanoo Herra. ler. 2y. 13: 14,

lesusia etsii sydämeni,
Mun sielun' kysyy halusä:

Kuf pitää Paimeneni?
Ia kusa lepää lounaalla?

Kost' löydän, olen iloinen,
Autuas tygöns pääsiesän'.



Heidän pitäH itkien ja rukoillen tules
man, niju minä heitä johdatan.
Ar. zl:y.

Kost' etseisän'
Mun ystawään

Nuodatan kpvneleita,
Nim.se todistaa, ett' hai,

Maa itscxs löptä>



Lewita suus', nijn minä sen täytön.
Pf. 81: li.

Ah se! jong' tilan kans a!n' olis n!jn.
Ett' päiwin ia öin sinus rippms tijnn'

Ia nautinnoö eläis ja pysyis,
Se autuas olis täs' surfeudes,
Herra! tuk' on sinun faldaises?

Nijn sislu ja ruumiskin' fMi5.



Herra awaa sinulle HZnen hywZn ta-waransa. 5. Mos. 28: 12.
Suo Herra meill' alat'

Nijt' kuin Sinä ansaitsinEmme muuta halaa.



Wiväs tahdot, että minun pitä sinul»
le tekemän. Luk. 18: 41.
Kokonans ota nunua

Dmaxes, armo-kätecs;
Tall' halull' waiwun huo»on<

Zlpt tomuhun sun eteeK,



Lttepä te ole teibsn omanne', silla teotetta-kalliisti ostetut, i Cor. 6: iy, 2y»
Sun omas on mun sudamen',
Wcressäs kassiisi' ostit sen:
Senkaltaisiin kuin se on taf>Händ' omisi', lesu! itstsses/



Minä tartuin häneen, jc: en tähde
händä laskee. Kork. W. 3: 4.
Pysi) Ie su! tykönäni,.
Etten waiwoin saawutais
Hämärää sim a,mostas;

Ei, waan ain' suo sielulleni
Eläwätä tundoa
Kalliisi' wercst', haawoisti:.



»8
N?Mta pewstusta e, taida prikän pan-

na, waan sen kuin paudu on, jok»
on lesus C-hriftus. i Co?, z: 11^
Sen lujan pohjan minä löysin,
loll' ttilwaNisesl' lepaM;

Satamaan pääsin johon' pyysin
Haawoisas, lesti! soit mull' se-Se pohja seisoo kaikes sääs,

Taiwaan ja maangin MtueZ.



pidä itfes puhdasna. i Tim. 5: 22.

Tai w-eres kautt' on mahtzollisex' tehty',
Sen wuotaisa meill' nioima siihen lähti.
Ia kosta kuollostas saan tuta sitä,
Kijn se,putzdasna Pimeni piM.



Kullakin siron st ajatus kuin Chriflwrella lesuxella oli. Phil. 2: s.
Esikuwa olet minull', tMäll' siclull',

Kuwaa minua jälkehcs.
Auta, rakas Icsu! sinä, Että minä

Ol'sin sinun kaldaiscs.



2t

Mnä olen se joka munaskuutZasydä-
met tutkin. Ilm. K. 2: 23,

" Ant' muchett' pldair siitä sieluftni!
Jos tawaran' sä olet alihan!.

Fos minus wilpittöiNl)ptt' löytyne
Jos waljo cli woium minus lie.



Tutki mlnua Jumala, fa keettele ml>
nun sydämeni: kiusaa minua ja ym-
märrä kuinga minä ajattelen, Ps.

Mug koettcl'',
Jos sinua tääll''

Mnoat' rakastanen;
Kaikesi' sunni,t' mlnua

Itse puhdistanet.



23
Tulkaat mlnun tygon, kssikkl, jotka työl-

tä teette ja olette raskautetut, ja min»
tahdon teitä wirwottaa. Math. 11:28»

Tänn' tule juur' nijn «lastoin,
Nijn rasitctt' kuins ikään lienet;

Waikk's olet aiwan mahdotoin,
Sä lesuxelle kuormas wienct.

Kats'! sydämens on awoi suli',
Hän huutaa: Sielu tul'!

Jo lauman hän
On etsinyt sua synnin teillä:

Gijs Wapahtajas tygö rienn'
Syndisii' wastanottaa hän.



Hin rohwaisi heitä, Za puhel, vstawäls
liscsti heidän kanHans. i. Mos. 52; 21,' O kuing' ysiäwällinen

lesus llmce suruisille
sielu,sille!

Eikö totta jokainen syndinen
HenMF köyhä tuta saane?
KuinZa rakkaasi' ilmoittane

M<ollo«s muodW fuloise



Iss joku 0,1 Christuxesa, niin hän su
nusi luondokappttle, 2. Cor. 5: »7.

Ett' syndymisia m^ta
Ia autuutt' kalliisi' nnill'

Ansaitsit kipus kautta,
Sijt' kijtLs otton sull't



Minun sieluni tippuu Lnusa. H)s. 6A 3.
Sä jota sydän sisallämHimoitsee ko,rk«il.',masii,
Su' kuin ilmaannut kesscllem,

Meit' syleil' usiasti;
Se ilomm' suurin lienee,
Zong' meillem' alat' toiwotamS>z" kuin siamm' tpgos mmn^.



Sinä slet sieluni temmannut
z?c»is kuolemasta. M 116 8.

Mlia syndlst' hiionoo' ratki
O lesu! korjaisit,

lofi' hengsnwedot kaikki
Sua ylistäisit sijt'!

<En uimgän fpll' wois' kiittää
ylijst' joita simlld' sain:

Minulle sairaall' näytä
Sun M)at lMwns aiu'^



Herra sinä olet minun Jumalani, si-nua minä ylistän. Eft. 25: 1.

loss' Jumalan Karitsaa
limustansaYlisims fuiin st)dän

Just' jofmtsell' hcngm wetamallZKijtosta wciftisimme ISstvellel



Minä olen sinun osas, ia sinun ptt
rindos. <f Mos. 18: 20.

Sinusta, o mun Osani!
Nlppiip! autuuden';
EijZ huomaas, o mun Armaan!?
Mti usson stn.



M
Smulla sn ilo slewa serrasa. M.

58: 14.
D autulta aikoi' nijtä!

Koff' lesustani sulkenen .
Mun sydämeeni; minga sijtä

Ilon ja raudan nautitstn?
M' silmän heitto muotons päällä
Tuhansin lohduttaapi Mll'.



RaiNi ow«t he ftndia tehneet, ja ei
heillä ole mitan kerskattapaaluma,
lan edesZ. Rom. z: 23.

TotuudeZ m'.nä huonoin niisiä olen-, ,

Joit', Icfu! amiost' wcdit sinun puolees,
Nijt' luins mull' tcct, laupiudex' ratki

Kutsun sijs kaittii'.



Herrasa on niinulla wanl)urssans j«
wäkewys. Esa. 45: 24.

Waits' armoas ja wcrtas ainoata
Ei miknn muu, O Herra Icsu! saata-Mua säästäisi' sondista wauhurssahaxi,
Pphaxi, hpwäxi ja autuaxi.



Hi yhdesakan toisesa oleantuutta: sillä
ej n-yös ole muuta nimec tanvaan
alla ihmisille annettu, josa pi-
tä autuaxi tuleman, Up.
Sun pjjnas, luoiios aina

Sydämcö paisiafonl
Se wahwan lainaa

Sijt' ilon' luja on.
Suo sinus Mlnuld' näätää

Nijn wcrisnä kuin lääll',
O Karitsa! nmn tahten'

' Kuoll' o!ct ristin pääll. '



Minä olen Herra, ja paitsi minua oi
ole vhtaan wapahtajata. Es. 43:11.

En mmtt' Wapahtajaa
Tied' cngä halaja,
Paits' sinua, Icsu Christel
En kuollesangan misian
Ticd' wertaas allhall' maasn,
Eng' plhäll' taiwahasa.



Minä istun hänen warjosans, jota
minä anon. Kork, W. 2: Z.

O ettei kengän mua mahdaisi
estää siitä!

lesusia fatsell' mun sydämen'
am' Pyytää,

lesunsans Ia rauhascms
Mun sieluni wiettäi-s woelluxens

tääll' kmkcn.



Han on ustollinen, fo?a te,ta kutsunuton ja sen M)'ös täyttää. I Thcst. Z: 24.
O! ettei mikän ilo luowuttaisi!
Eik' mikän tusta sinrist' croittaisi.'

y)ns!)mälsex' mu« tee loppuun ast',
Ge seiso, Hell-st, Sinus' ainoasi'.



