
Kolltte Uutta

Wirttä/
Jumalan

Ijankaikkiststa Rakkaudesta
Khristuxesa Zesuxeftf

Sitä lanaennutta ja kuoleman ala
joutunutta ihmisen sukukundaakobraan.

Ensimmäinen:
Weisatan k. Se kuin tahto autuas olla:e>

Armon Isa laupias! Sun rak>
kaudcs lwhta,lestMsßakkaasPo«

jasas, Nijn mallmata kohtaan, Ettässen ainoan Poikas, Annoit tulla mml«
maatt alas, Smwisct waslaM ottamn

2. Myös Vien suuri svndimn, Scns
Herra tiedät kyllä, Ms wthsliäMen ih«.
niinen Duoznittu olen snyllä/los
dot jälkeen ansion, Mun kanMn knrM
duomioll, Ansiostan pois nra uwydam

synnls olsnsl!Ndynl)t>Sl)Nd;sest,
fleinenesta/Scn hedelmän uwös perinyt/'
Tnrnlelurest snwästa, Koff AdamHlanaeisin mjn,Ett jouduin hnluaan hel<
wetilj,i,Elamäst ijaisesia. 4Mutt



4. Mun häpeän ala tuleman, Ny
pidäis ansiostani, Ia ijaisestt
Mnn lansscmureftani, Sun oitcudes
jalkchen, Wanhurffans rangatsturen/
Waati mun Jumalani.

5. Waan Armos ja Nakkaudes,On
suuren ihlneen tebnyr, Ettäs Poikaas
ihnnsydes, Olet nizn mielistynyt, Ettes
nyt minua dnomitse, Waikk ansion sen
kyll ansaitsee, Waan taaten olet lyönyt.

6. Icsuren Polkas ainoan,longs lah.
joittanMolet, Nakkaudcstas lnailman,
Taas lunastamaan kuolleet, Adamls
alas wajonneet, Synnin tähden pois
kadonneet, Särkemään häijyn juonet.

7. Suloisell aänell Taiwahast/ Sa
hunsst omall suulla, Tämä umn Pol-
kan rakas on, Handa te mahdat' kuul»
la,lohonga minä mielistyn, Edestä wi«
kapaiden syyn, Hän tyqön tahtoo tnlla.

8. 3ld! lesu tule sndämmcen, Mun
rakas Wapahtajan , Waiwaisen snuren
syndistn, Sä olet Rakastajan, Kautt
kuollos kowan birmnisen, Kait andcr an»
nat rlkoxen, Parannat sielun haawan.

9. Ah! kuing on raffas rikorcn, Mix
minua säästän olet, Ma kuoleman an»

sain



saln olen, Sa edestäni kuolet/Q.' kuin-
ga suur'on rakkaus, O! Icsu suloinen
sinus, Sijs wedä kaikki puolees.
io. Sill ei, nyt taida yritän, Snn tyqös
lesu tulla, Waikk «nonda näbdänvyvta»
wan,Kuin käffun saawar kuulla, Wacm
Isan armo wetäwa, Sen nrinäns on
tekewa; Sens sanoit oma!!' suulla.

l i.Muöshuusit kaikki täytet on.Koff
henges ylön annoit, Lain täytit, ja mun
duonnon Maxoit, ja wielä sanoit: Ann
Isa hetllen andcxei,Paäll ristin tahtcn
rukoilit, Ia uunnn kuorman kannoit.
i2.Nyt lewon,rauhan haawoisas,Saan
Icsuvijnas kautta, SlmlnwanhmMu»
destas, O! lesu armon aitta; Kuing
sinua kijtan Icsuxen. Etz armost tulit
awurem,Mcill rauhan tahdoit laitta.

13. Sull lesu kijtos olkoon ain!
Ain m moos tahdon kijtta; Mull' ar»
most Pybä Henges lain, Kuin opetta
mun sijta, Kuing itse olen woinuUoin,
Ia hywijn töihis kclwotoin, Waan
armost teet mull nijta.

