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Ensimäinen.
W. k. Mä nukun haawoin Chrisiuieu ?c.

kiitos olkohon
Alat', kost' teurastettu on,
Za hinnan jM kelpaaman,

Maxoi edest' kaiken maalman.
2. Se wcrms synnist' puhdistaa,

Kuin wuosi wiideft' haawasta;
Täs synnin Maro kullainen,
Ot' wastaan maan o syntinen!

3. Hänen werens se kulta on,
Kuin tuottaa Isän suosion;
Hän meitä rakastaaxens ott',
SillPoikans saalis olemm' tott';

4. Se sinun wijoist pelastaa,
Saatanaa wastaan puolustaa.
Pes' itses weres' Karitzan,
Niin sull' on puku taiwahan.

Sill' pukull' käyt sä taiwaaseen,
Pyhäen kantza, iloiseen;
Siell' haawans paljon maxnnee,
Autimws niisä löytynee.

6. Wiel' ne nyt auki seisomat,
Niis kalliit lampaat makaamat;
Wiel sullckin on sia jään',
Joudu maan lähteen tykö tään.

7. Wer> kuin wuosi limun kanss'
lesuxest ristis' rippuisans,
On kelwann', kelpaa, edestän'
Mun, sinun, kaikkein ihmisten.

8. Nyt



Niin

F. Nyt kiitos kunnja totudcs'
Dlkoon edest' rakkaudcs,
Sun waiwas, tustas, kuolemas.
Täs' olen lesu omanas.

9. Nyt olen ijät' omanas',
Sä olet myös mun uffon kanss':
Sinusa ijankaikkisest'
Tott' rauhaa nautin riemuisesi'.

Toinen.
W. k. lesu elon autudeni ?c.

meilt' ei muuta etzi,
Kuin maan paljaat sydämemm';

Hänen suuren waiwans wuoxi,
Hänen omans tott' olemm'.
Hän un meidän lunastanut,
Edestämme sapen juonut:
Surkijasti ristis noin
Kuollut Karih' wijatoin.

2. Ylkä ombi lefuö rakas,
Muut ei meit' niin rakasta -.

Läsn' on mcit' ain' jokapaikas',
Kaikcst' pahast' pel-astaa.
Ei mcit' tahdo enä jättää;
Mutta morsjamerens ottaa.
Hän on rakkaudemme,
Koff' on oma likamme.

3. Yljän sydän, Yljän h.lu,
lesurella meihin on;
Köyhää morstant'aina taluu,
Suluisudcs' werraton.
Armosaus mcit' muistellepi,



Sen

Niin kuin Paimen holhoileepi.
Zesu, lesu, olet mun!
Minä kuollos kautta sun.

4. Morsjan on kyll' surkja, nurja,
Syntinen ja saastainen,
Ilkjä, alastoin ja kurja,
Häpjän, pilkan alainen;
luur' sen laisna wastaan ottaa
lesus hänen, ja häll' tuottaa
Peson sielus', ruumiisa,
Oman werens wirrasa^

<l. Tässä omall' ansijollans'
Morsijamens' puettaa,
Joka alastumuudellans'Waiwattiin, Hän werhottaa.
Morsjan näkee Yljän täMn,
Niin myös alkuns kyljest' hänen,
Weisaa: Mull' on Sulhainen,
Walkija ja punainen.

6. Monesi' tuhannest' kyll' tutaan
Minun walitt' Ystäwän';
Häneen minä itzm' luotan,
Niin kuin sanans pitämään.
lesiixeni waljut huulet
On mull' otolliset' tulleet,
Muotons mun niin iloiltaa.
Ett' woin muut kaikk' unhottaa.

7. lesu nyt sun omas olen,
Sinus pysyn alallans,
sydämen' sull' altiif' panen,
Sinä pidät murheen kanss';
Sinä tussat kowat kärsit,
Ettäs sydämmeni saisit,



Paha

Sen sull annan kokonans,
Pidä ijär omanasi

8. Rakkaa,,' pidä minuu tallell',
Six' kuin häihin kutsutaan,
loisa sinuu ijät' palwell',
Rinnoillas myös olla saan.
Siellä siliull' tiitost' laulan,
Wanhain, nuorten kansia pauhaan.
Ennen nyt jo iloitzcn,
Kohta waiwoist' päästäxen',

Kollnas.
W. k. Rolo mailin' iloit' mahtna tt

woiton Sangar'!
Jalopeura ludayast'!

Wyölles wyötä miekkas angar'.
Astu edes taiwahast';
Ett' sun oikjax' lumalax'
Maalma näkis ainoax'.

2. Ah klling' aiwan hitaisesti
Maan pääll' käy.
Wähin osa armoo etsii,
Surimmall' ei huolta näy.
Maailm' pilkkaa Christusta
lesust' Natzarenusta.