Hän itzenS annsi meidän edestämme,
että hän mieitä kaikesta wäärydeftH
lunastaiS. Tit. 2: 14»

lost', lesu! wäkewasti,
Mun fipus waalisi!.

Karttamaan wakaisesti
Himoja spndisu'.

Ainian muistut' minull'
Kliing' paljo maxoi sinutt'
. Mua ostaa omaxes.



Ratso, sinä olet parattu: älä sillensyndlä tee. loh. 5: 14.
Kmtt' himot lihallisetMinusa lijkkuwaisct

Mielellä»' kuoletan;
Joit' itan wihaat Sma,

Nijt' tahdon walttaa minä,
Sill' smuld' wcimaa siihen saa»



Anna minulle siunaus. Jos. 15: iy.

O Ylimmäinen Pappini!
Sun pyhät armo-kätes

Vlönnä minun päälleni,
Host' langcn maahan etees;

Sun ajalustas kassisia
Mun päässen' täytä armosta,

Ia siunaa ttsiwätäs.
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Viunatkott meitä Jumala, meidänlu-

malamme. P. 67: 7.

Alati olkon meidän mituudemme
Sun armos, meidän Kcrra lesti, emme!la, Isä Jumal'! sinun rattaudes
la/ Pphä Hengi! sun osallistnides.



Mn» olen muukalainen sinun tykZ-
, näs, ja wieras. Ps. 39: 13.

Suo sijs, o Armaani suloisina
Ett' talwaas menoni olis ain'.
Just' odotan Hlmoll', Sna, ikawalla/
Ia hartaalla fatselcn sydämellä

Snn puolehes.



Minä unehdan ne kuin takaperin o-
wat, ja kokotan nisden perän kuin
edesa owat. Vhil. Z: 14.

O kuinga ol'sim autuctt.
Jos ainoo kcrssauxcm'
Sä ul'sit, Icfu! lakkamat'
Bllla tain waelluren;
Ett' kaiktii' nijt' ioist' mailmaMielestäns paljon pitää,
Kehuu, kijttää.
Me woisim tallata,
Ia unohdaisim nijtä.



Sinun silmZS nakewzt RuningttN?«n»
niasans. Esa. 33: 17.

Sinun fansas odottaa,
Nähdäfensä sinua;
Amen! kosta tapabtu
Tulos haltast' halattu!



Ratso, hän tulee, ja Zokaitsen stlmän
pitä hänen näkemän. Ilm. K. i: 7.

Maan siihen hetkeen asti,
Ett' sinun nähdä saan 5
Erolttamattomasii
Aut' sinus nppumaan;
All' kajkkein muutosten

awaan, Armahani!
Walwois ja maatesani
GM' wmun spdämen'.



F Ikä tulee. Math. 25: h.

Kost' tullee hetki suotuisesi!,
Kuin tämän onnen minull' suo?

Hoss' wcisat' saanen iloisesti:-
Mun Yltäni on täällä jo?

Kosi' hän nijn minua iloittane
Ett' Herrani mä näen wiell'3

Koss' minä sylein' händä saanen
Kuin nyt waan näkemät' on täM?



ttleidan menomme on Taiwahisa josta
me myKg -Tunästssjara Herraa lesusta
CHriftusta odotamme. Phil. z: 20.

Te sielut, jotka iloxenne
Halatte kohdat' lesust' näin^

Ah! lähcttakät sydämenne,
Taiwaseen jo ideltapän.

Sinn' kokonoukon halunne,
Kus' loppuu kaikki itkunne.



Mnä tiedän minun Lunastajani elä-
wan. Job. iy: 25,

lesus clää amian.
Elämän myös minun pitä.

Tykönänsä olla saan.
Mix' pettäisin minä sitte?^

Kuinqa hän, tuin, ombi Pää,
lattäis ruumiins jäsmda.?
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Minä olin kuollut, sa katzo winä olett

elawä, ijankaikkiscfta iankaikkiseen.Ilm. K. 1:18
D! kijtost' sill' Nuhtinall' weisatkam

kaikki,
Kuin on lunasturcmme täyttänyt ratki.
M! cläwä lesu! meis kaikisa elä,
Ett' saisim' Sull' weisata ylMä sielln



, Minä olen Joseph teilmn weljenne.
i Mos. 45: 4.

Ehk' taiwaan kaiken tiennct
Ia maan myös hallit' tain,'

Wcljemme kuittng' lienct,
Liham' ja welcm' ain'.



5"
Hi HHn häpee meitä weijexensä kutsua.

Ebr. 2: li.

Pul'ä <n'n', Autuain
iystäwyydcns,
Yhtcpdcns,
Illng' meill' lainaa/'

I,os me hanes ripum' aina.



Ratso, minä olen ottanut sinulda pois
sinun syndis, japuettanut sinun juh«
lawaatteisiin. Sach. 3:4.

Nyt kaikkce hywää saamme syll',
Kost' Christus tähtem' slu'li;

Armou' ja lahjoi' moitti mcill'/
Kuin hukkumasa o!im.

Wercns', fuin tekee hurskcchax',
Se mcit' myös yxin täällä

Ajasa saatta autuav' -

.Ia ijäispoes siellä.
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pukekaat paollenne Herra lesuS CHri«

stus. Rom. 13,; 14.
Kl>k' fuinga itsecns kaunistuin
Se sielu kuiteng' hukkui! ain',

Kuin ei tääll' waattehexi
lesusta pue päällensä,
Sill' alastomax' löytyy se Ia wiheljäiscxi,
Kost' täydcllispytt' Christuxen
Ei cmax' ole saanut hän.
Llh! pactkaat sijs haawoille,
Nijll' kallcill' annon lähteille.

Q autuit'! O aittuit'! O autuit'!
loiL' haawas, Icsu! turwax' soit.



M,'ia <Nen hänen silmainS ebeS nijn-
tuin rauhan löytäjä. Äork. W. 8:10.

Koss' Herra Icsu! mcit' lähcsil)t,
Nijn suuren rauhan saa svdnn sijt',
Meit' katsandos armas nijn tydyttapi,
Ett' sielu ja ruumis sijt' iloitstepi

Sua ylisiäin.



Rauha olkon teille! Luc. 24: 36.
O! kulng' sangen suloinen ,

lesuxen on ääni alat'.
Se makuutta että hänArmosi' puoleeni am' palaa,
Ijät' ustolliftx' jää,
Rakastaa mua syndistä.



3>.ri on tarpellinen. Luc. io: 42.

Scntäbden se on silmä määränäni.
In sitä itkull' halaa sydämeni

Ett' Jenistäni alat' käsittää.
Mull' lohdutus on runsas sielulleni
Suunannosa mun rakkaan lesuxcni

Ia äänesä.



Maria langeis' hänen jalkainsa juu'
reen. loh. ii: 32.

M korfcin Majesieti, lesu rakas!
Pappim', Kuningamme

»vaka! .
Suut' ammn falliill' roaldikallcs ijan,
Sun jalkcns juures istu.n kuin Maria.



Minun kansani pitä minun' lahjasta-
ni rawittaman. ler. zi: 14.

Jos paimen laumastansa murhen pitää,
Paljun cnämmin teet, Icsu! sitä:

Mcill' suot kyllWdcs, lainaat lahiojas.
Sijt' rawitan ne heikot, huonot, rambat.
Me olcm' sinun perimiscs lambaat,

Kautt' kuolemas.



Minun maljani cn ylitsewuotawai-
nen, Ps. 2Z: 5.

armon mcri omat
Sun haawas, ja am' suowat

Rnnsasia wolmaa meill'.
Ne kuin sinn' ustaldawat
Suld' awnn alat' saamat,

EP' mitä waiwa olis hcill'.



Iss mi.n» waellaistn «hdistuxen ?e,
ffella, nijns wirwotat minua.

Ps. IZB- 7.

Sun lohdutusmö suloisia
Saan hawait' ahdisiuxesa;
Kost" murhe maahan waiwuttaa,
Nijn sinun rauhas winvottaa,



Hywä on olla karsiwällisna, ,a Her-ralda apua tsiwoa. Wal, W. 3: 26,.

Äh! sun mieles, Icsuxeni!
Ahdistettu anqarast'

. Kuollun fiwust' kalkemst'
Anna am' oll' cdesänl;

Sä kuin kannoit wclkani,
Katso annos puoleeni!



