Kart

Suloista ia Jumalista

Ensimmäinen:
Joudu jo Laupias Ie su!

«.

Welsatan kuin:
Hsdäscln huudan Herra! :c.
Toinen:
Christityt nyt sitck, :e.
on lihan ja hengen riidasta.

Kuulttat

Joka

Weisatan kuin:
Päslles mins Herra ustallan «.

Wasasa, prändstty C. A. LonoicerildF.

jo kauvias lesu! Joudu jo auk
Koudu
taman, Kati' suurt' sydämen suruu,

loBa minä waiwatqn, Niin etten enil

tiedn, mitän eteen otan; Waan lesu!
tygös riennän, WiW päälles luotan.

e. Ah! onnetoinda aika, O! aika korva
pa'M, Ett' onni on niin kaukan, Eikä,
puu tule tääll, Tiedän ets' kuiteng rien»
n<lt O' lesu auttamaan, Ehk aika pitkä
liene; Perähäs odotan.
;.

Hei! waikka wiel on raffas, Ristiä

kandaren, Läsnä on Herra tussas, Kiito»

sta andozen. Kuin lesus lisä Uffoa, Aut<
ta alinomat, KyU
muutta tuffan,
Ilohon ihonaan.
4. Ah! autuas on se sielu, Kuin ksrsi
kowuden; Walmis on Kunnian Kruunu,
KvN lesui anda sen, Kcnkk tsmcln mail.
man meno, Raha rikkans suur, Ilot ia
hekuman elot, Sen suhten turha on jnur.

s. Niinkuin

r>r laupias Isä, Svysi la»
kumwingin lisä,
kuritta,
Rakkauden
sians
Koff' itsens palautta; Niin lesus meille
tek), Kost' ristin huojeuda, Tygöns la,
hemms wetä, TieN oikiall ojenda.

6. Siis ole sielun lewos.' Mix olet su<
ruinen; Sull on lohdutus tiedos, lesus
se suloinen, Waikk sielu, ruumis waipuis,
lesus on osanan; Waikk taiwas ja maa
laipuis, lesus on omanan.

7. Entten kuin nöyrytettin, Synnit mus
mallan sait; Waan nyt on lesus ehtin
Lammastans tahco kait, Pois Vihamiehet
julmat Hän tahto pakotta, Jotka minun
pyysit surmat, Ia maan au" mcuotta.
?. Seisoit ehl" olit malmit Minua kadot»
tawan; Höwetköt te tyrannit! lesus on
auttajan, lesus kuin Nlma» terää Warjele ommns, Ei ole Män hätä lesuzM a«

wun taus.

9. Synnisä olen syndnn, Syndiä tehnyt
täsll, Smuttomudes undun; VM'
tan Herran pääll, Ha» wnnit ander an«
da, Ia sielun rawitsee, Mull annons lah«
jat kanda, Ia aumun taxitsee.

»o. Tästä nyt iloit mahdan, Ia olla
riemuinen, Elt kuulin sanottaman: lesus
on armoinen, Ksyhi syndisi kohtcm lolft
olen watwailnn, Suon kyll' en kieliä ko«
stan; Waan armoo rukoilen.

Istun, astun, taikk mokan, Ajatte»
paäll Ett' wöisin synnist laata,
Ia walmis olla Ml», Kost' lesus tahto
tulla Lukua lastemaan, Ett' slUoin saisin
kuM: Käy iloon autuaan.
l».

len

sen

,z.

Kats' Mn mun rakas Sielun! Näin

waiwas maxetan, Tääil k<ir!it kinan kiwun,
Siel iloil kruunman, O! onnellnta pöiwä!
O! kumqa iloista. Ett' iloon saada käydä,

Tsäld

surun lazofta.

HerranZebaotmnKsnvoin Kaswoist

'?

katselemaan. Enyelein kansa joukon Uutt'
Mirttä weisamaan: Pyhä on IsH Luoja!
PyK5 mun lesuren! Pyhä on Hengi
Suoja! Ainoa ylistyzen.
Eiia? kaikk' Pyhät tänne Ilon kanss
valaitk.it. Ia sänell neljällä, leluxel! wei.
satkat Kiito,?, kuin virun käsiss Meit ulos<
outti wiel, Ia hänen woimant kukist,
Saati meit oikiall litll'.
,<-.

Unhodet oufaikk' suru, Kuin karsin

«lMn, Ksyhytt' ei sulan kuulu. Täys

Aumus
Suon
ltku on ilor
naurull täytetty. Sydämmen riemuun lviiäd
ty,

Herrall

pyhitetty.

16 Suur Kiitos
toi uittamasta Ci enä

lelu! Hnwin

puutu;

Waan

joudu tulemas, Sydämmen oerääs pala.
Paukutan kösickn Joudu jo tällä haawai!,

Amen lesu! Amen.

Toinen:
CKristitnt! nnt M. Kuin Sie»
Ruumis riita pttä, Ain niin'
lauw«n kuin he yhoes owat/ Ei taida kl«

Kuulkkat
lu ia

ffenäni sopia; Waan aina pyyt<l«ät sotia.
Sielu puhu ruumill' ennft tääll: Luo«
tat paliou mailman pöä!?; Pwä usso luja,
pelka Jumala; SM piru meit tahto omista.
Sielun ia ruumin kyll komista.
~

3.

