
Kaxt
Suloista ja lulnalista

Ensimmäinen:
Joudu jo Laupias lesul «.

Weisatan kuin:
Hädäsän huudan Herra! te.

Toinen:
Kuultkat Christityt nyt sitä, zc.
Joka on lihan ja hengen riidasta.

Wetsatay kuin:

Päälles minä Herra ussallan:c.
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Koubu jo Laupias lesu! Joudu jo aut»
tamau, Kats fuurt' sydämen suruu,

Jolla winä waiwatan, Niin etten enä
tiedä, mitan eteen otan; Waan lesu!
tygös riennän, Wistist rHsl,es luotan.

2 M! onnetoinda aika, O! aika kowa
pääll, Ett' onni on niin kaulan, Eik apuu
tule taäll, Tiedän ets' kuiteng riennät O!
lesu auttamaan, Ehk aika pitkä liene;
Perähös odotan.

3. Hei! waikka wiel on rastas, Ristis
tandaren, Läsnä on Herra tuskas Kiitosta
ondaxen, Kuin lesus M Uffoa, Autta
clinomat, Koll lesus muutta tutkan, I<
lohon ihanaan.

4. At)!, autuas on se sielu, Kuin kärsi
kowuden; Walmis en Kunnian Kruunu,
Kyll lesus anoa sen, Kaikk tämän mail<
man meno, RsKa rikkans suur, Ilot ia
hehunum elot, Sen suhten turha on juur.

5. Niinkuin rr laupias Iss, Syvli
lastans kuritta, Rakkauden kummingin luss, Kost' itsenS pKwtta; Niin lesus meil.
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le te?e, Sost' rissin huoienda, Tygöns
hemmä wetä, Tiell oikiall ojenda.

6. Siis ole sielun lewoS! Mix olet su»
ruinen; Sul! on lohdutus tiedos, lesusse suloinen, Waikk sielu, ruutws waipuis,
lelus on osanan; Waikk laiwas ja maa
taipuis, lesus on omanan.

7. Ennen kuin nöyrytettin, Synnit mus
mallan sait; Waan nyt on le>us ebtin
kammastans takto kait, Pois wihamienetjulmat H6n tsbto pakotta. Jotka minunpyysit surmat, Ia maan ali' waiolta.

8. Seisoit eb?' olit malmit Minua kadot»
taman; Hswetkät te tyrannit! lesus on
auttajan, lesus ?nin silmä-terää War«
jele omians, Ei ole yhtän Ml lesurenawun kans

9. Syntiin olen syndnn, Syndia' tey,
nnt töall, Guruttomudes undun; Mutt'
luohan Herran M!!, HZn sonnit andexanda. Ia sielun rawit<ee, Mull armons
lahjat kanda. Ia autuun taritsee.

io. Tästs not iloit mahdan, Ia olla
riemuinen, Ett kuulin sanottaman: °leluS
on armoincn, K Sohi sondisi kohtan loist
olen waiwainen, Suon kyll' en kiellä
Min; Waan armoo rukoilen,
". Istun, astun, taik? mokan, Aiatte-

en sen Mll Ett'moisin snnnist laata,
valmis olla Mll, Kost'lesus tahto tul,'a

'!?ukua lassemaan, Ett'silloin saisin kuulia:
liiy ilo«n autuaan. ,2. Kats



,2. Mts' näin mun rakas Sielun!
Näin waiwas maretan, Tääll ksrsst kipiän
tiwu" Siel iloll kruunatan, O! onnellista
psiwä! O! kuinga iloista, Ett' iloon saa,
da käydä, Täsld surun larosta.

'?. Herran Zebaothin Kaswoin Kas»
woist katselemaan. Engelein kansa joukon
Uutt' Wirttck weisamaan: Pyhä on Isä
Luoja! Pyhä mun lesuren! Pyhä on
Hengi Suoja! Ainoa ylistören.

14. Eila.' kaikk'Pyhät tänne Ilon kanss
palaitkat, Ia äänell Heljällä', lewrell
weilatkat Kiitost, kuin pirun kM Meit
ulosautti wiel, Ia hänen woimans kukist,
Saati meit oikiall tiell'.

1?. Unlwdet on kaikk' suru, Kuin kärssn
eläisan, .Mohytt' ei kusan kuulu, Täys
AutuuS kädesän, Itku on ilox käätty,
Suun naumll täytetty, Sydämmen rie»
muun wäcktty, HerraN pyhitetty.

,6> Suur Kiitos kaupias lesu! Hnwin
toimittamast, Ei enä mitän puutu; Waan
joudu tulemas, Sndämmen verääs pala,
Paukutan kästän, Joudu jo tällä haawaa:
Amen lesu! Amen.

Toinen:
Huulkkat Christitvt! nyt sitä, Kuin Sie<

lu ja Ruumis riita pitä, Ain mim
kauwan kuin he yhdes owat, Ei laida /»

ssenans sopia; Waan aina pyytclwckt soM
2. Siel^



2. Sielu puhu ruumi?!' ensssttääll: kuo.
tat valion mailman pckäll; Pidä ul?o liija,
pelkä Jumala; Sill viru meit tahto omi»
stg, Sielun ia ruumin kyU kowista.

?. Ruumis wasiaa: minä nuori,, ialo,
Juon Mettä', Wiina, jota janoon, Niin
kauwan kuin nuori jalo olen, Hyppän tan»san, ilos weisan, Ia iloisesti itseni käytän.