RaiM teidän päänne h!uxet owat lue«
iut. Mattl). 10: 30.

Ei mimlll' muuta tapahdu,
Kllin Iwma!' suoda taitaa,-

Ia minull' hywäx' ftwisiuu.
Nijnluin hän kaikki laittaa,

I> nijntuin hän muu johdattaa,
.

saan ma sitä hawaita
lu>lr' sangn autuaxi.



Niille,, jotka Jumalala rakastamat,
kaikti kappcilrt ynnä kään-dywät. Nom. 8: 28.

Sa näet, ticdat myös fpll' itse,
O M taynans armoa!

Mik' hyödptlää, mik' wahingoitsce
Mu., heittoo' föyhaa tomua.long's »valitsit aumas lie,

Sill' asian toimitat scl.



Katso! minä seison owesa ja kolkutan.
Ilm. K. 3: 20.

'

O minun Kumngcm'! kuk' on sun
wertas täällä?

Kell' on se oikeus mun sydämeni
päälle?

Kell' maxaa se nijn suurt' nijn
werist' kipua?

Ah! tule S«lhmftn! ja am
minusa!



Jos joku minun ääneni kuulee, ja a,
lvaa ovien, sen t>'gö niinä tahoon
sisälle mennä, ia piräa chtollista hä-
nen kansiansa, ja hän minun kansia»
ni, Ilm. K. z: 20.

Mollisi' tule pitämään
Eun raadollists tausta.

Ett' haawain wirta sydämen
Sptpttäis wcimallansa.



Anna kafwss paistaa, «ijn wv au»
tetuxi. tulemme. Ps. 80: 8-

Katsannoillans
Hän armosans

Wahwisiaa minua tlennce;
Jos muld' puuttuu lohdutus?',

slijn hnn paras liince.



«56
Minä kyllä tiedän mitkä teistä minun

ajatureni oivat, rauhan ja ei mur-
he,, ajaturet. ler. 29: 11.

O Herran ajatuna
Nijt' aiwan suloisita!

Kuin ne on tapnäns armoa!
Wahwcmmat an ffurita;

- Ne sieluamme itse t yös'
Painamat tomuun asti
Kostewasti,

Ia niis' on puna m»ös
Lohdutust' runsahasti.



walwokat ja rukoilkat. Math. 26: 41.
Turmeluxen on se sywi»,

Kädelläs mua taluta;
Sinä tunnet mun nijn hywin

Sydämeni puolesta,
Kuin myös ruumin huonon majan

Aut' ett' tämän armon ajan"
Rukoilisin, walwoifin,
S.null' ilox' olisin.



Joka loppuun asti wahwana pysvy,
httn tulee aumaxi. Matth. ic>.: 22.

lost' el mikään
Mun sydändän'

Sinusta «vieroittaisi!
Suo c<st' waelluxeni
Sinus lopctcnsin!



Natso, joka Israelia warjelee, ei.se
torku eli makaa. Ps. 121: 4.
Kpll' Herra walwoo nukk«isan'

Ia murhen pitää ticnnce;
Ain' joka aamu maistaa saan

Kuing' suloinen hau lienee.
Paits' apuans, lohdalustans,

Jo aitaa ol'sin hukkuu'.
Kaikk' tatoo ain', Armonsa lvahl

Pyspppi sugust' sulilun.



Sinä «les minun sieluni spdamelliscstl
»vapahtanut. Esa. Z3: 17.

Ming' liitoxcn
Saa Ystawan'?

Mitä bäfs' annan jällen
lost' lai,t' wcren pisarat

Kijtost' toisit hällm!



Sinä olet minun Jumalani hamasiu
äiti» kohdusta. Ps. 22: 11,

lesuxcn uskollisuus suuri
Ei sningan lopu ijäisest';

Se nähdään minustakin juuri
Nijn aiwan silmän nähtäwäfi',

lost nimellensä lorkia
Ain' lljtoö/ kunnia '



?2
Sinä pidät käte« minun päälläni,

Ps. izy: 5.

sllä pääsi' koffacm sydändän'
Sun kasisiäs, mun lesuxcn'!
Ann' alat' minun hawaim,
KulnZ' lembiäst' tahd«t armahtaa.



NMä «nnoin senanöejcj. 4M05.^i4:30.
Jos tunnustamme shndim' a!n',
3?ijns', hurstas, hvwa, laupiain,
Meit' päästät synnin melasta,
Ia wapahdat sm mallasta.
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Jos teidän syndinne weriruffiat olisit,

nijn Heidin pitä lumi walkiaxi tu-
leman. Esa. i: iZ.
Sun weres, jongas meill' am'soisit.'Se on nijn siiurest' woimasia,
Ett' tämä wirta yxin woisi
Mailman kaiken puhdistaa.
Saatanan pauloist' pelastua,
Ia elmnätä lahjoittaa.



HZn parandaa muretut sydZmet,^ja
sitoo heidän kipunsa. Psal. 147.: 3.

lesmen tygö rlennä,
Sill' llus' on armonsa.

Kpll' hän niin laittaa ticnnee.
Ett' kijtoxcn suld' saa.

Hän näkee haawas wiclä,
Ia tietää hywin sen,

Mik' on tuin lxlpottelee
Kipuja sairaallen.



2lnss, mitä minä annan sinulle»
i. Kun. z: 5.,

Minua sairasi' syndisi' sinä.
lesu! terweex' tehdä woit;

Lääkityst' suld' kerjään minä,
Wasioin faikkij' wahingoit'

Zladamisia pcrityit,
DmiN' sunncill' lisätyit':

Weres sielun prijssottakon!
Taudeifians sen parandakon!



Hänen sydamens halun Sinä annsst
hänelle; Ps. 21: Z.

Mun sielun' toiwoo ystäwänsä päälle
Ia hukkaan ei hän suingan toiwo

täällä;
Hän auttaa sieluu' ja myös rumista,

Hän suruist' sydändäni joka erä,
Kost' harrastaa Immanuclins perään,

Its' lohduttaa.
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Aijtetty olkon Jumala, joka ei hyljaa
minun rukoustani; eikä käännä lau-
piuttansa pois minusta. Ps. 66: 20.

En woi kpll' kiittää sinua,
Niin rakkaasi' holhut minua.
Mna kuulet, siunaat ulits stn.Kuin Sinuld' nikoill' vmmärran.^



Tietkäat ettet te ole katowaisella ho-
pialla eli kullalla lunastetut teidän
turhasta menostanne, jonga te I<
säin säädystä saitte: waan kalliilla
thristuxen rverella. i ffct. l: 18, 19.
lesus on mahdollinen ratki,

Tehdäxcm' lijttoa ftn pääll'
Ett' raiskana pidämme kaikki

Mailman turhat himot tääll', >"

Ia sen perään waan pyriimme,
Ett' kruunun woittms sielumme.



Mailma katos ia hänen himonsa.
i loh. 2: 17.

Karfot' mun spdämesian',
Mailman, lihan miel';

Ett' sinun sisäll' päästän,
Eng' sinuld' siaa kiett'.

Wlun lesuxeni aut'
Sull' kunniax' elämähän
Ia hedelmöitsemähän;

Mua ostit weres kautt'.



HHn on haawoitettu' meidän pahain
tekoimme tähden, ja meidän syn-
dtimme tähden on hän hosuttu,

Esa. 53: 5-
O rakkauttas palawata aiwan!
Kuin Sinun pijnaan wajotti ja

waiwaan.
, Mailinaan siiosium joka minun Petti;'

-Sua lMwoitettiin.



Rangaistus on hänen päalläus, että,
meillä rauha olis. Esa. 53: 5.

Icsiiren waiwain tundoa
Itkulla hartaasi' halaan,

Ei »nikan n'jn mun rauhoita
Kuin pstawyydcns alat'.

Jos hänen wcrcns' prijffottaa
Sydänd', kost' mulhe rcpii,
Walkcnepi

Mun siclim' ilosta,
Ia rauha lcwcncpi.



Se Zola webellä sa werellä tulee, on
lesus Christus. i loh. 5: 6.

Mun Icsuxeni kuollem
Wcri juoxce ja mesi:!

Se sielun janon sammuttaa/
Sielun' ia ruuniisi' prsee.

O »virta runsas awojom!
Saamen' sinua halaa,
Peräas palaa;

O'lähde wcrratoin!
Uut' naulitsen sua alat'.



Teidän pitää ammundaman wettä ilol«la, autuuden lähteistä. Esa. 12: 3.
Sä autuuden',

f O lesuxen!
Sun haawas lähteet omat,

lolka iokapäiwä meill'
Wirwotuxen.suomat.