14. Sill armost snlast annat kaikk,
Mitä. nyt mlnuld puuttuu, Kaitt lut»
nuld puuttu joka aik, Ett kuiteng' tah.

do



do suuttu, Waikk syndinen kyll olelsuur, Ia nrmoos luabdotoinm juur
ansion hapiar inuuttu.

15- OPM Hcngl Jumala; Inlualan rattaudest, Olct otkta opettaja, Iesuren nnsiost suurest, Kadonnelll'saar>
naat
dotust, Lain töiden hurssaudest.

16, Tröt parbammatkin nuhtelet,
Paitz uskoo, snnnir aina, Mun lanae»
niurcst waiwaistx, Sonnat ja armös
lainaat, Totullt opetat tundemaan,
lesurcn päälle ustomaan, Koff syndt
kuolioon painaa.

17. On lesu kuitena' suurembi/ Armos
wannmskaudcs, Koff synnist kuollost
lunastit, Mun sula st rakkaudest; Wia-
toin'kuolit ristin paall', Werellas wcl'
kam maroit taäll: O! lesn suloisuudes.

18- Mun syndistu nyt wirlvotta, Sun
wuodatettu wcres, Pnha Henges Loh.
duttaja.Wiell opetta suilwitles, Armos
ja rakkaudcs mnös,CH karstit waiwaa
tistn työs, Mun suurten syndein edest,
'9.Nnttlcsu kijtos olkoon sull,Sunsuuren watwas edest, EH synnit andex

annoit mull, Ia mhamtehen tädest,
Kuo<



Kuoleman fanqit pelastit, WihoMsias
rakastit, Ia päästit kaikcst hädäst.
20 Kans kijtos, kunnia Isalle, Ain ar«
nons edest tulkoomMstys Pyhall Hen«
zelle,Häu rukomem kuullon, Phdell
kolminaisen Herran,Kijtos kunnia joka
kerran, Nyt ja ijaisest olkoon! Amen.

Toinen:
weisatan k, Ruing lesu snlus fxdammes «.

cQyttkijtos olkonlesuxell,Han kutsu»mau Emauucl, Jumala meidän
kanssnn, Oulesuxela jowitet/Kuiu en»
nen Äi ennustet, Hauen kuolcmastans-
sa:Uffos, Toiwoslkawöitty Odotettu,
Se luwattu Messias uhreis kuwattu.

2. Täs Übris ijät kelpawas, Rakkau.
deu tulest pa!awas,loijankaikkisuudes,
kapsill langennell lunastus, Tnpahtui
mailman alust, Jumalan rakiaudest,
Poika, Ainoa Isast laxi, Uhrix taxi Kar-
sei taala, Eoestam ristiu puun päällä.
3.0! kutngasuurt rakkaus.'lesuswia.

toin ristin puus,Taiwaan maan wälill
rippu, Mun »veikan tähden wailvataan,
Keiftallä kylki awataan, lost weri ja wesitippu, Ostox,Kostox, Runsast wuota Woi.
ton, tuotta Anssost aimn, WereNänsmejll' awai§ Tssimgl?. 4. Not



4.Nytautuus suuri waiwaissll, Sondi,
sill itsens tundewilt, Karitsan haawoist
wuoiaa, Koff tunnen synnist kuoleman,
Vlnstosta päaUan makawan, lesuxen Weri
tuotta, Awunn,Autuun, Synnist piästck,
KuoUost säästä, Elon Taiwan, Wapaaxi
alda ansion waiwan.

5. Se waiwattu Mies lesu Christ', Kal>
lilla werelläus wissist, Mun synnist puhdi»
stapi, Kuoleman wallast pelastaa Ia syn«
»un duomion welasta, Wanvaiien wapah»
<api,Armost, Ansiost, Itsellensä Omarensa,
Lapserensa, PerilZiscx WaldakunnaUensa.

