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Sionin Tyttärille»
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Ruuletra mitä kuluu:Esai. 21: 11.
josta, tämän

Ensimmäisen hetken,
Nuutamlsta hartaista weisuista waarin olettaa,

on edes pannut,

O. 1..

Ilm. Rir. 20: 6.

Autuas ja Pyhä on se, jolla on osa siinH en-
simmäisesH ylösnousemisesa, nijtlen ylitze
ei ole toisella kuolemalla yhtHn waldaa:'maan
he tulemat Jumalan ja Christuxen Papirl
ja hallitzewat hänen kantzans» tuhannen

. «vuotta.

TURUSA,
Prändsttu rrensikellin Kirjan «Prändifs/

Muonna 1789»



Imprimatur



Weifttm, kuin: Iloillat Jumalan Lapset 3t.

3l»lös te hurstat, sangarit nostat, Huutaa:,r
ZEfus Sota,HEßra suur: Taiwas ja

maa omat weri rustiat, Huokaa :,: Pyhät itkein
juur. Wihamiesten joukko päällem karkaa, Kel-
wotoinsodastpaknee, arka, Jättää asens, saa-
lins, hengens, Wihamies woittaa, wie tiehens:
Surkia suruttolnus :,: Herätkät ylös te Juma-
lan lapset, Pukekat Jumalan sota < aset, Kuul-
kat, nostat, Sota-tocwi pauhaa ja soi.

v. 2. Nostatat silmänne,katzokat, Muuttuu,
Nähkät:,: Sodan merkin julmutta: Uff<j sam-muu rakkaus puuttuu: ArMo :,: Synnit paisuttaa
ZEsus meidän HERramristisH rippuu,Weri kä-
sist, jalwoist ja kyljests tippuu. Ach ett Jumalan!murhatt on: Ehkä sen kautt on meillwoitontuon?
Werin sauna ylös te lc.

v. 3. Aikaan tullut, merkit meill näyttää,
Noffam:,: Sotiin kijwaileen: KaZtuollasodan täyttää: luostam:,:HHuen l,>"
Rohkiall mielell astukam edes, Her



ta aset kädes: Vyökäm puolestam wihamiehet pa-
koon, Kyll heidän juonenskoht jäämät lakoon. Ka/
ritza woittaa:,: Herätkät ylös te Jumalan «.

v. 4. Uffokam lujasi, alatrukoilkam,Waik-
ka:,:Helwett kuumottaa:
tandakam: Suokam :,: Itzem uhrata. Heikon
lihan, Satanan wiekkan: Mailman häijyn, kuin
teroittaa miekan, Walpaus, wijsaus, rukous woit-
taa:HiliaistNtoiwos armo koittaa, Wäsyneill woi-
ma :,: Herätkät ylös te n.

v. 5. Jos färsim waiwaa, saamperi tai-
tvaan:Tehköm:,: Pyhäin hywät työt: Jos me
kuolem nijn me woitam: Eläm :,: Armosta päi,
wät ja yöt. Me olem woittantt kallin kiwen,
Senkantzasaannet uden nimen: Me saam syödä
taiwan mannast, Juoda elämän lähtest runsaasi:
Hekuma taiwan :,: Herätkät ylös te:c.

v. 6. Ai kostawatan autuden taiwas, Hoh-
toa :,: Kirkkaudest Kaupungiuus: Siell näem Ju-
malan Majestetins kunnias: Kohtaa :,: Esi
ilmain ihanaisus. Isän Jumalan waldias istuin,
Ijäisest kunniasi kotkiasi kirkastun': Kaswoist sin-
goilec armo sättt, Sydämmest wuotaa rakkauden
nestet. Iloi'n riemu :,: Herätkät ylös te n.

v. ?. Karitza Sionin wuorell haawois, Sei-soo :«. Kirkastett,siwiä. Pyhäin parwi palmu
Ms, Weisaa :,: Woiton wirsiä.Kirkkast kijldä-
'"ät Dalkeis waatteis: Ihastuwat autudenuusisa

its auringo elämänlähde,
tähden. Isowill autus :,:

v. z.



v. 8. Ach tuota hohtawaa kunnianckruunuu
Jolla :,: Mä koht kruunata,,. Oh ho sit' kijldä-
waä silkkipuku, losa :,: Mä myös wihitän. Pu-
etett' wanhurstaun auringolla. Seison selkiän kuun-
walolla. Maistan katzon suloisutta Herran, Joka
päästi waiwoistkunniaan kerran.Hekumasi juowun,
Riemusi raukeen, ?aas mä herän wartioisan,
Sotiin, woittaan nousen jotoiwotzan. lesu herät,
Zesu wahwist, Sotiin, woittaan, kruunattaa.