Rllumis wastaa: minä nuori,

jalo,

jota janoon, Niin
Juon Mettä, Wiina,
jalo
olen, Hyppän tan»
kauwan kuin nuori
san, ilos weisan, Ia iloisesti itseni täytän»

4. Sielu sanoo: neuwon sinua tääll,
Muista Herran Duomion ja Si«lus p<äll
Kcus' etteö tulis pirun halduun, Kaftehes
olet sä luwannut, Jumalan ala itseswan,
nonut.
y.

Ruumis waKaa: minä nuori wielä;

Oa mua hekumast kiellä, Joka

piiwä mä
iloit tahdon, Hyypän, weijan harpun kansi
»a, Engä pelkä

surun ansa.

s. Sielu sanoo: sinä mulda, tuhka, Ain
elst synnisiost' Herra uhka; Seisot kullan,
hopion, rahan perän, Sonnis, pahudes elät
taäli, Huomen tawat olla paarein p<M'
7. Ruumis massaa: minä wäkewä, nuo»
ri, Ei tauli minua huomen suori, Wanhoill
ja sairaill on hänell.walda; Ann' mun am
iloit sitt' sun kiitän, Aläarmaitse nuorta ikän.
UM
8. Sielu sanoo: sinä mulda ja maa, Io«
ta ylönkatsot Herrqn Vanaa, Koffas G

nnas tahdot
ja

k.icknd.i? Ah!, jo tule, palaa
kuule Herran sinun lumalas äändä.

Ruumis wastaa: minä tiedän hywin
Ett Jumala Sana on kaikkein pyhin. En
sen wuor mailman iloo hyljä, Jumal' kyll
Hänen armons anda, Taiwahaft niin maan
9.

pääli kanda.

Sielu sanoo: o säköohä mies! Kuin
hekumas elät iokc> Nes Jumalan armon
,0.

perät poishyliät, Nuumistas ylönpaljon juo,
lat, Minun kanssas helweciin tuotat.
«,.

lmllust

Ruumis wastaa minä luulen, Ettäs
pulntt, kuin kuulen, Ei mailman i»

lo mu!< ain ole, Pidä suus kiini, olewau
ain.
wai; Elämän minä parat

saan

12. Sielu sanoo: sini rakas mies! Elät
bekumas joka ties, Minun ja itses Fä ka»
dotat; Tulda ja tulikiwi ilman määrät'/
Saat helwetisä ain' läckät.

Ruumis wastaa: en pidä lukuu, En
ole mä rikkan Miehen sukuu: Kvll aikaa
on wiel kama, Synnistä pojes laata, Kost
tuolenla tule ja «jaa takaa.
,3.

14.

Joka
kanssa

Sielu

sanoo: sinä

mailmacm olet tullu,

ruumis hullu!
Ia katumuren

minä ymmärrän «>an
juur läsnä oleman.
kuoleman
Ia
,5. Ruumis wastaa: «inä teen aina niin,
Kuin nmlma« tupa on, josa npun kiin;

tuleman

Toiwon ett'wuoden wiel elän, Sitt kadun,

teen katumuxen, Wiikko-lugun peräst paran,

uxen.

i6. Ei katumus ole sun wallasaH, Eitt
parannus woimasas: Waan Jumalan Hen»
Zi waikutta, Saaneks elää huomiseen ast?
Sill kuolema riendä iuur nopiast.
»7. Woi! »oi! minua sielu parka, Mi,
«6 »vapisen, puheisa olen arka: Ettäs hyljät minun neuwon; Ett tahdo sä autugx
tulia; Wi'an helwetin piinas ain' olla.

18

Ruumis wastaa: Woi! kmngs mua
tahdon elsa ilm«n waiwat;

waiwcu, Mä

SiU katumus on luondo wastaa. Täclrän
jalost, ilos lantsan, Muitten mun welieilii

kanssa.
19.

Sielu sanoo: ssnämies »arka! Kuins

olet surutöin ett arka. Kiukkuinen kuin sun
lammasta/ EM tckmän mailman kuuniata;

Etts Jumalan Armo

saa

naulita.

2Q. Ruumis wastaa: min pitä olema»,
Mail«nan ilon ain tuleman, Engsst mä
muutoin tule häwäistyx? Jos walit' on
muutoin kuin syyn psiltl; Kaikk' irwitte,

lewät sitä tääll.

sanoo: koht'

aika tule, Kuin
sinä kuolet; Mitä siis rikkaus
autta: Sin<l olet tuhka ia mulda; Ei auta
siis raha eli kulda.
2,.

me

Sielu

eroitetan,

Ruumis massaa- Sä mua waiwaat,
tlndoni lwawaa; Sill tehdyt
rewsiset
Ia
sonnit io kaulusta. O! lesu armakd' mi,
nun psällen, Sun kittkcran Piinas tshden.
2?. Sielu sanoo: Be on neuwo paras,
sydän walais, Ia ltfhets ar»
PM Hengi!alas,
moi tann'
Ett.i hän synnist pois,
palais Katumuxeen, Taiwast halais.
22.

24. Ruumis sanoo: Mun Herran lu<
malan! Ann' sondin andex etees kumarran
Tunnustan itsen syndiseri, MiheljHiseri!
waiwaisexi! Tee surullinen sydän iloiser,.
«s. Sielu sanoo: Nyt on hywin kaikki,
Saan ruumm kans iloit ratki, Taiwan
ilos, rienms rauhas. Ruumis lepH tuonen
kauhas, Duomio-pckwän nostetan haudast.
26.

Kiitos lumalall'

loppumat! Pojall'

Kunnia sumi lakkamat, PyhHll' Henqell'
iiankaikkisest, Alust' loppun alinomaisest,

Kaikki Christityt weisatkam! Amen.

