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Jumalan Ääni ja Armo-kutsumus.

W. k. I?f' ihminen synnis syndinen, ic.

")/t lp' ««ees am' jäät? Jo herätä,
syndinen, pyydä. Sun loppus

woi riet', Ett tuonen teit' koht' tulee käy-
dä. Sun juoxus sijs päät', Sun tundos
kans puhetta pidä. Kyll' saat pian tiet',
Kuing' wähän sild' lohdutust' löydät.

2. Ah! ajattel' am' Sun kuolemaas
joka hetk' täällä. Koff' aik' loppuu tai,
Nijn sun woi wiel' helwetti niellä. Jos
IGsuxeld' wain Sun sydämes alati kiellät;
Nijn mielees se pain', Ett kadotus langee-
pi päälles.

3. Suur' surkeus se, Ett' ehdollans
surmallens mennä. Et> pitkäld' tänn' jää,
Sijs lEsuren tygö koht' riennä. Epäile-
mätä sull' sairastais woimat on pienet,
Taikk'raukewat ne: Silloingo sitt' finuas
käännät?

A 2 4. Suur



Jumalan Häni ja Armo-kutzumus:
4. Suur' ynseys jall', Pois aikaa tääll'

myydä ja taiwast': Uffottomuudell' Wa-
pahtajatans' aina waiwat': Itseens huwi-
tell' Turhuudes ja synnisä aiwan: Ia
kaikella täll' itsellensä kadotust' kaiwaa.

5. Eik' parembi tääll' Waphtajald' ar-
mojans pyytää? Ci ikään hän kiell' Mutt'
mieluisest' lainaapi niitä. Waan todell'sen pääll' Sun herätä synnistä pitää, Ia
aikanans wiel' Pois eritä mailman siteest'.

6. O syndinm, kuul'.' Mix' täällä nijn
sokiasi'elät? Et seisoo woi muull' Kuin
uskolla lEsuxen päälle. Kyll' apuns' sois
sull'. Pois esteet weis jotk' owat tielläs.
Ann' stjhen sijs tull', Ett' saatan sua pel-
kääpi wielä.

7. Mix' wijwyt wiel' nyt? Mix' armoo'
et jo wastaanota Ia hywaxi käyt', Koss'
Jumal' nijn aldijr' fin tuottaa? Mix'
nijn ilman syyt Synnis' etsit huwitust'
suotta? Ei käy hywin sijt': Sun duomio
langettaa totta.

8. En sitä sulo' peit': Wiel' onnetto-
masti tääld' lähdet. Kost' mailmast' käyt,
Nijn kadotus sinull' on tähdell'. Sijs herä-
mist' näyt', Ann' walppautt' joka hetk'
nähdä. A' armoo pois heit' Se yrin woi
mttuax' tehdä.

O muu Jumalan! Sun armos txöt'
älä



Jumalan Hani ja Armo-kutsumus. 5
älä nyt saasta. Mun jo kamalan wihollisen
paulasta päästä. Mull' walistust' ann' Ia
lohdutust' alati kestää. Aut' pukuimes saan,
Ia sitä sitt' tahramast' estä.

W. k. Roska aikani mllut jo on, n.
,M syndinen! kuin tohdit taäll' Nijn su-
' ruttomast' maata Syndisten himois
wuotehell', Etk' pelkää kuolemata? Kuing'
rohkia nijn taidat oll' Jos sun nyt kohta
pidais kuoll', Sun helwett' wisiist' nielis.

2. Ah! todell' tätä muista am': M'
wain on sielu sulla. Ei sitä wastaan mi-
kään pain' (Ghk' tain maan kaiken kullan.
Sen huonon tomun, ottaisit Ia waagan
päälle panisit), Jos sielus tulis hukkaan.

3. Mitasta andaa taidaisit Sun siclus
lunasiuxex? Mill' sielus jällens ostaisitIjäisest' kadotuxest'? Et ihmist' yhtään
löydäis maast' Kuin hänen taidais pala-
wast' Helwetin liekist' päästää.

4. Näit' anna sydämcttes menn' Uns-
stas pyydä nosta. Et järwecn tulikiwi-seen Nijn rohkiast' mahda juosta. Sam-
mua lampus pian woi: Sijs ajall' täll',
jong' Jumal' soi, WaMse elämätä. z

5. Sull' ehto ombi käsisäs Ett' kuolla
taikka elää. lEsuxen tygö käändyisäs Dn
tmwas auki wielä; Waan piinaan sinä

syö?



Jumalan Häni ja Armo-kutsumus.
syöstahän, Jos seuraat pirua, ja hän
Wiel' nauraa kadotustas.

Se heräännyt Sielu.
6. Nyt on kuin heräjäisin jäll', loik'

olis totuudesa! Pukeifako nyt lienen tääU'
Taikk' alastomuudesa? Sokian werrap
jouduin tain, Kuin kansan katsoi puixi wain^);
En tilaan' tuta taida.

lEsuren wasiaus.
7. Silmilles woidett' minulda Lahjari

kohta Ettei puuttuisi sinulda
Tarpeellist' katsandota. Sun silmäs nyt
»vain nostele, Elamas juoxuu' katsele Ia
jhywin tyynni tutki.

Sielu.
8. Wapisen kauhistuxesta, Ratk' ham-

mästyxisäni, Kuin lahti pohjatuulesta,
Mtse tvhmyydeni; Ett' Herrald' suodun
edun nijn Häjysti pojesl tuhlaisin, Sen
kallijn armon ajan.

9. M' welkakirja aukenee Hirmuinen
eteheni, Tuhannet osottaapi se Mun suu-
ret rikoxeni: Ah! karman' kaikki nostapi
Se kuin mua waiwaist' uhkaapi Mull'
walmistettu pijna.

10. Nukkulat wuorten korkiat! Teit' huu-
dan awuxeni, peittämään olkat nopmt Mua
täsä hädäsäni, Kirkaista peljättäwistä
Sen korkeimman silmistä. Tai apu mi-
null' suolaat. 11. Sil-

") Mark, 8: 24. llm. K. 3: 18.
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lumalan Ääni ja Armo-kutsumus.
ii. Silmäni lähteet wetiset! Itkekät

kyynelitä: lost' olisit ne weriset! Hurs-
kaasti waatis sitä Synd' jonga nuoruu-
destan' ast' Isääni «vastaan laupiast' Ju-
malaa wastaan tein.

12. Sydändän' owat pistäneet Nyt nuo-
let sangen kowat. Woi syndi! kuing'
mun pettäneet Sun wiettelyres owat.
Sun himois wijna jota mull' Ain' juotit,se nyt ombi tull' Myrkyxi muuteturi.

13. Kuhungan raukka kulkisin? Lienekö
paost' Woittoo'? Maan aarin ast' ehk' pyrkisin,
lost' alkaa päiwän koitto, lost' aamurusto
walistaa Ia taiwaan korjax- kaunistaa,
Sield' mua mxös kates löxdais.

14. Sijs Jumalani leppoinen! Sun
etees maahan langeen. Kyll' olen suuri
syndinen, Ia wihas uhkaa sangen: Waan
kutka wihdoin seisoisit? Jos sinä duomit' tah-
doisit Lakastunutta kortta.

iZ. Heräänneit' kohdell' olet am' Sie-
luja laupiasti. Kyll' moni koetell' on tain'
Jo saanut usiasti. Sun rakkaudes totuutta
Sun poikas weri wakuutta, Kuin run-
saasi' ulos wuosi.

16. Mun lEsu! unest' herätit, Sijs
katso puoleheni! Ia kuinga murhe perät'
nyt Särkeepi sydandäni. Immanuel! jo
pelasta Mun köyhä sielun kowasta Sata-
nan orjuudesta.

17. Uslo-
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Jumalan Aani ja Hrmo-kutsumus
17. Moni sädet sammuupi, Jos tt slw

sijhen tuulda. Pimeys sieluun paisuupi
Jos en saa, lEsu! fulda Zlpnas sitä su-
loista, Kuin wuotaa pyhist' haawoista,
long' jälkeen ikäwöitsen.

18. Mull' fokiall' suo näkyä, Mua
sumust' ulos ota. Haawoihini ann' öljyä
Parcmdawaista wuotaa. Mull' kuuroilt'
hywä kuulo suo. Terweys minull' saimall-
tuo. Mull' heikoU' ole tuki.

iy. I<mos<m' lähteex' mahdat tull'.
Naljasa ole ruokan'. Paimenex' lambaalt'
tule mull'. Kuin eryrisä huokaan. Mull'
orair ole juurena, lalallen' perustuxena.
Mäst' lain uhkauxest'.

20. Mun fydämellen' kxlmällen Auringox
ehdi aina, Ia walox' pimexdellen'. Mull'
sangill' armoo lainaa, kuollutta minua
jvirwota. Suo wäetöm suld' woimaä fta.
Mua kaikell' tawall' holho.

W. k. lEsu, sinun waiwas korvat, ?c.

9slä juoxe rohkiasti. luoxuus kerran
" tutki tääll'. Päätä lajkus nopiasti,
Koska sen saat tehdä wiel'. Sangen joudut
ahtahall', Jos sun hautas partahall' Äs-

ken
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Jumalan Aani ja Armo-kutsumtts^
ken tulet walppahari, Sielus hätää tun-
demari.

2. Woi! kuing' päiwäll' walkialla Piru
monen pimittää? Petorellcms kamalalla
Liehakoiden exyttää! Kukin luulee syndi-
nen, Että autuas on hän; Sixi että wii-
meiseldä Helwettijn hän kaatuu tääldä.

3. Ah! jos hän sais nosta wielä Kado-
tuxen alhosta, Maistettuans ajan siellä
Tuloo' turhast' toiwosta, Ia sais jällens
aluusta Taiwast' kohden matkustaa; Wis-
sist' huolell' suuremmalla Käännyis tiellm
oikiallen.

4. Nyt ei parannusta kuulla, Kosta
ostolaumaansa Synnin kuopast' kästee tulla
lEsus armo helmaansa. Syndinen on
rohkia, Surmallensa nopia, Kuoren ottaa
ytimestä Hänen suurest' tyhmyydestäns.

5. Aika turhill' kulutetaan Puheill', spe-
leill', hypyyllä; Nijtä kijwast, harjoitetaan
Dilla nijnkuin päiwillä: Syndij' syndein
lisäxi, Pirun mielinouteexi. Mixi luna-
stetut jällens Orjat owat perkeleelle?

6. Nimes, lEsu! häwäistyxi Kaikill'
tulee hetkillä; Sanas wäärinkäytetyxi ll-
keimmällä leikillä. Saatan usein maim-
tacm, Kuin on heidän fangix' saan'. Mitä
kuitengin te teette? Puita tulellenne wiette.

7. Etkös hämmästywäs luule? Kosta
tuoni kerran nijn Seinään kirjoittamaan

tules



Jumalan Ääni ja Armo-kutsumus.'
tulee: Mene, Tekel, Upharsin*) Duomiolle
tule tänn', Wastamaan o syndinen! Täl-
lä päiwäll', tällä hetkell' Täytyy sinun
kuolion retkell'.

8. Kansat pakanoitten maista, Monest'
meren luodosta, Jotka tussin tiesit laista
Waan ei mitään uskosta, Wijmeis' päi-
wäll' suurest' nijt' Häwäisewät Christityit',
lotk' on olleet nimell' tällä Uskottomat
sydämellä.

9. Alat' kuulem' saarnattaman Raeu-
musi ja Ustoa, Autuutt, meille taritttawan.
Sieluillemme lepoa: Waan kuin turhuutt'
halataan, Sydän sild' nijn wimmataan;
Että harwa sanan kuulee, Harwembi sen
tkeiär' tulee.

10. Pahax' neuwox' nyt siis tiennet.
Sielu rakas! lopullas Ijankaikkisuuteen
mennä Nukkumalla sielullas. lEsurensijs jalwoillen Langee armoo rukoillen.
Wastaa wihdoin wahingotas, Jos et kar-
tetta nyt ota.

W k. Ah surmoin koskas synnistä, ?c.

Nnestas herää, sielu! ilkiästä, Sun IE-" sus tahtoo synnin kcchleist' päästää, Ia
kaiken armons lahjax' andaa nvt, Ett'
lain edestäs on täyttänyt.

2. Nost'
Dan. 5:5, 25.
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Jumalan Hani ja Armo-kutsumus. n
2. Nost' silmäs synnin unest' makiasta,

armoll' lEsus tulee was-
taas. KuoUunna synnis ehkä olisit, Nyt
kaikest' kuiteng' hädäst' pääsisit.

z. Hän käypi tygös, kostas makaat we-
res, Tahrattu synnill', kadotuxen ääres.
Ia huutaa: tule, ota armaani! Sun syn-
deis marox' minun wertani.

4. Ah kuule! kuing' hän kutsuu armi-
asti, Kuing' sinull' huutaa sangen rakka-
hasti: Tänn', tule, syndejäs ei muistele,
Waan armost' kohta ander' annan ne.

5. Jos ihmisen on sydänd' finttll' wie-
lä, Nijn hänen kipuansa ajattele, long'
Mrsei tähtes, kossas synnis wiel' Wiholli-sensa julmin olit tääll'.

6. Nyt huutaa hän: tänn' syndinen saat
tulla, Kuoleman kiwun ehkä saatit mul-
len: Sull' näytän suuren laupiudeni,
Sun armost' otan ystäwyyteni.

7. Ah! lakkaa wam tästedes paatuma-
sta, Ia synneisäs alati nukkumasta, Ha-
waitse sielus hätää, syndiä, Ia kuolemaa
kuin palkar' siitä jää.

8. Herättää sinuas nyt armon anna.Ia hengen nuhteen silmäis eteen panna
Sydämes pohjaa pimitettyä, Wapahta-
jastas pojes käättyä.

9. Mill' rikoin wastaas? sanoo tämä
Isä, Mun lapsen'! miris juoxet exysisä?

MU'



Jumalan Ääni ja Armo-kutsumus.
MM' olen sinun raskauttanut? Mill' ty-
köäni pojes ajanut?

10. Ah! palaja, sun syndejäs en soi-maa, Waan päästän mjden siteest' armon
woimall'; Palaja, ristin eteen matele,
Jumalan Karitsaa siell' katsele.

11. Ah! lakkaa tutkand' wastaan potki-
masta*), Ia parast' ystäwätäs waino-
masta. Ah! langee Lunastajas etehen.
Ah! kohta riennä katumuxehen.

W. k. Roko mailm' iloit' msthtaa, Hc.

Ish! mailma kokonansa Pahudesa makaa-
pi! Perittyä luondoansa Whemmar'

ain' pilaapi, Woi! kuing' moni helwettijn
Rohkiasti kijrehtij.

2. Mikasta nyt syynä lienee Armon
unhottamiseen? Mikasta nijn monoa wie-
nee Tuleen ijankaikkiseen? Puuttuneko
lääkityst' Wastaan synnin myrkytyst'?

z. lEsus werens wuodatuxell' Aiwan
ylönpaldisell', Kadotuxest' pelastuxen Woit-
ti joka ihmisell'. Se sijs kadottaa wmn
heit', he nxt usto näit'.

4. Jossa sielut mielehensä Johdattaisit
paremmin, Kuing' he aina itsiänsä Cpä-

usloll'
Ap. T. 9: s.



Jumalan Ääni ja Armo-kutsumus.'
ustoll' enämmin Turmelemat synnisä, Pi-
run himos häjysä.

5. Josta ne, kuin syndejänsä Palwele-
wat halulla Kaikella myös mäellänsä,
Tundisit jo surulla, Että heidän tähtenjä
lEsus wuodatt' werensä.

6> Wapahtajan nimeen teitä, Syndis-
raukat! rukoilen, Että kohta itsenn' heitätt'
Isän armo-helmaan tann', Istuimensa edes
kans Armoo' kerjäät' Pojaldans.

7. Kaikest' teidän mielestänne Svnnin
myrkyn tundoa, Ia sen kiwust' päästä-
xenne, Ahkeroitkaat anoa. Ustota jos
kuolette, Helwettijn te tulette.

8. Tytyengö pidemmäldä Palwelette
syndiän'? Sieluinneko ystäwäldä Kadeh-
ditte itsiän'? Joka kuoli edestänn', Autta-
xens teit' hädästänn'.

9. Ah! hän huutaa leppiästi: Palaja,
o Israel! Olen siuull' totisesti Laupias
Immanuel, Lahjax' sinun armoitan,
Ijäisest' myös rauhoitan.

10. Kaikkia nyt eryneitä Herättele wä-kewäst'. lEsu rakas! ja niin heitä Ka-doturen waarast' pääst'. Äänelläs am'suloisell' Palauta HM jäll'.

6. W. k.

13



14 Jumalan Aa,li ja Armo-kutsumus.

W. k. Hiä, sielun, sure snrkmsi, ?c.

lEsus.
Älhtä, sielu-raukka kysyn, Anna wastaussen pääll. Tytyengö wielä pysyy' Syn-
nin kahleis taidat tääll? Nijngö aina eläi-
sit, Ettäs wissist' tiedäisi, Elämäängö jou-
dut tcuwaas. Taikka kadotuxen waiwaan?

2. Kuinga kauwan suloisella Äänellä
ja sanoilla Hukkaan annat suositella It»
fiäs ja rukoilla? Eikö rakas äänen saa
Koskaan rindaas awata? Engö koskaan,
ilox' mullen Turwari saa tulla sullen?

3. Kuinga kauwan sitä waiwaa Suotta
karsit häjyä, Josta päästö olis aiwan
Pikainen ja kewiä? Kuing' nijn taidat
käydä tääll' Jaetulla sydämell' Eikä elää
mailmalle Eikä oikein Jumalalle?

4. Älä sydändäs sijs sulje Eikä kor-
waas umbehen. Älä myössän kaikkiin kul-
je, Jotka lange mielehen; Waan minulda
armoa Hartaast' mahdat anoa, Nijn sen
sieluus läbetäisin, Walon' siellä sytytäisin.

5. Nijn, sä' iloll' tuta saisit, Kuinga
sanan' sielua Ussoon pian wahwistaisi,
Puhdistais myös sinua: Ia kuing' syndis
jälkeen' taa Heitetään jokainoa: Nimes tai-
waas kirjoitetux' Tulissullmyösosotetux.

6. Tun-



Jumalan Hani ja Armo-kutsumus.'
6. Tundisit wiel' iloisesti, Kuing' on

hywä uskoa, Lapsenan' oll' ijäisesti, Ristin
ääres seisoa. Helpox' wihdoin näkisit,
Edux' ratki löydäisit Pyhäst' elää usko-
stansa, Muiden armo-lasten kanssa.

Se heräännxt sielu.
7. Suuri Jumal'.' etees langeen Waiwa-

sani waikias, Huudan tygös nöyräst' san-
gen: Dle mullen laupias! Henges walistU'xen kautt' Rakkaudes tundoon aut'! Rak-
kaan Poikas tygö wedä. Embä muuta
neuwo tiedä.

8. HERra IBsu.' jonga palaa Sydän
hartaast' puoleeni, Etsi minua, taiwut'
alat' Weres kautta mieleni. Pidä minua
aina kiinn', Että tygös käännyisin. Kylki-
haawas minull' näytä. Pijnas tunnoll'
Mielen täytä.

9. Pphä Hengi! suuttumata Rindan'
päälle kolkuta Aänes kuuloon puuttumata
Sydändäni taiwuta. lEsuxen mun tuta
ann' Meren' woimaa sielusan'. Lämmittää
mua, kylmää pyydä! Amen! murhe mi-
nust' pidä.

W. k. Riittäkctm HERraa kuin on, ?c.

Uh! kuulkaat, sielut! mitäMsus sanoo:" Kuing' ristildäns tM' huutaa: mma
janoon.

2. Ei



Jumalan Hani ja Armo-kutsumus?
2. Ei hän nijn janoo teidän kadotus-

ten', Waan weresänsä teille armoitusta.z. Terweellisist' ett' hänen haawoistanfaSaisitte kaikkij' suotuj' armojansa.
4. Se todistajaldans myös moneld'

kuullan, lotk' huutamat nyt kaikki yhdell'
suulla.

5- Ia julistamat julki jokapaikas: Teit»
lEsus kutsuu tvgöns' joka aika.

6. Teit' lapsixensa koota ahkeroitfis.Ettette pimeifä haparoitsis.
7. Ia wihdoin taydyis wuorilt huuta

täällä: <l> iangetiaat kuitengin meidän pääl-
lem'.

8. Ett' karitsan ei kaswot loisiais puoleem'^
long' muinen äandä emme kuulleet ole.

9. Sijs HERran armoon pyytkät
ajall' päästää, Hän tahtoo werens' tähden
teitä säästää.

10. Kuin syndiset wain tulkat nöyräsi'
edes, Nijn lEsus tahtoo teitä kotians
wiedä.

11. Syndinne älkön teit' pois peljättä-
kö, Pikemmin haluun teitä herättäkö.

12. Sowittajattne eteen langemahan/
lold' wahingontte parattu on paha.

13. Ss "Duomar', kuin wois kaikiw
koston tuottaa, Teit' armoons kaikkij tah-
too ylös ottaa.

14. Se kuin W rawast' ombi saanut
kylläns.
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kyllans, Cik' omall' woimall' parat pyydä
Men.

15. Waan edes lEsuren kmn kuollut
makaa, Ei sellaijt' ulos heitä lEsus waka.

16. Ia ehk' jääkylmä olis, kiwikowa,
Ia kuollut nijnkuin kuiwat oxat owat.

17. Nijn kuiteng' se, kuin täbtem'kuoli,
auttaa, Wiel' elämäängin hänen palauttaa.

18. Autuuden hän teill' ansaits', taiwa-
stansa Kuin lapset periären' aikanansa.

19. Hän hiljaxens teit' käsist' taluttaapi,
Ei wäsy, waiwojann' ehk' kuulla saapi.

20. Wiel' ulkokullatuiden kaikkein edell'
Tat' kunnioittaa, kandain armokädell'.

21. Ett' syndisinä soitte Mtän'käändäch
It palawast' nyt halajatte händä.

22. Ah! tutkaat tygö sielun-ystäwänne,
Hän majar' walmistaapi sydämenne.

23. Hän rakkaimmasti teitä halajaapi,
5a armolakins jälkeen armahtaapi.

24. Ne kuin nyt köyhänä ja alastoinna
Tygönsä tulewat ja onnetoinna.

25. Ia kyyneleillä jalkans wiruttawat*).
Ne lohdutuxen wisiist' häneld' saawat.

26. NijN pojalle sijs suuta andamahan^>!
Armon istuimen eteen langemahan'

27. Werehen turwatkaat kuin nouli
tähden', lost' armoo' kaikill' käändywS
on lähten'.

B 8. W< k.
*) Luk. 7: 38- Ps. 2: 12.
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Jumalan Aani ja Armo-kutsumus.

W. k. Minun sieluni jälkeen nyi, ic.

swist' sellajst' armast' toista saamm', Kuin
lEsus weljexemme Mailmaan tullut

lihasam' Ia huonos weresämme? Sen-
muotoista HERraa toista Ei löydy eik'
nijn hywää, Palweljansa Halwan kansaArmosa yhdistywää.

2. Hän on nijn rakas, makakia Ia hur-ssas Wapahtaja, Ett' tygöns pakenemia
Ei yhtäkän poisaja. Jos wiel' kuolleet
Dwat olleet, Nijn uskon elämätä Heille
lainaa, Synnit aina Werelläns' peittää
tietää.

3. Nyt aiki ombi tullares, O sielu!
M kuule! Ia armoo wastaanottaxes:
Myöhäisex' toiste tulee. Sijs
Nyt mielell' Ml' lEsuren tygö riennc;
tVaan waiwaisna, luur' sellaisna Ruin
tiedä mennä.

4. Köyhänä Wapchtajasta Hyödyt ja
pukemata, Sill' kansaa itsehurssasta Hän
korjata ei saata, Kuin waiwaiser' Ei syn-
disex' Hawaitse itsiänsä, Ei peljätä Eik'
HHwetä Tarwitss mielestänsä.

5. Sijs, Sielu rakas! lEsurell' Se
kunnia nyt näytä, Köyhänä ettäs käskyns
pääll' Eteensä itses heität. Nijn parhat
työs Kuin pahat myös, Joit' olet harjoit-

tanut.
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Jumalan Ääni ja Armo-kutsumus.
tanut Kaikk' synnixi Ratk' suurixi Hän
ombi kirjoittanut.

6. Sun syndejäs siis kaikkia Tunnusta
lEsurelle; Nijn pijnans saapi kunniaa:
Ia älä pahudelle Taas peitteitä Eik' estei-
tä Hengen nuhteelle wedä: Wacm suurulla
Ia kiwulla Syndejäs itkee tiedä.

7. Syndiä ussotttomuudesKauhistu enim-
mästi, lost' makaat synnin orjuudes; Sill'se kuin eläwästi lEsuxen pääll' Ei uffo
tääll', Sen täytyy lukklnnata SynnisH
oll', Ia wihdoin kuoll' Lewota makiata.

8. Syndisex'itses tunnusta, Mahuuttas
kieldämätä: Ett' lEsust' etsimään sun saaTai synnin tundo wetää. Ah! kohta täs'
Nyt itfiäs Tuhlaja-pojaax' sano, Kuin
kijreesti Ia nöyrästi Palaiten armoo anoo.

9. Kuul', sielu! wiel', Wapchtaja Sy-
dämesi' palamasta Yhdistyst' kansas hala-jaa. Ah! ota händä wastaan. Tutkima-
ta, Hankkimata, Näin uWs wastaa lu-
jas: Lapses olen Joko kuolen, Tcnkk'
elän, Hallelujah!

10. Koht' morsiamer' ottaapi Sun lE-sus totisesti, Ia autuudell' sun kruunaapi.
Ah! M paatunesti Hyljää tätä Ystäwätä,
Kuin myötäns armons tuopi Makiata
Hunajata. Kuina' sitä hyljät' sopii?

B 2



lEsuren Esirukous.

lEsuren Esirukous.
W. k. Christikund' Chrisiuxell' kihlatln, )c.

Ohk' woimasa syndi on korkias ratk',
Ustottomuus hedelmän näyttää; Ehk'syndinen sydämens halut myös kaikk',

Kahleisansa iloiten, täyttää: lEsus kui-
teng' puolestam' puhuu.

2. Ehk' hekumas, koreudes eletään Muus
mones myös himos ja Mones; Ehk' hyl-
jätään lEsus; ehk' pilkataan hän; Ehk'
iloitaan turhuudes mones: lEsus kuiteng'
vuolestam' puhuu.

z. Te syndiset! jotk' usein helwettijn
juur' Kiroilette sielunne sywään Autuu-
destan' lEsurell' huoli on suur', Näin
puolestan' puhuupi hywää: Tain puun ann'
yr' wuosi wiel' olla^).

4. Kuin perkele huonerens sielunnesaa, Hand' sydämijn päästätte fisäll':
Nijn, woittaxens teillen armahtamista,
Ain' lEsus werens näyttää isall', Ia
ostetuix' muistuttaa teitä.

5. Jos ei kuollons olis wapahtanut
meit', Nijn ettemme hukkuis ja kuolis:
Ustottomuus mmlman aikoja sitt' Hukut-
tanut peräti olis: Ia ellei hän puolestam'
puhuis.

6. Sitt'
5) Luk. 13: 8. , .
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IVsuxen Esirukous.
6. Sitt' kuin hywin uhrinsa han päätti

tääll', Meill' hywäxi, rakastain meitä; Nijn
kaikkena hän armoncnkana jäll', Tullaxem'
osallisix' sijtä, Edestämme rukoilee kaikkein.

7. Ett' sielu tääll' kuuleepi kutsumiset.
Ia herätetyri nijst' tulee; Ett' lastensa
Jumala anomiset Taiwaasa myös laupiast'
kuulee: Sen tai esirukous tekee.

8. Ett' syndinen uskoja vysymään M,
Ett' kiusaus ei woi hand' kaataa, Ett'
lEsuxes lepoa nautitsee se, Ia ettei hand'
wiettele saatan: Sen tai esirukous tekee.

9. Mik' on se, joka syndisen ainian
Tääll' uffosa ristillä pitää? Mik' on st,
joka taiwaangin kunniaan Hand' cmttapi?
kaikk' tulee sijtä, Ett' edestäm' rukoile
lEsus.

10. Ah! kalliisti ostetut! tutkikaat näit.
Ia herätkäät niistä nyt rieten: Autuax'
lEsus tekis lahjaxi teit', Jo puoleenne
kolottaa kätens'. Älkön lEsus rukoilko
hukkaan.

Sxnnin tundeminen.
W. k. V lEsu.' korkein lohdmns, ?c.

Duomittu olen syndinen, Mun hurskaslEsuxeni! En uskonut sun päälles,
en; Ehk' kuolit edestäni: Hurssasna pidin
itseni, Wacm nyt mun muuttui mieleni,
Sitt' kuin sain syndin' tuta.

2. Npt
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2. Nyt olen suures surusa, Sill'itsenijuur' löydän Syndlsten suurten lugusa;

Puhdistaa, lEsu! pyydä Sydändän' we-
rell' puhtaalla, Nijn pääsen synnist' irral-
le. Armahda HERra lEsu! '

3. Mun syndeini luku suur' Mun jul-
mall' pelwoll' täyttää, Nijn etten mitään
tiedä juur', loll' itsen' woisin peittää.
Sijs riennän, lEsu' turwihis, ja pake-
nen sun sylihis. Mua waiwaist' wastaan-
ota!

4- Lohdutin muinen itsiän'. En pel-
jänn' mitään waiwaa: Halulla tein syn-
dian, Kuitengin itsen' aiwan Jumalan
pidin lapsena; Nyt lohdutust', en yhtänsaa, Tundoni herättyä.

5. Uskalsin rukouriini. Ehk' paatunut
ain' olin: Ripillä-käymisihini, Ehk' katua
en huolin': Ia HERran-pöydäll-kaynnän
pääll', Ehk' nijnkuin sika käwin siell' Pa-
ranemata synnist'.

6. Jumalan sanan usein kans Waan
aina hukkaan kuulin. Lijkutetuxi toisinans
Sen woimast' tosin tulin, Waan kohta
minä nukuin jäll', Ia tein lihan tahtoo
tääll'; Sijs sana minun duomits'.

7. lEsuxen weren unhotin, En mie-
leen sitä painan'. Itseni syndiin wajotin,
Pahuudes yldyin aina. Mull' sydän oli
paatunut, Ei st sijs mitään lijkkunut
Msuxen ristin woimast'. 8.
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8. Perkelen rumaa muotoa Mielesän'

löydän nurjas, Ia Jumalasta eroa. Ah!
mistä saanen kurja Apua, neuwoo', loh-
dutust', Nyt wastaan tätä ahdistust', Kuin
sydämen' on särken?

9. Sen jost' en ennen tietänyt Nyt tun-
nen mielesäni: long' olen teljes pitänyt
Aukeni sydämeni. Itseni luulin pyhäri;
Waan syndisexi suureri, Nyt on mun la-
ki tehnyt.

10. Mun hywät lupaureni Ei sillen
apuu' tuota: Ei hywät aitomuxeni Pois
synnin woimaa ota: Ei auta mikään ah-
distus: Ei wihdoin synnin puhdistus Duo-
mion tulest' tule.

11. En ole wielä päästöö' saan' Syn-
neistä»' entisistä: Eik' kukaan paitsi lEsu-
stan' Mua taida päästää wjstä Sijs lan-
geen jalkais eteen tänn'. Ah! anna hikes
werinen Mull' synnin marox' tulla.

12. Nijn andex' anna, lEsu! nyt Mun
sokeuden' suuri, Ett' sinun olen häwäis-
nyt, Motoin ollut juuri. Ann' kuollos
tähden andex' mull', Suo weres minull'
pesox' tull', Rauhoita sydämeni.

,W. k. Rosk» Kikani tullut »o on, oc.
lZywyydest' minun ääneni Mudasta mu-

stasi' nostan. Ah! waiwa tungee pääl-
leni

23
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leni. Kuhunga mahdan juosta? SiU' jou-
duin aiwan ahtahall', Helwetin ratki par-
tahall'. O lEfu! auxen' riennä.

2. Höytawax' lupaat etsiwan, Saawaxi feK
kuin anoo, Woittawax' hartaast pyytämän;
Eik' muutu ne joit' sanot: En tääll' sijs
lakkaa huutamasi', Eng' rukoilemasi'
sijhen ast', Ett's armahdat mun päällen'.

3. Se minua waiwaa raffaasti, Ett'
nijn unhotin sinun. Se peljätkää mua
julmasti, SM' se kadotti minun. Waan
kijtett' armos olkohon, Kuin ajanut pois
kuollon on; long' olin jalka porras.

4. Mua sairast' parann' taudistan', Et-
ten sen kautta kuole. Weresäs puhdistust'
mull' ann' Kuin fpitalinen olen. O pai-
men! sinun lambahas, Kuinkorwes exyy,
helmahas Päästäxens ikäwöitsee.

5- Andexi synnit saapi hän. Kuinussoo sinun päälles: Sun apuas ain'
muistelen, Muld' älä sitä kiellä. Ain'
joka aamu lohdutust' Ain' joka hetki pela-
stui!' Halajan hartahasti.

6. Sun päälles luottaa Israel, Luna-
stust' ikäwöitsee. Puun puolesi' puhu ett'se wicl' Kauniisti hedelmöitsee. Kandoon-sa, sinuun, istut se, SM' händä kasta
werM, Kuin wuosi sydämestäs.

12. W. k.
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W. k. O hywa lumala.' fold', ?c.

itseni Nyt tiedän eryneeri,
la synneiU' päälleni Suurt' welkaa

wetäncexi. Kasteesa minä tääll' Kyll'
puhtaax' pestihin: Waan hembiäst' menin
jäll' Sitt' pahain parihin.

2. Kuin juhta sodafa Mun juorin
juoxuani. Synnisä rumasa Tuhlaisin
aikojani. luur' yldyin rohkiax' Sieluni
kallihin Nijn Satanan oriax' Pois myy-
den syndihin.

3. Ah! olen kauhiast' Tiet' wäljää
waeldanut: Ei minua usiast' Autuuden
huolettanut; Jumalan nurjasti Hywyy-
teen turwaisin, Ia synnis julmasti Itseni
rohwaisin.

4. Nijn olen elänyt, Rakkaasta lEsu-
xesta Pois itsen' wetänyt Lihani petoxes-
ta; En ole muistanut, Kuing' lunastuxeni
On paljo maranut Sull', Wälimieheni.

5. Nyt heräis sydämen', Sxnd' tuli
Nyt tulin näkemään Itseni

ilkiäri. Sijs sydän kipiä Sun tygös rien-
dääpi, Karitsa leppiäs! Ia apuu' pyytäpi.

6. O lEsu hywä ain', Kuin kannoit
rikoreni, Nyt woima runsas lain' Pijna-
stas sydämeeni. Ehk' olen syndinen, Ha-
lajan jalkojas, O lEsu suloinen! Rukoi-
len armojas. 7. Mull'

Rom. 7:9.
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26 Sxnnin wiheliaisxyden tundeminen'
7. MuU' wirwotuxexi Sun weres alat'

tuota, Suo puhdistureri Sydämeen aina
wuotaa. Pyhillä sielua Haawoillas ilahut'
Kuormastan' minua, Synneistä wapaut'.

8. losk' alat' pidäisit Mua haawaisääres täällä, En yhtään pyydäis' sitt'
Muut' huwitust' sen päälle, Eng' muuta
iloa Kuin sun wain omar' saan. Haawoi-sas heikkoa Wahwista ustoan'.

W. k. Msust sielun halaa, ?c.

Alen synnin ansas Kijnni kokonansa,
Lohdutureta: Huono, alastoinna, Ai-

wan waatetomna, Asumuxeta. Armoa
Saan anoa, Waan koht' epäusko painaa:
Jumal' apuu' lainaa.

2. Mitä tehdä pitää? Ei aut' murhe
mitään, Pääst' mua irratte, lEsu! sitei-
stäni. Olen huoneheni Tehnyt hiedalle.
Lämmitä Ia sytytä Tulellas mun kylmää
mieldän', Aja murhe sieldä.

3- lostas armahdaisit! Puoleen' katsah-
daisit! Exyin laumastas. Hädäs maka-
wata, Läsnä kuolemata, Auta lammastas.
Armos jo nyt minull' suo. Puhtaar' mi-
nua pese werell' Yhdist' kansas perät'.

4. Rakas Wapahtaja! Et sinä pois aja
Käandywäistä tääll', Itseens nöyryyt-
täwää, Wertas yWäwää. Wedä minua

wiel'
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wiel' iiikilles Sun ristilles. Wakuuta
mun sieluani Lunastuxestani.

5. Kunnian nyt kannan, Mstöxen an-
nan, Vapahtajan'! sull' Suo mun suut-
tumata lalkais edes maata. Kuollesan'suo mull' Helmasas Satama taas, Ijät'
siell' sua kijttäxeni, Kunnioittareni.

W. k. V pyhä Hengi mle nyt tänn', ?c.

Ish! kuinga kauwan näinrastaasa Mun
pitää huutaman waiwasa? Ahdistusjulma langeis minun paalien': Suru ri-

kosteni ylitse täällä Pitkällinen.
2. Piru monell' muodoll' kiusaapi.

Koht' näännyn, nijn murhe kalwaapi.
Mua huokaminen jo koht' läkähyttää.
Ia kaikki nämät owat nijnkuin näyttää,
Ratk' hukkahan.

3. Lienekö mun HERra heittänyt Poissynnin tähden? ja päättänyt, Ett' mun
kadotureen hukkaman pitää? Ia armoa
saamata ijäisyyteen Waeldaman.

4. Sanas lupauxet usiat Kyll' löyty-
wät sangen makiat; Waan pelkään ettei
ne mull' tygötule; Jos nijtä uskoisin,
pettämän luulen Itsiäni.

5. Armahda, Jumala päälleni. Pois
ota mun ragaistuxmi. Poikas tähden

ar-
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armoon jo minua ota. Ia etten hukkuisi,
lohdutus tuota Sydämeeni.

W. k. Christns Jumalan Poika, ?c.

A kowcm sydändäni! Ratk' raskaar' lan-
gee mull' Se kuorma kandareni, Kuin

rindan' pääll' on tull' Mua, lEsu! tai-
wuttakon, Tukekon, lohduttakon Sun kal-
lis kuolemas.

2. Mun sokian ja ramman, Maall'
waarallisell' tääll', All' murhen rassaham-man Täytypi olessell'. Sijs minua joh-
dattele, Kuin sinua ajattelen Nyt ylös
etsiä.

3. Ah! josta parannuren Mull' soisit
pikaisen! Sielullen perusturen Lainaisit
wakmsen! Ia toisen-luondoisexi Mua uu-
dex' ihmisexi Armollas muuttaisit.

4 Mua syndist' armoon ota, Ia luihinkuolleisiin Sun kuolemastas tuota Elämä
suloisin. Sun weres wirwottakon Ia
runsaasi' tuorehtakon Dxaisen kuiwan
myös.

5. Waiwoistas kärsityistä Mull'Hen-
gen woima suo, Ia taipuwaisuus nijstä
Mun sydämellen tuo. Ann' Henqes sie-
lun' wedä Sun haawoihis, siell' tiedän
Sen terweex' tulewan.

16. W. k.
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W. k. Joll» rams ruumis oi,, oc.
syndijn kaikkihin Minua yllyttä-

wät. Synnit ajatuxihin Itsens löy-
dyttäwät. Kyllä mun myös puhuisan'
Kielen ilmoittaapi. Seisoisan' ja istuisan'
Syndi noudattapi.

2. Kowa, kiwenkaldainen, Tytymätöin
olen. En myös taiwu waiwainen Wapah-
tajcm puoleen. Uskoon ei mua lijkuta Hä-
nen kuolemansa. EM hän mua rakkaax'saa Rakkaudellansa.

3. Turman toiset ottamat Hänen ää-
nestänsä. Werestänsä sulamat. Heidän sy-
dämensä Lijkkuu ilost', rauhasta, Pijnaans
tutkistelles. Mull' on synnist' wanhastaWaiwa waiwan päälle.

4. Kijttäwät muut weisulla Sua, Wa-
pchtajani: Sidottu on minulla Kieli,
hankkeisani: Huokauxet muilda ain' Ty-
gös läheteittään; Mutta minä wähät main
Ajat niillä wietän.

5. Aimon elää usiast' Tunnon jälkeen
täällä; Mutta sallin nopiast' Pettää itsen'
jällens. Wälttäxeni kostoa Lakij' tahdon
Ma; Wacm sydämen' liha saa, Kost'
main wetää sitä.

6. Pahoist'himoist'kaikista Kiusaus on
mulla: Ehkä tundoo' kauhistaa Että nijtä

kuul°
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kuulla. Sijs en turhas lepoa F.öyda niail-masa: Eng', kuin en woi uskoa, Itse Juma-
lala.

7. Nijngös kaatais mmua Ynseyden'
aina? Mi neuwo apua Mela mullen
lainaa: Armoo' Herrald' huoqata Maa-
ten edesänsä, Joka syndist' korjata Tahtoomielellänsä.

8. Sijs, o lEsu! armoa Pyydän lak-
kamata, Weresäs myös pesoa; Anna mi-
nun maata Pyhän ristis ääres ratk', Syn-
din' siellä nähdä Ander' annetuxi kaikk',
Sinun pijnas tähden.

9. Uskoon minua wahwista. Muuta
minun mielen'. Palweluxees malmista.
Suo mun sinull' elää. Että totiseri nijn
Uskon osottaisin, Sinun Hengees kuulisin,
Nimees korotaisin.

W. k. IlLsu, sinun wstlwas kowat, ?c.

kuing' monellaiset juonet Sydäme-
säni asuwat. Myrkylliset mielest'

monet Ajatuxet kouhuwat. Ihmettelen
wälista, Mistä mahtaa tulla se; waan kuin
ustotoin on sxdan, Vi muut' odottaa sild' pidä.

2. Rakastamme itsiämme; Ulpeyden,
petoxen, Me myös kannam' mielesämme,
Todex' olen lövnnyt sen. Waan ei niin-

kuin
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kuin wihamies Järki edestule täs' Mutt'
kuin liukas Lewiatan; Ehkä hän on itse
Satan.

3. Ennengin jo ilWri Sydän mull' on
näkynyt, Mutta ei niin hirmuisexi, Sijs
on usein säästynyt. Waan sen olen
tänyt Perkeleellisexi nyt. O jos tulisin
nyt tuosta Wijsaammari wahingostan'.

4. Sijs, o! sydän, sota.sullen Julistan
nyt julkista, Nijstä pauloist' joita mullen
Pannut olet, Pahoista. Adam, sinun lijt-
tojas Kauhistun ja sanojas, Tästä hetkest'
sidottuna Pysy nyt ja fangittuna.

Z. Makaa itse kärmeen kansa, Kärmem
siemen duomittu, Ijät' hänen kahleisansa
Suljettu ja lukittu. lEsus, kuin sun ri-
stiin on Naulinnut, mua auttakon Ussoll'
sinua kuolettamaan, Ia nijn tussast' pää-
stöö' saamaan.

6. Perkel', kaikill' ilmei saatan, Sullen
harmix' suurexi, Sinun ansaa kawalata
Powehemme panneexi. Sydändäns jost'
kukin tääll' Wiholliser'näkis wiel', Ia
mik' ombi waara sijtä, Jos se saapi wal-
daa pitää.

7. Pyhä Hengi! sydämeeni Tule työtäs
täyttämään, Ilmoittamaan köyhyttäni.
Turmelusta»' näyttämään. IGsu! aut' ett'
walwoisin, Sinun puolees katsoisin, Sy-
dändäni kawalata Wihaten kuin satanata.

18. W. k.
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W. k. Christus Jumalan poika, ?c.

sWun heikkouden' päälle, O lEsu! ar-
mahd' nyt. Sull' tähden' Luotehelle

Kyll' olen pyytänyt Lahjoittaa sydändäm;
Waan tunnen, murhexeni, Sen taipu-
mattomat.

2. Nxll' sotin' olen aina, Nuitengin langennut:
En kuuliaisuutt' lainat' Woi itselleni uutt?
Nyt kuule rukoustan', Ehk' suurta paran-
nusta En tohdi luwata.

3. Sun rakas kijwaudes Mun pelastu-
xestan', Sun suuri ahkerudes Mun hol-
homisestan', Ne kuiteng' herättämät Ia
minun miellyttäwät Sun kuuliaisuutees.

4. Muld' puuttuu rakkautta, Muld'
puuttuu ussoa, Waellust' pyhää uutta.
Ia sielun lepoa, Wiel' mieldä taipuwai-
sta, Wakuutta wakinaista, Ia woimaa
werestäs.

5. Mutt' waärin, lEsu! sullen Syyn
näistä annajsin; Sill' ilos soisit mullen,
Waan minun ombi syyn. Mull' hywäa
tekemästä Alati sinua estää Sieluni huole-
toin.

6. Sijs on nyt, lEsureni! Mun pyyn-
dön', Käsisäs tullaxeni luur'tai-

Esa. 45: 9.
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iaipuwaisexi. Sun kuwas sieluun paina,
Mun tahton' taiwut aina, Ia päätä tu-
skani.

7. Puutoret toiwoani Am' alas paina-
wat, Ia omaatundoani Alati waiwaawat.
Mua wahwist' weres kautta. Kuin monda
jo on auttan' Murhellist' iloisex'.

8. Haawoisas asumusta Sijs mullenanna am'. Alati wirwotusta Myös nij-
den nesteesi' lain'. Syndeini fitehestä Mua
synnin orjaa päästä Sun omall' kädelläs.

9. O lEsu, armahani! Mua tyhjäx'
hawaitse. Mull' ole ruokanani, Sieluan'
rawitse. Mun tiedät alkawaiser', Heikoxi,
puuttuwaisex' Kaikilla päiwillän'.

10. O sinä leipä taiwaan! Hätäni näet
jo; Sijs älä nälkään aiwan Sieluan'
kuolla suo; Waan itse ruokans ole: Ett'
käännyis sinun puolees, Ia sinua ylistäis.

W. k. Iloillat n/t tähän aikaan, ?c.

zpltääkö, lEsu! ruata Am' käymän iso-
maisen? Ia janowaisen juomata; Tuke-

mat' waipuwaisen? Nijngöstä minä kannan
am' Sydändä fangittua? Kipua tätä wa-
stcm lain' Jo armoo' halaittua.

2. Kyll' tiedät, mitä lepoa, On sielull'suruisella, Ia kuinga wähän iloa On
C HM4) Esa. 45: 9.
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heikko-ustoisella: Waan nijnkuin silmäs
näkewät, Pelwot ja ahdistuxet, lotk'haa-
woiU' haawoj' lisäwät, Ia rastaat huo-
kauxet.

3. Mua kuiteng' lohduttaapi se, Ett'
sinua sydämeni! Ia weres woimaa himoit-see, Ia pyydän päästäxem Uskottomuuden
siteist', pois, lotk' usein sieluani Estä-
wät, etten turwatt' woi Sua rukoiU'
Jumalani. -^summani. x^

4. Kyll' näet' kuing' se wirwottaa: Ri-
melles Most tuoda, Ei koskaan armoo'
unhottaa, Elämän wettä juoda, Idng'
sinuld' runsaasi' iaawat ne Kuin sinua
rakastamat, Ain' maaten ristis ääresä
Muun kaiken unhottawat.

5. Waan jos nijn puolees mieleni Ko-
koan haluisesti. Sen kuiteng' heikkouden,
Hajottaa kijrehesti: Mailmaan mielen'
kaändynyt Sinusta luopuu pian, Tur-
huudell' muiston' täytynyt Sun unhottaa-
pi ijan.

6. Nyt paästöo' tästä hädästä, long'il-
moitin, mull' lainaa; Ia sinust' taiwaan
leiwästä Rawitse sielun aina. Sun awoin
kylkes osot' mull', Se lähde parannuxen:
Ett' murhesani uskon suull' Sield' nou-
dan lohdutuxen.

7. Täyt' sieluni kuin tundeepi Wiel' it-
sens tyhjäxi, long' uskottomuus tekeepi

Enäm-
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Enämmin wäsynexi. Mua Henges tygös
haawoillas Ia werell' wetää wielä; Sijs
wahwist' mieldän' armoillas, Suo kuole-
mastas elän.

8 Ett' rakkautt' ja uskoa Am' hehkuis
sielusani, Ia sinus saisin lepoa Mun
Wapahtajasani: Ett' rakkaudes minua
Ain waattimahan saisin, Ett' palwele-
maan sinua, Mua ristis taiwuttaisi.

W. k. Ole armollinen minull' Jumal' ?c.

Mun Jumalani leppyinen! M halpa
kurja syndinen Nyt langee etees maa-

han, Armoas anomahan. Ah! lemmes
päällen' armahda, Puuwstan' älä katsah-da, Minusa rippuwata, Sinulle tuttawa-
ta. Sill' täynn' on syndij' sydämen', Syn-
dinen ombi elämän': Rangaistawa sijs
ol'sin juur'; Jos ei se olis ilos suur' Ar-
mahtaa syndisiä.

2. Se teittckvä on kyllä sull', Ettei kai-kesa mitään mull' Woimasan' ole totta,
lohonga auttais luottaa Sun edesäs, ja
aikoa Edesäs sen kans seisoa: Sill' rikon
usein aiwan, Sua jokapäiwä waiwaan
Tykoäs poikkemisella, Nijn häjyllä kuin
monella, Ia kowakorwaisuudella Minusaasuwaisella, Synneillä syndein päälle.

3. Kuing' olis riettaall' puhtautt'? Ia
C 2 shn-



Sxnniy wtheliaisxyden tundeminen.'
ftndistllä hurffautt'? Walkeutt' sokialla?
Terweytt' onduwalla? Kuing' tuhkaa kau-
nijr' kyttäisit? Kallisna kortta pidäisit?
Tohtisso syypää wiedä Ansiotansa edes?
Uwunffo, se on puutoxens, Syndinen pa-
nis werhoxens? En ttsestän' woi seisoa:
Sijs tee minull' armoa lEsuxen weren
tähden.

4. Sijt' sydämen' on kipiä, Ett' woimaa
wastaan syndiä Christuxes löytywätä Nau-
titsemata jätän: Ett' lEsustani, armastan'
Nijn aiwan wähän rakastan, Ia wer-
tcms' rustiata Unhottaa usein saatan: Ett'
tahtons jälkeen ussosa En kaswa, engä
armosa; Waan langeen syndiin usiast',
long' armons kautta alMast' Olisin
wälttää tainnut.

5- Mull' ole, Jumal'! leppiäs, Tun-
nustin welkan' kaiken täs' Wuodatin sy-
dämeni, Syyn sanoin murheseeni: Tiedo-sa. ombi sinulla, Kuing' wähän woimaa
minulla; Etten woi pyhäsi'elää, EM
kmnga tckis mielen'. Sijs minä heikko,
rietas tääll' Käteni panen suuni pääll', Ia
tomuun tahdon istua. O joskas waiwaist',
minUa Tahdoisit ylös auttaa!

21.
W. k. Sydämesi' rakastan sinua, ic.

Mt nöyräsi', lEsu leppiäs! Ehk'mi-
nulp
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null' suurex' häpiäx',
sitä, Ett' estän' olen tähän-ast' Sua itsiä-
ni holhomast'. Yx' sidet kijnni pitää Wiel'
sydändän', nijn ettei hän Sun puolees
pääse syttymään. Alati mielen' pyöripi,
Jotakin sijnä löytyypi, Kuin tyköäs, Wa-
pahtäjan! Pois palajaa, Ei kartanoihis
halaja.

2. Halutta wälist' minua, Sun filmäis
alla asua. Ia seuraa pitää kansas; Waan,
niinkuin köyhä syndinen, En wielä taiwu
waiwainen Sun puolees kokonansa: Sijs
et saa kaikke' armoas Mull' andaa, kost'
myös usein taas Mua oma tchton pettää-
pi, Ia sinust' pojes käändäpi. Kyll' wai-
waan ain itsiäni, Mun töisäni; Waanpysyn moisillani.

3. Usiammasti soisin sen. Ett" saisit
koko sydämen, Sun johdatuxes alle. Tiex'
parhaxi sen näen kyll', Tahdoisin waeldaa
myös sill'; Waan pyytää toisialle Mua
ustottomuus taiwuttaa: Sill' kuin muaannos lijkuttaa, Nijn minä silloin usiaan
Sekaannun muuhun asiaan, Taikk' autel-
la Sua, tahdon taas, long kautt' ei saa
Sun Henges wapaast' waikuttaa.

4. Näin asiani owat juur'. Waan jos
sill' olis armos suur' Tuhlattu tyhmyyde-
stä; Jos pelkään sitt', en tohdi tuli', TaiK'
hajoapi mieli mull', Taikk' oma tahto

> estää;
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estää; Taikk' hukkan wniwaan itseeni; Nijn
kuiteng' rukouxeni Etees tulkon, jong'
edestuon! Mua rakkaudes waatikon! Pyhä
weres Ann' wuotaa wiel' Sieluni pääll',
Haawoihis minua kätke tääll'.

W. k. Sinun tygiis, HERra tulen, ?c.

Heng' lijkkuis, lEsu! hiljemmin Armo-
sta jong' suot sinä? Keng' werees ty-

tyis wähemmin Kuin wiheljäinen minä?
lold' usein pijnas werinen Ia armos
Ylönpaldinen Unhotetuxi tulee.

2. Ei sydän mahda kiwinen, Rijn kel-
lään oll' kuin mulla. Kuing' yxikän muu
kestäis sen, Weretä aikaan tulla? lost'
yxin sielu elääpi? Sen tunnota muld' me-
nepi Kuitengi moni hetki.

3. Sen uskon epäilemätä, Ettei mail-mas kellään Sydändä ilkiämbätä Lövtya
taida täällä SM' hetkell' sijt' jokainoallV
Ehk' usein kaunijn warjon all', Syndinen
pahuus kuohuu.

4. Siell' lEsuft' wastaan kauhia Löy-
tyypi kylmyys aina, Ia sitä kaikis surkia
Uneliaisuus painaa: Siell' löytyy huoletto-muus juur', Ia oma rakkaus myös suur',
Kuin ne muut kaikki siittää.

5. Eik' näiden edest' kärsinyt Mun Wa-
pahtajan' hywä? WHisti. Mutta mix' ne

nyt
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nyt On juurtuneet niin sywään? Engöstä
taidais nijstä pääst'l Nijx' usson heitä to-
tisesi', Joit' wälttää minun pitää.

6. Kost' kärsiä sijs kaikist' näist' lEsu-
xen täydyi rakkaan: Nijn eritä myös tah-
don heist' Mix' kännäisin wiel' takkaa,
long' hän on tähtem' kandanut? En minä
hänell' saata uutt' Ristiä jällens tehdä.

7. Häwetä mahdan suuresti, D lEsu
armollisini Ett' monet ajat tyhmästi Yh-
distää sinua pyysin Mailman ja myös
synnin kans. Joit' ei kuitengan luonno-
stans Yhdistää kcmsas taita.

8- Sun rakkaudes huonoa Sydändän'
sitoo' pitää. Ei minun oman' sitoa Saa
rakkauden sitä. Wäkewär' tule minulle.
Puhdista sielun', päästä se Pahasta syn-
nin kahleesi'.

y. Wie kylmä sydän kyljelles, Ia sulaa
händä siellä: Lämmitä sitä werellas, Et-
tei se jähtyis jällens. Mun omatundoni
myös siell' Terwexi tee, lEsu! wiel' Pa-
hoista haawoistansa.

10. Wiel' istut armo-istuimell', Se
Poika olet sinä loll' suuta tulee andaa tiell^):
Sun jalwoilles sijs minä Suut' annan
henges' növräsä. Kyll' minun korjaat hä-
däsä, Ia et mua ulosheitä.

23 W. k.
*) Ps. 2: 12.
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W. k. Sydämesi' rakastan sinua, n.
Sijt' ast' kuin, lEsu! ensin tääll' Pur-puras näin olkais pääll', Sun weres
hahmon Pyhän*), Nijn olen alituisesti
Suloises fangiudesa, Ett ole tapaan fijhen.
Kuin ennen, juosta taitanut, Eng' ole
sillen saattanut Tehd' syndiä nijn rohki-ast', Seisahtaa täydyt usmst'; M' ääni on
tNua kieldäNyt Surmalleni Nijruhtamasta it-
seeni.

2. Mun etseisäm huwitust' Mailmasanijn kutsutust' Ilosta luwallisest', Ain' ar-mos ombi kieldänyt, Ia synnixi sen näyt-
tänyt Sanastas woimallisest', Näin iloon
neuwoin parembaan Ia paljo kelwolli-
sembaan: Karitsa puolees ristilläns Lau-
peilla katsoo silmilläns, Wereens tydy:
Koht' waiwax' mull' Se ombi tull' long'
olin huwituxer' luull'.

3. Waan kuin on mallan perkel' saan',
Ia hänen pahaa sieluscm' Täyttänyt teko-ansa; Ia sijt' on tullut julmahan, Mun
omatundon' maarahan, Kost' kowall' odal-
lansa Sen haawoittanut laki on: Nijn
armo lohdutust' on tuon. Näin puhuen
mun sielullen': En syndij' soimaa sinullen,
Waan päästän nijst' Kuins HMat,

Sen
*) Esa. 63: 1.
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Sen uskoo' saat' Jos nyt wain kijreest'
palajat.

4. Mieleni jällens ollesa losakin hiljai-
suudesa, Kuin olen sydänd' puolees Sun
jalkais eteen heittänyt; Nijn iloll'Hlen
löytänyt, Kuing' sitä pyynnyt olet Kädel-
läs läwistetyll' jäll' luur' palamahan sy-
tytell': Se usein myös on hehkunut,
Waan satanas on joutunut Sammutte
maan: Nijn palaisin Taas takaisin,
Maistcimata jäi weres ain'.

5.. Waan nyt, mun korkein HERrani
Ia rakas Wapahtajani! Täs' makaan
raukka maasa. Mun rukouxen' on nyt se
Sua nähdereni hengesä, Pugusas rustmsaloll' edestäni sotahan*) Rakkahin menit
Armahan! Koff' tähteni myös itseldä
Hyljätty olit Isäldä, Ia kaikisa Sijn'
waiwasa Ratk' raflasa, long' karstit mi-
nun fiasan'.

6. Sijs sydämellä makaan täs' Ahdiste-
tulla edesäs, Lohdutust' anomasa. Sunweres armo lainaa mull', Sijn' kuin on
aljett' anna tull' Jo päätös asiasa. Aut'
että wakuuturen saan, Sun rakkauttas
tuta ann', Ia sinun pyhäs werises Il-maannu minull' hiesäs. Nijn sinua ra-
kastaisin, Halajaisin, Itseni sinull' an-
naisin.

W. k.
k) Esa. 63: 3.'
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W. k. Sinun tygös, -HTRra, tulen, ?c.

huonomb', kylmemb' minua Tai-
taapi löytyy' misään? Keng' synnin

andaa asua Nijn sydämensä sisäll'? Ah!
unhodan pois usiast', Taikk' halwax' ar-
waan kauhiast' lEsuxen raskast' piinaa.

2. Kyll', lEsu! minull' tietyx' jää Sua
tähten' surmatuxi? Waan weres ei, o hä-
piää! Muld' tule arwaturi. Kuing' HH-
pemätä olisin? Jos rikoxeni näkisin Sinua
lyönehexi.

3. Ei sowi syy sen HERran pääll',
Kuin leppiäfti aiwan Wuott' kolme-neljätt,
karsti tääll' Tähteni monda waiwaa. Ei:
mutta syytän sydändän', Kosl' alinomaa
tahto hän Häjysti itsens jakaa"').
.4. En sitten peitä syndiän', Waan koh-

ta heitän maahan Sun jalkais eteen itsiän'
Nyt julki sanomahan, Sydämesän' nijn
kylmyyden Asuneex' kuin muun häjyyden,
Uskottomuuden kansa.

5. D lEsu! häpeen' tutkeisan', Mitk'
lahjat olen sulda Jo saanut, ja wiel' ai-
na saan, Ehk' samat lahjat mulda Huo-
lettomasti käytetään, lold' turhuudesa
»vietetään Wiel' sangen monet hetket.

6. Wieläkö kärsiwällisyytt' Ulottuu mi-
nun puoleen? Kuin paljo rikoin, paljo

W'
5) Hos. 10: 2.



Spnnin wiheliaisxxden tundeminen. 43
sijt' Myös haawoi' ansainn' olen. D jos
sijs ottaa tcchdoisit, Mill' tawall' parhax'
katsoisit, Minulda oikeudes!

7. Kost' tullee ristlin-naulitux' Mailma
tämä mullen? Ia koila syndi woitetup
Turhuuden kansa tullee? Kost' kerskat'
tainnen iloren' Ia ainoaxi eloxen Christu-xen minull' tulleex'?

8. Mua tee taipuwaiseri, Omasta hur-
ssaudest' Täydellisesti tyhjäri Ia omast'
rakkaudest': Nijn sitte ästen taidat mull'
Ilori ainoaxi tull', Ainoax' kaunistuxex'.

9. Kost' minä pyhäs weresä Lohdutust'mieleheni Nyt etsin ristis ääresä, Ia rau-
haa sielulleni; Nijn lewos tahdon pysyä,
Ia yrin nijhin tytyä, Joit' sinä tehdätahdot.

10. Mua pidä kijnni ristis all' Ettensaa sieldä juosta. Ia Sionin mua kukku-
lait' Armosa ylösnosta: Ann' minun olla
vhden nijst', loist' ilos näet, syndisist',
loist' rawituxi tulet*).

Vvangeliumin Armo-Aani.
W. k. O HERra sinun pyhä sanas, )c.

D Sielu! joka mielisit Jo tulla lohdute-"" tux', losk' HERran sanasi' oppisit
Itsiäs lunastetux'. Witzisti löydät lepoa,

Jos
*) Esa. n.
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Jos tämän opit täällä Ia woit kuin lapsi
ustoa, Sun Wapahtajas päälle.

2. Sua satan silloin willitsee Ia järki
wiettelewä, Kost' sowinnon ohitse he Sua
käymään yllyttäwät. Sijs, hyljäa nijden
neuwoa, lEsuxen armo kestää. Ustotto-muus taäll' armoa Sun saamast' yxm
estää'.

3. Mix' tahdoisit wiel' epäillä? Mix'
ustallust' et ota? luur' lyhyt ombi ilo se.
Kuin omist' töistä wuotaa. Waan syndi-
senä ostetux' Hawaita ilsiänsä, Tain tah-
too waarinotetux' Wapahtajamme tiensa>

W. k. lEsus ystswnn o«t paras/ ?e»

minun taiwalleni Kointähti
tane? Pimiä yö iloreni Kerran lope-

tettanee? Ikäwöidän silmän täällä Kor-
keuteen korotan: Ehkei päiwän' paista
wielä, Kuiteng' sitä odotan.

2. Kosta minun riemureni HERran
wuosi alkanee? Minun tyhjä sieluiseni
Taiwaan ruoka maistanee? Huokauxill'
taiwaan puoleen Katson alinomaisest';
Aika wiel' ei tullut ole, Waan se tulee
totisesi',

3. Kosta sielun-Sulhaistani Päästen ha-lajamahan, Joka minun fiasani Meni
kuollon waiwahan? Weriststä olen kuul-

lut
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At Pugustans ja muistan sen: Ei hän
wielä ole tullut, Witzist' kuiteng' tulee hän.

4. Kosta saanen, nijnkuin pyydän;
Wakuutuxen sydämeen, Täyden uston wis-
seyden Epäilystä päättämään. Dnnee' tä-
tä sielu pyytää, Suurest' sitä halajan; En
Wiel' ole saanut sitä, Wissisti sen kuiteng'
saan.

5. Langeen etees, lEsu hywä! Rukoi-
len suld' armoa. Näytä mullen haawas
sywät, Ennen en saa lepoa. Nähdä hel-maas awatuxi, Se kyll' huwittelepi; Waan
sinn' tulla otetuxi, Autuaxi tekeepi.

6. Armoo' olen tällä haawaa Wastaan-
ottamaisillan', Rakkaudes tulest' aiwcin
Hartaast' hehkumaisillan': Waldakundas
lähestuli: M scinas korkia (losk' sen
Armosckorwa kuulis!) Mättäis kaikkee'
asiaa.

7. Suloinen sijs Wapahtaja! Minun
awuxeni rienn': Lähetä sun Lohduttajas
Armos kalliill' woiteell' tänn', wertas
minus kirkastamaan, Ia MUN sydändäni sill'
Mieldäni myös prijjlottamaan; Nijn mun
käwis hywin kyll'.

8. Jos sun weres woimaa kerran Sai-
sin oikein koetelr, Embä sitten, rakas
HERra! Tyhmäsi' tallaisi sen pääll'.
Köyhyyteen jos saatetuxi Kerran oikein
tulisin, Werelläs koht' rawituxi Sydämeni
tmdisin. 9. Sil-
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9. Sillä wälill' makaan täsä, lEsu

aina leppyinen! Sinuld' armoo' kerjämäsa
Nijnkuin köyhä syndinen. Ennen en pois
tääldä lähde Kuin saan sieluun lepoa Si-
nun sywäin haawais tähden, Ia nijn tai-
dan ussoa.

W. k. Nyt kaikki Christiyt iloilkat, ?c.

Zsin' lEsus korjaa syndiset. Ia sitoo
nijden haawat. Ain lewottomat syn-

diset Haneldä lewon saamat, lotk' tuten
heidän syndiäns luur' kauhistumat itsiäns,
Nijt' lEsus ylös auttaa.

