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Uhri-Altar.
1 Laulu.

Adam, Mewa, Nain, Koah.
"Minä Herra tahdon tutkia

"sydämen ja koetella munaskuut,
"ja annankullengin teittensä jät-
"keen, ja töittensä hedelmän jäl-
"teen." lerem. 17: 10.

'Verra ja Zebaot ihmisen loi juur kuwansa jälkeen;
Eloh' jo Edenin tarhass sill' ihmisell puolison antoi.
Luojan ja Herransa armo', saiwat he nautita yhdesi»
Luomisen ihme ja kruunu Adam siell' Edenisi oli
Kaiketi kaunis ja ihana oi' myös Hewa siell miehensä

siwull:
Kaliin jn kaunin kucklunen ol' hän Adamin rinnall,
Hengensä yhteytt molemmat koht jo silmissä tunsit;
Suur ja ikuinen lemme se silmissä izensä ilmoitt',
Liitetyt sielut ne puhetta paitz siell silmillä puhuit,
Pelwoll ne waltiat lejon ja tiger ihmistä kazoit;
Kaicki elämät tietä ne Edenisi herrallens andoit
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Ihminen ihastui päiwän ja luomisen suloisesi muo-
dost,

Mutt' niin sorjassa tilasi ja paikasi siell', sydämet
paisut!

Saatan' se ihmisen tunsi ja hänen rohkiax saattoi.
Ihminen langeis-, koska se neuwon Saatanald otti;.
Sorja ol' kieletty puu, waan hedelmäns ihmisell sur-^

Man

Saattoi, ja myös niit kielletyit himoizi ihmisen silmät'.
Ize oi' wihattu Saatan jo langennut taiwahast maa-

han;
Saatan' se yrtien tarhasi jo karehti ihmisen onni',
Kuckaisten keskell waels o! kateus kärmehen muodosi.
Ah! arinahan ihmisen waimon se kawala kateus woitti.
Ia armainen Hewa hand' murheen jälestä weti.
Huckui nyt Edenin onni, kosk Zebaot kiroisi kuwans!
Hewa ja Adami ajettin mailinaan Edenist ijax!
Weljensä murhaisi Kain ja weri se kostoa huusi.
Kirott' ja merkitty Kain koht pakens isänsä tienoild.
Synti se sumusi julmasti juurtui, ja wihastui Taiwas.
Koht taiwahan ackunat aukenit, ja wedet ne paisuit:
Nelj' kymmend yötä ja päiwaä satoi ain taiwahast

wettä,
Nuoretkin kaicki Aasian tienoill ne peitettiin wedell!
Kuu ja paiwä ja tahel he olil ain peitetyt pilwild;
Miehet ja naiset, lapset ja laumat huckuwat wedesi!
Ainoast Noah, se hurskas, joka ain ol' kuulenut Herraa
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Ol' tasi yhteisesi hädasi pelast'nut izcns ja perhens.

Hän hongaisesi arkisi siell waelsi wesien päällä;
Kolm-kymmend kyynärät oli sen korkeus pohjasta

kattoon,
Wis-kymmcnd kyynärät oli sen lewcys siwusta siwuun;
Wiis-sataa kynärat oli sen pituus keulasta keulaan.
Siina ol' Noahi rackahan suguns' jakarjansa kanssa.
Dl'' täsi

duist,
lotk' siin' yhteisesi wesien waarasi' sait turwata sinne:
Nämät ne löysit Noahin arkisi kaick awun ja lurwan.
Tässä ol' rauha, ja Noah se arkisi Kuningas oli.
Noah, joka waels.' ain Herransa turwasi ja pelwosi,
Rukoil tott Herralda apu' ja armo' sywyydcn päällä'
''Zebaot,'' puhui Noahi laphe'ill, Hamell ja Semill-
Tyhjast on tehnyt maan ja medet ja> kirckaat tähet,
Zebaot Elohe hukuttaa woip woimalla kaicki;
Hänell on woima jota arwaa ihminen ei moi;.
Herramme Elohen woima, se kuuluu jokaises'paikasi
Suur on Elohen woima ja walta täällä ja ylhäll:
Elohe warjeli meitä,, ja uskom me Elohen päälle
Suuri-on Elohen woima ja walta täällä ja ylhäll.
Olkamme uskosi! Eloh ja Eloh on turmamme täällä;
Maassa ja piimisi ja taiwasten taiwahasi kuulup sen

'woima

Di-johdata Eloh! sywäld wedeld' mcit' kuiwalle jäl-
leen,



Ett' me pyhällä wuorell Sull uhri' saisimme kantaa.
Ett'Sun apu' ja hurskautt maan paäll' muistaisin?

aina."
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Uhri-Altar.
2 Laulu.

