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Ensimmäinen.
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Kuitengin pitää sanat nopiamin kul?ema<» kuin näisä.

I E S U S.

W h! eik' WW oll' tahtoo tnll' mor-szamer mull'i Ma sulle mun sy.
dammen' annoin; Mä talliist' kyll' ostinsun weri. pukull': Ia fiasas waiwat
kaikk' kannoin. Mä muistan, ett ede»
stäs orja olin: Wiel' muistan sen päi-
wän, kost' tahtes kuolin: Sen todistaahaawät kuin kärsein.

2. Sä tiedät kyll' waiwan kuin ol«
lut on mull': Mun weristn tnffan' ja
hiten': Sä wereni woiman myös olet
kyll' kuull': Ei kolkutus ole just' wai-
kenn'. M simos Wt! tchdoks mun
pyyntön' estää: O tahdok's työ. palk«»,
kan' wiel' poijes kieltää i Kuing's km«
tengin olet niin kowa.

3. En ole Mä luonut sm kantama»
hcm Mt' maattist', waan taiwaallisr
lrmmuu: Sun ostin wuU' morstamer'ole»



olemahan, Ia perimään ijäistH riemun:
En tullut ma weljeri Cngeleille; Waan
maailmaan syntisill' ihmisille, Ma wel»
jex' j« HERran tulin.

4- Katz' syntisti .olen niin rakastanut,
Ett' afjansa päälleni otin: Päall' ri«
stin myös ruumiini taiwuttanut, Ia
waikenn', koff' mim«a lyötiin. En ar«
mahtan' jäsentän' ainootakan: En sääs.
tän' yht' wereni pisamakau: Sen todif»
taa sydammen', kytken'.

5. Maan kulkjana, pilkas' ja surks'
udes', Ma olin juur' sylttisten edest':
Ml' wilus', ja paiwäll' taas kowas'
heltees, Mä rukoilin kaikesta wäjest':
Kyll' paastoisin, työtä tein synnin täh.
den, Sain kuoleman paltaren' kaikkein
nähden; Oi ajattel'! perjantait' pitkää.

6. Jos Laban' on kieltänyt kymme-
nesti, Pois latobilt' ansaitun palkan,
Niin sä olet sadasti, tuhannesti, Mun
pyyntöni estänyt hartaan. Mmst' I«'
mal' on syntisten edest' kuollut, Ia hije»
sä werises' surkjast' maannut; Mutt'
syntinen syntii wiel' tcsee.

7. Noh! ongos nyt turha mun pii'
nanchatän', Munkuolion', munwaiwan)
mun tuffan'; Oi! engös saa kaikesta
työstän' mitään i Mr' wuotaa mun
haawWi hukkaani Ei, Isa! sä lupai<
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sit sieheu luotan, Mun ssekmi teki tnöt',
kärsei wffan; Mä tulen nlyös rawi»
tux' wiela.

8- Ah Isan'! muist' lu-
paustas, Tuo svntisii jalkaini juw
reen: Mä odotan heitä juur' mie«
lest' rakas, Eng' wasy; waan pidän
heist' lnurheen; Muu sndämlnen' halkee
toE' hawaita saan, Ett' syntinen kerja«
ten rukoilemaail; Mult' tuleepi armoo
ja ustoo.

9. Niin tullaat siis syntiset minun
puoleen', luur' senlaisna kuin te nyt
olett'. Ah tullaat! mä Jumalan Ka»
rift' olen: Paitz' minuu te kuitengin
kuolett'. Katz' haawojan', wertan',
Kuings niistä luulet. O syntinen tii»
ruhd'! etts tykön' tulet; kylkeni
awoinna seisoo.

ic>. Mä otan sun syntis ja mitä
sutt' on, läll' annan sull' kaikki mun
oman': Sun sisarer', morszamex'itzellenluon. Ab usto nyt wahwast' mun sa»
nau'! Jos et sä nyt seisahda wiiwyty'
xeen, Niin loppuu sun waiwas mun
odotuken'. Tuo wereni e«
dest'.

Sielu.
ii. Tas' on nyt mun sydämmen'

Wapahtajan'! Sun haawohis minua
kat.



k'tkel'l Tee minull' nyt niin kllins itz'
olet- balan', Ett' olisin lammasten ret.

kuin kuulewat aancs, sua seuraa
lewat, W?rt' tMäa, baawozas
smwat, Ia iloiltaa sydantas rakast'.

Toinen.
W. t» Ing wsrdar djn försyn lc.