Hänen hikensä oli nijnkuin weren pi,
sarat, jotka maan päälle putoifit.

Llck. 12: 44.

Niin »nond' kuin wuosi werespisarata,
Nijn mond' kuin, itkit k>)pncld' kätke»

rata.
Niin moni alat' rukoilep! aani

Mun edestäni.



Ie oletta käyneet prijstotus weren ty-
gö. Ebr. 12: 24.

O! hänen wertans'armasta
Ratk' janoo sydämen!»

Wmvottawij' Täst' wirrasia
Pisaroit' saadaxeni.

O! talä alinomaisesi'
Ia aiwan sydämellisesi'

Himoitstn, itawbAftn.
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Me rakastamme hänbä, silla Hän ra-

kasti meitä ensiu. i Ich. 4: iy.

Se rakkaar' sydämmi
WakewD' kaändapi,

Ett' lesus edestäni
Rakkaasi! kuolecp!,

Ia p)"N wcrens' kautta
Mua autuaxi auttaa,

Aias,ia i^aisest'.



- Jolle paHs anderi annettiin, hän pal^
jc> rakasti. Luc. 7: 47.

lot' enammm, si)nd!sicn Ysiawä!
Sä andcr' annat meillen.

Niin sitä cnämmin myös me
Sua rafassamme Mcn'.

Me syndisist' olcm' suurimmat.
Sentähden armoo' meill' lahjoitat,

Sua hattaast' rakastamaan.



Minä tunnustan Herralle minun pa»
hattfkoni. Ys. 32: 5.

Jos itses kaikisa syypäänä p!dät,
Nijn haawoille tien awojoimcn löydät»



yo
Sinä, kuulet'rukonxen, scntähden tulee

kaikN liha sinun t>'gZS. - Ps> 65: 3.

Elköst' lesus lohduiusi' ain' ole suon',
Kuins itkenyt jälrehens olet?

Kost' bän sinun hilkkahan andanut on
Rukousta lähettää puvlcms?

Kost' armoa anderi andamust wicl'
Kyyneleillä olisit etsinyt tääll',

Ett' händ' ol'si walmiixi loytän'
Sull' kaikkia andcxi andamaani
Etkös häneld' puhdistust' myös ole saan',

Kost' sitä waan sietus on ppytän?



RaiM minun luuni sankaan: Hcr«
ra, l'nka on! sinun Ps.
35: !"-

OngosiH Iksurcn wcrfalsi' täall' maasg
LöpttMpf, tailk' yllM'

Me wasiaamm': Ei.



Nuinga kallis on sinun hywypbes.
Jumala; että ihmisten lapset sinunsijpeis marjon ai» «staldamat. Ps.Z6:B.

Hän yxlnän'
On siclulscn'

Lohdun,?, nuilhcsM!;
Ia mun ustallnxcni,

Aiwan aiuo^n!.



Minä näjin heidän tiensä, paransin
heidän ja lohdutin heitä. Esa. 57:18-

Se joka, senkaltaisna kuin hän iisens
löytää,

Icsussa lähenee wuodattam fyynclcitä,
Eill' bänen wercns' ja knrsimisens'
Q» kallis laatitps sielull' ja Wämclle.



Jumala armahda minun syndisen
päälleni. Luc. iZ: 13.

Täc.ll' seison köuhä minH
Ratk' wihanalainen.

Armahda, Hcrra Sinä!
Pilolccni faswos käänn'.



Pitakaät hywä omatundc».
i Pet. Z: 16.

E! mikään luondokappal' täall'
Woi hywaä tundoo' andaa meill';
Paits' hywaa omatundoa
Kaitt' il» kuiteng' katoa.



y 6Näytämme hänen tygonsä pnistotetut
meidän sydämisämme pahasta oma»
sta tunnosta. Ebr. 10: 22.

Sun lasias pnjssot' wcrclläs,
Ku!n halull' langee etcbes,
Sill' wercll' pphäll'
Luin sielun haawat parandass.



Hänen sieluna asuu hywyydesä.
Ps. 25: 13.

O. mitä meill' lesuxen weresa wa:M>«
sictciin!

Me hänm »vanhurskauteensa puetettiin:'
Joit' etseim'. kcmwan Waan'turhaan

aiwan,
N'/t' wiimein ilolla lesuxen haawoisa

.
löps.'m. '



Hänen haawainsa kautta olemma me
parntut. Esa. 53: 5.

Wijs' ombi niit'
Armon lähteit'

loist' ban meill' rauhan lainaa..
Jos elämme,
Jos kuolemme,

Ne lohduttamat aina..



-Hän on meidän edestämme kuollut,
että jos me walwomme eli makaam-
me, me ynnä hänen kansans eläi-
simme. Thctz. 5: 10.

Nyt ustowaisim mieli paloa''
Armuron yljän, ha,nuoisa.

Ia tumg' he uöt ja paiwät alat'
Ä.aMisit hauell' kelwata,

Kuiii heicä 'uollast' »vapahti,
Autuuiem armost' joydatti.



Sinun minä olen, auta minua»
Ps. "y: 94»

Kulng' Herran omat licncm'?
Kost' alat' sicluam'

Käsiiäln' '/andaa tiennem'.
Koht' aamull' nosinam'

lesusia lukollemme,
Ett' myös sill' paiwallä

Kaikk f.Unnä's' astelemmeSuosiux' hänelle.



Vatso, minK olen teidän kansianne jo'
kapaiwa mailman loppuun asti»

Mach. 28: 20.

Ruumiin silmill' tääll' tosin emme' saa
Sun kaswojas nähdä suloisia,
Sielumme Sua kuiteng' saa hawait' kyllL,
Tunouwaisest' taidat ilmanduu' meille,

Näkymätä.



Läsnä on Herra kaikkia jotka handä
aurexs liuutawat. Ps. 145: 18.

O lEsu! ilmoit' sulusscni
silloisin;

On' olio mun luin l)llarcni,
Hn!n kuoffvsnö suu näkisin.

Tui' ihanaisin Mäwän'
Kuir. lvcico annoit ci?csiäll'.



Hän tcmmais' minun nlos: silla Hän
nucllstxi minuun. Ps. 18" 20.

Sijt' llstos ctt's mun walitsit!
En ticda misä sanon sm',

Kost' itseheni nuncn:
lost' oämll' ilox' tulisin!
Ia kaiiist' wjsiä pääsisin,

Joisi' muihe mull' ja hänellä



Nmnga kalliit swat minun ebcsiini,
Jumala! sinun ajmuxesi? kuinga
fuuri on heidän lukunsa. Ps. iZ?:'?,

Olin kalliit rauhan aiatuxes,
Täätt' ankkurimme owat ne.

Sir' kuin me jalkm lupauxcs
Sna. rakas lesti! näemme,

Ia wiela taiwaas lakkamat'
Ne aina owat kalliimmat.



Naiw teidsn murhenne pangaat hä-
nen päällensä. I Pe». 5: 7.

Scn kuin rasittaa sinua,
Sm kuin suld' taitaa puuttua,

Scn kaiken Icsus tietää;
Kost" murhe siis tuleepi pääll',
Kuin lapsi silloin ajattcl':

Kvll' hän kaikt' bpwin päättää.

Ettei sitä tehdä woi mitään.
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Alimmaisen oikia käsi woi kaikki muut-

taa., Vs. 77: 11. -..

O sielu! olc oman?',
Ann' ilscs hämn huomans.

Kuin armosi' sinun loi;
Wafaistsi' uffo sinn,
Kl)«' tahallinen

Kailisa sinua auttaa woi.



i°7Minä tulin sytyttämään tulda maan
päälle, ja mit> minä tahdon, waan
eitä st jc> palaisi Luc. 12: 49.

O! Icsuxcn rakkaus kuolemaan ast''
Kn, meicä lunastaisa, palan';.

Hän wcrta myös hikoili angarimmasf/
" Nijn hartaast' on autunttam' haiaann'.

Jos emme täst' elämään wirkoa wicl',
Jollei siitä woiccta sielu.ja wiel.

Jollei sydän sytysiit' ikään;
O! ming' sitä sitt' pitä maituttaman?
Ia totisesi', sitt' pitä tunnustaman,

Ettei sitä tehdä woi mitään.



Christuxen rakkaus waatii meits.
2 Col. 5: 14.