Soahin arcki seisahtuu Nraratin
wuorell.

"Hän notkisti taiwat ja as-
"tui alas: ja syngiä rimeys oli
"Hänen jalkainsa alla."

Ps. 18: w.

3loah nam rukoili toiwosi ja pelwosi syngiäll ajall.
Nelj-kymmend yötä meri se ftdest' alati nousi;
Mutta raskahat sumut ne hajoisit: sate se lackais.
Paiwän suloinen muodo se rupeisi näkymän pilwisi:
Wedet ne seisoit; lounassa syntyi koht wäkewä tuuli.
Tuuli se suurella woimall wedet ne aalloina ajoi;
Meren sen awaran aallot koht tuulesi suurexi kas?

woit,
Painawa, hongaincn arcki se kulki nyt aalloen woimall.
Arcki se aalloin kansi nousi ja wajuis se pohjan

pain kulki.
Kuohuwall wedell' tok Noah jo arkunsa ackunan

awais;
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Kaarnen arkista lask', sill aika jo Maxi tuli
Lens se kahdelle haarall, waan ei löytänyt maata.
Wiicko wiell kului, ja Noahi kyyhkyisen arkista laski.
Kauar se lens, waan palais koht takaisin mereldä

jälleen,
Koska se lennosi ei nähnyt yht kuiroaa, wesitöind

paickaa.
Myrsky am merellä käyp', waan Noahi pojille pu-

huup:
"Kowa ja julma ou ilma, mutt' Luoja on myrskyssä

turwa,
Herramme Elohen käskysi nyt myrsky merellä käypi,
Merell ja ilmassa koroasi me tunnein' Herramme woi-

Man;
Elohe yxin tok turmamme on tääll awnrall merell—
Wäkewat awuta huckuit jo lvedess syndinsä tähden;
Niin ne ylpiät uppoit puiden ja muorien päällä,
Ei ne milloin meit wäijy,, sill kuoleman saalir ne

jouduit.
Paha on synti o! poikan', ja surma sen, perästi semaa.
Kuulimme huudon ja itkun, sill'koston syngiall hetkell.
larjenne mallasi ain, mielen, ja myrskyiset himonne

olkoon!
Tunnosi on rauha ja- ilo, koska ej maltaa sydämesi

ole.
Murhessa olkaat! Kiusajan seurasi jo useat kaaduiN
Aina teill' olkoon oikia lemme ja usko ja rauha!



Herramme lomankin onnen meill' woipi hywäri muutta;
Herramme Elohen awun me saamme ain juur oikiall

ajall.
Myrskyn Elohe hetkess woipi kyll tyynexi muuttaa."
Puhui näin Noahi lapsille arkiss' sill awarall merell/
Mutta tuuli se suurella woimall we'en äin aalloina

ajoi.
Noah' se w«llä kyhkyisen arkist' tok' lentohon laski,
Ia se palaisi ehooll nyt' arkinsa luoxe ja katzo!
Suussa kantoi se lehden, jong hän murtanut oli.
Wiicko wiell wedellä kului, ja Noahi kolmannen kerran
Kyhkyisen arkista lask', saadaren tietoa maasta;
Ei se arkiinsa palanut, niinkuin ennen se palais,
Sillä nyt wes' ol' wahennyt, ja wuores ne palsana

M.
Noahin hongainen arcki, se Araraln wuorella seisoi
Sata ja wiiZkymmend yötä ja päiwää Noahin arcki
Aalloen ajoiss' ja awarall merell' se alati oli.

') Nraratin wuor on yri «sa Taururen wuoiesta, j«k»
ylittyi) alas keöti-meieen.
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Uhri-Altar.
3 Laulu.

Soahin llhrl.
Kullan muotonen tuli riendä»

ylös taiwaan kannell; joka silmän
räpäyitsi tulee se woiinallisenmlar.
Wuoren kuckulat palaamat niin tuin
lieckaat uhri altanll, kirckaus wa-
laisee laarot ja korkeudet, ja wielä
antaawat ehdon pilwet suloisen wa-
lon.