4. Sielu sanoo: neuwon sinua Ml!,
Muista Herran Duomion ja Siellls vn,?!l
Kats' ettes tulis pirun halduun, Kastehes
olet sil luwannut, Jumalan ala itses wan-
nonut.
,

?. Ruumis wastaa: minä nuori wiela;
Mä mua Kekumast kieliä, Joka pckwäM
iloit tahdon, Hyppän, weisan harpun kanstsa, Enyä pelkä surun ansa.

6. Sielu sanoo: sinä mulda, tuhka, Ain,
elät synnis wst' Herra uhka; Seisot kullan,
hopian, rahan perän, Sonnis, pahudes
elät tääll, Huomen taidat olls paarein
pääu".

7. Ruumis wastaa: minä wäkewä, nuo»
ri, Ei tauti minua hnomen snori, Wan,
hoill ja sairaill on hänell walda; Ann'
munain iloit sm' sua kiitän, Mä armaitse
nuorta ikän.

8. Sielu sanoo: ssnä mulda ja maa. Jo»ka ylönkatsot Herran Sanaa, K'offas si<nuas tahdot käändä? Ah! jo tule, palaa
ja kuule Herran ftnun lumalas aändck.

3 9. Ruu»



y. Ruumis wastaa: minä tiedon twwm
Ett-lumala Sana on kaikkein vymn, Ensen wuox maiiman iloo hnliä, Jumal' knll
Hänen arlnsns anda, Taiwahast niin
maan pääll kanba.

«o. Sielu sanoo: osä ksnbä mies! Kuin
hekumas elät joka ties, Jumalan armon
perät poislwllat, Ruuminas y!snpaljon
zuomt, Minun kanssas belwetiin tuotat.

i,. Ruumis wastaa nnnä luulen, Ettäs
bu! ust puhut, kuin kuulen, Ei mailman i«
lo mutt ain ole, Pidä suus fiini, ole wai-
wai; Elämän minä pirut saan am.

,2. Sielu sanoo: sinä rakas mies! Elät
hekumas loka ties, Minun la itsessä ka»
dotat; Tulda ja tulikiwi ilman määrät',
Saat belwetiss ain' täärät.

:?. Ruumis wastaa: en pidä lnkuu, En
ole mä rikkan Miehen suknu; KoU aikaa
onwiel kalua, Snnnistä pojes laata, Ko<?
kuolema tule ja ajaa takaa.

,4. Sielu sanoo: sinä ruumis hullu!
Joka mailmaan olet tulin, Ia katumuren
kanssa wiiwyttelet, minä ymmärrän ajan
tulewan Ia kuoleman juur läsnä oleman.

»s. Ruumis wastaa: minä teen aina
niin, Kuin mailman tapa on, joia lipun
kim; Toiwon ett' wuoden wiel elän, Sitt
kadun, teen katumuxen, Wukko»lugun
persst parannuxen.

»«. Ei katumus ole sun wallasas, Eikä
paran-



parannus woimasas: Waan Jumalan
Hengi waikutta. Saaneks elckä huomiseen
ast? Sil> kuolema riends iuur noviast.

i?. Woi! woi! minua sielu pmka.Mis
n<i wapisen, puhei»'a olen arka: Ettäs hyl<
jät minun neuwon; Ett tahdo sä autuax
tulla; Waan helwetin piinas ain' olla.

,8. Ruumis wastaa: Woi' kmnas mua
waiwat, Mä tahdon ilman waiwat;
Si!l katumus on luondo wastan.
ialost, ilos tantsan, Muitten mun weljeini
kanssa.

19. Sielu sanoo: sinä mies parka! Kuins
olet surutöin ett arka, Kiukkuinen kuin susi
lammasta, Etsit tcmän mailman kunniata;
Clts Jumalan Armo saa nautita.

Ruumis wastaa: niin pitä oleman,
Mailman ilon oin tuleman, Enqöst ms
muutoin tule häw<llstoz? Jos walit' on
multtoin kuin syyn paclll; irwitte-
lewät sitä t.sall.

Sielu sanoo: koht' aika tule. Min
me erowtan, sin.i kuolet: Milli siis rik<
kaus autta: Sinck 01-t tuhka ja mulda;
Ei auta siis raha eli kulda.

2». Ruumis mattaa: Samua waiwaat,
Ia rewckiet tundoni siaawaa; Sili lehdot
synnit lo kauhista. O! lesu ormahd' mi-
nun päälaen. Sun katkeran Piinas r.ihden.

Sieln »anoo: Se on neuwo paras,
Pyhä Hengi! sydän walais, laUhetä ar«

mos



mos tänn' alas, Että hän symiist pois,
palais Katumuzeen, Taiwast halais.

24. Ruumis sanoo: Mun Herran li,,
malan! Ann' sondin andex etees kumarran
Tunnustan itsen syndisexi, Wiheljlliseri!
waiwaiser«! Tee surullinen sydän iloisexi,

25. Sielu sanoo: Nyt on hywin kaikki,
Saan ruumin kans iloit ratki, Taiwan i<
los, riemus rauhas. Ruumis levä tuonen
kaukas, Duomio-päiwHn nostetan haudast.

26. Kiitos lumalaU' loppumat! PojaN'
Kunnia suuri lakkamat, Pyhäll' Henaell'
ijankaikkisest, Alust' loppnn alinomaiseft,
Kaikki Christityt weisatkam! Amen.


