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Suloista ja Jumalista
W i rt l

Ensimmäinen:
Joudu jo Laupias lEsu, )c.

Weisatan kuin:

Hadasan huudan HCRra, )c,

Toinen:

Kuulkat Christityt nyt sitä, )c.

Joka on lihan ja hengen riidasta.
Weisatan kuin:

P.Mes minä HERra ustallan, )c.

Oululusa, präntätty C. E. Barckiltä.



Ensimmäinen:
jo Laupias lEsu! Joudu jo aut-

lainaan, Katz suurt' sydämen suru.
Jolla minä waiwatan, Niin etten enä
tiedä, Mitan eteen otan, Waan lEsu ty-
gös riennän Wissist päällcs luotan.

2. Ah! onnetoinda aika, O! aika kowa
pääll, Ett' Onni on niin kaukan, Eik
apuu tule tääll. Tiedän etz kuiteng riennät
O! lEsu auttaman, Ehk aika pitkä liene;
Pcrähäs odotan.

3. Hei! waikka wiel on rastas, Ristiä
kandaxen, Läsnä on HENm tustas Kii-
tosta andaxen, Kuin lEsus lisä Usto,Aut-
ta alinomat, Kyll lEsus' muutta tuflan,
Ilohon ihanan.

4. Ah! autuas on se sielu, Kuin kärsi
kowuden: walmis on Kunnian Kruunu,
Kyll lEsus anda sen, Kaikk tämä mail-
man meno, Raha rikkaus suur, Ilot ja
hekuman elot, Sen suhten turha on juur.

5. Niin kuin yx Laupias Isä, Syyst
lastans kuritta, Rakkauden kummingin lisää
Koff itzens palautta, Niin lEsus meille
tekee, Kost ristin huojenda Tygöns lähem-
mä wctää, TicU oitiall ojezwa.

6. Siis



6. Siis ole sielun lcwos, Mix olet su-
ruinen? Sull on lohdutus tiedos, lEsusse suloinen, Waikk sielu, ruumis waipuis,
lEsus on osanan; Waikk taiwas ja maa
taipuis, lEsus on omanan.

7. Ennenkuin nöynMtin! Synnit mus
wallan sait, Waan nyt on lEfus chtin
Lammastans tahto kait, Pois wchamiehet
julmat Hän tahto pakotta, Jotka minun
pyysit surmat, Ia maan aU wajotta.

8. Seisoit chk olit malmit Minua kadot-
taman. Häwctkät te tyrannit, lEsus on
auttajan, lEsus kuin silmän terää War-
jelc omians, Ei ole yhtgn hätä lEsuxen
amun kans.

<> Synnisä olen syndyn, Syndiä tehnyt
tääll, Suruttomudes undun, Mutt luotan
HERran pääll, Hän synnit andex anda,
Ia sielun rawitzee, Mull armons lahjat
fanda, ja autun taritzee.

10. Tästä nyt iloit mahdan, Ia olla
riemuinen, Ett tuulin sanottaman: lEsus
on armoinen, Köyhi synneisi kohtan, lost
olen waiwaincn, Suon kyll en kiellä kos-
tan, Waan armo rukoilen.

ii. Istun, astun taikk makan, Ajattelen
sen pääll, Ett moisin synnift laata Ia
walmis olla taäll, Kost lEsus tahtoo tulla

Lu-



Lukua laskeman, Ett silloin saisin kuulla:
Käy iloon autuaan.

12. Katz näin mun rakas sielun, Näin
waiwas maxetan, Tääll kärsit kipiäy ki-
wun, Siell iloll kruunatan, D! onnellista
päiwä, O! kuinga iloista, Ett iloon saada
käydä, Tääld surun laaxosta.

i5. HENran Zebaothin Kaswoin Kas-
woist katzelemaan, Engelein kanssa joukoin
Uutt' Wirttä weisamaan: Pyhä on Isä
Luoja! Pyhä mun lEsuxen! Pyhä on
Hengi Luoja! Ainoa ylistyxen.

i4. Eija! kaikk Pyhät tänne Ilon kans
palaitkat, Ia äänell Heljällä lEsuxcll wei-
satkat Kiitosi, kuin pirun kasisi Meit ulos
autti wiel, Ia hänen woimans lukisi,
Saatti meit oikiall tiell.

i5. Unhodet on kaikk suru, kuin karsin
elaisän, Köyhytt ei kusan kuulu, Täys
Autuus kädesän, Itkun on ilor käätty,
Suun naurull täytetty, Sydämmen' rie-
muun wäätty, HERrall pyhitetty.
. 16. Suur Kiitos Laupias lEsu! Hy-
wän toimittamasi, Ei enä mitan puutu,
Waan joudu tulemas, Sydämmen perääs
palaa, Paukuttan kasiän, Joudu jo tällä'
haawall. Amen lEsu! Amen.



Toinen:

Äuulkat Chrift-tyt nyt sitä, Kuin Sielu
ja Ruumis riita pitä, Aim niin kauwan

kuin he yhdes owat, Ei taida kcstenänssopia, Waan aina pyytämät sotia.
2. Sielu puhu ruumill' cnsist tääll Luo-

tat paljon mailman pääll: Pidä usko luja,
pelkä Jumalat, Sill piru meit tahtoo 0-
mista, Sielun ja ruumin kyll komista.