3!oahin hongainen arcki hajoisi Arara'in wuorell.
Noah se suguns' ja karjansa-kanssa tuimalle pääsi.
Noahi tunnusti' täällä Herrans ja Luojansa awun

ja woiman.
Poltto-uhriri wuorell hän koht altarin rakens.
Täällä uhraisi Noah Herrall ja Luojalle suurell.
Kaikesta puhdasta karjast ja linnusta Noahi uhrais'
Ia se uhri 01l suuri, ja kelpaisi Herrall ja Luojall.
Auringon säteneitz sauwu se sorjasti korkiall nousi.
Suur 01l Noahin uhri ja se kelpaisi Elohell taiwaasi;
Waka ja warjeltu Noah se lupa'ren toimella täytti
Noahin aliarild sorjasti sauw' ain korkiall nousi.

5
.^



Herra jo Elohe pyhällä äänell nyt Noahill puhui:
Noah sun uhris ja Moren mercki on kelwannut

minull.
'Sinull, kärsimä Noah, ja lapsilles onnen ma annan;
Teidän kanssa liiton ma tien ja siemenne kanssa.
Liitoni merkir sorj-muotosen kaaren nyt näätten te

ilmasi.
Tietäkät kaarest, o lapseni! ett' ei mesien kautta
'Koko ihmisen suku ja elämät huckuman piiä.
Enätkät teilanne maassa, ja siinnä te moneri tul-

laat.
'Teidän o lapseni! oman mun kuwaxi olen ma teh-

nyt;

'Kaicki teill liickuwat elämät maan pääll ruaxi annan.
'Kaikissa liunuisi ja kaikisi myös eläimisi pelkonne

olkoon.
'Ei pidä lackaman paiwa ja yö, ei myös wilu ja

helle.
Kylwäkät, lapsen ja niittäkät ain ja täyttäkät maata!
Rakas on minull se ahkera, hurskas ja kärsimä lapsi.
Wiljelkät maata ja elätkÄ rauhasi ja sowinnosi täällä!
Taiwahasi palcka on suuri hurskaill' ja puhtaille

sielull;
Pyhä kuwaune olkoon kallis on ihmisen Hengi.
Wuodattu wiatoin meri, se murhajall kostoa huutaa.
Ääneni kuulknat; armon' on aina päiwäsi ja yössä.

12
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Herra nain wuorella pyhäll heit neuwoi ja lohdutt»
silloin.

Noahi lopetti lchrins' jok' Herralle Clohell kelpais.
Ehto se tuli ja Wtzo! siell ylähäll tähtehet kiilsit.
Sata ja tuhatta kerta tuhatta lamppu' siell loistit.
Noah ei woinut heit luki' kosk katzeli ymbäri tawast.
"Pyhä o! pyhä on Herra, ja walta on Hänellä suuri.
O! se piiri M walo, jok' siell ylhällä loistaa.
Sinne tott Pewmme rientää, 'kosk se ruumista luo?

puu.
Siellä tott riemun ja rauhan me wiimein löydämme

wasta.
Siellä-on Eloh', jeng' armon me näemme päiwäsi ja

työssä.
Sielläkin suurimmat uhrit onmt kuin wuorella meillä!"
Noah näin ajatte!' yrin, kosk kaheli kirckaita tähti';
Waan jo sugunsa lepais,, 'ja Noahi huokaisi Herrall,
Käwi sitt' sugunsn piirin, ja hän lepäisi rauhasi.
Audesiamailmasi ol' hän fuguns' jakarjansa kansia.
Siellä sait syntyy ne jalo-laaduiset urot ja pyhnt,
Jotka sield' laxitisoisi ja pauhawisipilwisija wlesi.

2
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Uhri-Altar

4 Laulu.
KimroV, Abraham, Noth, Moses,Dosua,

Dawid ja Salomo.
"Jumala, niinä weisa» si-

"niille uuden wirren: minä soi»
"tan sinulle kymmenen kieli-
"sellä vsallaiilla. Pf. <«:','.

vtoahin pojat ne pelto' jo wiljellit isänsä kansia;
Hedelmän pellot heill' annoit, ja wiinall hc wirwoi-

tit izens.
Karja se laitumet! eli, ja elawät enenit meziZ
Noahi, L>>!ncchin poika, se krikiasi ijässä nuckui.
Scmin ja Hamln ja laphctm suku sc
Suku se kaswoi, ja maat ne jaettin Pelegin ajall.
Nimrod se ajassa jalon'tok mczän-miehena oli.
Egyptin wirrall ja Cuphratin tienoill ol' mainiot

seudut.
Mainiot olit Egyptin pyhityt Theben ja Memphi.
Babel Nimrodin kuulusa linna se aikanans oli.
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Jordan ja Sodom ja Gomorra myös ne kuulu-
sair tulit.

