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Zumalinen

Mejsll,
chrisiuxen pi/nasia.

Prändätty Georg

tvilh. Lottdicerild^.

Jumalan Karitsa! Ristin

paäl pingoitettu/ Ia kädet läMstetty/ Kats puhdast Karit-

sa! Ristin puus nppuwa. Hän päänsä alas kaandä/ Ia tustas itstns
waanda; Hän on nytt kmnattu/ Ia
pahoin mazettu, Hywäin töidensä
tähden/ Ia rippu kaikkein nähden/
Ryöwarten kestellä/ lott' myös
katsele.
2.

Nytt sydän mahta lyöd/Ia kynelet
kyll wuota/ Kukas nytt awun wotta;
Eäs mahdam kysyä: Mistäs nyt leivon saaN Kost lesus on näin wit-

sat/Ia juttiasii surmat/Jok' on mond'
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M-

auttanut/ Ia Lain täyttänyt. Ma
surkiast duomiotta/Ia Herrald unhodetta/ Tiesin kyll ansainnen/ Ham-

bain myös kiristyxen.
3-

Wan mmgäs tähden näin? Sä
Kaiktuvaldias Herra! Kärsit kyll monin terran/ Ach! wasta Rakkahin/
Minsss tähden karsit nijn? Sun suurten fyndeis tähden, Mä hawoitettu
olen. Ijäinen aucuus sull'/ On We-

resälli tull'/

sen

Uj7os
päälle luota/
Nijn Isan awun tuotta; Sill'Weri
pisarat/ Syndls kaiw maxawat.
4-

Ach! katso lesusta/Ia Hänen hirmuist waiwa, Kuin sydammcst Hand'
kaiw.i/Ka:s'Mlest ja lumala/KuiNG
jv kiast waiwatan/Kats'Hänen sil-

tnänS sammu' Ia kuolos kijnni painu,
K ns ruumis lylmene/jok' meit rakastele Haa sanoi: nytt on taytet/ Ia
o o sinull.näytet'/Gitte Hän nuktupr, Paans alus painapi.
5.

5.
nytt
Ach! iloitse
maa/ Sill kaikki ombi täytet/Suurrakkausmeillnäytet/
Ach! maa nytt iloise lesuxenWerestä/

Kuin ombi uloswuotan/Mnll armon

suuren

suur/

tuottan/ Nyt Ruhtinamme

On welkam maxan'juur/ Ia
Nytt jätti ristin
welka kirjan

suuren
juureen/Hän meitä syntisi/Kuolemasi
/

pelasti.

6.
Suur kijtos Sinulle Karitsa/ kuolos tähden! Sua kijtan kaikkein nähden/Ylzstan Karitsa/Ristin puus rippuwa. Syntinen ilkia minä/ Edeswastaja Sinä; Waikt' olen pensiä/Sun
Weres lämmittä/ Kost syndi sydänd'
soima/ Nijn Weres anda woilna/
Synnistä wapahta/Ia tustast pelasta.

Ach! Herr3 Febaoth, Ma etees
mahan lanacn/Rukoilen nöyräst sangen/ Werellas pristota/ Ilahut sy*
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dan-

danta Ann Hawas minun parat/ Ett
mahdan Sinuun tmwat/ Orjantappura kruunus myös Oll' pääni kaunistus; Kirjoit sydämmecn juuri/ Sun
hätas waiwas suuri/ Nijn kijtan Sinua taal/ Ia ijäiststi siet.
/

set

O! Taiwan Duomari/ kuin hallitja näet/Ia oikein

kaikk' duomitset/

ain/ Ia woimas

Ann
aina lain'.

M'anna minun hukw/Ia
laissudesa nukw/ Waan saata urhoisest/ Ain wastaan ivihamiest. M' eri
minust kostan/ Aut' alda kaiken tus-

kan/ Sun haawas angarat Mull le-

won

OM/

andawat.
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Mun luottamuxen am/ Paimenen
tygö liene/Hän itse minua wienc Lauwa'.zsa seurahan, HuWiseen paikkahan. En Hänest kostaff eri/ Waikk
wuotais lydän weri/Ma haawas rakastan/ Ia ristis kunnioitan. Sull kij-

tcst,

tost/kunnia aina/ Weisamaan armos
lainna; Sinua rakastelen/ Ia ustos
palwelen.

Nytt Amen sanotan/ Nytt loppuu
tämä weisu, Sull kijtos olkon lesul
Isan ja Hengen kans/ Tasa ja wlkes
maas. Sun ihme töitäs Jumal/ MstänHenges woimall/Sa armos näytit mull, Sijt kijtost weisan sull/ Jumalan armo suuurl/ On minull annet
juuri/ Sijs tijlän iloisest/ Nytt ja am
ijäisest.