2. Sydamens halust' rakkahast' Hän
tygöm' tuli tänne Syndeimme tähden tai-
wchast', Wiel' pijnaan tahdoi mennä,
Wajottain itseens waiwaamme Ia mei-
dän kuolemahamme, Näin elämän meill'
toimitt'.

3. Hän peljätetyt suojaapi Syndiset
helmasansa: Heit' tussast' ulos auttaapi,
Ia päästä murheistansa, Kosl' heidänsyndins4 sywähän Kaikk' pojes heittää
merehen, Uskomaan auttaa heitä.

4. Verestetyillä käsill' wiel' Nijt' Isänstygö kandaa, Sill' käändää Isän mielen
M', Ett' hän HM armons andaa, Heit'ylös ottaa lapsexi. Ia heillen omaisuudexi
Elämän lahjoittaapi. 5. Ah!
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Z. Ah! jos sydämens näkisit, Kuing se

mn' ikäwöitsee Tvgönsä köyhij' svndisit'.
Joko ne armoo' itse Halaamat, taikk' hyl-
jäwät sen: Eikös hän mieluisesti menn'
Publikaneitten tygö?

6. Eikös myös muistan' katsahdaa 3an-
gewaa Petaria? Kaikkia hän nijn armah-
taa, O syndis-raukka pian: Hän ain' on
yhtä totinen, Wanhurikaus, hywä, leppyi-
nen, Tygönsä tulemille.

7. Sijs kukin synnin-orja tänn'! Kuin
armoon pyydät tulla: Ei lEsus hyljää
yhtäkän, Kuin hand' main' tahtoo kuulla.
Ah! mixi itsees estäisit? Surmalles suottariennäisit? Sua tahtoo lEsus auttaa.

8< Kuins taidat, tule rohkiast', Köyhä-
nä kuiteng' tullen; Jos syndi painaa kau-
hiast', Nijn omist' armoo sulles. Kats'kuinga awoin kylkensä Jo puolees kään-
dää itsensä, Ddottain tulemistas.

9. Woi mua! et mahda sanoa, Syn-
dinen suurin olen, En taida saada ar-moa; Sill' lEsus kutsuu puoleens,Tyh'
myyttas neuwoo suremmaan,Hackvoisans
turwaa hakemaan, Nijn armon wielälöydät.

10. Waan älä sano: ehdin wiel', Ei
tatwast' wielä suljet', Mailmaa nautinensin tääll' Ia joukonkansa kuljen. Kost'

kut-
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kutsuu chän, et wijpyy' saa, Waan uffon
käsill' kijruhda Koht' lEsust' halajamaan.

11. Kuolemas kowall' klwulla, D lE-
su! wedä meitä, Hartaalla perääs halul-
la Sydämem' köyhä täytä Kost' sielum'
hädän nähdä simmm', Suo weres tygö
Muisam' Ia wijpymätä riennäm'.

W. k. humalan snuxest'hywyvvest', ?c.
ILsus.

tundisit, o Ihminen! Mun rakkaan
sydämeni: Jos polttais sinua tulinen

Rakkaus sisäldäm: Aa janoni jos maistai-
sit Sun fterähäs, nijn alkaisit Mm wis-
sjst' etsimähän.

Sielu.
2. O IEsu! minä hawaitsen Syndini

hirmuisexi, Ia rikosteni ylitsen Sun wi-
haas tulisexi. Mun peljätänyt laki on.
Ia sydämeeni murhen tuon'. AH, saanen-
go wiel' armoo'?

3. Sun tähtcs mmä waiwattijn, Ett'
armoo' saisit täällä: Sen tähden minä sur-
mattiin. Ett sinä saisit elää;' Helwetinkarsein faadaren Sinua morsiamexen';
Sijs armopukun' ota.

Sielu.
4. Armahda, lEsu! päälleni, YnsiäOlen ollut: Tunnustan kaiken hätäni, Pe-

, räti
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räti olen kuollut: Sua rakastaisin, uskoi-
sin, Sua seuraisin ja kijttäism; Waan
epäuskon estää.

lEsus.
5. los.uskoll' tahdot armoa WeristH

wastaanottaa, Kyll' Mhä Hengi lepoa
Sun Sydämmelles tuottaa, Ia ussoon
auttaa, laupiast; Jos nyt wain' tulet roh-kiast' Langemaan ristin ääreen. ,

Sielu.
6. Synnillä olen tahrattu: Sellaisnakosinn' lähden? Pirulda olen waiwattu Syn-

deini rumain tähden: Engö sijs olesijwo-
toin? Kuing' senkaldaisna tulla woin?Kaunistan itsen ensin.

Ilksus. , -

7- A' itstes laingaan kaunista. En
kuuliaisuute' uutta Waikuttaa sinus minäsaa, En liion rakkautta; Jos ansiotan'uudexi En finull' ensin waatteexi Lahjoita
puhtahari.

Sielu.
8. Mun, lEsu! päästit kuolemasi'; Sijs

auta elämähän, Syndeini kahleis olemasi-Ia tahtoos tekemähän: Mun haudo kyl-
mä rindan' kans, Händ' pese saastaisuude-stans. Sun huomaas itsen' annan.

lEsus.
9. Sua pesewä mun wereni Hywäxes

wuotaa alas. Sua lämmittämä tuleni
D - Tykö-
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Tykönän' aina palaa. Mahdolliser' sun
tehnyt on Kipuni taiwaan ilohon, Jos
ustot nijn sinn' pääset.

Sielu.
10. Jo uskon, rastaasi' armon saan

Kuormastas tällä eräll'. Nimeni taiwan
kirjahan, Sun käsijs, pijrrä werell'. lost'
sylihis myös sulkisit! Ia etten tyköös kul-
kis' sitt', Käsilläs halajaisit.

lEsus.
ii. Sua autan. Jos wiel' langeisit,

Sua kannan käsilläni: Jos tyköön' wam
et poikkee nyt, Pois minun ristildälli: Ijä-
ti olen sinusa, Nijnkuin on Isä minusa;
Hengeni sutten annan.

Sielu.
12. O lEsu! terwe tuldua! Mull' kih-

lapanttis lainaa. Kohtele itse minua.
Sun sanas täytä aina, Se sanas: ettei
meitä saa Mailma, syndi, satana Eroit-
taa toisistamme.

29.
W k. Ah surmoin kosksss synnistä, ?c.

sielu, jong' wiel' murhe mieldä pai-
Kytl' lEsus sinun muistos MHaina; Sill' syndis hän on kaikki kanda-

nut, Ia synnin-uhrix' itsens andanut.
2. Suruas wereen upottamaan tule,

loll' lunastuxen lEsus woitti sutten, nijn
syn-

50



Vvangeliumin Armo-Aani.
synnistä kuin kirouxesta. Täst' sull on osa
lunastuxesta.

3. Ei kostoa tai weri huuda Päälles,
Waan auttuaxi saattaa sielun täällä, Ia
synnin haawoist' terweex' tekeepi, Kost' se
wain ristin tygö tulepi.

4. Se jumalattomuudens tundee suu-
rer', Ia rikostensa tähden kowin suree:
Enimmast' epäuskons ylitse, Kuin ICsu-xen taas ristiinnaulitsee.

5. Se sanoo: armollinen, lEsu! ole
Mull' köyhäll' syndisell' kuin käännyn puo-
lees; Rukoilen armoo', rangaistuxest' sääst',
Atln' andex' kaikest' synnist' minua pääst'.

6. Nijn koht' hän kuolemasta wirwote-
taan, Ia pelwosansa suures lohdutetaan:
Köyhästä lEsuxesa rikkaaxi Ia duomitustatehdään wapaaxi.

7. Hän kirottu kyll' on, waan siunata-
han: Langennut, waan koht' ylös auteta-
han, Jumalan lapser' pirun orjasta, Ia
saapi nosta synnin locista.

8- Hän pimeydest' walkeuteen tuodaan,
Taiwahan salis hänell' siaa suodaan, Tai-waseen kirjoitetaan nimensä, lEsuren ikeen
ottaa päällensä.

y. SM' lEsus uWn hänes sytyttääpi.
Ia hänen murhens ilor' muutteleepi, Wa-
smudest' synnyttääpi sydämens, Mielensämuuttaa, niin myös elämäns.

D 2 10. Hän
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10. Hän uudex' luodaan luondokappa-

lexi, Pois syndins pyhitään nyt sillisexi;
Hän uston näljän armon perään saa.
Kuin lEsuren on weri-haawoisa.

ii. Hän pääsee pirun wallast', mim-
mistä Myös synneistänsä, nijnkuin pie-
nimmistä, Hän saa ne ander' kerrall' yh-
dellä, Ne ulos pyhitään kaikk' merellä.

12. Ne kaikki upotetaan mereen sy-
wään, lEsuren ansio taas sielull' hywäx'
Nijn kaikki tulee tygö luetux' Ett' syndij'
sitt' ei tule muistetux'.

13. Hän pääse perityst' ja teko-spnnist',
lotk' olit tundoon kirjoitetut tyynni; Sill'
nijden otetaan nyt welka pois: Hän ar-
mon saa, ett' hurskaasi' elää wois.

14. Werelläns lEsus sydämen ja mie-
len Pyhäxi tekee, Asuu itse siellä. Sitt'
himo tulee ristijn-naulitux', Sild' walda
kaikki pojes otttux'.

15. Kyll' himo wielä kiusamasa pysyy,
Endisen waldans perään usein kysyy:
Wacm lEsus sielun wcrell' wahwistaa,
Ett' woittoa ei paha himo saa.

16. PidäM synnin wallitstmaan wielä
Sijn sielus kuin lEsuren weres elää? Ei;
weri hänen pyhäx' tekeepi, Ia ristin ääres
alat' pitääpi.

17. Ihanin ombi hänen pukuimensa Se
pilkka jonga karsti lEsuxensa. Ei kallijm-
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baa hän tiedä arwoa, Kuin HENrans
kärsimist' ja kuolloa.

18. lEsuxen haawois elämän hän saa-
pi, Siell' kaiken synnin himon sammutta-
pi, Siell' itsens alat' puhtaax' peseepi,
Siell' autuast' ijäti elääpi.

19. Siell' armon saa kost' langee heik-
koudest', Siell' paratahan kaikest' sairau-
dest'. Alati synneistänsä päästetään, SU'
muodvll' kuolemasta estetään.

20. lEsuxen ristill' hän wiel' pirun
kaataa, Ia ylönkatsoo turhaa mailmata;
Sill' lEsus hänell' werestänsä on Ratk'
ihmellisen suon'.

21. Sijt' armosta jong' lEsus hänell'
andaa, Hän kaikell' woimäll' ylistöstä kan-
daa. Jumalan laki häneld' pidetään, Sill'
armo kewiäxi tekee sen.

22. Hän rakastaa myös sitä sydämestäns,
Jong' lEsus kallijst' osti, lähimmäistäns.
Kaikkihin tapahtuwihin tytyy hän, Nijn
myötä-kuin myös wastoinkäymiscen.

23. Näin on hän autuas jo ussosansa,
Hywäsä rauhas Jumalansa kansa. Waan
ei näit' taita kaikkij' selitell'. Tänn' sielu!maista itse nijden pääll'.

24. Armoja, joit' sull' taritahan, kuu-
let, Christuxes kaikist' osallisex' tulet. Ka-
ritsan tämän tygö lujalla Sijs tule jo sy-
dämen turmalla.

30. W. k.
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W. k. Chrisiikund' Chlisilixell' kihlatm, 'c.
M7ix', sielu, nijn raskaasti murhedit

wiel? Ia lepoas estät sen kautta?
Nyt auttajan tahdon full' osottaa tääll'
Kuin tahtoo ja taitaapi auttaa: Kyll'
lEsu m'n' syndiset korjaa.

2. Kaikk' ihmiset wastahan ottaapi häm
Ei ainoattakan pois heitä: Sill' ystäwäx'
syndisten tullut on tänn', Ia pyyttääpi
tygönsä näitä: Kyll' lEsus ain' syndiset
korjaa.

3. Tääll' laxot kuin wuoretkin tasoite-
taan, Kaikk' herätetään yhteen tapaan:
Kaikk' yhteen tapaan myös armoitetaan,
Mies kuin waimo, orja kuinwapa. SM'
lEsus wain syndiset korjaa.

4. Pois tieto, pois arwo, pois rikkaus
suur', Ne lEsures ei kelpaa ikään', Eik'
hurskaus oma ehk' nuhdetoin juur', Eik'
ihmetten tekiä Sill' lEsus wain
syndiset korjaa.

5. Mix', sanot: Jo Jumal' on hyljän-
nyt pois Mun syndisen saastaisen aiwan,
Jo aika myös kului jong' armons mull'
soi. Jos sua kahlees todell' wain wai-
waa, Nijn lEsus sun syndisen korjaa.

6. Hän huutaapi: tänn' tule, usko nyt
wain, O waiwainen syndinm sinä. Kyll'

haa-
, Match. 7: 22, 23.'
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haawani lepoo' sull' andawat am': Ei
muut sua woi auttaa kuin minä. Nijn
lEsus sun syndisen korjaa.

7. Jos tuhlaja-poik' olet, palaja tänn',
Kyll' isän am' rakas on sydän; Nöyrästi
wain etehens langemaan rienn', Ia syn-
dis kaikk' tunnustaa pyydä: Nijn lEsussun syndisen korjaa.

8. Hand' Jumalan Pojaari kyll' olet
kuull', Waan yhdistyi miehuudes kansa;
Dn pilkatur', duomftux' pijnatux' tull',
Ehk' hywää tehnyt oli kansaU'. Sijs lE-sus nyt syndiset korjaa.

9. Jos waiwamen olet ja alastoinmyös, Nijn werhox' hän pyhyydens lai-
naa. Jos menet ja suuret sun syndiset
työs, Wiel' suuremmar' kipuns jää aina.
Sijs lEsus sun syndisen korjaa.

10. Jos ijäisen kuoleman ansaitsit ratk',
Nijn lEsus on kuollut sun tähtes. Jos
kaikkee suld' puuttuu, saat häneldä kaikk',
lold' elämä lahjaxi lähtee. Kyll' lEsussun syndisen korjaa.

11. Jos sydämes kowemb' on kiwiä wiel'
Kyll' werens sen sulamaan auttaa. Jos
helwettij' pelkät, Kyll' rauhoittaa jäll' Sua
lEsus koht' pijnansa kautta. Kyll' lE-sus sun syndisen korjaa.

12. Sijs autuas sielu, kuin ustopi sen
Ia taitaapi sen päälle luottaa, Ett' lE-sus
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sus on edestäm kärsimään menn', Se sie-
lu on autuas totta. Ah! lEsu! meit' syn-
disij' korjaa.

13. Sentähdcn jos lEsuxen kuolemasuo Autuuden ja elämän meille, Ia rau-
han myös omille tunnoille tuo: Nijn mui-
stan sijs aina sen päälle. Ah lEsu! meit'
syndisij' korjaa.

W. k. Roska aikani wllm so ?c.
kuin ICsust' ja ristiäns Tahtopi tu-" ta täällä, Eik' miekkaan järjen itsiäns

Am' salli pyöritellä: Witzisti hän on ar-
mon saan', Kuin tääll' nyt ulos jaetaan,
lost' huold' ei järki pidä.

2. long' omatundo heräjää Jumalan
lain kautta, Koht' armoon otetahan se;
Hand' lEsus pian auttaa, Kosk' ojeti
meneepi wain Karitsan pyhän tygö tain,
lold' armo saada taittaa».

3. Koht' kansapuhe saadaan kuull'.
lEsuxell' sielu sanoo: Laupias, lEsu! ole
mull', Hartaasti sitä anon; Isowa, heikko,
wäsynvt Sun ty.qös tulen raukka nyk
Sydämes minull' ösot'.
! 4. Pääst'minua synnin pauloist'taas.
Ia armoo' mullen näytä. Elämän wedell'
haawoistas Isowa sielun' täytä. Sua et-
siäxen' sanas on Mull' walkeutt' ja woi-
maa suon'. Mua puhdist' weres kautta.

5. O
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5. O lEsu ystawällinen! Et itsees kät-

ke mulda. Ehk' sydämen' on snndinen, En
peitä sitä suloa: Hand' pese saastaisuude-
stans, Ussottomuudest' kirwot kans: Wuo-
data siihen uskoo'.

6. Waan lEsus wastaa: tule tänn', O
sielu, turwallisest', Autuudes minun we-
rellen' Rakennat toimellisest' Saat elää:
ole pijnastan' Mun palkkan', ja mun
waiwastan'. Silmisan' kaunis olet.

7. Am' ole nöyrä, wakainen, Helmaa-
ni itses sulje: Seuraani ole mieluinen,
Peräsan' alat' kulje. Jos saatan sinua
kiusaapi, Jos mailma myös waiwaapi;
Kyll' pyhittää sua weren'.

8. Sijs autuat ne ihmiset, Kuin lE-
sust' palwelewat: Sijt' usiammat ihmiset
Todistain juttulewcit, lotk' rapaa soimat
sikain kans*), Waan joit' nyt lEsus
haawoistans Rawitsee runsahasti.

9. Kaikk' sielut wapautetut Nyt noffaat
lEsuxelle Hengensä awull' tätä uutt' Wei-samaan weisuu' täällä: Ainian olkon kor-
kia Karitsallemme kunnia, Ia Sulhaisel-lem'! Amen.

W. k. Minun sielun, ki,tä HHRra, ?c.

Kats' kuinga rakkaudest' lEsuren haa-wat wuotawat: Meit' synnyttää wa-
*) Luk. i5; 16.
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stuudest' Werens ja kuollons taitamat;
Wakuutust' sijt' myös tuomat, Ett' lapset
olem' me. loill' ahdistus on kowa Ia
pelko synnistä, Nijll' ilo suur' on sijtä.
Ett' lEsus helmasans On wapahtcwa
heitä, Silkilläni) werhoittawa kans.

2. Werestä yxin tästä Walitut taiwaas
kijldäwät. Syndiset haawoist' näistä Tai-
wasien yxin pääsewät. Ah! jos meill' kuol-
lons andaa Jo hywän turwan tääll'. Josse jo woipi kandaa Meill' elämän maan
pääll'; Niin se wiel' iloittaapi Enämmin
tcuwahas, Kost' lopuns kerran saapi
Waelluxemme täsä maas.

3. Sijs lahjar' armoo' saamaan Tänn'
syndiset nyt astukaat, Ia teitänn' lohdut-
tamaan lEsuren murhest' joutukaat. Us-
kosa pupurallans Pukekatitsiänn', We-
relläns puhtahalla, Teild' sitä tahtoo hän.Ei hän pois teitä heitä, Ehk'moni pel-
kääpi; Waan perinnöstäns teitä Osallistui
tekeepi.

4. O taiwaan HERra suuri, loss' ku-
kin itsepyrkiwä Sun tundis oikein juuri.
Ia kukin synnis pysywä! Waan kirkastaasun pitää Its' wertas eteemme: Natk' har-
tahasti sitä Sinulda pyydämme. Dsota
Vstäwämme! Kujng' paljo maroim' sull',
Koft' karstit edestämme, Kost' tähtem' rp
puit ristin-puull'. 5. Maa

,"°) Hcstk. 16: 13.
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5. Maa hedelmätöin saaton Sijs ka-
steen weri hiestäs! Meit' Henges walmi-
stakon. Ia walaiston Sun lemmestäs!
lolk' sateell' wirwottaisit Alati kuiwan
maan! Werelläs prijstottaisit Sydämen
karkian! Ah! tule suruamme Ilori muut-
tamaan, Ah! tule, Armahamme! Sun
suojaas meitä ottamaan.

Halu armon perään.
W. k. V lEsu! korkei» lohdums, ,c.'

lEsu! puoleen katsahd' tänn'. Sun
etees langeen maahan, Suld', armon-

istuin suloinen! Armoa anomahan. Zos
en sun weres armoo' saa, Ristiäs nähdenussosa, Nijn wiha minun nielee.

2. Syndeini welaan suurexi Ia paljox'
ilman määrää Tunnustan tosin tulleeri:
Mun lihan' ja mun weren' On sinun
monell' muodolla, Ussottomuudes, ehdolla,
Alati unhoittanut.

3. Waan usiammat kätketyt Kokonans
owat mulda, lotk' welaax' minull' wede-
tyt Kuitengin owat suloa. Ei tiedon puu-
tos esteit suo, Sill' walkeutem kätes tuo
Mun salatutkin syndin'.

4- Jos kansan armahtamata Oikeudel-
le menet, En seisoo woi, eng' wastata Tu-
handeen yhtäkänä. Nijn ratki häjyn iyn-

dism
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disen Sijs lakis iankaikkiseen Syysi' duo-
mitseepi tuleen.

5. Ah! ole kärsiwällinen, Wiel' maxan
Welaan tämän: Wäkewäx' uston werensen Am' wihaa jähdyttämään, loll' syn-
disiä lunastit; Pisara minull' laina sijt'
Nijn welkan olis klaari.

6. Vx' sana sinuld' kuuluu tääll', Kuin
wirwotuxen kandaa: Hywäsä turwas ole
jäll', Kaikk' olen ander' andan': Minusa
tulet hurssaxi, Ia kaikest'- synnist' wapaa-
xi, Vxinäns uston kautta.

7- Wchwista, lEsu! ustoa, loll' uston
nyt sun päälles. Suo rauhaa, tunnon le-
poa. Wie haawais sisäll' täällä: Mua pes-
kön werihikes taas, Mua wirwottakon
kuolemas: Ett' eläisin ain' sullen.

8. Sijs kijtän, lEsu! sinua, Kuin ar-
moon otat wielä. Dmanas pidä minua,
Nijnkauwan kuin tääll' elän. Armahda
lnua myös kuollesan', Ett' silloingin sunweres saan, Welkaani päättämähän.

W. k. Jo joutuu armfls aika, ?c^

D lEsu! joka kuolit Mun autuudereni,
' Ia armost' rikas olit, Nijn ettäs täh-
teni Mun karstit rangaisturen'; Nyt lan-
geen etees tänn', Sieluni ahdistures Nöy-
rästi rukoilen.

2. Pois
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2. Pois murhen pilwet juostaan. Mun

wirwotuxexen' Sun armos-auring' nostaan
Ia walkeudexen'. Ett' sinua wastanotan,
Kuins olet kästenyt. Sun apus sijhen
tuota, O HERra lEsu nyt!

z. Syndejni kuorman päälle En tohdi
katsella, Kuin käypi sydämellen, Eng' sitä
muistella. Sill' kosta muista sitä Sieluni
woimatoin, Nijn suruun wajot' pyytää,
Ia ombi rcmhatoin.

4. Silmäni mielelläni Sijs käännän hä-
nestä, Rukoilen hädäsäni Kaikesta mielestä
Jumalan Karitsata, Sua, Msu! ristin
pääll'. En sillen tallat' saata Sun pyhää
wertas tääll'.

5- Mua korjaa, Wapahtajan'! Puolee-ni katsahda. Mun suruni pois aja. Mua
wiM'armahdat, Kost' iloll'näet sinä,
Kuing' sinuld' armoa Syndinen köyhä
minä Nyt koen anoa.

6. Mun halun' kaikki täällä Ia toiwo-
tuxeni Tarkoittaa sinun päälles. laMkkimieleni. Sijs ustoon minua auta, Ia sii-hen kunniaan, Ett' kihlaat uskon kautta
Mua kansas ainian.

7< Sitt' aina iloitsisin Sun pyhäs were-
säs, Ia rauhas riemutsisin Armostas, ede-
säs. O minun lohduturen'! Mun tygön'
tule tänn'. O minun warjeluxen! Muarotta wiemaän rienn'.

35. W. k.
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W. k. Fa meidän ylhsll' taiwaae, «.

Guing' kauwan pimiäsä wiel' Mun pitää
epäilyxes tääll Makaman päiwät niin-

kuin yöt/ Uskottomuudeld' maahan lyöt?
SU lohdutust' mull', lEfu, ann', Ett's
olet minun lunastan'.

2. Immanuel, mun waloni, Mun ysta-
wän' ja iloni! Sieluni pääll' kuin kuiwa
on, Kytjestäs kastet wuotakon. Sijt' lohdu-
tust' mull', lEsu! ann', Etts olet minun
lunastan'.

3. Ah! riennä tygon', HERra suur'.
Ett' janohon en näännyis juur. Jo kohtarupen waipumaan, Jo woiman' alkaa
puuttumaan. Sijt' lohdutust' mull', lEsu!ann', Ettolet minun lunastan'.

4. En tohdi muuta iloa, Kuins andaa
tahdot, anoa: Mua auta wain ett' ustol-
lan' Ain' ristin ääres olla saan. Sijt' loh-dutust' mull', lEsu ann', Etts olet mi-
nun lunastan'.

5. O lEsu! minull' armoo lain', Usko-
maan sinun sanaas am', Ia aut' ett' kal-
lis siemen tai Sydämen pellos idun sais.Sijt' lohdutust' mull', lEsu! ann', Ett's
olet minun lunastan'.

36., W. k.
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W. k. lEsus yfiawnn on paras, ?c.

F>aljetkon mun sydämeni. Silmän' rull-
ia saast' ttkekön. Paetkon mun sieluist-

ni, Tomuun itsens kätkekön. Synnit mo-
net minun pällen Kandelewat taiwaasa.Engö lymytäxen'täällä Man paikkaa
misään saa.

2. Ei: kuhunga matkustaisin, Jos mun
lEsus hyljääpi? Korpehen jos waellaisin
HERra sieldä löytääpi. Merehen jos up-
poaisin,Ei siell' sammuis hijleni. Helwettijn
jos wajoaisin, Siell' wast' alkais hätäni.

3. Waan jo täsä waiwasani Kuulen
HERran kutsumust': Embä suures armo-
scni Hyljää myöhäist' katumust'; Muista
walaatti, jong' mannoin Syndis-parkain
elämäsi'; Kärsien sua kauwan kannoin.Ia nyt päästän hädäst' täst'.

4. Rakas Isä olet ijaw Jos sen woisin
uskoa, Kohta tunnon waiwan siaan Sai-
sin sielun lepoa. Itkein sijs odottelen Tä-
tä armoo' haluistst'. Tohtinengo toiwos
elää Syndein ander' saamisesi'?

5- Tiedän usein käyneheni SinunkästvisYlitse, Armoas myös hyljänneeni, Sijs
nyt laki duomitsee. Ia sen angarasti päät-
tää, Syndinen ett' suuri tai Lapser'sinull'
nimttettää Aiwan mahdotoin on ain'.

6. Poikas tähden älä kiellä Minuld'
köy-

63



armon perään?
köyhäld' armoa. Sinun laupiudes päälle
Lainaa mullen ussoa. lEsus hywä werel-
länsä Rukoilee mun edestän'. Sijs nyt hä-nen ristillensä Nöyräsi' otan minun tien'.

7. Katso tätä Karitsata,. Wertans
myös ja kuölemaans: Yhteytems minu<t
saata: Sillä tämän weren kans Welkan'
tuli pyhityxi Ulos welkakirjasta. Mix' en tu-
lis päästetyxi Sen kautt' synnin kuormasta?

8. Kijtos sinull', lEsuxeni! Kuin mucr
autat woittamaan. Rakkaudes sydändä-
ni Sytyttääpi palamaan. Haawais weri
parandaapi Sielu-raukan sairahan. Drjuu-
des mua wapahtapi. Kuollos tähden elääsaan.

9. Sinun lapses, Isä rakas! Olen jäl-
lens totisesi'. Kijttäin edesäs sijs makaan
Nöyräsi' waan myös iloisesi'. Sinua yli-
stämään aina Auta köyhää minua. Hen-ges woimaa mullen lainaa Pojald' toimi-
tettua.

10. Andex' annettua auta Syndiä nyt
wälttämään, Henges johdaturen kautta
Christillisest' elämään. Uskomaan ja ra-
kastamaan, Kuulemaan myös sinua tääll',
Kaidall' tiell' nijn waeldamaan lEsuxenain' asteleill'.

W. k. INsnst sielun halaa, ?c.

sNeura janoisansa Riendää kijruisansa
Tuo-
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Tuoreell' wedelle; Nijn mun sieluiseni.
Rakas lEsuxeni! Haawais merelle Ha-
luistst', Sisällisest' Itsiänsä jouduttaapi.
Pyrkii, halajapi.

2. Wie mua lähtchelle, Kuiwaan wuo-
dat' siellä Sieluiseheni Weres wirwotta-
maan Nijn myös wahwistamaan Minun
mieldam. Suo mun wiel' Am' oleskell' Ris-
tis all', sua katsomasa, Ia wahwistumafa.

3. Lainaa lohdutusta, Wcmn myös uu-
distusta. Reuwo kaikkia Mnandamahan,
Wertas nauttimahan. Auta amian Ru-
koilen, Ia silmäilen Armos, Wapahta-
jani! Ia mun kurjuuttani.

4. Ristis-oppi minull' Hywin opet' fi-
null' Vlistyxexi. Ristin hedelmistä Mua
myös tee, Christe! Osalliseni. Ett' ne kaikk'
Saan omax' ratk'. Wihdoin armahtamist'alat Sowinnostas halaan.

W. k. Christus Jumalan poika, ?c.
Aygöni sinuas wedä, O lEsu Christe

nyt! Sua kuollcist' nosneex' tiedän.
Suo woimaa tunnen M', Ah! rohwaisemun mielen', Ia sydänd' runsaast' wielä
Werelläs prijstota.

2. Jo tunnen sairauden Adamisi' tulle-hen, Ilkiän kangiuden kaikkehen hywahän.
Sijs, Jumal! apuu' lainaa, Ia huoli sie-luun paina, Sun tahtoos oppimaan.

E 3. Aut'
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3 Aut' tundisin äin' minä Sydändän'

paremmin, Ett' rukoilluxi sinä tulisit
enämmin, Mua opet' laupiuttas Ia suur-
ta rakkauttas Kohtaani arwaamaan.

4. Kyll', lEsu! silmäs näkee, Mik' om-
bi haluni; Ia kuinga mieli tekee Mun
köyhän sieluni Lohdutetuxi tulla, Ia kuin-
ga äändäs kuulla Se suurest' Halajaa.

5. Sun tygös tulewia Uin' olet korjan-
nut, Ia turwaa anowia HädäsH suojan-
nut: Sijs rukoilen myös minä, Etts ot-
taisit nyt sinä Mua waiwais palkari.

6. Tai himon' ombi suurin' Ristilles
turmalla Nyt edeskäydä juuri, Molla lu-
jalla, Ia sydändän' sinn' wiedä Saastais-
na kuin sen tiedän Ia tunnen olewax'.

7. Kvll' kerran leppyisesti, O lEsu
Christel jo Sijt' Duomwst' mun päästit,
Rong' syndi päälem' tuo: Waan nyt olen
taas uuteen Langennut surkeuteen, Sijs
auta minua.

8. Rangaise wihamiestH, D HERra,
hurffchast', Kuin armostas mua estää
luur' pyytää wiekkahast'. O Lejon Iu-

auta Täs' mrpees' armos kautta,
Ia salijo warjele.

9. Sellaisna tulen aiwan Kuin olen
etees täall. Ah! syndi kowin waiwaa Ia
toiwon estää wiel'. Sijs auta minua jäl-

lens
*) Ilm. K. 5: 5.
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lens Turwamaan sinun päälles, Syndi-
sten Ystäwä!

10. Itsiän' syytän, tästä, Ett' kaipaan
lepoa, Kost' epäuskon estää Ain' sallin us-
koa. Sijs, lEsu! tällä haawall' Ilmoi-
tan lapsen tawall' Mun kaiken tilani.

ii. Sun ristis ääres maata Unhodan
usiast', En sitä kieldää saata, Waan ar-
mahd' laupiast': Tai neuwo ainoo' mutta,
Ett' sinuld' itku-suulla Armoja kerjätä.

12. O Papin ylimmäinen! Aut' ettän
olisin All' ristis pysywäinen. Ia parhax-
lukisin. Sen tawaraxen täällä, Adamin
myös sen päälle Naulitsen uflon kautt'.

13. Sowita rikoxeni. Haawoisas pa-
ranna. Ne luen linnaxeni, Nijs' sielun
lewon saa. Täs' majas ijäisesä, Ratk'
niinkuin lindu pesäs, Halajan asua.

14. Koff' perkel' rassahista Wastahansinua Tehdyistä rikoxista Waiwaapi mi-
nua: Karitsa haawoitettu! Ah! silloinwuodatettu Koht' weres osota.

15. Mua tulkon taluttamaan Sun Ar-
mo-hengestänn', Ia käyndöön' ojendamaan,
Exymäst' estämään. Suo näkö järjelleni,
Elämä tahdolleni. Ikesees miellytä.

16. Aut' lujasi', ussomaan Mua myöskin
ostetur. Ia kansas kuolemahan, O Chri-stel kastetux'. Atrukoust' en jätä, Ett'us-kon näkemätä; Wiel' näihin armos suo.E 2 17. Aut'
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17. Aut' lapsex' käändymähän, NM

werkoist' warjele, Joit' armoo' estamähän
Järkemme heittelee. O lEsu! apus lainaa.
Ett' turwan käsill' aina Sinusa rippuisin.

18. Pohjalle wahwimmalle, Wististi ra-
kennan lEsuxen kuolemalle, Siell' wah-
wan lewon saan: Ghk' mikä ilma olis,
Mua wihollisten nuolisi' Ristinsä suojelee.

19. Sun pijnas, Armahani! Ast' kuol-
lon angaran, Mun olkon kunniani,, Sun
weres tawaran'. Sun haawas, huwituxen'
Ia ainoo lohdutuxen'; En muuta halaja.

20. Mailma waiwaa kyllä Mua tur-
huudellansa, Ei sieluani sillä Kuitengan
fangix' saa. Jos hän mua ahdistaapi, Nijn
tiedän että saapi Se tusta lopunsa/

W. k. Nijn on kirkon menomme, ?c.

sMnä mulda kuria Lanqeen, lEsu! etees
maahan; Minä tomu surkia Luojaan'

auxi huutamahan; Lijku surkeudestani Ar-
mohon mun kohtabani.

2. Mi mulda syndinen, Huonoin kai-
M madoist' täällä, Sinua, HERra lep-
pyinen Nöyräst' etsij sanoill' näillä:
lalkais aäres waiwmselle Armo suo taall'
wäsyneelle.

3. Kokoonpanon tuskasta Aiwan heikkoolen liha, Pienest' kuolen sanasta, Mitä
sitte
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fitte raskaasi' wihast'? Warjon' mua jo
peljättäpi, Lakis luutkin rundeleepi.

4. Suuren olen päälleni Synnin
welaan kartuttanut, Pahoill' olen töilläni
Sinun, lEsu! kuolettanut: Päällisexi wai-
kiata Alönkatsoin kuolematas.

5. Synnis olen sijnyt, Syndisestä
siemenestä, Synnis olen syndynyt, Äitin
kohdust' syndisestä. Tänne tulin syndisenä,
Syndisenä tääldä menen.

6. Kuinga sijs woin pysyä? Eipä syndi
synnist' päästä. Kaikis teen syndiä. Eipä
rikos kostoo' estä. Se wain auttaa tasa
hädäs, Zlrmoo' kerjat' jalkais edes.

7. Maaten ristis ääresä Kerjään apuus
armollista. Pese minua weresä. Päästä
kaikeft'waarast', Christel Kaikki pyytämät
muut kaataa, Sinä YM auttaa saatat.

8. Laupius on tapa sull', Ehk' mun
mahdottoman' näet; Andex' anna welkan'
mull' Hurlkaax' kuolemasas tee. Pyhä
Henges mullen lainaa, Auttamaan mua
kaikis aina.

9. Haawoillas mua wahwista Pahaaluondoon' muuttamahan; Sydämeni uu-
dista, Sinua aina kuulemahan, Sinua
myöskijwahasii Palwelemaan loppuun asti.

W. f. Jo >omuu «rmas «ik.;, ?c.

lEsu! huonesani Sytytä paistamaan
Sun
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Sun walos sielusam, Mua tygös saatta-
maan; Ann' sen myös sijhen tehdä Mua
kijndiäxi tääll', Ett' pois en koskaan lähde
Sun ristis äärest' jäll'.

2. Sun tygös tahdon tulla, Karitsa
laupias! Rukoillen itku-suulla, lalwoil-
las maaten maas, Ett' minun prijstottai-
sit Pyhällä merellä, Ia lepos lahjoittaisit
Mull' wäsynehelle.

3. Kuormani sinä kannoit, Mun ran-
gaistustani Kärsimään itses annoit, An-
saittuu' waiwaani Myös ulos seisomahan/
Mua sijtä auttaaxes; Ia menit kuolema-
han, Tähteni maxaares.

4. Jos sijs en tiedä muuta, Mun Wä-
limieheni! Nijn anna mun wain tuta
Kärsittyy' tähteni Sun weres wuodatusta,
Mun lunastureren': Ia auta lohdutustaNyt sijtä löytääxen'.

5. Katsella saan ja kuulla, Kuing' sinärakkahast' Meit' kästet tygös tulla; Ia
tahdot hartahast' Sun helmaas meitä koo-
ta. Pimeydestämme Sijs meitä ulos ota,
Armahda päällemme.

6. Suurimmax' iloreni Mun korwan
kuulla saa: Ett's, rakas lEsuxeni! Nijn
otat pahana. Kuin se on, sydämeni; Ia
pidät minust' taas Mureyen, hywäxeni,
Kuin lunastetustas.

7. Sun weres edestäni Kuin wuotanut
tääll'
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tääll' on, Nyt minun sydämeeni Wuoda-
ta huonohon: Sen woima mullen lainaa.
Haawojas minua Aut' katselemaan aina
Ia pijnas kipua.

W. k. V ihminen muistel' s)?ndis panll', oc.

Mt' kansas yhdistyisin M', Se, lEsu!
on mun halun' tääll'. Muist' kaikist'

sijs mua kirwot. Itsesäs wijna puusan',
aut' Mua tuoreex' orar' uskon kautt'. Ia
siinä hywin wirwot' Hätäni mullen osota.
Sun armos esteet pois ota. Waiwaani
päättää pyydä. Lämmitä kylmä sydän.

2. Wakuuta minua armostas. Suo
Hengen woimaa tunnen taas. Hajowa
suista mielen'. Sun johdatuxcs mmull'
lailr Lapselles joka horjuu ain'. Opeta
m.'nua wielä Woitoxi kadottamahan. Ia
ustos rukoilemahan. Lopeta ustottomuus.
Ia kaikki lewottomuus.

3. Aut' weres woimaa tundisin, Ia
pyhän lakis pidäisin Alati wakaisesti Suo
ristis lepo-siar' mull', Kuin olen lewotto-
max' tull'. Kost' aiwan leppiästi Soit hy-
wän tahdon mwulle, Mn ann' myös
woimaa, sielulle. Sun pyhään palwelu-xees MUll' lainaa wahwistuxes.

4. Ah.'kuule lEsu laupias! Mun huo-
' kau-
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kauxen' waikia. Wahwista toiwon' pieni.
Mua etsi sinun lammastas. Kuin exyin
sinun laumastas. Wie tietön' sydämeeni.
Wiel' warjele mua kaikesta Myös ulko-
kultaisuudesta. Pääst' pelwost' suruisesta.Mua wakuut' autuudesta.

5. Koff' lohdutat sijs minua? Katp?
kuinga köyhää sielua Mun syndin' raska-
utta. Koff' saanen kerran äänes kuull'?
Ett' afetetur' mchdais tuli' Mun murhen'tämän kautta. Qsota, lEsu! armojas
Alä sill' kätke kaswojas. Ain' köyhil' rik-
kaar' teet, Sijs mua myös köyhäx' näe.

6. Armahda köyhän sielun' pääll', O
leppiäs Immanuel! Ain' walwot, sijs mua
kuule. Täs' aljetusa asias Jo päätös tee
laupias, Eip' muutoin hywär tule. Its'sanoit: kansa näändypi, Jos kauwan näl-
kää kärsijpi: Sijs lijku, lEsuxeni!Minungin hädästäni.

7. Sill' wälill' lupaurell' täll' Nijn
wahwall' kuin myös suloisell' Lohdutetta-kon sydän. Ain' anowillen annetaan.
Kyll' sanas sinuld muistetaan, Kyll' mul-
len myös sen pidät, Kuin Kanaman
wciimolle Myös wisiist' minull' huonolle
Sun apus wihdoin lainaat. Edesas ma-
kaan aina.

42. W. k.
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W. f. Ah suru suur' Ett' näen, ?c.

Gaswojas suo Mun katsell' jo, O lEsu
weri-ylkä! Nähtäwär' myös minull'

tuo Awaltu sun kylkes.
2. En Kpohon Eng' ustohon Woi

pääst', ehk' kuinga pyydän, Ennenkuin
wereldäs on Asetettu sydän.

z. Aut' minua Sijs pukua Punaista
katstllaxen', Jota kannoit, sukua Syndist'
wapahtaaxes.

4. Kuing' tuffasas Ratk' makaat maas,
Ia syndeimme kannat Kuormaa yrtitar-
hasa, Nijt' mun nähdä anna.

5. Ia kedon pääll' Kuing' weres siell'
Hikenä kaikist' lahti lEsenistäs, eipä tääll'
Sellaist' muulloin nähty.

6. Sill' wihatux' Ia pilkatux' Näyt' it-sees wiel' tääll' haawall': Kowasti kans
waiwatux', Lxödyx' pahall' tawall'.

7. Walaise yynn', Ett' näkyisin Sun sel-kääs ruostittuna, Ia sua ristin PUUhUN kijtt'
Wös naulittuna.

8- Kuing' kaapu tai, long'pilkax'sait,
Sun pukee Kuningaxen', Se myös näh-däxeni lait': Sijtä iloitaxen'.

9> Joit' jällens suld' Wiel' ristin-puuld'
Dn tullut puhutuxi, Tulkohon ne kaikki
muld'Hywin muistetuxi.

10. Se
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10. Se sitte näyt', Kuing' kaikkij näit
Suurexi siunaurex' Syndisille toimitit,
Suurer' lohdutuxex'.

11. Wihdom mua sijt' Walaise nyt.
Ett' mua myös waiwaist' täällä Ristin
puulla muistelit Rakkaall' sydämellä.

W. k. Ole sielun' iloinen, ic.

auta minua rakastamaan sinua,
°" Sinun aina tytymään, Tykönäs
myös, pysymään.

2. Ristis ääres minull' lain' Asumusja lepo ain'. Sinun lambaballes mull'
Anna haawas turwax' tull'.

3. Minua syndist' armoita, Elämään
kans wirwota. Anna himo mieleni Ty-
gös, rakas Weljeni!

4. Em' hetkekän seisoo' wois, Elles mi-
nun maata sois Ristis pyhän ääres täs'.
Armoja sulo' kerjämäs.

g. lEsu! minun armaani! Kylläs näet
waiwani; Sydames kuin rakas on, Aina
mun iloittakon.

6. Tuken' ole eläisän', Nijn myös tääl-
dä lähteisän', Sydämeeni tule tänn', Hy-
win aikaan tullaxen'.

7. Werell' kuin on wuotanut, Olet
minun ostanut: Mix' en yötä päiwää
sijt' Hywäna sua pidäis sitt'?

8. Tule

74



Halu armon perään.
8- Tule rakas Weljeni! Pysymään

am läsnctni. Tule Armahan'! ja wiel'
Dmaxes mua tee jäll'.

9. Sinusas mua tydytä, Ilox' ainoax'
mull' jää. Suo mull' lepo rakkansa Alat'
armos helmasa.

10. Aut' mua sinus elämään; Uffos
wissist' tietämään Sun mua tussas aut-
taneex', Lohdutust' mull' woittaneer'.

W k. Ah surmoin kostas synnistä, ?c.
sN7ua salli, lEsu! etees langemahan,
""" Nykyistä tilaan' sullen sanomahan.
Suo Pyhän Henges awun sijhen saan,
Ett' sydämen' sull' kaiken ilmoitan.

2. Sen tunnustan sijs nimes kijtoxexi,
Sun wäkewäst' mua käsittänehexi. Hala-jan tosin armoos armasta; En kuiteng'
wiel' sua oikein rakasta.

3. Kyll' tiedän ettäs, waka Paimene-
ni! Alati walwot minun ylitseni; Kuiten-
gin usein sinust' laihall' jäll' Ia laumastas
pois exyn laitumell'.

4- Ain' pidäis ristis ääres lakkamata
Mun sielun' nijnkuin ankkurisa maata:
Waan joudun usein aaldoin keffellen,
loist' waiwall' osajan taas retkellen'.

5- Sun armos löydän alat' pysywäri,
Waan hitaax' itseni ja hemviäxi: En rien-

nä
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na kuitengana monista Dttamaan päästöö'
synnin wioista.

6. Rukoilla tosin saisin usiasti, Waan
armoo' sijhen nautin hitahasti: Sijs löy-
dän itseni myös kuria Heikkori wastaan
pirun nuolia.

7. Kyll' halaan tulla yrinkertaiseri,
Isowax', tyhjäx', oikein köyhtyneeri. Kyll'
HERra myöskin armons Mm sois,
Waan sydän wetää itsens silloin pois.

8. Rukoilen tosin usiasti sitä, Ett' syn-
nin moisin ustoll' fangin' pitää: Waanuseen päästän fangin wapaaxi, Tarpetto-
maxi mutten waiwari.

9. Pettäjäx' usein löydän sydämeni;
Waan wälist' hywäilen kuin ystäwääni.
Palanut lapsi tulda karttelee: Mua tyh-
myyden' useimmin tuleen wie.

10. Kyll? anon: tee, lEsu! armo mi-
null' Aut' uskoon, omax myös tee sinull';
Waan estän sinua armoituxes työs, Sun
tahdon oll', waan oman' olla myös.

11. Sellainen, lEsu! juuri nytkin
olen, Kuitengin armos katsot minun puo-
leen'. Ussottomuut' sijs auta tundemaan,
Aut' myös ett' weres prijffotuxen saan.

12. Tällainen syndinen nyt tygös huu-
taa: Ah! auta heikkoo' ehken taida muu-
ta, Kuin armahtaisas estää sinua. Dma-xes kuiteng' muista minua.

13. Ah
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13. Ah lEsu! koit' sen päiwän saanen
nähdä? loll' sinä minun ussosa saat teh-
dä Pysy.wäiseri ristis ääresä. Mun hy-
lvin sopij yxin weresäs.

14. Mua, Pyhä Hengi! auta walwo-
mahan, Ia Karitsa ain' auxi-huutama-
han. 3tut' werens peson wastacmottaisin:
Nijn walittamast' kerran lakkaisin.

W. k. Minun sielun, kijtä HVRra, ?c.

Kujana pnsyy sana, Turwallisesti kaikilda
Synneillä rasite-

tuilda: Ctt> lEsus mailmahan Kutakin
syndist' tääll' On tullut auttamahan Lan-
gemuxestans jall'. Jo armoo' saanehexi
On witzist' tullut se, Kuin ussos syndiseri
Suurimmax' lukee itsensä.

2. Suo, lEsu! tämän näen, Ann' mi-
nun tätä uffoa. Mua syndiseri tee, Ettensaa ennen lepoa, Kuin minä oikein herään
Pyhyyoest' kerlkamast', Ia autuudesta mää-
rää Toiwoa kandamast', Sen wuox' ett'
julkisia Kuin orja karttelin Pelwosta ri-
koxia, Ia suruttomuutt' wälttelin.

3. Häpiään nuhtees edes Hurskauden!
tulkon tai. Mua etehes nyt wedä, Wäke-
wäst' minua alendain, Köyhänä, alastoin-
na, Kylmänä, ja.juur' nijn Kuin elm us-

ko
i Tim. i: i5.
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kotoinna, Ehk' ustost' kerffaism; Pois kalk-
kis kieldäwänä Waan läsnä paatumust'; Ia
paljo tietäwänä, Ehk'estin sanaswaikutust'.

4. Nyt täsä seison, HERra! mua wi-
has kowin uhkaapi: Lukua tee kerran,
Sun lakis mullen huutaapi. Mua tun-
don' pelkoon painaa, Todistain wastaani.
Ah! etkö sillen lainaa Mull' armoo' Luo-
jani? Kaikkia lunastamaan On kuiteng'
Poikas tull', Helwettij' sammuttamaan
Myös hengens annot ristin puull'.

5. Sun armos, HERra! kaikes on tut-
tu awarasa maas; Makuutat joka paikas
myös totisesa scmasas: Poikaani joka
luottaa Ia uffoo pijnans pääll', Sen tah-
don armoon ottaa Ia autucir' teho' wiel'.
En syndein händä salli Duomit' eik' hal-
lita. Hän morsian-pugun kallijn Pojal-
dan' niinkuin yljäld' saa.

6. Mun Armahtajan'! maahan Sun
etees langeen kallista Armoas anomahan,
Ia päästöö' synneist' kaikista: Mua Poi-kas tygö wedä, Ei synnin waiwasta Eik'
kadotuxen hädäst' Muu mikän pelasta.
Sun Poikas tähden pyydän: Ann' ander',
armoita, Lahjoita ustoll' sydän, Ia oma-
tundo rauhoita.

7- Sun tygös, lEsu! täsä Myös tulen,
Weljen' suloinen! Suuresa köyhyydesän'.
Ia nöyräsi' sinua rukoilen. Sun ewange-

liu-
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liumillas Sydändän' lohduta, Sanallas
kallihilla Mua sijtä makuuta Etts kuollost'
kuollos kautta Mun ostit wapaaxi, Wiel'
autuaxi autat, Muasyndist' tehden hur-
ssaaxi.

8. Ah! wahwista ja MH Mun ustoani
heikkoa, Ann' lepoo' haawais sisäll' Sun
weresäs myös pesoa. Ett's kuolit, ylös
nousit, Nijst'herätys mull'suo; Mull
muutoin kuolleell' uusi Elämä nijstä tuo.
Sun rakkaudes tulest' Aut' oikein läm-
biän, Ett' aina sinua kuulen, Nijn myös
pois kiellän itsiän'.

9. Mun ole Wijsauden', o lEsu! sielu-
sani tääll'; Sun weres puhtauden' Ain'
suokon minull' saastaisell'. Aut' hurstau-
dexeni Suu oikein tundifin, Ia pyhityxexem
Alati nauttisin. Weresäs sieluani Puh-
dista wioistcm'. Mun lunastuxenani Myös
wihdoin ole waiwoistan'.

10. Paimenen ole itse, Mua hywin
suojaa susista, Ia laitumellas kaitse, Alati
uskoon wahwista. Sowmdos woimaa
aina Ia armos nestettä Sanasas mullen
lainaa, Kojt' walaisee mun se. Suo si-
nust' syödä saisin Elämän leiwästä, Ia
janon' sammumisin Sinusta armon läh-teestä.

ii. Suo pimitesä saisin Sun walos
mullen paistamaan, Ia etten horjahtaisi

Mo-
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Uskoja woimaa mullen ann'. Wiel' koetu-
xenajall' Mun ole apuni, Sill'päälles,
Wapahtaja.' Kaiw heitän suruni. Aut'
hengen waiwaisuudes Sun halduus aina
tuon Mun sielun', omaisuudes, Kuin lu-
nastett' suld' kallijst' on.

12. Muld' äläHengees kiellä, Kuin to-
tuudes mull' Mttais, Ia alat' kaidall'
tiellä Mua johdattais ja kuljettais: Ett'
asteleillas käydä Wapaalla mielell' tääll'
Ain' mchdaisin, waan täydell' Kuitcngin
sydämell'; En kunmnngan sen tähdenAutuutta pyydäifi, Waan runsaast' hy-
wää tehden Armosta yxin eläisin.

i3> Kaikes poiskieldämises Suo ainoan'
turwaxen' Sun tayder' tekemises, Sijl'
autuaxi tullarm' Paits' ansiotan' omaa.Kuin oria kelwotoin, .Ehk' ol'sin usson
woimall' Kaikk' kästys täyttää Ah!
M minus sinä, Ett' uffos pysyen Sinu-
fa.elän minä Tain Man' kaiken lyhyen.

14. Wie, lEsu! satamahan, Nijnkuin
rukoilen nimes kautt', Mua wijmein suo-
tuisahan, Ia ijäiseen autuuteen aut'.Hengelläs wakuut' sijtä, Ett' lapsex' olen
tull'; Ia rauhäll' sielun täytä, Nijn hy-
wm käypi mull'. Hielläs Merisellä Mun
kuollon' huojenn' Ml', Suo nukun kuol-
los päälle, Helmasas, mielell' iloisell'.

46. W< k.
Luk. 17: 10.
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46.
W. k. Mjn on kirkon menomme, ?c.

kuin mun edestäniWaiwaa kaik-
kee' karstit täällä, Meistä myös syn-

neistän' Maxon teit' ristin päällä, Suo ett'
armosi' perin minä Rauhaa, jong' mull'
woitit sinä.

2. Wapahtaja makia! Armollinen syn-
öiselle Mullen ole, kaikkia Muita wihel-jäisimmälle. lost' mua werell' wiruttaisit,
Helmafas myös halajaisit.

z. Armoon tosin mahdotoinseen olen sangen. Sillä olen ussotoin.Usein takaperin langenn'; Weres turwis
kutteng' menen Etehes näin ilkmnä.

4. lulmast' haawoitettua Sydändän'
jost' läkitsisit, Ylön kuiwaa sielua Rus-
ilalla kastelisit Werell' jumalallisella, Ris-
tin päällä wuotcmeella.

5. Ander' anna welkani, Duomiost' muaarmos säästä. Lepy minun kohtaani.Epäuskon hädäst'päästä. Wiha werell' sam-
mut' wielä, Synnin kuollost' herättele.

6. Uskoon sytyt' minua, Ett' sun otansndämeeni, Engä sitte sinua Koskaan aja
tyköäni. Sinua, lEsu! tahdon halaat',
Parhar' lahjax' lukee' alat'.

7. Ole minun autuuden' Kruununi ja
seppeleni: Dle wanhurslanden' Ustos oma

F IE-
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lEsuxeni. Anna woimaa mieleheni, Si-
nua ijät' muistaaxeni.

8. D mun wälimieheni! Dle suuresi' yli-
stetty. Pojes otit murheni, Sijs nyt olen
tydytetty. Sinust' iloitkon ain' hengen'.
Ei mua sinust' eroit kengän.

W. k. Ah, Msu! minua armahda, ?c.
armoos, jota halajan, O lEsu!

mutten lainaa. Sieluuni weres woi-
ma ann' Haawoistas wuotaa aina: Loh-
duturexen' awaja Sun rindas, mun Wa-
pahtajan'! Sun ostettuas muista.

2. Sun perääs ikäwöitseepi Hartaasti
sydämeni, Elämään mielen' tckeepi Sinusa
lEsuxeni. Mua lähene, aut' minua Nijn
halajamaan sinua, Etten taas eri sinust'.

3. Wirwottaa taidat kuolleet kaikk', O
lähde terweyden! Minulle tule kaiker' ratk'.
Haawoisas asuu' pyydän. Aptekin' weres
olkon tääll'. Mua rakastamaan sinua jäll'
Waatikon rakkaudes.

4> Mun syndin' kaikki upota Sun ar-
mos mereen sywään. Ann' haawoihis
mun wajota, Kuin leposiaan hywään.
Suo nukkua kans nijhin saan. Eläisän'ja myös kuollesan', O lEsu: olen omas.

5- Sua tahdon pvhäis kestellä Ylistää
iloisesti. Karitsan uudell' wirrellä Sua

kij-
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kijtän ijäisesti. Kunnia sullen olkohon,
lold' tuoni maahan lyöty on, Elämä
jällens ruotu.

W. k. Sydämesi' rakastan sinua, x.
Mä.

paronin olen kukkainen, Nukoistlw laros
Waan ruusu, armaan' sinä.Kcmnemb' olen kuin Aaron on Ia rik-kambi kuin Salomon, Jumalan PoikaMinä. Rastetta eäxnäns on mun pään', Ah!nouse, awäa etehen'. Sua pidän sangen rak-

kaana, SU' dlet aiwan ihana. Sydämeni
Tääll' ylhällä Pois yhdellä ottanut olet
silmällä^).

Morsian.
2. Murhexen' rassahammaxi, Mua älä

katso mustari päiwäldä poldettua. Uh» wi-
han wedin päälleni, Sill' warjell' wijnamä-
keeni En ole uskottua. En nouse, riisuin hameeni,
Mun kaipaan ystäwätäni, Kuin aiwan ra-
kas oli mull', Kaupungist' ästen olen tull'
Hand' hukkahan Siell' etsimäsi', Ia kysy-
mäsi', Ia haawoj' sijtä karsimasi'.

)?ika.
3. Ah sisaren'! itsiäs Et tunne, etk'

kuing' leppiäs Mäwäs olen wielä; Nijn
mene armon lähteitten, Ia pmmemtten huo-
neille» Raitsemaan pidättele. O S'>'lamith!

F 2 jo
n) Tämä' wirsi on Salomon Korkiaweisun lyhin sisälla-pito, ja hyödyllisin hywäxi käyttäminen.
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jo itses kään' Ia jalopeurain luolasi' tänn'
Kans pardem wllöreld' palaja. Majaani,saamaan hunajaa Ia herkkui' muit'.
Ihastu sijt', Se olen nyt, long' jälkeen olet
etsinyt.

> Morsian.
4. Jos ystäwän itst olet sä, Nijn josta

nmorten ylitse, Nuin peura kijruhdaisit!
Mua auta sinuas kohtamaan, Ia suuta
sullen andamaan, Ettei mua pilkataisi.
Ah! MNOs, kusas laumalle Nyt laiduind'pidät
rakkaalle; Ett' siell' wain etsin sinua:
Äänellas lohdut minua. Se kipuni, Kuin
mulla on, Poisottakon, Sydändän' ila-
huttakott.

3?lkä.
5. Taäll' olen xrtitarhasa, Kallisten yrt-

tein seasa. Mun morsiamen', tule! WälisH
wuorten rakoen Minulle näytä kaswos
tänn',. kaunis kuule. Sun postes
aamurussohon, Sun silmäs mertaan aurin-
goon, Ia sinun rindas kuuhun juur'. Sun
kaula-käädys kiildo suur' Mun puolehes
Dn käändänyt Ia wetänyt; Nyt olet mi-
nun löytänyt.

Morsian.
6. Mun xstawäni löxsin nxt, Sen jota,

olen etsinyt; Jo. istun warjosansa. Ruin mir-
ram-ki>nppu Man' tai Rippupi rinnoillani ain',
Suloisesi' puhuu kansan', Nuin wijna rakkau-
dens on. Makiat mullen rawinnon Hedel-mät
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mat täsä andawat, Wirwotust' kukat lai-
nawat. Mua rakastain Hän nijden yääll'
MUN wiepi tääll', Hän on mun, Minä hä-
nen jäll'.

Ylkä.
7. N>t pohja-tuli nostohon, Ia luona-tuuli

tulkohon, tVoimalla tulemahan Mun kryxdi-
maani läpltse, Hedelmäins ruakain ylitse;
Nijn että wuotamahan Morsiameni ruaxi
Ne alkaisit, ja juomaxi. Mun ilopäiwän'-
puguja Hääpäiwäni Myös kruunusa
Mun armaani Mua täsä saa myös kat-
sella, Ia minua sijnä Palmella.

Morsian.
8- Ah.' walkia japunainen walittu xstäwäni,

rienn'. Lahjoita armos mullen. Sun rak-
kaudes olkohon Mun lippuni kokonansa s«ON
Mun sydämeni sullen. Mua halaa kädell'
oikiall', rvasembas olkon pääni all'. lost'
rakkauden,' siteen wiel' Tahdoisit sitoo' wäke-
wäll' Sun kädelläs, luur' luiaxi Ia wcch-
waxi; Ett' kestäis joka ajari.

, Mä.
9. Turmalla nojaa )'lkähäs, SM' wuo-

teem' xmbärilla täs' On monda wäkewätä.
Jo sarkam' kukkij' kandaapi, Koht' pa-
rasi' wijnaa wuonmpi, Sull' hywäx' kaikkee'
tätä. Sun äänes suloinen on mu!l'/ Ml'e-
lellän sitä tahdon kuull'. Silmistäs sMx?
sxdämen'. Hclmaane pane lepämään, Ia
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nuku siell' Lewollisest': Ei sinua täst', Six'
kuin its' tahdot, kukan est'.

Morsian.
ic>. Sydainelles kuin sinetti Ia kasiwartcesijätiMuapane, Sulhaiseni! Ett' sylistäs

en temmattais, Ia ettei millään tahrataisMorsian nimeäni. long' päästyinen on
pesänsä Tykönäs löynnyt, tue se, Kuin
kuolemaa tee wahwaxi nijnkuin hijlij' kuu-
mari Rakkautam': Ett' hehkuisi, Ei puut-
tuisi, Ei wesistakän sammuisi.

W. k. Nyt kaikki Christel iloilkat, ?c.

(Juloisest', lEsu makia! Sylisäs lewatä-
hän. SieU' auwutt' saadaan kaikkia.

Kuin armoo' kerjätähän. Ah! pysy aina
läsnäni. Tydytä werell' mieleni; En ja-
noist sitt' koskaan.

2. Ihana, rikas, suloinen, O lEsu!
olet sinä. Waan ruma, köyhä, wmwainen
Syndinen olcni minä. Syndisten ystäwäxisun Kuitengin tiedän; anna mun Suaussos weljex' kutsuu.z. Mua txhjär' tee, ett' sun ain' Mun
kaikereni otan. Mieleeni ristismuoto pain',
Kuing' weres annoit wuotaa luomaxi ja-
nowaisillen, Rikkaudexi köyhitten; Heikoil-lett lvahtvisillxex'.

4. SUO
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4. Suo turmaa mastoin kcnkkij' saan.
Kuin ahdistamat täällä. Aut' sinus ripun
amian, Ia katson sinun päälles. Armolli-
sin Wapahtajan'! Mua palweljaxes tul-
la ann' Kuin tahtos tekee alat'.

5. Sanallas yhdell' kewiäst' Saat moi-
ton saatamasta; Sijs minua täällei mi-
kän est' Sull' sydänd' andamasta. Herätä
oikein minua, Ain' katselemaan sinua,
Pelastust' saadaxeni.

6. Ei omat kaunistuxex' mull' Nyt au-
ta maatieheni, Sijs anna hurstaudes tull'
Mull'lEsu! werhoxeni Ei pxhxxs, joka
werestas On kuitenH' tyhjä pxhästa, Mihill-
gän täsä kelpaa.

7. D armon lähde ainoa! Minullen ar-
mos lainaa, Sun tahtos jälken uffoa, Iaomas olla, aina; Niin autuasti eläisin.Kuin yxin tämän tiedäisin, Ett s kärseit
edestäni.

8. Aut' köyhemmäxi tulisin, O lEsu!
hengesäni! Ia pyhän ristis oppisin, Sijt'
osaa saadaxeni Suo tunnen waiwaisimdem,
Waan ynnä rikkaudcni, Ia tulen autuaxi.

W. k. luur' hanaasi' inailmaft, x.
siunauxex' Jo ripuit ristin

puull', Ett' waaraa kirouxest' Ei fil-
len
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len olis mull'; Waan saisin perii' tai-
waan, long' heill' werisell' Walmiixi ostitaiwan Kullengin syndiseU'.

2. Rakkaudesta palaa Sydämes tulisesi'.
Ah! weri wuotaa alas Sun kylkes reikäi-
sesi'. Ei huuda oikeutta, Taikk' kowaa
kostoa; Waan sulaa laupiutta Ia kaikkee'armoa.

3. Sijt monenwuotisesta, long' olet
kestänyt, Rastaasta orjuudesta Palkarestahdot nyt Mun kylmän sydämeni, Ri-
wustas kaikesta, Txöst' kaikest' edestäni Iarukouxesta.

4. Täs' lEsu! on se sydän, Ehe san-gen saastaisna; Waan itse sinä pyydät
Sen juuri sellaisna; Hand' weres wirut-
taxes, Kuin sinust' laskettiin, Koit' Isääsowittaaxes Suld' laki taytettijn. '

5. Suo weres elän aina, Haawoifasolla saan; Nijn woimaa mullen lainaat
Pirua wastahan. 3ilati werest' tästä Suo
woimaa tundisiil, Ia samast' nestehestäSieluni ruokkisin.

6. MUN "inoo' huwituren' On täsä weresa
Se on mun wirwotuxen' Kaikesa, hädäsä,
Sydämen iloittaapi, Tukeepi, wahwistaa,
Kiwusta wapahtaapi Ia wmwoist' kaikista.

7. Kokonans sisäll-ota, O lEsu! mie-
len wiel' Muistooni haawas tuota Iawercs aina tääll'. Ah! joka hetki puhdist'

Dstet-
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Ostettu sielun' sijn'; Ia minua kcmsas
phdist', Ett' hywin eläisin.

W. k. Msust' lohdutusiam,'oc.
Gost' pugull' puet minun, long', lEsu!

leppyisest' Walmistit minull' sinun Ar-
mostas werisest'? long' syndiset tääll' saa-
wat, Ia tähtes omistamat, Dsaxens, ar-waxens.

2. Mua pukuun pue tähän, Nyt M
tarwitaan: Sitt' pääsen taiwasehen, Jos
suloa waatteen saan. Sun sijpeis alla ai-
na Suotuisa suojaa lainaa Alastomallemull'.

3. Omasta hameestani Lohdutin itseni,
Ia omast' saumastani; Waan nähdes hä-
tääni, Tai sauman taitetuxi Ia hameen'poldetuxi On tullut kokonans.

4. Ei tuki lihan suoma Woi hädäs tue-
ta, Eik' puolittaingan oma Meit' werhopueta: Alastomuudesani Sun haawas sie-luani Vrinäns suojaamat.