Caldean Urissa syntyii ne mainivt Abram ja Loti.
Saarnaja Abram se Hebronin Mamrecn izensa muutti;
Loti se hurskas Sodoman asuma paikaxi määräis.
Synti se pesänsä löysi Sodom- ja Gomorran-linnoiA.
Sodom- ja Gomorran-michiä ratki sodassa, lyötin.
Linnat ne huckuit julmasta tulesi jok' ylhäldä satoi.
Lotin, sen hurskaan, sugunsa kanssa,, henget pois wuo-

relle saattoit.
Abram se suurimman armon koht Eloyen edessä löysi.
Herra ja Zebaot suuresti siuunais hand Morian maalla,.
Koska Herralle hän siell' kuuliaisuudensa näytti.
Kuulusax tulit Isak ja Jakob ja Joseph ja

Moses.
Moses se Egyptin orjudest saattoi pois Isra'lin

kansan.
Moses se kansansa Kanahan maahan sield saatta-

Man pili.
Mutia, se Sinain pyhäldä wuoreld sill Israliu su-

wull,
Joka jo oikiast uskosta luowui, ilmoiiti lain.
Mosexen laki, se meilläkin pyhänä Pysynyt oni.
"Vxi on Jumala;, Sabbatin päiwä on pyhä, se

muista!.
''Kunniot rsäs ja äitis, jjl wauhaa, harmapäii miestä;
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"Duomize lähimmäist oikein, ja ala siä weljeldäs
ryöwä;

"Lahjoja wiha; niinkuin siä iziäs weljiäs rakast!
"Armahd'ain waiwasta orpolnst. aut' myvs köyhiä

le,ski'!
''Dikia waaka ja oikia mitta se kaupassa olkoon."
Moses näin korwcssa opetti Herransa Elrhen nimesi.
Jo su a Isra'lin kansan pois Mttoi luwattun maa-

haan.
losua aikana ns ol' niit suurembi' sangaii' Herrasi.
Kuus-toist' kymmend' Kuningast ratk' hän tulkeissa

woitti.
lerichon muurit ne langeisit kansan ja basunoin ää.

nest!
ludeasi waltiat weisazat Dawid ja Ealamo syn-

tyit.
Dawid jok isänsä Isäin lambait jo waaroissa warjel,
Sen wäkewän Goliatin lingoll ja kiwella woitti.
Dawidin Bellehemisi jo Samuel Kuningax woidel.
Sangar ja psalmista Dawid se pakanat sodassa

woitti.
Jumalan armo' hän sitt' Swnisi korkeasi kiitti.
Salamo kuulusan tempelin M ori an wuoicUa rakens.
Pilwi se tempelin täytti, ja luli se taiwaasta lan-

geis,
Koska sm taulut arkissa Sionist kannetut olit.
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Kiwist ja puusta ol' tempeli tehty ja kullalla sillatt
Vieraat hämmästyit tempelin nuwdost ja kuningan

taidost.
Astarotill Salam'kin kumars, ja toiset ne Vaa-

lia pidit.
Jumalan, pyhän ja kaickiwaltian Jumalan siasi.
Elias Vaalin pappeja rangaisi Kiisonin rannall,
Kosk hän Carmelin wuorell ihmeen näyttänyt oli.
Elias kuuli »Herran ja lehowan äänen Horebin

wuorell.
Jordanin tienoilt Elia nons juur tulisisi waunmff,

Korkiall maast, ja pyhän mantelins Elisall heittu



19

Uhri-Allar.

5 Laulu.
Vhris tus, Johannes, Nutherus.

"Pane minua nnnfnm si-
"netti sinun niin-
"kuin sinetti sinun käsiwartecs,
"sillä rakkaus o» wäkcwä niin-
"kuin fuoieina, 7a kiiwaus c>n
"wahwa niinkuin Helwetti:
"häneu hiileusa hehkuwat za
"owat Herran tuli."

K. W. 8: «.

syntyit ennen jo toiwotut Christus, Jo-
hannes.