6. Siis sndämmest nyt iloitsen,
Werest riemuitsen,la Hatleluia laulan,l«
san Jumalan armosta, lesuxen rakkaude»
sia, Iloisel! mieiell naurun, Enstst täall,
Ia sit siell, Taiwan <alis Pyhäin paris,
Woiton saallis Uudesa leruftlemis.

v.Täall on am kanssam loopmm ast,le»
sus Sionin Kunillgas, Kuka woi wastan
olla, JonaIsan rakkaus teki,Mei!len wan<
hurskaudcxi, Edestam tahdoi kuolla, lesns
Christus, On jo knollut Ylosnosiult, woi»
ton kanssa,Lo!wntta meit' woito'lansa.

8. I> snxcn Weri lohdutta, Edeu.w hy,
wä puhuwa, Tarpeet kaikk tarttsepi; lesns
meid.in Wapahtajam, On ylhaäli edest
wastajäm, Edestäm rakoilepl Tmwaas,
Wahwas Korkialla OikiaUa Isans kadell
Istu, Njtos olkoon Hänell.



9. Kiitos am olkoon Isälle, Kunnia suuri
hengell myös, Kuin opetta ja ttjetyös,le«

tygö santta.Waiwaisen.Waipunen,
voimattoman Tnrwattoman Saamalto»
nan, Armon autuuden armost saamaan.

Rolmas:
k, Ratk rieimiita me mahdam lc.

Armosta togöns kaikki, lesus on huuta,
wa, Hän antuun meiiie laitti, Iltz on

Vapahtaja, Työst rastanduneet wirwotta,
vasoneet sielut lepoonsa,Fi«suu orjudesta.

2 Ne wapaz' tehdä pyytä, lotk waiwa
töitä ilman syytä/ Ai n hukkaan

!ekcwäl,Oman wanhurllauden kansPyr»
diivat alckerudelians Lain töisgkohdastans.
;.Pyhän Hei.gmsH kautta, Lain töistä kuo,
!etta, zaliens autta,Ne kuo!leet
wirwotta, KuNet ylös herätetään Eroan»
geliumis elämään, Kans uz?oll elawän.

4. Cwangelillmis.arilwli sföyhi'le,Vaar«
natla Anda,,a kaikiii tarion, Suuresta ar«
mosta, aildex andamlser, lesusanssostans suloisex, Elox ia auiuudez-
-s.lesus otta,Hän on Wapal)»

were iäus totta,Kaut ristin
kuoleman, Kozf sondein tähden rajVahajt/
Rangaistm-ell kärsei kowast,Hamaan kuo»
lemaan ast.

6, Hän pahain tekoim tähden/ Rakkau»
desiäni



destans PHäll ristin kaikkein nahbklt
Edestam uhrattiin, Han tuli kiroly-eri,la
«las astui helwettijn,Paa miehen sido, kijn.
7. Sield ylösnousi iciuens,Ruhtinas el,i<

mänSaikunnian suuren h i!!ens.Kans woi»
ton wäkewän, Sitt ylös astui
armahtapäM waiwaisen, <a suuren syndisen
B.Svndifttwastaon otta,Werelläns puh»

dista, Ain edest wasta totta, Ia päästä pa<
hasta. Hänen WauburffaudeUans, Taclll
armon Waldakunnasans, luur sulast ar,
mostans.

9. Wicl Pyhän Hengen anda, Kuin uffon
waikntta, Armon elämin kanda,laWan«

den nstoswahwista,Pois nuuhen aDdist.,.
iQ.Murhen ilozl muutta, Hengi Lohdut

taja,Armon uffos wakuuMi, Isän opetla,a,
Icsnzen nffoon saattawa,luma!anrakkau,
desiä, Kaikk armoon kutsuma.

11. Sijs iloll weisat nuchdam. Kaikesta sys
dllmmest, Kiltti tuin varhain taidam.Aiu
armonsivcdest; Kilws ruunia Is.iUe,Kinos
lesun'llPolalie,VynPooällHengelle.

I2.PIMs olkoon aina. Kaikilda kanlorl'
Va,Wakewyys, Walda, Woima,Kijtos. ia
Kunniaa Hosicmna meidän Herra, lesus
oU Mu tulewa, Amen! Halleluja.

G. A?. LMdicmW, i^l.