5. Sijs tygös, lEsu pyhä! Nyt sielun'pakenee, Suo mull' main lupaa sijhen.
Nyt juur' näin köyhänä Haawoihis lan-
getaxen'; Ne tulkon kunniaxen', loll' moi-
sin seisoa.

6. Nyt olen werbox' saanut Sun wan-
hurstaudes: Nyt on mun puhdistanut.

Sun
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Sun kuuliaisuudes- Pyhäsä kaunistuxes,
Morsius-koristuxes Nyt seison edcsäs*).

7. Nyt, ylkän'! olen omas, Sun sei-son siteesäs. Ah! kosta lienee suomas.
Ett' ilos ijäises Isäni maata näen! Kuins
tahdot kuiteng/ tee; Sen otan hywäxi.

8- Sun sijs, Wapahtajani! Nyt puen
päälleni. Mun olet karitsani, Sen tukee
mieleni Menemään Isän eteen; SM' waa-
teen' säilytetään Wereldäs puhdasna. .

W. k. Msu, sinun waiwas kowat, ?c.

KNerees oikein wajottuan', Mitä ajatel-
les wiel', HERra lEsu! hawaittuan'

Kuingas olet syndisell' Rakas, hywä,
laupias, Sokiast' kuing' minä taas Pitkät
ajat elin tätä Rallisi' armoo' pxxtamätä.

2. Kuinga silloin kumartanen Ristis
edes iloisesi' Kuinga wertas korottanen
Sielun rauhasi' suloisesi'? Rakas lEsu!
nöyrällä aina muistain mielellä, Mitäs
olet toimittanut, Mitä suloa olen saanut.

z. Sillä wälill' Minä makaan Sinun
jalkais edes täs' Täyttä rauhaa, lEsu
waka! Dmaantundoon kerjämäs. Ihastun
kyll' toisinans; Lamniasies wann muiden
kans, Haawoisas en kuitcng' wielä wa-
kinaiscs elä.

4. Waan
Esa. 61: 10.
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4. Waan ja sydän turwaa ottaa, Lak-

kaa epäilyrestä; Hengi sijhen woimaa
tuottaa, Puhuen sun werestäs. Rakas
Wapahtajani! Josta arka rindani, Koit'
se kuulee puheen saman, Hywäs turwas
huutaa: Amen!

W. k. N7mnn sielun, kl,tä HVRra, ?c.'

FMapahtajata taiwaas Karitsaa katso hl-
hällä! Istuimens eteen aiwan Pyr-

kikäm' hartaall' mielellä. Mailmaa tallat-
tamme, Lepoa ei suo se. lEsusta batsel-
tamme, Huin alkoi nstomme. Turwallä
kokoonnumme SM ymbärillens tääll', Ia
eteens asetumme, SM' tygMymys ombi
meill'.

2. Hän pojes ottaa synnin, Iloisex' te-
kee sieluisen: Hän tunnon pesee tyynni.
Ia taiwuttaapi syndisen. Awoinda waa-'
rinota Sydändäns kyliesäns, Ia kuinga
haawoist' wuotaa Meill' armo weresäns.
Sieluihim' woimaa saamme Näist' armon
wirroista: Sijs kijttäin maistatamme Elä-
män wettä suloista.

- 3. Te jotka Masanne Sulaa pahuutta
tunnette, Ain' katsoin wikojanne Alati
nijtä surette. Ah! syndi teidän-pettää,
Himoja lijkuttain; Kuin händä katselette.

Teit'
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Teit' heikor' tekee wain. Sijs liesust'kat-
seitamme, lold' synnit kannetaan; Sill' ne
pois karkotamme, Kuin tomu tuuleld'
ajetaan.

4. Sijs, lEsu! wedä meitä, Ett'tykö-
näs ain' olisim. Sun haawas meille näy?
ta, Suo ristiäs myös näWm: Ettemme
erkanisi Koskaan sen äärestä, Waan siellä
rukoilisim Ain' woimaa werestäs, pijnastas
lohdutusta, Nuollostas wirwotust', Haawoistas
parannusta, Sun tustistas myös helpotust'.

5. Ann' korwan ain' sua kuulla, Ia
silmän puolees walwoa: Aut' maistan
Mckl suulla, Ia uffoll' nautin woittoa,
.Rauhaa ja elämätä Suld', Wapahtaja-
ni! Uskolle lähtewätä, Sua katsellesani.
Ah! josta koko mielen' Ain' sinus rippuisi, Ris-
tisäs sinua wielä Ia kunniasas näkisi.
.. 6. Kaikisa etehemme Langewis waellu-

tiell', Ia kaikes, kuin me teemme,
' ?Mmm' nosta ylös puolees tääll': Taiwahan
kunniata Ain katselemahan, Ia huonoo'mailmata Pois unhottamaan, Ilosa jong'
saamm' maistaa' Katsoisam' waloa, Kuin
ymbärillas paistaa, Ia nautitesam' armoa.

W. k. Vle armollinen minnll' lumKl' ?c.

joild' ICsuxen weri tääll' Ei was-
taan otett' ole wiel', Nijt' joit' nyt sa-
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non kuulkaat, Wagasti tygöns tutkaat.
lalwoillens langetkam' nyt tänn', Nöy-
rimmäsi' händä rukoillen, Ett' hänen haa-
wains kansa Meill' näyttäis kipuansa.
Rukoilkam' sydämissämme, Kyll' lohdutu-
ren löydämme. Sijs tahdom yxiwakaiseft'
Ia juuri yxinkertaisest' näin huutaa hä-nen tygöns.

2. Ah! me kuin rassaast' rikoimme, Ia
wertas ylönkatsoimme, Häjysti ussotoinna,
peräti 'huoletoinna. Me nyt sun tygös
tulemme, Ia hartaast' sulda pyydämme:
Ett' haawas osottaisit, Ia nijll' meit' tai-
wuttaisit, Ettem' suld' sitten sydänd' kiell';
Ah! häpiä se ombi meill', Ettes, Karitsa
makia! Enemmin sitä kaikkia Jo meildck
saanut ole.

3. Waan, rakas Wapahtammme! Sen
siwusa myös kohtaamme Se suuri armo
näytä, Kuin wielä meildä pyytään! Kaikk'se kuin estää armoas Ia pirun ombi.te-,
koo' taas Lihasam, weresämme. Pois estä
mielestämme. Meit' tee lasten kaltaisir'.
Ia oikein yxinkertaisir': Sun päälles kat-somaan meit' cmt', Ia sydämem' sun ki-pus kautt' Kokonans sisäll' ota.

4. Nyt nijnkuin Paimen laupias Ia
äiti aiwan armias, Näyt' suojar' haawassywat Iä elatuxex' hywäx'. Näill' ostetuil-
le lambailles, lotk' jalkais juures maa-

ten
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ten täs' Armoja fangein tawall' Kerjä-
wät tällä haawall. Ah! meidän puoleen'
katsahda, Meit auta, päällem' armahda.
Sydämihimme Henges suo, Kuin uuden
elämän meill' tuo. Nijn tapahtuko»!
Amen!

W. k. Sydämesi' rakastan sinua, x.
Sion! armas wuori tääll! Karitsa

seisopi sen pääll'! Rauhansa lipun
kansa, Ia lauma kaikki lihawall' Siell-
käwelepi ruoka-maall' Mistäin iloisansa
Llin' armon riessaa jong' siell' saa, Ia
werratoinda hunajaa; Erywij' lambait
paimen siell' Myös kutsuu äänell' suloisell'
Palajamaan: Tutkaat wain tänn', Huu-
taapi hän, En minä hyljää yhtäkän.

2. Kaikk' mitä lEsus merellä On ostan',
lokaitselle Nyt lahjax' taritahan: Wiel-

«armon sana kutsuu nijt', lotk' oikeudens
kadotit, Tääll' rauhaa ottamahan. Se
kuin wain tahtoo uskoa, Sielullens löy-
tää lepoa. Ah! kuulkaat, synnin orjat
näit': Jumala käändymään myös teit'
Nyt neuwopi, Sijt' wakuuttain, Ett' sy-
lijns nin' Teit' ottaa tahtoo armahtain.z. Näin walittain hän lausuu teill':
Kyll' kolkutan oweinne pääll', Waan huk-
kaan enimmitten; Te ette kuul', sill' nu-

kutti
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kutti Ia sowaisi ja paadutti Nim syndi
sydämitän'. Kuldaa ja silmäin-woidetta
Te raukat wailla oletta, Ette mua lijon
kaikella Sydämell' huoli Palmella. Waan
käändMt, Sill' rahata Ia hinnata, Se
kuin wain tahtoo, kuldaa saa.

4. Sijs armoo', kaikki ihmiset! IGsu-
xeld' nijnkuin syndiset Kerjämään joutu-
kamme. On-tosin suuri welkani,waan tee ar-
mo kohtani (Näin kaikin sanotamme.) Lap-
sexes olen mahdotoin, Peräti olen onne-
loin, Jos kostaa tahdot syndiä. Mua
kuiteng', lEsu leppiäs! Kutsumises Pa-
lauttaa Ia taiwuttaa Itkemään minun
pahuuttan'.

5. Kyll' häpiäx' on mullen se, Wacm
uskottomuus ilkiä Sua tundemast' mun
esti, O Haawoitettu Karitsa! Sun tun-
dos heitin selkän' taa, Mull' kelpais enim-
mästi Se kuin myös kelpaa perkeleet!',
Mailmall' ja lihalle tääll': 3tijs' hywän
luulin ollaxen', En sielun hätää nähnyt,
en! Waan, lEsu, nyt Duomiost' pääst',
Helwetist' est'; Rukoilen sitä sydämeff,

6. Mua duomit' saisit hurffasti, Sill'
rikoin, Jumal'! julmasti; Waan maxox'
syndein edest' Sun Poikas weri kelwat-
kon, Pääst'synneist'joita monoa on;,Ehk'
minä kaikkij' tiedän, ,loit' olen tehnyt,
synneix' nyt, Kosk' ussotoinna tein

nijt").
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nijt*). Omani kaikk' nyt kaataapi, Sun
armos yxin auttaapi. Tulkon Jumal!
Mua armohon Auttakohon, Ald' lain'
joka kowa on.

7. Mun käten' nostan ylähäll', Wapah-
tajatan' katson siell', Kuin rauhan lipun
kandcia; Ijäisen jokapaikasa Nyt rauhan
pyhäs' sanasa Myös saarnata meill' <m-
daa; Kaukaisill' niinkuin likisill' Kylmim-
millekin syndisill', Todistain päästetyixi nyt
Lukitun kirjan sinetit**): Ett' saamme
tull', Sill' ristillä Dn kaikille Am' turwa
tarwitsewille.,

8. Sijs sydämen sull', lEsu! tuon,
Ehk' syndinen jakylmä on: Siell' Henges
asum-paikan Sinulle pianlaittakon, Sunweres ncstet wuotakon Sen sisäll' joka ai-
ka! Wapahtajan on nimi sull', Syndis-
ten awux' olet tull', loist' olen edes mui-
den suur', Se kaikkein wiheljaisin juur'.
Ah! wirwota Sydämeni Ia mieleni: Suoweres tawarareni.

W. k. Nuin kirkkaast' Romtähti koittaa, ?c.

3°) lEsu! minun kruununi! Sun tygös on
mun haluni, Sua läsnä olsin alat'.

D jostas, ainoo' turmani! Vhdistyisit mun
kansani! Sen perään mielen palaa. Tule

jo,
*) Ebr. ii: 6. Ilm. K. 5: 5.
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Zo, Armos tuo Makiata Hunajata Sy-
dämeeni: Ahdistuxest' päästäxeni.

2. Mun sydämeni wapcmpi, Kost' lain»
kuorma painaapi; O jossas armahdaisit»
Sun haawoistas suo woimaa nijn, Ett'
turwall' tygös tulisin, Sua uffoll' hala-jaisin Köyhä la Kuria Minä rieten Ris-
tis eteen Langeen maahan, Armoja sulo'anomahan.

3. Mua pyytää arka luondoni, Syndi-
Ni, epäuskoni Eroittaa sinust' perät':
Waan, HERra! sinun hengelläs Mua
wahwista ja werelläs. Ia minun tahton'herat', Lujalla Turmalla Että hänen ty-
göns menen, Joka täsä Muodos rippuu
werisesä.

4. Sun weres minun pessöhön, Sydä-
men läpits-köyköhön, D lEsu! lakkamata.
Aut' Sua rukoilen turwall' wiel', Iauskos katson ristis pääll'. Sinusta luopu-
mata. Että nijn tulisin Puhtahaxi, Kori-
axi, Pyhäs weres, Lohdutetux' joka erä.

5. Mull' tule elämäreni, Koff' annoithenges tähteni, Armostas suuresi' aiwan:
Mun synnin kahleist' kirwotit, Ia pirun
alas wajotit, Mun päästit kaikest' wai-
wast'. Ussoa, Lepoa, Puhdistusta, Uudis-tusta Mullen aina Sinun pijnas kauttalainaa.

6. Kyll'sinä mies ja Jumal' woit',
G We-
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Halu armon perään.
Werelläs jonga wuotaa soit, Mun Pa-
randajan' olla. En tiedä muuta pesoa,
Waan sinun päälles uskoa, Kuin tähten,
tahdoit kuolla. Tulkon se minulle Puh-
distuxex', Parannurer, Ettäs menit Kuo-
lemaan mun edestäni.

7. Kyll' Adamin on luondoinm Ain'
sydämeni huonoinen, Six' kuin pois läh-
den tääldä; Waan kuolet' syndi werelläs.
Naulitse händä ristilles, Ia älä päästä
sieldä: Mitä wiel' Usein taäll' Tulee kan-
deex, Anna andex' Kruunun sinä! Puh-
tahax' nijn tulen minä.

8. Ah! sydänd' sisäll-ota nyt, Ett omas'
olis ijäti: Ann rakkaudes wetää. Etten
sill' elä minulle, Waan suosioxi sinulle
Mun päiwän' kaikki wietän, Eläisän'
Mielisän' Pitäin Sinun, Joka minun
Kuollos kautta Tahdoit kaikest' hädäst'
auttaa.

W. k. M meidän ylhall' taiwaas, 'c.
(Ilksus) rindas, sielu, awaja, Ett'

äänen' liikuttaa sun saa: Suo
minun sinun armoittaa, Sua lohduttaa
ja rauhoittaa. (Sielu) Ah lEsu, minua
armoita, Mua lohduta ja rauhoita.

2. (lEsus) Ah! tule rakas armaani! Ia
kihlaa itses kansani. Jo ota lahjat yljäl-

däs,
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Halu armon perään.
das, lumalaldas ja weljeldäs. (Sielu)
Suo armos lahjat YlMni! Jumalani ja
N)elseni!

3. (lEsus) Sxdamen' kohta pakahtaa' Ett'
se nijn sinua armahtaa. Sylijni itses rak-
kaalla Sijs heitä lapsen tawalla. (Sielu)
Mua sylijs, lEsu! rakkaalla Nyt sulje
Mn tawalla.

4- (lEsus) Alati olet silmisän', Pyället-
tynä Se kuolloon weti minua.
Ett' nijn rakastin sinua. (Sielu) Jos se
sinn' weti sinua, Nijn rakast' ijät minua.

5. (lEsus) Sywälle rakkaudeni Sun kir-
joitti mun mieleeni. Sijt' syyst' myös me-
nin kuolemaan, Ett' ol'sit turwares mun
saan'. (Sielu) Ah! sijt' syyst' menit kuole-
maan, Ett' olsin turwaxen' sun saan'.

6. (IVsus) Mun werta wuotaa kylkeni,
Jalkani myös ja käteni. Ah! nauti woi-
maa suloista Mun werestän' ja haawois-
tan'. (Sielu) Suo woima minull' sulois-
ta Sun werestäs ja haawoistas.

?. (Ilesus) Kuin katson kuolemani paall'
Nijn suureen haluun sytyn wiel', Ett»
woimaa Mä tundisit, Ia kaikest' hädäst'pääsisit. (Sielu) Suo woimaa sijtä tundi-
sin, Ia kaikest' hädäst' pääsisin.

,8. (lEsW) Wieläkös taidat yhtäkänTy-
koän' wijpyy' hetkekän? Kuins näet kuing'

G 2 iloit-
Esa. 49: 16.
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Halu armon perään.
iloitsen sijt', Ett' syljni saan sinun nyt.
(Sielu) Ann' minun myös iloita sijt. Ett'
sylisäs saan lewon nyt.

9. (ILsus) Sun syndeis welaan älä ann'
Sua peljättää mun kaswoistan': Sun wi-
kas minä peitän kaikk', Selkäni taa ne hei-
tän ratk'. (Sielu) Uh! minun wikcm' pei-
tä kaikk', Sun selkäs taa ne heitä ratk'.

10. (lEsus) Wiel' ijäxi ne sywähän Wa-
jottaa tahdon merehen. Eng' niitä muista

koffana, Ain' ole wain mull' omana.
(Sielu) Nijt' älä muista koffana, Suo ain'
sull' pysyn omana.

n. (lEsus) Nyt yhtä halaan saadaxen'Pijnastan' kaikest' palkaxen': Ann' lapsen',
sydämes mull' ain'. Ah! tee mullen ilo
tai. (Sielu) Nijn ota, lEsu! sydän ain'
Sun ja mun iloittako» tai.

SxndMisestä.
W. k. Rifttäkäm HORraa kuin on, )c.

Kll>eill' sxnnxi Lapsi, Poikk' on annett'meille.
lhmisex' suuri Jumal' tuli täällä.

2. Ihmisist' äitinetti itsellensä, Köy-
hyydes synnyi heidän weljexensä.

3- Ihmisnä olla on fijs autuus suuri;
Kost' Jumal' yhdyi ihmisyyteen juuri. .

4. Nyt
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4. Nyt tukin meist' kun lapsi, ilosuulla

Saa kerskat': Jumal' isäni on mulla.
5. lonq' Adam langeten meill' waiwan

tuotti, Sen tämä Lapsi wajasa pois otti.
6. Nyt ustos saadan weljex' kutsun sitä,

long' kerran kaikkij' duomitseman pitää.
7. Jo mahtaa pelko syndisildä takaat',

Sill' Bethlehemis synnyt, seimes makaa.
8. Se joka syndisiä korjaa, auttaa. Ju-

malan lapsir' saattaa Hengeens kautta.
9. Ei nyt maan pääll' hän tullut jyli-

nällä, Waan hiljaisuudes yöllä pimiällä.
10. Jumala nyt, iloxi engeleille, Ihmi-

sin lasna tuli näknwille.
11. Ei lapsukaista kukan pelkää piendä;

Nijn Jumal' pelwon tahto meild' pois-
Mändää.

12. Pienenä hän sijs tuli sekahamme,
Ettäm' pelkäis, waan ol'sim ilossamme.

13. Täs' kapaloidaan kaikkein auttajata.
Täs' imetetään kaikkein ruokkiata.

14. läs' itkee se kuin suruuns ilon tuot-
taa. Täs' kaikkein turwa holhomisen ot-
taa'.

15. Täs' makaa se kuin synnin maron
kautta Jumalan ystäwyyteen tahtoo aut-
taa.

16. Täs' makaa Sangan kuin woiton
saapi, Ijäisen fangeill' päästön toimit-
taapi.

17. Täs'
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lEsuren Sxndxmisesta.
17. Täs' makaa se kuin muistaa hätäi-

siä, Ia cmtuaxi tekee syndisia.
18. Täs' makaa auringo wanhurstauden,

Naritsa istuimella korkeuden.
19. Täs' makaa köyhän' kaikkij' lahjoit-

tawa, Alhaisna taiwaild' kunnioitettawa.
20. Täs' makaa se jong' Duomio on

huomas, Se Paimen jonga lambaat owat
omat.

21. Nyt Bethlehemis löydäm' korkeu-
den, Sywyyden yituuden ja laweuden.

22. Nyt seimi lahjan sisällänsä pitää,
Kuin engeleild' ja ihmisilo' on kijtett'.

23. Ax' lahja kaikkein kallein löytyy
siellä, Jong' Jumal' sanas kuiteng' lupaa
meille.

24. M' lahja jonga kaikki armost' saa-
wat, lotk' uslosa wain sitä halajawat.

25. luur' ystäwällisnä, täs' Lapsi rakas,
luur' armollisna, suloisna myös makaa.

26. Siunattu siemen alust' ennustettu,
Jumalan kunnialla lahjoitettu.

27. Tänn' nuoret sijs, tänn' wanhat
kokondukam'! Tänn' wajaan, seimellen
myös joukkondukam'!

23. Tääll' toinen toistam' rakkaasi'koh-
delkamme. Tääll' ussokam' ja täällä toi-
wokamme.

29. Tääll' weisatkamme. Täällä lau-
latamme. Tääll' kaikin Lasta aurihuuta-
kamme. 3o.l.TääU'
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30. Tääll' Mlutelkam'. Täällä pysy-
tämme. Tääll' aikam' Lapsen kansa wiet-
täkämme.

ZI. Tääll' wirkoo kuollut. Saapt kerjä-
läinen. Rohwaistuu pelkux': nauraa mur-
hellinen.

32. Tääll' onduwa pois sauwan liplt-
tääpi. wlheljäinen onnen käsittääpi.

33. Tääll' Ma näkee, n,Mä puhelepi.
Ia kxlmä palamahan lämbiäpi.

34. Tääll' kuuroi kuulee. Fangi pelaste-
taan, Ia spiwlinen hywin puhdistetaan.

35. D rakas kuin sua katse-
lemme, Nijn itkuun sulawat juur' sydä-
memme.

36. Me kaikki, seimelläs jotk' olla saam-
me, Mstäm', iloitsem' ja rakastamme.

37. Taiwaatkm sijtä owat iloifansa>
Ett' Jumal' yhdyi ihmisyden kansa.

38. Mixei sitt' taiwast' kohden tääld'
maan pääldä Kajahdais kijtos joka ihmi-
settä?

39. Kaikk' ihmiset! sijs yrimielisesti
Suut' andakam' täll' Lapsell' iloisesti.

40. Sull' kijtos, HERra! joka welje-
xemme Maan pääll' synnyit ja wälimie-
hexemme.

41. Kijttakäm' henges Isää, Pojastan-
sa, Korkiastckallijsta täst' Lahjastania^M^

42. Waan



lEsmen Sxndxmisesta.
42.Waansanat ei tehoit', eik' sydämemme^

Sijs tulkon Hapsi itse wirrexemme!

W. k. Sljc' on meill' iloinen Ki?a, ?c»

8"> ihmettä taiwahas fuurt' ylhäll',
Jumal' sield' astua ennätt'! O ilooja

autuutta täällä maan päall' KM tuli
Wapahtaja tänne! O armoo' ett' näky-
Mätöin Jumal' on Ilmandunut orjansa
muotohon, Ett' Palmella tainn' olis sitä!
Ihmellinen on aleneminen tai; Sen edest'
hand' mahdamme ylistää ain, Ia har-
taast' myös hywänä pitää.

2. Sun walkeudes sijhen lesuinen sno>Ett' syndymääs arwosa pidäm': slnn' ar-mos ett' sitä sull' kijtoxen tuon, Ia
enemmin rakastaa pyydän. Mstettäwin
HERra! nimes on suur'; Waan syndy-
mä-paikkas on alhainen juur': Sydämesän'
nyt ota sias. Kyll'ahdas ja huono se
wielä on sull', Waan sowindos kautta setaitaapi tull' Kelwollisex' kuitengin pian.

3. O Kuningas ylitse taiwaan jamaan!
Kuing' rakkaus on sinun wetän' Taiwa-
has korkeudesta majahan! Etk' halwari lu-
kenut tätä? Jos seimesä pahnoilla näin
makaisit; Kuing' sydändän' hyljätä taidcu-
sit nyt? Kost' sua sinne wieraaxi halaan.Mun lEsuxen', Jumalan' korkia! Mah-

dotoin
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lEsuxen SMdMisestä. ios
dotoin olen kuiteng' se morsian, long' täh-
den taiwaast' astuit alas.

4. Meill' waiwaisill' ilmannut wieraa-
xi tänn', Ett' auttanut olisit meitä, Ia
ett' lihax' ja werex' meit' olet tienn', Nijns
otit sun päälles myös näitä Suur' Luoja!
ja armas Wapahtajamme! Wiel' omistit
welaan jong' all' olim' me; Wälimiehex'
itses sill' näytit: Ett' häwennyt tulla
myös weljexi meill', long' kautt' isäs isä-
xem' tullut on jäll'. Ia Henges meit' hol-
hoo kuin äitit*).

5> Nyt ilolla sydämem' sisälläm' täyt',
Kuin katselem' kapalos puoleen. Nöyryy-
tä ja taiwuta wäkewäst' meit', Sen suh-
teen kuin tehnyt meill' olet. Laps' pieni,
suur' Kuningas kuitengin kans! Aut' kukin
meist laumansa jättäis ja maans, Ia sei-
melläs kumartaa pydäis: Sitt' paimenden
kans sinust' sanomaa weis, Ettät keldään
ihmiseld' etsimät jäis, Ia sun se kuin et-
sii, myös löydäis..

60.
W. k. Ainoan Jumalan korkendes, ?c.

suloisen sanan saatatte, O engelit! maan
päälle. Ijäistäarmooweisaatte: Ett'

Chrisius synnxi täällä. Karitsa pyhä tai-
was

Esa. 66: 12, 13.



lEsuxen Sxndx,nisesta.
wasta Jumalan astui helmasta. Sxndisten
luonnon otti.

2. Maan pääll' on <3.apsi syndynyt,
Meill' Poika annet' rakas: Lihari Sana
tuli nyt, Ihmisex' Jumal' waka. Ia ot-
ti edest' kunnian Päällensä pilkan kauhian
Waadittu rakkaudeld'.

3- Taiwaasta astui lEsu! tänn' Maa
kundacm huonoon perät'. Tääll' sinua nyt
ujoillen Kumarran ftimes aares. Mailmä
jätä turhuudes, Kunnian Kuningasta täs'
Kansani kunnioita.

4. iLngeiit? Jumalaanne tääll' Ratk' ih-
medellen nähkäät! Te taiwaat, samaa ylä-
häll' Pitkäisen kansa tehkäät. Wiel' katso,
Auring', Kuu ja Maa Se kuin woi tei-
dän perustaa, Luojanne, on nyt täsä.

5. Waan nöyrimmäsi', osxndmen.' Sun
tulee tutkij' sitä: Kuing' luondoos lEsus
suloinen Sen arwoisna on pitan', Ett' mie-
hex', korotuxer' sull' Ia palweluxexes, on
nUI? Aleten sywimmästi.

6. Raikk'waldias Jumala suur? (Orjangin
muodos sulia Tai nimi omana on juur) Ann'
meildä ussos tulla Vlistetyxi armos tai,
Kuin syndymästäs alkuns sai Ia sinun
kapalostas.

7. Nyt Sion! sinun laelles Jo armon
auring' paistaa: Wuorellans Herraa py-
hällä Saamm' nähdä kaikist' maista. loll'

järki
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järki sijs ja ääni on Koht' tulkon, kan-
sam' weisatkon: Jumal' on meidän langon,'.

8. Engelit, pyhät, syndiset Nyt äänens
yhdistäwat, Ia kaikki yynnä iloiset, Sua,
Jumal'! Ylistäwät. Mun myös sijs ota
suustani Ylistys, Wapchtajam! Sun syn-
dymästäs! Amen!

lEsuren Narsimisestä.
W. k. kaikki Christityt iloilkat, ?c.

Maan pääll' on tapahtunut wain' W'
ihme, waan ei muuta; Sen Ms'

ihmetellen ain', En muita jouda tuta; Se
ihme on: ett' taiwaast' tänn', On astun',
lunastajaren', Jumalan ainoo Poika.

2. Kallihit kiwet kullan kans Kaikk'
sijhen halwat olit: Sijs Jumal' suuresi'
armostans Mun edestäni kuoli. Werinen
hikens pelastaa Mua yxm pirun wallasta
Ia kuolemasta taisi.

Z. Ihmisex' minull' weljexi Hän tullut
on ja aiwan Mun tähten' köyhäx' mie-
hexi: Sitt' kärsei kaiken waiwan, Alasto-
muuden, näljän, Wiel, janon, pilkan,
häpiän, Ia helwetingin tustan.

4. Hän rusikoitiin, lyötihin, Päänstuli kruunatuxi, Muuminsa rumax' piesti-
hin; Paiseista muuteturi Nijn tulit kaunijt

kaswon-
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lEsuren Karsimisesta.
kaswonsa, Ett' surkiaxi muotonsa Hand'
katsomille näytti.

5. Näin werisnä sitt' sallei hän Lyöd'
itsens risten puulle, Kuin lammas teu-
raax' wiedähän: Sill' rakkaat sanat kuul-
la Wiel' annoi nijlle kaikille, lotk' pilkall'
händä ristille Naulinneet olit julmall'.

6. Kirouxena rippui sijnn', Koik' kaikild'
hyljätt' oli, Wälisä kahden ryöwärin: D
kuinga weri wuosi! Ia kuoli myöskin to-
tisesi'. Ah! sano lEsu! millisest' Näin
kärseit pahast' teost'?

7. Etköstä pyhä sinä ratk' Ia puhdas
Jumal' ole? Eitöst' myös sinull' walda
kaikk'. Ett kaikild' pidät puoles? Mix'me-
nit hätään semmoiseen? Mix' maistit kuol-
ion hirmuisen, Helwetin waiwan kansa?

8. Kuul' kuinga lEsus wastaapi: Mun
tutki ahdistustan'; Sun syndis minua pai-
naapi, Sen kärsin rangaistusta; Matona
ja ei ihmisnä*), Ett' saattanut sun olisse Taiwaani perillisex'.

9. Synneistäs on mun pitänyt Työt'
tehdä, waiwaa nähdä: Kaikk' unhotan ne
kuitmH' nyt Lemmeni suuren tähden. Ar-
moni-lijtton suuresta Sun otan laupiu-
desta, Mun pijnaani jos uffot.

10. Kyll', lEsu! tahdon uiloa. Mun
runsaaff tuta anna, Ett' autuun olet ai-

noa^
*) Ps. 22: 7.

108



lEsuxen Kärsimisestä.
noa, Kuin henges tahdoit panna Mun
tähten', ehk' sua wihaisin, kuin wihollinen
hirmuisin, Ia ehdoll' waaraan juoxin.

ii. O syndi, olet totisesi' Mun wiha-
miehen suurin, lEsuxen petit hirmuisesi',
Haawoitit julmasi' juuri. Hallinnut olet
tähän-ast' Ia polkenut mua angarast'.
Kuin tyly HERra orjaans.

12. Waan kijtos olkon lEsuxell', Kuin
päästi synnin siteet. Nyt woitto-puoli
mull' on jäll', Langeman synnin pitää.
En luota omaan woimaam, Waan woit-
toon Wapahtajani, loll' kuollest' hän
nous' ylös.

13. Näin pääsin synnin orjuuden, Ia
tulin wapaar' aiwan; Ijäisen löysin au-
tuuden, Ei mua nyt mikän waiwaa. Se
ainoa nyt olkohon Mull' lohdutus, ett'
lEsus on Mun werell' lunastanut.

14. En kiitollinen olisi, Mull' suotuu'armoansa Jos en muill' lewittelisi, Ede-
sä kaiken kansan: Ehk' ainoo' palkkan'
olis sijt', Ett' kaikki minua pilkkaisit, Sen
kärsin mielelläni.

15. Ilmoitav jokaitsell' tääll' Sijs ar-
mons kohtahani: Kuing' hän, armonsa
istuimell' Köyhänä tullesani, Mun pirun
pauloist' selitti, Laftsexens rakkaax' nimit-
ti, Päälleni waattens puki.

16. Karitsan helmas suloisesi' Nyt lepä-
jän,
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jän, ja sijtä Tall' uudell' wirrell' ijäisest'
Nimeensä pyhää kiitän: IMseen minua ilo-
hon Auttaxes, menit kuollohon, Ia wuodatitsun weres.

W. k. IVsus Mswan on paras, ?c.

Runingas kuningasten Rorkein HiLßra,
Febaoth, päämies, kaikkein Ruhtinasten,

Ihme-lumal' ja Mies tott', Töisä woipa
neuwois suuri, Itse Sana Jumalan, Rirkkaas
istut taiwaas juuri, Astinlaudan' panit maan.

2. Kuitengin kuin weresämme Meidän
löysit makaaman, Duomittuna, hädäsäm-
me Auttajata kaipawan, Armos wallan
päälle pääsi, Elämän meill' lutzaisit, Kor-
jaisit, rawitsit, pesit Kaunistit ja kihlaisit.

3. Sanoit: tulkon hywäxenne Mun ja
isän tykön' tai: Ettän kuolen edestänne,
Ijäti sitt' elän am'. Kärseit nijn ja kuolit
kowin Lihasam' ja weresäm'. Sen kautt'
särkyi tuonen owi, Nousit woittokädesä.

4. Sijs nyt olet Sulhaisemme, Me sun
morsian armahas: Sinä olet Paimenemme,
Me sUN omat lambahas: Lunastajan' olet
rakas, Me wapaari ostetut: Sinä meille
wanhin waka, Me lapsiri otetut.

5. wirtcm' olet laulaisamme, pjalmin' kij-
tosi?
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tost' kandaisam', wirwotllxen waipulsamme,
Meidän palmun woittaisam', lanoisamme
lahteen, jalo, Isotesam' leipämme, pimeydes
kirkas walon', Horjahtaijam' tukemme.

6. Tydytat meit' köxhxxdesä, wainon alla
lohdutat, Autat wastoinkäymisesä, Wihan
mxrstyn taldutat, Sinä olet huwituxem' Rai-
kes ahdisturesam', Taudis olet parannuxem'
Elämämme kuollesam'.

7. Olet meille turwa, wahwa, Linna wä-
kewyydemme, waiwat, murhet sodat pahat
Haawoisas me wältämme. Wihdoin warjelet
ja autat, Olet miekkam', kilpemme. pirun
harmir' palautta Meidän wihamiehemme.

W. k. Jumalan suuresi' hywyydesi', ?c.

lsä, rakkaudes jää Meild' oikein tun-
demata. Sydändäs eikö pidellä lE-suxen huuto saata? Ainoan Pojan hiestä

Etkös lijku ja merestä, Ett armcchdaisit
händä?

2. Eiköstä wijsaudes nyt Syndisten ar-
moituxex' Neuwoa muuta löytänyt, Ia
heille lunasturer'? Muu eikö kukan maraa
woi? Pitäkö ainoon Pojan pois? Muull'
eikö hywäx'tule?

3. Ei kaikkein pyhin olet ratk' Ia hur-ssas Jumal' perät'; Kuin pirun orjat pa?
has
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has kaikk' Dlisim olleet eräs. Jos ei hel«
wettij' sammutett' Ia wihaa olis taldu-
tett', Sun Poikas weren kautta.

4. Pohjatöin sywyys eteeni.Täs' kaik-
kialda langee! Ijäisyyteen mun mieleni
Katoa kcmwas sangen! O rakkaus! o
hurskaus! O weri! ijankaikkisuus! En kä-
sittää woi näitä.

5. Nyt, joka tahdot haluisest' Wiel'
synnin ijest' wetää, Sun ansiotas näe
täst'; Katsele tuskaa, hätää, Ahdistust' pij-
naa, kuolloa lEsus kärsei paljoa,
Sun suurten syndeis tähden.

6. Mik' oli, joka taiwaastans, Juma-
lan waadei alas? Ia mitä palkkaa wai-
wastans Ainoa Poika halaa? Ah! alasto-
man sieluisen, Ett' puettais ja kihlais sen,
Ia armoons ylös ottais.

7. Saadaxens sitä omaxi, Hän maxaa,
waiwaa näkee, Ansaitusta sen wapaaxi
Myös kuolemasta tekee, Wirwottaa, tulee
isäxi Ia weljexi ja miehexi. Ah werra-
toinda armoo'!

8. Syndinen minä pahasti WaiwaisinWapahtajaan'. Sijs taidais Jumal' hur-
staasti Helwettijn minun ajaa. Waan
Isän sydän chakahtaa, Eip' Poikaanstaanhän armahtan' Lunastust' tarwitesan'.

Kaikk'suo mull'tarpeelliset wiel',
Kofl' ei Poikaanflan säästän; Kaikk' wa-

hin-
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hingouiset hän jäll' Minusta pojes estää:
Siu Karitsa on teuraax' menn', Ia rak-
kahaxi yljäxen' Kihlaisi itsiänsä.

10. Salemin tyttäret! nyt te Katselkaatystäwämme: luur' werinen on waatet se,
long' kannoi edestämme: Kaswonsa wal-
jut; hywällä Kaikk' kuiteng' kärsii mielel-
lä, Rakkaudesta puoleem'.

ii. Pilkalla händä kaunistain Päänspijkeill' kruunattihin: Ristinpuun istuime-
ni sai, Ruumiinsa naulittihin Alasti rip-
pumaan sen pääll', Häwäistyxellä monell'
siell' Hän terwchdetyr' tuli.

12. Hän makaa yrtitarhasa, Kuin ma-
to mateleepi Maan päällä, huutaa tustasa,
Sinn' tänne juoxelepi: Hikensä-rejist' we-rens nyt, Waan sydämesi' on lähtenyt
M' rakkauden wirta.

13. Pääll' kaikkein näiden waiwainsaHyljätän Isäldänsä, Eik' yhtän lohdutustasaa Häneldä hädäsänsa. Kaikesa kärsiwäl-linen, Sen kuin ansaitsin, kärsei hän.Rangaistusi' wälttäxeni.
14. Mailma, todistuxeni Nyt kuullenmielees paina: lEsus on rakkaudeni, D-manans pysyn aina. Mix' ei myös kelpaa

sinulle Muotonsa kaunis minulle, loll'kuolemasi' mun päästi?
15. Tai Karitsa mull' kaikkia On kau-

nemb' ihmisiä; Eip' katsele hän korkiaa,
H Waan
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Waan etstj syndisiä: lEsuxest' eriäpi se Kuw
hurffaax' luulee itsensä,Syndisij'paremmaxt.

16. Kuins olet rikkauden ain', Nijn
ZEsu! mull' on kyllä: Kuin sulla sydä-
men' on main, Eip' mikan waiwaa sillen.
Ei piru, syndi mailma Tästedes pauloi-
hins mua saa, Sill' wapahdat mun sinä.

17. Sun ristis-muoto ainian Dn omai-
suuden' suurin: Sun pilkkas suurin kun-
nian' Ia kaunistuxen' juuri: Mua weres
tukee, puhdistaa, Ia suojaa waaroist' kai-
kista, Wajotesam siihen.

lB. Mull' ainoon ilon lainaapi, Sun
sywä sielus-waiwa, Elämänkuollos andcia-
pi, Ia suojan kylki-haawas. Mun tähten'
olit kirous, Sijs olet mull' nyt siunaus,
O kaikkein kaunein lEsu!

19. Mull' armon-istnin ristis on, Sun
kruunus kaunistuxen, Sun kaswos owat
auringon', Sun pijnas wirwotuxen', Sun
lihaö on mun ruokani, Sun lämminweres wijnani, Sun helmas lepo-sian'.

20. Kuoletta itses sinä soit, Elären
kansas aina. Täytetyn wihan-maljan joit,
Mull' Jumal' armoo' lainaa. Hän sinun
tuffaan heittääpi, Waan minun hädäst'
päästääpi, Ia kruunaa autuudella.

21. Woitolla sotas päätetään, Korkenet
kaikes Samasa sinä pidetään

Kuin
4) Eft. 52: 13.
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Kuin Isä, kunniasa: Sill' kuollon olet
kaatanut, Ia syndim' pojes kandanut.
Siunattu ole lEsu.'

22. Sull' hallelujah minä myös, Sunmuiden kijttäis' laulan, Edestä lunasturen-työs, loll' kaikest' pääsim' paulast'. Ju-malan rakkaall' Pojaall' sull', Kuin teu-rastettiin ristin puull', Haluisest' annansuuta.
23. Rienn', lEsu! wiemään kotiaNimelläs kaunistettu Uloswalittu morsianSun pukuus puetettu. Ah tule! Hengi

sanoopi, Nijn morsian myös anoovi.Sijs tule, lEsu! Amen.

W. k. G ihminen, afattel' aina, ?c.

Uut' Hengen walkeudes, D lEsu! tutkin
'I täs> Ia svwäs hartaudes Pijnaas
Gethsemanes. Suo yxinkertaisuutta. Ett'ristis salaisuutta Ustosa tundisin.

2. O! kuinga sielus waiwas Waikiastäändelet! Kuing' surkiasti aiwan. Käsiäswäändelet! Kuing' sinne tänne menet, Etkuiteng' yhtäkänä Woi löytää lepoa.
3. Waellat pimeydes, Sielusas ahdi-stett', Et lohdutusta löydä, Ratk' oletpij-

rltett' lulmalda kuolemalda, Ia kaikeld'
kauhialda loukolda helwetin.

H 2 4. Sua
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4. Sna hätä Misteli, Nijn kowin huu-

taisas: Sua kuorma rasitteli, Nijn maa-sa makaisas: Sua wiha poltti tosin, Kost°
weri ulos wuosi Sun kaikest' ruumijstas.

5. M' syndi ansaitseepi Jo kadotuxen
meill'; Sijs sitä langenneepi Kaikkien syno-
dein pääll', Kuin joskus tehdyt owat;
Nyt nijden kosto kowa Suld' kuiteng' kär-
sittiin.

6. Synneistän' murhe suuri Sun maa-
han wajotti. Ah! Isän wiha juuri Sydä-
mes haawoitti. Engelein kaikkein HERra
Engelild' tällä kerrall' On lohdutettawa.

7. Täs' pohjattoman meren Nyt saan
mun eteeni, long' ei sywyyden määrää
Löyd' ajatuxeni. Lapsellisest' jos tätä
Ei uskota, nijn wetää Mew järki pau-
loihins.

8. Hämmästyrisän aiwan Täs' tutkin
armoas, Ett' tahdoit tämän waiwan Näin
ulos seisoa Edestäm' Luoja kuoli: Me
raukat tuskin huoliin' Sijt' händä ylistää.

9. lost' oikein saisin nähdä, Mun si-
nua waiwanneer', Ett' kärseit syyni täh-
den, Ia mun sua surmanneer'. Ah! pai-
na sydämeeni, Ett' minun edestäni Nyt
sinua rangastijn.

10. Sun suurta rakkauttas Aut' oikein
tutkisin, Ia päälles langennutta Myös
pilkkaa muistaisin: SU' muistos pidit nn-
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NUN, Kost' synnin kuorma sinun Nijn
raflaasi' rasitti.

11. Muut' palkkaa en woi andaa, Ki-
wustas hirmuisesi; Sijs tahdon sullen
kandaa Mun sydämeni täst'. Ah! ota,
Sulhaiseni! Tai palkka mulda pieni, Suu-
resta waiwastas.

12. loll' paikall' kärseit sinä, Siell' le-
pään ain', sill' siell' Wahwistun jalost' mi-
nä. Kuin peura lähtehell'. lälkehen lu-
nastuxes Ratk' runsaan lohdutuxen Ain'saan Gethsemanes.

IZ. losk' mailm' näkis mitä Sijt' ilo
nautitaan, Gethsemanes ett' hikees We-
ristH tutkitaan. O mingä sydämemme
Ain' woiman käsitämme Pyhästä were-
stäs.

14. Sun weres, ruoka taiwacm Ra-
witsee sielua. Se autuas on aiwan, Kuin
sitä maistaa saa. Ett' sanaU' mahdan sa-
noo': En paradijsij' ano Muut' kuin
Gethsemanen.

15. D! kuinga lohduttaapi, lEsuxeslöytyy' wiel' Ia että sielu saapi Sam-
muttaa janons siell', Ia Wapahtajatan-sa, Kuin parast'armastansa, Alati puhu-
tell'.

16. O armoo'! ussos tietää Pois syndij
stetux', la, kuin on tunnoll' hätä, Lepo-

hon
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hon autetnx,, lEsuren yxin luottaa Kuo-
lemahan, ja woittaa Sen kautta kaMsa.

17. O lEsu! apus lainaa, Kuolemaas
muistamaan. Mua heikkoo' wahwist' ai-
na. Saat' sydän palamaan. Unhottaa älä
salli, Ruing' sinä sangen kallijst'Mun olet lu-
nastan'.

18. Mielestän' on kuin mulda Mailma
kokonans. Pois tieto, arwo, kulda, Tur-
huuden kaiken kans! En tahdo enämbätä,
Waan lEsust' yxin tietää, Kuin minun
iloittaa.

19. Sua Jumalaa ja miestä, Sun lu-
nastuxestas Nyt kijtän sydämestä: Päänkärmeeld' rikoit' taas. Sull' kijtos päästä-
mästäs Mua synnin ikehestä Myös san-
gen raskaasta.

20. Sua langeen, Karitsata! Sijs kun-
nioittamaan, Mistyst' korkiata Sinulle
kandamaan. Suo hengen waiwaisuutta,
Ia uslon rohkeutta, Sua auxi-huutaisan'.

W. k. Rmng', IKsn, sielns, ssdamcs, ,c.

Bjl>yt tutkimaan, o syndinen, Ahdistust'
' sitä suurta rienn' Ia sielun waiwaa

sywää Gethsemcmes jong' kaikkein Edestä
karsti syndien Sun Wapahtajas hywa
Iloo', Lepoo', Lunastusta, ParannustaHaawans tuowat Sinull' ain', ja turwas
vwat. 2. Pal-
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2. Palwelit muinen pirua, Waan RE-

fuxen nyt sinua Suo sylijns ottaa jäl-
lens. Kyll' auttaa moi ja tahtoo hän,
Rukoile händä itkeen: 3lrmahda lEsu!
päälleni Saata minua Puhtahaxi, Au-
tuaxi: Sillä aiwan Suuren tähten' kärseit'
waiwan.

3. Kijreestä kandapäähän ast' Tähtem-
me tuli kauhiast' Ruumiinsa pijnaturi,
Haawoista wuosi werens kans, Nijnkuin
karitsa tullesans Nistillen naulituxi. Ku-
kin sijs kuin Halajaapi, Tulla saapi
Wapchaxi; Synnin, pirun woittajari.

4. Wäns kannoi kruunun piikkisen.
Sielunsa wihan tulisen On tundcnut ja
karmaan Mielelläns meni kuollohon.
Kärsinyt pilkkaa paljon on, Ei tussaans
kukan arwaa. Et its' Tarwits' Syndeis
tähden Maxoo' tehdä, Nyt wain, rieten
Tule, langee Pojaan eteen.

5. Sill' hän on päällens ottanut Kaikk'
syndim' ja nijn maxanut, Ett' wiha lauh-
tui sijta. Me olem' pirust' wapahat, Ettei
hän päällem' kandaa saat', Eik' orjuudes
meit' pitää. Armaan'! Rakkaan'! Ota
sydän, Mkax' pidä Wnas edest', Ko-
wast' myös sun kuollos hädäst'.

6. Kumg' taisit, lEsu makia! Auttaa-pes orjaa kuriaa, Sellaisen pijnan kestää?
Mix' lamvaitas niin armahdit? Ia heidän
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puoleens katsahdit Kaikesta sydämestäsi
Sun on kuollun' Ia mun hätän' Pii-naan wetän', Hywäxeni, Kaikest' waarast'
päästäreni.

7. Näin minua rakastamastas, Ia suu-
resi' armcchtamastas Haawoilles suuta an-
nan, Joit' syndeim' tähden käsihis. Sun
kylkehes ja jalkoihis TääU' sait ja wielä
kannat*). Korjaa Minua, Sulhaisenil
Sydändäni Hädäst' auta Kuolemas jaki-pus kautta.

8. Aut' että kuollos kipiä Ia pyhä weri
hikes jää Mun mieleheni aina. Sowitta-
waisest' werestä, Punaisesi' haawais nes-
teästä, Mull' uusi woima lainaa. Että
Tätä Mieles pidän, Muistaa pyydän
Myöskin muita Sinuld' ulos seisotutta.

W. k. Rnmg' Msu! sielns, ftdsmes, ?c.

Sijt' ole, lEsu! kiitetty Armostas, kuin
on näytetty Meill' syndisille suurill'.Auttaxes asiatamme Sun päälles puit li-

hamme, Ia kärseit paljo juuri. Waiwaa
Aiwan Suurta näit, Työtä teit, Minun
tähten Werihiki sinust' lähtee.

2. Kats'! kuinga weri tungeepi, Ruu-
miista runsaast' juoxepi. Ah sielun wai-
waa sywää! lost' kowin huudat maatenmaas,

*) loh. 20: 27. Ilm. K. 1: 7.
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maas, Mun kirousta»' kandaisas; O lE-su sangen hywä! Weren Meren Annat
juosta, Sill' mun ostat, Parannuxen
Mullen tuot ja pelasturen.

z. lost' hartaast' tätä armoa Ylistäisin
ja neuwoa, long' piti lumaludes. lost'

kukin weren' pisar' ain' Sua taidais kijt-
tää edest' tain Ratk' suuren rakkaudes!
Waan sä itse Mahdat tietä, Kuinga tätä
Tekemästä Epäuskon- nytkin estää.

4. Kyll', lEsu! itse näet tääll', Kuing'
heikko minä olen wiel' Pysymään sinus
aina. Sen tekee etten köyhänä Wiel' ole,
ratki tyhjänä; Sijs sijhen armos lainaa:
Kaikill' Hetkill' Isotaxen', Himoitaxen'
Pyhän Weren Meildä wirwottawan pe-
rään.

5. Nijn huono kuin nyt olen täi" Kui-
tengin langeen etehes, Ia armoo' suldapyydän. Nijn armahda sinuas sijs, Mi-
nua kätke haawoihis, long' edesäs täs
löydät. Katso Heikkoo, Sinun weres Jo-
ka erä Anna täällä Wuotaa minun sie-lun' päälle.

6. losl' werihikes heikkoa Mua tukis,
ristis kuolloa Alati muistamahan. losk'
sisäll-ottais mieleni Se weres, kuin mun
tähteni Kärseisäs wuosi maahan. Joka
Aika Pitäreni Mielesäni; Mitkä kowat
Kärsityt suld' kiwut: owat.

7. Mua
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7. MUN köxhar' tee sxndiser'. Ainoap"

minull' näytä tiex', Sun ristis ääres
Siell' arMoo' waiwmsuudesan' Ia kaikeö
surkeudesan' Rukoillen lakkamata; Sillä
Sinä tahdot säästää. Minun päästää
Kaikcst' hädäst'. Sinunkuollos hädän edest'.

8. Nyt itse huolda pidä taas Minusta,
omaisuudestas, Kuin weres päälle luottaa.
Niin huonona kuin olen täs', Kuitengin
olen weresäs Ostettu wapaax' totta. Että
Sinä Waiwaa nähdä Tahdoit tähden
Syndeini; Sijs on omas sydämeni.

9. Ah! kylki haawas sisälle Ia sydä-
mees nyt kätke se, Mun Wapahtajan'
hywä. lost' rukouxen' kuulisit Mua
waiwais palkax' tekisit, Sun sielus mur-
hest' sywäst'! Wereen Pyhän, Terweyden
Wirtaan, pyydän Wajotetux' Aina tull',
sill' prijssotetux'.

10. Ryt amen! käykön se nijn wain,
Tai armo armahalles lain', Werelläs
kaunist' sitä: Ett' pugusansa iloisans Tai-waasa kaikkein pyhäis kans Hää-päiwääs
mahdais pitää. Kaikki Ratki, Nyt ja ai-
na, Kipus paina Sydämeeni. Amen! tule
Sulhaiseni! .

W. k. Jolla raitis ruumis on, x.
pjinaas rastasta Tutkiaxen' otan.

Armos
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Armos apu taiwaasta Minull' sijhen tuo-
ta. Näytä, lEsu leppiäs! Minun sy-
dämellen' Ristis muodos itsias, Ia tuing'
kuolit täällä).

2. Werihikes ilmoita, Ia sun ruoskitu-
xes, Ristis kipu osota, Ia sun kruunau-
xes; Kuingas tulit pijnatux' Wihald'
polttawalda, Kuinga wihdoin waiwatur'
lulmald' kuolemalda.

z. Pijnas woimaa kaikkia, Hedelmää
ja syytä Anna minun oppia, Aina nau-
tit nijtä. Synneilläni myöskin sull' Wai-
waa saatin minä, Armoo' toimittaaxes
mull' Kuiteng' kärseit sinä.

4. Suo, ett' kowa pijnas kautt' Peh-
miäpi sydän. Sinun sowindotas aut' It-
kien ett' pyydän. Saat mua köyhäx' syn-
disex. Etten töihin luota. Wäärä turwa
sillisex' Sydämesi' poisota.

5. Usko minus waikuta. Turmaan
päälles auta. Hurskailta, lohduta Kal-
liin kuollos kautta. Lain olet täyttänyt.
Duomion poisottan'. Lunastuxen löytä-
nyt. Rauha meille tuottan'.

6. Auta, lEsu! lujasti Sijhen luotta-
mahan, Dstetures wahwasti Itseen' usko-
mahan. Ettei laki, kuolema, Syndi eikä
satan Haawoittaa mun tundoon saa, M'
mua maahan kaataa.

, 7. Sie-
Gal. 3:1.
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7. Sielus murhell' lakij' est', Ettei ah-

distaisi. Haawoisas suo ijäisest' Hywän
turman saisin. Sinun kuollos haikia Mi-
nun wirwottakon! Sinun weres ruskia
Minun puhdistako»!

8. Kaikki kaikis ole mull', Wäpahta-
jan' kallis! Anna sielun' wapaar' tull'.
Länget' älä salli. Ole walkeudeni, Pai-
menen' myös rakas, Ia mun warjelureni,
Kuningan' myös waka.

y. Rakkaudes makia Rakkautees jäl-
lens Waatikon mua kuriaci, Ia sun seu-raas täällä! Asleleillas täydellä Mielell'
käydäxeni. Horjuisani werellä Peitä ri-
koxeni.

10. Hengelläs josl' armosas Nijn mun
wahwistaisit, Ettei muld' sua synnill'
taas Ristiinnaulittaisi. loist' on weres
wuotanut, Pyydäisingö nijtä? Ei: joit'
olet maxanut, Karttaa uffos pitää.

ii. Kaikest' tahdon mielestä Kijtoxen
sull' tehdä, Sinun weres edestä, Kipus,
kahlees tähden, lokaitsest'haawastas, Dr-
jantappuraiftst Kruunustas, sun pilkastas
Myöskin monellaisest'.

12. Wielä lunastuxestas Ota kijtos
mulda, Purpuraisest' waatteestas, Kuin
on kannett' suloa: Kuollosas myös ras-
kaasa Meille laittamastas, Taiwaan wal-
dakunnasa, Iloo' autuasta.

13. Ku-
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iz. Kumartaa saamm' sinua Pyhäis

joukos siellä, Weljexem' sua kutsua Rie-
mull' ijäisellä, Kruunum' etees heittää
yynn', Sullen lakkamata, Joka tähtem'
surmattiin, Kandaa kunniata.

68.
W. k. Ihmisen lnondo turmeld' on?c.

sWull' olet kaikkein suloisin, Mun lEsu-
xeni! täällä; Alati katsell' tahdoisin

Uikosa sinun päälles. Werinen pukus
koria Sisällen otti minun. Mull' ombiweres makia, Kuin ristill, wuosi sinust'.

2. Hää-päiwäs wHist' oli se, Mun We-
ri-Sulhaiseni! loll' kannoi pukuu' meris-
tä, Ia maxoit edestäni. Kosk' oli weres
kallihin Jo tullut lalketuxi, loll' Isä le-
pytettihin, Nijns tulit haudatuxi.

3- Hämmästyn, lEsuleppiäs! Ettan-
dan' olet sinä Naulita ristill' itsiäs. Aut'
ymmärräisin minä, Kuing'sydämes meit'
rakasti, Kost' nijn sun wuosi weres. Ha-laisit sangen hartaasti Lunastuxemme pe-
rään.

4- Ah! ota nyt sijs kiitos täst', Mun
rakas auttajani! Ett' kuoleman wiel' site-
hest'. Lunastit sieluani. Ijäti, Ilrmaan'!
olkohon Sijt' nimes korotettu, Ett's otit
minun armohon. Kuin' olin kadotettu.

g. Kyll'
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5 Kyll olen tosin mahdotoin, Sinulda

armahdettaa; Ia aiwan ansaitsematoin,
Sinulda rakastettaa: Mua ristis kuiteng'
rohwaisee Sun weres turwamahan, Ia
lEsus-nimees kultaiseen Mnäns luotta-
mahan.

6. Ruskeista weri haawoistas Aut' että
kerskaan aina. Rastaista sielus waiwoist'
taas Lohdutus minuU' lainaa. Se pii-nas kuin sinulda on Kärsitty rakkaudes,
Mull' autun' ajas andakon Ia ijankaik-
kisuudes. '

W. k. Rning' IVsu! sielus, sydämens, ?c.

Npt, mielen', älä hajonnu, Tutkimaan
autuutt' kokonnu Ansaittuu' lEsurel-

das. Kuing' puolees katsoi lemmesä,
Maatesas syndeis weresä, Turmeldu
pahuudeldas. Muista Lahjaa, longa an-
noi, Kuin hän wannoi, Että wielä Sinun
kuolleen piti elää.

2. Mun hämmästypi mieleni, Katoo<
wat ajatuxeni, Kuolemaas tutkeisani; Ia
kunniaa kuin haawoistas Loistaapi nijn
myös naarmoistas, Ussosa katsoisani. Et-
tä Sinä Hädäs olit, Kiwus kuolit, Se
muld' rieten Sydämeni tygös wetää.

3. Ia keng'ei hämmästyisi täst'. Ett'
rak-
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rakkaudesta wäkewäst' Mailmaan astuit tä-
hän? D werratoinda rakkautt', Kuin si-
nun taiwaan korkeutt' Kehoitti jättämä-
hän! Ia tääll', Maan pääll', HäpiällistH
Häwäistystä Karsimahan, Kuolemaan
myös menemähän.

4. Nyt jällens ylös nostuas Hartaasti
pyydät käändää taas Sydändäm' pensiätä'
Rukoilet meidän edestä, Rakkaasta huu-
dat mielestä: Tygöni riendäwätä Nyt en
Ketän Ulosheitä, Mutta näytän. Että
totta Armoon tahdon hänen ottaa.

5. Mun yhdex' esimerkix' sijt', O lEsu
Christel asetit, Ettet pois heitä ketään,
Ehk' tulee synnin kuormalla, Kost' hän
wain mielell' hartaalla Ilmoittaa sinull'
hätäns. Sillä olet Sowittaja, Armah-
taja lokaitsell', Kuin suld' armoo' ikä-
wöitsee.

6. Iloiten hiljaisuudesan' Sun armoos
Ihmetellä saan, Ia kijtän sua sen edest'.
Ett' langetesan' etehes Ia turwatesan' we-
rehes Mun sielun' päästit hädäst': Ett'saa Woimaa Wielä sydän Terweyden
Lähtehestä Wuotanesta nestehesta.

7. lost' kaikki woisit ussoa, Kuing'lE-suxesa lepoa Ia iloo' löyttään alat'! lost'
wäin autuutta tutkisit, lohonga siellä
pääsisit, WiW sydän palais. Äänens,
Werens, Nijn myös haawat Lohdutta-

mat;
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wat; Rauhan tuottaa, Että ristins päälle
luottaa.

8. Immanueli makia!Kuin rakastit mua
kuriaa, Kuolemaan asti aiwan Ijäti kij-
tän sinua, Ett' wapahtaaxes minua Nijn
monen karstit waiwan. Kuule! Tule!
Minull' aina Turwa lainaa, Muistos kal-
lis Mielesän' ain' olla salli.

9. A ja O olet minulle, Rauha ja le-po sielulle, Ia mitä taidan pyytää. Suo
hengen waiwaisuudesa Sua tawararens
sielun' saa, Nijn ei muld' puutu mitään.
Heikkon Mun on Lohdutuxen' Lunastu-
xen'; Jota lisää, Ett'on sinus Jumal'
Isän'.

W. k. Vlet sielun' ilomen 'c.

humalamme kansa ratk' Sopikat syndiset
kaikk'. Nähkäät Poikaa, Kylkeäns,

Kruunuans ja käsiäns.
2. Laittakat myös muita tänn', loill'

on halu totinen, Heidän Wapahtajans
kans Yhdistyä kokonans'.

3. Keng'nyt juoxis julmahan Epäu-
skoit' waarahan? Dlkam yxinkertaiset.
Juuri lasten kaldaiset.

4. Järki fangix' ottakam, Ristillen
hand'
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hand' ajakann Pienet lEsus kaikistaAutmmmiri

> 5. Hänen köyhyydestäns me, Jos wain
köyhät olemme, Rikastum' ja awaran
Saamme taiwaan tawaran.

6. Joka wastaanottaapi Mitä lEsusandaapi, Puutoxen ei ylitse Walittaa häntarwitsee.
7. Roka niinkuin syypää suur', Au-

tuutt'mailla, pelwoll' juur' Etees, lEsu!lanMpi, Elämään hän nouseepi.
8. Joka tundee että hän Dmbi suurinsyndinen, Ensimmäisnä laittaan se Syn-

neistänsä päästettää.
9. Näin meill' synnin tunnosa Ain' on

etu armoja, Christust' taidam kultaistaIhmisilo myös julistaa.
10. .Kaiken alaspoljemme Oman hur-ssaudemme. Syndisildä Karitsa Kunni-ansa yrin saa.
11. Kosta ristin tygö me Edes wiedään

Hengeldä, Puhtaax' pestään pyhällä Wa-
pahtajan merellä.

12. lEsust' kohtelemme jäll' Nijnkuin
morsian ylkäans tääll', Palamilla lam-
puilla, Pyhyyden myös pugulla.

l3. Etsikäm sijs lEsusta, Kaikest' köy-
häsi sielusta; Kiwux' meille olkohon, Josmeis hitautta on.

I 14. Wal-
?") Match. 11:25.
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14. Waldikallans, kosta se Meitä kos-

kee, tulemme Armoitetux' autuast', lohda-
tetux' loppuun ast'.

15. Niin me joka ihmisell' Taipunun-
na taidam' wiel' Etuisax' sen tunnustaa.Että kuullaan Christusta.

16. Joka seuraa Karitsaa, Autuaxi tul-
la saa, Ia sitt' pyhäin seurasa Ijät' iloit'
taiwaasa.

W. k. V Msn Christe wiatom, ,c.

Makahda hartaast' itkemään, O minun
kowa sydämen'! Katsele misa rastansaWapahtajas on waiwasa. >

2. Hän duomareilda kuullut on Jo
kuolemansa duomion. Ristinsä puut' nyt
itse hän Kandaa teloitus paikallen.

3. Hän ulos käypi pyhistä Sidottu
kchleill'käsistä, Ia ristin puulla pyhäsä
Myös rasitettu seljäsä.

4. O keng' ei lijkuis itkuun sijt'? Ett'
pojes wiedään tasä nyt Jumala murhait-
ten kans. Ristille lyötää kohdastans.

5. Wihdoin hän sangen suuresa Ehtijfti
surkiudesa Paikalle, jolla aiwoit he Pois
ottaa händä päiwildä.

6. Siell' hän sitt' ilman katketa Pidel-lään laupiudeta, Lykitään, maan heite-tään, Ia ristijn kijnni issetään>
7. Ah!
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7. Ah! kipuu' ruumijns waiwoista Nyt

tundepi ja haawoista, Surkiast' itsiänsäwiel' Sijt' waändelepi ristin pääll'.
8. Ah kuule sielu! kuinga täs' Hän ru-koile sun edestäs. Ah katso! kuinqa kau<nista Päätänsä alas kallistaa.
9. Sentähden tälläisehen hän Itsensäannoi orjuuteen, Köyhiä että tämän kautt'Sieluja olis auttanut.
10. lotk' murehtien syndiäns Tääll'wäändelewät käsiäns, Ia lain alla suun-sa Makaawat^ihdistuxesa.11. O syndmen, kuin lohdutust' Nyt

halajat ja wirwotust', Sun syndis ICsuspyhällä Jo maxanut on werellä.
12. KSing' taidaisit sitt' sinä tääll' Senpäälle todell' ajatell', Ia et lahjoittaa

kaikkia Sydändäs hänell' kuriaa?
13. No, jos nijn pahoin olisi, Etteimuu kukaan käannyisi Wapahtajani puo-

lehen, Nijn minä kuiteng' teen sen.
14. Mitä se wchingoittaapi, Jos mail-ma mua pilkkaapi, Kost' minua, lEsu!werelläs Tääll' ilahutat joka ties.

W. k. lunr' hanaasi' mailmast' tästä, ?c.

D rakkauttas, Christel Keng' käsittääpisen? Edestä wihollistes Ett' säästähengeeskän; Waan menet kowaan juuri
I 2 kuo-
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Kuolemaan mieluisesi': Arwamattomast'
suuri Rakkaus loistaa täst'.

2. IhmW' rakkaudest' Weljexi tulit
meill' Sun taiwaast' korkeudest' Köyhyy-
teen suureen tääll'. Nijn suuren pilkan
kannoit Kaikilda, että he Nimexi sullen
annoit: Syndisten ystäwä^>

3. Se nimi pandu sullen Kuitengin ilon
tuo Ain' syndiselien mullen, Sill' sen wuox'
minun suot Ussosa aina ottaa Ristilles pako-
ni. Se linna kaiken totta Karkottaa pelkoni.

4. Asetit sinun isäs Jo wihan tulisen,
Sun maxos täydellistr' Wahwistanut on
hän. Hän sowitettiin tosin Sill' weri
hiell' taas, Kuin siunatusta wuosi Maan
päälle ruumijstas.