>2. V. I.
«Patz'! Jumala ja mies, luur' suv>o> kjast' ristij' rippuu, Ia weri ha.
nest' tippuu. Kay'l Karift' wiatoin,
Paäll' ristin l-ippuu noin. Päans alas
kalllstaapi, Kost' kuolem' ahdistaapi.
Häll palkka Mantaan, Tappuroitt'
kränätään. Hän hywmn töidens' täh-
den Pilkataan kaikkein nähden, Ryö-
warten keffell siin'. Hän häpjall' rip
puu- niin.

2. Nyt sydän tasa lyö, Ia kynelet
kyll' wuotaai kukas nyt awnn tuot-
taa? Tas' kysyy mahdetaan: Mistäsma lewon saan; Koff' lEsus on näm
pilkatt', Ia si rkijasti surnlatt', Kuin
teki hywU ain'» Ia tantti koko Law.Mä j«rktiast' tuomittaa, Jumalasi' e<
rottettaa, Tiedän kyll' ansainneen',
Hampain kiristyren.

z. Mlitt' mingaK tähdm siis, SakaitkiwaltiaS HERral Kyll' kärseit
)o(z mo-



monin kerran? Ah rakas! wastaa m«ll,
Kuing' piina tuli sulli Mä wastaan:sinun tahtes Näin kärsin kaikkein näh-des'; IjAnen autuus suur'. Sull' we.
resän' on juur'. Katz' ustoll' päällen'
minun, Niin Isän säästä sinun. Hänt'weren' lepytti, Sun welkas sowitti.

4. Ah! katzo lEsusta, Ia sitä hir.muist' tustaa, Kuin svdämmest' hänt'pustaa. Ah! katzo Jumalaan», Kuing-
surkjast' waiwataan. Nyt pimeneept
filmänf, Täf kuollen tuffas' syngjäf,
Ia ruumiins kylmenee, Kuin meitra«
kastelee Hän sanoo: Se on täMtt',
Ia armo sinull' nantert'. Sitte hännukkuupi. Pääns alas painaapi.

5- Ah iloitze nyt maa! Sill Chri»stus on kaikk' täNttan', Sowinto-uhrinpäättän'. O! iloih' mailina sä, lEsu-xen weresa, Kuin ompi tähtemm'wm»
tan; Meill'armon jälleen tuottan' Nyt
sn rakastajamm' Kaikk' welkamm' lowit.
tan: Ia welka» kirjan suuren Jättänyt
ristin juureen. Hän Wapahtaja meill':
.Me synnisc paafteet jäll'.

6. Kiitos sull' olkoon suur' Karitza!waiwais tähden. Mä sydämmestan'
lahden KiittMn sna Jumala! Ristin
MU' rippuws. Mä slen suur' knll'
MMif; KuittNgin OERwn turwis.

Eht'



Ehk' olen pensijä, Min werenf läm»
mittaä. Kost' synti sydänt' taiwaa,
lEsuren Kahon waiwaa. Ia hänen
haawoinsa; Koht sydän lewon saa.

7- Ab! HERmSebaot! Mä lan.
geen jaltais eteen, Niin kum laps w«
koilehen. Ann' minull' weres se,
Kuin mielen' rohwaisee. Ann' haa»
was minuu parat', Ia woima nffoo
alat'. Ia tappur' kruunutta Saat' mi»
null' kunnija. Sydämeen' kirjoir juu«
ri, Sun hätäs, waiwaS juuri: Niin
kiitän sinuu Ml' Ajaas', ja ijät' siel'.

8. O taiwaan Tuomari! Kuin kaik»
ki kyllä tiedät, Ia oikein tuomit' tai.
dat; Ann' annos minull' ain' Ia woj.
mas alat' lain'; Al' anna minun nuk»
kuu Laiffuuteen, Ia niin hukkuu;
Waan wirjäst' sodasa Oll' häijyj' was.
tasa. Al' eri' minust' koffaan; waan
alla kaiken tuffan; Mua kuollos tuet«
koon, Ia lewon antakoon.

9. Mun palweluren' ain' Paime»nen tukön' lienee, Hän He minun wte»
nee Laumansa seuraan nain, Nyt ja
ain' edespäin. En Hänest' enä eri',
Waikk wuotais sydän »weri: Waan
Häntä rakastan, Ia piinaans kun»
nioitan. Sull' HERra! kiitosi' at-
na Veisaamaan woimaa lainaa! Si«
mm rMsteleen, Ia ustos palweleen.

10. Nyt



11. Nyt Amen sanon mäf Kost'
loppu» tämä weisu? Snll' kiitos ot:
koon z lEsu, Isan ja Hengen kanff,
Tasa ja kaikes maas». Sun ihme toi-
tas Jumal', Olista Hengcs woimall':
Gä uaytit armoS mnll', Siis kiitost'
weijaan Sull'. Mull HERran ar«
m» suuri O« annett' armost' jumi,

Hant' tiitän iloiseft', Nyt ja
M'.lijäilest'.