Toinen.

Weisatan kuin: N:o 391. luur hartast,c.
v. 2.

Asir ,tktt rakas Herra, Kohta foss nähdä sait,
Salemin wijmeisen kerran. Kuhunkuoleenkuiteng käwit. Nch sanasitkus neuwoo, Ett rak,

kaudesta, Itkein wiel tarjoot armoo, Palatta pa,
hudesta.

v. 2. O! Suomen surfia saari, SualE-sus rakastaa, Ot' näist h)neteist waari: Palaja
pahasta. O! jos sä tahdoisst tietä, Mitä rauhaassopis wiel,Pois wihau alda wietää, Zo tulla ar-mon tiell.

v. 3. Tänäpään, M armon ajall, Sätuh,was katuisit; Mutt ach suld armo taiwald, Wal-keudes pimensi. Satan kuin silmäs peittää, EtSkäyt nijnsurutöin', Synneis joisi tuleen heittää,Jumala palamaan.
V. 4.



v. 4. Itz tukia mahdat,'kuulla, Mitk wai-
wat seuraa suss, Esses zä tahdotulla, Katumaan
itku suull, Etziin kans armoo taiwan, lEsuren
ansioo; Waan uppot himois aiwan. Kusta kuollo
tosioo.

v, 5. yi! kuinga Jumal kijwas, Kädellä
waldial Taiwaasta syöxccalas, Nuold, tuldala-
wiall: Myrstyt, ra?ct ja kylmät, Riidat ja ka-
pinat,lHMlsill taudit, hädät, Helivetin «apinat.

v. 6. Kauhistu Mu, pelkä, Ett Herr' on
wihoitett, Jo synnit waiwoist selkiä, Ennenkuin
teloitett, Armoja Wtus puuttuu, Kuin nyt wiel
tarjotan, Ia Hcrrcn H.engi suuttuu, Kadotus a,
watan..

v. 7. SydändäK tutkistele, Templii Herranparasta., Kuingpettsin nepalwelee, Kuin mailmaa
rakastaa: Katz kauhistust siell sisäll, Mikä korko
koreus siell: Walhet, murhat kanS. lisäll; Kuka
woi ne luetelf.

v. 8. Kauhistus tämä puhdist, Pois Herranhuonesta. Usto ja rakkaus yhdist,HengestH har-tasta, Ett ITsus saisopetta, Jokapäiwä ym-
mättään:, Kuing tule kunnioittaa: Totutta vitä«Mään,

v. 9. «chherHtkät jo kaikkl, Wiel on teiliarmon aik. Jo Herra nosta hankki, Teit armahtaalyaani taikf, Hututtaan nijt kuinhyljää, Uhkauxetarms-tyst,Eik sowindoo etzi Yliän, Rukoillen päi-
«ät yöt.

V. 19,



b. io. Katz kosto riendä haastoill,Hirmul-
sillhewoisill, Punaisill mustill orheill, Kans hijren
karwaisill: Rutto, sota ja nälkä, Maalunoaa
hämillään. Joka ne näke pelkää, Ett kostoon kä<
sittän.

0. iz. Ylitzenne itkeä täyty, Kaikk rauhan
Engelit, Ettet te tahdo kösndy, Pois hyliät'per-
keleit; Waan synneis elätte ilkeiS,Kuin kansa
Sodomas: sill saman duomion siteis, Teill liekk
on kuolemas.

y. 12. Woi kirottua eloo, Juopumus hau"reus: Woi pimeyden menoo, Dlpeys prameus:
Kateus wiha, rijdat, Ylenkatze Jumalan, kung
wälttää. duomim matzdatt:. Woi kansa synnin
maan..
,

v. 13. Sun Sionis kynelet näe, O l lE'su armias, Kuing suru sydänd särke, HädäsH
waikias, Rakenna jo sun Templis, Sydämmis
särjetyis: Luo sinun kntyas kallis, Ejeluisa u-.
stowis.