5. Sull' julman waiwan teki W' liek-
ki tulinen, Jumalan wihan liekki, Polt-
tama, hirmuinen: Angaran tuskan alda
Walitit maaten maas: Helwetti kaikial-
da Ahdisti sieluas.

6. Ah! kuing' sua angarasti On fyndi
painanut, Kuin kandapäähän asti On kij-
reest' wuotanut Sun weres kedon päälle
Ia alas tiukkunut: Ett' puhdistust' muld'
täällä Ei olis puuttunut.

7. O suurta rakkauttasi Nijn itses
alensit, Ett' sua on engel' auttan, Lohdu-
tust' saamaan nyt. Nijn suurta ahdistu-

sta
*) Matth. 11: 19.'
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sta Mun kärseit tähteni, Surustas loh-
dutusta Ain' käsittäxeni.

8. Fangiri menet sinä, Sua nuorill' si>
dotaan; Sill' päästön fangi minä Mun
siteistäni saan. Mull' suowat wapauden
Sun kahlees totisesi', Sijs pysyn rakkau-
des Siteisä ijäisest'.

9 Duominnut kowin sinun Myös itse-
kukin on: Sen kautta päästit minun Ald'
kowan Duomion. Wiel' karstit panetuxen
Ia pilkan kauhian, Sijt' sinus wirwotu-
xen Nyt saan ja kunnian.

10. ST' purpurall' jong' kannat Ia
hameell' werisell' Nyt wahwan turman
annat Minulle syndisell'. loll' tulit pilka-
tuxi Sun waldikallas taas, Sill' tulen hal-
lituet Sun waldakunnasas.

ii. Ah lEsu! mingälaisell' Suakiwuw
waiwattijn, Kuin orjantappuraisell' Pääs
kruunull' kruunattiin? Koft' armottomasi'
sitä Sisälle painoit he, Nijn otit ystäwyy-
tees Mua suurta syndistä.

12. Sen kruunun tahdoit ottaa Mun
kunniareni: Hääpäiwäs tämä totta On
ollut, Mani! luur' oli kaikkein edest'
Sun ilo päiwäs Ett' sill' mun wa-
paax' hädäst' Ia omaxes myös sait.

iz. Sua, IE su! minun tähten' Ruo-
skittiin kauhiast', Ett' seljästäs on lchten'

Kmkk'
W. 3: n.

"

>
'
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Kaikk' nahka surkiast'; Ia koffas luita
myöden Jo olit hosuttu, Nijns ristin pääl-
le lyödään Alasti riisuttu.

14. Waljulla, weristetyll' Ruumijlla
riput siell' Peräti läwistetyill' Käsillä,
jalwoill' wiel'. Sun kallis weres wuotaa
Rakkaudesta täs'. Six' kuin mun jällens
tuotat, Mua etsit weresäs.

15. Sitt' synnin-päästöö' anot, Ia ar-
moo' pyydät' meill'. Isälles hartaast' sa-
not: Ann' andex', Isä! heill'. Sijn' tilas
muistit sinä Myös syndist' minua, Sill'
muiden seuras minä Waiwaisin sinua.

16. Mua muista, lEsureni! Kuin wal-
dakunnasas Rukoilet edestäni, Muun mo-
nen seasa: Kuin minun tulee kuolla,
Mull' puhu sana st: Tänäpän' kansan'
«lla Saat paradisisä

17. lohannexelle sanot: Nyt katso äitiäs.
Muld' sijnä samas anot: Kats' lEsust'
lveliäs, Koff tundos peljättaäpi, Ia katso
ristiä, loll' Karitsa pois wiepi Mailman
syndiä.

18. Mua suurest' kauhistaapi, Kost'
Wälimiestäni, Helwetti ahdistaapi, Ett'
huutaa tähteni: Mix', Jumal olet minun
Nijn xlön andanut? Lohduttamata sinun
Tyköas ajanut?

9. Sijt' sanast': minä janoon, Iloita
mahdamme, Sen rakkaasi' ulossanot Sy-

dä-

134



lEsureN Rarstnnsestä
dämest' kohtaamme. Nijn mun myös au-
tuuttani Himoitset hartaast' wiel'. Aut'
hamaan kuolemaani Sua ikäwöitsen. M'.

20. Haikk' täxtett' on, Me suloa Sen jäl-
ken kuulemme: Sen sanan kaikkee' kuldaa
Kallijmmax tiedämme: Nyt wihan la-
kautit, Täyttäisäs lakia; Ia tulest' minua
autit, Kekälest' kuriaa.

21. Tehtyäs kaikkee' tätä Mun kunnia-
xeni, Nijn wihdoin sinun päätäs Kallistat
puoleeni. Tain nöyrän pyynnön kannat
Sun isäs etehen: Mun hengeni nxt annan
Isani kätehen.

,22. Maa täja järiseepi, Halkewat wuo-
ret kans. 3luringo pimeneepi Myös kirk-
kaudestans. Sijs sydän kuin ei huoli Sen
ylitp itkiä Ett' lEsus tähtem' kuoli, On
kowemb' kiwiä.

23. Wiel' oli sydämelläs Kärfittäwänäse, Ctt' kylkes teräwällä Awattijn keihäl-
lä. Wedesä kuin sijt' wuosi Ia pyhäswe-
resä Synneistä peson tosin Nijn sain kuin
lähteesä.

24. Syndeini welka tyynni Sen kautta
marettijn. Sijt' ustoll' pitää kijnni, Mi-
nulle kastettiin. Sijs usson, lEsu! auta
Mun epäustoan'. Suo woimaa weres
kautta Sydämeheni saan'.

25. Mun kärsikirjan' oli Synneillä täy-
tetty, Waan ristijn, kostas kuolit, Se

ombi
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ombi isketty: Sen- usson pyhäll' werelr
Myös puhtaax' pihityx'. Ia rikki samall'
eräll' Kokonans rewityx'.

26. Wiel' usson suljetuxi Syndini hau-
tahas. Nijn rauhaan autetuxi Sun kaut-
tas tulin taas. Kuin oli lewähtänyt Sun
ruumijs waiwoistans. Nijn jällens ylös-
menit Haudasta woiton kans.

27. Taistelet tuonen kansa, Woitetur'
tulee tuon': Sen sidot kokonansa, loll'
kuollon walda on. Sulo' helwett' fängi-
tahan Ia kuollo kauhia; Sijs woiton
kannetahan Suld' kruunu koria.

23. Nyt olet, Lejon ludast'! Jo woi-
ton pitänyt; Pois olleen wastaudest' Meill'
rauhan löytänyt: Its rauhan Päämies
sinä Tääll' olit rauhata, Ett' sielun rau-
hast' minä En jäisi osata.

29. Sua kärme pistää kyllä Waan
sinä kohdastans Pääns rikot, ja mun sil-lä Pelastat kidastans. Ei tarwest' jäädä-
xeni Syndein orjaxi, Weresäs päästesäni
Kaiketi wapaaxi.

30. Wapahdit puuttumata Mun hädist'
kaikista, Ei duomio mua saata Eib kuollo
kauhistaa: Tähteni kirouren Jo olet kan-
danut, Waan minull' siunauxen Ia au-
tuun cmdanut.

31. Ia kuin on syndin' tulleet Sinulda
maxetux', Nijn hursscmdes mullen Saan

lah-
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lahjar' annetur': Sun kansas karsein,
kuolin Haudasa makaisin, Kllolleista nos-
nut olin, Ia astuin taiwmsijn.

32. Sellaisest' rassahasta Sun työstäs
palkares Nyt tahdot ainoastans Sieluniomares; Sydämen' huonehexi Ryt tahdot
rakkahast', long' sowittamisexi Nijn kar-
stit raffahast'.

33. Nijn ratki werisenä, SyndisnH hä-jynä, Saastaisna, ynsiänä, Kuin ain' on
ollut fe, Sydämen' sijs täll' kerrall', O
lEsu! etees tuon: Händ' kuiteng', rakas
HERra! Nyt ota armohon.

34. Se herais wihdoin kurja Pahuut-
tans tundemaan, Ia tilacms sangen nur-
jaa Kiwulla suremaan: Armchdeturi ha-
laa Ia hartaast' anopi, 2lsumuxexes alat'
Itsensä tarjoopi.

35. Häpemään joudun aina, Koff' mi-
nä muistan sen, Ett' sulasi armost' lai-
naat Mull' kaiken autuuden, Ett' minä
kaikkein suurin Syndisten seas tääll' Wa-
pahtajaren' juuri Sun kutsua saan wiel'.

36. 2lh lEsu! kuing'sua sijtä Kijto-
xell' ylistän, Ett katkaisit mun siteen',
Kirwotit synnistän', Lunastit, woitit, pää-
stit, Wapahdit sieluan', Ett' perij' ijäisesti
Sun waldakundaas saan.

37- Sun werihikes edest' Nyt ota kijtos
muld', Ia kaikest' sielunchädäst Kuin kär-

sitt'
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sitt' ombi sulo', Wiel> kahleit kärsimistäs,
Häwäistyst' haawoj' kans, Ia laist' päästä-
mästäs Mua wapaax' kokonans.

38. All' ristis, wertas saamas Suo a-
lat' seisoisin, Epäillen walittamast' Ett'
kerran taukoisin; Ahdistus kaikk' poisota
Ia murhe mielestä: Ann' sydämehen wuo-
taa Lohdutus werestä.

39. Sun ristis, lEsu! yxin Mun ilon
olkohon. Muut'kaikki hyljätyxi Sun täh-
tes tulkohon. Rististäs ajattelen, Rististä
puhun täst'. Mua ristis lohduttelee Nijn
nyt kuin ijäisest'.

40. Jumalan Karitsalle, Sull',Mäm'
makia! Ylistös kaikkialla! Ia korkein kun-
nia! Meit' ostit, meidän HERram: Sunomas olemme: Wiel' kunniasa kerran
Sun kansas kijllämme.

W< Senrttknnda iloitse, ?c.

BM', lEsu! kijtos sull'! Joit' olet teh-
nyt mull', Sydämes kiwun edest', Ia

kaikellaisest' hädäst' Kofl' tulit surmatuxi,
Kirotux' luetuxi.
'2. Sun rakkaudes suur' Mull' ihmer'langee juur': Ruoskita sinus annat, Wiel'

ristillengin panna, Edestä wihamiestes,
Sugustam' pahasi' tästä.

3. Ett'
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3. Ett' fcmgit pääsisit, Its fangix' me-

net sijt'. Et itsies wcian meit' säästät, Ald'
wihan meitä päästät. Et hengcäskän kiel-
dän', Pois kuolion ajoit pääldam'.

4. Sun weres wuotaa tääll', Siunattu
wirta meill' Lunastus sieluin edest', lotk'
olit pirun kädes. Tien', sitt' kuin weres
wuosi, Elämään lyödäm' tosin.

5. Tääll' kallijll' nestehell' Se woima
ombi wiel', Kost' meit' sill' prijskotetaan.
Ett' synnit upotetaan. Se wikam' peitte-
leepi, Ia pirun peljättääpi.

6. Sijt kallijst' wirrasta Muutoxen mie-
li saa, Timoomme rauhoitetaan, Ia syn-
nist' wapahdetacm, Meill' rauhans Ju-
mal' kandaa, Autuutta maistaa andaa.

7. Mun on juur' kaxnxt nijn: All' pirun
makaisin, Synnisä fangittuna, Tuonelda
waiwattuna; Ei tilaa pahembata, Mua
hallits' itse satan.

8. Waan keffell' syndejän' Kautt' ar-
mos heräjän; Murhedin synnin tähden;
Suot minun haawas nähdä, Sun kipus
ja sun weres; Koht' wirkoon nijden ääres.

9. Ristilles matelen, Siell' sinua katse-
len; Sijn minull' armon näytit, Pijnal-
las synnit peitit: Kuollostas sydän suli,
Ia wirwotetux' tuli.

10. Sain kylkes eteeni, Sijt' näin itseni
Wis-
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WiWi ostetuxi Ia uloswalituxi. Lohdu-
tus suottijn sijtä, Ett' taisin sinua kijttää.

n. Ustoin ett's olet mun, Ia minä
olen sun; Ehkei nijn huonoo' muuta Nijs
joilo' sua auxi-huuwan: Waan etpä ulos-
sulken', Kuin tyqös olen kulken'.

12. Nyt pidä sielun' wain, Nijn mun
käy hywin ain'. Sun weres sieluun' tuo-
ta, Suo puuttumat sinn' wuotaa. Muut'
sydändäni kiellä Etsimäsi' ruokaa täällä.

13. Waan muiden puolehen Myös,
lEsu! katsahd' tänn'; Heit' sinun armos
kautta Palwelioixes auta; Heit' .weres
wapahtakon! Ia kaikkij' parandakon!

14. Sun naulareikäs tääll' Nio silmä-
määräx' meill', Meill' kaikill' huwiturer',
Turwaxi, lohduturex'; Six' kuin nijll'
taiwaas saamme Suut' andaa ilossamme.

W. k. Roska aikani tullut ,o on, ?c.

Mistän, lEsu! haawojas, Ra kowaa
kuolematas, Joit'sielus kärsei, wai-

wojas, Ia Pijnaas waikiata, long' sinä
kiwull' hirmuisell', Werengin wuodatta-
misell', Edestan'ulos seisoit.

2. Wiheljäisyyttän' tutkies, Kuing'
aiaU' endisellä Syndiä tein joka ties, Joit'
npt kauhistun täällä, Ia kuinga kallist'

wer-

140



lEsttren Karsimisesta.
wertas yynn' Ia ansiotas tallaisin, Häjy-
sä ynseydes.

3. Nijn langeen sywäs häpiäs Sun py-
hän ristis eteen, O Wapahtaja leppiäs!
Sna kumartamaan rieten: Mua pirun
pauloist' kirwotit, Ia suuren armon oso-
tit Mull' aiwcin huonoll' tomull'.

4. Iloisell' pijnaas mielellä Ain' tutkis-
tella pyydän. Kiitollisuuden' nöyrällä
Kuolemas arwos pidän. Suuresti minä
HHpeen M', Ett's minun huonon lunastit.
Ia kuolit minun tähten'*).

5. Koit' endist' sijs ja nykyistä Johda-
tan tilaan' mieleen; Nijn tomuja sua yli-
stää Sydämen' ja myös kielen? Hengesä
sinun haawoilles Suut' annan ja sun
naarmoilles, Nijn öill' kuin päiwill' har-taast'.

6. O lEsu! mitä iloa, Nijn eläin,
saavan aina? Ming' onnen, mitä lepoa
Sen alla meille lainaat? Kost' nijnkum
heikko lammas taas Turmalla asun haa-
woisas, Kuing' autuas sitt' olen?

7. Sun pijnastas sijs sinua Ylistän kai-
ken ikan': Svdameeö sulje minua, Mua
pesköön werihikes! Sywisä minun alat'
ann' Haawoisas olla stisoisan'! Istuisin',
käydes, maates.

75' W. k.
?) 2 Cor. 5: i5.

141



lEsllxen Rärsimisesta.

W. k. Iloilkat nyt tähän aikaan, ?c.

humalan kallis Raritsa! SUN kUNNMstas
°"maahan Syndisten huonoo' joukkoaAs-
tunut auttamahan! lotk' olim' kadotuxc-
hen, Ehk' sywimbähän minä, Itsemme syös-
neet, puolehen' Katsahdit kuiteng' sinä.

2. O aiwan rakas Raritsa! Mua petosuusans kannoi. Sljs lijkuit rakkaudesta,
Hätääni itses annoit. Ia ennen salleit si-
nua Rewittää julmimmasti,. Kuins saatit
nähdä minua Hukkuwar' surkiasti.

Z. rviatoin pxhä Rttritsa.' Mun pilkkan
otit päalles, Ia maxoit nijtä welkoja Joit'
olin tehnyt täällä. Mun kärseit' rangais-
turen' kaikk', Mun edestäni kuolit: Ia
walkia pxhxxdes ratk', Punainen pijnas oM).
. 4. O Närsiwainen Raritsa! KUIN ristinpuuhun asti Kipeitä kärseit haawoja,
Pilkattu kauhiasti; Ia tosin walittamata,
Sijt rakkaus sun esti, lost' wihdoin itses
surmata Myös annoit hirmuisesti.

5. Siwiä sangen Raritsa.' SUN keritsiäs
ääres, long' woisit alas polkia, Äänetti
makaat perät"). Nijll'kuin sua tapoit
julmasti, Nyt kuiteng' armoitusta Isäldäspyydät hartaasti Ia andex' andamusta.

6. O
Kork. W. 5: 10. Eja. 53:7.
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6. O teurastettu Raritsa.' Wiel' olet hy-

wäxeni Ratk' uinut weren wirroisa Koit'
mieluisesti menit Syndisten edest' uhrip
ain'. Sun ristis on mun lippun: Haa-
woistas, weres lähteist' wain Mun autuu-
deni rippuu.

7. Sowittawmnen Raritsa.' All' wihan
olin minä; Waan tähän meidän puolesta
Tulehen menit sinä. Driaxi orjan siasa
Nyt Poika tahdoi tulla. Sijs rauhaa jo-
kapaikasa Huutawax' weres kuullaan.

8. O woitollinen Naritsa.' Pois wihollises
poistat. Menosas wiattomasa Lejonin
woima loistaa. Syndisten hywär' köyhien
Myös woittos tulee aina. Haawoihis kät-
ket itsiän': Nijs mull' mvös saalist' lainaa.

9. O kijtettäwa Raritsa.' Mailma kaikki
wiekön Sinulle kijtos uhria, Ia sinua
ylistäkön. Maas niinkuin taiwaas ylhällä
Sull' weisat' kukin tiennee: Maas tääll'
syndisten kielellä, Taiwaasa pyhäin äänell'.

- W. k. lunr' harmast' mailmast', x.
Nvt, lEsu! sydämeni Itkepi waiwojas,

Sun pijnas edestäni, Ristiäs, kuolloas.
Sun jalkojas nyt halaan, Karitsa suloisin!Aut' ettän ristis ala Lujasti, juurtuisin.

2. Sun kaswos näen kowas Hädäsäs
wal-
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waljenneex', Kuing' naarmas monet owat,
Sun kylkees auwenneex', Kuing' nauloill'
läwistettijn Sun kätes, jalws kans, Ia
kuinga haawoitettijn Sun ruumijs koko-nans. x

z. Pois weres ottaa synnin, Kuole-
masi' pääiMpi, Sydämen pesee tyynm;
Sijt' sielu elääpi: Se on mun lunastuxen'
Ia wirwoturem, Sen tunnost' wahwistu-xen Saan sydämcheni.

4. Täs' ristin muodos sinä Mull' olet
ihana, Sijt' sinun tunsin minä, SU' pi-
dän rakkaana. En sillen pelkää täällä.
Sain rauhan awaran; Rakennan weres
päälle, Kuin on mun tawaran'.

5. Mun sydämeni palaa Sua ristill'
nähdesän. Elämän löydän alat' Koft' pij-
naas mieleen' wien. Kost' weres tunnen
mieles Ia heikkos sydämes, Nijn rauhasaina elän, Turwalla joka ties.

6. Haawoisas walituxi Hawaitsen itse-
ni, Ia lukuun otetuxi Taiwaasa nimeni
Kuin sielun' kylki haawaas Kätkeepi itsen-
sä, Nijn hän on unhottawa Wiheljäisyy-
densä.

7. Suo sydän kuollos kautta Sulaapi
minusa, Alati minua auta Nippuinaan
sinusa. Muld' ota sxdameni, Se sxxsta sinun on,
Kost' menit edestäni Katkeraan kuollohon.

8. Toist' wertaistan' en luulis Dlewansyn-
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syndist' tääll': Kautt' haawais kwteng' tu-
lin Wapahdeturi wiel': Sijs tomuja mun
näet Makawan edesäs; Se mull' nyt ar-
mo tee, Mua suojaa sylisäs.

9. Aut' minua ijäisesti Haawojas ime-
mään, loist' saapi totisesti Syndinen elä-
män. Wiel' wedä sydämeni Sun tygös
Mmmin: Kipuas tutaxeni Am' tundu-
waisemmin.

10. Sun weres tawarasta Ann' minun
rikkaax' tull'. Ett' armos ainoastans Ei
hämärtäisi mull'; Waan tawall' eläwälla
Ett' haawas tundisin, Ia weres. woimaa
täällä Ainian nauttisin.

11. Nyt, lEsu! fielus waiwa Ia hlkes
werinen, SUN pyhä kxlki haawas, SUN
tuollos hirmuinen, Ia kaikki kärsimises Kuin
sulla ossut on. Ne sinun tulemisees Sy-
dämen' warjelkon!

W. k. Ihmisen lnondo tnrmeld' on ?c.

weres, lEsu armias! Kyll' minun
parandaapi: Ett' sinä olet laupias.

Se minun wapahtaapi: Ett' haawas löy-
dän ainian Minulle awatuxi. Sijt' hy-
wää kaikkee' nähdä saan Suld' minutt' ai-
woituxi.

2. Ett' armon-wirta ruslia Wuotawax'
K si-
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sinust' tietään, Sen suhteen welkaan' kmk-
kia Saan unhottaa ja hätään': Ett' pa«
kahtan' on sydän sulo', Sijn wakuuturen
lövdän, Ettäs kallista armoos muld'Pois-
ottaa koskaan pyydä.

3. Ett' raskaan syndeim' kuorman all'
Kuolemas olet saanut: Ett's itkull' olet
waikiall' Sun waiwas sekoittanut: Etts
painon alla wäsynyt Wuodatit werist' hi-
kee', Se kewändää mull' kuorman nyt,
Suloisex' tekee ikeen.

4. Ett' naulat lyötijn käsihis Joit' ri-
stin' pingotettiin, Ia uauloill' myös sun
jalkcchis Haawoja läwistettijn; Se armoo'
minull' ijäistä Ia rauhaa saarnaa aina,
Ia että tygö käymistä Alati minull' lai-
naat.

5. Ett' wiha sinun sieluas Rasitti pott-
ia wainen, Ett' kruunu lisäis kipua Myös
örjantappurainen, Ett' tcchraturi paljolla
Syljellä kaswos näen: Sen wuox' mun
kruunaat armolla, Ia iloiser' mun teet.

6. Ett' uhrir' täällä tahdot tull' Juma-
la minun tähten', Sen armon kirkastaapi
mull' Kuin sydämestäns lähtee. Kuing'
taidais minua mieleni, Kosk' minä näitä
tiedän, Rakkaudestans puoleeni Wiel'
epäilyxeen jäädä?

7. Sun weres, ristis kuolemas, Ia sanas
ristin päällä, Ne kallist' armoo' jo tääll'maas
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Maas Cnämmin tuowat meille; Kuin
lähtee' taiwas näyttää woi, Kuin rannoill'
ombi sandaa, Kuin meres ombi pisaroit'.
Kuin keto ruohoj' kandaa.

8. Aut' fijs ett' aina nojaisin Sun ris-
tis puoleen minä, Ia jalkais ääres naut-
tisin Sen sielun-lewon sijnä, Ne kallijt
armo-katsannot, Ia sitä iloo' alat', Joit'
pyhistä haawoist' sielull' suot, Kuin se wain
nijtä halaa.

9. Täyt'Sionin sijs lähteestä, Mun
rakas lEmreni, Awatust' kylkes-rejästa
Isowa sydämeni. lokaitsest' kuin sinus on,
Haawastas joka eräll' Runsaasti päällen
nmotakon, Kuin kastet, sinun weres.

10. Mua rakkaudes enämmin Sisällen
ottakohon, Päiwästä päiwään likemmin
Am' tygös saattakohon: Six' että työstäs
rastaasta Saat kaiken sydämeni, Palkaxipaljost' waiwasta Mun huonon sieluiseni.

W. k. Rijttäkam HERma kuin o», ic.

lEsu! joka karstit monen waiwan,
Sun werihaawas kallijt owat aiwan.

2. Kost' uffos hartaast' ajattelen nijtä,
Nijn tomuun wajoman mun sielun pitää.

3. Sjit' löydän, kuingas olet armolli-
nen, Kuin werisenä sinun näen minä.

K 2 4. Mua
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4. Mua ulos hädästäni wapcihtawan,

Autuutta ijäist' minull' toimittaman.
5. Nyt edes käyd' saan alinomaisesti,

Ia iloit' usein sydämellisesti.
6. Sun werestäs kuin haawoist'ulos

wuosi, lost' lunastuxen myös jo löysin
tosin.

7. Ehk' alastoinna olen luonnostani.
Ihastun kuiteng' waatteit' muistaisani.

8. Joit' kuollesas mull' olet toimittanut',
Joit' armost' myös jo olen ustoll' saanut.

9. Kuin minä nyt sulo' kotja kutsuta-
han, lost' itse-hurstaat ulossuljetahan;

10. Siell' oikein tahdon sinull' kijtost'
tehdä Sun kijtettäwän lunastuxes tähden.

11. Pelastetuxi iloll' itsen' siellä Haa-
woisas näen, joita karstit täällä.

12. Ilolla ylistän myös armoo' tätä,
En sitten kostan pelkää mitään hätää.

13. lost' tahdoisit sijs, rakas lEsu!
rietm Mua tääld' sun tygös wiedä wijpy-
mätä.

14. Waan jos wiel' wijwyt, nijn ann'
siihen tytyy', Köyhyydes taipununna aina
löytyy.

15. Sull', lEsu! kijtos, kuin MUN
mailmasta <tzun tygös wedit, päästit sata-
nasta.

16. Mua opet' kiittämään ja kärjämä-
hän, Sun ristis ääres alat' pysymähän.

79. W. k.
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lEsuxen Rärsimisesiä.

W. k. G HVRra sinun pyhä sanas, ?c.

Aua lEsu! nähdä krxxdimaas Halajan
" hartaast' minä, Kuing' minua sowit-
taisas taas Sun sielus kärsei sijnä. Sill'
tustall' lohdut' minua Ia kuolios hädell'
kowall', Kuin syndein tähden sinua Siell'
ahdistaneet owat.

2. Sua saarsi hätä hirmuinen, Kost'
werihiki siellä Ia wihan kuumuus tulinen
Sun langetti maan päälle; Tuskaa VN sie-
lus kärsinyt, Rukoilit ahdistuxes; Sun
tahtos, Isä.' olkon nyt! waan ei mun ano-
muxen'.

3. Suld' kaikki woima puuttuu siell',
Mun Wapahtajan' rakas! RM nouset
waan koht' länget' Ml', Ia woimatoinna
makaat. Meit' tahdot auttaa tuskasta,
pois wiedä sxndij' halaat; waan itse kaadut
kuormasta, Kuin sinun painaa alas.

4. Suo sydämes on suruinen Ain' kuole-
mahan asti! Helwetti waiwaa tulinen
Sijs itket waikiasti. Surkiast' suullas ään-
delet. Sun rindaas tuska painaa. Käsiäs
murhes wäändelet. Ei lohdutust' sull' lai-
nat'.

5. Kuing' hclwett' polttaa kauhiast'.
Sen kyllä löydän M, Ett' meri kuole-

ma-
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mahan ast' Ei itsiäns woi pitää; Waan
ulos tungee ruumijsta, Ia tiukkuu maa-
han aiwan: Kuing' sielu wois nijn hir-
muista Pidemmäld' kestää waiwaa?

6. Woi! werefäs juur' uida saat' Im-
manueli hywä! Sydämen tnssast' walitat.
Ast' sielus wedet käxwät. Suld' wiina-kuurna

Sijs jalwoist' päähän perät' Ruu-
mijs ja waattees painetaan punaisex' sulasi'
lvcresi'.

7. Näyt' mull', mun sinua waiwan-
neex' Monilla synneilläni, Sua muidenseuras tappaneex'. Ia kuormaas lisännee-
ni. Kuing' erittäin sull' armaani! Wiel'
olen työtä tehnyt; Kuing' uskottomuudes-
tani Suurt' waiwaa olet nähnyt.

8. Sun itkus ilor' tee muU': Mua
hikes lohduttakon: Ann' weres welkan'
maxor' tull': Mua armos taiwuttakon:
Heikkoudestas woima tuo: Elämä kuolema-
stas: Palkaxes minun tulla suo Waiwa-
stas waikiasta.

W. k. Jo joutuu armas aika, ?c.

8M' on se rakas sydän? lost' liDuu
"" mieleni: Kuolemas täsä löydän Pan-nuxi eteeni: Kuing' kaikkein hywär' alas
Sun weres juoxepi: Kuing' kaikix' ajoix'
alat' Sun armos kestääpi.

2. Ris-
Esa. 63: 3.
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2. Ristiäs kehun aina, Töill', puheill',

mielellän': Itseni tomuun painan Kuin
mato etees tänn'. Muld' tulet lEsureni!
Ijäisest' muistetux': Ei lähde mielestäni,
Kuing' tulin ostetux'.

3. Ci armos millään hetkell', Taid' un-
hodetux' tull'; Sydämeen tahdon kätkee',
Ctt' waljer' tulit mull'; Ett' kuollon fan-
gi minä Saan seisoo' lijtosas; Ett' lohdu-
tat myös sinä Mua usein armosas.

4. Monilla kyyneleillä Wstän armoas.
Julistan wielä muille Rakasta neuwoas.
Ett' pyhä weres wuofi Mailman edestä,
Meit' pelastamaan tosin Kuoleman hä-
dästä.

5. Sun wertas kallist' juuri Jo olen
koetell', Syndinen ehkä suuri Am' olen
ollut tääll', Kost' löysin puhdistunen Pu-
naises wirras täs'. Ia andex andamuxen,
Suld', lEsu, leppias!

6. Haawoisas, joitas otit Minua ra-
kastain, Mull' wahwan turman tuotit.
Kuin sielun'kätkee ain'< Wiel'itses mi-
null' lainaat. Muut' sijs en tarwits', en.
Tomuna pysyn aina, Kuin omaxes wain
jään.

7. Kuing' sinua nyt kijtän, O lEsu!
hartaasti Hywästä työstäs sijtä, Ett' mi-
nun lunastit; Ett' weres minun päällen'
Dn kulutettuna, Ia rakastat mua wielä
Näin wapchdettuna. 8. Jos
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8. Jos tahtoo sydämeni Sinusta eritän

Nijn kuolloos eteheni Ia kipuus selitäs
Ett' pijnaas yhtätehden Ustosa silmäilen,
Ia puutosteni tähden Andexi rukoilen.

9. Kyll', rakas Paimen, löydät, KuinZ/
armoo' tarwitsen, Ratk' hartaast' sitä pyy-
dän, Ia wertas himoitsen; Sijs ristis ty-
gö wsdä Likemmin minua, Siell' syndis
ivastaan tiedän Saamani apua.

10. Mun kylmää sieluani Lämmitä we-
relläs, Ett' kaikiU' woimillani Käyn edes
wuorelles; Ett' waiwais palkax' huomaas
Annaisin itseni; Ia pysyisin ain' omas,
Mun Weri-ylkäni^>.

11. Ain' armos rakas mulla Ia uusi
olkohon: Suo kartetux' kaikk' tulla, Kuin
mieldäs wastaan on: Mua yxin lunastu-
xen' Tääll' ilcchuttakon: Sijt' myöskin
huwituxen Muut' kaikki noutakon.

12. Täs' mun nyt, lEsu! näet, Ia o-
mas muut myös kaikk': Sun tapas jäl-
leen tee, Luus, lihas olem' Meit'
sodan tulles auta Wchwasti sotimaan,
Ia pyhän weres kautta Ain' woittoo'
nauttimaan-

W. k. Christikund' Christuxell' kihlatt», ,c.

Vllistett' ole rakkaasta neuwostas, O Iu-
mal'

*) 2 Ms. 4: 25. Eph. 6: 30,
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mal' jong' hywäxem' löysit: Ett' pohjatto-
masi' IGsus armosta taas Sen kuin ri-
koim' maxaa tyynn' pyysi. Me hukkuneet
olisim' muutoin.

2. Waan eiköstä tainnut, kuin näill'
tussill' juur', Tai neuwos nyt täytettää
muulla? Pitikö, kuing' on Pojan rakkaus
suur', Ratk' helwetis näytetyx' tulla? Se-
kö meit' wain pelastaa taisi.

3. Ratk' hämmästyn, waftisen, wärisen
kans, Mun sydämen tykyttää sijtä, Ar-
inahan että lEsuren kohdHstans. Puull'
kirotull' rippuman pitää, loll' lumall'
hänen ulönannoi.

4. Wiel' naulitaan julmasi' sitt' ristillekijn' Jalkaansa ja kättänsä kahta; Iaruumista werens pois lasketaan tyynn'.
Ett' tusiist' hän näändyä mahtaa, Mua
kuolemasi' sill' wapahtaxens.

5. Drjantappuroill', lEsu! kruunataan
pääs, Sua ruoskitaan myös ilman mää-
rää: Syndien tunnet kipua ristilläs täs;
Kaikk' mielestä rakkaasta perät: Päästaäxesmeit' helwetin orjii'.

6. Sun hywyydes, lEsu! juur' werra-
toin on, Et syndisij' unhottaa saata: Sun
weres, kuin ijäisen armon on tuon'.Maan pääll' salleit wirtana kaataa, Lu-
nastuxex' fangien köyhäin*).

7. Sun
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7. Sun silmas kuin puoleemme täätl'

olit ain' Ratk' rakkaasi' ja suloisesi' palan'.
Ne kyynelden wirroisa uiwat nyt wain.
Kuoleman kans sodit, lyöt alas, Ia mi-
nun sen kidasta tembaat.

8- O siunattu lEsu! suus joka ain'
meill' On leppiäsi' puhumaan auwenn',
Se kuoUesas perät' jäi mykäxi tääll', On
waljuna unehen rauwenm Ett' kuolleist'
mun herättää woisit.

9. Sun on ruumihis lyöty juur' kau-
hiast? Ei jäsenij' sijn tuta sillen: Täynn'
haawoja pääst' olet jalkoihin ast', Ia
naarmoja sywiä kyllä; Ett' waiwatur' en
tulis minä.

10. Waan mistä syyst', kost' olit wia-
toin ratk', Näit' waiwoja karstit nyt sinä?
Rakkaudestas tämä tullut on kaikk', Ett'
kärsij' en tarwitsis minä, Waan pääsisin
kaikesta hädäst'.

11. Pois mielestän' murhe sijs kadotko-
hon; Pois, ahdistus, eros myös ota; Se
lEsuren weri mull' lohdutus on, Kuin
on kylki haawastans wuotan'. Se poisot-
taa kaikki mun syndin'.

12. Pois surun sijs heitän, pois epäily-
xen; SU' lEsus kyll' suri jo täällä.
Mun linnani kaikkein wahwin on hän.
Hän tahtoo ain' armahtaa päällen'. SiU'
hän on mun siascm' kuollut. .

13. En
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13. En helwetin hijliä peljänne M',

Kost' lEsus on sydämes HERran'. Mua
wirwottaa werensä: helpotust' kyll' Mull'
kätens suo monella kerrall'. Kaikesta su-
rusi' olen päästett'.

14. Sull', IGsu! nyt kijtos, kuin ede-
stäni Niin monia waiwoja kestit: Sull'
kijtos! ett' syndisen sieluiseni Kahleistans
myös kowista päästit, Ett' kuolem' ei woi
wahingoittaa.

15. Ahdistures tulkohon iloxi mull',
Sun kuollos mull' elämän tuokon: Sunweres ann' puhdistuxex minull' tull: Sun
haaivas mull' turman ain' suokon, Syn-
dij', kuolloo', Duomiot' wastaan.

16. Kost' aikani kaikki on kulunut pois,
Mun elämän' lopullens ehtij; Kost' kiele-
ni sillen ei puhua woi, Ett' kylmäri suu-
ni on jähtyn': Mun terweyden' ole silloin.

17. Mun wijmeisell' hetkellän' auxeni
rienn', Ia lepoo mun tunnollen lainaa.
Se on ilo-päiwäni jolla saan menn' Ul-käni luox', kijttäMään aina Hand'armon-sa edestä kaiken.

18. Jos satan mun päälleni kannetta
tuo, Nijn turmani ole sill' eräll'; Kautt'
pijnas mull' heikkolle rohkeus suo; Mun
rikoxen' pese pois werell', Ctt' minä en
duomioo' pelkäis.

19. Kuk' olis W kaikesa mailmas st.Kuin

155



lEsuren Rarsimisesia.
Kuin lEsurest' mun wedäis puoleens?
Ei elo, ei kuollo, eikä perkele; SM' kal-
liisti ostettu olen. Sijs lEsus mull' yp-
näns kelpaa.

20. lEsuxesa elän ja kuolengin jäll'.
Hän on kaikki kmkis mull' aiwan; Hän
kuolemasi' minun wie elämään wiel',
Mull' ilon myös andaapi taiwaas: Sull'
olkon ain' ylistös, lEsu!

W. k. lEsuxen kuolio wiatom, ?c.

kuollost' suurimman Hädäsä
°" lohdutuxen saan< Haawainsa weri
kaikista Lääkitsee sielun taudista.

2. D lEsu! joka armosas Mun sielun'
tygös wedit taas. Ia paloit rakkaudest'
tääll' Six' kuin mun köyhän löysit jäll'.

3. Joit' sielus kqrsei, waiwojas, Sun
pijnaas, wertas, haawojas Nijn minun
sydämeeni pain', Ett' lakkamat' nijt mui-
stan am'.

4. Minulle näytä, lEsu! yynn', Kuing'
haawoj', naarmoj, werta täynn' Sua
ristinpuuhun issettijn, Ia kirottuna syljet-
tiin.

5. Nijll'sisäll' ota sydämen', Aut' aina
mieles pitämään, Kuings, lEsu rakas
weljeni! Ristillä kuolit tähteni.

6. Sun
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6. Sun sielus-murhe leponi Nyt on ja

ainoo' iloni. Mull' huwituxen yxin tuo
Sun Mrstmises ansio.

7. Ci synnit peljät' minua, Ne rasitit
jo sinua; Sain hurssaudes omaren', chill'
taiwaseen saan sisall' menn'.

8. Kuin satan wietellyr' mun sois;
Koht hänen tygös ajan pois, Kuin syn-
din' olet kandanut, Ia nijden edest' ma-
xanut.

9. Mun Duomiosta kowasta Sun we-
rihikes pelastaa: SU' suld' on wiha kan-
nett' jo Ia kuoleman myös duomio.

10. Nijs kuin kohtawat minua, Suld'
kaikisa saan apua. Lain kandeest' rauhan
pyhäsä Wiel' saan sun kylkes-rejäsä.

11. Sua, Vlimmäinen Pappini, Kuin
sowitit mun fyndini, Täst' Wän lunastu-
resta, Ia weres wuodatuxesta.

W. k. Msus «11l mitt goda ä'r, ?c.

turman' ainoa! Kuin mun edestä-
°" ni kuolit, Karseit piinaa paljoa, Wa-
jotettu waiwaan olit, Anna hätäs wai-
kian Tuken' olla ainian.

2. Että tuskaa sull' on tull', Pahateko-ni sen teki; Minä pijnan saatin sull', Ju-
malan myös wihan liekin; Minun sijhen
oli syyn, Ctta sinä surmattiin.

- 3. TU'
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3. Tuleen, kuin sua poltti tääll', Minä

raukka puita kannoin: Nuorat käsiwart-
tes pääll' Minä synneilläni annoin: Mi-
nä naulat teroitin, loill' sua löytijn ris-
tijn kijnn'.

4. Ettäs werta hikoilit, Ettäs jouduit
fangituri, Kuolemalla kuolit sitt', Tulit
hautaan suljetuxi; Minä, minä waiwai-
nen Kaiken olen tehnyt sen.

5: Ett' sua rusikoitiin taas, Ettäs tulit
ruostituri, Rassasi' ristij' kandaisas Ratki
maahan paineturi, Ettäs samall ristin
puull' Olet naulituxi tull'.

6. Ettäs nijnkmn kirous Jouduit ristill'
rippumahan, Että saappe' maisti suus.Kallistit pääs wihdoin maahan; Minuld'
tuli kaikki tai, Minun tähden' nijtä sait.

7. Minun tähten' langeis kans Duomio
nijn rassas päälles, Ettäs tulit kokonans
Mönannetuxi täällä: Kaikki kärseit tähte-
ni, Lemmest' suurest' puoleeni.

8. Andex' anna minull' se, Ett' sua olen
haawoittanut, Rastaasi' tehden syndiä
Itsen' sinust' eroittanut. Pahast' ussotto-muudest' Mua wiel' laupiasti pääst'.

9. lEsu! opet' minull' myös, Ettäs
karstit siasani. Satanata pahaa lyö, Kaa-
da minun kuolemaani: Helwetin ett' »väl-
tän nijn, Pääsen taiwaan salihin.

10. Minä heitän itseni Ristis eteen, Wa-
pah-
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pahtajan'! Se on anomuxeni, Haawoisas
ett saisin majan'; Armos meill' suot alat'
nyt, Kossas weres wuodatit.

11. Welaan-alaist' kuriaa Kylkes sisäll'
minua päästä. Anna haawas kauhiaa
Wihollista pääldän' estää, Joka muinen
monella Minun langett' juonella.

12. Weljen-käsill' minua Ole aina kor-
jamasa; Ia kuin tätä juorua Mhdoin
päätän kuolemasa, Silloin surkeudest' täst'Ijäiseen autuuteen pääst'.

W. k. Niin on kirkon-menomme, )c.

Aitaat ustooa, nahkat te lEsust' hänen
pijnasansa; Että lepoo'saisitte, Its'hän sotij pirun kansa. Kuulkaat häneld'

tämä ääni, Ratselkaat mun käsiäni*).
2. Salemijn llyt menee hän, Syljettä-

wäx', pilkattawax', Edestä wihollisten Jul-
masti myös surmattawax' Armoo' nijlle
anoo wielä, loild' hän lyötiin ristin päälle.

3. Ajatelkam! mistä syysi' Hän on käy-
nyt tietä sitä, Saaden paljo kärsimist';
Huolda hän on meistä pitän'. Wn lu-
nastuxem' tähden Kuolewari händä näh-dään.

4. Sitoo' sallei itsensä, Duomio myös
ko-

Luc. 24: 39.'
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kotvan kuuli; Että syndeim' häpiä Ijät'
unhodetux' tulis. lulmast' itsens ruoskit'
annoi, Synnin welaan sill' pois kannot.

g. Mieluisesi' on kärsinyt Piikkaa joll'
and' rasitettiin. Prameudem' edest' nyt
Pilkall' händä puetettiin. Meitä puheliai-
suus waiwaa, Sijs hän äänet' oli aiwan.

6. Muistakam' Gethsemanee, Kuin
siell' murhens oli suuri Synnin tähden,
kosta se Hänen sydändänsä puri: Nöyräst'
ssell' its' rukoileepi, Se kuin kaikkij' aut-
t^leöi' 7-' Julma murha peräti! Jolla lEsust'
tapettihin; Ehk' hän oli ääneti, Kosta li-
hans rewittihin; Surmaitten kiukku Mä
Kuitengin wain yldyy' pyytää.

8- Eipä häweNn' joukko tai Syljestellck
kaswojansa, Ehkä he myös nähdä sait
Paljastettuu' rumistansa Ruostituxi lui-
ta myöden, Kuiteng' hän heild' ristijll'
lyödään. ,

y. Waan kuin näist' nyt löytyy hän
Kärsiwäisest' kärsinexi, Rukoilleen' myös
edestän'; Nijn sijt tulen iloisexi, Ett'on
kiwull' lEsuxeni Kuollut minun edestäni.

10. Suo mun, lEsu! ustoa Pyhän ri-
stis sanaa aina. Sydämeeni lepoa Sinun
kuolemastas lainaa. SUo mun koetellaxe-
ni, Ettäs olet lEsuxeni.

11. lEsu! sinun lemmestäs Hengen
woi-



lEsuxen Kärsimisestä.
woimaa sijhm pyydän, Awatust' ett' kyl-
jestäs Noudan sielull' terweyden; Dstetu-xes täällä olles Itsen' uskon, nijn mvös

kuolles.
Sanall' sielus ituu' lain', Suo

myös kandaa hedelmätä. Tykönäni asuain'. Ann'mun elää pelkämätä. Weres
wsimaa sieluun tuota. Helmaas minua
sisäll-ota.

13. Sinä kuin näin laulat täs' Wapah-
tajas kärfimisest', Eikö sinun sydämes
Näistä lijku woimallisest'? Kipuansko näh-dä saatat, Sydänd' hänell' andamata?

14. Se kuin lEsust' muistelee Pijnans
kansa hiljaisuudes, Runsaaff armoitetaanse Juurtuu hengen waiwaisuudes, losaJumal' armoistmsa Rakkaasi' puhuu sie-lun kansa.

W k. Ah surman kofkas synnlsiö, ?c.

Kenestä sull' nijn paljo waiwaa oli? OlEsu! mix' nijn katkerasti kuolit? Ke-
nengä tähden olet kärsinyt? Minungo täh-ten' teit kaikki näit?

2. Minungo tähten' weres wuosi alas?
Driango puoleen rakkaudes palaa? Mi-nungo tähten'sinua ristihin Naulittiinryowärttten wälihin.

L 3. Mi-
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3. Minungo tähten' tulit duomituri, Ia

lumalalda ylönannetuxi? Minungo täh-
ten' wihan kaikkia Ia kUolemata maistit
waMaa?

4. Woi! minä olen syy ja tekon' pahat
Sun kipuhus ja kowan kuolemahas.
Nijt' olis tullut maistaa itseni, Waan
sinä karstit minun hätäni.

5. Mailmcm synnit, päälles panna an-
noit: Lain kowuden kärsiwäistst' kannoit:
Salaisit lumaluudes kunnian, Wajotit
itses waiwaan surkiaan.

6. Unhodat itses armoo' anot meille:
Turwaxi kuolet kuollon orijille. Wiel' pa-
haa kärsit hywää saadaxen', Jumalan lap-
stp ratki tullaxen'.

7. Waan lieneng' nyt arwannut
nijtä. Ia hywin ajatellut pijnas syitä?
Ei, syndist' olen juosnut juoxua, Ia un-
hottanut, lEsu! sinua.

8. Syndeini unest' minun nostit smä,
Dtetux' Min armo-helmaas minä. Ristil-
les kätes weti minua: Kuolemas-muodos
näin sinua.

9. Wiel' paremmin minulda anna näh-
tää, Kumgwiha poltti sinua minun täh-
ten', Ett' synmst', kuollost' wapaax' tuli-
sin, Ia yhteytees armosi' pääsisin.

10. Kaikesta waiwastas mun edestäni,
Kalkaxes tahdot yxin sydämeni. Sen an-

nan
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nan sull', se kätke hcmwoihis, Että se ter-
wcheri tulis nijs.

11. Sull' kijtos! minua tygös wetämäs-
täs, Ia armost' weresäs mua pesemästäs.
Sull' kijtos, Wapahtaja makia! Lunasta-
mastas syndist' kuriaa.

86/
W k. Ah surutöin synnistä, ?c.
kijtos! kuin mun kuollost' päästit

" täällä, D lEsu! synnin kostoo' ottain
päälles: Sull' kijtos! ettäs rikoit kärmeen
pään! Kost' itses annoit kuollon hätähän.

2. Mun syndin' sinä maxoit kallijst'
perät', Kosl' sielun murhest' uiW olet we-res. Se kallis nestet maahan wuösi tääll'.
Sill' minun syndin' sowitettijn iäll'.

3- Sijt' häpeen, ett' sua lyötijn ilman
syytä, Mun fiasan' jong' olis kärsij' pi-
tän'. Et pahaa tchn', lakia täytit ain',
Waan päälles otit minun syndin wain'.

4. Sijs karstit nijn myös kuolit siasam.
Täst' kijtos armostas mun kohtahani.
Sun weres maxoxen' nyt kelwatkon. En
huoli muust' kuin se muld' tietty on.

5. Ustoisin lujasi' päälles, Wäwäni,
Waan en woi sitä kurja itsestäni; Sijs
itse ustoll' minua lahjoita, Ia haawoisasmull' itses ilmoita")

L 2 6. Näyt^
") loh. 14: 21.
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6. Näyt' itses mull' pijnasas kipiäsä.

Ia ristis muodos ratki werisesä; SM'
sisäll ota sydämen', ett' se Sun edes kaik-
kein muiden walitsee.

7. Wirtana köyhään sydämeeni tuota
Se lveres joka haawoistas on wuotan'.
Sydämes uskon tuli hehkukon: Uus' woi-
ma werestäs siell' tundukon.

8. Suo haawas mull' lähteixi terwey-
den, lois sielull' peson joka hetkell' löy-
dän. Suus suloinen mull' antuutt' julis-
taa, Ain' päälles ustomaan mun wah-
wistaa.

9. Sun, lEsu! ussos luen omaxeni;
Weres ja haawas kaunistuxereni, Elämän
kruunux' ristis rakkahan: Tawararen' sunarmos runschan.

10. Kyljesäs näen itsen' walituxi, Kuol-
losas elämään mua aiwoituxi, Mua loh-
duttamat kaswos leppiät, Mua iloittawat
pijnas kipiät.

11. Sen lewon, jota sieluni on pyyn-
nyt, Se nyt sun rakkaas helmasas on
löynnyt. Wajotcm werehes nyt itseni/
loll' taiwaseen kirjoitit nimeni.

12. Kijtosta saamaan olet mahdollinen,
Sill' kuolit, werell' meit' myös ostit sinä.
Ijäisest' sinua myös kijtämme, Hädästäs
jonga kärseit tähtemme.

87. W. k.



lEsuren karsimisesta.

87.
W. k. Niin on kirkon menomme, ?c<

sMis kaikkiin hywa on, lEsu! sen pääll'
sielun' luottaa; Sen all' ain' on asun-

don, Se mull' parhan turwan tuottaa.
Se kuin fijna rippuu kijnni, Uskon kautta
wälttäa synnin.

2. rveres, lEsu! maxo on Kaiken syn-
nin welan edest': Sairaan sielun tygös
tuon, Terweex' tulen, pääsen hädäst'. Etpä
wijwyt' asiata, Päätöxeen sen pian saatat.

3. Haawas owat lähteenä, Wirwotusnajanowalle: Woimans osottawat ne Sie-
luns hätää tundewalle. Kadotuxest' sääste-tähän. Se kuin nijsä kätketähän.

4. Ruollos yxin wirwottaa, Kuolleet,
olem' ilman sitä. Sydämes koht' liikah-
taa, Kost' wain sielu armoo' pyutää,
pelasiuxen' perään alat' Mieles suurimmasti
palaa.

5. Tustas, lEsu! lohdutta, Ettäs kärseit
siasamme: Ei nyt nukan murhe saa
Maahan lyödä uskoamme. Sinun armos
linna aina Wapauden murhest' lainaa.

6. Ikees ombi suloinen, Ei sen alla ku-
kan näänny. Toll' on turwa totinen,
Wäkewär' sen olcn tiennyt. Se hun 0-maxes wain löyttäan, Halnll' hän sun
tahtos täyttää.

7. Rxl-
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7. Rxlkcs wapakcmpung' meill'. Onne-xensa sinne juostaan: Kosta me wain py-

sym' siell'. Sielun leipää hinnat' ostam'.
Joka sieldä muuttaa sm, Muisto palan
sanpi pian.

8. waatimijes huwittaa, Tahtos ombi,
ilo suurin. Jota se wiel' rasittaa, Oppi-
matoin hän on juuri. Kost' mua ystä-
wäldä lyödään, Se on aiwan meildän'
myöden.

9. Raitti olet kaikisa, lEsu! minun rvij-
sauden'. Ei mua laki duomit' saa, Sinä
olet hurskauden', pxhitxren' olet sinä. Suld'Myös lunastetaan NNNä.

10. Dnnetoin sijs toiwoa Perustuxell'
panet muulle, Surkiast' se hajoa. Kerran
osotetaan sulle, Jos on turwa ustonusest'
Taikka omasi' pxrkxmisesi'.

W. k. Rning', Msn, sielus, sydamcs, )c.

Ish! ihmedelkäät engelit; Waan sure per-
"" kel' suuresi' sijt'. Ett' waldakundas
langee. Nyt auringo, kyll' mustuu' saat;
Hämmästykät te tcnwchat, ahdistukatsangen. Kats', maa, Murhaa! Luoja tääl-
lä Ristin päälle Naulitahan, Ia ratk'
julmast' surmatahan.

2. Ah! joka wuori halkcepi, Ia esirippu
repee-
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repeepi, Kaikk' luondo peljät' pyytää.
Ia kenq' ei lijkuis nähdesä lunmwa kuol-
ion hädäsä, Ia heräjäisi sijtä? Sielun'Si-
nun Tulee totta Waarin ottaa, Ettätäh-
tes lEsuxeld' täs' hengi lähtee.z. Sun, lEsu! pahoin pideldijn; Jul-
masti paatäs pisteldijn, Ia haawoitettijn
tosin. Nain rakkauttas maxettijn? Sun
pääs nijn pijkeill' rewittijn, Ett' weri sij-
tä wuosi. Wiel' se Tulee Pilkatuxi;
Kruunatuxi, Kiwux', waiwax', Orjantap-
puroilla aiwan.

4. Suloiset kaswos owat Nyt werell ja
Weil' peitetyt. Ia paisuxisa nähdään.
Suus kuin on monell' suruisell' Jakanut
lohdutusta taätt', Nyt lyödään tämän täh-
den. Muotos Outo, Walju perät'. Tällä
eräll' Kiwun näyttää, Kuin sun sydämes
on täyttän'.

5. Hawaitsen ruumijs ruostinn', Ia sit-
te ristijn naulitux': Se mmull' pelwon
tuottaa. Ratk' kirottuna riput pllllll'; Syn-
deimme uhrix' olet tull', Joit' tahdoitpäälles ottaa. Sielun'.' Sinun Tulee sitä
Mieles pitää, Misä hädas Luojas on sunsyndeis edest'.

Sun kates monen wirwotit, Paran-
sit, autit, lahjoitit: Nauloilla ne nyt suu-
rill' Naulitut owat ristin pääll', ?Kuumis-
tas kandamchan M', Itscllcns kuormax'

juu-
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juuri. Tyyuni Synnit lokaitsen Kannat
itse. Raskas fangeu SM on kuorma
päälles langenn'.

7. Tiet wäärät owat käydyt muld' Sijt'
waaditaan nyt kostoo sulo', Sijt' kauhiansaat palkan: Usiast' itses wäsyxijn Tähte-
ni käwit, ristijn knn' Sijt' lyödään sinunjalkas. SM wjll' lalwmll' Suuta an-
nan, Kijtost' kannan. Edes mjdm Maa-sa maaten armoo' pyydän.

8. Koff' olit näitä kärsinyt, Ia henges
ruumijst' erinnyt, Nijn sinull' uudex' fur-max' Sun sitte tsräwM' KsihällHläwistetään wiel', Iost" sturais haawu tur-
ma. Mitä Sijtä Mss WWsi, Se on tosinKallis nestet, Kuolemast' st sielun estää.

9. Wiel' stmremb' waiwa langeis tästKärsittäwäxi sielullesi Mailmanrikoxista.Helwetin kuollo ijämen. Ia HERmnwi-
ha hirmuinen Kum fyMj' mngaist' mus-
taa: Että Hätää TuMn tuimmtt', Wi-
han kuumuutt' Kuollon asti Sielus kar-
sti surkiasti.

10. O sotaa suurt' ja kilwoitust! KoP
sielull' niin on ahdistust'. Ett' ruumijst'
wuosi weres. O kipiätä helwettij'! Kost'
ristin-puulla hyljätty lumalald' olit pe-
rät: Six' kuin Wihdoin Hädäs täsä Ki-
piäsä Henges jätit, Antuudemme sillä
täytit.

ir. Et-
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11. Ettet wain nijnkuin ihminen, Waan

nijnkuin mato huonmmn GdestäM' täällä
olit: Sijt kijtos pyhild' taiwahas Sull'
olkon, syndisild' myös maas; Ia ettäs
tähdem' kuolit. Minä Wnnä iloisesti,
TaipuweD, Kijtän Kina Armost' sU Mg'
täs' mell' lamaat.

12. pää kruunattu, muA' <loo'lckN'; Tai-
pumust', waljue kasWOt äin; Ia turmaa,
helma awaatt'. MM, teumsruumis, lähsne.Mull' kylki-reikä aukene. WM wM,
sxdän-haawa, Nyt Myös Tygös, GM pa-
lan' Tulen alat' Sielujani Woimaa lu-
mstuxestani. ,

W. k. V ihminen, K><mel' ama, ?c.

Wn on sijs woitollisest' Ss nsuwo täy-,
" tetty, Kuin oli armollisesi' lumalald
päätetty, Ett' Wapchtajan täällä Kuoll'
piti ristin päällä, Meill' awux' langmneill'.

2. Nyt olet kuolla ehtin', Armaani wa-
litttu! Nyt kylmäx' ombi jähtyn' Sun
ruumijs ruoMttu; Näin maan pääll' ah-distuxes, Ia rastaas kilwoituxes Sun ai-
kas kulutit.

3. Keng' olis sijs nijn rakas, Kuin si-nä alati, Mun Wapnhtajan waka? Sunweres wuodatit, Kans huomiomme kan-
noit. Ia surmat' itses annoit' Lunasturerimeill'. 4. Mull'
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4. Mull' hywär' kärseit sinä; Siis kii-

tän sinua sijt: Suut' annan haawoill'
minä, Joit'tähten'ristill' sait. Mua Hen-ges oikein wiekön, Sydändän' kijnnittä-
kön Sun weres armohon.

5. Sun ristis alla pyydän, Ett' suot
mull' ustoa; Ett haawoisas myös löydän
Turwallist' lepoa. Sijt' wakuut'sieluani,
Ett' sodeit siasani, Ia kannoit kuormani.

6. Awaja sydämeni: Sill' lohdut mi-
nua, Ett' pilkkaa edestäni Kärseit ja kipua.
Ann' weres sielun wuotaa, Sen kansa
rauhas tuota, Ia mielen' iloita.

7. Mailman lapset kirwot Ussottomuu-
destans. Nijt' kuolleit' luita wirwot' Sunarmos Hengen kans. Mull' Hengen woi-
ma laina. Suo kuiwall' oM' aina Nes-
tettä kannosta.

8. Meild' waadit wgin, kuin löydäm'
Kuin' ussoo' puuttuu wiel', Ett' elämää
sulo' pyvdäm' Ia lepoo' lahjax' meillä Sill'
lahjax' kaikki saamme, Koff' werell' sielu-
jamme Sallimme prijffottaa.

, 9. Sijt kiitos olkon sullen! Ett' synnit
ruumijsas Uhratux' owat tulleet, Kärsei-
säs täällä maas. Ett' iodex' uston sitä,
Wiel' sijhen rukoilla pitää Sun Hengees
awuxen'.

. 10. Nyt olkon wijsauden', Ehk' alat'
köyhäx' jään, Ratk' yxinkertaisuudes tun

wa-
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wata lEsuxeen, Ostettuns aina olen.
Jos elän eli kuolen. En tiedä mitään
muut'.

11. Perkele aseisansa Sijs edes asiukon,
Ia sotaa wihoisansa, Jos tahtoo, haas-
takon. En pelkää mitään waiwaa, Suru-
ta olen aiwan. Jumala linnan' on.

W. k. lollss raitis ruumis on, ?c.

sielun', katso ihmistä, Julmasi' ruostit-
tua: Auttaaxens sua syndistä Ristiin-

naulittua. Ihminen nyt lEsus täs' Täh-
tes waiwatahan, Kandaa sinun syndiäs,
Wihald' poldetahan.

2. Katso, mik' on waiwa nyt, Maxaa
syndein edest'; Kuolloon lEsus menee sijt',
Säästäärens sua hädäst'. Ehkä ynseydes
tääll' Waiwannut on händä, Werens kui-
teng' koston wiel' Sinust pojes käändää.

z. Katso rakasi' ystäwää, Kuin on teh-
nyt tähden. Kaunijmmax' hän aina jää,
Ehk' hand' kowin lyödään, Haawojans
ja mertansa Hywin waarinota. Katso ar-
mowirtaansa, Joka tygös wuotaa.

4. Tulkohon nyt lEsus wain Sulda
muistetuxi, Edest' kaiken waiwans tain
Hywin maxeturi. Juuttaat hänell' paljo
teit Häwäistyst tietens, Purpuralla pue-
tit, Ruowon annoit käteens.

5. Katso
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5. Katso wiel', o ihminen, Kuollost' 0-

let päästetä Elää saat, sill' kuoli hän.
Hädäst' olet sääststt'. Synnist' wielä itses
kans Mahdat wapaax' tietää. ZEsuxen
sijs kohdastans jalkain eteen.

6. Kcukest' hän suld' waiwastans Nyt
wain tahtoo tätä: Haawains sisäll' kokg-
nans Wajot' itsess rietm: Ansions koht'omista UsssA' MwäVä; Synneistä hän on
kaikista Maxon tehnyt täällä.

7. Sydänd' andaren' sull' taas, Apus,
lEsu!' lainaa: Olkon se Oin' omanas.
Armchd' pääLm' aina; Että huono mul-
da tai Mteytees pääsis; Ia sen onnen
fijnä sais, Ett' WM weres pesis.

91.7^
W. k. Ruin kirkkaast' Kointähti koittaa, ?c.

Ish! minä mulda surkia. Ei kulda M
hopia Mua ole lunastanut; Waan

lEsus, wertans wuodattain Ia kärmeen
päätä musertain, Mun ombi wapahta-
nut. Kekäleen Tain on hän, Lemmesätt-
sä. Kädellänsä Tulest' wetän', Ia fijt' ai-
na warjell' tietää.

2. ,Sun kuoUos, lEsu! tähteni Ia sie-
lus waiwa mieleni Johdata joka hetkell'.
Mull' haawas myöskin muistuta, Ia ki-
wullas ain' lijkuta Sydändän' joka ret-
kell': Ett sm tääll'Kijtän M', Sinus

alat'
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alat' Pysyy' halaan, WapchMjan'! Ettet
kukan tyköös aja.

3. Kmkk' pirun juonet maahan lyö,
Mua köyMx' lapsex' tee myös, Aut ar-
moo' kerjämähän. En elä ilman smm,
Mannallas ruoki minua, Aut' aina py-
symahän Helmasas, Saamasa Lohsuwsta/Puhdistusta Synneistäni, Elatust' myös
sielulleni.

4. Sun kärsitystä kuollostas MM' uusi
woima lainaa taas, M' kmkkee' sydän-
däni Sull', paras Armas' annaisin, Eng'
koskaan ottais takaisin. Mua wirwot',
lEsureni! Werest' ain' Turwa lain', Si-
nun etees Mkämata Astuaxen', Pijna-
stas myös iwitaxsn'.

5. Ostettus olen, orjas juur'; Mull'
ilo se on sangen suur', Sua palwell' hau-
taan asti. SO' kytän sinua iloisan', Ett'
aina omas olla saan. Mua taiwut' rak-
kahasti. läljilläs, Joka ties, Pysymähän,
Repimähän Itselleni Waldakundaas, ilo-
reni.

6. Sieluuni taiwaan woima tuo, Sun
werestäs se aina suo, Ristilläs pysyärm'.
Sielusan' nauti lepoas. Ann' rauhaas
ja sun ilöas; Uskolla kijwetäxen', Tygös
ain'. Ruumis tai Dlkon majas, Joka
ajall'. Kuollos kautta Luktturi minua
auta.

92. W. k.
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92.

W. Sion wallttssiipi, ?c.

Mitä täsä nyt saan nähdä? lEsu rakas,
makia! Sinä rikosteni tähden Kärsit

kostoo' kauhiaa. O ming' se mull' ilon
tuo, Ettäs minun maata suot Ristis aU',
joll' Henges jätit, Ia mun lunastuxen'
päätit.

2. Sielusani kätken, halaan Kallist'
pijnas muotoa, Haawojas ja wertas a-
lat'. Ia sun ristis kuolloa. Oikein tunde-
mat meild' jää Sinun janos wäkewä Sie-
luin' perään wiheljäisten, Kost' niin paljo
kärseit nijstä. .

3. Sijs mua haawas parandakon, lE-su terweydeni: Mua myös kuollos wapah-
takon, longas kärseit tähteni. Ristis mi-
null' luex' lain, Hätäs lohduttako» ain'.
Werell' prijffot' joka erä. Kaikki syndin'
upot' mereen.

4. Suo ett' sywäll' sydämeeni Kirjoite-
tur' haawas saan. Ett' Ne pysyis miele-
säni. Sielusani ainicm Kirkast itses,
HERra suur'! Tamarani paras juur'!
Wahwist' armoo' kerjämähän, Sijt' ei
kostaan wäsymähän.

5. Aut' ett' kijtäin korottaisin Sinun
pyhää nstiäs; Sitä wastaan olennaisin
Itsiäni edesas. Ristildäs tänn' katsahda,

Wäl-
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lEsuren Merestä.
Päälleni nyt armahda. Anna kuuluu'
sielusani: Sull' on osa kiwllsani.

93.
IVsuren weresta.

W. k. Sijt' on meill' iloine» aika,- ic.

wertas rukoilen, Mun Wapahta-
" jan'! Sijs kylkes mun puoleeni kään-
nä, Ett' wirrast' tuin sijt wuotaci wah-wistust' saan Sydämeen' ja mieleeni tän-
ne: Ett' janoni sammutan Haawoistas
juur', Ia wirwotus nijst' mull' myös
wuotaapi suur', Woimaa tunnen pijnastas
alat', Nijn myös armon nesteestä kalliista
ain', Ia ilost' jong' nestet tuo myötänsä
tai. Joit sieluni hartaasti halaa.

