
Kaksi

Suloista ja Jumalista

Virttä,
Ensimäinen:

Joudu jo Laupias lesu, j. n. e.

Toinen:

Kuulkaat Kristityt nyt sitä, j.n. e.

Joka on lihan ja hengen riidasta.

Painettu tänä wuonna.



W. K. Hadässän' huudan Herraa j. n. e.

jo Laupias Icsu! Joudu jo aut-
tamaan, Kats' suurt' sydämen suruu, Jolla mi-
nä waiwataan. Niin etten enää tiedä. Mitä
eteen' otan, Waan lesu tyköös riennän Wis-
sist' päällcs luotan.
.2. Ah! onnetointa aikaa, Ah! aika kowa

pääll'. Ett' onni on niin kaukan', Eik apuu
tule tääll', Tiedän ett kuitcnk' riennät O!
Icsu auttamaan, Ehk' aika pitkä lienee; Pe-
rähäs odotan.

3. No! waikka wicl' on raskas. Ristiä
kantaccksen', Läsnä on Herra tuskas'. Kiitosta
antaaksen'. Kuin lesus lisää Uskoo, Auttaa
alinomat', Kyll' Icsus muuttaa tuskan, Ilo-
hon ihanaan.

4. Ah! autuas on se sielu, Kuin kärsii ko-
wuuden: Walmis on Kunnian kruunu, Kyll'
lesus antaa sen, Kaikk' tämä maailman me-
no, Raha, rikkaus suur', Ilot jahetkuman elot.
Sen suhteen turha on juur'.

5. Niin kuin siis Laupias Isa, Syyst'
lastans' kurittaa, Rakkauden kumminkin lisää,
Kosk' itsens' palauttaa, Niin Icsus meille tc>
kee, Kosk' ristin huojentaa, Tykööns' lähemmä
wctaä, Tiell' oikiall' ojentaa.



6. Siis ole sielun lclvos', Miks' olet su-
ruinen? Sull' on lohdutus ticdos', lesus st
suloinen, Waikk' sielu, ruumis waipuis', le-sus on osanan'; Waikk' taiwas ja maa tai-
puis', lesus on omanan'.

7. Ennen kuin nöyrytettiin, Synnit minus'
wallan sai, Waan nyt on lesus chtin Lam-
mastans' tahtoo kait', Pois wihamichet jul-
mat Han tahtoo pakottaa. Jotka mun pyy-
sit surmat', Ia maan all" wajottaa.

-8 Seisoit ehk' olit walmiit, Minua kadot-
tamaan. Häwettaät te tyrannit. lesus on
auttajan', lesus kuin silmäns' terää Warjclcc
omianö'. Ei ole yhtään hätää Icsuksen awun
kans'.

9. Synnissä olen syntyn', Syntiä tehnyt
taall', Suruttomuudes'untun', Mutt' luotan
Herran paall'. Hän synnit antcks' antaa, Ia
sielun rawitsce, Mull' armons' lahjat kantaa, Ia
uutuutt' taritscc.

10. Tästä siis iloit' mahdan. Ia olla
riemuinen, Ett' kuulin sanottaman: lesus on
armoincn, Köyhii syntisii kohtaan, Jok' olen
waiwainen, Niin on, en kiellä koskaan.
Maan armoo rukoilen.

,11. Istun, astun, taikk' makaan, Ajattelen
scn paall, Ett' woisin synnist' laata Ia wal-
mis olla tääll', Kosk' lesus tahtoo tulla Lu-
kua laskemaan. Ett' silloin saisin kuulla: Kay
iloon autuaan.



12. Kats' nain mun, rakas sielun'. Nain
waiwas maksetaan, Tääll' kärsit kipiän kiwun,
Siell' iloll'kruunataan, O! onnellistapäiwaä,
O! kuinka iloista, Ett' iloon saada käydä,
Täält' surun laksosta.

13. Herran Zcbaothin kaswoin kaswoista
katselemaan, Enkelein kanssa joukkoon, Uutt'
Wirttä weisamaan: Pyhä vn Isä Luoja!
Pyhä nmn lesuksen! Pyhä on Henki Luoja!
Ainoa ylistyksen.

14. Eija! kaikk' Pyhät tänne Ilon kans'pa-
laitkaat, Ia äänell'Heljällä Icsukscll'wcisatkaat
Kiitost', kuin pirun käsist' Mcit' ulos autti
wicl', Ia hänen woimans' kukist'. Saatti meit'
oikiall' ticll'. .

15. Unhotett' on kaikk' suru. Kuin karsin cläi-
sän, Köyhyytt' ei kusan kuulu, Täys' Autuus
kädessän', Itkun' on iloks' käätty. Suun' nau-
rull' täytetty, Sydämmcn' riemuun waätty,
Hcrrall' pyhitetty.

16. Suur' Kiitos Laupias Icsu! Hywin
toimittamast', Ei ekaa mitään puutu, Waan
joudu tulcmas', Sydänimcn' pcrääs palaa,
PaukutaU Wän', Joudu jo talla haawall'.
Amen Icsu! Amen.



Toinen:

W. k. Paalles minä Herra uskallan j. n. e.

Kuulkaat Kristityt nyt sitä, Kuin Giclu ja
Ruumis riitaa pitää, Am' niin kauwan kuin
he yhdcs' owat, Ei taida keskenäns' sopia,
Waan aina pyytämät sotia.

2. Sielu puhuu ruumill'cnsist': täall' Luotat
paljon mailman pääll: Pidä usko luja, pclkä
Jumalat', Sill' piru mcit' tahtoo omistaa,
Sielun ja ruumin kyll' kopristaa.

