
'H. I N,'

Jumalista ja Hengellistä

Ensimmäinen.
Jos Larihan Häihijn sH
ensingän tulla mielit,«.

Toinen.
O! lapset iloitcan, tt.

Colmas.

Paran itzeö syndincn, :c.
Neljäs.

Ol ilo suurt', Zosmullsc
autuus:c.

wijdee.
En laffc minä Mustan :c.

Prändätty Wuonna 1772»



Ensimmäinen.
W. c. Eja mun sielun juur iloisest te.

Caritzan Hälhln sä ensingän lul-
la mielit, N>jn orenna ulos ne sun-
nus nijn, Ettei saawut kijn, Sun

endkstt syndis: waan annetaisin caick' andex.
2. Caick' ricoret sowi, ja waärydet caick'

pois Jo ennen cuin HERra su» rau-
taiselZ witzalla piexe; Cuin cutzutan waan,
Nijn pakene taan, Sen suloisen armon: nijn
Häät olet saan sijn armos.

3. Ei cuitengan eynen, cuin HERra sun
murhes muutta, Ia lEsuren uscos suli loh-
dutust anda uutta: Nijns riemuitzet ia iloitzet
Ets olet culkenut elämän tietä sinn' Häihin.

4. Nijs Häisä on suloinen lEsuren ansion
rauha, Ia Jumalan Candelet sydämmen soi-
tos pauha, Cuin armo waan, Siel' ylistä
saan Nijn riemuitze sydän: ja pielen taan jää
murhet.

s. Sun pukus on puhdas ja kijldawä silc-
ki siela: Sill' lEsuren Meren wanhurscaus
armon tiellä, Coht' puetan vääl, Ei omalla
waell; Waan! sulasta armosta Zionin mäel,
paitz wirhet.

6. Täs armon wahwistus silkin kijni wetä,
Ia sitopi cupeista: caickein ihmisten eteen,

. Juur



luur loistamaan ja paistamaan: Cuin pala-
wa kyntila walaiseman mailmas.

7. El ylikan walo nijn sydämmen lydyt
pohja, Cuin armsn suloisus, cuin sen lEsus
ohja, Nijl tatuwaisill. Ia murhellisill, Ia
hengen nöyrydes nöyremmin Haä-wieraiU.

8. Tas lEsuxen armo sydämmet caicki täyt-
tä'. Ia sieluin wirhet, ja puutoxet myöskin
näyttä, O! suloiset Haat, O! suloiset päät,
Cuin IClusta ylistä täal,. ja ijät myös tai-
was.

Tsinen. o
W. c. O! cmnga ihanat:c.

(IN! lapset iloitcan, Sydämeft weisatean,
Ett' lEsus teit' on ostan, Ia synnin

MO cuopast nostan, Werellans lunastanutHclwetist wapahtanut.
2. Nyt noscan ylös iäll, armon kautt to-

den tiell, Waiwojan walittacan, Syndejän
murheltican, lEsuxen tygö tutcan/ Ia hänensanans kuulcan.

3. Sydämen nöyrydes, Hengen waiwailu-
des. Halatcan armo cvhta, kuin rackaudest
hohta lEsuxen Werest kallist, Cuin teill on
wielä aldis.

4. Ia uscoll eläwäll, Elämän oikiall tiell,
lEsusta wastnn, Rietkat, Sydämen hänell
wiekät pois wilpi petos pangaN/ Ia kylmän
talwen hangen.

l. lEsust racastacan ja hänen turwatcan.Hän teille elon anda, Ia autuun tygön kan-
da Hän teit on racastanut elämään walmi-
sianut. Cob



Colmas. W. c. Jolla raitis ruumis on, le.

6HH»aran itzes syndinen, Cosc' wiel synnis
GH elät; Hiirtä m rien Ufton

oikiall tiellä, Ajatel sielu wiel, Syndis
harjoituxes, Mis on seijauxes.

2. Parannustas muista se, Al' iät' wasta-
päiser; Tiedäx armon hetket ne, Pian mene-
wsifex, Ruma se iloitze. Naura sitä paicka,
Ett' sull kyll on aicaa.

3. Tällä hetkell kijrut waan, HERran tah-
to tehdä, Huomen kädes Jumalan, Jos säsen saat nähdä: Taidat myös, enneng' yös,
Ehton sinuld' laaja, Cuollun kylmän maata.