2. O IGsu! sun armos lähteestä nyt
Mun sieluni wuodata wsres, Ett' wäke-
wäst' taiwutetur' tulen sijt, Ia lohdute-tur' joka erä, Ia pestyxi kaikesta pahasta
työst', Ussottomuuden kirwotetux' myös
post. Jaa, suo weres niin wuotaa päällen'.
Ett' se pahan tahtoni ottais muld' pois,
Wihollisij' wastaan nijn woimaa mull'
sois, Ett' niitä en pelkäisi täällä.z. Se armo mull' osot', ett' prijssotat
wiel' MUN sydämen' Al'
ajatte!' ikänäns syndeini pääll', Waan
upota ne tähän mereen. Mm myös
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IVsuxen weresta.
weres-armohon wahwtsta kijn', Ia hallits'
MUN halun' ja himoni mjn, Ett'sinua
rakastaisin, aina. Pyrkisin tygös, sinusa
rippuisin, Ehk' kaikista kyll' olen wiheljäi-
sin. MM' yhdistys kansas myös lainaa.

4. Sun hikees ja kuolemaas muistuta
mull', Suo osaa nijst' saapi myös sydän.
Ann' haawas am' minulle tuexi tull',
Kost' tunnon nijst' sielusan' löydän Aut'
sydändän' liikkumaankyyneldes knutt', Nijst'
syttymään myöskin ja sulamaan aut'.
Est' turhuudest' minua wiekkaast'. Kow
synd', kuolem', wiha ja satana tääll'
Mailman kans waiwawat, linnax'mull-
jäll' Suo'ristis, waan weres mull' miekax'.

W. k, lumalal' kiittää mahdan, ?c.

Ehk' huono meill' on sydän, Ett' kuiten-
gan tääll' löydä Mailmas kaikes mi-

tään, Kuin taiwuttaa wois sitä.
2. Ei tuulet taida händä Eik' wesi toi-

sex' käändää. Kuin Adam hänen teki;
Eip' walkian.qan liekki.

3. Kyll' wasarallans aina Sen Moses
maahan painaa; Waan kuin hän tcmkoo
jällens, Nijn se on mdiselläns.

4. Yx' walikappal' täällä Sen kuiteng'
woittaa wielä: Sulamaan pian auttaa,
Sen lEsus werens kautta.

5. Tall'
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ILsuxen weresta.
Z. Täll' wereU' woima suuri Ia kallis

Ombi juuri: Se sairaat parandaapi, Ia
kuolleet wirwottaapi.

6. Täst' werest' pxhäin mielet Ain' weisaa-
wat ja kielet, Ia ktjtost' sillen tuowttt,
Holl' ostetut he owat^).

7. Mixem' sijs maan pääll' kuulis?
Ett' tääll' myös puhex' tulis: Suil', lie-
su! kijtos ijät'z Meit' ostit sxndisiä.

8. Meit' weres wirwottakon. Perkeleen
karkottako». Ann' Henges joka erä Meill'
Arkasta st weres.

95.
W. k. Seuralwnva iloitse, 31.

Wull', lEsu! korkia Werestäs kunnia.
, Se synnist' puhdistaapi. Meill' hädät'

Huojendaapi; Se tunnon terwex' auttaa,
ExMset palauttaa.

2. Autuuden suuren tain Se oikein
arwaa wain, Kuin hätää ombi nähnyt
Synneistäni joit' on tehnyt, Waan weres
rauhan löysi, Kost' sijnä sitä pyysi.

3. Täst' armon wirrasta Wirwotuft'
sielu saa, Se meit' myös wahwistaapi.
Jos waikuttaa wain saapi. Tai lähde
kaiken totta KaMUen awun tuottaa.

4» Suut' annan haawoille, Sieluni tur-
wille: Ilolla juoren nijhin, Kuin wapa-

M kau-
llm. K. g: 9.
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lEsuren rveresiä.
kaupungeihin: Tääll' hywää elämätä
Nautitftn ilman hätää.

5. Muld' älä sitä kiell', Ett' ristis alla
wiel' Ain' saisin maata täsä, Sun wer-
tas kerjämäsä. Sill' kaikill' kuiteng' aina
Autuuden tahdot lainat.

6. Nyt kallis nestet tai, Sun pyhä we-res ain' Sydändän' wirwottakon. Jalosti
lohduttakon! Nijn taiwaan ilos sitä Sitt'
kaikin vynnä kijtäm.

W. k. Senrakunv» iloitse, «.

On lEsu! rauhaa saa, Eng' ennen ha-laja. Kuin rakkaudes, weres, Ia kuol-
los kowat perät' Nijn tutut minull' owat.
Ett' ne mull' rauhas tuowat.

2. Mua puolees wedä nijn, Ett' yötä
päiwää ain' Lakkamat perääs halaan, Ia
tygös huokaan alat'; Sir' kuin sun weri-
haawas Sydändän' wirwottawat.

3. Kyll' näen puutoxen', Waan yynnä
tiedän sen, Ettei muu mikän auta, Näl-
kääni lakauta, Eik' tydyt' sydändäni, Kuinweres, ICsureni.

4. Kyll' syndi waiwaa tääll': Waan
enämmin se wiel' Ahdistaa monoa kertaa,
Ett' oikein sinun wertas, Niin sangen
woimallista, En tunne engä maista.

5. Sljt'
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lEsuren Merestä.
5. Sijt' sielu lewon saa, Kow hän woi

uskoa. Se rakkautees händä Nijn wäke-
wäst' myös käändää, Ett' kaiktij' kärsij'
tyynni, Ennenkuin pysyy synnis.

6. Sijs werell' sydändän' Nijn wahwis-
tamaan rienn', Ett' uudest' synnyn sijtä,
Ia pääsen synnin siteest', Ett' pyhyytt' se
myös lainaa, Autuax' tekee aina.

7. Suo minull' osaxen', Ett' saan sun
omaren'. Ia olen taas sun omas, Ain'
tunnen weres woimaa, Ain' sinus hywäll'
elän Waan taipunella mielell'.

8. Sydämen' pyhafH Puhdista weresä.
Uskolla turwataren' Ia autuutt' raketaxen'
Sen saman weres päällen', loll' ostit mi-
nun jällens.

IVsuxen ylösnousemisesta
W. k. Rielen' kerkiä, Vle tcirkiä, x.

taiwaas, Ett' se aiwan Kaikuis siel-
dä tänn' maan pääll'. Kijtos tääldä

Taas maan pääldä Kajchtakon ylähäll'!
Luondo kaikki, Riemuitp Mli Lunastetutolem' jäU'.

2. Joka tähtem' Dli lähten'^Wälimie-hem', kuollohon, Hän nyt nousi. Tussam'
tosin Suureen muutti ilohon. Woittokä-
des Kaikest' hädäst' Pelastanut meidän on-

M 2 3. Kuo-
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lEsuren -

3» Kuolemalda Kauhialda Särjetty on
kitansa: Täydellisesi' Leppyi isä, Lauhtu-
nut on wihansa: N npt sillen welkaa
meillä; Kosta Christus nosta saa.

4. Kuollesansa Aseisansa Hätähän hän
tahdot menn'; Wihollisen Maansa sisäll'
Kohtais, maahan kaasi sen. Itse satan,
Lewiatan, Sidottihin joukkoineen'.

5. Saul' löi tuhatt'; Monda tuhatt'Lyönyt ombi Dawid tai"°) Dlkon sijtck
Woimcms kijtett', Ett' hän wallat fangie'
sm. Nosnehelle Dlkon tälle Sangarille
kijtos ain'!

6. Iloisamme Weisatkamme lEsuM'
kuin pois on wien' Rangaistuxen, Kirou-
xen, Duomion myös hirmuisen. Nyt
saam' synnit' Andex' tyynni, rvelkakirjam'
pois wei hän.

7. Rauha tuotijn, Armo suotiin, Elä-
mä meill' annettiin, Pyhyys wielä, Au-
tuus päälle; Hurskaus myös woitettijn.
rvalmis hame Morsiamell', Joka täsä ostet-tijn.

8. Sijs jo nostam, Kiireesi' juoffam'
Ulos fangiudiO nyt: Iloisamme Tallat-
tamme Nijt' kuin meitä fangitsit. Noffam'
synneist', Kuollost' yynnä. Lunastetuix' tiet-
käm' meit'.

9. Weisain psalmij' tuokam' palmui
Mei-

-5) 1 Sam. 18: 7.
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lEsuxen Tmwaseen )lstumisesta. igi

Meidän lumalallem'wiel, Kuin on wal-
lat Saanut alans, Woitoll' kunniallisell'.
Drakin lyönyt, Kallijn löynnyt Lunastu-
xen jällens meill'.

10. HERra suurin.' Rorkein juuri Elämän
paäruhtinas.' woiton Sangar', lold' 0N
anqar' Wihollisem' woitett' taas: Ijäist'
ratki Kijtost' kaikki Sinull' tuokaan jokamaas.

98.
lEsuren Tairvaseen 3lsiun,isesia.
W. k. Ainoan Jumalan korkeudes, ?c.

Maa katso! HERran käsi nyt Djettu
' sinun peittää: D sielu, katsel' armoj'

nijt', loill'hän sun tahtoo täyttää; Wan-
hurssauden auringo Ia armon-istuin
sinull' tuo Lohdutust' rauhan kansa.

2. Karitsa, joka hänensä Tääll' oli
alendanut, Nyt korkialle itsensä Taas
ombi korottanut. Kuul' Jumal'! morsian,
jong' tääll' Werelläs ostit ristin pääll',
Sijt' suuresi' iloitsepi.

3. Suruinen lohdutust', sijt' saa, Etts,
rakas Mäwämme! Jumala olet taiwasa.
Ia kuiteng' puolchemme Leppyinen wel-
jem', jolda maa Kaikk'-woiwall' käsiwar-
rella Ia ilma hallitahan.

4. D Sielu, auttmtt' ajattel', Jong'
lEsus sinull' tuotti; Waan mielees joh-

dat



182 lEsuxen Taiwaseen Astumisesta.
dat' yynnä wiel', Kuing' raskaan päällens
otti Sentähden waiwan werisen. Hän
ansainnut on myöskin sen, Kuin nyt
sinulle suodaan.

5. Rakkaudesta sydämens On palan'
ja wiel' palaa, Sua kadotuxest' päästää-
xens. Ia nyt hän tahtoo alat' Sun tar-pees puoleen katsella, Ia kaikis sinua au-
tella: Suo hänen wain nijn tehdä.

6. Ilostas taiwallisesta Puoleemme kat-so aina, O lEsu! korkeudesta; Ia elä-
mä sijt' lainaa, Ett' sinä alat' elät nyt.
Woimalla woitost' meit' myös täyt',
long' sinä saanut olet.

7. Sun armo-wirtaas suloista, Sun
wertas joka wuotaa Alati pyhist' haawois-ta, Sydämehem' nyt tuota, Ett' se sen
fisäll' ottaa sais, Ia meidän sielum' tai-
wutais, Ia iloll' meidän täyttäis.

8. Suo woimaa armon nesteestä Nyt
kaikin tundifimme, Warjelust' woimas kä-
destä Alati nauttisimme: Sionin lähtehes-
tä ain' Kastetta ja sadetta lain' Tänn'
alas sieluihimme.

9. Edestäm' rukoil', rauhaa meill':
Sowita sowinnollas: Ah! sano: Isä sää-
stä wiel', Tain puun ann'wuos' wiel'
olla: Ett' käten' sitä ruokot' saa. Sun
pyhä weres taiwaasa Ain' huutakohon ar-
moo'!



lEsuren Taiwaseen Astumisesta.
10. O Paimenemme rakas ratki Sun

piendä laumaas itse Sanallas, joka woi-
pi kaikk', Ia armollas ain kaitse. Sun
Henges wuodat' päällemme, Chk' huonot
korret olemme; Suo woitees kaikell' lihall'.

ii. Saat pian astinlautanas Sun wi-
hollises nähdä, Waan meit' elatus-lam-
bainas, lotk' pyhän weres tähden Sun
kansas wuosi wuodelda Laitumell' saam-me waeldaa, Suuresa autuudesa.

12. Sun taiwasas nyt korkia Ylistös
ota meildä, Ia woinwn kansa kunnia.
Noffaan myös ilom' tääldä. loff' enge-
litten äänell' me ylistää sinua woisimme,
Kumngaam'! Jumalamme!

Sijta ansaitsemattomasta armosta.
W. k. Ni,n on kirkon-menomme, ?c.

pistin päälle itsiäns Armo perustaapi
Se kuin tuten syndiäns Uskoo

Wapahtajan päälle, Sen koht' HERra
hädäst' auttaa Sulan suuren armons
kautta.

2. Monoa kirjaa lukee yr', Taitaa
wiel' mond' kirjaa tehdä; Kaularautaan
kytketyx' Tulee toinen töidens tähden:
Kuiteng' näildä yhdell' tawall' Armo ombi
rukoildawa.

3. Se



184 Sijta ansaitsemattomasta Armosta
z. Se kuin wuosij' kymmenij', Koff'

on Moses kurittanut, Monij' karwair
kyynelij' Possillens on wuodattanut, Jos
ei uflo,, jälkeen jääpi, Ryöwar' ustoin
armon wiepi.

4. Hurskaus kuin engelin Pahoi' töitä
kauhistuma, pahuus angarimmist' wain
Kurituxist' wahwistmva, Yx' kuin toinen
wapahdetaan Kost' heill' armoo' osote-
taan.

5. Sen, kuin kaikell' muodoll' aiw
Pyysi päästä synnin wallast', Dmald'tun-
nolo' haawat sai Oman pyrkimisens
Täytyy kuin ei sill' woi juosta, Armoo?
kuiteng' lahjar' ostaa.

6. Se kuin työll' ja sanalla HERran
lapsij' ombi waiwan, Se kuin HERran
laumalle Teki hywää yaljon aiwan; Tul-
kot ensin syndisiri, Sitte armosi' autuixi.

7. Se kuin autuutt' mittaapi Järjen
mittanuoran kansa, Sanan ylönandaapi
Dmas wijsaudesansa; Täytyy sanaa wih-
doin kuulla, Armosi' armoitetur' tulla.

8. Se kuin tunsi köyhvydens Ylös he-
rätesäns synnist'. Mutta tahtoin tyhjyy-
dens Tuta tarkemmin ja tyynni Weren
pääll' ei mieldäns suista, Ei se armoo' ar-
mox' muista.

9. Se kuin kerran nähtyäns HERran
kunniata täällä, Huonox' lukein itsiäns Ci
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Sijtä ansaitsemattomasta Armosta. 135
My armonistulmelle Mutta wiipyy esi-huo-
nees, Wetää päällens waiwat monet.

10. Ei woi köyhyys, rikkaus, Tahtominen,
jlloreminen*), burstaus Etsiminen,
ostaminen Kaunistusta fielull' kandaa; po-
jaan meri sen wain kandaa.

11. Kaikkee' armoo' meill' on kyll. Wal-
mistanut weri kallis. Ää pelkää, älä M
Anna epäuston hallit'; Tarwitse wain ar-
moo' tätä, Nijns käyt oikiata tietä.

12. Se sijs ombi autuas, Joka ristin
päälle luottaa, Tiedoll' sieluans ej taas
Tarpettomall' waiwaa suotta, Joka us-
koin sanan kuulee; Pojald' wapaar teh-
dyx' tulee.

100.
W. k. Rijttciräm HNRraa kuin on, ic.

Ish! autuas joll' sxnd' on andex' annett',
long' welka-kirja sixens' on pois kan-

nett'.
2. Ah! autuas, se kuin sai armoituxen,

Ia scnnast' armoiturest' wakutuxen.
3. Se kuin on weres tullut puhdistetux'.

Hän tietää kuing sijt tullaan wirwo-
tetur'

4. Kuing' ristiinnaulittu sijt' saapi
HERra Suunannot hamosillensa monet
kerrat.

6. Ei
Rom. 9: 16.
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5. Ei wäsytä se ketään että alat' Läwi-

stetyitä jalkojansa halaat'.
6. Wiel' wähemmin me sijtä lakaat'

pyydäm', Sill' ilo-itkuun aina raukee sy-
dän.

7. Am' kättä tahdon muistaa haawoi-
tettuu', lold' rikos sandaan ombi kirjoi-
tettu*).

8. Koff' piinastansa olem> osalliset,
Nijn wältäm' kaikki päällekandamiset.

9. O Juvalaisten Kuningas! sun weres
Dn hunajata makiambi perät'.

10. Köyhällä syndisellä sydämellä On
kiwustas juur' paljo hywää täällä.

11. Ei sinuld' täsä tarwit' waatimista,
Eik' meildä nöyryytystä petollista.

12. Sun kutsumises me ain' ymmär-
rämme, Sun pestäwäres annam' sydä-
memme.

13. Sill' tiellä joll' ei tyhmä ery huk-
kaan**), M itse-wijsas pahoin itsens
loukkaa.

14. Se joka jotain ombi taitamana,
Hän etftisäns ei löydä kuitengana.

15. D Isä! sywät owat ajatures: Se
kiwi wijsaall' ombi loukkaurer'***).

16. lost' yxinkertainen saa elämätä;
plijn sinä, Isä! tämän tahdoit säätää.

17. Ie«
?) loh. 8: 6. Esa. 35: 8. 5") Rom. 9: 30.



Tocisesia ja elswasta Ustosta.
17. Jerusalemin lähteelle wijdell' Ia

nowill' sieluill' pyytäkäm' ain' käydä.
18. Nijn armoo' nijst' ja autuutt' kyl-

lä lähtee, Sill' Karitsa on uhratt' meidän
tähtem'. '

101.
Totisesta ja elawästa Ustosia.

W. k. V -HERra sinun PM sanas, ?c.

lGsu! lähet armoa, Totuuttas tu-
taxeni. Suo Henges armons waloa

Sytyttää mielesäni, Opeta, mik' on us-
koa. Eryä älä anna Lukemaan ustox'
luuloa, Kuin ei meill' lepoo kanna.

2. Totisna moni sokiast' Kuolluen us-
kons pitää. Luottaapl sijhen rohkiast',
Kerstaapi usein sijtä: Kost' raamatust' kyll'
tietoo' hän On saanut oikiata; WaanHEß-
ran kansa leikitten Seuraapi satanata.

3. Christuxen kuollon moni tääll' Ia
HERran armon kalliin Peitteeri wetää
synnin pääll', long', sallij aina hallit'. Ia
katumottomuudesans Sanasta omistaapi
Nijn elämätä armons kans, Kuin liha
halajaapi.

4. Uskonsa luulee usia Laittamattomax'
juuri, Kost' syndij' ulkonaisia Kartella
kokee suurij'; Ehk' synnin juurt' ei tunnese Sydändäns mailmahan Jumalasi' po-
jes käättyä Ia kaikkeen työhön pahaan.

5. Pha-
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Totisesta ja elämästä Ustosta.
5. Phariseurix' nämät kaikk' luur owat

luettawat, Kuin hurstaudens töillens
ratk' Julkisesi' rakendawat, Harjoituxensa
usiat Pitäden turmanansa, kuolleitten
haudat lumalisudens kansa.

6. Nyt tarwitaan, tutaxem' näit', Wa-
listust' armon kautta, Nähdärem' kuing' ei
usto nmt' Omatekoinen auta. Eläwä
ran teoxiOn usto hawaittawa, Kuiy MU-
haxi ja lewoxi Muuttaapi synnin wäiwan.

7. Ennättäwäinen armo täs' SyNdisell'
ensin näyttää,Kuing'hänen sieluns hirmui-ses Waarasa itsens löytää: Ett' kiwi-kowa
sydän nijn Luit' rikki särkewäldä Pelkää-
mään lijkutettaisijn, Nut lain jylinäldä.

8. Kost' suru nyt on syndisell' Pahois-
ta teoistansa, Nijn Hengi nuhteleepi wiel'
Hand' epaustosiansa: Ettei hän ole muistanut
lEsusta ristilläniä, Waan ynsiästi kiusan-
nut' Am' kärsiwäisyyttänsä.

9. Waan neuwon päästä synnistä
Yynn' Hengi osottaapi; lEsusta sielull'
ylistää, Armostans todistaapi: Kuing'
kuollen hänen edestäns Kuormansa jo on
kandan', Ia päästärens hand' hädästänsApunsa tahtoo andaa.

10. Kost' hän nyt welkans kauhianWtäjäld' hawaitseepi, Toisiald' HERran
laupian Kuin armoo' taritseepi; Nijn

hän
Match. 23: 27.
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Totisesta ja elawästs Ustosia' iBZ
hän sen tygö wedetään, Ehk' perät mah-
dotoinna, Syyst' suurimmasti häweten.
Ia juuri woimatoinna.

11. Sijn' oman apuns näkeepi Kelwot-
tomaxi perät', Endinen turwans raukeepi
Kuin hänell' oli wäärä. Nöyrästi hän siis
makaa maas lEsuxen jalkain edes, We-
rensä tähden anomas Sielullens päästöö'
hädäst'.

12. Kuin syndinen sydämesi' nyt Näin
armoo' halajaapi, Nijn usko ylöskäypi
sijt' long' Hengi waikuttaapi. Täs' eiew
wiedään sxdämeen, lEsuxen puoleen sy-
dän, long' kohta ilahuttaa hän, Suo sym
nin päästön täyden.

IZ> Hurstaaxi lEsus syndisen Möys te-
kee weresänsä. Ia yhdistääpi kanfans sen
Lukiten Hengellänsä. Se kasivaa sijs ja
kokonans käsittää sielusansa lEsuxen kai-
ken armonskans, Osalla pijnasansa. -

14. lEsuxen kuwan loistaman Nyt sie-
lus nähdään sijtä, Ett' usko woimaa om-
bi saan, loll' taitaa lakij' pitää. Mix
ei pyhyyttä seurais sitt' Ia hengen hedel-
mitä? loist' ihastuisit engelit, Jumala olis
kijtett'.

15. Jumalan armo-rinnast' tänn' Iloa,
rauhaa alas Sellaiseen wuotaa sieluiseen
Ia lohdutusta alat';Sitt' usko tygöottaapi.

Ia



Totisesta ja elämästä Ustosia.
Ia sijnä pysywälle Kaswannon armo cm-
daapi Ain' runsahamman täällä.

16. SielUtten kaikex' yxin jää Nyt lE-sus ristillänsä, Ia hänen pyhä werensä
Ratk' elementixensä: Alati eläärensä sijn'
Muun kaiken jättämällä, Ia katsomata
takisin Mailmallisten päälle.

17. Kost' saawn Msneex' näkee sen,
long' saalijx' toiwon' oli; Nijn tulisia kiu-
kus hän Sen päälle ambuu nuolij': Jos
ej woi surmat' sielua, Haawoittaa kui-
teng' pyytää; Mmimald' sijhen apua Ia
lihalda Myös löytää.

18. Wacm sielu kilwoitteleepi lEsuxen
woiton woimas, Tupestans miekan we-
tääpi, Saa hänen woittons omax'; Hänseuraa käypää edelläns Ratk' HERraa
Zebaothi, Kuin piettää hänen tiwelläns
Ia puolestansa sotij.

iy. Ann'Henges,lEsu laupias! Sie-
lusan' asumahan. Walaife mmt' myös
kaikkia Ussoans tutkimahan, Jos kuollut
on taikk' elämä: Erymäst' HM estä: Suo
ett' kaikk' neuwoo' saisit he Sun armos
kyllyydestä.

20. Mua koette!', jos svndia Wiel' tun-
nen eläwästi: Jos katumuxes muld' on se
Hyljätty wakaisesti, Jos wiel' on saanut
sydämen' Siteensä kaikki tuta, Ia itseens
nijstä päästämään Sua hartaast' auxihuu-
taa. 21. Mua
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Totisesta ja elawästa Ustosta.
21. Mua tutki wiel' ja hawaitse, Jos

Majanas on sydän; Jos wertas aina
tarwitsen Ia woimaa sijtä pyydän; Jos
luondokappal' olen uus; Jos ristis ääres
makaan; Jos armos awun anomus Ei
sielustani lakkaa.

22. Tainkallainen nyt uiko wain Elä-
mäx> kelpaa sinus: Edesäs olla tahdon ain,
Osota, woimas minus. Mull' lainaa tätäussoa, Sua wastaanottaaxeni. Kyll' täy-
tät armos tekoa. Aut' lepoon sydändäni.

102.
lEsuxen wasianottamisesia Ustolla.

W. k. N>t kaikki Lhristilyt iloilkat, ?c.

<HEsuxen weren waatteex sain, Kunnia
°" pugur' aiwan; Sill' HERran edes sei-son ain', Sijn kerran perin taiwaan. En
tule sillen duomitur', Sill' kaikk' sain an-
der' annetux', Ett' maxettu on welkan'.

2. Pirulle harmix'ristin pääll' Mun
welka-kirjan lyötiin. lEsuren ristin nau-
loill' täall' Poisotetuxi löytyy Lailda waa-
timisens kaikk'. Ett' taidan wapahdetux'
ratk' Nyt nähdä itsiäni.

3. Palkansa jo sai wihamies; Särjetyp
tuli päänsä. Kuolemaan ICsus mennä
ties', Meit' wapaht' werellänsä. Kyll' sa-
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tan itse tietää nyt, Ett' hänest' olem' pää-
stetyt, Ehk' juonisans sen kieldää.

4. Tai Karitsa nyt leppiäs, Kuin täh-
ten' ristin puulla Kuoll' tahdot kiwus ki-
piäs, Herrana olkon mulla. Tawaroit'
tahdon kaikkia Kallijmmar' werens lukia,
Kuin ijät' kelpaa taiwaas.

5. Ehk' tuhatt' kertaa olisit Mailman
kaiken synnit Mammat, kuin ombi heit';
Nijn edest' kaikkein tyynni Ulottuis ma-
xoo', että sewois jokahista syndistä Tehd'ijät' autuaxi.

6. Nyt todistan siis kaikillen, Nijn tai-waas kuin maan päällä, Kuing' taiwase-
hen tahdon menn': Ehk' woisin tulla täällä
Kaikesta synnist' puhtaaxi, Ia hywis
tois ratk' rikkaaxi; En nijtä kuiteng' mui-
ftais.

7. Ne kaikk' on usko mielest' wien;
Näill' sanoill' sinn' sijs lähden: Kuin lu-
nastettu tulen tann', Karitsan weren täh-
den. Abraham itse weisaa nijn, Ia koko
pyhäin joukkoyynn': Meitsyndisij' onostett.

8. Jos waatteist' kysymyst' siell' on,
Nijn taidan edes näyttää lEsuren pyhän
ansion, loll' itsen' olen peittän', Kost' ala-
sioinna pahoista Satanan pääsin pauloi-
sta, Jumalan lasten seuraan.

y. Tain pugun lEsus werell' sitt' On
tahrandumaff estän' Mua synnin wal-
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Zast' päästänyt Ia lain ikehestä, Syn-
disist' himoist' puhdistan', Pyhyyden' o-
man kukistan', Eläxen armon päälle.

10. Mik' oli tekon' mailmas, Jos kysy-
tään, ja tapan'? Niin kiittää taidan lE-
fust' taas, Kuin turhuudesta wapaht',
Wahwisti hywää tekemään, Ia itoll' pilk-
kaa kärsimään, Nimeäns tunnustaisa.

ii. Ia kosta tiesin werens meit' Syn-
nistä pesewäri, Nijn himoi' woittamahansijt' Ratk' tulin wäkewäxi: Koff' paha hi-mo tuli mull', Nijn kijtin HERraa, et-
ten kuull' Tarwinnut sillen sitä.

12. Ylpeys muld' ja ahneus Ia heku-ma sait kuulla: Tähtenne lEsus rippuipuus, Surmatux' tahdot tulla; En työ-
lääsi' soti kansanne, Kyll' lEsus woimaa
lainannee, Teit' ristill' pitäxeni.

13. lEsuxen risti woittoa On kaikis
minull' lmncmn', Mun synneistäni pesoa.
Ia pyhitystä aina. Perkelest' olen wapautt'
Ia synnist saanut uskon kautt', lEsuxeld'
HERraldani.

14. Saan wihdoin taiwaas ijäisest',
lEsuxen pijnan tähden, Kans kaikkein
pyhäin iloisesi' Hänelle kijtost' tehdä. Sill'
joka itsens surmat' soi, Mailman synnit
kannoi pois, Ain' kijtos karitsalle!

N 103. W. k.
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103.

W. k. Riittäkäm HORraa kuin on, ?c.
jokakaikki taiwaat täyttää, Ra-

°" kastan ylits' kaikkein tawaroitten.
2. Hänesa yxin huwituxen löydän,

Hand' palamasi' sijs rakastaa ajn' pyydän.
3. Nijt weri-hawoj' yxin kehun kallijx',

loist' lEsus werens ambi wuotaa sallin'.
4. Sinn' pakenen Christures eläxeni,

Haawoihins kätkiäxen' itsiäni.
5. Ivs mailma mua tahtoo wainot sijtä,

Hywänä kuiteng' tahdon ylkän pitää.
6. Ei taiwaan pauhawa jylinä mikän

Mua lEsuxesi' takaisin wedä ikään'.
7. Ia jos maa kappaleiri hakataisin,

Kaikk' luondo lopullensa kiiruhtaisi.
8. Sydämen'lEsuresa kuiteng' pysyy:

Ei perkelekän sijt' hand' woi pois sysij'.
9. Sill' lEsus näljas' sielull' ruokans

suopi, Ia kaikes surus lohdutuxen tuopi.
10. Näit' tiedän; sijs en sydämmest' händ'aja, Kost' hän siell' aina tahtoo pitää

majaa.
11. Hän tygöni, tuleepi, wierastamaan,

Morsiamep mua ijät' omistamaan.
12. O sitä rakkautt'.' D iloo' sitä! Keng'

nijden suhteen taidais säästää mitän.
13. lEsuxen tugö noffaan ajatuxen'!

Kaikk' himoni ja kaikki aiwoituxen'.
14. IE-
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14. IGsusta aina rakastan ja kijtän,

Ehk' tätä maallist' majaa kandaa pitää.
15. Kost' kuolles silmät raukewat ja sy-

dän, Tai huokaus ei kuitmg' sielusi' pidät:
16. O lEsu! IHsuxenan' pysy aina, Sun

weres tähden minull' raiwas lainaa.

W. k. Rifttäkäm HERraa t'uin on, ?c.

Kuins, lEsus! ustos omanani pysyt,
' Nijn en maan engä taiwaan perään

kyfy.
2. Muut' jätän kaikk', yht' tätä etsin

täällä, Ett' uskoo' kärsineen lEsuxen
päälle.

3. Haawansa olkon nyt mun kunniani.
Joit otti rakkaudest' kohtahani.

4. Nijst' armoo' saan, sijs nijhin wajot'
pyydän, Wapcchtajata ussoll' mieles pidän.

5. Mailman pauhina ei mua nyt huo-let', lEfures turhuudesta, wapa olen.
6. Pauhatkon paukkukon, jylissön san-gen, En lEsurest' kuitengan pojes langee.
7. Koff' ustos woimaa mull' suo Wa-

pchtaja, Nijn ei mua hänen tyköön ku-
kan aja.

8. Sydämen' lEsus yhdistän' on kan-sans, Sijs pirull' harmix' pysyn oma-nansa.
N 2 9. Hän
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9. Hän yxin tydyttäpi sydämeni, Pois

werihikens ajaa mureheni.
10. Sen witzist' uskon: lEsusta sijs ha-

laat' Autuuder' ainoaxi luen alat'.
11. D kuing' hän kohtelee mua suloisesti!

Hand' sijs rakastan, Män ijäisesti.
12. D suloisinda ilo-elämätä! Keng' si-

tä taidais jättää etsimätä?
13. Mailman ilo loppumahan riendää,

Taiwaseen sydämen' sijs tahdon käändää.
14. Rakastan yxin Wapahtajaan aina.

Sydämen' yxin hänell' lahjax' lainaa.
15. Koff' loppu tulee tallen elämällen,

Nijn sielun' lähetän mun lEsuxellen'.
16. Mull' IGsus ijät' lEsuxena lie-

nee! Mua itse tahtens taiwaseen myös
wienee!

103.
W. k. V ihminen, sssattel' aina, ?c.

Garitsa haawoitettu! Häwetä mahdan
juur', Ett' suld' on osotettu Kohtaa-

ni armo juur', Sijn' ettäs olet synnit
Muld' ottanut kaikk' tyyni Ia päälles
pannut ne.

2. Takauxehen menit. Soit itsees ran-
gatst' ratk', Wiel' kuolit edestäni, Ia sillä
maxoit kaikk': Sowinnon täydellisen Edes-
täni suld' isä Sen kautta saanut on.

3. Sijs kijtost' hartchasti Täst' armo-
stas
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stas tuon sull', long' mwan runscchasti
Kuollesas näytit mull'. Mun weljen'!
olkon sijtä Sun nimes suurest' kijtett',
Ett's minun wapahdit.

4. Sijt ole rakkaudest' Ylistett', ar-
maan', wiel'! Ett's armoon mun wastuu-
dest' Kadonneen otit M': Kautt' esiru-
kouxes Ia weres puhdisturen Mun teit
autuax'.

5. Kädelläns lEsus siteet On kaikki
päästänyt, lois mun on satan pitän':
Sijs wapa olen nyt. Se etu mull' on
wielä, Ett kaikes taidan elää lEsuxen
suosiox'.

6. Nyt tulen hywin aikaan: Haawoi-
sans' andaapi Mull' lEsus turmapaikan,
Koit' tundo waiwaapi. Joit' tarwitsen
nijt' aina Kaikkia minull' lainaa Mun
rakas Mani.

7. Mieheni läsnä olen, Mun iloren
hän jää: Ei mua nyt mikän huolet'. Sen
maata sylisä. Kuin teki autuari, Tain
luen kallijmmaxi Ilori mailmas.

8. Nyt lepo ombi minull', Sill' ussoo'
taidan sen, Etts ulosannoit sinus, O
lEsu! edestän. Kuollesas walituxi Ia hä-
dast' autetuxi Totisesi' olen tull'

106. W. k.
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W6.
W. k. Rijttcikäm HiLßra» kuin on, )c.

lEsu! rakkain, kaunein ratk' maan
päällä, Mun ainoo huwituxen' olet

täällä.
2. Rakkaudellas olet sydämeni Sun ty-

gös wetän' itse tyköäni.
3. Mcihdotoin armoas olen totisesti,

Mua kuiteng' rakkaudet hädäst' päästit.
4. Sull' uskotoinna tein paljo waiwaa,

Mun tähten' kuiteng' kuolit rakkaast'.,ai-
wan. '

5. Karitsan tygö uffos käändMni,
Kaikk' lakannut on lewottomuudeni.

6. Tuhansin iloja sen siaan suodaan,
Ia lohdutusta sielull' runsaasi' tuodaan.

7. Mua lEsu! rakkaudes wirwottaapi,
Ia rauhattomuuden pois karkottaapi.

8. Sinuta tytyä en minä saata, Siisomas tahdon olla lakkamata.
9. Niin saastaisna kuin olen, sokicma,

Täynn' syndij', alastoinna, surkiana:
10. SU' kuiteng' iloitsen, ett' rakastet-

tu Sulo' olen, niin myös hädäst' wapah-
dettu.

11. Mun tähden'! piinaan menit katke-
rahan, Mun tähten' Henges annoit kuo-
lemahan.

12. Sijs
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12. Sijs sydänd' yxin mahdat wetää si-

nä, lold' kiwull' lunastettu olen minä.
13. Sun rakkaudes, pijnas, kipus, hä-

täs, Mua iloiltaa wain taitaa ja mua
wetää.

14. Sijn weres, joka wuosi edestäni,
Ei muus', waan sijnä tytyy sydämeni.

15. Sua rakastamaan minä waadittihin
Kautt' sydämes kuin keihääll' awattihin.

16. Se turman' on, sijn tahdon alat'
asuu', En pelkää yhtään waaraa sitt'
taikk' hasuu'.

17. O IGsu! sinus woiton löydän kai-
W, Sun weres woimas woitan joka
paikas.

18. Kosk' ussos aina pysyn ristis ääres,
Nijn mull' on woimaa kyllä joka erä.

19. Ei lEsures mua mingän puutos
waiwaa. Hän nimens ristins kans sydä-
meen kaiwaa.

20. lEsusta suloijembata ei mitään
Tääll' sielu taida himoita taikk' pyytää.

21. Ei mailma mua millään iloittane
Sen ilot raiskan, loan werrax' panen.

22. Ristijn naulittu rakkauden' aina
Mull' sanomattomia iloj' lainaa.

23. Mull' kelpaa sinun kaunis muotos
yxin, loll' sydän tuli puolees wedetyxi.

24. Ihmisist' kaikist' kaunein olet sinä:
Keng' sust' sijs luopuis, IGsu armollinen!

25. Sie-
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25. Sieluun', sitt' kuin mmsti rakkaut-

tas, Ei mikän tyköäs moi palauttaa.
26. Kuing' unhottaisin sua, Mua Wa-

pahtajan'! Kuolemaan asti minun raka-
stajaan'!

27. En, en sua koskaan hyljää, Karit-
saani! Ah! pysy ijäti wain omanani.

28. Ei kuollo mua eik' elo stnust' kään-
nä, Sill' tähten' kuolemaangin tahdoit
mennä.

29. En taida mg' myös tahdo, IGfu
rakas! Sua rakastamasi' millään ajall'
lakaat'.

30. Sua kunnioitan alinomaisesti, Cu
rakkauttas unhot' ijäisesti.

31. Sull', lEsu waka! ylistöxen an-
nan, Sull' kijtoxen ja kunnian myös
kannan.

32. Sua korotan ja pidän aiwan kal-
lijn, Kuin teurasta sinuas olet sallin'.

107.
W. k. Ihmisen lnonvo tnrmeld' on ?r.

D Karitsa ratk' makia! Kuin teurastettu
olet, Lunastaaxes meit' kaikkia, Nijn

rakas olen puolees; Ett' sydämen' nyt si-nun on. Sun pitää saaman omas. Haa-woistas palkax' stn nyt tuon Ia werestässun huomaas.
2. Et
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2. Et tahdo muut' kuin
Mun rakas armahani! Täyderi pantix
luet sen Mun rakkaudestani, long' itse,
hengees uhraisas, Sytvtit tykönäni, Ia
ristin puusci kandaisas Kaikkia syndejäni.

3. Niin ota sijs tai sydämen', Werelles
prijstottele. Ah! riennä sitä pesemään.
Wahwista heikko mielen' Ett' uskos etees
astun täs', Karitsan', weljen' rakas! Suut'
andain sinun haawoilles. Tai himoni on
waka.

4. Se kallis hikes werinen, Kuin sielus
hädäs täällä Nijnkuin yr' wirta punainen
Dn wuotanut maan päälle. Ain' synnin
marox' minull' jää. Lain uhkauxij' ivas-
taan, Helwetin sammuttaapi st, Pelastaa
kuolemasta.

5. Mun lEsus synnin ikeestä Wapah-
ti kauhiasta, Ia häjyff himoin siteestä;
Armostans awarasta. Ett' on nijn kalliswerens tääll', Sijs lihaa en kuul' enää:
lEsuxen rakkaus mun M' Elämään
waatij hänell'.

6. Palwelust' tehdä lEsuxell' Ei ole
mikän waiwa: Ett' waeldaa elämän tiell'
On ilo, autuus aiwan; Sen tulee kukin
tietämään, Kuin' suopi asumusta Wapcch-
tajalle sydämeen, Ia nauttii lohdutustans.

7< Ikeensä ombi huwitus, Kewiä kuor-
mana

5) Sananl. 23: 26.
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mans sangen; Wacin syndi ombi rasitus,
Ia waiwax' suurexlangee: Sijs wahwi-
stus minulle se Suo, lEsu! weres kaut-
ta; Pitämään
minua autat.

8. Dsota jumalallinen Sun woimas,
jota halaan. Ann' kallijn weres nesteen
tänn' Sieluuni wuotaa alas; Ett' kätket-
tynä haawoihis Wälttäisin kadotuxen, Ia
kaikill' hetkilläni nijs' Nauttisin puhdi-
stuxen.

y. En aikaan ilman sinua Helkekään
tule wähää: Ah! herat' sijs ain' minua,
Ristilles menemähän; Ia haawoist' woi-
maa imemään, long' kautta kaiikki moi-
sin; Ain' likemmin mua tygös käänn'.
Sen sydämestän' soisin.

10. Mua sido armos siteellä. Kiinnitä
sydämeni Sun lupaures Suoweres turwaxeni, Iloxen', nijn myös lu-
jaxi Ain' wastaan satanata Ia mailmata
linnaxi; Ettei ne saa mua kaataa.

ii. Ain', lEsu! elä sieluja, Ett' sinus
elän minä. Ah! lisää uskoo' minusa, Mun
autuudeni sinä! Ett' armostas wain eläi-
sin, Sun weres awun päälle; Dmaxes
itsen' lukisin, Ei mun omaren' täällä.

12. Sisällen ota sielun' nijn, Etten
muut' tahdo mitään; Waän ristis ääres
seison ain', Ia uflos sinua kijtäN/ Kuin

kuol-
") Rom. 6: ii. Eph. 4: 30.
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kuollon karstit kauhian, Ia autuuden nyt
annat. Sull', lEsu! ajas kunnian Ia
ijäisyydes kannan.

IW.
W. k. Rom.' o lEsu.' lEsu.' )c.

M! M' nähnen sinua? rakkain lEsu!
Kost' syleilee minua? rakkain lEsu!

Kotso sielun halua, rakkain lEsu, lE-su, rakkain lEsu!
2. Sielu janoo suuresi' tääll', kaunein

lEsu! Mielell' ombi suruisell, kaunen
lEsu! Ah! kost' löydän sinun M'? kau-
nein lEsu! lEsu, kaunein lEsu!

3. Sula tussa joka ties, kallis lEsu!
Mik' ei tule rististäs, kallis lEsu! Ia sun
werihiestas, kallis lEsu! lEsu! kallis
lEsu!

.4. En saa rauhaa sinuta, HERra lEsu!
Sinus usto sen wain saa, HGRra lE-
su! Sinus aikans kuluttaa, HERra lE-su, lEsu, HERm lEsu!

5. Sinun fuloisuudestas, Makja IVsu!
Sielu rohwaistuupi taas, Makja lEsu!
Pääsee ahdisturesta, makia lEsu! lEsu,
makialEsu!

6. O hywyyttas! suur' on se bxwä lEsu.'
Rakkaudes werellä,hywä lEsu! Wirwo-
tust' tuot mielelle, Hywä lEsu! lEsu,
Hywa lEsu!

7. IE-
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7. lEsu! huwituxen' ain', hurstas lEsu.'

Ei muu mikan iloo' lain', Hurstas lEsuz
Himoitsen sinua wain, Hurstas lEsu:
lEsu, Hurstas lEsu!

8. Tule armas wieras, tänn', waka
lEsu.' Morsiames luoxi rienn', waka lE-
su! Paras ilo sielullen, waka lEsu! lE-su, waka lEsu!

y. Totuudes mua walaist' ann'. Armas
lEsu! Hartaast' sinua rakastan, Armas
lEsu! Odotan sua armastan', Armas
lEsu! lEsu, armas lEsu!

10. Tule, wie mua tääldä jo, tule lEsu!
Taiwaan ilo minull' suo, tule lEsu! Pe-
lastus jo sielull'tuo, tule lEsu! lEsu,
tule lEsu!

109.
W< k. Raikk' tuin ma» päallcms', ,c<

Euing', lEsu! sinua kijtan? Rakkaude-
" stas sijtä, Etts olet teuraax' menn'.
Mun olet päästän' synnist', Ia päättän'
welkan tyynni, Kautt' weres jumalallisen.

2. D! kuing' sull', lEsu waka! Mun
sielun' oli rakas! Sill' muistit minua wiel',
Ia hartaast' olet alat' Zlutuuttan' sixi ha-
laann', Kuin mun sait puolees wetää jäll'.

3. Pesänsä, jong' on pyytän', Kyhkyi-
nen arkis löytän' Nyt on turwallisen. Eisaa-
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saanut lepoo' ennen, Kuin tygös tulla en-
nätt'. Nyt waiwast' kyll' on wapa hän.

4. Herätit sydämeni, Kaikk' peitit riko-
xeni Dmaxes omistit. Sulhaisna olla mi-
null' Ain' tahdot; minä sinull' Sydämeni
myös annan nyt.

5. Nijn woitit toiwotures: Mull' an-
noit lohdutures, Kuin wuotaa hädästäs,
Sun sielus murehesta, Hiestäs punaisesta,
Sun pijnastas ja werestäs.

6. Palkaxi nijden tähden. Joit' tähten'
tahdoit tehdä, Sydämen mieluisesi' Koko-
nans annan huomaas, Ia tahdon olla o-
mas Nyt ia ain' ijankaikkisest'.

7. Mua sidoit sitchelläs, Ain' armost'
päätit jällens Mull' olla omcma. Sijs 0-manas taas Pysyn: Sinusta pojes sysij'
Ei mua nyt sillen mikän saa.

8. Sun waljut kaswos, Christel Sun
kylkes keihääll' pistett', Sun weres ruskia,
Sun ruumijs haawoitettu, Sun sielus
ahdistettu Huwitelkon mua kuriaa.

9 Käsilläs, joihin kowat Tääll' naulat
lyödyt owat, Mun ni-
men' olet pijrtän', Ia nijden lukuun sijr-
tän', Joit' olet ottan' suojahas.

10. Nyt jalkais edes makaan, Kerjää-
mäst' en woi takaat' Kallelta armojas:

EN
llm. K. 21: 27.



206 IVsuxen wastan ottamisesta Ufiolla.
En muuta muista mitään, Waan sinun
wertas kijtän, ja pyhimviä haawojas.

11. Sydämelles, jost' tosin Kuollesas
weri wuosi, Käändynyt olen tääll'. Siell'
lewät' on mun tapan'; Siell' olen tuskasi'wapa, Nauttinut armoo' olen siell'

12. Rikoxen' peität sinä, Mix'pelkäisin
sijs minä? Keng' tohtis mua nyt tull'
Wetämään sydämeldäs? Keng' helmastas
mua kieldäis? Sill' sinä warjelust' suot
mull'.

13. Nyt satan duomittihin; Mua ulos-
walittihin Karitsan weresä. Jos kadottaa
hänmielij'; Nijn, lEsu rakas Weli! Sy-
dämees lymyn hädäsä.

14. Kost' syndi karkaa päällen', Nijn
sinuun turmaan jällens, Ia pakon' uffo-sa Awattuun kylkees otan; Sill' wältän
työläst' sotaa, Nautiten osaa woitosas.

iz. Sywälle mieleheni Ia minun sydä-
meeni Kirjoita pijnas kaikk'. Armoillas
tahdon elää, All' ristis oleskelen Uskosa
turwallisest' ratk'.

16. D IMlal'! apus lainaa, Ett' kun-
niaxes aina Ihmeitäs nimes kans Niin
täällä julistaisin, Ett' sieluj' woitetaisijn
Riendämään tygös kijruisans.

17. Nijn lEsu! kunniata Sull' kan-
nan lakkamata, Kuin olet lunastan', Ia

au-
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autuuteen mua auttan', Sill' ett' sun pij-
nas kautta Mun päästit minun welastan'.

W. k. nyt tähän aikaan, ?c.

Wjn olen sijs jo wihdoin saan' Minäkin
turwallifeen Ia hywään mennä sata-

maan, lEsuren helman sisäll': Ei yhtään
waiwaa ole siell', Eik' puutost' millään e-
räll'; Sill' lEsus armoo' armon pääll'
Siel' jakaa ilman määrää.

2. Se aika oli onnetoin, Sir' löytänytsen olen, Kost' täydyt sotij' ussotoin' Tie-
tämättömän puoleen; Kost' seisoin syndij'
wastahcm lEsusta tundemata, Sodasta
menin sotahan, Wacm rauhaa woittamata.

3. Mull' sanoi tieto turha juur':Lipiä
se ja sekm. Se ja se tunnon wcnwa suur'
Synnistä puhtaax' tekis; Nijn nousin
waan langeisin jäll' Syndiä tekemähän.
Suurella kalliisi' sodall' tääll' Ain' ostin
rauhan wähän.

4. Mun tundoni lain uhkamall' Wäke-
wäst' herätetty Kilwoitusteni kaikkein all'
Enämmin peljätettijn. Päätöstä toiwoin
kestämäll', Se oli lohdutuxen': Wyhityxel-
län' kaikell' wiel' Jäin kuiteng' kiroureen.

5. Mutt' Jumal', joka näki sen, Näin
wikan' saatti ilmei: Wiel' olet epäuskoinen,

Sijs
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Sijs kuollut myös ja kylmä: lEsuxen
tygö ensin rienn', Kyll' synnist' sitte pää-
set: Pyyd' armonistuimelle menn', Nijn
armon löydät täsä.

6. Wacm nyt, nyt oli tekemist'; Sill'
piru peljätt' sieldä; Laild' kuului kowaa
uhkamist', Wiel' järki pyysi kieldää, Sa-
noden: älä saastaisna lEsuxen tygö rien-
nä, Synnistä hywin puhdasna Saat ässen
sinne mennä.

7. Sellaisna langeism nyt sijn'. Kuin
olin, kaswoilleni; Armoa, rauhaa rukoilin:
Nijn kuului hengelleni: lEsus korjaa
sxnoiser, Suoo andex andamuxen. Sua on
myös kerta lunastett'. Se olkon lohdutuxes.

8. Todexi minä uskoin tain, Sen pääl-
len itsen' luotin. Koht' lunasturen pantin
sain, Kuin sydämeeni suotijn. lEsuxen
pääll' kuin lapsi täs' Nyt katson en tied'
muuta. Täs' ussos yxinkertaises Saa sie-
lun' lepoo' tuta.

9. Mull' rauhaa myös ja iloo' jää; En
murhest' tiedä täällä. Mun lEsus werell'
tydyttää. Ansions puki päällen'. Sijs mi-
nä puhdas olen ratk'. Wiel hän mull'
muistuttaapi, Jos horjun, minun wikan'
kaikk', Ia nijst' koht' parandaapi.

10. Jumalan kallist' armoa En wedä
haureuteen*). Kyll' sielu häneld' woimaasaa

*) lud. Ep. w. 4.
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san Kuuliaisuuteen uuteen, Ia asteleillans
käymään mjn, Ett' tahdons teen alat'.
Sen edun minä käsitin; Ett' hywää tehdä
Halaan. '

ii. Jos kaiken kuldans mailm' tois.
En kuiteng' syndii' tchdä Mun Wapah-
tajaan' wastmn wois, Kuin maxoi syn-
dein tähden, Ett' synnist' olla rauhasa
Ain' saan ja perkeleestä. lEsuxen weri
haawoisa Saan alat' woiton heistä.

12. Sull' lEsu! kijtss olkon nyt Kuinarmosa mun puolees Ia rauhan tielle
'wedänyt Pimeydestä olet: Ett' synnill'
kuolleex' olen tull'. Kosk' wiholliset wiek-
saat Mua waiwawat, nijn ole mull' Tu-
keni, woittomiekkan'.

13. Olisin sotan' ennen tainn' Jo wätt-
taä hywin juuri, Ia rauhaa saada jong'
nyt sain; Waan se salaisuus suuri Kuin
WinkertMstmdes on, Ett' simdiscnä rieten
Ussolla turmat' armohon, Jäi muld' ain'
tietämätä.

14. Se kuin on rataa waarallist'Kul-
kenut kiwein kessell', Mond' loukkausta
saanut nijst', Hukkumas ollut ässen, Hän
asettciapi merkes sitt' Matkusiawmsten
eteen: Ett' ne toimella wälttäisit Joutu-
masi' samaan hätään.

15. Sijs opi, rakas sieluinen, Kuin
istut murehesa, Ia nijnkuin fangi huonoi-D nm
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nen Syndien kahlehesa: Ah! kuule Si«
nain kukkulall' Ei löydy armoitusta;
Waan Wapahtajan ristin all' On andex'
andamusta.

16. Kuull'! kuinga sielun ystäwä Ain'
huutaa: tulkaat tänne! Keng' ftasam' sijs
olis se, Kuin ei tänn' tahdois mennä?
Koeteltu on lemmensä. Sieluja puhdista-
maan Ei kelpaa muu kuin werensa. Jaa,
totisesti Amen.

111.
W. k. N>'t kaikki Christuyt ,'loilkat, ?c.

Mt's lEsu! minun lunastit; Ia annoit
Uskosa lohdutusta sijt', Etts'

olet ystäwäni: Nijn ota sydämeni kaiw,
Mun sielun', ruumijn', hengen' ratk'
Ain' sinua palwelemaan.

2. Sen päälle työtä tekemään GlaiMn'
minua auta; Ett' moni, kuing' on ostett'
hän, Woimasa mahdais tuta; Ia Juma-
laa, kuin Poikans on Andanut ristin kuol-
lohon, Rakkaaxi ussois aiwan.

3. Rukoilen, armolapset, teit' Woima-
ni kaiken perast': Lukekat raiffax' kaikkij'
nijt*), Kin teit' pois wiewät werest'. Ain'
teidän kuolemaanne ast' Tääll' alkan mi-
kän kijwammast' lulistetuxi tulko.

4. Saarnajat nimen omaan tain Mah-
tawat-

Phil. 3: 8.
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tawat waarinottacn Sill' saarnat owat
turhat ain', Eiss sieluj' taida woittoa;
Jos lEsuxen ei werta täätt' Eib kuole-
matans ristin pääll' Nijll'tule julistetux'^).

5. O lEsu! kijtos olkon sull', Ett's tu-
lit ihmiseni, Ia synnit kaikki ristin puull-
Jo maxoit sillisexi. Aut' ewangeliumilli-
sell' Tai saarnataisijn tawall', taäll', Pe-
lastuxexi sieluill'.

6. lofl', HENra lesu! sinuas Leppyi-
seff armahdaisit Ihmisten päälle kaikes
maas! Lapsms halajaisit! Heikoille soisit
wahwistust' Murheellisille lohdutust' Suo
rauhas waellaisim'.

112.
W. k. lEsuxen tuollo wiKtoin, ?c.

D lEsu! yrin weres pääll' Rakennan
autuudem tääll'; Sijt' yxin lohdutuxensaan, Ett' sill' mun olet lunastan'.

2. Lain ikeest', synnin hädästä, Helwe-
tist', pirun kädestä' Ne sinä suuri Scmgar'
ratk' Werelläs ylits' moitit kaikk'.

3. Kost' mielen' tekee syndiä, Nijn mui-
stan pijnas kipiää, Ia lymyyn sinun
haawoihis; Nijn koht' saan sulda woi-
ton nijs'.

4. Ei syndi kaada minua, Kost' pysyn
O 2 läsnä

5) 1 Kor. 2: 2.
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läsnä sinua, Kuin olet synnin kandanut,
Ia sillä hänen woittcmut.

5. Kojt' satan kraamaans näyttelee,
Syndiä edes wetelee, Ia werkkoons pyy-
tää kietoa, Nijn taidan hänell' sanoa:

6. En taida seurat' neuwojas, Mun
lEsus otit armoons taas; Hän miehen'
on kuin julmasta Mun wapahti sun wal-
lastas.

7. Hänelle tahdon elää wain, Syyst'
olen hänen omans ain', Kuin mun on
werell' ostanut, Drjuudestas pois ottanut.

8. En elää tahdo sijs, eng' woi, Nijn
kuin sun häjy mieles sois, Ehk' pahoin
kyll' tapahdut tai, Six kuin sydämen IC-sus sai.

9. Wacm koht' kuin annoin hänell' sen,
Nijn maistin kuing' on suloinen, Rakastaa
sielun ystäwää Mua werellänsä pesewaä.

10. lEsuxen weri haawoisa Nyt olensuures ilosa, Tääll' autuas jo ajasa, Ia
ijäisesti taiwaasa.

11. Nijn olen hänen, mun on hän
Kuin mun on haawmns sisäll' wien':
Hengelle, sielull' ruumiille, luur' hywin
käypi kaikille.

12. Sill' werens minun waatettaa,la
hurffaudens puettaa; Sijs duomioll' kyll'
seisonen, Kuin HERran eteen pitää
menn'.

113. W. k.
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113.
W. k. Jumalat' kisttää' mahdan, ?c.

Mix' järjen orja! waiwaat Itsiäs huk-
kaan aiwan? Tullaxes hurstahaxi.

Ia wihdoin autuaxi.
2. Täs' järjen tieto kaikki Dn sula pe-

tos ratki Ehk' moni tyhmäsi' sitä Salai-
six' tiedox' kijttää.

3. Ei tunnon waiwat auta, Eik' syndij'
tukahuta Puhdistuxien tulet, Kuin moni
wäärin luulee.

4. Mitk'owat katumiset, Kost'ussoo
puuttuu nijsä? Peräti kuoret kowat Ne
ytimetä owat.

5. Ei maan pääll' tieto mikän Nijt' sa-
Noj' käsit' ikään: Jumala lihasamme on
kuollut siasamme.

6. Tai salaisuus on äsken, Waan usto-
waisten kessen*) Ett' MN usto harras On
Jumalisuus paras.

7. Johannes syndisille Tien jalosi' näyt-
tää meille, loll' synnit andex' saamme,
Nijt' todell' katuisamme,

8. Sinain tygöö meitä Hän waroittaa
ja wetää. Karitsaa katsomahan Me hä-
neld' neuwotahan").

9. Ei mielestäni langee Se paiwä ar-mas sangen, loll' Jumal' minun käänsi,
loll' lEsuxen näin ensin. 10. Kal>

Psalm. 25: 14. ") loh. 1: 29.
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10. Katsoisan' ussos händä. Perkeletyköön' riendää, Eik' soimat' saa; sill' syn-

nit Marettiin werell' tyynni.
11. Jos uffottomuus pauhaa, Kyll' lE-sus suopi rauhaa Haawoisans, joisa aina

Myös synnit alas painaa.
12. Mailma etus pidä. En nijtä sillen

pyydä: Taiwaaseen minä halaan lEsuxentygö alat'.
13. Mua pesten synnistäni Hän otti sy-

dämeni, Ia weti taiwacm puoleen, Sijs
matkamies tääll' olen.

14. Waan hän mull' kaikkee' suopi.
Kuin matkall' tälle sopij; Ia wihdoin
helmaans ottaa, Sen satamax' mull'
tuottaa.

15. Six' sitä ikäwöitsen, Kuin Jumal-tahtoo itse; Ia neuwoons tydyn aina,
Sill' lEsus iloo' lainaa.

16. Jumalan Poika täällä Its' makuut-
ti maan päällä luur' autuaxi sitä, Kuin
hänes lewon löytää.

17. Kyll' kadotin mun osan'; Waan
lEfus ansiosans Dn sen jäll' toimittanut
Ia mun jo armoittanut.

18. Pääll' sancms toiwon panen, Sijs
lujan turman saanen. Werellens rakenoa-wa Kallion seisoo tawall'.

19. Mun onnen' on ratk' suuri: KaiW
halun' moitin juuri; Sill' IGsuxen on
suomasi' Personans ussos oman'.



lEsuxen wasian ottamisesta Ustolla. 215

114. ,

W. k. V HERra sinun sssnas, )c.

Ash makia Wapahtajan'! Suur' rakkau-
des oli: Ah! mitäs olet siitä saan',

Ett's kärseit tääll'ja kuolit? Wajehdos
oli kamala, M' ihme kaikill' suuri: Etts
annoit itses, Jumala! Pilkattawaxi juuri.

2. Syndisen tähden surkian, Ratk' syn-
nin orjan tähden, Sun taiwaas jätet kor-
kian, Ia kuolemahan lähdet: Saatta-
maan fangeill' wapautt', Sokeita tuo-
maan tielle: Ei suurembata rakkautt'
Wiel' ole ollut kellään.

3. Ann' andex' ICsu rakkahin! Ett'
kysyn sinuld' täsä! Kuing' rakastaa mua
taisit niin Weresän syndisesä? Kost' olin
juuri helwettijn Langemaisillan' minä:
Morsiand' kuiteng' puhdast' ain' Ia py-
hää tahdot sinä.

4. Ett' hywäx' tullut olisin, Sun piti
itse tosin Minua pestä weres sijn', Kuin
kyljestäs tääll' wuosi; peräti olin woima-
toin Sun tygös palaitaxen'! Peräti olin
«lastoin Edesä seisoaxen'.

5. En rukoillakan sinua tienn', Ett's
olisit mua auttan'; Waan rakkaudest' tu-
lit tänn', Mua kutsuit armos kautta.
Ratk' pidin itsen' hurslana, En sairaax'
itseen' luullut, Kost' nijnkuin hurskas pa-
kana En lakiin wiedyr' tullut. 6. Sijs
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6. Sijs rakkaudes palama Dn sinuld'

sitä anon', Ia hätä minua waiwaawa>
Sanasas minull' sanoit: Jos ustot mim,n
päälleni, Saat ander kaikki synnit. Sna ra-
kastaapi isäni. Saat'rippuu'minus kijnni.

7. M ääni sangen suloinen Minulle
kuuluu tänne, Makia lohduttaminen, En
tietänyt sijt' ennen: Ett' isä sinus Rakkaa-
sans Mlta rakastaa ja halaa. Mix' en fijK
tygös turman kans Pelkämät' käwisalaN

8. Jos minä nyt sain armon wtel';
Mix' pelkäis turmat' puolees, lold' ernijn paljo syndij' tääll' Kuin minuld'teh-
ty ole? Mix' pelkäis? kost' hän kaikkia
Mull' suotuu' armoo' kuulis. Kyll'
lainen asia Autetut samoin tulis.

y. Sull' kijtos, lEsu makig! Oaawo-jas-Mäyttämästäs, loihinga siM riendäa-saa, Ia hywään lepoon päästä. Äh! wä-
syneelle sielull' on suloinen lewät' nijsä.
Mualla tullut lepohon Ei kukaan ole mi-sään.

10. Jos keldään rakastettawa, Niju
minuld' olet ratki; Sm rakastais en saa
Md' taa Waan woittaa muita kaikkia
Sen jokapaljo andex' sai, Rakastaa paljo pitää.
Joit' oiotit mull' joukottain. Ei taita lu-
kee' nijtä.

n. Waan oikein minä kaikkia En kir-
joittaa woi sitä Ei rakkauttas korkiaa

Mi-
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Mkan kyllä kijtä: Kuing' sitte minä moi-
sin sen, Kuin kaikkein huonoin lienen?
Waan olkon lohdutuxexen': Ett's kuulet
pienden äänen.

12. Nyt wihdoin tygös tahdon tull'.
Ah! kuule anomuxen'. Tai etees panda-
wa on mull' Nyt wielä rukouxen': Sun
tekos, HERra, itse täyt', Wahwista woi-
man' aina; Tallella pidä minus nait.
Joit' olet minull' lainan'.

115.
W.MNyt lEsust' lohontustam, ?c.

Wua syMU synnytettiin Ratk' turmel-
dunqZMn'; Mailmcm kaswatettijn

Sitt' muöM' jälkehen; Waan pistimen*)
sain kerran, Ia kohta synnix' HERra
Turhuuden osotti.

2. Kandeista pyysin rieten Kyll'tulla
wapaaxi. Ia puhdistusten tietä Synnistä
puhtaari; Waan jota kijwahammin, Sen
minä angarammin Wastudest' kiedottiin.

3. Sain neuwon: anomahan
armoa.' Langeisin kohta maahan; Waansanaa sanoa En woinut häpiäldä; Juma-
la nosti sieldä, Lohdutti toiwoo' soi.

4. Sijs otin mennäreni lEsuxen tygö
jäll'. Nyt kuin mun Mäwääni Hand'
saidan puhutell'. Mis' ikään olen täällä,

Laroi-
-5) Ap. T. 2: 27.



2!8 ISsnren wastan ottamisesia^UMla^
Laxoisa, wuorten päällä. Hän minua
läsnä on.

5. Hän on mun, minä hänen Hän
wastaa rakkaasi' mull', Kost' pyynnöll'
etecns menen: Mik' anomus on sull'?
Ah! yxin halajaisin, Eee' aina olla saisin
Sun waiwais palkkana.

6. Am' uskon ehk' en näe. Kost' anon
alat saan. Kost' joffus syndij' teen, Koht'
wikan' tunnustan Ia minä.
Hän alat' armollinen Pois ottaa syndini.

7. Teoisan' kaikiö aiwan Ain' tunnen
armoa; long' ennen pidin waiwan', Sijn
löydän iloa: Armonsa mittaan aina,
long' hän on minull' lainan', Wiel' ty-
dyn nöyrästi.

8. Sijs, ehkä heikko olen,, Nijn elän
kuitengin: Ehk' syndisnä, sun puolees,
D lEsu! turmaan ain': Ei rakkaudes si-
teest' Wihollinen, ehk' pyytää, Mua ko-
stan eroita.

9. Ah! yrinkertmsuutta Sydämesi ra-
kastan. Ett' nijnkuin lapsi huutaa: Ju-
malan'.' Raritsan'! Se autuus ombi suuri,
Ehk' sitä pilkkaa juuri Se kuin on ustotoin.

10. long' pidemmäld' mull' nähtää
Hän suopi haawojans. Sen kallijmbi sield'
lähtee Lohdutus armon kans, Alati rinda-
hcmi; Semmengin muistaisani, Mik' olen
waiwainen.

11. Kost',
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11. Kost, lewoxeni, ensin lEsuxen tur-

wamaan Mua pyhä Hengi käänsi; Nijn
hän myös sataman Muu' lupais ristin
alla: Sijs ilmall' angaralla Ei hahtenrikkoonnu.

12. Kost' tulee mieleheni Sun kuollos,
ja kuing' sä Waelsit edestäni Wuott' kol-
meneljattä; Nijn himoon sytyn sijtä Mui-
denkin edeskijttää, Kuing' suuri armos on.

13. Jos tundis kukin sydän Autuudet
suurex'wiel' Totisen yhteyden lEsuxen
kansa tääll', Kaikk' langeisit koht' maa-
han, Puhdistusta anomahan Ia rauhaa
sieluitlens.

