
Kari
Gulöista ja Jumalista

Joudu jo Laupias lEfu^^
ÄLe satätt tuin:

Hadasän huudan HEMä/ lc.
Eniten,

KuuttatMriftitptnptsitä/tt,
Mä on lihan ja henqen dijdasta.

Weisatan kuin:
Paältes mittä HERra uAltattA.

Turusa Prsndattyl Wuonna iB<2l'



jo Laupias lEsu! Joudu
" jo auttamaan, Katz suurt' Mä»

men suru, Jolla minä watwa-
tan,z Niin etten rna tiedä, Mitan e-
teen omn, Waan lEsu tvgös riennän,
Wisiist pacllles luotan.

2. Ah! onnetoiuda aika! O! aika to»
wa paall, Ett' Onni on niin kaukan,
Eik apuu tule tääll, Tiedän etz kuiteug
riennät O! lEsu auttamaan, Ehk aim
pitkä liene; Peräbas odotan.

z. Hei! wnitta wiel on raskas, Ristiä
kcmdaren, Lasina on HERra tussas Kij<
tosta andaren, Kuin lEsus lisä Uffo,
Autta alinomat, Kyll lEsus muutta
tussan, Ilohon ihanaan.'

4-Ah: autuas on se sielu, Kuin karsi
kowuden, walmis on Kunnian Kruunu,
Kvll lEsus auta sen,Kaikk tämän mall.
tnan meno, Raha, rikkaus suur, Ilot ja
hekuman elot, Sen suhten turha on juur.

5. Niinkuin yxLaupias Isä, Svyst la-
stans kuritta, Rakkauden kumingin lisää
Koff itzens palautti Niin lEsus meille

teke,



tekee, Koff ristin Huojenda/Tygös la«
hemmäwetaä, Tiell oikiall ojenda.

6.Siis ole sielun lewos, Mix olet su-
rumeni Sull on lohdutus tietosilEsusse suloineu,Waitt sielu,ruumis waipuis,
lEsus on osanan; Waitt tatwas ja ma
taipuis, lisus on omanan.

7 Ennenkuin nöyrytetin, SvnnitmuS
wallnu sait, Waan nyt on lEsus ehtin
Lalnastans tahto kait, Pois wihamiehet
julmat Han tahto pakotta, Jotka minun
pyysit surmat, Ia maan all wajotta.

8-SeWt ehk olit walmitMinuakadot-
taman; HäweWt te tyrannit, lEsuS
on auttajan, lEsns kuin sikman terää
Warjele omians, Ei ole Man hätä IE«suren awun kans.

9- Sonnlsa olen syndyn,Syndiatehnvt
tääll, Surutomudes undun, Mutt luo-
tan HERran päall, Han synnit andep
anda, Ia sielun rawitzee, Mull armouK
lahjat kanda,ja nutun taritzee.

ic>. Tasta nyt iloit mahdan, Ia olla
riemuinen, Ett kuulin sanottaman:lE«sus on armomen,Köyhisyndisikobtan,
loist olen waiwainen,Suon tyll en kiel«
la kostan, Waan armo rukoilen.

11. Istun, astun taikt matkan, Ajat.
telen sen pääll, Ett woisin synnist laata,

Ia



Ia walmis olla tMl> Koff lEsus wb<
too tulla Lukua laskemaan, Ett' silloinsaisin kuulla: Wn ilon autuaan.

12 Katz näin mun rakas Sielun, Min
tbaiwas maretan,TaM kärsit kiviän kis
wun, Slell iloll kruunata», O! onnel«
lista päiwäz O! kutnga iloista «Ett' iloon
saada kändä, Tu ld surun laaxosta.

13. HERran ZebaothinKaswoin Kasi
wottt ratzelemaan, Engelein kanssa jou«
kon Uutt' Mrttä weisamaan: Pyhä on
M Luoia! Pyhä mun lEWxen! PM
M Hengi Luoja! Ainoa yllstmen.

,H, Eija! katch Pyhät tänne Ilonkanstpalaitkat, Ia aänell Heljättä lEsuxell
weisatkat Kijtoft, kuin pirun käsist Meit
ulosauttiwtel, Ia hänen woimanskukista
Saatti meit olkiall tiell.

z z Unbodet on kaikk wpu, kuin kärsin
elaisän, Köylwtt ei kusan kuulu, Täys
Autuus kMfan, Itkun on ilor käätty,
Suun naurull täytetty, Sydauuuen rie<
muun wäätty,HEßrM pyyitetty

z6.. Suur Kijtys Auplas lEftU Hy'
wintolnuttamast, Elena mitan puutu,
Maan joudu tulemas,S.ydäuvn,en ph

yäas pglaa. Pallkntan tcMn, Du»Hu jo tällä tMwall. U;nen
lEsulAmen.

Toi-



Toinen,
Chriuityt nyt sitä, Min

Sielu ja Ruumis riita vuää,
Ain uiinkallwan kum he yhdes o.

wat, Ei talda kestemns sopia, Waan
aina vvvtäwät lotta.

