
Vhdelle luMllli clle Siellllle
. Pysymlftst alinomaa RuMtzlis.

Ensimmäinen N?:'rsi.
Wc O! lEsu is. «t„dc« ?'.'

laicvckS mun lEsi
nua, Ansios woM.a'. Eill MoftrmL'cki
mun nmne>!U< on, Ia tapnaw,t

silmän, Ak! armol.da lEsu M!wsmc»!man fäal,
Cuin mirua rundcle auculen licl, Iu jano:
lEsus sun ktM-S.

2. Itkcrril silmil mailmaan Mn, Waan
can sit matmisium a»as. Nnn moilman cansta
synnis lwfln, Ennm cuin tU!dorib>,lai?,
udess.mun täyty las jex Ma, Jos whdon mun»
lEsmm lapsi olla, Ia seurata CvNsat Na,".

3. Lama o lEsu! mull Että" <ä,
wän «laman tt-svn. Voittaan co!ct>n»un n l o'«
lifen, Nijrcuinyr mäkma Sangor, En' co». u
l<M' tllittesut wimamäes, Sitt mlis> t' s
CariPn lEsufll mun r'oni 5^)6LTr"!.

4. sarnst.,s armcn awt, On l crft
eas Mmatma, Ahti muin sitliin lipossa On
lEsurm NcrsN minä, Jos mc ilma Ma. kl)ll
YEsus outta, Ma ruwilm Isä din o;aa
ceutta, Hän on yin ainoa cp,n.

s. Salcmin Cavfung j«' ylböl owbf. M-n
sielun riemulla täyM. la, lEsuxm WB myöK
Go'Bachasa.Mun'siclun mclasia saGa, Wan-
hurscaudtn Alrineo lEsu Cbnst, Ma scison nyt
murhm tVl)Nllis, Akl' Al.sios l«l»aan aina.



6. Belialin ojat «nun lEsmn On ymbärlns
kitdonul hsn pllcattin mailmald nijncuin
mekin, Lihllns päiwinä maan päällä. Waan
cojca mun lEsuxen duomiol tule, Silloin wond
sielu kyll wapife, lotc'raadel onlEsufen lambait.

?. O! ihanat wuodet ja armo»päiwät, Cosc lE-suxen pijnaa täällulkin, O! ihanat wijcol ja autuat
Heikel. Cosc Carlhan ristiä muistin, Ne hetket
mun eteeni awais taiwan, Ne liewltil sielun wal«
lian roaiwan, lost Emanuel sua kijtän.

8. lEsuxen Merisen Faanan alla, Mä itzen
nyt cohdasiyus annan, Iahänen laupian caswons
eleen, Mun puutören aicanans cannan, Ö!IE«su suloinen Ilkamichen, Lohdut mun surnintli
sytämmen, Nail wijmeisill mailm«i hettil,

9. Eila ett' lEsus on luwan tulla,"" Duo»
plitzemän coco maan piiri, Hän andapi tullengiij
«öldens jälken, Ia lapsenZ riemulla täyllä, Ah!
lEsu suloinen Armon Isä, Minulle heicolle
lvoimaa lisä, Elt' Tahtos lekisin aina.

»0. Te woiman Engelil elämäin maal,flci
ealwelewoistl Henget, § Te suloiset ihmisten War«
nät, lotc Caritzal kijtbsta laulat, Olcatmun
Leitzajan synnin maasa,Ett' ljäl'sitt' yhdes tas««asa, Ain Händä kijltää saisin.

11. Hestkicl Propheta on kirjoittanut, Cuing»
kalman lalosa ombi,luurkircas paiste jariemun mi«
no.Nhl autuil ostetuil maasta: Tämän näkiff mut»
nm mrös Scephan maina, Cosc ludnn Cansa
hand kiroil surma, Nijn laiwas leimahti awoi.

12. Xystus yx KirconOpellaja,Hän talwanilolla puhu, Ia cuinga ne walitut sielut siellä >

El
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El Jumalan «ftorem suutu. Nyl3Wst!tyl,rackal
mci muistutan leit, Ett' rucoilett' lEsust. cuin
muistan on meit, Cojc «destäm riftisä lippui.