4. Nijncuins cuolet palcan saat, Vihdoin
ijäisydes. Ettäs elit taucomat, Catumattomu-
des: Woi sitten syndinen, Sinä syndis puo-
lesi, Cuolemahan cuollet.

f. Rumat henget sitä päät. Synnin sielut
wiewät, Synnin ruumin estämät, Luotas a-
las lyömät, Cusa woi mato coi Tuli sauwu
aiwan, Syndist cowin waiwa.

6. Lacka sijs jo wäarydest, Pala wgö HEr-
ran, Rucoii' ett' hän sydämes Muserraisi ker-
ran: Walita murhesa kyyneleisä ano, Ett'sun wapax sano.

7. Alä sijs nyt laimin lyö, Sielu oma hy-
lväas, Anna Pyhän Hengen työ Sinus junr-
tu sywäst, Costa hän, Tanäpän, Sinu aut-
ta pyytä. Muutoin ihes syytä.

8. Rucoil halull sydämen. Nöyräst HER-
rald säästö, Callis weres lEsuxen etzi synnilt
päästö, Usco nisn, Että sijn, Hän sun hur-
fcax teke, Mahdollisex Me. 3. Ha-



9. Hala sitt myös mielelläs, Awull
miehen, Ettes enä ikänäns suostu Sonnin tie-
hen, Mutta näyt, Elos käyt HERral kijto-
xexi, Mos hedelmän.

iQ.Catz niin jällens vstäwa, Olet Taiwan
HERnm, Engelit myös ylhalla, Iloitzewat

kerran, Cosc' he sen syndinen, Näkemät etts
wiela, Käännyt armon tiellä.

Neljäs.
W. c. O! ijaift)s pelkän pituuttas, lc.

KON! 110 suurt, Jos mull st autuus euu-
lius, Ett lEsus minun, tygön
mlis. Ia sanois, M murhellinen miell;

Jos hita Sydänd Hengi lucutta-si, Ia lE-
sureni haawoin johdattaisi, O! 110 suurt.

2. Cuing hywin se, Jos tiedaisin ma sitä,
Ett lEsus minun emtuan taiwas puä; Mutt
cuca ties on lEsus tykönän;los cunengin
Hän Sanois laupiast »inull, Wiel ennen
pitkä loppu tusca Sinuld, Cuing hywin se.

3-Muist Sielu se, Ett lEsus cuollon ala,
On käynyt tääl, Ia Hänes Sydän pala,
Cosc nake waan,'Ett Sielu murhes lie: Hänsano, Huum caikill caickill siingen, Vx oja
sijt myös sinull hywäx lange, Muist Sielu se.

4. Eik se 01l mjn, Ett lEsus caick on täyt-
tan, Ei ristin puus hän ennen cuoller näyt-
tan, Cuin Isans wihan oli lepyttan; Sen-
tähden se myös Jumalalle kelpa/Ett Sielu»
armosi andex ano welka, Eik se 08 nijn,

s. Ah! Ong se nijn; mingtähden waikeroi-
tzen, Mingiähden surus alat coperochen? Ming-

tähden



tähden epaillyxes hourailen? Ong lEms cu-
ollut, Caicki myöskin täyttän? Ong hän sen
toder fanasans näyttän? Ah ong se niin'.

6. 01l turwasa,Sull IKsus armo laina,
Ia wiholliset tahto alaspaina Hän lupaurens
kyllä pitä woi; Suli oikem»/ Hän elämän
vn laittan, Ott' wastan se cuin Sinull suor
vn aica, 01l turwasa.

7. Cuul' lEsu cuul', Eng todell sano tien,
«e, Ett tykönäs mull elo aumus, liene, Se
«ohtuus on, Etts minun autuax teet. Sä
olet minuU elon lahjmcmsan, Ah! Suo sijs
lninull taiwan hywyt cansias;Cuul lEsu cuul.

8. En Smu paäst O lEsu waiwas suu,
res, Ennen cuin cuin ilost itken jalcas juu,
«es. Ia uhdistyxeen tulen cantzas M; Jos
elämän mull ansaitz callis weri, Nijn tahdon
ftn myös nytkin lEm peri/ En Sinu paast.