2.Giew pubu ruumillenssst taäll: Luo«
tat paljon mailman vaall; Pidä nsty lu»
ja,peltälumcllatlSill piruweit tantoG
omistaa, Sielun ja ruumin kvll kowista.

z, Ruumis wastaa: minä nuori jalo,
Juon Mettä,Wl/uaa, jom janoon,Niin
kamvan kuin nuori jaloolen,HypränMn,
ygu, ilos weisan, Ia iloisesti ihenikäytän.
4 Sieluftnoo: neuwonfinna ta»ill,Mui.

sta HErranDuowioia Sielus päall Katz'
ettes tulis pirun haldnun,Kastehes sii
luwannutj Jumalan alaitzes wnn;wnut.

s»Ruumis wastaa: minä nuori wichi
M muahekumast kiella,lokapäi'iväma
iloit Hvppön weisan yarpun
tansia, Engä pelkää surun ansaa.

6, Sielu sanoo:sinamulda, tubk^, Am
etat ftnnis,jos HERrauhka: SM'l ltkulo
lan, yopian, raban perän, Sonnis, palM,
des ela taM, Huomen olla pane
rein päatt.

v.Rmnniswastaa minä
Ettgntuninusshuomen suorijWWholM



sairaill on bauell walda An' munain iloit
sitt sua kijtän, Alä armaihe Nuorta ikan.

8-Sielu sanoo: ssna mulda ja
nlöntahötHEßra Sanaa Koffas sinuas
tahdot kaandä/Ah! jotule, palaa jatuu-
le HERra ssnun lumalas äaudä.

9.Auninis wastaa:minä tiedän hywin,
Ctt Ininnlan Sana onkaikkein pyhin, Ensen wuox'nmilmanlloo hnljä Jumalknll'
Hänen Armons anda Taiwahast niin
maan päall kanda.

»Q.Sielu sanoo: O! sa köyhä '.nies,Kum
hcknmas elar zom ties, Jumalan armon
perär poishyljät/Ruumistas ylönpaljon
juotat, Minun kansias helwetin tuotat»

1l.RuulNis wastaa: uuna luulen,Ettäs
hullust puhut, kuin tuulen, Ei nunlman
ilo mull iitua ole, Pidä suuskijm, ole
wai; Elämän minä parat saan ain.

12. Sielu sanoo sinä rakas mies, CM
bekunias joka ties, Minun ja ihes sa ka-
dotat; tuloa ja tuMwe ilman määrät,
saat yelwettisä ain täärät.

13.Ruumis wastaa: en pidä lukuu. En
ole ma rikkan Miehen sukuu: Kvll aikaa
on wlel' katua Synnistä poies laata,
Kost kuolana tule ja ajaa takaa.

14. Sielu sinioo :sinaruumis hullu, Jo»
ka mmlmaan olet tulin/Ia katumuren

kans



kansia wijwyttele, Minä ymarran aian
tulewanla kuoleman juur läsnä olewan.

15. Ruumis ivasta: minä teen aina
niin Kuin mailma tara on, josa ripun
ki,n Toiwon ett wuoden wiel elän, Silt
kadun teen katumuren, Wijkko«lugun
peräsi paramnlren.

16. Ei katumus ole sun wallasas, Ei-
kä paranus woimafas, Jumalan
Hengi waikutta Saanet huomi«sen ast, Sill kuolema rienda juur nopiast.

«> i7Woi! woi! minua sielu varka,Mi«
nä wapiftn, puheisg olen arka: Ettäs hlch
jät minun neuwon, Ett tabdo sa autunr
tul/a, Waan helwetin pijnas ain olla.

iB> Ruumis wastaa: WoiZ kumgs
mua waiwat, mä tahdon elää ilman wat<
wat Sill katumus on luondoo wastan.
Taaran jalosi, ilos tansian, Muitten
mun weljeini kausia.

19-Siclusanooistnamies parka,Kuins
olet surutöin et Kiukuuenkutn susi
lamasta, Ehittämsn mallman kunnia-
ta EttZ Jumalan Armoo saa nautita.

2O.Ruumls wastaa: niin pita chman,
Mailman ilo ain tuleman, EngoS mä
muutoin tule häwaistyr; loS wnltl' on
muutoin kuin syyn pM; Mikk irwitte'
lewat M Mli.

21. Sie<



21. Melu sanoo;koht aika Wleö, Kuin
Mö eroitetan ositta kuolet Mitä; siis tik»
tans nutta: Sinä olet tuhka ja mulVa;
Ei yuM fis raha ell tulda.

22.Auumiswastaa:Ai muä waiwäahla.rewalset tundoni haawatSill tehdnt
syM jokauhista Ö! lEsu nrmad'Minun
paallen, Gun katkeran PijnaS whdeu»

2). Sielu sanoo: Ssonueuwo paras,
Pyhu Hengi fiidand walais/ Ia lähetäarmos tann alas? Että hän siwnis pcis>
palais tatumurcen, Miwast' halaisi

24.RUUNW sanoo: MUN HEMan Iw
Malan,Ann sl)ndin'anyeretees kumarran
Tunnustan Mtt snndisefi, WihelMep
waiwaWi! Uee surullinen sndc,u iloisen

g> Sielu,anoo: Nyt on howiu latki
ki/ Saau ruumin tans iloit Mtti> Kai«
wan ilos> riemus mullas. Ruumis tes
pös tuonen kuuW, DuöMiösPäiwattnolataan haudast.

26.KijtosInmalaN'.loppuMat,Pöjact
Kuunia suuri latkamat, Phhäll'Hengelt
Ijattkakkisest,A! .st loppuun alinomaisesi,

Kaikkt ClMstttyt weisattam, Amen.