14. Ihmeri mullen tulee, Ett' joka ih-
minen Ei HGRran äändä kuule, Kosk'
rakkaasta huutaa hän: Karitsan eteen lan-
gee, Saat armoo' paljo Sill'
maxett' syndis on.

15. Mua, lEsu! wetää pyydä. Ett'
joka hetkellä Sun tygös itsen' pidän Us-
kolla täydellä. Mun halun' herättele' Ett'
ain enämmin wielä Sun pidän rakkaana.

16. Mua wahwast' sotimahan Rohwai-se turwas kautt'. Sua kunnioittamahan
Mua awullas myös aut'. lost' wahwis-tais mua kätes, Kaukaisten kansain eteen
Nimeä Janoamaan!

116. W. k.
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116.
W. k. luur' hartaast' mailmast' lasta, ?c.

sydämeni On sulken' sisällens
°" Sill' hän mun sielukseni Lunasti we-
relläns. Hän tahdot tuskasi' auttaa Mua
kuollon orjaa jäU'. Keng' nijn suurt' rak-
kautta Dsottanut on wiel'?

2. Hän pojes ottaa synnin, Sen mal-
lan kukistaa: Mua weren wioist' tyynni
Puhdistaa kaikista. Kuin sieluun werens
wuotaa, luur' olen iloinen; En pelkää
duomiota, Ehk' olen syndinen.

3. Sun nimes, ristis, weres Sydäme-
fäni wain Suo paistaa joka erä, Nijn
rauhaa nautin ain'. Sydämes rakas näy-
tä Samasa muodos mull', loll' se ratk'
kiwull' täytett' Pakahti ristin puull'.

4. Svdämen kätke aiwan Sun kylki-
haawahas: Ett' päästettynä waiwast'Sunarmos maistaa saa. Aut' näen nimeäni
Elämä-kirjasas. Mua pidä Sulhaiseni!
Alati helmasas.

117.
Uston xxinkertaisuudesia.

W. k. Dn ljnfwa ort farwäl, )c.

Ei yrinkertaiser' Nijn helpost' tule sydän.
Kuin yrinkertmsuutta mainitahan sull',

Sill'
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SM' kukkuloildcms täs' Ei Adam' lähtee'
pyydä Eik' sywään yxinkertaisuudm laxoon
tull'. Tain lahjan Harma Tääll' oikein
arwaa; Waan ej nijn kallist' lahjaa löydy
maan pääll' muut'. Tai taiwaan konsti
suur'; Hand' hukkaan etsit juur' Siell'
josa järjen awull' wijsaax' pyritään; long'
sitä mieli tekee, lapsex' tulkon hän.

2. Toiwoitin muinen ain' Olemmä no-
staxeni, Peljäten aikaa sijhen lyhyexi mull':
Nyt mielen' tekee wain Ain' alenduaxeni,
Eng' Vxinkertaisex' kyll' tulemani luul'.
Sijs yxin halaan, Rukoilen alat', Nijn
köyhänä kuin olen haawios lepoon paäst'.
O yxinkertaisuus! Ei sutten kelpaa muu,
lEsusta sinä yrin tuta tahdot nijn, Ruin hän
mun tähden ristin-puuhun naulittijn.

3. Ah! suo Immanuel! Enämmin kas-wan aina Wisaudesa, ijäsä ja armos
myös. Mull' joka päiwä wiel' Ussarexe-
ni lainaa, Sua kijttää edest' kaiken sinun
hywän työs Ann' lambaas haawast'long' keihäs awais, Sielullens woimaa
saada, rawindota kans. 3lll' ristis seisoi-san', Haawojas katsoisan' Muun kaiken
unhotan, Ainoastans muistan sen, Kuing'
kerran Sionijn saan mennä iloiten.

4. Hurskaus oma kaikk' Pois sydäme-
stän' ota, Mua tyhjär' tee kaikist' minun
omistan'. Sen siaan anna ratk'Punainen

MNZ,
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weres wuottaa. Suo, ICsu! yxinkertai-
suutt' suld' oppij' saan. Sill' makaan ta-sa Nyt kerjämäsä, Ett' minun, joka syn-
nin kahleis olen oll', Walaiset sydämen'
Paremmin näkemään. Mull' ole Goel
turwan', woittomiekkani; Nijn kijtän sua,
kums ansaitsit myös, slrmaani!

5. Sun kylki-haawahas Mua köyhää
wajot' perät', Sill' tiedät kyll' ett' lohdu-
tust' en etsi muut'. Jos satan kiusaa taas,
Pois tästä silmä Määräsi' Itsian iunasietux'
ustomaan MIM aut'. Kost' hajoo mielen
Hand' suista wielä Mun lunasturen-hin-
dan> sinun weres, pääll'. Jos sijtä poik-
keen tääll' Nijn muistut' sitä M'< En
tiedä muut' kuin uskoo' yxinkertaisest>
Sill' tahdoxes sen Sanas näyttää wa-
kaisest'^).

118.
W. k. Si,t' on meill' iloinen aika, ?c.

Mt' yxinkertaiftsti uskoa juur', Se on
maan pääll' asua taiwaas; Ia wij-

napuus, ehk' kuinga puutos on suur',
Orana kaswaa kuitengin aiwan. O iloa!
synnistä rauhasa oll' Sentähden ett' lE-sus on tähtemme kuoll'. Nijnkuin lapsi
rukoilee isää, Nijn rukoilee uffo joit ha-
lajaa wain, Waan lEsuxeld' saa kuiteng'

enäm-
Lunastaja. 2 Kor. 11: I. >
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enämmin ain'; Ei muust' tiedä kuin usko-
misesi'.

2. O wahwinda tukee! ett' kuolemas
päällä Mun lEsuxen! turwata tiennem':
O myös ijankakkista wijsautt' taäll'.' Ett'
taiwaast' makuutetut lienem'. O lohdu-
tust'! ett' lEsus, waiwata suo*) Meill'
huoneen ja waatteen, wiel' ruangin tuo.
O autuutt' ain' oll' hywäll' mielell'. O
taiwallist' seuraa! kuin suodahan meill'
Nijn kauwan kuin ustom': losk' wedäisit
wiel' Mua, lEsu! tygös vlahälle.g. D M! ann' andex'mull'welkani
kaikk'; Tain maan puhdist' sydändä mul-
tasi', Kuin pyytäpi nost' ja tukahuttaa
ratk' Mun uffonl kallihin kullan. D Py-
hä Heng'! asu ain' sydämesän', Ett' uskos
ja rakkaudes hehkuis hän. D lEsu! sua
wiercmxen halaan; Armollas lahjoit',
kihlaa mua uskon kautt' Muit' unhottama-
han myös kaikkia aut', Sua wain tieten
ristis kans alat'.

119.
W. k. <V ihminen, ajanet' aina. 7c.

Ae sielu siunatt' lienee, Ia ratki autuas,
" Kuin lewat' lEsu! tiennee Sun jal-
kais äares maas, Uskoja lapsellises; Eik'
ajattomasi' misän Wäsytä itsiäns.

2. Waan juoxusans sen päällen Toi-
woo-

?) Sananl. 10: 22.
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woopi kallisten, Kuin kutsuu itsens täällä
Wäwäx' syndisten; Hand' uffos katsell'
pyytää, Ia weisull' händä kijttää, Woi-mansa jälkehen.

3. Nijn tytywäisnä waiwas Kuin
ilojakin ratk', Napisemata aiwan Dttaapi
waastaan kaikk'. Lohdutust' odottelee, Josse wiel' wijwyttelee, Eik' itseens nähdä
ann'.

4. Perustuxens on ijät': Ett' lEsus
kuollohon, Rakastain syndifiä, Tähtemme
mennyt on, Ia meit wiel' pijnans kautta
Drjuudest' tahtoo auttaa; Ia sen on oma
hän.

5. Kyll'itse tiedät sinä, Immanueli!sen, Kuing' maxoin sullen minä Tääll'
hienwerisen. Kyll' muistat tällä haawaa,
Mun Ystäwän'! mill' tawall' Mun olet
lunastan'.

6. Sijs itsen' annan aina, O lEsu!
sinulle: Edestän' walwoin lainaat Sun
rauhas minulle. Halaiten, Wäwäni!Wiel' luet päiwäni, Kuin owat jäljellä.

7. Haluas halun wastaa, luur' samaa
halajan: Ah hetkee autuasta! Kosk' tääldä
mennä saan, Ia sitten ijäiststi Ratk' sy-
dämellisesti Tygönäns iloita.

8- O lEsu! minun hätän' Nyt kannan
kästys pääll' Ussosa sinun etees, Sa woi-
pa, waka tääll'! Ah! sano amen tähän;

Jos
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Jos mua sitt' petetahän, Nijn mahdan
petettää.

120.
W. k. Nijn on kirkon menomme, ?c<

joka lepoo' ain' Etsit tietämättö-
myydes; Waan lewottomuuden wain

Lisändywäx' sijtä löydät. Tutkiares ker-
ran ota: Mix' et tarkoitustas woita.

2. Etkös tied' ett' REsuxett Awattu on
helma ijät, Että rakkahasti hän armahta-
pi syndisiä, Ia ettei nijn huonoo' ole.
Jota hän ei korjais pnoleens?

3. Etkös samoin tiedä wiel'. Että
äitillinen aiwan S)>damens on kohtaas
tääll', Ia sun tahioos päästää waiwast',
Merkij' sijtä tuhansia Häneld' saanut olet
ijan.

4. Sinä etsit lepoa, Lewon hän sull'
tahtoo andaa. Uffoon halaat armoa, Sen
hän tahtoo sull' myös kandaa. Woimaa
werest' pyydät aina, Hän sull' haawans
turwax' lainaa.

5. Tundoo hänen kuollostans aina
tarwitset ja halaat, Joka hetkell' M
kans Hän sull' tahtoo andaa alat'. MM
siis nyt sinua estää? Mik' ej sua lepoon
Päästä?

6. Mieles yxin uffotoin, Hajonneet
myös ajatuM Milloin murehtij' et woi:

P Milloin
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Milloin suur' on ahdistures. Muit en
mainits' tällä haawaa, Eik' ne ole mai-
nittawat.

7. Erehdyret sinua Tälläisit ei mahda
hallit'. Naildä siteild' sielua M Mm
fangit salli. lEsus elämän sull' toimitt'.
Käsitä se kaikill' woimill'.

8. Mene, langee eteens sijs, Älä yhtän
epäil' sillen, Juuri sinun kaltaisijs lE-sus tottunut on kyllä. Ehk' ej lijkutust'
ain tule Rukoil', kyllä lEsus kuulee.

9. Sielustas myös huoli kcnkk' Ustollisijn
kasijns jätä: Ehk' kuing' olis, hywin ratk'
Sinun käypi wijpymätä. Pikemmin kuins
luulet werell' lEsus sinun pesee perät.

121.
W. k. Raikk' kuin maa päallans', ?c.

Isutuat olem alat. Suloisesi' sydän pa-
laa, Kost' yrinkertaisna Em' paljo

ajattele, Waan sydänd' wajottelem lEsu-xen eteen hiljmsna.
2. Sijn' iloll' tuta. saamme, Kuing'

Hengi sielusamme Waikuttaa lepoa Kuing'
armon aurmg' koittaa, Epäilyxet meis
woittaa, Ia sywttäpi ussoa.

3. O HGRran Hengi kallis! Mun
köyhä sielun hallits', Ett' lapsex'tulisin
Mua ristin ääres pidä, Ett' ustoo' aina
pyydän, Nijn pirun paulat malttaisin.

4. Min-
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4. Yxinkertaisna aina Mull' armo

suur' on lainatt', IGsusta katselles. Kost'
puutos sijt on löytyn', Nijn syndij' tehd'
on täytyn'. Ia waiwaa karsij' joka ties.

5. Sijs himo ainoo' mulla: Minkertai-
sex' tulla, Ia hiljaisexi tääll'; Ei katsell'
itsiäni, Eik' wiheljäisyyttäni; Waan katsel-la Karitsan pääll'.

6. O! kaunis Sulhaiseni: Suo minun
nähdäreni Sun ristis muotoo' nyt, Zaweres wirtoj' ratki; Nijn unhodan muut
kaikki, Ia sinuun yrin suostun sitt'.

122.
W. k. ystäwan on paras, ?c.

Asrmon paras käsiala, Kallis yxinkertai-
suus! Sinä usson kruunu alat', Rak-

kauden wahwistus! Jos et pohjana ain'
makaa, Turhat owat awum' kaikk';
Kaikki wapaudem'lakkaa, Woittom'kaikki
raukee ratk'.

2. Dikein yxinkertaifina Tarkka ombi
näkö meill'*). Kaiken kaxinkertaisina Ka-
dotamme näköm' jäll'. Äpinkertainen on
aina lEsust' katsoin autuas; Monenlaistakaikellainen Waiwa rasittapi taas.

3. Vxmkertaisuus ei kysy Muut' kuin
yhtä tarpellist**). Se ain' hänel mieles py-syy, Kosta hän ei huoli muist'. lEsuxen

H) 2 wain
Matth. 6: 22. *5) 42.
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wain haawat tuowat Yxinkertaisuuden
tain, NM kuin ustos lujat owat, Py-
syin ristin ääres ain'.

4. Se kuin lEsust' aina halaa Niin-
kuin cmnett' meill' on hän, Rakkaudesans
mvös palaa; Se on yrinkertainen: longa
jokapäiwä mieles lEsus ristilläns on uus',
Joka werens tarpees elää; Sill' on yrin-
kertaisuus.

5. loll' ei haluu' muuhun ole Rakka-
uttas maistaisans, lEsu rakas! sinunpuo-
lees Yötä päiwää walwoo kans: Pyytää
ristis ääres maata Wertas alat' kerjääpi:
Helmasas myös lakkamata Nijnkuin lapsi
lepääpi:

6. Se kuin tahtoo wain ja tekee, Joita
lEsus halajaa: Walkeudesans wain nä-
kee; Nauttij wain joit' häneld' saa: Käy-
pi kuhunga hän wiepi, Turwas puoleens
pysyen: Armoans wain rukoileepi, Arin
sijhen tytyen:

7. long' ei mielesi' kostan lähde Rakkau-
dens suloinen: Suree yrin häneen nähden:
HänMvainon iloinen: Joka kaikes raken-
daapWxin Wapahtajan pääll': Hän on st
kuin waeldaapi Yxinkertaisuudes tääll'.

8. HERran armosi' hyötymähän', Ar-
mo-lapset joutukat. Wijsahasti pyöriwä-
hän Armo-waunuun istukat: Andakat sitt'
Wapahtajan Kuljetella teitä sijn': Ehk'

hän
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hän wälist' lujaa ajaa, Toisell' ajall hil-
jemmin.

9. Jos wiel' näyttäis kaatuwaxi, Kiwi-
stöillä, kannostoill': Ei teit' tarwit' autta-
jaxi, Kyll' hän itse auttaa woi. Älkät
paljon ajatelko. Pysykär wain ussosan'.
Lapsillen ej sowi pelkoo. Dlkat lewos
kehdosann'!

123.
Armon saamisesta.

W. k. Isä meivän miwaas, ?c.

Gofl' joku itsens syndisex' On laista näh-
nyt saastaisex'. Ia tahtoo itsens autta

sill' Ettei käy endisillä teill', Taikk' eteens
ottaa sellaist' muut'! Nijn lEsus ei saaoikeutt'.

2. Waan sidotux' kost' näkee se Uskot-
tomuudes itsensä, Kaikk' syndins synnix'
tundeepi, Syndisex' itsens löytäpi, Eik'
auttaa itsiäns woi nyt; Nijn lEsus ar-
moll' lähestyy. -

3. Se kuin ei tiedä niitäkään JM' it-seens pelastaa wois hän, Ei luota omiin
töihins täs' Waan langee, lEsu! etehes;
Ne sanat hän wiel' kuulla saa: Sun us-
kos autti sinua.

4. Sitt' ustoo hän ja elää kans Kuin
lEsus neuwoo sanascms. Karitsaa uffos

kat-
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katselee, Saa armoo' jotapyytelee. Hääpu-
gull' puetetaanwiel' Morsiamexi lEsuxell'.

5. Lepääpi ylkäns sylisä, Waeldaapi sen
nimesä, Wäkewäx'kaikkijn tulee sitt', Joit'
Jumala on kästenyt; Ia kosta hän on
tehnyt kaikk', Ei hän sijt, its' tied' paljon
ratk'^).

6. Sill' jos itsestäns alkais hän Ia töis-
täns paljo pitämään; Nijn armo hänes
waikuttais, Ett' puutoxenfa nähdä sais,
Unhottais itsens, kerstais sijt' Ett' lEsus
ombi kärsinyt.

124.
W. k. Ainoan Inmalan korkeudes, ?c.

ihmellinen Karitsa! Pijnattu waan
meill' rakas! Sull' sydän olkon oma-

na, Palkkana, lEsu waka! Sijt' jongas
kärseit pilkasta, Sun pyhäin haawais wir-
rasta, Rististäs, weres edest'.

2. Werinen kallis heki se, Kuin on
maan päälle wuotan' Sun kärseisäs, ja
hätämme Meild' kaiken pojes ottan'.
Kuoleman myös jong' laki meill' Kostori
pani synnin pääll' Ijäti kärsiäxem'.

3. Se eroittakon minua tääll'Sijt'jou-
kost' kuin wain kandaa Sun nimeäs,
waan häpee lbiel' Sydändä sinull' andaa.
D! ming' mull' saattaa murhen, Koit'ase-

Match. 25- 37.
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asetan eteeni sen, Kuing' tämä mieldäs
painaa.

4. Sild' Hengeld'! jonga paistehell'
Sua, sielu! walaistahan Ia johdatetaan
taiwaan tiell', Sild' sua myös neuwota-
han Tundemaan oikein syndiä, Kuin sie-
luun mallan pääll' ain' jää, Kost' siell' ei
ustoo' ole.

5. Katscmnoll', jong' on Petar' saan,
Sua lEsus myöskin auttaa Wiheljätsyyt-
täs tundemaan. Kolk' heräjät sen kautta,
Tarwitset armoo', rukoilet, Et neuwoo
tiedä, epäilet; Nijn lEsus sinull' huutaa:

6. Tänn' tule! kaikki tehty on. Ei sinun
hätää ole; Sill' menin tähtes kuollohon.
Se kuin tain jälken kuolee, Ei kuole mis-
tään pakosta*) Waan omast' wapaast'
ehdosta, Minulle mieli pahar'.

7. Sijs kuule kansa! Maa myös kuul'
Jumala woipa ratki. Kuin mailmahan
tänn' on tull' Ia synnit kannoi kaikki.
Kuin kowas waiwas tääll' on oll' Ia
kaikkij' lunastaaxens kuoll', Hän ombi
meidän turwam'.

8. Täpkijntiästi ripun', kijnn', Nijnkau-
wan kuin tääll' elän. Wahwista minua,
lEsu! sijn'. Syndistä monda wielä Au-
tuax' tee sanas kautt', Ia wäkewäst' myös
minua aut' Ain lewittämään sanaas.

125. W. k.
5) Hestk. 33: n.
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125.

W. k. Lhristns lum«lan poika, ?c.

Gax' kästyy' ylinunäistä Annetur löydäm°
meill', Dttaxem' waarij nijstä: Ett'

ustom' pojaan la roinen toistan,'
r<ltki Ain' rakastan,'. Muut kaikki Näistäkässyist' rippuwat.

2. Ei armoo' Muut löy-
dy neuwoci, Eiss saadaremme,
Paits'tätä ussom Se hukkaan näkee
waiwaa, Pettääpi itsens aiwan, lold'
koo' puuttupi.'

3. Ei järki kasit' sitä, Ett' sill', kuin rip-
pui puus, Tehtämän kaikild' pitää polwen

Ett' taiwaan woipi andaa, Iu
puhtaan silkin kandaa, Se kuin tääll' ruostit-
tijn:

4. Ett' se, kMN monet saapi Sxndisild'
haawat wtel' Lohdltttain parandaapi Särs
jetyt rinnat taall': Ett' elämän se lainaa^Autuax' tekee aina, Ruin täsä kuoleepi.

5. Ett' pahantekiitten Sekahan luettiinSe
jong' pxhxtt' kyll' kijttää El taita ijäti: Ett'
duomittihin HERra, Kilin wihan päiwäll'
kerran Duomitfee kaikkia.

6. Waqn autuudexi meillen Näin händä
pijnattijn. Rauhari sydämellem' Sydan-
däns waiwattijn. Werensä, jong' soi wuo-
taa, Se yxin turwan tuottaa Waiwaisew
syndisell'. 7. Mun

*) I loh. I 5 23. Phil. s: io>
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7. Mun wapahtajan weri: KolM' sanaa

owat wain. Mutt' maan ja taiwacm ää-
ris Ei mikän sana lain' Lohdutust' wai-
wcisamme Kallijmbaa kuin nijst' saamme.
Köyhille sieluilleni'.

8. Mcckiast' maista mullen, Ett' weres
wuodatit, Ia tuexeni tullen, D lEsu'.
alat' nyt Mua autat' hädisäni. Ah:se on hxwaxeni, Ruin kaikk' on tehty suld'.

9. Siis tuon nyt, Wapahtajan'! Sy-
dämen' kylmän sull'. Hand' walmist' sul-len majax', Ia kaikex' tule mull'. Mua
tee armahaxes, Mull' tule kuningaxen',
Sulhaisex'! lumalax'!

10. Hiestäs sullen kannan Werisest' kun-
nian, Mun autuudexen' anna Sen tulla
ainian; Nijn kaikes ijäisydes Ei kijtos
wirtes pidä Minulda lakkaman.

126.
W. Msilst' lohdumsiam, ?c.

KyMisen kuin on lendän' Arkista*), sinne"" jall' lEsuxen Hengi käandaä Tuu-
lellans suloisell'. Koht' ilo kajahtaapi,
Vuhlaja-poika saapi Pukuimen parahan.

2. Rauhansa lipun nostan' On Wapah-
tajann' tänn': Sen alle pyytkam' juosta,
Hand' uffos katsellen: Nijn meit' ar-
moittaapi, Suojaansa kokoapi, Surma-
zast' warjelee. 3, Io-

i Mos. Z: 9.
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3. lohonga minä pyysin, Jo pääsin

linnahan, Ia bankon siellä löysin, lost'
kaikkee' kyllä saan. Sijs mun nyt kaypi
hywin,, lEsuxen haawois sywis, loist'
autuus wuotaapi.

4. Omasta rakkaudest' Kaikk' autuutt'
toiwowat; Waan Hengen waiwaisuudes
Harwimmat tahtomat Syndisix' itsens tu-
ta, Sua, lEsu! auxi huutaa Ett's ar-
mahdaisit heit'.

5. Waan jos wiel' kaikild' sinä Muild'
unhodettaisijn, Aut' sylijs kuiteng' minä
Itseni kätkisin; Ett' siell' mua armoittai-
sit, Ia weres wuodattaisit Sieluni kuiwan
pääll'.

6. Jo wanha Adam mulda On erokir-
jan sacmn', Kuin kirjoitettiin suloa, Sul-
haistn, armahan', Surmajan sxdämestän")
Sun teuras-weres estää, loll' minun prijftotit.

7. Sidotun Mykkä kielens Liikuttaa
saapi taas. Ia Karitsalle täälle Uutt'
wirttä weisaa maas, long' pyhät taiwa-
hasa Laulamat korkiasa, Istuimen ym-
bärill'.

8. lotk' minusa wiel' owat Wikani
monet ain' Kyll' usein tuskaa tuomat,
Sijt' opin kuitengin Sun wertas lähene-
mään , Adamin ymmärtämän Ia pirun
kawaluutt'.

9. Sijs
.

5) 2 Ms. 12! 23.
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9. Sijs uikoll' tule aina Suld', lEsu!

anoa, Ett' synnin päästöo lainaat Ia li-
säät armoa, Ia että Henges kautta Mua
joka päiwä auta, Talutat lakkamat'.

10. Jos maistaa, sielu! halaat luma-
lam hywyyttä; Pysywäisesti alat' lEsu-
xen eteen jää. Astioit' saastaisia Puhdi-
staa werens pian Pyhyyden astioix'.

127.,.'
W. k. kunnian kruunun, ?c.

halun ilon' kaikki! Olen sinun,
" ei mua saa Kukan sinust' eroittaa.
Tähten' karstit kuollon ratki. Moneen
waiwaan olet menn', Päästänyt mun hä-
dästän'.

2. Ostit weres hinnax' minun Sinun
ristis waiwalla, Kuolemallas kowalla.
Näkemänä olen sinun Tähten', rakas Pai-
menen'! Werisna tääld' lähteneen.

3. Ota kaikk' kuin ombi mulla. SVdän
sinun olkohon, Palkax' sullen tulkohon!omaxes kyll' mahdan tulla, Koffas käikest'
waiwastan' Olet minun pelastan'.

4. lossas, lEsu! puhdistaisit Weresäs
mua puhtaasa, Puhdistuxen wirrasal lost'mua haawas parannaisit! Josta hikes loh-
dutust' Lainais mull' ja wahwistust'!

5- Ehkä itse Jumal' M, Tähden sinun
arma-
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armahas, Ihmis-parkain täsä maas, Kui-
teng' suures hädäs-kuolit,Wapahtaxesmeit'sen kautt'. Näitä uskomaan mua aut'.
.6. Tulkat Vapahtajan eteen; Sellais-na kuin blette, Armoo' rukoill' saatte te.

Eipä syndisen snll' hätää: Armoo' saa ja
elämää; Itse-hurffas jälkeen jää *).

7. Joka rikkaudesansa Puutostans ei
hawaitse, Eikä lEsust' tarwitse. Muttase kuin surussansa Köyhyydensä näkeepi,
Se täs' rikkaar' tuleepi.

8. Keng' sijs tahdois häjyll' tawall'
Nälkään jäädä tyhjäll' suull', Rawitux'kuin taidais tull'? Weri huutaa, mjn
myös haawat: Tääll' on siaa, tutkat
tänn'! Tääll' on lähde elämän.

y. Tuhannet tääll' siaa saawat, Kaikki
hywin eläwät, Synnin waiwast' pääsewät.
lEsuxen on helma awatt', Satama autu-
den ain', Kijruhtakat tänne wain.

10. Autuaxi tehdyt kuullaan Syndiset
nyt tuhansin Toinen toisens kansa ynn-
Lunastustans yhdell'suulla Kijttäwän, ett'
joka maas M ääni kajahtaa.

11. Teurastetull' Karitsalle Kijtos ol-
kon taiwaasa, Kartanosans kirkkaasa!
Äänellä me hartahalla Tomuun eteens
langeemme, Nimeänsä kijtämme.

128. W. k
>) Matth. 2ii Zl.
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128.

W. ck. lEsuxen kuöllo wiatom, 'c.

lEstl! Ustos kansas xynn' Naulittu olen
risiihin. Sun kansas kuollut olen

wiel', Kost' tähtemm' sinä kuolit tääll'.
2. Tai se salaisuus ombi suur', Kuin

autuaxi tekee juur' Ussosa minun sieluisen,
Ett' mwan hywin kaypi sen.

Z. Eläisän' furuttomuudes Kyll' tiesin
tämän totuudes, Waan ei se maistan' mil-
lengän, Ei sijtä woimaa minuun jään', i

4. Kost' synnin tundoo' tuli mull'.Koht' aimoin itse hurssar' tull';- Waan
ehk' tein mitä tekoa, En sijtä saanut lepoa.

I. Ett sxnnix' suurimmax' tisNN' Ustotto-
muutt' kuin sydämen Ain' kadotuxes piti
kljtM'. Totista ustoo' pilkkaisin.

6. Nyt saanut olen armoa: Nyt Uskon
rakast' neuwoa, long' ennen aikoj' kaik-
kia Meist' piti Jumal' korkia.

7. Nyt sydän elää ustosa, Ia sielu tun-
non lewosa. Autuuden olen jällens nyt
lEsuxen weres löytänyt.

8. Koff' lEsus ristiin naulittiin, Nijn
karsikirjan' rewittijn, Kuin oli syNNsist' MO-
- Mun wastahan' ain todistan'*).

9< Se julmast' kaikill' päiwillä Mua
peljätti ja hetkillä. Lain pelko nyt on la-
kaannut, Sill' lEsus kaikk' on maranut.

10. Nijn
Kol. 2: 14.
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10. Nijn pijnans omaxen' on suon',

Kuin syndin' päällens ottan' on. Hän
tähden' rippui ristin pääll', Sijs ei muld'
Jumal' tcuwast' kiell'.

11. Hän kuoli edest' kaikkein ratk'; Se
enämmin on kuin jos kaikk' Olisit Hen-gens andanet, Its' syndeins edest' mara-
neet.

12. Sijn seisoo autuuden! suur': Mun
sydämestän' uston juur', Ett' täyder tekemi-sens woi Muld' synnin welaan otta pois.

13. Ett' langeisin pois Jumalasi', Käs-
kynsä rikoin tähän ast', Ussottomuudes
waeldam; Sen kaiken andexi nyt sain.

14. Koff' synnist- minua päästettiin,
Nijn sydämeen myös annettiin Elämä
hengellinen uus'. Ia autuudestan' to-
distus*).

15. Todistusi' Pyhäld' Hengeld' saan,
Ett' lEsus mun on lunastan'. Ia että
hänen haawains kautt' Naulitsen Isän
rakkautt'.

16. En lakkaa kijtost' kandamast', Sull',
Isä! Poikaas andamast': Sull', Poika!armoon ottamasi': Sull' Hengi! ufloon
auttamasi'.

i- Rukoilen, lEsu, sinua: Armostas
auta minua Uskomaan alinomaisesi', Ett's
oman' olet ijaisest'.

129. Ar-
-5) Rom. 8: 16.
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129.
W. k. Hwad är det äc, att >ag, oc.

Ä»>yt hywin on, kuin jouduin heränneeri,
la elämän weresä löytänexi, Nijn

hätäni kuin armon tunnen tääll'; Tawa-
rar' sain lEsuxen nijnkuin pyysin, Ia
haawoisans sydämelleni löysin lepoa M'.

2. Mun duomitun bn lEsus armoit-
tanut, Ia minun myös suloisesi' lohdutta-
nut, Nijnkuin hän ain syndisij' rakastaa.
Hän wertans myös on minun tuta sal-
lin': Hand sieluni werensä muodös kallijs
Wiel' nähdä saa.

3. luur' surkiast' hand' näen pinatuxi,
Tawalla ratk' kaikella waiwatuxi, Nijn
sielusans kuin hänen ruumisans: Kost'
jalkoihin pääst' ast' hän haawoitettijn, Ia

ristin pääll' kätensä läwistettijn Ynn' jal-
kains kans.

4. Näin näen sijs ruumiinsa kärsinee-ni, Ia sieluns sitt' ruumiista erinneeri,
Elämän HERran kuolleer'hädäsä,Wuota-
waxi wiel' weden weren kansa Miestänsä,
kofl' hänen kuoltuansa Awattijn se.

5. Ah! näen myös sydämens rakkaan
aiwan! Kuin kipuhun Jumalan Pojan
taiwaast' On wetänyt ja wiheljäisyyteen.
KeU' hywäxi? Syndisill' eikö suurill'?

loild'
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loilo' hyljätyr' ussottomuudes juuri Dn
tullut hän.

6. Meit' syndisij' on silmäns tarkoitta-
nut, Tähtemme hän on itsens alendanut,
Wiheljäisex' joutunut lähdemme: Edestäm-
me hmgeäns' andarensa, Uhrattawax'
Karitsax' tullaxensa Hywäxemme:

7.. Karitsaxi, kuin ehdostansa wapaast'
Soi itsiäns pijnata ja myös tappaa,
Syndifiä hädästä auttaxens: Hän werisell'
kastettiin kasteell' täällä, Heit' omixens
kuolema!!' werisellä Lunastaxens.

8. Ei ihme fijs, jos tygöns kutsuu hei-
tä, Jos armoja runsaasti heille näyttää:
SynWen kautt' hän haawan rindaans
sai, Sijs parandaa heit' tahtoo mielellän-
sä, Heit' waiwaisij' lohduttaa äänellänsä
Suloisell' am'.

9. Ajattelin, nijnkuin muu moni luu-
lee, Ett' lEsureld' tääll' itse-hurstas tulee
Armoitetux' ja teko-pyhä wain; Waan
tuttuan' svndisten hstäwätä, Werensä on
muld' ajatuxen rieten Muuttanut tain.

10. Nyt tiedän, keng' on se, jonq' pe-
rään alat' Wapahtajan sydämen himo pa-
laa, Keng' hänelle ain' silmämäärär' jää,
Keng' armoa häneldä yrin saapi, la.ketä
hän rakkaasti halajapi, 3?he' sxndista.

11. 3?ht' sxndisia kuin ombi hädisansä,
Ia kiwulla tundeepi syndiänsH, Sois

kuor-
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kuormaansa pois pääldans olettaa, M tie-
dä muut' waan xxin ottaa tiensä wapahtajan
mstille, weresansa Puhdistettaa.

12. Ci lEsuxell' puutosta ole muusta.
Kuin sairaist' jotk' halaamat parannusta:
Waiwaista hän simoista odottaa: Kaikkia
sitt' korjaapi tulemia, Synneistäns heit'
weresäns pesee pian Ia wirwottaa.

13. Tänn'jvndinen sijs tule raadollinen!
Raritsan mxös saat haawois siaa sinä;
Sun sielulles nyt se wain onlista; Sun
sydames sydämehensä kätke, Nijn lepoa
pijnastans joka hetkell' Saat kallista.

14. Kats'mertansa edestas wuotawaxi;
Elämäxes hand' katso kuoleman; Kats'
ristiäns kuin hywäxes on tull': Hän merel-
läns omares itsens wannoi, Werensä tain
lunastureri annot Nijn sull' kuin mull'.

15. Meit' kaikkia on lEsus Wapahta-
nut, Elämän meill' kaikille toimittanut;
Lunastetuir' sijs usto kaikkia, loild' men-
nen on hikens maxettawa, loild' ainian
hänelle kannettawa On kunnia.

16. Wapahtajan nyt luen rakkasehen
Itsiäni suljetur' sydämehen, Mun linnan'
on awattu rindcmsa. Sijs omanans pxsxä
tahdon aina, Rost' pijnans mull' on kaiken
omax' lainan' Ia haawansa.

17. Werestäns joll' hän mun on lunas-
tanut, Sydämeni on rakkaan tunnon saa-

Q nut
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nut, Ia kyyneliin sen kautta sulaapi; Se
itkuhun lijkkuupi piinastansa, Ett' synnit
kaikk' hän andex' armostansa Mull' an-
daapi.

18. Keng' mahdais oll' nyt minua au-
tuambi? Tclikk' rakkaasta halusta pala-
wambi? Kost' leppyiset katsannot häneld'saan. Sun etehes sijs langeen, Armahcmi!
Ia sydämesi' sua elinaikanani Ain' ra-
kastan.

19. Wiheljäisyys kuin minua noudatta-
pi, lEsuxen luor' myös alat' pakottaapi;
HHnd' tarwiten tien' otan ristillens:
Mua köyhyyden' kehoittaa keriamähän,
Mua kurjuuden' johdattaa tarpesehen
Ain' werestäns.

20. Sua tarwitsen, O sielun-armas
waka! Mun kohtani ainian ole rakas!
Nijn minä ain' rakastan sinua taas.
Mua kuitengin Its' wedit sinun puoles,
Sydämen myös sisällen-ottan' olet Sun
haawoillas.

21. Sieluni soit sun wertas maistaa
kerran; Sijs älä pääst mua tyköös, rakas
HERra! Sydämeen ain' se nestet wuoda-
ta. Haawoistas wain sun wertas sielun'
pyytää; Koht' kuiwetun, jos en nestettä
sitä Nautita saa.

22. Ah haawat te! teit' silmän katselee-
pi, Ia Karitsa mull' korkeimmaxi jääpi

Tar-
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Tarkoituxex', muodosans werises. Jos
woimaa teist' ei saisi sieluiseui, Koht' kuolis
hän; sijs olkat tygönäni, Ah haawat te!

23. Nyt haamat kaikk'! tykönän olkat
alat'.' Läwistetyt myös kädet! kylki! jalaat!
En sillen moi nyt elää ilman teit'. Teit'
alati, sijs tahdon nautittawar', Ia lE-
susta ainian halattawax'. En muut kuin
näit'.

24. Sun rinnallas ain' rippuaxen' pyy-
dän. Sun weres suo sydändän' läpitstäy-
dä: Ia sijtä myös, o lEsu! pojes est',Ett'
hetkeekän haawojas tundemata Eläisin,
ja sun wertas maistamata. En sitä kest'.

25. Wapahtajan'! Nyt minun.sydämeni
Its' lukitse, Am' kätke sieluiseni Sun haa-
woisas ja kylkireijäsäs. Mull' menestyit'smusa yxin anna, Mun hengellen' wirwo-
tust' alat' kanna Sun weresäs.

IM.
W. k. Nyt lEstist' lohdutustani, ?c.

lEsu! kuinga haawas Mull' rakkaat
owat tääll', Ne sinun kaunistamat.

Autuuden tuomat meill', Sydämen site-
hellä Sitoa ijäisellä Ne yxin taitamat.

2. Sun ja sun kipus päälle, Monelle
Vijnalles, Rauwenneell' sydämelles, Tus-
kalles, waiwalles Tarkoittaa silmän' alat'
Tain assarexen, halaan Kaikilla päimillän'.

Q 2 3. En
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z. En tahdo muuta tietä Kuin pijnas

tuta saan, Unhodan kaiken hätän' Haa-
woisas asuisan', loill' ijät' annan suuta
Nijn rastahan waiwan kautta Mua wa-
pahtamastas.

'

4. D sydän rakas aiwan! Ratk' hywin
käypi mull', Kost' tutkin pijnas waiwaa,
Kost' näen ristin puull' Sua tähten' teu-
rastetux', Peräti kuoletetux', Kuin puh-
taan karitsan.

5. O suurta autuutt' sitä! long' kukin
syndinen lEsuxen weres löytää, Kost' fij-
hen turmaa hän. Ia kylkirejäsänsä Wali-
tux' itsiänsä Ilolla näkeepi.

6. Sijs turwas olen minä, SU' lupau-
xesan Dn lEsus ustollinen Ia armoitu-xesans. Sydämen' hiell' sinä, O Sangat
woitollinen! Ansaitsit palkaxes.

7. Ei mua nyt ryöwää mikään Helmas-
ta lEsuxen, Ei perkelekän ikään; Sill'
häjyn hengen sen Kimbustan' ristin ääreen
Pois ajan, jolla perät' Pääns tuli sär-
letnr'

8- Ei mitään hän mull' tehdä Kawa-
luudellans woi'; Waan hänen täytyy näh-
dä Waldansa wiedvx' pois; lääd' ulos
täytyy hänen, Kost' minä sisäll'-menen
lEsuxen kylkehen.

9. Siell' istun minä pijlos, Ratk' hy-
wall', mielellä; Mailman huonoo' iloo'

En
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En huoli silmäillä; Sill' tiedän lEsureni
Ainoax' yljäpeni, HERraxen' ainoax'.

10. Sijs pysy sydämesan', O lEsu! äi-
män Muodosas kärsineesä, Suo kuollos
haikian Mull' juuri rakkaax' tulla; Me-
nestys paras mulla Sun läsnä ollesas.

ii. Te haawat jalwois, käsis! Woi-
manne tunsin kyll'; En Mnäns sijs wäsy
Suut' andamasta tcill'. Sydämes teit' ain'
pidän, Wiel kuollesani pyydän Tygönne
kotja menn'.

12. Sun nimees minä päätän, OKol-
minaisuus suur'! lEsuren estämätä Au-
tuutta nautin juur'. Sijs weisamast' en
lakkaa: Te pyhät haawat! raakkaat Ain'
minull' olette.

131.
W. k. Ruing', IVsn, sielus, )c.

Eeng' on nijn rakas misään maas,
Kuin sinä, Man' armias? Pugusas

jongas kannoit, Kost' hää-päiwälläs iloi-
sell', Rakastain morsiandas tääll', Teura-
staa sinus annoit; Armaan'! Rakkaan'!
Eipä toista Senmuotoista! Joka synnit
Mereen upottapi tyynni.

2. O lEsu leppyisi' sydändäs Katselen
taipuwaiftst' täs', Ia ihmettelen aina,
Ett's taidat oll'nijn rakas mull', Kuin
waiwaa tehnyt olen sull'; Mull' armos
kuiteng' lainaat. Miehen'! Mielen Tai-

wut-
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wuttelet, Tydyttelet. Suurest' halaan
Sinua läsnä olla alat'.

3. Sijt' ast' kuin wertas maistaa sain.
Himoitsen yxin sitä main Ruaxi sielulle-
ni. En ole hywäll' mielellä, Jos et haa-
woill' ja merellä, Ratk' ole likelläni, Ett'
mun Sielun, Armos suomast', Alinomaa
Kipus täällä Tundee tawaall' elämällä.

4. Ah! mittaa parandawaista, Chri-
stuxen merta punaista Halajan hartaast'juuri; Se on mun wahwistuxeni. Se
wirwottaapi mieleni, Puutoxisani suuris.
Nestest' tästä woimaa pyydän, Suo senlöydän, Joka hetkell' Siihen sydändäni
kätke.

5. Mun karitsan'! paits' sinua Ei Mi-
kan tydyt' minua Ei maasa eikä taiwcms';
Jos ei sull' werta olisi, En laingan ai-
kaan tulisi, Nyt maltan kaiken waiwan.
Dnnex' Suurex', Awoin kylkes, Rakas
ylkän'! Turman suopi, Päästön kaikesrwaarast' tuopi.

6. Waan sijt' saan mielen kipiän, Ett'
waiwaan sua nijn tihiaän, Eng' rakast'oikein wielä. Se lämmin weres, joka on
Haawoistas juosnut, wuotakon Runsaasti
minun päällcn', Kaikill' Päiwill' Suasm edest', Mielesi' täydest' Rakastaxen',
Oikein pijnas arwataren'.

7. Sun kädettes suut' annan ratk',
Kuin

246



Kuin synnin siteet päästi kaikk', Mun
wapaht' woimallisest'. Nyt pysyn M'omanas, Mun aikan, kuluttaa saan taas
Tykönäs rauhallisesi'. Haawat! Haawat!
Dwat sinun, Waan myös minun. Weres
kallijn Ruokanan' ain' olla sallit.

H»S^>
W. k. Chnstiknnd' Chllsiuxell' kihlattu, ic.

Mun Alkani haawoitett' weristett'
juur'! Sna hyljätyx', kaikild' kyll'

nähdään, Puus' riput myös kuin pahan-
tekiä suur', Teurastett' rikostemme tähden;
Sua rakastan kuitengin minä.

2. Sun ruumijs haawoill' kaikill' suut'
annan ratk', Sun naarmoilles kunnian
kannan. Ne pisarat kokoon iloisesi' kaikr"
Joit' werestäs wuotaa tann' annat; SM'
rakkaus wuodatta nijtä.

3. Hartaasti sun jalkojas halmtesan'.
Mun sydämen' tygö ne wedän. Autuude-
xeni sitä katsella saan, long' tähteni kär-
sineex' tiedän. Nijnkuin se on tiedosa sulla.

4. Rakastamasa ja itkemäsä saat, Nyt
lEsu! mun edesäs pitää: Sun ristis edes
tahdon hälveten maat'. Ia ylistää haawo-
ja nijtä, lotk' sieluni kuolemast' päästit.

5. Awaja kylkes, woimaa tutaxen lain'.
Kuin palawast' sydämesi' wuotaa. Tai-
wanista nestettä haawoistas ain' Pääll'

huo-
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huonon sydämeni tuota, Mun näet tar-
witsewan sitä.

6. Jos tarwest' on kellään, nijn tottt
owat mull' Tarpelliset haawas ja kallijt,
SiU' köyhäx' ja heikoxi myös olen tull'
Ne tykönän' olla sijs salli, Ett' nijt' joka
hetkellä tunnen.

7. Nijn huonon sijs nyt sydämeni kans
tänn' Turwallisest' etehes kuljen, Ia jal>
kais haawain sisäll' wajotcm sen. Rukoil-
len ett' hänen sinn' suljet, Ettei hän sield'
pääsis,ulos.

8. Rakkaudest' on sydämen' kipiä*), Ia
wäkewäst' hehkuu sun puolees. Sun ikees
mull' <nyt sangen on kewiä, Ne siteet ei
ralkahat ole, loill' sydändä suloisesi'
waadit.

133.
W. k. Ah Msu! minua armahda, ?c.

En lEsust' päästä käsistän' Eng' minun
sylistäni; Paremb' kuin auring' mull'

on hän. Ehk' asian' kuing' käännyis,
Hand' pidän wastoinkäymises Nijn kijn'
kuin myötäkäymises; En lEsustani pää-
stä^^).
5- 2. En lEsust' ennen päästä ratk', Kuin
minua siunatahan Tykönäns aik' on hu-pa kaikk'. Jos heikkoudest' maahan Wai-

pui-
-5) Kork. W. 2: 5. 45) i Mos. 32: 26.
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puisin kokonansa wiel', Nijn uskon pysy-
wäisyydell' En lEsustani päästä.

z. En lEsustani päästä pois, Hän on
mull' ilo-lähde, Kuin murehen-pois ajaa
woi: Armonsa wirrat nähdään Sen sydä-
mehen wuotawax', Kuin lEsuxen sai
wierahax', Eik' tykööns' kostan päästä.

4. En päästä, lEsu! sinua, Sill' tah-
ton olet kaändän'. Ehk' mailm' sinust'
minua Ia satan pyytää wäändaä; Sun
tygös kuiteng' alat' jään, Ia werestäs
am' iloitsen: En lEsustani päästä.

Z. En pääst' sua, lEsu kuolemas Mutt
lijkuttaapi aina. Mun ostit omas olen
taas: Mixengä sullen lainais Sun wai-
was palkkaa? tullaxen' Sun lambaxes,
mun Paimenen'! En sinua, lEsu! päästä.

6. En, lEsuxeni! sinua pääst': Mun
olet elämäni, Kuin rakastit mua wäkewäst',
Ia menit edestäni Hirmuiseen ristin kuol-
lohon; Sijs kaikis tilois weisun' on. En
lEsustani päästä.

7. Jos syndi sydänd' waiwapi, Jos
duomit' laki mielij, Jos satan mullen soi-
maavi: Kaikk' päiwäs synnis elit, Kuole-
man' sun sijs pitä nyt, Nijn lohdutan
koht' itsen' sijt', Ettei mua lEsus Päästä.

8. lEsuxen kannan rinnasan'. Hän on
mun woitton' täällä: lEsuxen nimes olen
saan' Mun autuuden' maan päällä. Sy-

dä-
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dämen' köyhä haawojans Himoitsee, hä-
nen wertans kans. En lEsustani päästä.

9. Ann' meren, tulen wääryvden Mun
oman' kaikk' pois wiedä. Mitk' ne on,
joit' he owat wien'? Ne turhax' tomur'
tiedän, lEsuren rakkaan suhtehen, Kost'
tawaranan' pysyy hän. En lEsustani
päästä.

10. Ehk' mailm' kuing' pauhapi luo-xusans tyhmäs alat, Mua ylönkatso, pilk-
kaapi. Peräti polkee alas; Ei ne mun
päällen' mitään woit', loll' lEsus kihla-
panttins soi. En lEsustani päästä.

11. Jos tätä heikkoo' ruumista Wuo-
teellen kaataa tauti, lEsuren risti wah-wistaa, Sen ääres lepoo' nautin. Autuas
joka aikana, Mtl', päiwäll', Aamull' il-
tana. En lEsustani päästä.

12. Jos kuollo waldaans harjoittain
Mua tääldä wiedä pyytää, lEsuxen
oma olen ain'. Keng' waiwat' tohtis sitä,
loll' kuoliostansa lEsus on Autuallisenosan suon'; Sill' lEsustan' en päästä.

13. Mua älä, lEsu! koskaan pääst',
Sinuta hukun perät'. Mua tygös wedä
wäkewäst' Mua parandaapi weres. Kade-
stän' alat' pidä kijn', Ett' siteesäs ain'
pysyisin, Nijn en sua kostan päästä.

14. Koff' lEsus tukee sielua, Nijn pi-
ru pauhaa hukkaan, Ia helwett' hukkaanpuus-
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puultua; Ei eroita mua kukan lEsurest'
ijankaikkisest', Hän on mun linnan' toti-
sesi', SiU' lEsustan' en päästä.

134.
W. k. Christus lumalan polt><, ?c.

kijtos Jumalani! Jo pukuimeM
sain, Sen kallijn tawarani, lost' i-

loit' taidan am. Iloa tätä auta Ett' kij-
toswirren kautta Julkisesi' todistan.

2. Wiheliäisyyttäni En ulos sanoo'woi.
Makaisin weresäni, haawoitett', alastoin^);
Waan hywä lEsuxeni, Koit' käwi ohitse-
ni, Mua kohta armahti.z. Puoleeni katsoisansa Täs' suures hä-
däsän', Armahtamissansa Näin mullen
puhui hän: Mix' täsä makaat sinä? Sull'
elämän suon minä: Sijs nouse elämään.

4. Elämängö mun pitä? Elämän uilose. Mo elän; waan keng' sitte Puhdistaasynnistä? Lujasti turmaa minuun, Its'
tahdon pestä sinun; Ia tosin weresän'.

5. Weresäs? ilo suuri! Taitako rakkaus
Sun wetää sijhen juuri? Kyll' wetää;
puhtaus Sinulle ensin tuodaan, Mua
waatteer' sull' sitt' suodaan, Kofl' sua
mull' kihlataan.

6. Kihlataango sull' ratki? O suuri
Jumala! Millisij' etuj' kaikkij' Ia ar-

moo'
Hesck. 16: 6.
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moo' kamalaa! Waan mix' en ustois nii-
tä? Kvll' totuus sen ain' täyttää, long>
its' on puhunut.

7. Se on jo näkywäinen, Ia täytett' it-se työs. Morsian onnellinen, Kaunistctt'
olen myös! D kirkast' pukuu' tätä Aurin-
goo' kijldäwätä Paisteellans woittawaa.

8. Salomon mainitahan Kyll' koreutta
tääll'; Se kuiteng' woitetahan Kukkaisild'
kedon pääll'. Waan ruusun lehdill'peräti,
poikansa pyhäll' werell' Mun Jumal'
kaunisti.

9. Ei sellaist' kukall' millään Koreutt'
misään löyt', Kuin Wapahtaja yllen' pu-
kenut on nyt. Eik' millään sulaall' löy-
tä Kirkasta kijldoo' sitä, Kuin minun pu-
gullan'.

10. Kyll' ombi lumell' kylmäll' Ihana
walkeus, Ett' huikaiseepi silmät Sen jalo
koreus; Walkiamb' kuiteng' minä Ia ku-
kin onnellinen Sionin lammas ain'.

11. Te tähdet taiwaan alla, Kaikk'
tulisoitot te! Walolla. kirkkahalla Jalosti
paistatte: Ei kuiteng' teistä mikään Saa-
wuttaa taida ikään Pukuni kauneutt'.

12. SM'lEsus kohdastansa Dn mi-
nun kunnian'. Pukuni kokonansa Hänestä
olen saan'. Niin se myös kirkkaast' koit-
taa, Ettei hand' kijllos woita Auringo
paistama. 13. Tall'

Kork. W. 2: 1.
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13. Tall' pugult' tohdin kyllä Duo-

mion eteen menn', Sill' olen Duomarille
Sijn ratki mieluinen; Kost' hän mun ha-
waitseept, Nijn kohta iloitseepi Sydämens
suuresti.

14. Wacm perkel' kijruun saapi, Pake-
nee minust' pois; Hän yötä rakastaapi
Eik' päiwää nähdä woi; Pukuni walkeut-
ta Ia suurta kalleutta Pelkääpi suuresti.

15. Engelit itsiänsä Taas ty.qön' rien-
däwät; Kaikella mäellänsä Palwelust' te-
kemät, Kost' he juur' iloisansa Mun Ju-
malani kansa Kihlatur' näkemät.

16. Sijs raiskana ratk' pidän Mail-
man kunniaa. lalwoilla polkee' pyydän
Kaluans kaikkia Walitsin itselleni Para-
häx' maattexeni Kunnian pukuimen.

17. Nyt, Pyhä Hengi! sinull' Ylistys
ijät' M', Ejt' hurffauden minun HameM
puetit, Ia neuwoit mua kumg' täälle To-
mulle syndistlle On Jumal' leppyinen.

H, «53-5
W. k. Roko mailm' lloit' mahtaa, ?c.
kijtett'! jo myös minä Wapahde-

°" tux' tulin jäll': Satama mull'turwal-
linen, Gryttyän' kauwan tääll' Epätiedon
meresä Hukkumisen hädäsä.

2. Ah! mik' ombi lepo sijtä Ett' oll'
ristin ääres ain', Ustos alat' päällen pitää.

Ei
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Ei muut' tietää kuin sen wain; 1100 saa-
da murhest' sijt', long' on lEsus kärstnxt.

3. Synd' jong' kannan tygönäni, Kuin
laist' wirkois hengihin, Sen 0N lyvNyt lE-
suxeni Pyhäll' ristillensä kijn'< Ei st lan-
gettaa siis saa, Ehk' mua kokee kiusata.

4. Waan mik' olin, mikä wielä Nytkin
olen, tiedän kyll'; Ehkä rauhas, llos elän,
Rost'mua Hengi täyttää nijll', Itse tähdenkuitengan 'Armoa en ole saan'.

5. Jos muld' hywää tehty lienee, En
juur' taida sanoa, Työm' ain' kuiteng'
owat pienet Saadaxem' nijst' maxoa;
Niinkuin osiett' syndincn Ustoisan' sijs pyhäx'
jaan.

6. Dsiett' Sielu! iloits' kijtä, Rauhan
tiell' käy lakiall'. Älä kostan poikkee sij-
tä rvastmall' taikk'oikmll', Wapcchtajas
tarkoittain Kylkireikää yxin ain'.

7. Hapemätä käxdä pxxdä punsisesa pugusae:
Hywänä kaikk' pilkat pidä: Ehkei olis su-gusas Sinun nimees kellään muull'. Se
on yhtäkaikki sull'*).

Z. Mikä sinua rakastaren' Olisit, mail-
ma kaikk? Maja waiwoin asuaxcn' Ajan
lyhykäisen ratk'. Yhtä mullen tekeepi, Mi-
sä asuu' pitääpi.

9. lEsus täällä, lEsus siellä. Het-maans sulijn itseni. Rakastan hand', hänon
,5) Luc. i: 61.

254



on jällens Ijät' rakas puoleni, Uston
kautta rauhasa Asun jokapaikasa.

10. Hengi Opettajan' lienee Sielullenisaarnawa. Golgata mull' kirkor' jäänee.
Ristinpuu on andawa Saarnastuolin:
Tertin taas teurastettu Karitsa.

11. Seiso, sielu! walweell' aina War-
rukoillen;* SM jos sua uni pai-

naa, Nijn suld' kaikki woi pois menn';
Taidat länget' runsaasta, Kuin sull' nyt
on, rauhasta.

12. Hengen waikutusta salli. Harjoit'
uffos itsiäs. Tietämäta lepos kallijn Ka-
dottaa woit joka ties'; Jos et haawois
puhdjstust' Alat' saa ja wahwistust'.

136.
W. k. INsuxen kuollo wiatoin, ?c.

Ksinoax' tiedän iloxi, Huwituxexi, ainoori, 3li-
noar' autuudexi stn, IvNg' MUIIM QN-

daa lEsuxen'.
2. Ainoa lepo sielulle, Tamara ainoo'

Minulle, Ainoa onneni 0N st, Ett' lEsUs
on mull' ystäwä.

3. Lohdutus ainoo' HHdäs tääll', Ainoa
päästö kuoliosi' wiel', Ainoa ilo waiwois tai,
Asua läsnä lEsust' ain'.

4. Ainoan kästxins pidon tien: Ainoan
PU-

Esa. 21: 8.
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Arlnon-tila^
PUkUNs saamisen, Ainoan tMWan retken
on Meill' Jumal' Poikans weres suon'*).

g. Ainoa synnist' puhdistusi, Elämän ainoo'
julistus, Ainoa myös sowindo jäll' lEsuxen
ristis löytyy meill'.

6. Syy ainoo' HERran armohin, Ainoa
apu, tuki YNN' Ainoa kittkkijn perustus lE-suxen esirukous.

7. Ainoa neuwo synnist' paasi', warjelus
ainoo' ijäistst', Ainoa hadisi' pelastus, lE-suxen edeswastaus.

8. Ainoa tietty wijsaus, Ainoa myös rvan-
hurstaus, pyhitys ainoa, jong' tUO Wapah-
tajamme ansio.

9. Ainoa muoto rauhall' kuoll', Ainoa
turwa dUoNtt'oll', Ainoa owi kunnian,
lEsuxen olla morsian.

137.
W. k. Nijn on kirkon menomme, ?c<

Mäkemätä ustoo am' Dppeneill' ei tiedor'
näytä; Äpinkertaiset sen wain Vm-märtäwät arwospitää, Weren woimaa

tuttuansa, Sionihin tulduansa.
2. Näiden sieluin puhe kaikk' Haawoist'

on ja werest' aina; Kosta syndi waiwaa
ratk', HENran laki kowm painaa; We-
rest' tietämät he yxin, Se heild' tulee kij-
tetyxi^^).

3. Parhan ajan heildä wie Karitsan
edesä

, 5) Ebr. 10: 19. Ilm. K. 5: 9.
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Armon tila.
edesä maata; Wertans sieluns ruax' he
KerjäiKwät lakkamata, Kijttää lEsust'
armostansa Heill' on alat laulunansa.

4. Että häwäistyxi tääll' Wapahtajans
tähden tulla, Edur' lukendupi heillä.
Kunniar' myös Keildä luullaan: Huonoi-
na heit' mailm' pitää, Waan ei heildä
puutu mitan.

5. Kost' mailman lapset yyn' Iloitse-
wat pimeydes, Himoins pahois paulois
kijnn', Turhuudes ja ilkeydes; HERran
lapset ilossansa Kohtelemat lEsustansa.

6. Ei woi järki käsittää, Ehkä joskus
taidais halaat', Kuinga suloinen on se
Syndisenä rippuu' alat' lEsuxes, ja sijnä
maistaa Armons leipää hunajaista.

7. Ajalliset murehet Ei ahdista heitäikään, Eikä linncisansa heit' Woita wihol-
linen mikään: Jos he pysywät wain siellä,
HERra turmana on heillä.

8. Myrskyn tulles kohta he Uskon pur-
jeen vlöndäwät; Käykön kuinga hywänsä.
Sanaa he ain' silmäilewät; HERra heill'
on apu paras, Koik' on käsill' joku waara.

9. Autuat sijs owat kyll', Ehkä täällä
arwos Karitsa tapettu heill'
Min silmämäärär' jäänee; Hänell' anda-
wat he tietä, Kost' heit' uhkaa joku hätä.

10. Wapahtcija makia! Näitä sinust'
R puhui-

-5) Pet. 4: 14. ") 1 Kor. 4: 13.
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puhuisani, Kuinga sinä kurjaa Lohdutat
mun sieluani, Dawidin kans kysyn minä:
Nuing' nijn ihmist' nmistat sinä?

11. Suo mull' hengen waiwaisuus,
Syndinen ett' olen Sielulleni
omaisuus Mäkinainen ole juuri: Kofl'
mua lapsenas wain pidät, Nijn en mi-
tan muuta pyydä.

12. Olet sielun-leponi. Sinun tahtoos
hywin tydyn. Wahwista mun uskoni.
Kosta kirjoitemr' löydyn Eläwitten kirjaan
kerran, Kylläs minua holhot, HERra!

13. Syndein andex andaja! Hywäp 0-
len sinun löynnyt. Sen, kuin tygös pala-
jaa, Peset weres kautta synnist'. Kukin
toveri sen löytää, Kuin wain etees länget'
pyytää.

14. lEsust' yrinkertaisest' Uston kautta
halaitesan' Suurin ilo mull' on täst', Etu
suurin totuudesa. Ristin ääres tahdon py-
syy', Ei muun mingän perään kysyy'.

138.
Paimen-Laulu.

W. k. Niin on kirkon-menomme, ?c.

sieluin-Paimen suur'! Suld' on
°" henges uhrix' annett', Että teuras
lambaat juur' Kuollost' ol'sit päästön saa-
neet, Heitä sinä autit hädäst', Kost'itskuolit heidän edest'.

i Tim. i: 15.
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paimenlaulu.

2. Itse teurahari käyt, Teuras-lambait'
wapahtaares, Ia Jumalan kansa heit'
Weres kautta sowitaxes: heir suden
suusi' pois ltses annat sitoo', lxödä.

Z. Heidän wertans wirrottain Wuota-
wax' et woinut nähdä, Sijs sull työläx'
ei tull' tai, Lunastusta heille tehden, Ett'
its' kuolemahan läxit, Uhrix' menit we-
ristxi.

4. Waan nyt, katso! kuinga jäll' Kuol-
los kautta lunastetut Lambaat eryrisH
tääll' Käywät wuorill' hajotetut. lost' heit'
yhteen kokoaisit! Kaikkia wiel'paimennaisit!

5. Woitkos nähd'? ett' raatelee Susi
woitto-tawaroitas, Ia heit' perät' turme-
le. Etkös tunne karitsoitas? Suotkos heidän
itsens nyydä? Saako susi heitä syödä?

6. Susi etsij lamvaita Hajoittaxens,
häwittäxens: He taas ei woi hawaita
Man paikkaa lymytäxens. Laitumell' sijs
lakkamata Karitsas ja lambaas saata.

7. Woipa Paimen olet wiel', Satan
suhtees heikko aiwan. Kanna lambaat sel-
käs pääll': Siell' ei heitä mikän waiwaa.
Ei woi suden hambaat heitä Sinun kä-
sistäs pois wetää. .

8. Rakas lEsu! O kuing'me Autuat
ain' olla saamme! Laumasas jospysymme,
Itse olet turmanamme, Nijn myös hol-
hot' korjaat meitä, Nijn kuin sinull' hy-
wäx' näyttää. R 2 9. Pois
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Paimen-Laulu.
9. Pois meit' Smmlda wie, Kuiwat

owat paikat siellä: Sionijn suo meille tie,
Laitumelle kukkaiselle: Werihaawoist' saa-
daxemme Parast' ruokaa sieluillemme.

10. Ristis alle auttele, Ettei wirme
upottaisi. Ristin all' myös suojele, Ettei
helle polttaa saisi. Wirwotuxell'meitä muis-
ta. Armon lähteist' awatuista.

11. Weres hinda, lambchas, Edesäs
nyt owat täällä. Ota meitä helmahas,
Pane meitä sydämelles, Armos käsiwar-
sijn ota, Rakkaan rmdas tygö tuota.

12. Snlisäs jost' suojaisit Ostolaumaas,
rakas HERra! Wäsyisäm' myös kännäi-
sit! Sir' ett' yhteen tulem' kerran,
Oikialles asetumme, Taiwaseen sitt' lasteumme.

139.
W. k. Roko mailin' iloit' mahta, ic.

Mlki-haawas meille lainaa Huonexi ja
majaxi, losa ostolambaas aina, It-

seltänsä rauhaxi, Suden wainost' wapa-
hat, Lewollisest' saisit maat'.

2. Ei saa susi wcchingoittaa; Aidan si-
säll' olemme: Häpiän hän tääll' wain
woittaa, Kosta löytää owemme pttjstote-
tus' pyhällä Paimenemme werella.

3. Huoletam', meit' paimenemme Tah-
too runsaast ruokkia; Seisoo alat' ede-

säm-
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Hengellisesta Huolettomuudesta.
sämme Punainen ja walkia; Nijnkuin pa-
lais kotia, Woittamasta draakia.

4. Majaan pyydän päästäreni, Kuin
on tulos kölmä yö. Sinä maxoit ede-
stäni, Sijs mua warjell' tahdot myös.
Ota kMhaawahas, Rakas paimen! lambahas.

IM.
Hengellisestä Huolettomuudesta.

W. k. Ah.' ku.lgan kulkenen, ?c.

Mull' olit, lesul suon' Haawoihis kat-
sannon, lost' lijkkui sydämeni, luur'

ihmedelläxeni. Hawaitsin iloll' sinus Ratk'
autuaxi minun.

2. Täld' Taborild', joll' mull Ilman-
nuit, olen tull' Nyt laroon pimiähän.
Epäilyst' karsimahan: Ghk' katson kuing',
en tuta Woi kuitena/ walkeutta.

3. Tänn' mua ei wikän Wien', Kuin
huolettomuuden'. E'st' ristis all' en alat'
Armojas nöyräsi' halaann', Sitt' minä
annoin mielen' Pois sinust' hajot wielä.

4. Ett' leiwissän' jong' sain', Joll' ol'sin
woittaa tainn', Ia huomen-lahjan' kallijn
Näin olen kadot sallin', Ann' se nyt mi-
nun" ander', Ettei se jäisi kandeex'.

5. Muistelen, lEsu'. sijs Aikoja endisij'
Rukoilen, waikeroitsen, Uston ja ikäwöit-sen, Ett' wastaat huuton' päälle, Kirkas-
tut minull' jällens.

6. Suo
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262 Hengellisestä Huolettomuudesta.
6. Suo uskon enätä, Ann' mull' wiel'

Korwesa exywälle, Sumusa su-
ruiselle, Epäilyxen yö poista, Ann' armos
aamun loistaa.

7. Pinnat silmän' jo D lEsu! nähdäsuo Sua ilon auringota; Uskottomuus
pois ota. Wt' sädett' sinuld' pyydän,
lost' syttyis minus sydän.