Kuin lesuxemme lakkaus
Nn sydamisam alat' uus',

Nijn perustus on töytty.
Gitt' talMns parhax' tutaan tääll'.
Se makaa sydämemme paäll', "

Sinn' ombi mielem' knatty.
Käymme nun Tcillans ain'.
Johdatusta, Warjelusta

Sieluillemme
Nautltsem jg ruumiillemme



Mnä tahdon ottaa pois kiwisen sydä-
men heidän lihastansa. Hes. ii! ly.

> Sydämen kowuus pehnnt' nijn
Ia mielen' taiwut kans,

Ett' fatumuxcn kpyncliin
Sulaisin kokoncms.



Ahdistettua ja särjettyä et si«
.

na Jumala hyljäa. Ms. 51: i^.

Kiwust' lesureni
Halaa sydämeni

Svwaa lljkmusi'!
Tikein tainiutcttaa.
Ia nijn rauhoitcttaa, -

Ett' se näkyis must'!Prijskotusi' ja kaunistust'Wercns suokon sielulleni,
Ia muös ruumiilleni!



Minun fpdämeni haNee laupiudesta hä-
nen kohtaansa, että minä l-'air>n ar-
mahdan hända, sanoo Herra. Icr.Z I:2a.

Awaatux' syndisille jää
Sydamcns ralas alat',

Kuintz' olet tule, katsele
Kuing' rindans' puolccs palon'.

Ei wihcljäiiuydcs su« täätt'
' Autuudest' ulos sulje.
les waan tugönsä totisell'

Armonsa himoll' kuljet.



Joka m!nun t>>göni tulee, sitä ett mi-nä heitä ulos. loh. 6: Z7. .

Te I<suxen tpgö saatt' tulla fcnlaift
na fu!n lienctt',

Hän ottaa teit' wastaan ja auttaa
koff' halull' limnätt',

Wattk' wlheliäistt Ia syno,'set
Kuing' ol'sute, tahtoo hän kultengin

armahtaa lcitä.



Li ole rauhaa minun luisani.
3B: .4.

Itsestäs lepoa et saa,
O sielu! rukoil' lesusta,
Ett' pyhäin hckawains wer! sull'
Hpwäxi mahdais oikein tull'.



Reska minä sinua aureni huudan,
nijn Oi»,H kuulet minua ja annat
minun sielulleni suuren wakcwyy--
den, Ps izB,: ?.

Lakaut', l^sureni
Ml!'> iuiwyydcn fip a,

Ia niiniin hucnoon sydänicenl
Sun kallis wcrc/' wuodala.

Ol' iniinia läff' taall' ajasa,
Niinkuin natisin Sinua.



'-'5
Jolla Jumalan poika sn, hänellä ci»

elämä, i loh. 5: 12.

Sc sydän kuin todessa ikawöitsce
Ett' lesust' sais itssä nnntlt',

Ei sill' ole puutosta sc aun-a? lie,
, Hän itse sm matkaan -saatti,
Sill'' kai-t' fuin tas' elosa tarwitaan
Ia niitä taall' parhanimin toiwotan
Se lesuxes runsaasti löptpp.



Nuin Sinä ainoastans minulla olisit,
nijn en minä ensingin sitte taiwasta
eli maaia «ottelis. Ps. ?3: 25.

O! autuat wisiisii olemme ijaisesii,
Jos lelus Cbristus meitt' ombi tetiscsii,
Kuin kaikkein labiain on läbdc parhain,
Sill' siaoin meildä ci mitakan tääll'

puutu.



Jossa Jumalan Hengellä waikutetaan,
ne owat Jumalan lapset. Rom. 8:14»
O Pyhä Hengi! minua johdat'

Sun yhteydcs sisälle,
lesuxen tähden sinus wuodat'

Mun sydämeeni fywälle!
Ia asu, waikut' sielufan'.
Ett' lapsi ol'sin Jumalan.



11F
H.-!gi rukoilee meidän edestämme s<l,
nomattoinilla huidauxiUa. Rom 8:2,6»

Hän Ädbtt sielusii Its' nimi huutelepi,
Ia kost' me rukoilcm, nijn hän myös

Hän rnkouxcmmc niin sow!ttaapi wie!',
Ett' Aiucu tuke nM' »uasiauxexi läällV



humala P'.'h?!wa poiss kaikki
i,ckt ycioän silmistänsä. I'm. K. 21:4.

Hän parahitcn Ncwäir
Sydamcn

Elämän lahtcellä myös hän
Salvahan pa>'anda.ipi.

Wl'doin lulccpi aika sc,
loll' murhcl,

alle jättiimme
Ia faikt' lcwottomuoct.

aiav np^l,«,«.



Tämän nykyisen ajan waiwat e» sl«sen kunnian werta, kuin meille ili
moitctaan. Nom. 8: 18.

Haa päiwall' ilon-wijnaa jaetaban,
Kyyneleen falkin siaan annctaban;
lokaitscsi' lypnelcfi' tuin wuosi täall',
110 ia riemu meille suodaan sicll'.



Rusa kaxi eli kolme tulewat kokoon
minun nimeeni, sijnä minä olen hei?
t>än keskellänsä. Math. 18: 20.

Jumalan lasten osallisuus sinä
Autuutta kaikenlaista olet täynnä!
Osallisuus lydycs hapiäsa.
Osallisuus lewosa iläiscsä,
Osallisuus Jumalan lohoutuxes
Sydämen cnsimäisest' lijkutuxcst'
Osallisuus myös ihmetcldäwasä .

lohdatuxcfam' aias nykyiftfa.



M't3 minä Herralta >ano'n, ssfa" ininä
pyydän: asuarcin Herran hucneesa
taiten clmairanani; että minä. na«
k sin Herra': kauniin Jumalan pal-
welure», ia hänen TempUäns >e,fi«
sin. Ps. 27: 4.
Kuing' ihanaises, Herra sillin!
Enn asuin sias owat nulss's
lois' CdristilNsell' tawall juur!

Sun iansas saapi kvkosn tull'
S iiiillc Herra kunniar',
Ia wuluiM-',



sairaac. Luc. ?: z-,.
long' on lrdan !asitc<Nl,

Soffa st'!'.d! painaavi,,,

OlkoKon nyt lix dnttttu.
Kosta hän taall' löytali sen,
lold' hän pian lääfitääu.



Tyop minun armooni; sillä minUn
woimani on heikoisa wäkewä. 2
Csr. 12: y.

Nyt mielelläni waiwainen
Edcms olen, lesnincn!
Kost' sijt' saan iloit' köyhänä,
Ett' armos heikkois wäfewä.



125^
Tulkaar, sillä kaikki owat wall.iistetttt.

Luc. 14: 17.
Te raadolliset, waiwa^fet!

Tä,m' tutkaat pettamätä,
Uskonne kädet hcikkoiset

Täyttaknät estämatä:
Täätt' hywaan jakoon chditaaN,

Sijs olkaat turwisanne,
Saadesnnne

Weresiä lemxen
Mitä ttild' puuttuu talnne. ,



Andakaat suuta PsZalle. 2:

Langccn ctccr, lesuxem!
Kuin, ratastain minua,

Maxoit edest' syndinu,
loill' wlhoitin Sinua,

O ming' mull' suo ilon se
Että niaaia köMnä

Ristis all en,qcs Utit, .
Ia mun autuuden päälit» '



M kengän we, palwella kahta Hcr-
raa. Math. b: 24.
Mailma jätä ittia,
Lihasta häjysi eriä,

.-lesuxcn tygö itsts fäänn',
Nun autua/' sun tekee hän;.



Rusa teidän tawavanne on, siellä sn
myss meidän sydämemme. Math.
6: 21.
lostas haawas kirjoittaisit,

lesti! sydän pohjaisten!
Gttcn nijtä unohtaisi

INilläan hetkcll eläisän'.
Ole kortein tawarcm',
lofa lepään nininn;

Anna minun puuttces suures .

Armoo löptän jallais juures.



Hän muisti minun nimeni, kosta mi,
nä wiela äitini koHdusa olin. Eja. 49:1.

Hän walitstmistens el kadu yhtän,
Rijn on se« sielu, sen sa olec löytän';
Kost' hän on laupias ja wäkewä,
Nijn ustotun hän kalun warjell'

ticnnee;
Se sijhen jää: Hän uffollinen lienee,

Se sijhen j«ä»



Iloitkaat että tell»an «''menne ow»
kirjsitetul taiwaisa. Luc. io: 2c».

