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/ / Ensimmmäinen.
Weisataan omalla nuotilla.

.e wastauudesta syndhneet Jumalan
lapset, Taistelkaat tääll Herran

wiinamaes, Waikka rastaaxi näkyy teillen
aijallinen waiwa, Ehtoolla palkkanne
maretaa.

2. Te ästen syndyneet ja nuorukaiset,
kaswakaat ustosa lesuren paal, Silla uö-
kowaiset on wijna puun oxat, Kaswawat
hedelmita wijna puis.

3. Te hariaantuneet Christityt ristin
tiellä, lesuxen afielia seuratkaat, Uston
kilwel ja hengen miekal, Wihoollista was-
taan sotilaat.

4. Silla Israelin kansa täal Koo-
seenin maalla, Huokaten suuresa orjuudes,
Sillä pimeyden päämies Kuningas Fara-
on, Waiwaa ja ahdistaa palwelians kans.
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5. Mutta Herran kansaa ei woi kaa-
taa, Koko pimeyden, walda slmr,, Sillä
kunnian Kuningas elämän pääruhtinas,
Jumalan poika lesu Christ.'

-6. Hän on jo perkeleen pään rikki pol-
kenut, Helwetin kahleilla sitonut, Hän on
kaikkiwaldias lvahwa sangar, Siunattu
waimon siemen.

7. Iloisanne olkaat te ostetut lampaat,
Paimenenna lesuxen laituumel, Hän it-sens teillen kokonanö andaa, RuumUlHns
ruokkii ja rawitsee, Hän werellänsä vywl
puhtaaxi pesee, Ia uudella armolla
uudistaa.

8. Hän teitä «vanhurskauden pugulla
pukee, ja autuuden hameella werhoottaa,
Täs maailman korwes ja Pääpelin maal-
la, Aika on lyhyt ja ikäwä.

9. Mutta ajallises kuolemas annettaan
meillen, Paljota parempi elämä, Uudet
Taiwaat ja uudet maat, Uudesa lerusale-misa, Abrahaamin helmas ja walituivenseuras, Taiwaan iloon ihanaan.

10. Sitte me näihin karitsan häihin,
Ilolla sisällen wihijtään, Morsiamet on
puku jakunman Kruunu, Puhtaammasta
silkistä ja kullasta, Morsian rawitaan Tai-
waan mannal, Hekumal kuin wirral juote-
taan.

11. Nyt wasta Trottningi ja Salomon
kunnia nähdään, Waikk n aijasa luullut
nrjn, Nyt kuuluu weisu ja kandelein soitto,
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Ia karitsallen weisataan iloista woittöo
Engelein wirsil uusilla kielil, Palmut
kastia pauhaawat.

12. Nyt saadan nähdä Jumalan kas-
wot, Kirkkaammasti paistaa kuin Aurin-
go, Taiwasten Taiwaat ja ylimmäiset
Taiwaat, Jumalan kunnialla täytetään.

13. Tuhannen tuhatta Engeliä siela,
Sata kerta tuhannen palwelewat häntä,
Walituiden paljous ja kruunatut pyhät.
Karitsan istuimen ympäril, Iloitaan ja
riemuitaan hekumasta juowutaan, Karit-san kunniata katsellaan.

14. Kaikki on kaunijt nuoret ja ter-
weet, Kirkkaammasti klildä kuin Auringo,
nyt on pois rijsuttu turmeldu puku, Ada-
min perindö wiheljaisyys, Ei nyt wää ra-
sita kutsumisen kuorma, Ei nyt enää wi-
hollisen oriana olla.

15. Kiitos sullen Isä kuin Adamin
päällen, Edenin Paratijsis armahdit, Kii-
tos sullen lesu kuin Adamin lapsillen
ansaitsi autuuden Taiwaasa, Werisella
hiellä tuflal ja pijnal, Dlemma kaikki
ostetut. ,

16. Kijtos sillen hywäl henget Pyhäl,
Kolminaisuudet korkial, minulda ja muil-
da lunastetuilda, Kiitos ja kunnia ijäti
Amen.