8. Se hidas murheisans Ia lewotoin
on kans. Muld' puutut, lEsu! sinä. Ia
kaikki joita minä Suuresti tarwitsisin;
Mix' en M murhettisi?

9. Mun mielen pyhällä Wirwota we-
rellä. Waipunut ylösauta Sydämen',
haawais kautta. Sun sijpes lewittele. Ia
nijll' mua peitä wielä.

10. Sun armos kautta taas Sydän-
dän lohduta. Sun woimaas sieluun tuo-
ta, Sijn' asumuxes ota; Puhdista myös-
kin sitä. Ia kansas yhteen lijtä.

11. Mua opet' walwomaan, Anomaan
uskomaan: Armosa juurtuaxen', Itsiän'
lohduttaxen', Kaikesa kiusauxes, Suodusta
lunastuxest'.

141.
Hengellisestä walpaisuudesia.

W. k. Nijn on kirkon menomme, ?c.

Mitä meidän tulee tehd': Rukoilla ja
walwoo' ijan. Seisoma saa usein

nahd'
Psalm. 97: 11.



walpaisuudesia.
nähd' takaperin käywäns pian. Walwo-
kaan sijs meidän silmäm', Ettem' tulis
hitax', kylmäx'.

2. Jos ei silmä katsele lEsust' hänen
ristillänsä, Jos ei sydän alat jää Rukou-
reen etehensä; Jos ei huoldn ole meillä,
Nijn ei sillen olla tiellä.

3. Sekuin seisoo', kartakon, Ettei joudu lan-
genneexi. Taipunut nijtt laittako», Ettei tU-
lis pensiäxi. Sillä kohta waaras ollaan,
Jos ei seisot' wartiolla.

4.Rikas jolla ombi kyll', Jonakin myös
olla halaa. Kaikkein suurin syy on sill'
Langemusta peljät' alat'. Hän on alast'*),
huono, halpa, Tarwitsee sijs olla walpas.

5. Kylmä taas ja pensiä, Heikko niinkuin
ruoko ratki, Pyhiä am' käsiä Nostakohon
paikois Rukouxell' köyhän pi-
tää Armahtamist' HERrald' pyytää.

6. Jos et uffon näljän kans Lujaa loh-
dutusta pyydä, ChristillisyM kohdastans
Rasitusna ensin pidät, Sttte jähdyt häjyst'sangen, Sir' ett' wihdoin syndijn langeet.

7. Tawall' meitä tuhannell' Satan alat'
wietell' kokee; Paha sydän kuin on meill'
Apuu' hänell' sijnä tekee; Sijs on tarwes
walwoo' aina, Ettei hän meit' alas paina.

8. Armos meill' sijs, lEsu! näyt'. He-
rat' syndij tundemahan. Puolees oikein

tai-
llm. K. 3: 17. 55) I Tim. 2: 8.
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Hengellisestä walpaislludesia.
taiwut' meit', Kuolloos opet' muistama-
han. Armos kaikkij' meitä rieten Wetäkön
isiuimes eteen.

y. Sydän kaikist' kirwota Salaisista
pauloistansa. Surus händä wirwota. Edes
wastaa sinun kansaas. Esirukouxes kautta
Kiusauxii' wastaan auta*).

10. Huono minua ahdistaa Palwelus,
jong' teen sinuil'; Armos wirta kaikista
Wioist' kuiteng' pesee minun; Aut mua
syndij' wälttämähän, Kylkees itseen' kät-
kemähän.

n< Saat' mua walppaar' ainian, Ilos
juuri nijn kuin waiwas. Sydändäs mun
nähdä ann', Kuing' se leppyinen on ai-
wan; Ia kuing' meill' suot lahjoi' kaikkij',
Welkakirjam' rewit rikki.

142.
Ustallus HERran päälle.

W. k. Roöo mailm' iloit' mahma» ?c.

Nslallusm HERran puoleen Dawid hy-
"wäx' kijttääpi. Nijn sen myöskin
löynnyt olen. Kost' muu apu raukeepi,
Ia wain HERraa etsitään, Nijn kyll'
meitä auttaa hän.

2. Mutt' mailman päälle sydän Salaa
tahtoo luottaa am'. Taiwan puoleen sil-
män' pidän', Sydän turhuudes on kijnn':
Moni HERraa häwäisien tVahingoxens te-
kee sen.

5) Luc. 22: 32.
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Ustallus päälle.

3. Waan wähimmäs koetuxes, Jos sir'
kutsua sen saan, Kost' on tarwes ustallu-
xest', Alkaa toiwo langemahan, Nijnkuin
tuuli särkee ratk' Hämmähäkin werkot
kaikk'.

4. Ihmisten on apu totta Turha, huo-
no, kelwotoin: Waiwainen sen päälle
luottaa; Ei se hädäs auttaa woi. Kuing'
muut autetaan sen kautt', Joka itsiäns
ei aut'.

5. woima, toimi, tieto, raha, Nijnkuin
tomu lendäwät, Ennenkuin nijt' tarwita-
han, Usiasti pettäwät. HERram armosumuun taitaan werrata.

6. Meren hätä sen kyll' näyttää, Kow
muu kaikki kaataapi. Ett' xr' auttaja wain
meitä Waarast' päästää taitaapi. Tuslans
surull' tundewa Uffoin wisiist' awun saa.

7. Luota keneen tahdot sinä; Minä
luotan HERran pääll', Joka on ratk'
uskollinen, Hunastetuillens myös meill' Ha-
tändxneill' sxndisili' Holhojamme hywäkyll'.

8. Vhtä läsnä joka paikas Hän on
joka päiwillä. Nijnkuin lapsi hädän ai-
kan' Walitan wain hänelle; Ehk' en
neuwoo' ymmärrä, Zlwuta en kuiteng' jää.

9. Kaikkialla turwas elän Jumalahan
toiwoisan'. Öljypuuni rauhax' wielä, lE-suxen pääll' ustoisan', Joka nmoden ajal-
la Yhdell' ain' on kukalla"). 143. Lo-

Zach. 4: 3.
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Lohdutus murhestt.
143.

Lohdutus murhesa.
W. k. Iloillat n?'t tähän «ikaan, ?c.

Mix' murhedit, mun sielun', nijn? Keng'
sinua ahdistele Ia pitää sun kuin

fangin kijn'? Oletkos orja wielä? Ei:
lEsus oli orja sijt', Gtt' rauhaa saisit si-
nä. Hän on nijn tähtm kärsinyt, Ett'
suuresi' häpeen minä.

2. Kumg' ystäwä nyt taidais tai Sen
hyljäät' tyköänsä, Kuin omans tahtoo ol-
la ain'? Ei: hänen sydämensä Lijkkuupi
wiel' mun puoleeni. Kuin neuwoo' tääll'
en löydä. Armahda, lEsu, päälleni!
Hartaasti sitä pyydän.

3. Sun rakkaudes pantixi Näin sun
haciwas kalkki Nijn punaisix' kuin sywiri
Ia armoo-täysix' ratki. Sun pääs wiel'
todistuxex' jää, Sun kyljestäs myös tie-
dän, Ett's tahdoit näitä kärsiä Auttares
minua hädäst'.

4. Se on nyt suurin himoni, Weresäselaxeni. Ia löytären' sijn lepooni. Aut'
käännän itsiäni Nijst' kaikist', jotka pyy-
tämät Pois rauhaa minuld' wiedä, Ia
syndijn yttytteliwät. O lEsu! sydänd'
wedä.

5. Puhdista sitä merellä. Lewottomuus
poisota. Ah! Anna sielun sisälle Sun

ar-
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Lohbutus murhesn.
armos wtrran wuotaa. Suo ristis all'
mun lewatä Hengeni köyhyydellä, Haa-
woistas armoo' kerjätä: Nijn ijät' hywin
elän.

W. k. Älä, sielun, sure surkiast, ?c.

§Nois te murhen ajatuxet Waiwamasta
sydändän'! lEsus suokon ussalluxen

Kuollons pääll', ett' wapaax' jään Mie-
Mrwaudesta, Surusta myös kaikesta.
Ahdisturen', lEsu! päätä. Kylkees kätke
minun hätän'.

2. Itsiän' mix' rasittelen? lEsus ra-
kastaa mua ain'. Sopiwammin ajattelen:
Sure sinä, saatan, wain: Etpäs ole kas-
tettu, EM jällens ostettu; Tähten lE-sus annoi hengens', Sua ei hädäst' pääs-
tä kengän.

3. lEsus mua sijs iloittaapi. Enäm-
min kuin kulda kaikk'; Pukuuns hän
mun puettaapi, Ain' on armost' rikas
ratk'. Jos mull' mailm' yhdellä Taritai-
sijn erällä, Nijn ei se muld' kijtost' saisi;
lEsust' yxin halajaisin.

4. Autuus on mull'lahjoitettu. Ett'
sijt' taidan ihannell', Kaikk' on mutten
omistettu Mitä ICsus teki tääll': Mos
hän on mutten suon' Kaikk' kuin hänenomcms on. Rippuisani hänes kijnni, Wm-
tan satanan ja synnin. 5. Hän
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Lohdutus murhesa.
5. Hän sijs murhen' kewendääpi; We-

rellänsä kalliilla Kadotuxest' warjeleepi:
Isäns rakkaax' minull' saa. Wahwast',
lEsu! uskon sen Ettäs kärseit edestän',
Ett' myös minua säästää HERra Sowi-
tettu sinuld' kerran.

6. Ei mua veljättää saa satan, Ehkä
kaikkeen juonillans Ahdistuxeen tahdois
kaataa, Lewotoinna pidäis kans. Taidan
hänell' wastat' täs': lEsus on se woipa
mies, lolda sinä woitettihin, Pimeyteen
sidottihin.

7. lEsus on mun wapaar' auttan'
Pimeyden joukoista, Warjele mua we-
rens kautta Pirun juonisi' pahoista. Mix'
sijs, sielun' pelkäisit? Sinun murhes po-
jes heit'; lEsus hädäst' pelastaapi, Koska
hän wain wallit' saapi.

8. Kuoleman mun kyllä pitää: Waan
ei kuollo turmell' woi: ylösnousemisen
sijtä Iloisen mull' lEsus soi. Kuollesan-sa kaiken hän Kuolemald' on mallan
wien'; Sijs hän mun nyt iloittaapi, Tai-
toaan pöydall' johdattaapi.

9. lEsu, sielun iloittuja! Ilohenges
minull' suo', Joka murhen mielesi' ajaa,
Wirwotuxen hengeen tuo. Lainaa, lEsu
Armahan'! Lohdutusta rindahan': Weri
haawoihis mua kätke: Pijnas muistut' jo-
ka hetkell'.

10. An-
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Lohdutus murhesttl
10. Anna tuta makeuttas? Rauhoita

mun tundoni: Laina uskoll' woimaa uut-
ta: Kuulle minun huutoni. Wakuutusta
mullen ann' Minun lunastuxestan'. Wer-
tas ustos nähdä pyydän, Murhestans ett'
pääsis sydän.

ii. Kärsiwällisyyttä lainaa, Kuritetux'
tullesan'; Katuwaisuutta myös aina Si-
nust' jostus poikkeisan'. Syndij' wajotta-
maan aut' Pyhään werees, uskon kautt':
Cttei pelko minua woitta, Waan ett' si-
nua kunnioitan.

12. Langemusta wastaan tue. Kädelläs
mua pidä kijn'. Weljexeni sinun luen:
Aut' ett' sinuun tottuisin. Aut' myös kai-
kest' hädäst' tääll', Kuolemangin pelwoft'
wiel' Kuollos woimall' woiton pidän,
Uskon lopun wijmein löydän.

145.
Rukous-wirret.

W. k. Christus Jumalan Poika, ?c.

Wuist' seurakundaas, HERra! Meit'
köyhij' syndisit', lotk' kaikin yhdell'

kerrall' Sun tygös huudam' nyt. Haa-
woihis itsem' täällä Ia sinun kättes päälle
Tiedämme pijrretyr'.

2. Me täsä itsiämme, Nöyrällä mielellä
Huonesees löydytämme, Ia armos pöy-
dälle. Sun riessas meille tuota, Ann'

wijnas
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wijnas runsaasi' wuotaa, Nijll' meitä
rawitse^).

3. Wuorellas suo meill' tasa Lihawa pito
ratk**). Pois kyynelemme pese, Lopeta
murhe kaikk'. Sun armos wirrast' meitä
Nyt hekumalla täytä, Sinulle kunniar'.

4. Ann' kaikill' isowaisill' Nyt hywä
rawindo, Ia kaikill' janowaisill' Wirwo-
tust' lahjax' suo. Sen karmaan kuollon
weden, Syndien wirran, edest' Sun weres
wuotakon.

5. Sull' ruumijx' meitä auta, Its' ole
meidän päämm', Sun johdatures kautta
Its' kukin tullaxem' läsener
Ia sitten maja metsä Itselles malmista.

6. Meit' lijttoos ota perät; Meist'
anna tehdyr' tull', Pääll' ristis, haawas,
weres Ijämen templi lts' ole
sanall' fijnä Pappimme ylimmäinen Ia
esimerkill' myös.

7. Aut' meit, D Paimen itse! Sull'
lammas huoneer' wiel'. Nijtulla laumaas
kaitse Ain' wiheriäisell'. Kullengin lam-
baall' aina Sun holhomises lainaa, O
meidän wartian'!

8. Paranna hawoitetut, Rohkeita kurit-
tain. Tuo jällens kadotetut-l-i-j-). Ne
tijneet johdat' ain' Karitsoit' itse kan-
na-l-l-l-j'). Saastaisill' peso anna. Suojaa
hätändxneet.

*) Kork. W. 5: 1.- ") Esa. 25: 6. -j-) Eph. 4: 16.
°w 1 Pet.2- 5. Hesek. 34: 16. Esa. 40: 11.
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9. Meit' yrtitarhax' tee Wiheriäisexi,
long' hedelmäs ain' näet, Sull' hajur'
hywäxi. Meit' oxix' pyhimbähän Istutit
ruumisehes, Suo meill' sijs nestettä.

10. Herätä Kuningoita Meill' holhoi-
Myös anna haltioita Hywiä

laumalle. Suo kaikist' nähdä saamme
Miehistä joukkoamme Ia waimoist' lisätyx'.

ii. 3lnn' Saarnaitten äänen, Kuin loh-
dutuxex' meill' Wuorille nosnut lienee,
Meill'hywää saarnat', Ann', lE-
su! meille pauhat' Alati sinun rauhas,
Sen huulden Hedelmän-Z-).

12. Nijnkuin ain' sadet saattaa Sieme-
nen itämään, Saat' sanallas niin maata
Hedelmää tekemään: Ett wuoret laroinkansa.
Hyppäisit-l"l-) ilossansa Näist' armon ajoista.

13. Suo wesij' wuotamahan Ia wirtoj'
eränmall', Aut' mykkää laulamahan, Ann'
käyndö onduwall', Saat sokjaa näkewäri.
Suruista iloisexi, Wäkewij' woitetuix'.

14. Aut' wiel' ett' kuuroi kuulee, Wah-
wistust'ruoko saa, Ia lohdutetux'tulee
Ain' sydän suitsewa-iW, Ratk' koetelle-sansa, Kuing' morsiameldansa Ci Jumal'
mitään kiell'.

i5. Sun nimes, hywä Isä! Ain' py-
hitettäkön. Sun waldakundaas lisää: Sijs
helmas lewitkön Syndisij' korjamahan.

«) Esa. 49: 23. Esa. 52: 7. 5) Esa. 57: 19.
W Psalm. 29: 6. Esa. 42: 3.
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Saat' kaikkij' tulemahan Pnjstotus-we«n
luox'^).

16. Meist' murhe pidä sinä, Kuin äitipojastans. Pois aja wihollinen. Ann'
synnit andex' kans: Nijn meitä päästä
nijstä, Ett' heikox' itseens meistä Ei kukaai:
sanoisit).

19. O Pyhä Hengit päällem' Sinuas
wuodattain Suo tuli taiwaast' meillef)
Sammuttamatoin ain'-z"l-). Meit' annos
johdat' alat', Sijpejäs me myös halaam'Peittämään meitämme.

18. SUN lammas huoneesenäNN', Templiäs
etsi yynn'. Ruokkomaan tarhaas riennä,
Saat' hedelmään puut sijn'. Wiel' ylös-
pitää tiennet Ne monet wesat pienet, Kuin
sijnä lövtywät.

19. Ah lEsu! weres kallis, Se armon
wirta tänn' Sydämiin' wuotaa salli, Ia
awuremme rienn': Ett' nöyräst' ustoisam-
me sen woimaa tuta saamme, Rauhari,
ilox' myös.

20 Sun ruumijs wahwistakon Toi-
woam' wäkewäst', Meit' synnist' puhdi-
stakon, Ia uffottomudest'. Meill' mui-
stut' kuolematas, Meit' yhteytens saata,
Ia tue hädäsä.

21. Kuin joku kasittahan, long'ostit
werella, Aut' että woidellahan Hengel-

läs
5) Ebr. 12: 24. ") Esa. 33: 24. 5) Luc. 12:49.
1"t-) Kork. W. 8: 7.
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Rukous-wirret.

las runsaasi' se*). Ia kasteen armos sitte
Pysyä aina pyvtä, Kaupungis sisällä.

22. Sun pyhät haawas suonet MM'
hywäx' turwari. Kaikk' wihollisen juonet
MeiU' käännä parhari. Lewitä joka aika
Se rauhas kaikell' paikall', Hong' woitit
fodallas.

23. Meit' ymbärijnsä aitaa Sun kallijn
woittos kautt' Suojeluxellas laita Meill'
ijäist' wapautt'< Engcleis tulimuuri**)
Lejonin julman juuri Pääldämme estäkön.

24. Ann' haawaituxi tulla, Ett' rukou-
remme Sinulda kaikki kuullaan, loill'
etees tulemme. Ia ole tökönämme Kaik-
kina' päiwinämme Mailman loppuun ast'.

146>
W. k. Ah sielun', an»» wallil' ?c.

lEsu! kuin syndeini edest' Soit' sur-
mat' itses ristin-puull', Suo sijtä pii-

nasi' ja fijt' hädäst', Kuin silloin ombi
ollut sull' Ia kowin waiwais sinua, Mun
sieluni nyt lijkkua.

!?. Ann' uffos runsaasi' tuta saisin,
long' osotit mull' rakkautt'; lost' Henges
winus kirkastaisi, Etts lunastit mua me-
ren kautt', Ia että sieluni M' saa Haa-wojsas pyhis lepoa.

3. Aut' sydämeni pohjan pahan Enäm-
S min

i Ivh. 2: 27. Zach. 2: Z.
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Rukous-wirret.
nijn alat' tundisin, Ett' joka hetki ma-
tamahan Sun ristis ääres oppisin, Ker-
jamas weres-puhdistust', lost' mieleni sais
wahwistust. >

4. Mua kehoit' sinun rakkauttas Arma-
inaan korkiaxi tääll'. Mua synnin kiwust'
wapaax' auta, Ia sinun puolees taiwut'
wiel'. Suo armos rinnast' imisin Elä-
mää, rauhaa, lepoo' yynn'.

5. Aut' kaikis luotan sinun päälles,
Mua alat' pidä likelläs. Dstetux' itsen
uskon jallens Ia lunastetux' werelläs.
Sywemmä mieleeni se pain', Nijn tahdon
sinua kyttää ain'.

147.
W. k. Ah surutöin, kosskas synnistä, ?c.

5) Sielun-armas! kuin armahdit pääl-
lem', Maatesam' kaikin weresämme

taalla, Ah! muista minua syndist' wai-
waista Ia sangen rassaan murhen alaista.

2. Mua lämmit' rakkaall' sydämelläs,
HERra! Ett' elämän itsesän' tunnen ker-
ran. Aut' lain peljätystä wastahan Lepoasmusa ja rauhaa saan.z. Ann' armos oikein tuta köyhyyttäni,
Waan ostetux' myös nähdä itsiäni. Ah!
epäussost' kirwot' minua, Mua lohdut,
rakkaax' tunnen sinua.

4. Koss' suruun lijkutit mun sieluani,
Nijn
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Nijn ole wielä minun apunani. Heikkou-
desan' wahwist' minua nijn, Ett' iloxen'
sydames näkisin.

Z. Ah lEsu! kosk'sua tullen halain-
neexi? Kosd oikein tullen Henges waiwai-
sexi? Koit' satamax' mull' kylkes joutunee?
Kost' minun huono tilan' muuttunee?

6. Wastata taidat, mullen waiwaisellen;
Nijn pian kuin ett waldaa mulda kiellä.
Ia kerran lakkaat itse pyrkimäst; Nijn eisua mikän helmastani est'.

148.
W. k. Minun sielun, Mä HVRra, ?c.

Mull' olet lEsuxeni: Christuxex'tulsminull' wiel'! SM' rauhar' tykönäni
Za elämaxi olet tääll'. 3lin' puolees we-
dä mielen'. Ett', hetken hetkestä. Sun
wercstäs saan' elää, Wapaana hädästä.Istutit itfees minun DraisenTurwatesani sinuun Kuin Henges annoit
edestän'.

2. Mua Henges kurittakon Wiheljäi-
syyttän' näkemään, Ia häjyn osottakonMull' synnin lähteen, sydämen'. Est',
ettei se saa hallit', Eik' tehdää wahingoo':
Werellas, ICsu! kalliill' mull' sijtä woittosuo. Uskoa lisää aina Pääw pijnas weri-sen: Wiel' usson loppu lainaa, Aut' eloon

S 2 3. Asi-
Rom. n: 24.

275



Ru?ous-N)irret.'

3. Asioi' lupaat suurij', Sun henges
kihlapantix' ain'; Sijs Mcheni juuri
Sormuxes pane kallis tai. losk' itses
osottaisit Minusa wäkewäst'! Alati todi-
staisit Sieluscm' eläwäst'! Nijn kuolloo'
pelkämätä Autuas olisin. Näyt'paremmin
mull' tätä, Ett' sinua ijät' kijttäisin.

149.
W. k. lEsuxen kuolio wiatoin. ?c.

sMua lEsu! pyhit' sielus kautt', Ia
yhdistymään kansas aut': Sun ruu-

miis suo puhdistamaan Mun fieluan' ja
ruumistan'.

2. Mua puhtaax' peffön wesi se, Kuin
wuosi kylkes reiästä; rverestäs haawoisiae
myös ain' Sydämell' wirwotusta lain'.

z. Sun hikes kautta weristn Minusta
duomio pois Mann': Sun pijnas, ristis,
kuollos kans Mua tuetkohon woimallans.

4. loss', lEsu! minua kuulusit, Ia it-
sees minun kätkisit; Mua sulje haawais
sisälle, Ia waarast' nijn mua warjele.

Z. Ain' ussos pidä minua, Suo woi-
tan uskon loppua. Aut' omas olen sekä
tääll' Ett' wihdoin taiwaas ylähäll'.

150.
W. k. G Msu.' korkein lohdmns, ?c.

lEsu! Wapchtajani! Mua nimes
ilahuttaa, Hartaasti rukoillesani Si-

nulda
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nulda wapautta, Sun haawais tygö ma-
della, Kurjuudettani kaikella: Mua weres
wirwottakon.

2. Mieleeni ristis-kuolemat' Ia sitä ar-
moo' tuota, Kuin syndisille katkemat'
Haawoistas pyhist' wuotaa. Ah lEsu!
armost' pestesäs Muit' monij' sinun were-
stts. Puhdista minuakin.

3. Nyt wanha Adam naulitse Ristilles.Miekax' aina, Kost' synd' ja saatan kiu-
kuitsee, Mull' weres-woima lainaa. O
Sangar ludan sugusta! Mua woittos pu-
gull' warusta. Aut' uffos woitcm alat.

4. Mua wiruta sun werelläs. MurheZ-
ta wapauta; Ain' wedä minua likelles,
Sun Pyhän Henges kautta, Rakasta-maan ja uskomaan Minkertaisest' ano-
maan Armoa ristis ääres.

g. Exyisän' minun synneisän' Tein sul-
len paljon waiwaa, En tunden' pimeyde-
sän' Sydändäs leppyisi' aiwan. Nyt näen
suurell' häpiäll', Kuing' sinua, hywä IC-
su! tääll' Synnellän' lyönyt olen.

6. Nyt taidan kuiteng' ussoa Sun we-
res wuotaneri Mun tähden', Ia mun le-
poa Haawoisas löytäwäxi. Nyt pääsin
fangi siteistän'; Nyt kuuroi kuulin äänensen, Ett' syndin' andeex' annoit.

7. Mua estä unhottamast' taas Sua
kuolleex' edestäni. Kaikesta! tahdot waiwas-

tas
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tas Majaxes sydändäni. Ah! wuodatasun weres sinn', Ia lähet' hywä Henges
ynn' Sua minus kirkastamaan.

8. Aut' minua armos kaswamaan,
Hcmwoihis wajot' sywään. lälkiäs opet
seuramaan, Tekemään tahtoos hywää.
Mull' ilmoit' ristis salaisuutt', Ett' kuole-
mas ja pijnas kautt' Autuas ol'sin alat'.

9. Sua kijtän, sielun-armasta, Kuin
minun tygös tuotit. Wakuutett' olen tai-
waasta, SM' syndin' pojes otit. Nyt y-
rin luotan ristis yääll' Jumalan Isäre-
ni jäll' Minkertäisest' uskon.

151.
W. k. kuollo wiatoin, ?c.

lEsu! armoo' anoa Ia näkemä-
tä uskoa, Se on sun kanfas wäke-

wys; Se olkon työnä minull' myös.
2. Mua wahwist' nijn, ett' päalles

ratk' Mun heitän puutoren kaikk'. Ia le-
pään yxin armos pääll'; Sill' muist' en
apun löydä tääll'.

3. Joit' minuld' monij' puuttuu am',
Nijt' weri haawoistas mull' lain'. Mun
syndin' kaikki hautaa sintt', Aut' rakkanasua pidäisin.

4. Sua yxin tulis rakastaa, Waan
mailma mun usein saa Pois estää rakka-
udest' täst', Ia armoo' sinuld' kerjämäst'.

Z. En
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5. Cn köyhä kyll' wiel' ole nyt, MuU'

muutoin rakkaamb' olisit, Pikemmin si-
nus kaswaisin, Enämckm rauhaas mai-
staisin.

6. Sijs oikein koyhär' minua aut',
Mua lämmit' rakkaudes kautt'. Suo näl-
kää armon perähän. Rohkeus minust'
pojes käänn'.

7. Saat' suurimmax' mua
Ia kaikkein kerjäläisten päär': Ett' armoo
pyydän hartaast' sitt' Sijn' weres joll'
mun lunastit.

8. Ehk' köyhänä ja kurjana, Sokiana
ja rambana, Mua tulemahan wahwista.
Ett' päästäisit mua kaikista.
.y. Suo alat' walweel? olisin: Wisiisti

muutoin langeisin. Pois pyhi werell'
synnit muld'.' Aut' kaikkee' hywää toi-
won suld'.

10. Nyt heitän kaikki wikani Sun pääl-
les, Wapchtajani! Sun ristis weres, kuol-
los kautt' Mua kaikest' hädäst' wapaut'.

11. Sydämeen perusturex'jäät; Sijs
lepäjääpi pelkämät' Mun sielun', joka ö-
mas on, PääU' armos nijnkuin kallion.

152.
W. k. Christel paiste, kirkas päiwa, ?c.

Mzapahtajani leppiäs! Muld' huonold'syn-
i Tim. n 15.
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syndiselda täs' Sijt' nöyrän rukouxen
Etts puoleheni katsahdat, Armahdat.

2. Sun Pyhä Henges minull' lain',
Kuin opettaa mua oikein ain' Sun ni-
mees uffoll' anomaan. Helmasas aut' ett'
hywän saan Sataman.

3. D surkeutta paljoa, Kylmyyttä epä-
uskoa, Kuin mull' on kohtaas wielä nyt;
Ehk' minua ain' rakastit Hartaasti.

4. Suuresti kyllä häpeen näit'; Sun
sijwilläs mua kuiteng' peit'. Näyt' itsiäsWapahtajax', Ia syndis-parkain auttajaa
2aimiar'5. O Jumal'! älä katso tääll' Mun
päällen'; waan sun Poikas pääll'. Mah-dotoin olen joka aik', Hänesä hurstauden
ratk' Löytyy kaikk'.

6. Sun edesäs Karitsa tai On näytettä-
wä minuld' wain, Kuin kuoli minun täh-
teni; Hän on mun wäkewyydeni, Tukeni.

7. Tai lohdutus on kuiteng' mull', Ett'
osteturi olen tull': Ain'mieldän' ilahuttaase, Sionin terweellisesä LähteefH.

8. Ax' weres pisar' sydämen, O lEsu!saattaa elämään. Suo mull' sijs wettas
kallista. Ett' se mun pesis kaikista Mioista.

9. Aut' seuraan alat' neuwoas, Ia ru-
koilen suld' armoas: Sill' sinus, lEsu!menestys Ainoa minull' on, ja täys Apu
myös. 10. Jos

280



10. Jos kiusataan, nijn lohdut' sijt'.
Ett' werellas mun lunastit. Suo ristis
alla lepäisin, Ia wahwan sijna turwcm
yynn' Löydäisin.

n. Lisandymäan sun sanas kautt' Ia
wahwistumaan laumaas aut', Kuin yli-
Paimenex' sun sai. Ann' suostum', pahaa
kawahtain, Hywään wain.

12. Mua pidä henges wawaisna Alati
yxinkertaifna. Suo weres woimaa tundisin,
Elämän nestett' imisin, Kuin on sijn'.

13. Sen joukon päälle ajattel', Kuin
pimeydes makaa wiel'. Heit' ylöswalaise-
maan rienn', Ia sinun armoos etsimään
Heitä kään'.

14. Waan siunaust' niill' kmkill' suo.
Kuin armoitetut owat jo. Tai toiwotus
on kaikill' meill': Meit' kruunaa armoll'
suloisell', Ijäisell'.

15. Rukoile edestäni nijn, Ett' Isäld'
kuuldur' tulisin. Sun langos olen; huo-
neelles Mua johdata sijs Mdelläs, Hen-gelläs.

16. Mua katso sinun käsihis Kirjoite-
tux'ja haawoihis. loll' itsens lEsusweljex' soi, Kuing' unhottaa Jumala wois
Hänen pois?

153.
W. k. Ihmisen luondo tnrmeld' on ?c.

Maiwaisten turwa ainoo' ratk'j Tai ty-
göm'
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göm on sun aänes: Txgöni tulkaa tulkae
kaikk', loill' sydän särjett' lienee, Ia rastaasi'työtä teette*) Rost' sxnnin kuornia painaa:
Sen Icwon, jota pidätte, Hyll' minä teille
lainaan.

2. Ah! rastas on mun kuormani, EDwiel' en paljo näe; Paremmin kuiteng'
wikani Mull' tiettäwäxi tee. Mun we-
ren', mielen', tahton' tääll'. Mun luon-
don' ja kaikk' tilan' On lähde sijtä wirrast'
wiel', long' xhden sxnd'") ott pilaann'.

Z. Pois karwast rewt MN'.
Mull' lamaa rakkautta. Pois epäuskoo'
juurittain, Edesäs nöyräx' auta: Haa-
woilles hädäll' riendämään, Kuin peura
wettä halaa. Opeta ikäwöitsemään Sunweres perään alat'.

4. Woimatoin olen kylmä juur': En sua
ain' mieles pidä: Sentähden on mull' ha-
lu suur', Elämän leipää syödä. Mua pese
saastaist' syndistä, Walaise sokiata. Mua
köyhää kanscis yhdistä. Kaikisa apuu saata.

5. Mua suosi, kutsu, wedä kans; Mua
etsi wiel' ja löydä. Waan taiwut' mua
myös kokonans, Ett' sua taas etsij' pyy-
dän. Mua ajakon ain' hätäni Sun ty-
gös, Wapahtajan'! Sinusa pysyäreni, Ia
ollaxen sun majas.

6. Nijn ustallan sijs, lEsu! menn'
Sy-

*)Matth. 12:15.
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Rukous-wirret. 233
Sydämell' syndisellä, Ghk' murhella ja
haweten Sun armos-istuimelle, Sielua
kandain kädesä Ratk' sairast', wiheljäistä:
Elämä sytyt' hänesä, Ia hädäst' ulos-
päästä.

7. Minua hekumalla täyt'Pöydälläs a-
lat' täsä. Upota kaikki tuskan' nyt Sunarmos lähtshesä. Mua walmist' ussoll'
hartaalla Ia hengen köyhyydellä, Syndein
kaikkein nuhalla. Ia sywäll' nöyryydellä.

8. Ain' mielcheni Mdat' se, Ett' tuhka,
tomu, minä, UWttomuutta, syndiä,
Mahdottomuutta täynnä, Sun etees, Py-
hin Jumal! saan Kuitengin edes tulla:
Ia kuing', sua wastaan ottaisan', Suur'
tawara on mulla.

- 154.
W. k. Nijn on kirkon menomme, ?c.

Wapahtaja laupias, Syndisia korjaat
alat'; Nijnkmn Paimen armias

Heidän kansans syödä Hartaast'me nyt rukoilemme, Istu tänne wiere-
hemme.

2. Läsnä olemistas am' Aut' ett' kun-
niasa pidäm', Turwall' puolees katsahtain,
Kaikkee' hywää sulda pyydäm', Itsellem'
ja kaikill' muille Sionihin kulkemille.

3. Anna meildä nahdyx' tutt', Kuinga
rakas

5) Luc.' 15: 2.



rakas puoleem' olit, Kosta sinä ristin
puull', Meidän edestämme kuolit: Kuing'
wiel' halat sydämitäm', Sixi ettäs woitat
nijitä.

4. Rakkaudest' palamaan Sytyt sydä-
mem' sen kautta. Sitä waiwaa muista-maan Joka hctkell' meitä auta, JM
nmt' olet lunastanut, Autuuden meill'
toimittanut.

5. Sxdämen tai asia taitaa sisäll'-otta<?.
Se kuin sijnä maun saa Walittamast'
taukoo totta; Sill' hand' rawitsewat aina
Herkut joita armo lainaa.

6. Suo sijs jalkais edes tääll' Syndi-
sinä makaisimme, Min katsoin weres
Päall', Moll' sitä kerjäisimme, Sir' ett'
woimaa saamme tästä Kallijst' maistaa
nestehestä.

7. AM' ett' kaiken sydämen' Mnkertaisess
sull' annamm', Karitsaw' ja Paimenem',
Joka murhen meistä kannat. Mitä pum-
tuwaa meis' näet, Sitä weres terweex' tee.

8. Himor' ainoax' suo meill' rveres
woimaa koetella. Hartaast' sinua rakastell',
Seurascs ain' oleskella. Saada majaa
haawais sisäll', Nawit' itsiämme nijsä.

9. Nvt, sijn' olen turwasa, Ettäs lu-
pauxes täytät; Sillä runsaas mitasa
Suonut olet monell' näitä; Mnkertaisest'sijt' päätän, Ates minua ilman jätä.

10. Täs'
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10. Tas' on siis mun sxdämen', Tahros jäl-

keen sen kans tehtää. Anna mullen weres tänn',
Josta elämä ain' lähtee. Ota, lEsu! sydäme-
ni, Waiwoistas mun edestäni.

ii. Pyynnön wiel' tuon tämän sull',
M, lEsu! unhod' sitä: Ikäwä on aika
mull' Ellet' werell' minua täytä: Sill'
sijt' on mull' puutos suuri, Nuin mun terweex'
tckis juuri.

12. Nijden lukuun itsen' saan Nyt siis
luetuxi nähdä, Jotka heidän autuaan
Walitsemisensa tähden Sisällisest' riemuit-
sewat, lEsust' nöyräsi' palwelewat.

155.
W. k. tAjn on kirkon menomme, ?c.

<HEsu! Sana elämä! Tule meidän ke-
" ilellemme. Istu pöydällemme tänn':
palamaan saat' sydämemme*) Woimaa sie-
lum' tuta salli Sinun weres nestest' kallijst'.

2. Tiedät, mitä warten me Sinun
cdesäs täs- makaamm': Nälkään kuolee
sielumme, Armoo' kerjämäst'jos lakkaam':
Suumme haawais lähtehille Asetammeauwenneille.

3. Raht'taikk'kolmee'nimehes Rokoonduwaa
turwann' ole Lähestyä"): täytä täs' Tä-
mä sanas meidän puoleemm'. Suo nyt
sielun hekumata Alaswuotaa puuttumata.

4. Läsnäolemistas wiel' Meidän kunnioittaa
anna

5) Luc. 28: 32. ") Match. 18:20;
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anna, Muistain tawaraa jong' tääll' Hei-
kois astioisa Nijt' wain pu-
hutux' suo tulla. Joit' mieluisesi' tahdot
kuulla.

5. Minkertaisix' meit' aut', Sanaas
myöden uffoaxem', Ristis schibolethin
kautt' Muita kielij' wieroaxem'**) Ei lueta
lambaap sitä, Kuin ei haawoist' tiedä
mitään.

6. Armos tuulda sydämijn Laina wir-
woturexemme, Lijt' meit' kansas likemmin.
T)le kallis mielisämme. Dhdist' meit myös
kaskenamme, Mna huutaxemme.

7. Wajot' meit' wiel' sywemmin Alas
yxinkertaisuuteen. Vmmärryft' suo enäm-
min Sinun ristis salaisuuteen Auta meit'
myös tundemahan, Mitä meisä löytyy
pahaa.

8- Laita ettei satan saa Estää kanssa-
käymistämme. Engelittes joukolla Saarra
meidän huonehemme. Ristin lippuu' kcm-
daisamme Wissist' aina woiton saamme.

9. Mailm' suurna etunans Pitää HER-
rain vstäwyyden: Me ihmisen Pojaan kans
Mieluisimmast' seuraa pidäm', Joka autuu-
dexi meille Soi lyöd' itsens ristin päälle.

156.
W. k. Juur' banssast' mailmast' tästä', ?c.,

itses, lEsuxeni! Kiwusas rasta-
ni Kor. 4: 7. Duomar. 12: 6.
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sa Nyt minun sielulleni, Ia pijnas wai-
wasa. Ah! kaikki auwetkohon Sun haa-
was eteeni, Nijst' weres wuotakohon
Runsaasti päälleni.

2. Sun etees sydändäni Nyt maahan
wajottain, Rukoilen että pieni Sull' kel-
pais lahja tai! Hand' alat' siellä kätke,
Sun haawoistas ett' nijn Suloista joka
hetkell' Ain' woimaa tundisin.

3. Weretäs, Wapahtajan'! En taida
aikaan tull'; Menestys joka ajall' Taas
weresäs on mull'. Koit' weri sydämeni
Wuotaapi ylitse, Nijn aikaan tullaxeni
En muuta tarwitse.

4. Siis yrin sitä halaan, Ett' sinun
haawais pääll' Kuin kimalainen alat' Nyt
saisin oleffell', Ia sinne kijruhdaisin Kai-
kella mielellä, loist' rawindota saisin Sie-
lullen köyhälle.

5. Mua tomuun wajottanet, Ett' mi-
null' huonoll' ain', O REsu! walmistanet
Nijn kallijn herkun tain: Sijs ncmtitsen
nyt sitä. Ah armas Wäwä! Ei walitu-
xen syytä Täs yhdellengän jää.

6. Sun lihas ja sun weres, Elämän
nestet se! Makiat owat perät' Sitt' kuin
mun moitit ne: Ett' tätä syödesäni Tai-
wallist' mannaa ratk', Muut' herkut mie-
lelläni Unhodan, hyljän kaikk'.

7. Kaikilla hetkill' minä Käyn yrtitar-
ha-
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hasa; Mun sydämeni fijnä Am' woimaa
tuta saa Kukkaisist' suloisista, Kuin hajuns
andawat, Ia wirroist' punaisista Kuin
sydänd' kastamat.

8. En osaan' wajehdaisi, (Nijn olen au-
taus) Ehk' mitä hxwää saisin Kuin löytyy
kaikes maas; SM' lEsus wereliansä Mun
VN, ja haawoillans, werisell' hiellänsä, Ia
kyxneleilläns ktttts.

9. Ne kaikki owat oman, Ia jos sull'paitsi nijt' Wiel' muuta olis huomas,
Nijns sen myös annaisit: Eift' mitan
jäänyt sinull', Waan kaikki annoit
tyynn'. Kost' itses sääsit minull', Mun
HERran' leppyisin!
'

10. Sijs syystä sydämeni Nyt itkee todes-
ta, Ia sairas sieluiseni On rakkaudesta.
Ratk' taipununna puolees Halajan jalko-
jas, Kost' tähten' saanut olet Nijt' mo-
nij' haawojas.

ii. Mix' puhuisin wiel' muuta? Sull'
kijtos, Armaani! Sun pyhää wertas au-
ta, Lunastus-hindaani, Ia pijnas wai-
kiata Enämmin arwaamaan, Ia suuta
lakkamata Haawoilles andamaan.

12. Sijs kokonansa sutten Nyt annan
itseni: Wakaisest' kässet mullen Tain teh-
täwäxeni. Suo alat' kerjämäsä Tytyen
makaisin. Edesäs köyhyydesä, Ia wastaan-
ottaisin.

t 157.,W. k.
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157.
W. k. Sinun tygLs -HNRra Lhrisie huudan, ?c.

lEsu! sydämeeni tänn' Ann' wuotaa
kallijn weres. Tain wirran terwehel-

lisen Suo sitä muuttaa perät'. Ett' muut'
ej neuwoo' jäisi mull', Kuin sen sun ar-
mos päälle Aina elää, long' sinä, ristin
puull' Kärseisäs, woitit meille.

2. Weresäs joka runsaasti Sowindo
Väiwäll' wuosi, Koik' lunastit' mua ras-
kaasti, Lakia täyttäin tosin, Sijn' tahdon
sieluani pest', Sijn' hywin aikaan tulen,
Neuwos kuullen, Wirwotust' wereff täst'
Runsaasti langee mullen.

g. Sijs ole omaisuuden' am', En mi-
tään tahdo muuta. Weresäs lääkitystä
lain', Kunnia pilkkas kautta. Pijnasas an-
na rauha suur'. Suo haawas majaxeni,
Waattecxeni Mull' alastomall' juur'
Purpuras, IGsuxeni!

4. Mun wapahtawat sitehes. Mua
tukee heikkoudes. Mull' hätäs palweluxe-
hes Lainatkon hartauden. Sun naarmas
minua walaiston Mun pimeydesäni. Sa-
nas ääni Täytetty kaikki on Painukon sy-
dämeeni.

5. Sun kuollos, lEsu! ristin päall',
Sun weres ja sun hikes, Awaattu sinun
kylkes wiel' ja sywät naula-reikäs, Muut
myös sun kärsemises kaiw Mun olkon

T autuu-
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autuudeni, Tietäxeni Omaisuudexes ratk
Ijäisex itsiäni.

158.
W. k. Msus kunnian kruunun, ,c.

Garitfa ratk' armollinen! long' on weri
ristin puull'Runsaasi'wuodatetux' tull',

Ett' M' armoo' saisim' sijnä, Ia meill'
sinun haawoillas Terweyden woitit taas.

2. Jumalallisi' wertas halaan Aina
nmotamcchan tääll' Minun sydämeni
pääll'. Ett' sijt' Woimaa löydän alat', Ia
nijn sielun kurjan Hywin käwis ainian.

3. Kirkast itse, lesuxeni! «Haawas sy-
dämelleni. Joit' himoitsee mieleeni. Öl«
kon ne ain' likelläni: Että nijtä tunde-
nen, Misä hywäns kulkenen.

4. Pyhittää nma aina pyydä Sinun
weres lijtosa, Että kallijs arwosa Luna-
stuxen' hinnan pidän, Ia mun sielun' kyl-
kehes Hywin kätken joka ties.

5. Pysy ristiinnaulittuna Alat' sil-
mäin' edesä, Sydames ja mielesä kiwusas
nijn kuwattuna, Että ristis muotoa
Kaikkiall' saan katsoa.

6. Katsoa kuing' weres tyynni Tähten'
annoit laupiast' Wuotaa kuolemahan ast';
Kandain nwös mailman synnit, Nijnkuin
puhdas karitsa, Salleit itses teurastaa.

7. 'Karitsani armas sinä! Sinun kipeist'
haa-
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haawoistas, Wandeistas ja naarmoistas,
Käsilles suut' annan Minä, lalkais ääres
maaten maas, Wertas ylösottamas.

8. Minua sijs tygös tuota, Wäwäni
makia! Pois se syndi kauhia Minun sy-
dämestän' ota. Että sinua waiwaisin.
Muut' paits' sinua halaisin.

9. Pois muu kaikki kadotkohon. Weri-
hahmos mielesän', Korwisan', ja silmisän',
Sielusan' myös loistakohon; Sill' menes-
tyn pyhäsä Min haawais weresä.

159.
W. k. Ri,ttäkam HERraa kuin on, ?c.

Wstiin-naulittu lEsus! sinun Miles
Ain' olkon maku joka sydämellä.

2. Waikutat haawais kautta woimal-
listen, Ett' hartaast' himoitaan nautittdoo'
nijstä.

3. Sytytä minun sydämeni alat', Ett'
rakkaudest' weres puolen palan.

4. Mun sydämeni taiwut', köyhdyt',
awaa: Waan puhdist' myös ja tydyt' yhtä
haawaa.

5. Sun armoas tarwitsen minä aina,
Sijs neuwox' parahari mullen lainaa.

6. Ett' haawojas am' etsin ain'myös löy-
dän, lold' hywään tilaam asetetaan sydän.

7. Sydämes haawoitett' mun paranda-
kon! Sydäms wsrinm mun priistottakon.

T 2 8' Sun
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8. Sun haawoitettmn kättes woimall'

saata Mua hartaar' pijnas puoleen lakka-
mata.

9. Sun läwistetyt jalkas synnm perät
Polkekot alas, Dlkot silmamäärän'.

10. lost' sydämen' ja suuni taiwutaisit,
Ett' wertas aina kerjäisin ja saisin.

11. Aut' rukoilen, ylistän, kijtost' teen,
Sir' kuin sua taiwchasa wijmein näen.

12. long' sisäll' werestä ja rakkahasta
Ain' lausutaan ja Kuullaan Karitsasta.

160.
W. k. Rmn kirkkaast' Rointcihti koittaa, ?c.

Ish lEsu! weres pyhimmän, Kuin ristill'juoxi, aina tänn' Sydämeen wuotaa
anna. Elämän' on sun weresäs. Sen
ansiosta seison tas', Ia kunnian sull' kan-
nan. Tule wiel', Minua tääll' Korjama-
han, Suojamahan Weres kautta. Menes-
tymään sijnä auta.

2. Mua sulje pian sywälle Sun py-
häin haawais sisälle: Sijn' tee autuaxi.
Werelläs juota minua, Aut' oikein mais-
tan sinua, Armoxi runsahaxi. Waiwas-
tas Raskaasta Autuutt' aina Minull' lai-
naa. Sydän pyytää Sulo' nyt tätä hy-
lvää työtä.

z. Sijs annan itsen' sinulle, Sä suotmyös sinus minulle: Ehk' saatin sutten
hä-
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hätää. Sun weres ruusun-karwainen,
Sun kuollos hiki punainen Ia ristis fy-
dänd' wetää. Katsannon Olet suon': Ty-
tywäxi, Taipuneexi tulin sijtä. Am' se
katsando mull' näytä.

4. Mik' olen? jost' on huoli sull'? Ni-
mexi hywin sopij mull': Huonombi huo-
noj' kaikkij', Se wiheljäisin syndinem,
Täynw wikaa; kuiteng' minä jään Sun
armos aineer' ratki. Karitsa! Sndän saa
Tules kautta Rakkautta, Jost' nyt makaan
Edesäs; D lEsu waka!

5. Istuimes edes makaan ain', lold'
puoleheni katsahtain Minusta waarin 0-
tat, lold' walo sinust' lähtee suur', Ia
haawas heloittawat juur', Kuin tuhatt'
aurmgota: Walo se Lewittää, Kaikkialle,
Joka maalle, Itsens jällens Mun ja
welieini pääll.

6. Sijs weres tähden elän nyt, D IC-
su! yxmänsä sijt', Se sielun wahwistaapi:
Se silmän' myös ja korwani Mun käteni
ja jalkani. Töihinsä lijkuttaapi. Tyty-
neex', Taibumr, tulin minä, Ett' soit' si-
nä Elämätä Weri haawoisas mull' tätä.

161.
W. k. Ainoan Inmalan korkeudes, ?c.

Uut' Msu! että tundisin Sun lasnä-
olemistas, Ia woimaa koettelisin, Am'

ijan'
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ijan taiwallista Sun hiestäs ja waiwastas,
Sun werestäs ja pijnastas, Joit' karstit
edestäni.

2. Sun etees kallis Karitsa! Asetan
itsiäni, Rukoillen että wuotaa saa Pisa-
ra sydämeeni Kyljestä», armon lähteestä;
Sill' tiedät kyll' kuing' suurest' se On tar-
peellinen minull'.

z. Täs' on nyt minun sydämen', Ah!
katsahda sen puoleen. Mä köyhä omares
ain' jään, Sä werisnä mun olet. Köy-
hyyden annan sinulle, Ann' sinä weres
minulle, Sydämehen, ja mieleen.

4. Werestä rikas olet ratk', Sydämes
armosi' palaa: Sijs sillen, jolda puuttuu
kaikk', Zlrmojas lainaat alat'. Eng' mi-
tään muuta halaja, D! leppyisin Wapah-
taja, Kuin wertas jong' mull' annat.

5. Sun weres wuodat sielun pääll','
Haawoistas pyhimmistä. Ett' autuax' se
tulis tääll'; En muust' sitt' huoli mistään:
Mailmast' wähän lukua, Kost' sinä wai-
woin minua Wirwota weres kautta.

6. Suut' annan sinun jalwoilles, Kuin
maroit edestäni, Ett' köyhyydes saan tul-
la täs' Sun etees, lEsureni! Kyyneleill'pesen jalkojas, Ia nW hartaast' kui-
waan Mun rakas Gstäwäni.

7. Suuresti minä ujoilen, Katsoisan'itse
Luc. 7:38.
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itse päällen'; Waan kostan sinua silmäi-
len, Nijn sydän huutaa Mens; Nmng'
rakastaa woit Jipsu! nijn Ia korjat' mua,
kuin useimmin Haawojas xlös^rewin?

8. Sull', lEsu! kijtos olkon suur',
Sulaneesi' sydämestä! Ctt's kuolit meidän
tähtem' juur', Ia jällens elämästä Syn-
disill' armollisna ain', loill' neuwo ainoa
on wain, Sun armoos pakons ottaa.

9. Sun työs nyt päätä minusa, Wah-wistus ustoll' lainaa. Suo wcrtas tunnen
sieluja; Mencstyären' aina, Armosa alat'
kaswaaxen', Mun heikkouttan' tutaxen' Ia
sinun werist' woimaas.

162.
W. k. Isä' meidän Mäll' taitvssas, ?c.

Korkein paimen sieluen! Sun armos
Hengi lahet' tänn°, Suo sinun tuldas

tuta saamm', Waella meidän seasam':
Sun armoos sisäll'-sulje meit' Ia wuodat'
Henges päällem' nyt.

2. O armön hengi! lähene, Armollisesi'
meit' likene. 3lnn' armos suloist' rieskaa
n-eill'. Meit' kaikell' täytä hywyydell'.
Pöydälläs auta Suo sanast'
armoo' tiukkumaan.

3. Nijn, Pyhä Hengi! kirkasta MM'
lEsustamme rakasta, Ett' sydämemme

st)t-
-5) Mm. 361 9.
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syttyisit, Autuast' tundoo' nauttisit, Osalli-
suutta, woimaa kans kaikesta hänen armosians.

4. Ah! korjaa kaikkij' planttuja, Ah!holho kaikkij' sieluja. Sun kallijn armos
tuulen ann' Puhaldaa läpits' kryydi-
maan*): Ett' hedelmää puut kännäisit,
Sull' hywän hajun cmnaisit.

5. Kuin Zarpan lesken astioit'**) Täyt'
vljyll' lambut, jotk' nleill' soit. Suitsutus-
maljat kaikill' ain' Ia kandeleet kullaiset
lain'***). Ann' maljoist' sawun suitsuta,
Nost' kandeleita lijkutam'.

6. lost' ristis salaisuudes me, Nykyisell'
armo-hetkellä, Näkisim' nekin imehet Joit'
wiel' em' ole nehnehet. Ah! opet' meille
uskoa, Saadarem' sinus lepoa.

7. Katkaise kaikki siteet tääll', Jotk'
esteer' meille owat wiel' Edesäs huonot
olem' kaikk', Gx' halpa tomu, raiska ratk'.
Mua edesäs sijs nöyryytä, Sinusas yxin
tydytä.

8- Meit' rakkauden siteseen Yhdistä kaik-
kij' likiseen, Ia sinun armos kädell' sitt'
Vlkämme kans nijn yhteen lijt' Ettei yri-
tän meitä saa Toisistam' kostan eroittaa.

163.
W. k. lEsus kunnian kruunun kandgss, ?c.

Kaitse, Paimen! lambait' nijtä, Joit' pois
otit sudeld' tääll', Kostas kuolit ristin

MU'.
-) Kork. W. 4: 16. lKun.4:s. 11M.K.5:8.
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pääll'. Oikia mull' polku näntä, Lammas-
huonestes mun tuo, long' its' olet auringo.

2. Seurakundaas minua päästä; Kan-
sas, omais sekaan aut'. Joit' its' neuwotsanas kautt'! losa weljes sydämestäns
Mwelewat sinua ain', Nimees kijttäin,
korottain.z. Rienn' mua kandoon istuttamaan,
Täytettyhyn nesteestä, Ett' saan woimaa
werestä, Ustos huutamahan Amen! Hosi-anna, omaxes minun ostit armaaxes.

4. läsenexes tulla halaan, Sua taas
saada turwax', päax', Isäx', weljex', Usta-wäx'. Rakkaudestas nljn alat' Weren pa-
laa kaiken ann', Ett' sua ijät' rakastan.

t64.
W. k. Roko mailm' iloil' mahtaa, ?c.

Moiton-Sangar' woimallinen! Lejon lu-
dan sugust'! rieNn', Ota miekkas woi-

tollinen, Julkisesti astu tänn'! Ett> sun
näkis mailm' kaikk' Jumalar' ainoax' ratk'.

2. Auta HERra.' hiljaa juuri Edeskäy-
pi tygös maan paäll'. Armos hyljää
joukko suurin, Harwa sijtä huolii' tääll'.
lEsusi' Nazarethistä Mmlm' tohtij häwäistä.

3. Peldomies! kats' kauhioilda, Kaikki
tukahutetaan Laiho orjantappuroilda. Maa-
ta ylöskaiwaa ann'. Kylwettäisäsiemendä,
lalwoill' tallataan koht' se.

4. Näet,
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4. Näet, HERra, tain ja kuulet,

Wacm ett mitään lausu tast'. Pahaa pahem-
mar' ain' tulee, Eläin elkiwallaisest'.Nimees, Christel seurois nxt Hapeewat jo
Christitxt.

5. Jos näin sallit, kuin on alkcm'
Mailman wiel' puussuta; Pelkään, että
pienen palkan Waiwas sinull' kartuttaa.
longas ostit,, endifen HERran wallas
taas on hän.

6. lostas tahdoisit sijs tulla Rijnkum
rvoiton-HERra tänn'! Suuri oikeus on
sulla, Wapahtaja yhteinen! Ottaa palkkaa
werestä, myös edestä.

7. Sijnä pugus astu edes, losa Boz-
sanall' puolees we-

dä, Rakkaudes nuolist' sitt' Joukot maa-
han langetkoon**), Mull' rauhaa ker-
jätköön.

8. Joit' el laki uhkamalla Ole palaja-
maan saan', Nijtä hukuttelemalla Suosi
wastaan ottamaan Kalleit' armokirjoi' nijt',
Joita werell' kirjoitit.

9. Huules wuotakon meill' rauhaa, Ewan-
geliumisas ain'. Kosta Moses kowin pau-
haa, Werell' tilaa walmistain: Karitsasi'
koht' saarnamaan lohanneren tulla ann'.

10. Asteles suo tiukkuu' rafwasi'***); Ma-
keutt' kuin weres on, Kosta sana woimall'
kaswaa, Kukin sydän maistakon. Rakkau-
den lxönmt taas Pitäköt meit' laisas.

Esa. 63: 1. ") M. 45-. 6. Psal. 65:12.
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n. pappej' wihij, HERra Christelllot-

ka, laumaas rakastain, 3?htäläisist' sydämis-
tä Saarnawat yhtä wain. Lejon lll-
dast'! kätes kautt' Neuwoos edes käymään aut'.

i2.Codistailles wiel' lainaa Hengen monij'
lahjoja. Rakkaudes heit' Nijtt MRK waatikon,
ett' waiwoja Suuttumat' he kärsisit, Us-
koen wam puhuisit^).

13. Te, joilr weres elämätä lEfus
annot, laulakat Hänell' kijtost' wäsymä-
tä, myös laittakat: Häwer ette
mahda te Todista am' hänestä.

14. Weri-Mää kiittää pitää Salemin ain'
tytärten; SU' jos ette tee sitä, Wuorild'
ylistetään hän. Alkon uusi weifu tääll' Ros-
kaan wanhax' tulko teili'.

165.
W. k. INsuxen knollo wiawin, öc.

Mritsan' Wm-ylkäni! lost' oikein sydä-
mesäni Sun pyhän weres tundifin,

Nijn autuas juur' olisin.
2. lost' makaisin myös tomusa, Nöy-

räsä armos halusa. Ia omaa hurskauttapaits', Kuin sxndinen st waimo its'*^").
3- Ming' onnen sydämen' sitt' sais

Kuing' weres sitä iloittais: Kuing' rie-
muitsisin onnest' täst' Haawoisas sydä-
mellisesi'.

4. Kyll',
116.10.") Esa. 53:12.38.

299



Rukous-wirret.
4. Kyll', lEsu! halun'tunnet tain',

Ett' omas tahdon olla ain'. Lunastit mi-
nun waiwaisen, Sun Henges todistaapi sen.

5. Sun kuollos kaikk' pois ottakon,
Kuin estenä wiel' minull' on. Sydämeeni
its'tee ties. Suo woimaa tunnen werestäs.

6. Mua puhdist' samall' merellä, Ann'
wahwistusta hengelle. Mua hembeydest'
kirwota. Kaikk' wikan' hautaas upota.

7. Haawoisas txdxt' minua, Ett' iloitan ain'
sinua, Sxndisnä täyden köyhänä Sun edesäs
juur' nöyränä.

166.
W. k. Sinun tygös, HERra Christe, ?c.

8"> lEsu! Ann mua rakastat Nijn pala-
walla mielell', Ett' käsittää en sitä

saat' Eng' ulospuhuu' kielell': Mua rak-
kaax' tee kohtaas taas Sinua halaitaren',
Palwellaxen', Ta lunastettunas Sinusarippuaxen'.

2. lost' VM sydämesäni Asuisit usron
kautta! Sua kaiker' tawaraxeni Walitse-
maan mua auta. Pois kaikki mielestäni
wie, Kuin eroittaa nmt' pyytää, Eik'
sois sitä, Ett' kaikell' mielellä Sinusa mi-
nä löyttään.

z. O lEsu! kuinga suloinen Sun ar-
mos minull' lienee: Kosl' ustos oikein
nautin sen, Kaikk' tuskat luen piener'.

Sijs

300



Rukous-wirret<!
Sijs ala minua salli muut' Näkemään,
nauttimahan, Halamahan, Kuin samaa
rakkautt' lold' sielu rawitahan.

4. lost' sinun armoos tundisin Run-
sasta sydämesän'! losk' hehkuisit sun hij-
les sijn' Woimasa ijäisesä! Yöt päiwäct
minun walwoo' ann' Kätkien armoo' tä-
tä, Yhtä päätä. Joukkoa wastahan, Kuin
kiusamat' ei jätä.

5. Sua, lEsu! tähten' pilkattiin, Jul-
masti ruoskittuna Piikeillä wielä kruunat-
tiin, Sitt' ristinnaulittuna Kowalla kuoli
kuololla. Nijnkauwan kuin taäll' elän,
Lijkut' mielen': Ett' hartaall'ustolla Nait'
ihmeit' tutkistelen.

6. losk' tundeis', jongas wuodatit, Sun
kallis lammin weres Sädämesäni alati
Huonoja, kylmas perät'! Nestettä tätä
saisin kans Mun sydändäni pahaa Muut-
tamahan, Suloisell' woimallans Sen ko-
wuutt' murtamahan.

7. losk' awatt' olis sydämen' alati us-
kon kautta Punaista hikees kätkemään Ia
wertas wuotanutta! losk' silmieni lähteet
kaikk' Itsensä awajaisit: Wuodattaisit
Kyynelij' runsait' ratk'! losk' ain' sua
rakastaisin.

8. losk' niinkuin lapsi itkisin Nijnkau-
wan jälkees täällä, Ett' sinun sylijs pää-
sisin, Sull' armolapser' jällens! lost' sitte

rab
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rakkaudeldas Tulisin iloitetur', Wirwote-
tux', Ia lohdutuxeldas Kijtoxees kehoitetux <

9. PeräM wedä minua, Sun tygös tul-
laxeni, Halaitaxeni sinua, Wirwotust'
saadareni. Sun suustas sydämeeni tänw
Lohdutust' suloist' halaan. Wajoon alat'
Elämän lähteeseen: Sinn' synnit paman
alas.

10. Mun turwan', tawaran',
Walkeuden' ja tieni! Nijn omares mun
tulla ann' Kuins tulit omareni. Paits'
sinua kaikk' muut asiat Mull' sulaa tuskaa
tuowat, Karwaat owat: Sun armos
makiat Ne huwitusta wain suowat.

11. Sinusa parhan lewon saan, lost'
tulen tytywäri: Aut' tykönäs am'asu-
maan, Ia tee iloiseri: Mua sytytä ja
taiwuta, Paranna sieluani, Kiwusam, Ia
minua lohduta Kaikesa surusani.

12. Armosas kaikkee' kyllä on, Se on
mun lähteheni, Mun suojan' ja mun au-
ringon', Turmani, huonehmi; Se ruokan'
on ja iloni. Sen saan myös waatteereni,
Kruunureni, Se on mun toiwoni, Lohdu-
tus hädssäni.

13. Jos rakkauttas kielläisit, Mist' apuu'
sitten saisin? Jos armos pojes wedaisit,
Koht' toiwon' kadotaifin. Karttamaan
W aut' fyndij' tääll', Ia sinua rcckasta-

- maan, Halajamaan, Kaikella sydamel^
Sm Wö omistamaan. 54, Am
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14. Ain' rakastettu olen sulo', Mua ty-

gös olet wetän'. Eip' hywäa ole tehty
muld', Sain armos kuiteng' rieten. Wiel'
nytkin holhominen tai Ia johdatus mull'
lainaa, Auta aina, Ia warjel' ettei sais
Mua kukaan alas painaa.

15. lost' armos wirasan' mun sois
Sun siunausta tuta! Jos sinust' joskus
eryn pois, Nijn koht' mua palauta. Aut'
wielä neuwoj' hywiä Ia töitä oppiaxen'
Kunniaxes, Kaikkia fyndiä myös tarkasi'
kartellaxen'.

16. Mua hädäs lohdut'laupiast', Ia
tukenani pysy: Ett' hamaan kuolemaani
ast' Sua ustos palwelisin. Sun rakkau-
des wijmmeiseld' Mua kuolles wahwista-
kon' Iloittakon, Ia hywäs turwas täald'
Taiwaseen johdattakon!

167.
W. k. lEsns alit mitt goda är, ?c.

HEsu tähten' kuollut ratk'! Ulkomaan
" aut' wain sun päälles. Wie pois
määrät tuet kaikk', Yhdist' minua kansas
täällä. Suo ett' weres waikuttaa Sydä-
meni päälle saa.

2. Hengen köyhyytt' mullen lain': Suo
sijn' rikkaar' tulen minä. Tyäönäm asu
am': Rikkaus its' olet sinä. Kaikkij M'n
joit' HMan. KM sun omajstmder' saan.
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3. Sinuld' usko aljett'on, wakaisexsen

tulla salli. Wchwist' minua ustohon. So-
windos mull' tee kalljix', Etten paitsi ar-moas Tahdois kossaan seisoa.

4. Sanaas minua wäkewäst' Ia sun
karsimisees kijnit'. Ustottomuudest' mua
pääst' Ettäs kannoit kaikki synnit. Sitä
minun tuta ann', Etts mun olet lunastan'.

5. Aut' ett' mieles pidäisin Naarmo-
jas, mua lEsuxeni! Ainoax' ttox' pyydäi-
sin, Kaikill' minun päiwilläni, Että
muistaa haawms pääll', loist' autuuden'
rippuu taall'.

6. Jos mua taisit armahtaa, Ristill'
sinua isteisani; Nijn wiel' mahdat katsah-
taa nytkin paällen' parhaxeni. Autuuder'
ann' tulla mull' Sinun kuollos ristin
puull'.

168.
W. k. Riftos olkon sull' Isä! maan ja, ?c.

Karitsa! kuin weres annoit wuotaa,
Aut' tutkistelen ain' ja waarin otan

Enämmin minun wiheljäisyyttän', Lau-
piuttlls, ja minun köyhyyttän'.

2. D Karitsa, mun ainoo' elämäni!
Kuin kärseit' minun pelastuxexeni, Mua
opet', ett' saan nähd' ja uskoa, Kuing'
kuolemas woi andaa lepoa.