9.MM yhtä caick, Jos hetken odottelen,
Nijn odotan mä Smun haawais päälle; Ei
tule mmm aica mäarälä: Jos ei mull myös
01l suurta ilo aldis. On armon lahia cmteng !
yhtä callis; Se yhtä c^ick.

io. Ma rucoilen ja Sinun lEsu luotan,
Ehk monet solmut tundon minull tuotta, Cui, '

tengin rsuhas päalles uscallan: Pääst lEfn '

minu tusmst huuton cuule, Mull Sanas on,
En sillen häpiään tule» Mä rucoilen. l

tvijdes. °

W. c. AHI ITsn nlinua armada :c. .'

laffe minä lEsustan, Eaikesa elämän "

. .teus,



keus, Myös teisän. Ma tahdon pysy lEsuxes,
Mvötä ja wastoln käymises, En lastce min»
lEsust.

2. Cn minä lEsust pojes last, Ennen cuitl
minua siuna, A«a Hänes on lyhy ratk, Ehk
wihollinen kiusa, Langeman heicoudesa, Cui-
teng ujcon w9hwudesa,En lasiee minä lEsust.

Z. Minä en laffe lEsusta, Häu on mun
ihuwituxen, Siel on kylläisys riemusta, Cus
armo siunauren, Wie myötans ja cuuliaisu-
teen, samtapi Sielun En lEsusta
siis laffe.

4-lElu en sinua pojes paäst; Sill sa tai-
wutit mhton, mailm jutun nosta tast,
Sun weres cuiteng elon, On lEsu elän Si-
nusa, Sinull on lapsi minusa: lEsu en Si-
nua laffe.

s. En Sinua lEsu poies laff, Sun cuol-
los minun tienne mä ostos cautta olen laps,
Cuinga sitt Sinua kiellän. Sun waiwas
palca minusa, On ettän pysyn Sinusa, lE-sn en Sinua laffe.

6, En laffe lEsu Sinua, Sä olet elämä-,
ni,loca racastit minua, Ia itzes edestäni,
Mull annoit ristin cuolemaan, Sill weisim
minä iloisan, En lEsustani laffe.

7. Jos syndi sydand waiwane, Ia laki pääl-
len canda, Jos Satan eteen soimanne, Son-
di jost surun anda, Ia uhca cuollo rangai-
siust, Minull cuitengin lohdutus, On etten
laffe lEsust.

8. MH rannan lEsust sylisän; Sill Hän



on minull woitto, Hänen Pyhasa nimesäns,
Mull aumus aina soicon: Nijst werta ja haa-
woja, Mun sydämen ain halaja, En lEsu-
sta sijs lastc.

9. Ann weden, Walkian wääryden caick
tawarani otta; Mihingän sen wiel werranen.
Muuhun cu,n tomuihin totta, lEsuxen suh-
ten,Cuin mull wiel, lalillä on, Mun iloon
wie, Enbän sijs laste lEsust.

iQ.Ann mailman pyrit mchudes, Ia mi-
nua ylömatzo, Cans kijrutella pahUdes, Ia
pilcka Sanoi mrio; En huoli cuiteng mitä-
kän, Cosc lEsuxes on ystawän; En händä
myöskän laste.

ii. Jos tauti minun heicori, Teke ja ma-
han paina. lEsuxel! on wirwoituxi, Joita
hän laupiast laina tuscas mull wahwa toiwo
on: Sill päiwail yöll, Aamuil ehton, En la-
sie minä Isiust.

12. Case wimein woimansa mun päal-
len tarcoittele, lEsuxen olen huomasa, Ei mi-
tan ahdistele, Mun Sielun joca vmbisaan,
lEsuxencuollosa osan Sill en mä laste lEsust.
.13. Ab! lEsu älä m!uua laff, Muutoin

mä cowin lgngen. Ah! Wedä minua iygös
ratk, Sun weres woimall sangen. lEsu ios
käsist Njn rackaut' ain harjoitan,
Eng sinua itan laste.

, ,4. Nijn pauhg Satan joucons can§, IA
fus on minull mrwii. Cuohu myös helwett
paicastas, Ett woitte Sielu surma, Joca on
löynyt lEsuxen, Catomattoman autudens. Sill

en mä laffe lEsust.