A ja myös O! Walittu Päämm'!
long' päall' ustowat sydämem',

WaMscmisiam' halaamm'
Pyhisä nähdä haawolsas.
Meil' kätke ostolambaitas

Awattuun kplkees <Uat'.



Aumat owat hengellisesti waiwaistt.Math. 5' 3.

Mahdottomat ja huonolftt ratk'
Walissit Sinä, O Ies»! kaltt'
Se mieli sijs meille myös armosi' lainaa,
Hengen töyhppdes ett' pysym aina

Autuudexem'.



Jumala sn plpeitä wastaan; mutts
nöyriille anoaa armon, l
Pet. 5: 5.
Nöyränä pysy mielcsäs

Ec muutoin »le:nmun;
Jos siitä paisut iiscsäl'

Ett' lapsix'
Nijn Saaian sinua peljätM?
Ia epMyxcn herättää,

Sielulles rvaymgoxi.



Li minun aikani ole wielä tullut.
loh. 2: 4.

Hän t!eM oikian ilon hetken,
Ia sen kuin mettä hyödyttää;

Kost' hän, kuin katsoo salaisehen,
Ei löydä meisä wilppiä,.

Niin tulee ranhall', lcwolla,
Enncn kuin woimme ustoa.



'34
Minä tahdon katsoa Herran päälle, ia

minun Autuuderi Jumalala odol,
taa; minun Jumalani on minu»
kuulewa. Mich. ?: 7.

Kost' loppuu oma wakcn!,
En auttaa taida itseeni;
3Njn tulee. Jumal' awnn kans,
Tus runsaat »voimat tullcsans.



hetyret ku?a Anna
nulle andeexi salaiset riksxet.
19: '3.

Laupiax' hän ain' jää ja armollifex'.
Jos waan tunnustan,' ilstm' wiallistr'.
Koht' hän on walmis apuu' osottamaan,
Ruumisi' ia sielua myös parantamaan.



Meillä on EdeSwastaja Isan tp?snä,
lesus Chriftus joka wanhurssas c>n.

i loh. 2: 1.

lollcts' Edes wasiajamme
Olis, lesu suloisin!

Ellei weres kallihin
Puhuis hywää puolestamme

Mihing' raukat hädasäm'
Käannäisimme itsiäm'.



wahwista minun käymiseni sinun s««
nasas, ja ali anns wakiwallan mi»
'nua wallit». !Ps, <i?: »33.

Joka sydänd' fokonans
Andaa Wapa^iajall',

Ia mjn hänm miclens' kans
Saapi armon ajall',

Händä waatii rakkaus
Joka askelella;

Hailell' ombi waellui
Tiellä tasaisella



Herra warjelee ustollisia. Ps. 31: 24»
Kili', pätwill' spdänd'
Sicluu' ja ruumist' warjele,
Kaikisi' sull' wastahakoisist'
Ia minull' wahingollisist'.



Meillä on lunastus hänen werensH
kautta nimittäin syndein anderi an-
damus, hänen armonsa rikkauden
jälken. Epl), i: ?.

Ett' armoo ofottaa ia laupiutta,'
Ia audexandaa sy.idcin paljoutta.
Ett' pamndaa ja suoda rawinnon.
Ett' lohduttaa ja siunata ja kaita,
Ia tehdä sen tuin ysiäwä tehd' taita

Te ilos on^



lesuxen Christuxen Jumalan pojan
»veri puhdistaa meitä kaikesta synni-
stä, i loh. i: 7.

Hän pesee synneistämme
Meit' kalliill' merellä.

Kuin meidän hywäxemme
Haawoisians iuosnut lie;

Hän löytyy lakkamata!
Sijn' rakkauden työs,

Ett' sieluj' puhtaax' saattaa<

Ia laswattelee myö^.



Saata meille apu tustasa: sillä' ihmi»
ften apu on turha. Ps. 60: iz.

Niinkuin ei aitit rakkaat
Läpsii' muistamasi' lakkaa,
Waan suojelemat »ch'tä,
Kuin waara lähet' pyytää-;
Nijn Jumal' laupiambi
Hitcitä rakkahambii'
Mcit' holhoo suojeleepi
Kofl' hätä läheneepi.



'Hiljaisuudella te tuletta autetuxi.!
Esa. 30: 15.

hil-aifuudcs pysyisimme,
Ia hallituxcens tytyisim'.

Tahtonsa alle taipuisimme,
Ia hänen fäsims fatsoisim';

Sill' Jumal' kuin mcit korjais tääll'
Puutoxcm' parhain tietää wiel',.



Ln minä päästä Sinua jolles siunaa
minua, i Mof. 32: 26.

Mun Icsuxcn'!
Its' tule tänn',

Ia sydämeeni paina
Siunaus, jung' minulle

Kuolemafas lainaat.



Minä olen iZankaikkisclla rakkaudella
sinua rakastanut. ler. 31: 3,

Tott' on mull' spndiselle
lesus rakas ratl',

Sill' tipun' otti päällens
Ia sairauden' kaikk'.

Se pilkka, pijna, haawat,
loitt' tähtem' kuoli, hän,

Mun häncll' todistawat
Kallihin olleben.



Mna c>l?n se elZwa leipH, zska tai-
«vaasta alas tuli. loh. b: 51,

Autuudexem' tarpellinen
KMls leipä elämän!

Taiwsast' maan pääli' meille Sins
Lähetetty olet tänn';

Hukkaan tulee sielu se
long' et Sinä ruoka lie:

Sinua sielun isoo aina
Minulle sijs itses lainaa.



Joka syo minun lihani, sa iuo minnn
wereni, hänellä on ijankaikkinen H,
lämä. loh. 6: 54.
Söin lihaas, lesu! totisesti

Ia Sinun wertas juoda sain,
Kpll' mua nyt muistat iloisesti,

Kyll minusa nyt pysyt ain';
Sun wercs, ruumiis kallein
>l)u tawamni korkein»



Minä olen köyhä ja waiwaitten.
Ys. 42: 18.

, Hän wahwisiaapi heiloja.
Lohduttaa armollansa;

Hän andaa werens' pul?ua
Myös heidän puolestansa;
Hän «nsm holhoo sairaamman
Ia sen hän pitää parhambanV

Kuin nöyrimmästi kerjää»



Sinä walmistat minun'woimaNa.
Pf. 18- 42.

Mua wahwisi' ilo»l)engMs
Sc minua lohduttakon!

Mun wcri.hifes, hetkellä
Wiimeisell', wiruttakon!

Ia koff' nljn kelpaa Sinulle,
Lujasa ustos minua w!e

Tääld' walituides seuraan.



Minä tahdon olla teille nijukuin kaste,
että te tukoisttta niinkuin.kukkainen»

Hos. 14: 6.
Ann' weres tähden meidän
Kaswaa ja wiherjöidä,
Ia aina lisätyillä
Sua kijttää hedelmillä.
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Kaftvakaat meidän Herran ja Wapah-,

tajan lesure» Chrisiuren armosa ja
tundemisesa. 2 Pct. 3: 18.
Suo, Herra! että saisim

Paremmin kafwaa ain',
Ustoisim', rakastaisim',

Rippuisim' Sinus niin
Ett' saisim' suloisuUttas
Sydä,nes' alat' tuta,
Ia janot' jättehes.



Herra muista minua sett! armes perä-
stä, jongas kansalles luwannul olet.

Ussollisuudes kaiken tanll'
A,m' tapahluu' mun köyhän pääll',

Sä rakssaamb' äiteit' kaittii'.
Ilosan' ja murhesani
Kokonans annan itlem

Rakkaudclles rntli.



Hsn muistaa lijttotts iiankalkkistM
M 125:8.

Köyhä sydän iloitse,'
Ett' »valittu lienet;

Sillä jong' hän w<ilitfte,
' Sen hcw kätkee tiennee.



Ln minä hellää sinua, sichenasti että
minä kaiM teen, mitä minä finul»
le puhunut olen. i Mos. 28: 15»
Ei hän ikään minua pääsi'

Waan ain' wetää pcräsänsä:
Sielu ricmuitseepi täst'

Ruumis wicl' tääld' mendyänstl
Haudasa saa toiwoa.
Ett' stu lesus NrrWaa.



" 15^
Hpuoret pits walttamän, Za?n?kul<ri
langeman; mutta minun armoni ci piöa
sinustapoikteman,ja minunrauhani liit-
to ei pidä langeman pois; sanoo Hcrrasis«un Armahtajas. Esa< 54: io.

on hänen ncuwonsa
Kuina' kalliit ajatuxensa.'