,3. Amos, HERran Prophela sano: Ett'
huone ja maja, § Taas ylösraketan n»?n«

luin enneng;Ne meidän Mummtowal,lolc A»
damis langen on caicki täällä. Näit f<Esus

rakensi ristin päällä. Ia lepytti Isä ns widan.
,4. Elias ollesans läsä elos On mara/el'

sydämell rucoill: Ah! Morat Taiwan wrsi,/äh»
leit, Hän ilmasi juoxtmast esti,'* Wil tulisill
Waunuill läri lääldä, Cofc ttmmatM Taiwa»seen eläwäldä; Näin Rucous hedelmän conda.

, f. Nainin §§Lesten OngEsu-
xell kelwannul aiwan. Rucouren caulta me c<'ic«
ki woitam, Mit' ikänäns nimittä laitan: Ru«
cous luo meil uudet Taimat, Rueous liewillää
«alcki waiwat! Si<s rucoilram oKKrast aina.

,6, Näin nöyrärucous HErran edes On woima
ja hedtlmit' taynäns. Moses hän muinennijncau-
«an rucoill, Ett' wäsyi ja lnngcis maahan, Hänru-
coilnijn cauwanelt'langeis maahan:Nizn pitälE-
sustrucoildaman, Sltt'wasta on rucous cuultu.

l?. Ei se ol> nijn kemia auluor tulla, Cuin
muutamat puh uwat sijtä, WanhurscaS «vapisee
armon lijlos. Ett' usiasti horjahta tahlo. Io«
jocu tääll pahasa erämaasaOn yhdengin heckm

MitzlEsusta, Niin E> geliV ilkcwätT^lwaas.
lZi. Nicodemus j sEH»llxe!d kysyi m.i.ien,

Misä autuus jaelum l ftiso? a palat'
hänen lEsus kW. Ia lapsexi jägcns Ma.
Ei tahdo nyt <ucan lapst olla, Wmm coikill
M mkli amax lulla, Llh «i! ilman parannusta.

19 Ta»
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, 5 Taborin wuorel on hywä IEWs on
kirckana siellä.Wacm mengön e-l'si jocaincnyriitar-
haan, ta smen wuorcl.Mä ymmärrän su<run ja murhen paiwät, Joiden läpitz Jumalan
lapset wät, Sijäll' Isan Euniian Taiwaan.

20. Dr Eremtti oi myös nähnyt, Cuing'yh»
<en
sis'u On HERran tuomioll tullut. Joisi carl
sielu waan aufuif tuli. Muut caick u dotuxen
tuomion cuu'n, Ia Wt in cuolcman cuoppan.

21. Taiwauinen Isa mu>' cunnian HErr,, Mä
duomiöl täymun cantznn,si<l'sinua palwelm täsiala-sin, Sä o!« muliauil:dcn ansain. Mä itken hui-
kiast nyt Ilrcmian ccmtza: Ah! lEsu.AH! lEsu
,«yt armois ota; Jo pedosta ratki raufeen.

22. Haretöin on Sun laupiudes, O! lEsu
Cunnian HErw; Sä Woiton Rublinas Is-
lae!is> Eik syndiset mä Sull kelpo. Min Chri-stityt r.Mt lEsus huutan:Tulcat nyt sisälle
Wa'dacu daan, loc' walmisiettoncatuwilsitluil.

2?. Sentähden mahdammerohkiastsijs Armo-
tygö käydä. Sä Elämän Tie lEsuEIM, Cuin syndim laick maxoit täällä, Ah!«ux m elidi, rucoilem wissist, Mä luowu meiit

suurist syndisist, Waan saaea Caanan Maalle.
24. Evangcliumin zsaarnan caucta Meperiä tai-

damme Taiwan; Aut lEsu ett pääsisimLain al«
d:', loca meitpeljättä aiwan, Sill nuoruden synnit

muisios omat, Waan cuitengin lEftfenWfri.Haawat. Meit' nijstä pelasta taitaa.
2y Nyt täsämun sielun armon lilas, Mä lEsu<

turmaan; Ei mual olapu eik'lohdu-
Wa.Ehk'enmäwi<l'lWBpj«zS»epachomir

muz R<,ttl). z»; ~



Minua waiwal, Slll'catuma?n 'sieluin on If3Tal-
waas. Ah! lEsu mun ustoni wahwist.