v. 14. KötV Sionin rakennat, Hakkat pois
Sedri-puut: Röykiät ales painat, Ach HER-
ra nons, luo uutt. Katz palwelias jokanda, Kal-
kin kiwet kätches, Rakenda, kunnias anda, Kai-
kilda etehes.

v 15. Nous ylös rakas HERra, höwi-tys hillitze:Kään tygöb kansat kerran: Lyö nijt
tuin willitzee. Kirwoit meit pahast kaikest: Wie
loppuisa mailman, Iloitzemaan ijäisest, tykönäs
Jumalan'.

Rol«



Rolmas.

Weisawn luin: N:c> 298. O! hywH Jumal )c.

v. 1.

tygöni tulkat, Paimen paras nijn huutaa:Syndiset kuriat kuullat, Ett armo mielennl
muuttaa. Zos syndi sydänd kaima, Nijn kuollon'
lohduttaa: Ketä tundo oma waiwaa, Sitä meren'
wirwoittaa. , "

v. 2. Ei nijn suurt syndistä: Eirietast il-
kiätä, Ej kuriaawiheljäistä: Ei kuollut pensMä,
Ei köyhää saastaista: Ei tyhjää paljasta, Ellen M
rakasta, Kuin ansion' alaista.

v. Ett' kuulla änen' nähden: Ett' mai-
staa ristin'waiwat, Ett' kärsiä nimen'tähden, Se
awaa armo.taiwat. Mix kuria murhehdit, Koff
köyhi armahdin, Waiktsyndis suuret lie,Ne me-
ren' kuin wirta wie.

v, 4. Sä köyhin kaikista, lEsusta kijtä
kijwaast,Saat kylläs armosta, Itz autun armo
taiwast Katz haawan' huutamat, Syndisill luna-
siust: Wielwerenwuotawat, Särjetyill wirwoi-
tust.

v. 5. Ach Paimen armoinen, Kuinga lau,
Mas lahjoitat,,Tääll mannall autuden, Kans we«
dellä mirmoitat, ElHmHn armo-lähtest,Mull herk-
ku, puku suur: Kylläynnyn autun tähteist, Sun
föl)täs ääres juur.

v» 6.



v. 6. Sijs kijtosi weisan alli, Susi armias
lEsu HERran': Et weres, elos >mn. Ol' kij-
tet monin kerr,in: Sun werihikes, Sun
ristis waiwoisan, Awatun sydämes, Ain muistan
murhcisan.

Weisatan kuin: N:o 391. luur hartast ?c»

v. 1.

lEsus ristis rippuuMinullen siunaus, Et<
«> tm mä jäis mun kiukkuun', Qleman kirous;
Waan autun peri saisin, long wcri-MnaslanSf
SlMdisig ansait taisi, lEsus itz kuolewallans.

v, 2. Katz kuing hänes sydän palaa, Rak»
kauden liekistä: Ai kuinga weri wuotaa, Awatust
kyljestä; Se pelastust nyt lausuu, Ett armo oikeuden
Epest syndisill paisuu,, Ia awais autuden.

v. 3. Nyt tahdot saada palkar Waiwastas,
kuin- sulltuott, Ristiä, wainoopilkax, kolm kym»
mend ko,lmewuott:Sydämenhitan, kylmän, An-
saitux awiox, Sun hätäs edest.sywänMerihuu-
tos suosiox»

v. 4. Ot' lEsu täs mä annan, Sydämen'
saastaisen, Senlaisnakuinsepannan, PestäxesSull-haisen, Sijn kalliis lijton weres,Kuins lakia täyt-
täisäS,Wuodatit Jumalan edes, Isää lepyttäisäs»'

v. 5. -Suo weresäs mun elä, HawoisasMsuaMjn woinmäsotiwielä, Satanat wastahan>
an



ann' atat minun tuta Mehu weres woimasta. Wir-
woit sielun, kuin huuta, Sun weres wirrasta.

v. 6. lEsureni kallis weri, On himon ilon
kaikk: Se tydyttä, siin perin, Serohwaisee mun
ratk. Se sielun ratk riemuitta, Se uuden hengen
luo,Semurhen iloxmuutta, Se tustis turman tuo.

v. 7. Mieltekon' sinuun sytyt, Karitza lE-
suxen':Himomaan sielun yllyt, Wcrenpuhdistuxen.
Pelastett sielunpuhdist, Sun weres «virrasta: kanftsas mua ZEsu yhdist, Ett elän sinusta.

wiides.