Just' oikein lundisimme
Ilmoitetut aiwoituxens!Hänen kärsiwällisyydens

On meidän ankkurimme; Pyhät? Hywät
lohdatuxcns, Todisiuxcns Rauhan lljtost';

loss' waan saiö enämmm Most'.



Han meidän syndimme itse uhrais oe
masa ruumisans puuu päällä,

i 2: 24.

Ko,st' spiidi sydano' rasittaa',
Aut' silloin ajattelen

Sun tuolcmata? katkeraa,
Uhrias muistuttelen:

Sä kerran ripuic ristin paäll'/
Spndeini kannoit kuormaa siell'Kuin wiatoin Karitsa.



sän sn lowindo meidän syndeimme
edestä, i loh. 2: 2.j

Kiwussa sijta alat',
loll' minun lunastit,

Sydämeen tundoo' halaan,
Liittiiaxcni sijt';

Sir' ruin, mun Icsuxeni!
Eun. ristis- uniodoll' n.'ict

Wiho^iil'mun silmistäni
WiMeiset kpmnlet.



Joka sanoo itsensä HZnesä
!)ar>.cn pitä nijn waeldanian, kuin
hängin waclsi. i loh. 2:.6.
Sydän fowitcttu Veren kautta,,

loll.' ou.Zumill' rauhans suon',.
Seurain taitaa lohta tuta.

Mitä sopimatoin on.
A!atuxet, sanat ja työt kaikki
Hengen woidct hissilseepi ratti?'

locl' on tpölähinimät, ns
NgktauHeus kcwendää.



Ovpikaat minusta, että minä olen ss,
wia ja nöyrä sydämestä. Math. 11:29.

O lesti! suo '
Sun wwnas jo

Nijn minuun pametuxi,
Että micles minussa

Tulis hawaituxi.



Jumala waikuttaa teisä, sek» tahdon
että toimituxen. Hänen hywän s»o>
sionsa jälkeen. Phil. 2: 13.

Armonsa kuin mäarätöin on
Kuin meisä alkaa ja myös päättää
Eik' käsistänsä päästä meitä,

Sydämen armos »varjelkoon!
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Ilman minuta ette woi mitään tehdsiloh. 's^s.
Emamw', woiinamm' ainoa!

Me oxas cmme ~>.stttt' saa -
Mum', fuin sen,!ong' sudanden' pääss
Gun hanwoittas wuodat«it tääll'. -



Raadolliset fxswit ja rawitaan.
Ps. 22: 27.

Meill' osa iokapäiwä lainaa
Sim' autuuscs luins' ansaitsit.

Ia aut' ett' sydännmme aina
Sun puolees käatyt olisit!Hädäst' ja rakkaudesta

Sun päälles mahdam' latft».



Minä tulin, että heillä pitää elämä ole,
man,jayldäkyllä oleman. Joi). 12:10,
Jos hywii' päiwii' halaat,

Suotuisaa pyydät eloa;
Niin mahdat sinä palaat'

Tain Paimenemme sauman taa,
Tääll' löytämähän tulet
Parasta laidumda, Sen siahan kuinsulle

Soi rapaa mailina.
Tääll' hywyytt' Nlonin terran

Hän meille taritstc;
Sill' Paimenem' «l Herra

Taiwaan taw.n'an ylitse.



Ratsos kuinga hywä fa kuinga suloi-
nen se on, että weljexet sowinnola
keskenans asuwal. Ps. 133: l.

Warjelc suuresi' laupiudest'
Alistuista laumaas, lesuxen'!

KaitcstZ cripuräisuudesi;
Sill' murhenpitos wijmeinen

Tääll' oli lasies yhteys,
Ia tansas pximielisyys,



Uuden kastan minä teille annan, että
te rakastaisiile leimune kcstenanne.

loh. 13: 34.

Sun rakfcmtceZ lijtä,
Sä kaittein rattam taäll'.'!,

Tarkasti kaittij' nijtä,
Joit' tamM lindas Pääll'.



Unna ties Herran halduun, sa toiws
hänen päällensä; kyllä hän sen te,
kee. Ps. 37: 5.

llnn' hänen waldaa pitää,
Kuin ncuwosa on suur',

Kpll' hän nijn itsens käyttää,
Ett' saatiloita juur';

Hän Jumal' ihmellinen
Toimitta suotuisesi'

Asian, josta sinä
Huold' pidät suruisesi'.



Hänen neuwons on ihmellinen, iasenjalosti toimittaa. Esa. 28: 29.-
Ei ballitnxcsansa ruiel'

Hny ole erehtynyt,
long' han tekee toitr' salli! tääll

Se on ain' mcmsiynyt.



Iloitkaat aina Herrasa. Vhil. 4: 4.
Ujoislen minä juur' riemuitsen
Minun Autuuden! ylitse»;
Sill' sulana armon' se pysyy aina,
Ihmellisnä myös laupiudens lainan',

Wsppdcs^



Autuas on se kansa joka ihastua tai-
taa. Ps. 8y: >6.

Ricmuickam fuf!n fijtoxell',
Naut!tkoon mitasansa

Scn kilin mcill' tust«,ll' wcriftll'
Its' 3csus ombi an.sinnn'

losi'< kost' se.lcwii' sielufan,',
Tääll' rulem' autuaxi,
Sowcl!aari,

Myös tääldä kulkeisam',
Taiwcchan asiijaxi.



Zlkäat Jumalan Pyhiä mur'
heUisexi saattako. Eph. 4: zo.
Kost' Pyhän Hengen muistutusta

En ole kuullut mielellän.
Ia tätä hiliaisi' waroitusia

Pois säamiyt olen tpköän;
O mlngä klwun katkeran
Sijt' tundcn' olen tunnosim'.



Nuullaisuus on parembi kuin uhri.
i Sam. »5: 22.

O Pyhä Hengi! sinua nöyräst kiilan.
Ett' holhomises all' mun olet pitän')
Annoo' ja woimaa miimll' wielä lai».'
Ett' olla todest' kuuliainen ain'<



Heidän pitää kaikki lumslalda ope«
tetuxi tuleman. loh. 6: 45.
Jota ei lyitkään tiedot suo.

Sen yhteydens opettaapl;
Se kuin meill' rauhattomuutt' tuo^

Lähyydesänsä fatoapi;
Sij« sitä Tääll' pyytää
Sydän himollans.
Seuraa pitä spndistcn Ystäwän kans.



Herra o»» UsnZ. Ml. 4: s:'

Äost» sydämes, lesu! on
Kansam' laNamata,

Mijn rauhaan ja ilohon
Geuras meitä saattaa.



Natss, se JomalanRaritsa/ joka pois
ottaa mmlman' synnin. loh. i: 2y.

Ett' katsoa Jumalan Karitsan päall'.
Se mcit' tytywäisixi saattaa;

Se murhcttist' mie'Ha myös lohduttaa
tääll',

Kuin suru mcit' ppvtaapi kaataa^
Koff' Icsnxen werta sowittawata
Sydnmem' autuudexens nautita saa,

Kost' hiellans kastellaan sielun,',
Kost' uskolla risiians sl)leil«nme,

Kost' armolla täytctäau sydämemme,
Se perustus on Hengen riemuun..



Ratsokamme lesuxen päälle. Cbr. 12:H.

O Herra lesu! meille suo
luur' wata uston katsando

Sun piinos «muodon päälle.
Kuin »uuodot muut dajottais
Mcit' muotoisexes tekis ratk',

Sun mieles lainais meille.
Suo meill' se,
Ettemme

Tääll' waan kuulis, Päättäis, lnul».
Mutta nautit'

Saisim' nijt' joit' meille laitit.



C>ta itsestäs waari. i Tim. 4: 16.
Aut' yöt ia päiwät walwon joka hctkell',
Ia sitä joukkoo' »vastaan armoos -kätten.
Kuin pimeyden waldatlinnasia
Alati wäjyy tätä tawaraa



N«etelkaat teitänne'Zss te ofetta usss«
fa. 2 Cor. iz: 5.

Kpsp sydän, sinuas,
Tunnek's waiwaistilides

Sinun omas luonnosas,
Spndis ricttaudes?

Timnctkos myös Icslisia
Tulleex' armon wnm?

Dllk's paästöö wesaasta
Löpnnnpt haawoisansa?



Nalkki mitä me toimitamme olet Sinä
meille andttnut. Esa.» 26: >2.