26. Ei ole nyt kyynelet silmis enä, Ne IC-sus on Werelläns munitan. Nyt yancalckisex
riemu»wUnax. Cuin luwan on omasta suustans:
Ett'udesa Salemin Caupungisa, Hän tahlopi
kyynelet ilor muutta. Ia caicki ne pojes pyhki.

27. Golgathas lEsus mun wisseytti. Ett'
synnin welasia pääsin. Aul' lEsu ett' eläisin
tahlos lälken, Mun elon chlaon asii, Ett' mol-
lon cautt' culkisin cunnia-siaan, Mun TaiwallKsen Isän maahan! Sitä nöyräsi wwilen Sulda.

28. Remusi ja tulewasiTaiwan ilostMäratki
riemuita mahdan. Täal häwäistyst, pilckaa, mel
karsin paljo, Waan sielun siell'cunnias hohta;
MälEMaMänsitt harpukädes.Ehk' halpa ky»
glen mailman edes: Näin Jumal omians corja.

29.Basunan äänen me caicki cuulem,Cosc'HEr-
ran ÄuomioN tullan, Ne walilut oikiall' puolell'
Isän Sitl' Pawu käsisä seiso > O! ihanat ih«
misien Lapsi wainal, Cuing' caunist te täsä nyt
laulaa laidalt', luur helläll uusill kielill<

30. Mä Halleluja weisat mahdan. Nyt täns
päiwän, Sill lEsus mun ruocklj aw

taiwan mannaN, jasyndini andex anda, Sijs kljtos
sull suloinen sielunOlka, loca ettMinua coscan hyl,
kä,Waan wahwistat Elämän Leiwäll. Amm.

Tsinen wirsi.
Waroilus «hkerutten, (»viimeisinälhmisenPoian pH«>

mini) uscon ia rackauden harjoittamisesa.
W. c. Ah! surutöin coscas synmstö lackat, ,c.

Mh! nostat sielut ylös synnin suossa; Ei fil-
lä tawall taiwan lietä suosia. Ah nostat l

nostat! aica on jo tull;Wai tlkös lchdo nyt.
«an synM Mll.z "' -.JO»



».lEsuren Cuollo tl Nijncau»
«an cuin sun mieles luonollinen Sinne tänn ainasaa raatele/ Jos ell sä hartast armo Ml,.

z. Ah! sielu parca lampus on jo sammun, Elletss wirco uuteen hengen haluun, Waan mielelläs
kyll aina etzckel. mlst longun määrän ilon loylänet.

4. Ia sinäraucka oletwielä pttät luurondumai-
«en, ellei HErra herät. Ia pellät sinu oikein wat>
«oman, Ehristusta Bclialist eroittaman.

s. Ehkä sull myöskin jocu wäloolis.Mn ti sH
«uileng coco armo anois.luur sulast armostHEr-
ean lEsuxm, longtähdens mones sitels pysynet.

6. Mä rucoilen sinua HErra lEsu, Ah! ai-
«nahd.walais, misä oikial nisut Olle, suncallist sie«MN-ptNostas,AH! catzahd' cuileng wihellaisyllä.

7.Kyynells lEsu edesäönyt seison; Armahd'
Meluan, «uin mones reisus Waelda, ilman yhtän
soluulta. Ah lEsu! lEsu minu wirwola.

z. Catz ettei HErran pelco sulda puutu, Coff eH
ffä itzees witlä perät suulu.Elt wanba perind' ma»
«aa sydämes'", Se saastuttaa caick sielun ytimen.

9. Mutt joca hartast lEsust aina etzi. ja lähte
«los penseyden pätzist, Se ombiHEßran jäsen
Mwä, Se hywin elämäns on päättämä.

lo.Se wijmeln iloon tzancaickisehen.nljn wledän
«uinyic wijsasNeitzykäinen.Zong lampu mailmas
«n palanut. Ei coscan silmääns uneen painanut.

n. Catzo jos waaltes omat puhdistetut, Ca-
rltzan Veresf aina uudistetut? Se oxa tuore mii»«apuusa on, Senlähden pyri eltts lang'cuolloon.