3. Ruumis wastaa: minä nuori, jalo,
Juon Mettä, Niinaa, jota janoon, Niin
kauwan kuin nuori, jalo olen. Hyppään, tan-
saan, ilost' wcisaan, Ia iloiscst' itseni käytän.

4. Sielu sanoo: ncuwon sinua tääll,
ta Herran tuomion ja Siclus pääll' Kats'
cttcs tulis' pirun halttuun; Kastces', olet sa
luwannut, Jumalan ala itscs wannonut.

5. Ruumis wastaa: minä nuori wiclä;
Ala mua hckkumast' kiellä. Joka päiwä mä
iloita tahdon, Hyppään, wcisaan harpun kanssa.Enkä pelkää surman ansaa:

,6. Sielu sanoo: sinä multa tuhka, Ain
elät synniv', jost' Herra uhkaa: Seisot kullan,
hopian, rahan perään, Synnis', pahuudcs' elät
taäll', Huomen taidat olla paarein pääll'.

7. Ruumis wastaa: minä wakcwa, nuori
Ei tauti minua huomen suori, Wanhoill' ja



siiirailp on häncll' walta, Ann' mun aina iloit'
siitt' sua kiitän. Sillä armaitsc nuorta ikään.

8. Sielu sanoo: Sinä multa ja maa. Jo-
ka ylenkatsot Herran Sanaa; Koskas sinuas
tahdot kääntää. Ah! jo palaja ja kuule
Herran sinun lumalas ääntä.

9. Ruumis wastaa: minä tiedän hywin ,Ett'
Jumalan Sana on kaikkein pyhin, En sen wuoks'
maailman iloo hyljää, Jumal' kyll' Hänen Ar-
mons'antaa'Taiwahast'niin maan paäll'kantaa.

10. Sielu sanoo: O! sä köyhä mies, Kuin
hckkumas' elät joka ties', Jumalan armon perät'
poishyljäät, Ruumistas ylönpaljon juotat, Mi-
nun kaussas hclwcttiin tuotat.

11. Ruumis wastaa: minä luulen, Ettäs
hullust' puhut, kyll' kuulen. Ei maailman iloo
mull' aina olc. Pidä suus' kiini, ole wait';
Elämän nlinä parat' saan aina.

12. Sielu sanoo: sinä rakas mies, Elät
hckkumas' joka ties', Minun ja itscs sä kado-
tat; Tulta jatulikiwcc ilman määrät'. Saat hcl-
wctissä aina täärät'.

13. Ruumis wastaa: cn pidä lukuu, En
olc mä rikkaan miehen sukuu; Kyll' aikaa on
wicl' katua, Synnistä pojcslaata, Kosk'kuo-
lema tulee ja ajaa takaa.

14. Sielu sanoo: sinä ruumis hullu, Jo-
ka maailmaan olet tullut, Ia katumukscs kansa
wiiwyttclct. Minä ymmärrän ajan tulcwan
Ia kuoleman juur' läsnä olcwcm.



15. Ruumis wastaa: minä teen aina niin,
Kuin maailman tapa on, jossariipun kiin', Toi-
won ett' wuoden wicl' elän, Sitt' kadun, teen
kääntymisen, Maikka wiikon sisäll' paran-
nuksen. -

16. Ei katumus ole sun wallassas, Eikä
parannus woimassas, Waan Jumalan Henki
waikuttaa. Saanetko elää huomiseen ast',
Sill' kuolema rientää juur' nopiast'.

l?. Woi! woi sinua ihmis parka, Minä
wapisen, puheissa olen arka: Ettäs hyljäät
minun ncuwon'; Et tahdo sä autuaks' tulla,
Waan hclwctin piinas' aina olla.

18. Ruumis wastaa: Woi! kuinka mua
waiwaat, Mä tahdon elää ilmanwaiwat; Sill'
katumus on luontoo wastaan. Täärän jalost',
ilos' tansaan. Muitten mun wcljeini kanssa.

19. Sielu sanoo: Sinä mies parka. Kuin
olet surutöin, et arka, Etsit tämän mailman kun-
niata; Niinkuin susi lammasta. Et Juma-
lan armoo saa nautita.

20. Ruumis wastaa: niin pitää oleman,
Mailman iloon ain' tuleman. Enkös mä muu-
toin tule hawäistyks'? Jos toisin ma täällä
eläisin; Niinkyllä häwäistykscn löytäisin.

21 Sielu sanoo: koht' aika tulee, Kuin mc
croitctaan, sinä kuolet; Mitä siis rikkaus
auttaa: Sinä olet tuhka ja multa, Ei auta
siis raha, cli kulta.



22. Ruumis wastaa: Sä mua waiwoat.
Ia rcwäisct tuntoni haawat; Sill' tehdyt syn-
nit jo kauhistaa O! lesu armahd' minun
päällcn', Sun katkeran piinas tähden.

23. Sielu sanoo: Se on ncuwo paras,
Pyhä Henki sydänt' walais', Ia lähetä ar-
mos tann' alas, Että hän synnist'poispalais'
Katumukseen, Taiwast' halais'.

24. Ruumis sanoo: Mun Herran' Juma-
lan', Ann' syntin' antcks' etecs kumarran. Tun-
nustan itsen syntiscks', Wihcljäiseks' waiwai-
scks'! Tee surullinen sydän iloiscks'.

25. Sielu sanoo: Nyt on hywin kaikki,
Saanruumin kans' iloita ratki, Taiwaan ilos',
riemus' rauhas', Ruumis lepää tuonen kauhas',
Duomio-Päiwan' nostetaan haudast'.

26. Kiitos lumalall' loppumat', Pojall'
Kunnia suuri lakkamat', Pyhäll' Hengell'
ijankaikkiscst', Alust' loppuun alinomaiscst'.

Kaikki Kristityt weisatkam', Amen.