Weisatan kuin: ,N:s 316». Christikund 35».

Y. i.

herännet sielut ain kawahtakat, Ettei seit
pettäis suruttomuK,Mitä teill on sanott maa-

lin ottakat,Kymmenest neitzest wertaus, Kuin lä-
fit ulos Yltänsä wastay.

V. 2,

Kalkk olit he puhtahat netzykäiset, luur puh-
tat kyN ihmisten mielesi:Ulkoo pyhää elämää wiet-
täwäiset, ChristM tiedost ja kielest, Wiel la>
tewät mailmast ulos»

v. 3.
Heriendämät ylkäänsä kohtamaan kans.,Pols

MäwHt maalliset himot: He toiwowat myös
tai-



taiwaftcntulewans, Sillwalmistawat uffonfa lam-
put, Kans lawiald lumalast lausuu.

v. 4.
Kuiteng näin autudest murhettlmaiset, Puo»

let heidän tyhmydens tähden, Ei karitzan häihin
01l kelpawaiset, Kuhun wijsac leitzattin nähden.
Vlck! hlwluaitkat tät aikaisin kaikki.

v. 5,

Moni tietä puhuu paljon Jumalasta, Kans
elämät siwiästi hiljan, Eit luulla harhaileman au-
tuoesta, Itzens pitH wijsayg wilian, Mutt Myöhä
näke petetpx itzens.

y. 6.
Tääll lZyty usko jok' on ussottomus, Pois

sammunut öljytöin lamppu, Kutz rakkaus puuttu,
lvaldaa suruttomus, Ia shdän on öljytyin tamppu,
Ei eläwä usto sijn loista.

v. 7.
Ilman rakkaut ihmin armon ajas, On km-

wan kirotun puun laatu; Jok' rakk«uttoman u-
stonelä fuojas, Kuin ustotoinchelwettiin kaatu. At!
hurstahat koetelkat itzen^

y. 8.
Aikaisin kootkat autuden tawarax,' Pyhän

Hengen öljy ja lahjat, Vanhurskaus iloja rau-
ha warax, Ett olisitte morsiamet pulM, Käy-
mään sissst Karihan häihin»

<
v. E«



v. 9»
Ostaa eli kerjät'on silloin turha työ, Usko-

siansnwanhurstas elää, Joka rakkauden työt tääll
laimin lyö,Hän ulwoo helwetisa siellä, Kus Ju-
mal rakkaudens kieldä.

v. 10.
Upiat työt raukeulkokullaisus,Syngeydesja

sywitzä murheis; Waan yxin työtä tekemä rak-
kaus, Palaa wiel ijäisis ihmeis, Kost kaikki mail,
ma kato.

v. 11.
Kaikk tawara annetais kuollon hnkell, Jos

usto ostetta taidetais. Kaitt luodut hyljätäis eron
retkell, Tygö uston myyjän juostais, Waan aika
on tärkki, töiwo turha.

v. 12.
Kuka suureyib tyhmä kuin se mahta olla,

Jokaluwanonlastensa lijtos, Kanda ristins, itzenS
lEsuxell ,huolla,Soti, woitta ja saada kijtos;
Kuiteng unhohta kaikki nijn tehdä.

v. 13.
Mutt se wijsain ja autuainkaikista on, Kuin

loppuansain ajattelee, Ia sen parhan edun on
sielullens suon', KieldH itzens/lEsust noudatte-
lee, Ustosja Dkkaudespnhtaas.

v. 14.
Mutt ach! woi! kulng Harmat, Mr Harmatne lie, Kuin tuolemans ja Duomions muistaa,

Su-



Suruttomuden uni kuin mitta heit wle, Eip u-
ssot ett aik' on julistaa: Katz ylkä tulee mengät
händ wastan.