' /A Toinen.
1. Christe lEsu ainoa, Mulle armoö

lainaa, Sydämmeni painaa; Että woisin
totta Synnit ylitse woittaa Anna armos'
koittaa.

2. Aut' minua Herra, Että pääsisin
kerran Läpitse wirran Sen synkiän
kuohun, Helwetin pauhun Jonka keskell'
minä jouduin.

3. Rikoxet suuret Wanhat ja nuoret
Niin myös ne tuoreet Joita tehnyt lienen,
Kautta Pirun juonen, Anteex'Jumal'mi-
null' suonee.

4. Lunastajan' Asu, Sinä holhojani
lvisu Alä päältäni riisu Sinun ansios'
kaapu Suo armos' apuu, Pyhi pois sielu-stani kipu.

5. En yhtään löynnyt Enkä maail-
mas tiennyt Josta apu lienee Paitsi lesu
sinua; Toiwon ettes minua; Sitt' kiitän
wiela Sinua.

6. Tahdon siis totta Sinun päälles
luottaa, Ia toiwoni liittää; Rukoile nöy-
räsi' Ettäs minust' köyhast' Murheen pitä-
sit laupiaasi'.

7. Herran suuri piina, Se weri iha-
na, Joka juoree aina Meidän synteimme
tähden Kärseit kyllä nähden Sillä piinal-
las meit' autuaax' tehden.
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8 D kuinga monta Kyllä werisuonta
Ia synnin juonta Sinä lesu tarseit
Kowin kyllä weriset Kylkes' on keihäät
pistetty.

9. Mutta lesu tätä Apua mielesäs
pidä Kosta kuoleman hätä Mun päälleni
laanduu, Koroin kyllä tunkee Itkusi' mi-
nua ilon änkää.

10. Ah, Herra hurskas, Holho minua
tuflas Kautta sinun kunnias Synnit
meitä estää Elämään päästä Piinas kautta
helwetistä.

11. Niin sanoit sinä, Että pääsisin
minä Wapaari siinä Että weres woimalla
Ia piinalla kotvalla Synnist' meit' päästit
irralle.

12. Päällisex iloit Mahdan myös
rimuit' Että synnit pois ottaa, Ia lesu
Christe Kuin meitä kaitset Synnistä meitä
päästit itse.

13. O, jos peljättänee Meitä syntim-
me, Kyllä sammuttanee Christuxen weri
Joka hänestä erii Jonka kautta saamm'
autuuden perii.

14. Jos tahdot kääntää Sydämmen'
wäntää Kuulla Herran ääntä Waikka
synti on kantaa Rastas kuin santaa Kyllä
lesu ilon antaa.

15.



15. Katso, tuhka multa Kuins kan->
nat kulta Et kärsi tulta Langeet kuin
heinä Et kärsi enää, Maas mullax mätä-
net sinä.

16. Ah, Herra hurflas Kuin olet
tcnwaaö', Minä suures' waiwas' Nyt huu-dan tykös' Auta minua ylös Pyhi pois
syntini myös.

17. Muita vlis wielä Jos saisinelää O, lEsu täällä Anon siis sulta
Ettes pois multa ottaiö sinun sanaskulta.

18. Luojelle Isäll' lesuxell' Pojall'
Ia Pyhäll Hengell' Ylistys olkoon Kun-
nia tulkoon, Hän meitä aina myös kuul-
kohon.

19. Jos wirteni päätän Ia toiwoni
liitän Engä epäile mitään Waikka et sinä,,
luule Kyllä Jumala kuulee Ia wiimmen
minun awuxeni tulee.

20. Nyt lEsu kuulkoon Ia läsnä
olkoon Tästä hänelle tulkoon Ylistys
suuri, Yxinäns juuri, Amen sanokam
wcmha ja nuori.