Christuxen syntymä ajalla tietäjät hawaizit merkin.
Aiabist tietäjät tulit kullan ja yrttien kansia.
Luojaa engelit kiittit ja toiwolit ihmisell onni'.
Johannes Jordanisi kastoi ja ihmisill parannust

saarnais.
Izensa kastaja kuzui stx huutaman äänexi korweff,
Joka Herran ja Wapahtajan tietä tekemän piti;
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Hurskas Johannes hand korwetz jo Jumalan ka
rizar kutzui.

Christus tuhansi ruocki, ja surembi ihmeitä näytti.
Chrisius, Messias, sairaita parans ja kuolleita

herätt'; /

Sugumme synnit se peitti ja polki kärmehen pääiä.
Hanesi ol' korkia rackaus, totuus, usko ja armo.
"Tappakat!" sokiat huusit ja Christus ei peljänyt

lurmaa;
Surman se heikolda duomarild odotti syntimme täh-

den.
"Isani! annaheill anteer,eineminua

tunne!'
Christus näin mäellä rukoili, josi hän kuoleman

piti.
ludas, petoren kautta, Mestarins wangixi saattoi.
Duomar ei rohkenut päästä, ehk händ syyttömax

löysi!
Auringo pimen' ja maakin täritz ja kuollehet nousit,
Kosk' EHris tus Golgatan maell sill suurella het-

kellä huokais.
Syntiset palkansa saiwat ja Monan tcmpelkin huckui!
Christus tät' ennust' ja wiimeisex ääni: ''l äh-

tekäm täälda!"
Usiat uskonsa tähden sait Sanct Martyn kruunun.
Ristin kantajat pyhänkin kaupungin pakanild ryöstit.
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Turhaan tyrannit seisoit tat' uuttaa uskoa wastaan.
Pakanat kuwist koht luowuit ja kastettin Chris-

turen nimeen,

Ia se kallis ja siunattu siemen se hedelmän sielull
Antoi, ja oppi se woimall ain woitt mailman kansoi.
Niin myös Nuotista pakanoin tempelit poltctur lulit,
Siellä Ansgarius saarnaisi Christuxen siunatufz

nimesi. *)

Saattoi sitt Suomeen Erich se pyhä Christuxen
opin. **)

Tässä Sanct Henrik ens saarnais ja kastoi ja sur-
mansa näki.

Wahwoja linnoja tehtin maamme ja kirkomme war-
joir *"^)

Suomenkin kirkoisi kuuluit ne korkiat Sionin weisut.
Koska Lutherus woitt angarall sanall;

') Wuenna 829.
") W. ttö? Elokuussa. <slb° T:r 1773 «i Prof.

Reins Fiul, Forntid.) Pljhä Henrikki, Upsalan Piis-
pa, tuli Suomessa w. ItoB surmatun!

"') Wiipurin linna perustcttin w. 1293 Thorkel Knuntin-
pojald, jota oli aikanansa niitä suurembiä ja liitettä-
wämbiä sota-herroja. Erik Nielin poika Tott, joka
kuoli w. 1480 Haapsaaressa, perusti w. 1476 Nyslo-
tin, eli Sawolinnan. '
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Wartburg in linnasi toi hän Teutonill *) Ju-
malan sanan.

Drotlningi Christinan ajall jo Raamattu painet-
tin Ruotisi

Suomenkin fielell, ja sana ja totuus isille jouduit.
Turusta walkeus tul' sil! hywäll jakaunihill kielcll.

5 <"

»

Kaatakam lampulhim öljyä, ett ei walkiam sammuis!
Kaswakon urot ja sotikot sanaarit Herramme nimesi!
Syntyköt syntiset uudest ain eläwäst wedest ja sa-

nasti
Armaht o paimen! sit exinnyt, waiwasta lammast,

ja anna
Laumas ennen sit syngiät yöt' tok wahwaxi tulla!
Älä siä morsia, anna sit ensimmaist rae-

kaut ylön!
Snngiäll, salatul! yöllä lupaisi ylläsi -tulla
Puhien sangarcil, seurasi ja suurella woimall-ja rooi-

toll.
Häncll on helwetin awain, ja hänen palama lem-

mens
Ei sammu ei kylmästä ilmast ei mailman wesist.

') S. o. Saralaisill, Germanilaisill.



Taiwaan palmui ja kruunun ylk' tott morsiall tuopi;
Sanopi walitull morsiall ylkä: ''lähtäkam' tääl-

da!"

Oni se kirkain tähti, A ja O, alku ja loppu.
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