v. 15.
Katz Ylkä tulee vi! iha ilo sill, Kuin on

walmis käy ylkäns howin. Katz Duomar tulee
woi!.hirmui'n huuto nijll, joild puuttuu waatett,
nijld teliett owi, He huutamat: myöhä ;HE3lra
awa!

v. 16.
Woi surutöin uni ack! woi! syngein yö,

Ettei itzens ennen tunne tyhjäx,Ustost rakkaudest
kuin suurin on työ, Waan wast kuin kuolio teke
kylmäx/ Ia Duomar on jo owen edes.

v. 17.
Wijsaat silloin käymät sisäll hääsaliin, Rie-

mu ja kirkkaus heili hohtaa; Tyhmät sysätän a-
les pirun pariin, Helwetishe tyhmydens kohtaa:
He itkewät ijäises pijnas.

v. 13.
Surutöin kauhistu ett omi on suljett', PolS

lohdutus, armo, kaikk toiwo:Woiijäifys pitkä ku-
hun on kuliett', Autudest pijnaan kutz sielu ulwoo:
Woi! helwett' kuing liekkis on syngiä.

v. i9»
Ei auta huutaa HERra awaowi; Duomar

tvastaa en teitä tunne: Teill kirotut sielut ej armo
sowiz



wiHansa panne, helwettiinmengä ja se juoka.

v. 20.

O! lEsu ack! lEsu armahda meit, Ar-
mahda päällem HERra hurskas. Nlä 'meit salli
enä käydä synnin teit, Pidä meitä armos ja u-
stos; Aut rukouxis odotta ja walwoa.

V. 21.

Aut rukoileen, walwomaan, odottaan ain,
Tulemisias lEsu iloista! Walmisna oleman ar-
mos lain, Ann lamppumme kirttastiloista. O! lE-su meit auta ja armahda!

Ruudes.

Weisatan kuin: N:s 226. <V! ILsu Christ sä ?c.

v?i^
3n)un Muren' elää O! yljstett ilon, Mix
'»V»' jäisin mä enäD hautaan, Mun pään nous
ylös huus: jo woiton tuon. Elämään kaikk jäse-
nen n»irwoitan,Katz wihamiehen julmat jo duo-
Mions sai: SM lEsus elää tuin sieluni nai, Poismurhe, tule ihana ilo.

V. 2.



v. 2.,

Mun lEsuxen elää tuossa tallaa maahan,
Kaikk kuin mun hengetni wäijyy:Kuolion ota potkii
sitä otaa wastan, Josta itzens murhaa häijy. Ett
perkel on sidott helwttt' kukistuu, Katz tauhanlijt-
ts sijt wahwistuu, EttlEsus Lunastajani
elää.

V. )<

Mun lEsHen elää, mix pelionnen tiell U-
stosa juoruan päättä. Sangarin' lEsus wiha-miehen lyö wiel. Nöytydes Mun hengelläns täyt,
tä:Elos kuollosluotan lEsuxeni pääN, Hänen
hawoins turmaan ain pahalla sääli: Vihollisen sen
näkee ja häpee.

v. 4.
Mun lEsuxen elää jo haudan awais, En pel-

ki kuollo ehk tulis pian, Waikk ennen st kauhist
ja kotvin waiwais; Kuin Ystäwä wie se ilon sian.
Laffeeruumw hautaan, on minnllilon': Sill lE-suren nousemiseen toiwon, Mä saan hänen tytt-
näns elää»

V. 5.
,

Nijn, M Mun lEsuren ja elämäni on,
Nyt elää hän sydämesän,Hän on Mull murheiS
huwituxen tuon', Mua kuollo ei kalwa mitzän,
Sen tulee tien taiwafeen mlnullsuöva, Koff täyty
mun rnumini edes tuoda, Niin totta tuin Mun
lEsuMi elää.

V. 6.



V. 6.
Ett lEsus kuoli kans tahdon kuolla, Koff

kuoll' on pää nijn kuolkkon jäsen, lEsuxell mah,
dan sielun huolla, Ett ftiiraans weis sen taiwaseen.
Ettäs lEsu kuolit edestän, Sill kuolen pois o-
mast Uäestän, Minua elämään auta o! ZEsul