3. Kylwäjä! katz', tukahtuupi
Siemen orjantappuroist';
Wiinamäkes turmeltuupi,
Ohdakkeista katkeroist';
Siemen jalwoill' tallataan,
Ennen kuin on itää saan'.

4. Tämän näjet Herra suuri,
Taidat kuiteng' waiketa:

):(3



Paha tulee Myt'juuri:
Wallattomus kukoistaa.
Christuxesta önkätään,
Waikk' hänt' seurois' häwetään.

5. Jos sä Herra kauwan sallitKansois' nämät riehunut,
Pelkään ettäs wähät saaliit,
Waiwais edest' «vihdoin saat.
longas ostit, myyt' on jäll'
Wanhan Herran mallan all'.

6. Ah.' siis maan pääll' alas astu!Niin kuin niiton ruhtinas,
olee asetettu

Wapahtajax' maailmas'.
Waadi hmm kuollostas,
Weren wu dat''xestas.

?. Osot' jzes siinä mnodof,
I,sc>s olit werises';
Woita kaikki sanas walos'
Nuolilla rakkawudes,
Että joukoin etzisit,
Itkull' raahaa, kerjääisit.

8 Hena! wastaanfeisojita,
Laille kowakorwaisii,
Kehoituxill' ylitz' woita,
Että' halull' ottaisi
Armo-kirjan weresäs,
Kirjoitetun ristisäs.

9. Hnulistas ann' runsaasi' wuotaK
Evangeljum rauhasias.
Koffa Moses hirmun tuottaa,
Weres sia walmistaais;
Koht' Johannes huutaa ann':
KarilM katz' Jumalan!

ic>. We-



io. Asteles ann' lihawutta Tiukkuu,
sanaswoimasta,Että sielut»nakeutta Mais-
tais' weres mehusta. Rakkaudes särkeköön,
Laisas meitä pitäköön.

n. Wihi Pappej' huutawaisii Rakka-
wudest' laumalles; dahet' yhtä puhuwai-
sii Yhtä tarkkoj' sanalles. Jalopeura lu-
daasta! Aikomures wahwista.

12. Heikot todistajas warust' Rikkaax'
Heickes lahjoisa; Ann' he rakkaudes ha-
lusi' Seisoo wahwan' waiwoisa, Jotk' ei
hakeis' rauhaansa Puhuis' ylitz' uffonsa.

i?. Te kuin elon löynneet meresi', Ka-
ritzalle laulakaat Vuodatetun meren edest'.
Saaliit hänell' saattakaa!, Älkäät Vapah-
tajasta Ujoxuko todistaa.

14. Weri-Määnn' ylistäkäät, Tyttä-
ret kaikk' Salemin; Sill' jos te waan 0-
lett' mykät, Niin sitt' huutaa kiwetkin.chlkäät uutta weisua Kostan suoko wan-
hata.

Neljäs.
W. k. Up Guds bam, och er nu glader ?c.

Jumalan lapset! Kuulkaat:,:
:,: ludaan Ruhtinast'! Meidän Ku-
ningamme tulee Wiemään :,: Mors-

jant' kotia. Babel sinun pcljät' täytyy;
Sill' sun häpjäs salasi'löytyy; Ia sun syn-
tis ilmestyy; Zoill' on Jumal' häwäisty.
Halleluja :,: Hurstaat kaikk' te, Pianhäihin tulla saatte. 110 suuri teillä lie-
nee! lesus :,::,: On kuin teitä wienee.

2. En me saa nyt olla äänet': Waan



ain' :,: :,: Aanemm' korottaa; Kunnjoit-.
takamm' meidän Ylkäämm', Kuin meit':,:
Osti, lunasti: Weisatkamme kiiroft hä-
ncll,(2ekä fydämmell' ett' kielell'; on
ansainn' kuhnijan, Kuin pääst'sltei>i'ma-
ilman Halleluja:,: Hurskaat kaikk'te n.

3. Walkja, puiiainen ja walitt' Ombi
:,: :,: Meidän ysläwämm'. Kadonneet kaikk'
hänes' taitaa Tulla :,: Uudest' synty-
mään, Zsan widan tulen edes', Hänen
ruumiins hikoil' wercs'. Jumalan sä Ka-
ritza Tapettiin r»stin puusa. Halleluja :,:

Hurstaat kaikk' te n.
4.lljätt'rian saapi perii Walkjatwaat-

teet :,: lesuxen Morsjan, Zonga täh<
den Yljän wm Wuosi :,: Ansaitzi
kunnian. Morsjan sitte wiedän iloon, Ra-
kennettuun Taiwaan taloon, Kus' on walo,
puhtaus, 110, fturi suloisus. Kaikk' siis
hurstaat :,: Iloitkaa! te: Sillä kohta Yl-
kä tulee. Nostaat wiisat: olkaatwalppaat,
Walmiit lamput :,: Zesus tulee.