3. Ruumis wastaa: minä nuori, jalo,
Juon Mettä, Wiinaa, jota janoon, Niin
kauwan kuin nuori jalo olen,Hyppän, tant«san, ilos weisan, ja iloisesti itzeni käytän.

4. Sielu sano: neuwon sinua tääll, Mui-
sta HERranDuomio ja Sielus pääll Katz'
cttes tulis pirun halduun, Kastehes olet sa"
luwannut Jumalan ala itzes wannonut.

5. Ruumis wastaa: minä' nuori wiclä;
Alä mua hekumasi kiellä, Joka päiwä ma
iloita tahdon, Hyppän, weisan harpun
kanssa, Engä pelkää surun ansaa:

6. Sielu sanoo: sinä mulda, tuhka, Am
elät synnis, jost HERra uhka: Seisot kul-
lan,, hopian, rahan perän, Synnis, pahu-
des elät tääll, huomen taidat olla paarein
pääll.

7. Ruumis wastaa: minä wäkewä,nuori
Ci tauti minua huomen suori, Wanhoill ja

lai-



fairaill on hänell walda, Ann' mun aiw
iloit sitt fua kiitän, Älä armaitze nuorta
ikän.

8. Sielu sanoo: sinä mulda ja maa Jo-
ka ylönkatzot HERran Sana Kostas sinu-as tahdot kaandä, Ah! jo wle, palaa ja
kuule HERran sinun Jumalas äändä.

s>. Ruumis wastaa: minä tiedän hywm,
Ett Jumalan Sana on kaikkein pyhin, Ensen wuox mailman iloo hyljä, Jumal kyll'
Hänen Armons anda Taiwchast niin maa»
pääll kanda.

10. Sielu sanoo: O! sä- köyhä
Kuin hekumas elät joka ties, Jumalan ar-
mon perät poishyljät, Nunmistas ylönpal-
jon juotat, Minun kallssas helwettiin tuotat.

11.,Ruumis wastaa: minä luulen. Ettäs,
hullust puhu, kuin kuulen, Ei mailman ilo
mull aina ole, Pidä suus kiini, ole wai;
Elämän minä parat saan ain.

12. Sielu sanoo: sinä rakas mies/ Elät
hekumas joka ties, Minun ja itzcs fä ka-
dotat; tnlda ja tulikiwe ilman määrät/
saat hclwetisä ain taarat.

13. Ruumis wastaa: en pidä lukuu,En
ole mä Man Miehen sukuu: Kyll aika»
on wiel' katua Synnistä pojes lanta, Kost
kuolema tule ja ajaa takaa.

Sielu sanoo: sinä ruumis hullu, Io-
olet tullu, Ia katumuren

kans-



kalissa wiiwyttelet, Minä ymmärrän ajan
tulcwan Ia kuoleman juur läsnä olewan.

Ruumis wastaa: minä teen aina
niin Kuin mailman tapa on, josa ripun
kiin Toiwon ett wuoden wiel elän, Sitt
kadun teen katumnxen, Wiikko-lugun peräst,
paranuren.

16. Ei katumus ole sun wallasas, Eikä
parannus wöimasas, Waan Jumalan Hen-
gi waikutta, Saaneks elää huomiseen ast,
Sill kuolema riendä juur nopiast.

17. Woi! woi minua sielu parka, Minä
wapisen, puheisa olen arka: Ettäs hyljät
minun ueuwon; Ett tahdo sä autuax tulla,
Waan helwctin piinas ain olla.

18. Ruumis wastaa: Woi! kuingsmua
waiwat, mä tahdon elää ilman waiwat
Sill katumus on luondo wastan. Täärän
jalost, ilos tantzan, Muitten mun weljcni
kanssa.

19.Sielu sanoo: sinä mies parka, Kuins
olet surutöin et arka, Kiukkuinen kuin susi
lammasta, Etzit tämän mailman kunniata;
Etts Jumalan Armoo saa nautita.

Ho. Ruumis wastaa: niin pitä oleman,
Mailman ilo ain tuleman, Engöst mä muu-
toin tule häwäistyr? Jos walit' on muu-
toin kllin syyn pääll, Kaikk irwittelewät
sitä tääll.

21. Sie-



21. Sielu sanoo: koht' aika tulee, Kuin
me eroitetan, sinä kuolet; Mitä siis rikka-
us autta: Sinä olet tuhka ja mulda, Ei
auta siis raha eli kulda.

22. Ruumis wastaa: Sä mua waiwaai,
Ia rewäiset tundoni haawat, Sill tehdyt
synnit jo kauhista D! lEsu armahd'minun
päälleN, Sun katkeran Piinas tähden.

23. Sielu sanoo: Se on neuwo paras,
Pyhä Hengi sydänd walais, Ia lähetäarmons tann alas, Että hän synnist pois-
palais katumuxeen, Taiwast halais.

24. Ruumis sanoo: Mun HERran Ju-
malan, Ann syndin andex etees kumarran
Tunnustan itzen syndisexi, Wiheljäisex wai-
waisexi! Tee surullinen sydän iloiseri.

25. Sielu sanoo: Nyt on hywin kaikki
Saan ruumin kans iloit ratki, Taiwan
ilos, riemus rauhas, Ruumis lepää tuo-
nen kauhas,, Duomio-Päiwän nostetaan
haudast.

26. Kiitos lumalall' loppumat/ Pojall
Kunnia suuri lakkamat, Pyhäll', Hengell'
jjankaikkisest, Alust loppuun alinomaisesta

Kaikki Christityt weisatkam, Amcn.