Jos itftllem' kelpaam' katsclles lahjoi' j«
multtost',

Nijn Herran Hengi tuo julki nijn palje
puutost';

Ett' kukin saa luur' iloita,
Kost' taitaa kaittia unhotta pa-ts'

Icsusi'.



Li Christuskan itsellensä lelwannut.
Rom. 15: 3.

Wa!wa!nen olen, heikko, elmsäni,
Q etten kostan kelpais Itselleni!

Warjclc, Icfu! siitä armosa
Ia sinun miclcs minull'lahjoitss.'



Jumalan kansalle on wielä yri lepo
tarjona. Ebr. 4: y.

' Autuas ustoll' elämällä
Haawain päälle rakcndaa,

Sowitetull' sydämellä
Herran tuloo' odottaa;

Hän kuin tahtoo arMasi'
Olla kansamm' loppuun ast.

Laittaa myös ett' kuo-llcsamme
Lepoons' sisäll' tävdä saamme.



lBa-
Se kylmetään heikksudesa, jayloSNFu'

see rväkewxvdesii. i Cor, iZ: 43.
Terwe on siolim puolesi' siellä,
Se joka oli sairas heiko säällä ;<

Jumalan Karitsa, Immanuel
Sicll' kijtost' saapi weistill' ijäifell'. -



Jumala lus minuun puhdas sydän, ja
anna minulle uusi wahwa hengi.

Ps- 51: 12.

Ota svdän ja kaitt' kuin on MuN',
Me olkon, lesu!'foko,inns Sl,ll'.'
Sielun ruumiin puolcst' tahdon oN'

SinllN,
Sun kallis tahlos nyt hallitkoon minun

Puhccn', telon' myös.
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Jos me sanomme, ettei meillä ole syn«

biä, nijn me petämme itsemme. «

loh, i: 8.
Syndincn sydämeni

On, ja pysyypi syndincn;
Waan kuin mun waattcxeni

Suodahan pukuns' wcrincn,
' Niin ci wahitMit' synnit;

Sill' alittaa armoisansMun paras Läkärini Sielua tarpeisans.
Ruumiinsa werens kansaNikusen' parandaa.
Alati haawoisiansa Teluni terwepttä saa»
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Maistajat, ja katsokaa! kuinga Herrs

on suloinen. Ps. 34: y.
O! kuinga sielu iloitsee,
Koff' händä lähcnepi se,

Kuin wuodatt' pyhän werenf'.
Ia niinkuin paras Armas wiel'
Wicraaxi tulee syndisell'.

Kuin itkee hänen perääns'.
Pyhä ain'
Autuain

Ystäwyvdcs, YhteydeZ,
long' me saamme,

Sinuun lmiläm' sulkeisamme.



Minun sieluni hän wirwstaa»
Ps. 23: 3.

O rakkauden suloisuutta!
long' Icsuxes saan nautita;

V armon wirtain kalleutta!
Kuin hän mun päälleni »vuodattaa

O! lohdullisia bywppttäns!
Suun-cmnoscms ja aancsans.



Sinun pitää rakastaman Herraa sinun
lumalatas kaikesta sinun sydämestäs
ja kaikesta sinun sielu stas, ia kaike-
tta sinun woimastas, ja'kaikesta si«
nun mielestäs. Luc. 10: 27.
Suo armos ctt sua Tamaraan', ,

pälwin hartabasti
Wo!malla kaikcll' halaian,

Päiwäni loppun asii.



Hänen käsiensä ei ole rastaat,
i loh. 5: 3.

D Herra! siibcn armoo' lain'
Ett' halull' pidän lastys am';
Autuas lcipscx' suo mun tull',
KM kaikis pjis ilox' full'.



Herra muistaa meitä ja siunaa mei-
tä. P5.115: 12.

Mua siunatkoon
Karus', luin on

Tapettu cdistani.
Ett' ain' iloic' taivalsin

Ma puutosicni.



<l>setch Wnnn ihmelliset hywvydeS,
Sinä niiden Wapahtaja, jolta M»
»mun ustaldanmt. Pf. 17: 7.

Sun hywyydes ja laupnidcs
Mua no»dattafon ajasa,

Ett' maistan jota iilaisuudes
Jumalan rauhaa suloista,

Ia yddcst' päiwäst' toifehcn
Sun haawais tundoo' nautltse»



Heitä sinun surus Herran päälle, hän
sinusta murhen pitäs. Ps. 55: 23.

En ajattomasi' niistä
Murhedif jotka toiste

Taitamat päälle tull'; -

Sun talliir tätcs sallin
Itsiän' aina hallit',

Sill' laitti witis oltt mull.



Hikat mistän murehtiko, waan «l?on
teidän anomuxenne kaikisa asi«>is<»lumalaUe tiettäwä. Phil. 4: H,

Me heikot aina saamme,
Kost' ussos »valitamme,
Laihiat joit' tarwitstmme,
Tääll' ajas eläHxemmt'



o» minun paimeneni, ei minul-
da mitään puutu. Hsal. 2,3: 1.

Maan piirin pääll' ci löydy,iijt',
lotk' rauhoittaa me!t' taidaisit,
TcM' nijtä meille fcwcndän
Kuin ahdistamat shdandn!
Se lohdutuxm yxin saa
lesuxen pyhis haawoisa.



Jumalan waldakunda on wanhurfka«us ja rauha ia ilo pyhaft Hcvgesä»
Rom. 14: 17.

Sun huistaudcs wcr-nm
On pukun' autuallincn,
Sill' Herran cdes scisonen
Koss häncn ctccns pitää mcnn'.



Joka pimeydesa waeldaa, ja ei näe
walkeutta, se toiwokaan Herran ni,
nien päälle, ja luotiakan itsensä lu,
malansa päälle. Esa. 50: ic>.

Wi? pois, o lesti! minust' se
Kuin mieldän tahtoo pimittää,
Ett' sinua jokapäiwä niin,
Kuins olet, katsell' mahdaisin.
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Särjettyä ruoksa ci hänen pidä mur«w>

dama», ja suitsewaista kyntilän sy«
dändä ei pidä hänen sammuttaman.
Esa. 42: 3.

Sun tlmdemises lisaämystä
Eno lesti! mmull' heikollen; ,

?lh! lisää niimlN' pmmai rysiä,
Sun sanas waloo' näkemään;

Ann' nijn niiln nston' wadwisiuu» 1
Ett' tahtos kaitis tupahtuu.



Li >'xitän meistä itsclleNS elä.
Nom- 14: ?>

lost' ci ol!s omanans ainoakan,
'Waan Herralle cläisim ratki!

O! kallisia tawaraa harrastakaw,
Ett' määrämme saawutam kaikki;

Ett' händ' sielus rulimiis kunnioitaisim,
Ia totuut?es rakkautt' hchrjoittainm,

Kost' wijwymme majoisa näisä;
Ett' sielumme halu ja pyynds ol's siin',
Äin' hänen waan tahdosans rippua kijnn'

Ia että se tapahduie meisä.



Jumalan rauha hallitkon teibän ft"dämisänne. Col. Z: 15.
Nauhasas mua wariell' täällä,

Armos osallisuudcs,
Dllesani matkan päällä

Täsä kuolewaisuudls;
Sijhcn asi' ett' kunniax' Smull',
lufa sowitit tääll' minun,

Wcisan fijtosi' ijäistä,
Sun istuimes cdcsä.



PvsyMt Hänesä. , loh. 2: 28.
Niinkuin me ussoll' wasiaan otim hänen,
Niin hänesä waeldaa aina tiennem';
Its' optttafon Hän meit' elämään,
Niinkuin tahtopi ia anoopi hän.



Bäyttäkäat itsenne niinkuin Christuren
, iLwangeliu»niUe soweliason. Phil.

l: 27.
Silmät, forwat, kädet, jalaat,

Sielun woimat mcisä kaitt'
Palawa lesu)'en alat'

Rakkaus HMilkou tatk!
Ett' kaikt'walmiit »M,
Hmgen ääudä kmilifit,

Kaunistaisit oppii' sitä
Jolla lesus lal)joitt' meitä.



Rauhan lumals pphittMn teitä Ls,
esnans. l Thest. 5:2?.
Mua, lesu! pyhit' sielus kautt'/
Ia yhdistymään kansias aut';
Sun ruunnis suo puhdistamaan
Mun sieluan' ja ruumisian'..



Armo olkon teille ja rauha. Ilm.
K. i: 4, -

Amm! Amen!'
Ysiawydes,
Yhteydcs
Meille lainaa,
Kirllaammax' mcill' tule aina!