, a.Tul' hErralEsu z wäkewydes cantza. Tul'
Faeas Mlkä sinun duomios cantza, Ahcuule lcuule
suuri Jumala, Ah! ole nytkin wielä Auttaja.

*.lM,s.z:»,. f11m.k.?:«4. ,§O»n.e.»»:»o.



s).M! «alais ymmärrylen la myBs mlelm.
Ah! pereä sydämen ja awa kielen, Sun Nimeäs
«incaikiskijltämän, Ah lauta ett joalan liittämän.

«4.lEsuxtN lulo kenen malmin löytä? Ahlsiel»Menäwtlcatäylä, waanrueoil hartast wallstustg
uult'. Ilman sun sydänmits ei toscanmuut'.

if. Ah lEsu! lEfu kerat muwaliudest.jaan»
nawalo armo!i suuresi uudcii. Am ellen enälangels
sinusi pois, Waan tlt ait' siclun sipust woiman jois^

,6. Tul lEsu nyt m,ös berättämään caicki, Ichtvalwomahan salis jou«
roll walituill; Woi! tlleNnytkan wielä taida tull

i?.Sun uudes.laha»
lat'sinu hengen sentähdencaicN
järjen lyö, Sun armos läbden coconans nyt lyö.

18.Ia walais silmän walol oiwanuvel, AhlIG»su nytkin wielä äändän cuuld l, lulwakewydescanK»
sa, sielut lyö: Ett'näkisit cuing pimiä ombl yö,

lg.SijsHErraminuwahwanpidä aina,Etten
elämän <nä synnill' la na. Ah! lEsuwahwi,tha»
<naan loppuun ast, En pelasielux tulsin cuolnnaft,

2o.AH!cuinga>uuriilo laiwtis liene, Eik seha»
luan sinne nyekän mielit. Ab! lEsu auta pijnatz
tähden nyt, Elttn lästcdes enä myt),

Colmas Wirfi.
W. c. A mon L,>on lkngell, ic.

MMö ms nyt Kriclltn. EttsPijnas WIMO
««l" Wokmunsurlian puhdifiazEieoscanvmaft
ansiosta

2. Cosca Hengi sammu pols, pch»
luonb' ol>s Wclmis surman ««tsmsäih Cal»
«van makiax ltttMijän.*

s.
« M. z: »a.



z.Mä macan nyt ftnnisa, HengMes luolloss.
Ah! m lEsu heuitä, lEsu! lEsu lämmitä.

4. lEsu rewi ytimen, Kynnä kylmä sydämen.
Saataoutuaxsynnclstän.Wcres wo!ma anna tänn.

f. Pijrit sielun armnllas, hengen haluun woi«
mallas, Cadonnutta lommosta Etzi ylös korwesta.

6. Wcdä ylös sy,Mt, Langennutta Zionit
Maken, sanas nesicllä, Etten pyydais estellä'. *

?.E» ol' oma hurfcaus, Eoscan fynnist pelastus,
Palcka ombi cadolus, Synnin tähden birmuisus.

B.lEju armahd siMstä.lEsu rucoil edestän,
PyhäHeng i, lEsuCl-r.si. Pelasi synninßab'list,

9. lEsu cuorman kewitä, Paha tundon selitä,
Wcreswoimaanyt halan, suoettän täsiwiel palan,

io. Suo Sun Ujcos käsitän, Hengen wa,
los omistan: Tunnon haawat parataan, Cosc'lEsus käsitltän.

n. Zion waiklast walitta, Ellei Armo hal<
litze; Surkia ombi tilan myös, Ellen ole ar«
«non lyös.

'2 Uusi luondo Christufts, Uudesa cuuliol,
sudes, Löyty Hengen walo uus, Waan ei jär-
jen sccoitus.«z. Ilman Isän f wttämist, Ei ole odot«
«amist, Osallisult' lESUxes, Ei rawindot
Sielulles-

«4. Amen! Killos loppumat, Cunnia suuri
«aucomat, HERRA § minua armahda, El«
len Sieluan' cadota.
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