- 3. Sun Hcnges kautt' walaise, lEsu!
mei-
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mielen, Ett ama hywin peränajattelen,
Buing' rastaax' sull' on tullut rvaiwaxi Mua
pirun wallast' tehdä wapari.

4. Awaja, Mfu rakas! silmiäni Syn-
deini suurta hätää nähdäxeni: Ett' weres
tults MUll' MN' kallijmmax' Rakkaammat
ja myös tarpellisimmap.

5. Mua weres kautt' saat' ikäwöitse-
mähän, Armonistuimell' aina pyrkimähän.
Rukoilen elämatä rastaasta, long' tähten'
«losseisoit, waiwasta.

6. Sun ristildäs mun älä poiket' salli,
Waan aina nijn mun ajaturen hallits'.
Ett' se sun päälles olis tarkoitett'; Nijn
iloisesi' elämän kuljen tiet'.

Suo rakkaudes sydändäni mallit'.
Ia laita nijn, O Wapahtaja kallis! Ett'
autuuden kyllä olis mull' Ruolemas edestäni
ristin pnull'.

8. Haawoillas awatuill' mua pitää
pyydä, Lammastes seas laitumella pidä,
lotk' seurasas elämän saamat ain'. Nijt
kuin rukoilen armost' minull lain'.

569.
W. k. Nl'jn on kirkon menomme, ?c.
MUN mieldän' walmistais Sinun

°" armos, lEsureni, lofl' sun muistoos
Henges sais Johdattaa mun sydändäni.
Wahwistumaan mieldän' auta Haawais
nijn myös weres kautta.

U 2.Am
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2. AtN' Gethsemanen mull' «NN' Edenixi

tulla perät', losa iloll' nähdä saan Wihaa
sammuttawax' weres. wedä minua ristis
eteen, Ettei ilot muut saa wietell'.

3. Aut' ett' waiwon wakaisest', Räsisani
sielun kannan""). Syndij' jokapäiwaisest'
Paremmin Mun tuta anna: Paremb' nyt
on sitä nähdä, Kuin kost'wijmein tääldä
lähden.

4. Mutta turwaa ynnä lain', Wahwaa
uskon rohkeutta: Minkertaisest' ett' ain'
Wahwistettu kuollos kautta Synnin kuor-
maU' tygös riennän, Armoo' suloa noutaa
tiennen.

5. Suo mun kaswaa sinusa, Armos
wahwistua alat'. Elä, lEsu! minusa.
Mieles lainaa, jota halaan. Paremmin
aut' taipuwaisex', Tytywäisex', kuuliaiser'.

6. Adam' werees hukuta, Tukahuta
luondon paha. Minun tahdon' taiwuta
Armoos lahjax' ottamahan. Omaa rak-
kautt' aut' wielä Tyköäni eroittelen.

7. Waikutt' minus uskoa, Hedclmätä
'kandaxeni. Auta sielun lepoa Weres
woimast' saadaxeni. Waelluxeen johdat'
uuteen, Kirkkaudesta kirkkauteen""").

8. Kijnnit sinuus halun' kaikk', Tygös
aina tullaxeni. Ristiinnaulittuna ratk'
Seiso alat' edesäni. Kijtoxexes suo mun
kandaa Lahjat joit' mull' olet andan'.

Mm. 119: 109. s*) 2 Kor. I: 18.170.
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170.
W. k. V lEsul korkein lohdutus, ?c.

Mhestyn, IGsu! sinua, Sull'sydänd'an-
daaxeni. Armosa korjaa minua. Lepoa

saadaxeni, Sun pyhäin haawais sisälle Ia
pyhään weres sywälle Mua köyhää syn-
dist' wajot'.

2. Kosk' murhe pyytää waiwat' wiel';
Suo näen kxxneieitas, Ann' weres woimaa
koetell'. Ia wihdoin näytä sitä Kuing' olet
haawoitetux' tull'; Ett sinun towa hätasmull' Rauhaxi murhen muuttais.

3. Nijn hidasna ja huonona, Kowana,
pensiänä Sokiana jakuurona Ia mykkänä
kuin lienen, Nijn rambana kuin olen kans,
wiheliaisnä kokonans Mua sinun txgös weda.

4. Ustottomuutt' ja kylmyytt' täyn:
Tottelematoin sangen Kuitengin sanas
turwill' käyn, Ia jalkais eteen langeen:
Ann' andex' epäussoni, Wcchwista minun
toiwoni, Lämmitä sydändäni.

5. Hidasta herat' sielua, Armoas tutki-
mahan. Suo minun tomuun taipua;
Waan aut' myös palamahan Rakkaudesta,
uskosta, Ia autuasta ilosta; Sijs werelläs
mua tydyt'.

6. Wast' nousin, jota walitan, Mun
langemuxestani; Waan nöyräst' rukoilla
mun ann', Ett' omaatundoani Ia sydän-

U 2 dH
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däni puhdistat, Ia minun mieldän' wah-wistat Sun weres kautta jallens.

7. Est' etten muiden wikoja Katsele kij-
waudes, Eng' pidä epäluuloja; Waan elän
rakkaudes. Kyll' tekemist' on omista Mun
Moistani monista, Sijs nijtä mullen osot».

8. Mun uikon' muotos näkee tääll':
hyljätty kyll' olit, Waan rakkau-

dest' ristin pääll' Kuitengm tähtem' kuolit.
D Karitsan'! o Armaani: Sun weres mi-
nun welkani PylMön kaiken pojes.

9. Pakenen kijruull' isoolla Awattuin
haawais sisäll'. Mua auta että uskolla
Turwani löydän yijsä. Ah! älä anna
wijpyä. lofl' nopiast' tapahduis se, Ett'
epäuskon' loppuis.

171.
W. k. Jumalan suuresi' ?c.

A lEsu, itse elämä! Totiser' sanas löx«
tään, Isng' armost' olem' saanet me,

Kätkeäxemme sitä, Ia ajatellaremme nijt',
Joit' olet tähtem' kärsinyt, Kuollesas ris-
tin päällä.

2. Waan katsellesan', lEsu! jäll' Mun
kowaa sydändäni, En yhtän woimaa löy-
dä siell' Sun äändäs kuullaxeni. Jossanaa werestäs et tänn' Its' istuta mun
mielehen', Niin ei se siellä juurru.

3. Ah! edestämme kärsityn Sun kHustähden paina Sydämihimme sanas nijn.
Ett
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Ctt' se siell' pysyy aina; SM' jos se siell'saa waikuttaa, Nijn kuollo kauhia ei saa
Ähtakän waldaa päällcm'.

4. Waan se, jold' sanas hyljätään, Ei
autuar' taid' tulla. Wiel' antuutt' et-
seisänsä hän Saa kerran nähd' ja kulla,
Ett' hukkaan työtä tehn' on tääll'. Ia
rakendanut olkein päall', lotk' tulesa ei
kestä.

5. Ehk' kaikki todistaisit tain, lost' hänmvös kerskaa itse, Ett' nuhdettomast'
menost' ain' Hän itsens ahkeroitsee, Kost'
uskoansa lujalle Ei perustanut wahalle,
Nijn kuitengin hän hukkuu.

6. Elämax', lEsu! puhees jää Köy-
hälle syndiselle, Käändywäiselle synnistä.
Hätäänsä näkemälle; Kost' hän sen äänen
saapi kuull': Turwalla txgöni saat tull',
Rost' spndi rasittaapi.

7. En ketään wielä hxljannxt Txgsni tule-
tonta Ia sitt', kuin hän on heräännxt,
dians katuwata. Sieluinne köyhäin tähden
juur', loill' sxnnist' o<nbi kuorma ftttlr', Mua
maan päall' lähetettijn.

8. Kost' armoo isowainen sen Saa
kuulla tUstaftlNsa, Ett' lEsus on nijn su-
loinen Ia syö sxndisten kansa, Sanallas
heitä rawitsee Ia synnin haawoist, lakit-see, Nijn hän koht' wirkoo sijtä.

9. lohdcittajaren' ainoa' Sua pyydän,
lEsuxeni! Its' hedelmällisexi maax' Mal-

mista
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mistä sydändäni: Mull' muistoo' lainaa
ijäistä Sun ristis kuollost' pyhästä, Ka-
dotust' wälttäxcni.

172.
W. k. V.liuä'l'äm HERra» kuin on, ?c.

Zsh Wapahtajan'! tartu lapses käteem
Suo rakklMdes siteis minua rvietaa.

2. Ain' armos wuotakon sydämen' pääl-
le, Nijn asettuis kaikk' lewottumuus siellä.

3. Sun wertas kuin on runsast' ulos
wuotan', Nyt kylmään minun sydämeeni
tuota.

4. Suo pyhäs weres minua wirutettaa,
Ia minua sinun kauttas wahwistettaa.

5. Se pukun' kuin sulo' tuli toimitetur',
Its' kätke ettei tulis saastutetux'.

6. Kaikk' oma hurskaus minusta lopet',
Werestäs yrin kerssamaan mua opet'.

7. Nijn sen saat kuin on halaittu ain'
sinuld', Waan kauwan estetyxi tullut mi-
nuld'.

8. Sijs ota, lEsu! koko sydämeni; En
minä puhdistaa woi itsiäni.

9. Kallijsti ostanut mun olet sinä,
Suo omanas nyt ijat' pxsxn minä.

173.
W. k. lEsu, sinnn waiwas lomat, ?c»

Zsnna pijnas, lEsu hywä! Pyhityxex mi-
' null' tutt'. Woimaa sinun haawas sy-

wät



lßukous-wirret. 311

lvat syndij' wastaan suokon mull'. Kipuas
mun muistaa ann', Kosta minua kiusa-
taan: Ett' mua estäis muisto tämä Syn-
nin kansa leikitsemäst'.

2. Kosta lihan' sotaa haastaa, Ristilles
aut' pakenen. Awun epaustoo' wastaan
Weresäs suo löytänen. Haawoistas nijn
woimaa lain', Että pirun woitan ain'.
Rikkaax' weres woimast' auta, Epäilyxist'
pääst' sen kautta.

z. Mailmaa saat' unhottamaan Kuol-
los muistoll' haluisell', Helmasas myös
suojaa saamaan Kosta hätä pakkoo päälle
Ilon' olkon ainoa Sinun päälles katsoa,
Nijnkuin ristill' ripuit sinä. Lainaa usto
turwaUinen.

4. Sydämen suo wajottaisin Armos
wirtaankullaiseen, Murhen kaiken uppottai-
sin Werecs ruusunkarwaiseen. Wie pois
kaikki suru muld'. Kuorman' kannettakon
suld'. 3luta että tygös riennän. Surun'
päälles heittää tiennen.

Z. Minun monet puudoxeni Haawoisas
nyt täytä ratk'. Paranna myös rikoreni
Werelläs, kuin woipi kaikk'. Paina sinun
pijnas tänn' Sydämeen jamielehen. Mko-
stan kipus kallijn Sydämestän' mennä salli.

174.
W. k. N«in on kirkon menomme, ic<

Myha Hmgi! ustoo' lain'. Synnin uncst'
mcitä
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meitä herat', Estä ettei meitä ain' Loh-duttaisi rauha wäärä. Huoleen kehoit' ku-
kin meistä DiLiasta taiwaan tiestä.

2. Mottomuutt' olot' meill', Kaikkein
syndiemme syytä; Nijn myös ettem' I^
susi' taäll' Oikein ole arwos pitän'; Ett' N<,-
litsil teurastettu Usein ratk' on unhotettu.

3. Anna meidän, uskoa Syndiä pois-
otetuxi Ia meill' tunnon lepoa Weren
kautta woitetuxi, Ettei haawoisansa ikä»
Kadottaa woi meitä mikään.

173.
W. k. Rnlsuu Christus kaikk', Zr-

D lEsu! Weriylkäni! Ustosa ijät' itseni
Rihlata tahdon sinull': SUN ristis MUO-

- punaises, Hää-kruunusas myös kul-
laises Enimmästä kelpaat minull'.

'

2. Sijs kuule rukouxen' tai: Mua ota
morsiamer' ain' Ia palkax' wmwais edest'.
Syyst' olen omas, heillas Mun lunastit j<l
werelläs Wapaaxi kaikest' hädäst'.

3. Älkön sill' sydän olko mull', Waan
uhrix' annettuna suU', Hajuxi makiaxi;
Ah! prijskota nyt itse se Werelläs hywin
pyhällä, Ia pese puhtahaxi.

4. Tähteni ripuit ristin pääll', Suo
haawoihis pakenen tääll', Ia sinun hel-mas sisäll'. Laupiudestas minua aut', A-
watun sinun kylkcs kautt', Sydämees ar-
molliseen. 5. Mm
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5. Mua halaa MsiwarreUas, Lämmitä

rakkaudellas Ustosa syttymähän, Sua ra-
kastamaan murhesa Nijn hartaasti kuin
onnesa, Kaikk' tähtes jättämähän.

6. Gdesan' seiso kaikkiall' Sun ristis
muodoll' rustiall', Sua sijn' ain' nähdäxeni
Kallijxi minull' alat' jää, Hembeyttä ja
syndia Sen kautta wälttaxeni.

7. Sydämesi' minua rakastat: Morsia-mexes minua saatt' Puhtaasa kaunistuxes.
Sun weres, pyhän ristis kans,Muataiwut-
takon woimallans Ahkerax' palweluxees.

176.
W. k. V pyhä Hengi tule nyt tann', ?c.

Armollisin Karitsa! nyt Mun m-
" kouxeni kuulisit, long' leppyisten kor-
wais etehen kannan; Llut' uskoisin ett's
wiel' enämmin annat, Kuin rukoilen.

2. Tai syndisen puoleen katso täs',
Kuin nöyräsi' langepi etehes. Älä minua
hyljä waan holho aina, Mull' armost'
rauha ja elämä lainaa, Sun haawoisas.

3. Muist' armosa sinun lastes MU',
Kuin owat kaikes mailmas tääll'. Ann'
synnin pauloist' muit' monij' wiel' puolees
Käätyri tulla, ja muurinam' ole, Ett' le-
ivon saam'.

4- Karitsa kallis! kyll' näet sen, Kuing'
olen ratk'wiheliäinen, Syndisill' wioill'saas
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saastutettu suurill'; Ia kuinga sydämen'
hidas on juuri Rcckkautees.

5. Kost' olen nyt tämän katdainen,
Motoin, huoletoin waiwainen; Nijn
hätan' tuon etees, armahda sinä, Sill'
armoo' sulo' pyydän, eng' tiedä minä
Muut' neuwoa.

177.
W. k. Ihmisen luondo mrmeld' on ?c.

kowin waiwattu Syndisten
rakastaja. Ia ristin päällä surmattu

Mailman sowittaja. Sieluen huwitusta
meill' Haawoisas alat' lainaa, Lammastessaas joilla tääll' Dn seura kansas aina.

2. Enimmäst' puhumaan meit' aut'
Pijnastas edestämme. Suo näemnr kylki-
haawas kautt' Walitup' itsiämme, Ia
suuta antam jalwoilles Sua naulaisreijst'
kijtämm': Meit' asias nijn wahwist' täs',
Ettemme wäsyis sijtä.

Z. Aut' kaikin woittoo' kaikkia Ia woi-
maa sinull' kannam', Wijsautt', kijtost',
kunniaa Ia ylistyst' myös annamm*), Hal-
lelujah! nyt kielet kaikk' Sinulle weisat-
kohon! Ia Seraphimein kansa ratk' Sull'
Pyhä laulakohon").

4. Karitsa! sull' tääll' pilkatull' Edestä
syndiemme Myös surmatulle ristin puull'
Alati kijtost' teemme. Lunastit meits

werel»
llm. K. 7: 12. Esa. 6:3.
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werellä, Ett' hädäst' pääsisimme; Ia wih-
doinkuolit, että meKuoleman malttaisimme.

178.
W. k. Ah surmoin, koeskas synnistä, ?c.

Urmostas, Msu! sielun iloitkohon! Ia
"rakkauttas kijttäin katselkohon. Si-
nusta mieluisimmast' laulaa suun'. Kost'
sielus asut, nijn on taiwas mun.

2. Ristiäs korottamaan etees langeen.
Dlistän pijnaas kaikkee' hartaast' sangen.
Nähdesän' rakkauttas kijtän sijt', Ett's
hätää karstit, mun M' korotit.

3. Jumala olet jold' on luotu kaikki.
Ia itse se jong' kästyt rikoin ratki; Waan
täytetyxi tuli laki sulo', Wiel' maxoit sen
kuin rikott' oli muld'.

4. Mitk' olit isän'? mikä olen minä?
Ett's rakastat nizn korkiast' mua sinä?
Höyhener' woimas suhteen aina jään, Py-
hyydes suhteen olen sondinen.

5. Suo armos wirran wuotaa sydä-
meeni, Sytytä Henges tuli sieluiseeni.Ann' ristis, weres, rakkaudes kans Sil-
misän' kirkastua arwosans.

6. Sun waiwas, kuollos, pijnas, ahdi-
stuxes, Sun pilkkas werihikes, Mwoitures
Mua hädästäni kaikest' auttakon, Ijäisen
rauhan mull' myös andakon.

7. Ann' hurskaudes, täydex''tekemises,la
efiru'
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esirukouxes woimcillism Ansaitsemattoman'autuudex' mull' Ia syndein andexanda-
mises' tull'.

179.
W. k. lEsuxeft kuolio wiatoin, ?c.

lEsu opet' minua, Kiittämään oikein
sinua, Edestä kaiken armon sen, long'

osotit mull' kurjallen.
2. Syndein wioist' kaikista Weresäs mi-

nua puhdista. O lEsu! korjaa sondista
Kuitengin wiheliäistä.

3. KYll' tunnen haawat joit' on mull',
Waan tiedän ett' on woimaa sull' Ter«
weytt' lainat' werestäs, Sijt' pyhimmästä
nesteestäs.

4. Mua auttaa yrin weri se. Kuin
wuosi kylkes rejästä. Ain' woimatoinna
ollesan' Wahwistust'haawais lähteist' saan.

5. Suo minull' woimaa ustoon sijt', Ia
lainaa ynnä wäkewytt', loll' syndir was-
taanseisoisin Ia rippuisin sinusa kijn'.

6. Kost' tunnen jongunpuutoren, Aut'
ristilles koht' otan tien'. Ia sinne lasten
kuorman' wain, lost' katsot puoleheni ain'.

7. Aut' päälles katson sijhenast', Etts
autat minua laupiast', Six' kuin mull' hel-
potuxen suot Ia weres tähden rauhan tuot.

8. Puutorisa ja tustisa Nijn witzist' au-
tat kaikisn, Kuin weres wuosi runsaasti
Kost' minun kuollos pelasti. 180. W. k.
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189.
W. k. kunnian kruunun, ?c.

mun, lEsu armollinen, Syndiser'
taipuneex' tull', Uskon nälkä anna

mull' armon perään, että minä Turwall'
tygös tulisin, Sinun werees wajoisin.

2. Ustottomuus pyytää waiwat', Kost-
nijn huono olen wiel', Eng' sua rakasta
nijn taäll' Kuin sen soisin leiwäll' taiwaan
Hengen' ruoki suloisell' muutoin minä
kuolen jäll'.

z. Jumal'! lakis annoi huolen Ylits'
mahdottomuuden', Lohdut' mu,a, ett' tie-
dän sen Kuing' edestän' taannut olet.
Maroit kaiken welkani, Ia sijt' lepyit
kohtaani.

4. Selit' pijnas eteheni, Että oikein
ymmärrän, Kuing' sun täydyi kuolioon
menn' Edest' minun syndieni, Jotka vääl-
läs makaisit; Ristis kautt' sijsrohwaipnyt.

5. Sywäll' mieleheni paina Muisto
fINUN pjjnastas, kuollosias ja waiwasias:
Ole siellä kallis aina, Halaitaxen' sitä
wain Ett' olisin omas ain.

190.
W. k. Isa meivan ylhall' taiwaas, ?c/

Mua, pxhä Hengi! pyhitä, Wastuudesta
mm synnytä, Sydamesäni. tyynni

ratk'
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ratt' Kuoleta synnin waldci kaikk'. Poisrewi määrät tuet wiel'. Christuxeen minua
istut' tääll'.

2. Mua armon waldakundaa aut'
Tundemaan pyhän sanas kautt'. lEsuren
häiden-pöhdäll' wie, Ia pue päällen' waa«
tet se, loll' seison häpiätä paits', Kow e-
des tulee Ylkä its'*).

3. Mua silmäin woiteell' woitele, Ett'
uston silmän katselee Sywyyttä nijn myös
korkeutt', Pituutta wiel'ja laweutt'**), Joit'
ristin löytyy suuresa Alati salaisuudesa.

4. Aut' sydändän' myös tundohon Pa-
huudest' kaikest' kuin sijn on, Ett' haudar'se jää kauhiax' Ehk' siwuttu on walkiar';

nöxrartullaren',Armoa kunnioittaren'.
5. lEsusta kirkast' sielusan', Sijt'yli-

woitettaa mun ann', Ett' orjar' tähten'
tuli hän, Ia karsti kuollon kipiän', Nijn
korkiast' mua rakasti. Ett' werelläns mua
lunasti.

6. Kuing' syndini on lisännyt lEsuren
kuormaa, minull' näyt'; Ett' enämmin
täst' rastaasta Hand' ylistäisin wmwasta.
Naxt' mull' niyös sywat haawat ne, Joit' sai
spndeini edestä.

7. Mull' osot' werihikens' kans, Kuin
tiukkui hänen ruumijstans, Gethsemanesa
kaiketi, Ia opet' kuing' st ijäti Lohdutu-
xexi kelpaa mull' Ett' ostetux'sitt'olen tull'.

8. Mie-
*) Matth. 22: 11, Eph. I: 18.
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8. Mieleeni johdat' waiwans' suur',

Sydämens tusta kowa juur',Angarahänen
murhensa Ia surulliset puheensa, Hätänsä,
ahdistuxensa, Ia rastas kilwoituxensa.

y. Piinansa, ylönkatseensa, Kipunsa,
surkeudensa, Köyhyydensä, ja pilkansa, Ia
hänen monet haawansa: Ne kaikk' eteeni
aset' nijn, Ett' nijstä oikein wirkoisin.

10. Pijnastans kaikest' osaa suo, Ia
woitostansa woimaa tuo. Ett' lEsust'
uslos omistan, Kokonans sydämeeni saan,
Wiel' hänen mmeens rakkaasa Saan siaa
isän helmasa.

182.
W. k. G HVRra sinun Pyhä sanas, ?c.

sydämeni templin täs' Awajan,
" Wapahtajan'! siell' ole esimerkilläs
Za sanall' opettajan'. lost' isä Poikans
muotoa Minulle kirkastaisi! lost' tuta
Hengen armoa Ia kuollos woimaa saisin!

2. Opetuslasna stouluus tull' Ia sanaas
kuulla pyydän: Totinen hartaus suo mull':
Marian anna sydän, Ett' hywän psan walitsen
Istuen jalkais aares*), Ia harjoituxeen saa-
tan sen, long' opin joka erä.

z. Se armokirjas, Kuninganl long'
tääll' suot kuulutetux' Welwolliselles mi-
null'ann' Myös tulla julistetux'. Wa-

pcmtr
Luc. 10: 42,
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pautt lainaa orjalle. Alamaist' suojaa a-
lat'. Waldikkas kokot' Se suu-
rest' sitä halaa.

4. Sokia täsä halajaa Suld' hvwääwalistusta. Mun silmäni nyt awaja,
Suo minull' johdatusta. Mull' Henges
walo chtytä. Kyntiläx' sanas lainaa. Sun
tahtos minull' selitä. Walaise minua aina.

5. Elämään kuollut wiedään tääll'. Mi-
nulle myöskin kuollee!!' Suo elämä ja hen-
gi jäll'. Elämä leipän' ole Elämän lahteex'
minull' jää, ja puur' jost' eletähän' Kuo-
leta synnin elämä. Aut' uslon elämähän.

6. Täs' arka pelkur' ystäwyutt' laar-
mahtamist' pyytää: Sun lemmeäs minulle
nyt Ia loupiuttas näytä. Syndinen was-
taan syndiä Täs' etsij' lääkitystä. Kylmen-
dynyt ja pensiä Anoöpi lämmitystä.

7. Täs' sairaan terweytta kans Rukoi-
lewaxi näet, Sinuldci, Parandajaldans:
Mua sanall'terweex tee. Mua köyhää
saata rikkari, Kost' puolees itsen' kään-
nän; Ia minua tyhmää wijsaaxi, Kos?
sinun tygös riennän.

8. Heikkoa wahwist' sotamiest' Urholli-
sexi sotaan, Ia wäsynyttä matkamiest'Sun
kylkees lepoon ota. Ann' kyhkyiselles tur-
wa jo Arkilles pyrkimällä), Haawoisaswapakaupung' suo Minulle syndiselle.

9. Pöy-
*) Est. 5: 2. -«<*) r Mos. Z: 9.
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9. Pöydälläs wieras hawaitse; Sun

pitoHuonees sisäll' Hand' lahjar' mannall'
ran?itfe Ia wijnall' tmwallisell'. Hammnstas
tasa tomuta Sun äändäs kuulemahan.
Ia sinun lastas Rinnallas mata-
mahan.

10. Tääll' kryydimaasas sinua Morsian
odottelee: Lähene holho minua Ratk' rak-
kahalla mielell'. Suo kalleill'kukkaisilla
siell' Tulisin wirwotetux', Sun armos sa-
nall' fuloistll' Murhesan' lohdutetux'.

11. Yx' kauppamies täs' pärluä Wisusti
Mj kallista) Its', lEsu! oltt pärly se:
Sijs sinuas löyttaä salli: Aut' mua pois
myymään oman' kaikk', Sua ussos woit-
wreni; Ia sinun tawciralles ratk' Kätkö-
xi tullaxeni.

12. Tann' kerjäjä myös kerkiää, Saa-
misen halus suurss. Ann' sielun' hartaax'
syttyä, Ia maata jalkais juures. Aut'
sinun Pyhän Henges saan Ia armos
woimallisen, Ett' kerjään, uskon, - raka-
stan, Pysyen alat' nijsä.

13. Sua muukalainen tääll' maan pääll'
Halajaa isärensä, Ltmgorens' kumpanixens
wiel' Sun sanaas ewäärensä: Korkeutt'
hänen kodoxens: Seuraxens Engeleilta:
Taiwahan riemuu' iloxens' TMx', rukoil-
la ja kiittää. F 14. Kuo-
'

*) Match. 13: 45.
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14. Kuolewaisell' on wihdoin huol'Suld'

oppij' taitoo' tätä: Ett' tosin jokapäiwä
Waan ijäist' elämätä Kuitengin

sinus wiljellen. Mun uskoani lisää. Ett'
kost' tääld' kutsut, kohtelen Kuolemaa
woitollistst'.

183.
W. k. Ah! kungan kulkene», ?c.

Aun wertas, lEsu! tääll' Kuin ombi
ristin paall' Tähtemme ulos wuotan',

Ijäisen woiton tuottan', Suo maasam'
hartahasti Saarnattaa loppuun asti.

2. O lEsu rakas MUll'! Suur' joukko
ombi sull'; Sull' pohjainen on huomas,
NijN 0N Myös itä oMas:Reng'tahdoissua
sijs estää Sun omaas perimästä?

3. Txöt', teit, Jumal'! maas, Sun morsia-
mestas, Ia käsisäs nyt löpdat Nijn pohjaisen
kuin idän; Ne tahdot yhteen lijttää, Au-
tuax' tehdä nijtä.

4. Nost' kätes Jumalan'; Se kästy ulos
ann' Ett' fangitt lastetaisiin, Elämän wettä
saisit: Ett' lasta mond' kuin sandaa Maan-
paikka kukin andaa.

5. Ah minun lEsuxen'! Noft' woiton
lippu tänn', Ne hajoitetut suorit' Uskotto-
muuden nuorist': O Paimen! ymbärilläs
Suo kokousta heille.

6. Karitsa kallis! nyt Sinuas meille näyt':
Sm

5) 1 Kork. i5: 3i.
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Sua meild' kyll' hyljättihin, Ia ristill'
surmattihin; Waan jouduit taiwahasa
Meill' Kuningax' ja maasa.

7. Werelläs prijssot' meit', Karitsas
woimall' täyt'. Ann' suitsutusta pienill',
Nandeleill' Heljä Naritsan wirrex^^)
lainaa, loll' wertas kijtäm aina.

184.
W. k. luur' harca«st' nmilmast' tästä', ?c.

Karitsa armon lähde! lold' syndin' kan-
*" nettiin, Kost' häpiäni tähden Suaris-
till' tapettijn, Tarwitsen suurest' minä Ia
hartaast' pyydäy täs', Nijnkuin its' tiedät
sinä, Nyt woimaa werestäs.

2. Mua tytymähän auta Sylisäs
maaten wain. Sydänd' wain ilahuta Sen
ristis ääres am', loll' weriwoimans näyt-
tää Syndisten huonoin Oääll': Sijs sie-
lun' sinuld' pyytää Asua ijät' siell'.

3. Ostettu sielun' alat' Siell' kaikill'
päiwillä Saa autuutt' jota halaa Ia kai-
kill' hetkillä. Ei siell'mua mikän waiwaa.
Ain' uuder' armo jää. Siell' nautin iloo'
taiwaan Sun haawais sisällä.

4. Sijs haawais sisäll' perät' Mua
sulkemahan rienn'. Suloinen wuodat' we-
res Pääll' minun sydämen'. loll' wöi-
mall' kirkastaisit Itsiäs minull' nyt, Ett'
Lunastajax' saisin Sua oikein tuta sijt'.

H 2 . 185. W. k.
") Ilm. K. 5: 8. ") Ilm. K. iZ: 3.
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185.
W. k. Roko mailm' iloit' mahtaa, ?c.

Ksutuas on se kuin täällä Kruunurenssun, lEsu! saa, Haluisell' myös sy-
dämellä Käsittää sun uskoja: Todell' hän
on kaikki saan', Jota hywäx' kutsutaan.

2.- Kaikkenan' sijs ole sinä, lEsu kau-
nein kaikista! Mm sun walitsin minä
Keng' meit' repis toisistamm'? Dle minun
kokonans, Ainoa mun osan' kans.

z. Suo ett' niinkuin kimalainen Pu-
naisten sun haawais päätt' Alat' olen
istuwainen, Siell' myös woimaa saisin
tiell', long' on sanas osottan' Ia sunweres prijslottan.

4. Awoimet sun haawas lainaa pesaxen'
ja majaren', Huwiturexeni aina, Turwallisex'
linnaxen': Sixi kuin tykönäs wiel' Ijät'saan suut' anda heill'.

186.
W. k. V Msu>' korkein lohdutus, ?c.

5") Karitsa! kuin tähtemme Sun henges
annoit ottaa, Ia rakkaudest' puoleem-

me Wirtana weres wuotaa: Edesäs,
IGsu! makan täs', Sun wertas hartaast'
kerjämäs', Mua prijssota nyt sillä.

2/ Kyll' armoo' minull' olet suon';
SM' wedit minun puolce, Kaiw syndin

suld'
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suld' pois otett' on, Muut' sellaist' tehnyt
olet: lost' nöyräsi' tomuun wajoan, Ulis-
tää sinun neuwoos saan Ia nimees, täs-
tä armost'.

3. Waan sydän himoitsepi wiel' Neste-
stä woimaa tästä Haawoistas wuotawasta
tääll', Kuin sydämen woi pestä, Sun
kansas yhdistää mua kans, Taiwuttaa
sielun kokonans Ia tekee autuaxi.

4. Rukoilen hartaast' sinua, D ICsu
rakas aina! Armosa wahwist' minua, long'
sinä minull' lainaat. Weresäs minull'peso suo, Ia sinun rauhcis minull' tuo,
Hengelläs minua lukits'.

5. Tällainen on nyt autuus se, long'
perään mielen' palaa, Ia sisällisest' hi-moitsee Sijt' osaa saada alat': SM' siitääsken tvtyisin, Ia sydämesän' taipuisin,
Kost' wertas tuta saisin.

6. lost' syndisep mua saattaisit, 3lr-
mostas elareni; Hädästä wapaax' auttai-
sit Tykönäs, lEsuxeni, Se eulkon minuU'
suuren, Rallijri, tarpeellisen: iLtts lunastit
mun werell'.

7. Ah! wertas, lEsu! toiwotan: Sun
wertas minä pyydän. Kokonans wajot
tähän ann' Pyhimbää wirtaan sydän'.
Wiel' minua wedä enämmin, Haawoihis
sulje likemmin, Mis' ikään olestelen.

187- W. k.
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187.
W. k. N>'t Msusi' lohvumstam, ?c.

s))7un welkan' suur' on cuwan, Pääst',
lsä! welaast' täst'. Mua epäusso

waiwaa, Sijt,, lEsu! minua pääst' Ett'
kauwan exyin sinust'. Tai, Pyhä Hengi:
minull' Laupiast' andex' ann'.

2. Aut' oikein arwos pidän Sun armos,
Isäni! long' walmistetux' löydän, Pojasas
tähteni. O Pyhä Hengi aina Sun ar-mos minull' lainaa Huonolle tomulles.

3. D lEsu Hengellisesi' Sydändän'
köyhdytä, Werelläs woimallisest' Pnn'kuiteng' lämmitä. Kyll' olen wiheljäinen,
Waan aut' ett' pysywäinen Olisin uskoja.

4. Gst' etten poies menis' Tyköäs Sul-
haisen'! Waiwaxi tunnolleni; Waan ris-
tis ääreen jään Sun tygös lakkamata:
Ett' pakenis pois satan, Mua wahingoit-
tamast'.

5. Sun weres loppuun asti Ia pijnas
paistakon Sielusan' kirkkchasti. Kost'
suun' jo kylmä on, Mun täälda lähtei-
säni; Wiel' silloin sydändäni Wirwota
runsahast'.

188.
W. f. Raikk' kuin maa päallans,

Ish! kuing' on tarpeellinen, Ett' alino-
maa
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maa minä Sua, lEsu! halajan, Eill'
jos en joka hetkell' Haawoihis itseen' kät-

ke, Nijn kohta lepoo' kaipajan.
2. Sijs kaikill' Heikilläni, Werestäs sie-

lulleni Eläwä tundo ann'; Ett' sinun py-
himmästä, Hiestäs werisestä Uutt' woimaa
sydämeen ain' saan.

3. Mull' oikia myös aina Mnkertai-suus lainaa, Lapsexi minua Aut', kaikkia
jättäxem, Ustosa tietäxeni Ett' omas olenweres kautt'.

4. Syndeini tunnos alat', O lEsu!
yynnä halaan Edämmä tulla wiel': Pa-
remmin arwataxen', Enämmin tarwita-
xen' Sun armos kansa sinua tääll'.

5. Mull', rakas Sulhaiseni! Amoax'
huonexeni Awattu kylkes lain'; Mualla
waaras olen, Waan siellä pidän puolen'
Kaikkea hätää wastaan ain'.

189.
W. k. Ah sielun', anna wallit' HVRran, ?c.

N?un sydämeni owen päälle Kolkutat,
lEsu rakas! am': Sydändän'sinull',

ystäwällen', Awataxen' mull' armos'
lain': Mua armos äänell'lijkut'nijn.
Ett' sinun puolecs taipuisin.

2.Sä huudat: sxdämcs inull' suonee', Ih!
älä sulje sitä muld'; Sen olen ostan'
kiwull' monell', Sentähden sitä tahdon

sulo'
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suld' Edestä paljon waiwani Sinua lu-
nastaisani.

3. Ei itft-hurssaat huoli sijtä, Eik' sitä
tahdo usloa; Waan ne kuin kuuliaisir'
töyttäan, Nijll' lainaat sielun lepoa:.
Kaikkia tuta saamat he SowindoZ nwi-
maa wäkewää.

4. Aut' sijs ett' äändäs kuulen alat',
Armoas mielcheni wien, Sun rakkaude-
stas ain' palan, I-a nousen sinua etsi-
mään, Kuin etsit minua laupiasta Kohte-let minua armiast'.

5- LuyttynH sinua haltlitaxen' Ia sy-
dänkammiooni tääll' Sisälle sinua johdat-
taxen': Ett' makiaa saan wiinaa siell',.
Ia woidetta myös suloista Kuin wuotaa
sinun haawoistas,

6. Ett' kruunusa sun näen siinä, long'
kannoit haides-pälwilla, Ia PUgufll 10Ng' sil-loin sinä Hywälläotitmielellä: Wiel'kuinga
iverell' tahrattu Ia ristili' olet surmattu.

7. Zlut' sielulleni puhdistusta Weresä tasa
löydäisin, Mielemi saisin lohdutusta, Ia
hywin sijn' ain' eläisin. Weresäs sydänd'
puhtaax' aut', Mua kansas uskon
kautt'.

8. D suurta waiwaa! tääll' ain kävdä
Satanan, synnin orjana: O iloo' taas!
kost' nautit' sydän Sun weres woimaa
aina saa; Sijs rakkaax' minutl' weres
saat', KaUijmmax' kaikkee' mailmat'. 9'
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u. Ann' paistaa ristis sielulleni Ia

kuollos alat' kirkkaana. Jos kuolit edest'
syndieni, Dllesan' synnin orjana; Rijn
nyt kautt' saman kuoleman Wapautt'
synnist' minull' ann'.

IW>
W. k. Ah suru suur' Ett" näen, ?c.

Mun ICfuxen'! Kuin olet wiew Mun
ulos kaikest' hädast', Ia mua omai-

suudexcs Halajat sen edest'.
2. Nyt itseni, Wäelläni Kaikella uh-

raan sinull'. Kaikki minust' ota pois
Kuin wiel' sitoo minun.

3. Mull' annos suo. Apua tuo Am'
lainaa neuwoi' hywij' Paranna myös
hanwoillas Sydändäni sywill'.

4. Mua tydvt' ain'. Sun pijnaas wain
Ajattelemaan weoä. long' sun minun
edestän' Kärsinexi tiedän.

5. Ann' waiwas, työs, Ia weres myös
Wäkewäx' tulla päällen'. Sen paäll'
kuolit kuitengin, Ett' nyt saisin elää.

6. Sua piestijn tääll', Sitt' ripuit wiel'
Ryöwärten keffell' sinä; Että pyhäin
sekahan Luetaisin minä.

7. Nijst' lyömistä Ratk' kipeistä Mun
käypi hywin sangen, lotk' sowindo-päi-
wällä Päälles owat langenn'.

8. Näyt itses mull', Suonähdyx'tull'
Sun
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Sun kruunus pijkit kowat, Kosta wai-waa rikoxet Tunnolleni tuomat.

9. Sun haawas se, Kuin keihästä On
pyhään kylkees jäänyt, Wijmeisexi sata-
max' Tulkon sielulleni.

181.
Rukous-wirsi merellä:

W. k. Ah sielun anna wallu' HERran, ?c.

Aun nimees, purjehtiaxeni, Nyt, lE-
su! astun hahteen täs'. Ustottomuut'suo nahdexeni Ain' haawais speilis sel-

kiäs. Ah Wapahtajan'! usson kautt' Ri-
siilles kulkemaan mua aut'.

2. LaupiaU' kädell' kulkun' hallits'. Sen
ojennurex' itse jää. ustoni purjes euulda
tallisi' Ain' saakoon armos Aut' st-
nun helmas rakkahan MyrstyA satamarisaan.

3. Jos sywyys uhkaa minua niellä,
Paisuisans sangen hirmuisesi'; Nijn sen
kautt' minua nöyrvtellen Epäilemästä
kuiteng' est'. Werelläs wahwistalnaan
rienn', Ett' turwall' näitä katselen.

4. Kost' laineis ylös ja taas alas Lijk-
kuupi minun hahteni, Nijn anna armos
paisteen alat' Walaista ajatuxeni: Ett'
haawas minun korjawat, Jos aallot poh-
jaan painamat.

5. Kaikk', hallitesas, hywin käynee;
Kost'
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Kost kästet, kohta tywenee. Mun sicluan'
siis kaste sinä, Ettei muut' mitan tahdois
se, Kuin etsiä fua, lEsu! wain Nijn ty-
wenes kuin murstys ain'.

6. Mua tee minun filmisäni Tomuxi
wiheljaisexi. Aut' näkemähän itsiäni
Woimattomax' ja pienexi. Ainoar' neu-
woxen' suo tääll', Ett' luotta sinun cir-mos MU'.

7. Käsisäs minun täsä näet, Ah! suo
tai armo minulle: Astiar' sellaiser' mua
tee, long' kunniari sinulle loxikin taidat
weljellä, Ehk' mihingä mun matka wie.

8. Est' ettei hahteem' tuuli weisi Ka-
rille taikka kallioll'; Wacm jos se nijld'
wiel' särjetäisin, Ann' sielun kuiteng' tal-
lell' oll'. Syndisell' iloll' minua est'
Haax'-rikkoo' uskos kärsimäst'.

9. Ain' ole silmämääränäni, Ia pohja-
tähten' kirkkaana, Kompposina myös ede-
säni Uskoja seurattawana. Mua wijmmein
surkeudestan' Taiwaaseen tygös tulla ann'.

192.
Rijtos-wirsi merellä.

W. k. Raikk' kuin maa päälläns, ?c.

lEsu kallis! kijtän, Kuin kädell'
" olet pitän' Meill' perää salatull': Ett'
retken rauhas menim', loll' usiast' on
jäänyt Mond'ihmist' ftlijx'kalain suuU'.

2. Ah
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' 2. Ah kuing meit monoa hätää Dn
meidän tietämätäm' Tall' matkall koh-dellut! Suojelusi'meill'soit hvwää, Usiaft'
sala-kiwest', Kuin hahtee' mond' on run-
nellut.

3. Mull' hywä ollut olet, Pitänyt
rakkaan huolen, Lohduttain minua. Kost'
aaldo kiukkuns näytti, Hameellas minun
peitit, Sun rinnoilles sain painua.

4> Hengeni pelasiuxest' Ia ruumiin'
wahwistuxest' Sijs kijtoxen sull' tuon.
Armosta kuiteng' sijtä Enimmäst' ole kij-
tett', Ett' uskon ylöspidett' on.

5. Nijn osax' sauman' täsä Taas ku-
lunut on tiesä, Viistän sua myös sijt'.
Sen opin täst' kans otan: Ettei tai mailm'
tuota Mull' pysywäistä kaupungit'.

6. Ilolla monet jalot Hawainnut olen
aallot, lotk' meitä uhkaisit, Edestäm'
pakenewax' Ia perät hajoilewax' Ettemme
sitten nähneet heit'.

7. Jumalan ihmeit' ratki Saarnawat
ilmat kaikki. Totellen HERraansa. Ta-
walans walastalat, Ehk' mykäll' äänell',
alat' Kijttäwät Luojaansa.

8. Ann' andex' HERm suuri! Ett'
näitä pahemb' juuri Sua kijtän huonosi'
wain, Kaikesta suojelurest' ja paljost' loh-
dutuxest', Joit, osotat minulle ain'.

9. Nikoren' unhot' perät', Mun suuriwel-
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welkan' werell' Kokonans pyhii pois: Sill'
jos kaikk' luet synnit', Ia wislaat rijhes
tyynni; Nijn hajoan pois akanois").

10. O rakas Paimeneni! Tääld'ha-
laan päästäxeni, Kuiteng' kuin tahtos on.
Nost' wertas nautin minä, Mun helmaas sul-
jet sinä: Nijn lähden täald' kuin Simeon.

11. Sua ristiinaulittua Am' kiitän
rakkautta. Kuin uskon lahjoitit. Kost'
matka-sauwan' maahan Luox' luiden' la-
fletahan, Salemin asun majois sitt'.

12. Iloitsen joka aika, Ett' lähempi
paikka, lohonga aikonen: Kuing' st sitt'
iloittanee, Kost' minä kerran saanen Kau-
pungiin uuteen sisäll' menn?

193.
Rukous-wirsi HERran Ehtollisen edellä.

W. k. Iloukat n)?t tabän aikaan, ?c.

3) lEsu! wahwift' minua, Ia kynnit'
sinuus aina. Sielun' ann' kipus

painua. Mull' weres woima lainaa. Dsotasielun-waiwojas Ia pijnaas sydämmellen'
Aut' näen sinun haawojas, Ia usson
kuollos päällen.

2. Suitsewa sytyt' kyntilä. Est' ruokoo»
särkymästä""). Luill' elämä suo tuoleille.
Oralle' kuiwall' nestet. Palamaan sädet
wiritä, Ann' palatun elää hywin. Mun
toiwon' ankkur' kijnnitä. Suo turwa uskon
sijwill'.

5) Match. 3: 12. ") Esa. 42: 3.
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3. Mun syndin' werees upot' kM'.

paäst' wapaax kaikest' kandeest' Mua kan-sas sowit' tyynni ratk'. Kaikk' anna ärmost'
andex'. Ann' koetellur' minuld' tull', Ett'
kuorman' pois weit sinä. Ett' armollinen
olet mull', Ett' armoos juurrun minä.

4. Mua mahdollisex' tvieraari pöydälles
walmisianet, loll' ftlNas Mm ruaxi Ia
juowax' sinun saanen. Haäwaatteell' puet'
minua Ann' turwa puoleeZ waka.
Morsiamelle armo näyt'. Mua kansans
kihlaa rakkaasi'.

5. Laitumell' mua nyt, paimen.' aut'.
Mua ruoki, leipä tairvaan! Rawitsewaistn
woimas kautt' Lihawax' tee aitvan**).,
N)ie wirwotrawall' wedelle. Ann' maljan'
xlits' wuotaa-j-). Tomulles mmull' köyhälle
Tawaras kaikki tuota.

6. Awaja haawas rakkaasti, Wuota-
kon ylitseni Sun armos wirrat runsaasti,
Ain' ihmedelläxeni. Sun weres nestet
makia Wuodata sieluun alas, <Zill' woi-
maa sijtä kaikkia Mun sydämeni halaa.

7. lost' olisit mun tykönän'! Armol-
las warjoaisit: Ia majan sieluisini täänn'
Itselles rakennaisit! Kirkastu mull'nijn
kokonans, Ett ristisäs sun näen. Lipuri
ylitseni kans Sun rakkaudes tee^).

8. Suloisex' itses osota. SydändäN'
ilahuta. Ann' murhen kaiken kadota, Ia

Matth. 22:11. ") Esa. 55- 2. Psalm. 23:5.
-Z-f) Kork. W. 2: 4.
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täyteen rauhaan auta. Kaikk' tahtoni ja
mieleni Armostas iloitkohon. Sun pääl-
les ajatureni Itsensä kootkohon.

9. Mdistä kansas minua, Ruumistas
syödesani. Est' etten unohd' sinua. Aut'
sinus eläxeni. Sydämesän' ain' pysynet
Sun armos waikuturell'! Rakkaudellas

Mua kaikkeen palwelurees.
10. Rost' juodaan nxt sun weres muld',

Nijn sen kans sieluun tule. Mua armoll'
peitettäkön suld'. Ah! HENra lEsu!
kuule! Aut' että, tytyäreni, Ain' läsnänisun löydän: Ett' palais puolees mieleni.
Ia riemull' täydyis sydän.

194.
Rijtos-wirsi HVRrm, ikhtollisen jälkeen.

W. k. Iloukat tähän aikaan, ?c.

Mtosta, sielun'! HERrall' tuo. Ylistös,
lEsu! sinull'! Kuin runsasta nyt ra-

windoo' armollisest' soit minull': Suld',
sielun'! korotetux' tull' Se HERra mahtaa
ijat'! Kuin sellaisen soi ilon sull' Sua
tahdoi lähestyä.

2.0 sielu! nöyräst taiwu nyt, lEsurenjalkoi' halaa' Wäsymät' rakast' hand' ja
kijt', Rukoile, usko alat'. O Pyhä Hengi!
woimaa lain Ia apus sijhen anna, Ett'sie-
lun huwituxer ain'lEsuxellkijtost'kannan.

3. Sull'
2 Kor. 5: 14.
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3. Sull' kiitos, kallis Sulhaisen! Minw

armahtamasi', Ihmisex' tulemastas tänn',
Minua rakastamasi', Sun wmwastas ja
hädästäs, Sanoistas pyhimmistä, Sun'
werisesta hiestäs, Ia silmäis kyyneleistä.

4. Sull' kijtos! sijt' ett's pilkattiin,
Pideldiin pahoin aiwan; Ett's ruoskittiin
ja kruunattiin, Ia karstit monet waiwat;
Sun kiwustas ja haawoistas, Sun weres
wuodannasta, Kowista sielun waiwoistas,
Rististäs, kuolemastas.

5. Sull' kijtos! sijt- ett's häwHistiin,
Kuolemaa woittamastas, Wihollist' sito-
mastas kijn', Kuolleista nousemastas, Ett'
Pyhän Hengen lupaisit Sun tääldä läh-
tös edell'. Ett> taiwaseen tääld' astuit M
Dikiall' Isän kadell'.

6. Sull' kijtos! kaikkein edest' wiel',
Joit' ansainn' olet minull'; Ett' käskyin
täyttämisen tiell' Maxettiin welkan' si-
nuld'; Ett' syndin' andex' annoit kaikk';
Ett' fowitit mun sinä; Ett' Waxeni tulit
ratk', Morsiamexes minä.

7. Sull' kijtos! ett' soit pantin sijt';
Sill'lihall' ja M' werell' Mun uskoani
wahwistit, Joit nautein tällä eräll'; Ju-
malan kans' mun yhdistit, Sinusas hur-
ssautit, Wioista kaikist' puhdistit Ia pyhi-
tetyx' autit.

8. Sull' kijtos! jonga Hengi taas Todi-
staa



Lapsen wirsi.
sma sydämesän', Ett' osaa nautin pijna-
W, Sun yhteytees pääsen; Nyt elät mi-
nus ijäti, Am', sinus eläxem; Mull' syda-
mes suot peräti, Saat jällcns sydämeni.

9. Waan, Vstäwän'! nyt trarjele Mun
sielun', morsiames, Sijn', jongas annoit
hänelle, Puhtaasti silkki-hamees. Awuren'
armollas ain' jää,Ett' pysyn linnan sisäll',
Lng' iupauren Hengea Saat' kostan murhelliser^).

10. MUN wahwistettu uston' myös Nyt
itsens osottakon, Kaikesa rakkauden työs':
Loistawax' hawaittakon Rukouxesta, tur-
masta, Nöyryydest', ystäwnydest', Laupiu-
desta, rauhasta, Ia kärsiwällisyydest'.

11. )lin'kirkast' itses Henges kautt' Pa-
edefäni. Tunkemaan minua myös

aut', Ett's asut sisälläni, Ett' syön ja juon
sim totisest' Ustosa joka hetkell' Ia keskinäi-sen ijaisest' Lijttomme mieleen kätken.

12. Alistan wihdoin neuwoas, long'
rakkäst' pidit meille; Ettem' wain nautiarmoas Uskolla sinun päälles: Waan ett',
myös saamme sinuld' me Sun lihas jasun weres, Ia yhdistyt nijn kansamme Ih-
meellisesti perät.

193.
Lapsen-Virsi.

W. k. V hywä' Jumala.' ,olv', ?c.
lEsu, kärmeen pään Rikk' olet mu-

A sertanut
f) Cph. 4: 30.
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sertanut: Mull' köyhäll' awux' rienw
long' olet wapahtanut. Nuor' olen ijald'
ratk' Waan wanha synnin tiell': Ann' an-
dex', lEsu! kaikk', Ett' tähten' kuolit täilll'.

2. Kastesa pyhäsä Mun olet omistanut,
Kaikesta weresa Synneistä puhdistanut.
Waan Ah! kuing' usiast' Syndiä tein sitt',
Unhottain nopiast' Ett' minun puhdistit.

3. O lEsu laupias! Sun tygös kui-
teng'tulen, Ehk'tein syndij' taas, Ah
hurskas lEsu! kuule! Rukoilen hartaast'
nyt, Mua ota armohon. long' kuiteng'
lunastit; Suo woimcia uslohon.

196.
Mstös-wirret.

W. k. Nyt kalkki Chrisiuyt iloitksst, ?c.

Karitsan wllakam' Kaikkein Py-
häin lijtos, slin' ylistää hand' muis-

takam' Ia tuoda hämll' kijtost'. Hänilom' on: Sijs mailm' kaikk' Autuuden
tähden hänell' ratk' Kandakon kunniata.

2. Engelit, maahan langetkat, Kumar-
ra maa ja taiwas. Kruunumme, Thro-

laskekat Karitsan eteen aiwan Nijn
läsnä tuokat Mosta Kuin - kaukana M'
armosta, long' hän meill' osottapi.

3. Karitsa kuolemaan on menn', Ah-
disti

"<) Ilm. K. 15: 3. **) Kol. 1: 16,
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Mi meitä kansans, Autuan meill' soi
elämän, long' kallijst' meill' on ansainn';
Hän woittanut on fatanan, Wapahdetuxi
seidan saan', Kost' hengens pani pantix'.

4. Me taiwacm ilon korkian Helman-sa sisatt' löysim' Ia helmas Isan laupian,
Kost' kuollo niellä pyysi. Hän suloisim-
baan armohon Hätämme wajehtanut on:
Siis nimeens kijttäkämme.

5. Sij" lEsu! murhe meill' on suur',
Ettem' sua wiel' woi kyttää, Nijn kuin
meill' halu olis juur', Sill' heikkoudem'
sijtä Meit' estää, mutta taiwaas me Pa-
remmin kijttää aimomme, Sentähden
sinne halaam'.

6. Siell' kerran paistaa saamme wiel'
Sunkaltaisinas aina, Pugusa jong' lu-
paisit siell' MorsiameUes lainat': Siell'
weisamähan wäkewäx' Ia oppineex' ja
teräwäx' Kielemme äsken tulee.

7. Siell' meidän ilom kansa saam' Kij-
toxem' yhteen lijttää, lilmalan kuwa sie-
lusam' Siansa myöskin löytää. Me saam-
me siell' kans katsoa Kaikkea HERran
armoa: Se paradisim' lienee.

8. Siell' emme HERran tahoosi' sill'
Eroita tahtoamme. Me uuden ruumijn
kaunin kyll' Ia pyhän kandaa saamme.
Walkeuden sitt' päällemme Pukuimex'
wielä puemme, Kunniallisex' tulcm'.

Y 2 9. Sitt'
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9. Eitt' suureen woimaan muutetaan

Kaikk' meidän heikkoudem'. Nijn kijl-
läm' ett' meild' woitetaan Auringo kirk-
kaudes. long' siellä saamme ilomme Ei
ole huono, turha se, Waan aina kato-
matoin.

10. Istuimen edes kokonans Auringold'
walaistuna, Sen rvanhan*) ymbärille
täns Kaikk' yhteen koottuna. Siell' pxhä:
pM.'pxhä.' wain Weisaamme Jumalalle

la meidän Karitsalleni.
11. Kosk' kunniaa siell' tutkimme, Kuin

suodaan, suurta sangen, Nijn myös ke-
nengä tähden se On meille tygö langenn',
Nijn nuoret, wanhat, itsemme Kaikk' Koot-
tuna heitämme karitsan eteen maahan.
' t2. Sull'kiftos kipus edest, Edestä
ahdistuxes, Sun kärsiwällisyydestäs, Edestä
fangiuxes, Sun tuffastas ja hiestäs, Sun
pilkastas ja werestäs, Joit kärseit meidän
tähtem'.

13. Hädästäs, lEsu! kijtos myös, Ia
fijt' ett' tehdem' kuolit, Ia edest' kaiken
hywän työs. Kosk' hätäm' suurin oli,
Nijn wertas näyttää, autti meit': Sijs
tuhatt' kijtost', lEsu, W' Wti sullen
olkon!
i- Keng' mieleensä nyt johdattaa

Sun kcmpungias, HERra! Hän mahtaa
har-

Dan. 7: 9. s*) Esa. 6:, 3-
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hartaast' halata Mailmast' päästä kerraU'.
Ddottakamme kuitengin, Ia kärsiwäiset
olkam' Yynn', Am' tiemme lyhynepi^

197.
W. k. Ni>n on kirkon menomme ?c.

kijtost', woimaa kans Imewäisten
"> ota suista). Mykkä eläin tawallans
Luojaa kunnioittaa muista: Mix' ei se
kuin nähdä saapi Nijt' joit' Engel' hala-
laapi^).

2. Ah! kuing' hitaat olemme Rukoile-
maan sinua alat', Ehk' suur' rakkaus onse Jota aina päättem walat: Sydämem'
sijs puolees wedä, Tawall' jonga parhap
tiedät.

3. D ihmisten Mäwä! lalkais eteen
länget' pyydäm': Em' sun oikein kijtä me,
Waan kuin woimam' andaa myöden.
Sinun nimees korotamme, Kost' sun lem-
mes' tuta saamme.

4. Rakkaudes kädell' lijt' Yhteen meidän
sydämitam'. Vstäwyydem' sidet nyt Si-
do nijn ett' se ain pitää. Epäluulot pa-
etkohon. Achan sixens kadotkohon^").

5. Dlkon sinull' ylistös! Korjaat, ruo-
kit sielum' täällä. Wahwist' ussom', toi-
wom' nwös. Muista kaikkein weljeis
päälle. Kijtos sijt' ett' sua saam' kijttää,
Nijnkuin tehdä woimme- sitä.

6. Nyt
*) Psal. 8: 3. ") 1 Pet. 1: 12. Jos. 7.
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6. Nyt me päätäm' weisun tain. Älä

sinä armoos päätä. Kijtos sijt' ett' tä-
män saim' Hetken , siunaures wicttää.
lalkais edes me ain' lepääm', Sillä emme
kerjät' häpee.

198.
W. f. IlLsus ystäwän on paras, ?c.

Eijtos HORrall' riemullinen! lEsus
Wapchtajan on. Isan' olet, Jumal'

sinä! Hengi! todistust' on suon', Ett' saan
iloisesti wielä lEsuxen kans yhdes elää,
Istuimensa edes tääll', hänen ar-mons pääll'.

2. Kijtos HERrall' puuttumata!
Huono aika loppui nyt, Jolla ilman Ju-
malitta Olin kcmwan elänyt. Hää-pu-
kuin jo mull' on kädes, Jolla taidan
astuu' edes Sun istuimes eteen juur',
Sulbaiseni! HERra suur!

3/ Kijtos HERrall'! pääsin synnist',
Kuormastani waikiast', Kuin mua mur-
hata on pyynnyt Kadottaa myös kauhiast'.Hetkes löysin onnellises Karitsan ratk'
woitollisen, Nijn ett' uskon kautt' on tull'
Personans nyt omax' mull'.

4. Kijtos HERrall'! että maata Edes
teuras-Karitsan, Armoo' kerjät'
ta, Abba! huutaa myöskin saan; Rukou-
xen Jumal' kuulee, Koff' se edes-wiedyx'

tulee
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tulee Karitsald': suur'Etu se. Ett'hän
weljexeni jää!

5. Kijtos HERrall'! koffa majan Kuol-
les hajoapi tai; Sielull' suopi Wapahta-
jan' Suojan, händä kirkastain. Oleman
mun Yhden pitää Wihdoin suuresi' jou-
kost' sijtä. Joka ymbar' istuindans Lau-
laa Engelitten kans.

199.
W. k. Ruin kirkkaast' Roinlähti koittaa, ?c.

Aallelujah, suur' ylistös Hikßralle suu-
rell', wijsaall' myös Ia sangen wake-

wälle Ijäisest' olkon kaikesta Autuudestan-sa suuresta long' taritsepi meille: Wei-
satkam, Weisatkam, HERrall' pyhä, pxhä

Hoisamme, L.äss' ja kankan' olleftmme.
2. Hallelujah! Haritsall' sull, Ruin teuras-

tettiin ristin puull', ylistös olkoon aina: N)e-
relläs sinä ostit meit'. Ia sillä meitä prijs-
kotit, Meill' armos olet lainan'. O kuing'
taas Autuas Ystäwyydes, Meydes,
long'suot alat', Tykönäs jos olla halaam'.

3. Hallelujnh, sinua me <l> pxhä Hengi.'
kijtamme, lost' synnym' taall wastuudest'.
lold' päällem' saamme hameen sen long'
lEsus morsiamellen Lainaapi laupiutsest'
Eija! Eha! 110 suuri Se» on juuri, long'
meill' annat, Loppumatoin Hosmnna.

4. Hallelujah, ain' korkia HERralletai-waas



.Plistös-wirree.
waas kunnia. Iloisam' olem kaikki Tai-?
wahan joukon kansa yynn' Karitsaa aina
enämmin Kijttäkäm weisull' ratki. Wci-
satkam, Weisatkam, Herrall' pM, Px-
ha, pyhä, Iloisemme, Häss' ja kaukan' slle-
samn,e.

W. k. HERr«« h)?wa'a ki,«äkät., ?c.

ilo-wirtemme, Taiwaseen etss
kuuluu se Jumalallein' joka on Tah?

tem' mennyt kuollohon.
2. Engelein kans laulakam', Ett' sijt

kaikuu, kaikki maam'. lEsus alas tuli
tann'. Rauhan woitti ijäisen.

3» Pakanat! tänn' astutat, Kuningaat!
tänn' joutukat, Tuokat lahjoituxenne: Ju-
mal' kuoli tähtenne.

4. Lewitkön nyt taiwas ratk'. Maa
myös ihastukon kaikk'. Dsot', korkein Ku-
ningas! Käsiwartes woima maas.

5. Seasam' nijn waikut' nyt, Ett' sijt
kaikki liikkuisit, lalkais edes huutmn yynn'
lEsu, poika Dawidin^)!

6. Kukin sydän olkon sun: Ei omans,
eik' kenen muun. Sinun laupiudes kautt'
Autuutees nmt' kaikkij' aut'.

7. Wahwist' itse istuimes, 2lurinaonam'
paista täs'. Tules edell' käydä ann', Wä-
kewät ett' woitetaan.

8. Niin
5) Match. i5- 22. ' .l
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8. Nijn sull' kijtost' kukin saa Ijät'

weisat taiwaasa, Iloisesta mielestä, Weri-
haawais edestä.

W. k. O HVRr«, ilo suuri, ?c.

Aua sangar': kijtän alat', Kuin weit
mua hädästän', Ia kuollon sorsit

alas Kost' kuolit edestän'.
2. Sull' Wos armos edest', long' näy-

tit kohtaani. Mun sielun' päästit hädäst',
Ia maxoit welkani. '

'._

z. Sull' kijtos korjamMtz. Sun he!-maas sieluan': Mua ariyost'aKttamastas
Satamaan autuaan.

4. Sua kijttämäst' en lakkaa Elämän
sanasta, long' woimcm, lEsu rakas!
Mun siellin tuta saa.

5. Sua woiton wirrell' kijtän Mun
pelastuxestan'. IloiseU'chelell'sijtä Am'
ylistää sua saan. .

6. Sijs Hallelujah laulaa Iloisesi' sie-
lun' nyt, Sill' lEsus kaikest' Haulast' On
minun päästänyt.

202> -
-

'

Ruoka-wirret.
W. ?. Christns lumsslan Poika, ?c.

Aull' kijtos, lEsuxemme, Nyt suosio-
rem' taas Rmll', jong' tarwitsemme

Meit'

345



Ruoka tVirret"
Meit' rawitlemastas. Hielläs Merisellä Ra-
wltse sielun' wielä, Ett' se myös elääpi.

2. Kaikilla päiwillansä Ruumiini hi-
moitsee Elatust' itsellensä, loll' rawitaisnnse. Ah lEsu! sielun' herat', Ett' se nijn
weres perään Alati himoitsis.

3. Nijt' wain on kerjäläiset!' Joit' an-
dajalda saa, Suull' muutoin isowaisell'
Hän wiettää aikansa. Sijs joka päiwä
salli, Ett' armos murui' kallijt' Köyhänä
kerjäisin.

4. O lEsu! pidän aina Sun tygös
turwan sen, Ett's leipäni mull' lainaat,
long' alckt' tarwitsen; Sill' ruokans lin-
nut pienet, Ehkei he kyndää tienne, Ain'
saamat kuitengm.

5. Awajat sinun kätes, . Suot leipää
maallemme, Ett' Harmoin yhtän hätää
Taikk' puutost' kärsij se: Sijs aut' ett' lei-
päm' palan Sun ystäwilles alat' Rawin-
nox' taittaisim'.

6. Pois näM tääldä aja, Karkota tau-
dit kaW. Suo siunauxell' majaa Isäim-
me maasa ratk'. Waan menestyäxeni Suo
nälkää sielulleni Sun armos perähän.

203. -

W. k. Inmalat' kijttää mahdan, ?c.

S«ll', HERra! kijtos aina, Kuin tar-
peem' meille lainaat, Ain' sanas pidät

meille, Et leipää meilda kieltä. 2.
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2. SxdameZ isällinen Dtt rakkautta täyn-,

na Ia armoo' awarata, Unhottaa nmt'
et saata.z. Me monet maatesamme*) Sinulda
lahjat saamme. Ruastam' pidät huolen,
Ettemme nälkään kuole.

4. Meir sijhen auttaa . pyydä, Ett'
sielusi' huolya pidäm'. Sull' ruumiisi suru
lienee, Nijn ain' kuin tänäpänä.

Z. Suot ruokans linnuill' pienill'; Sijs
emme nälkään näänny. Ennenkuin sitä
soisit, Meill' kaarneet leipää toisit").

6. Sun lahjojas sijs kallijt' Nyt älä
meidän salli Nautita hekumaxi, Waan si-
null' kunniari.

7. Nyt ruokaam' naulitsemme, Sua,
lEsu! rukoilemme Tygömme tulemahan,
pöxdallem' istumahan.

8. Ain' mielesämme pysyy, Kuing' sinä
Maan pääll' pyysit Sxndisten wierahana^^
Heill' ruax' suoda sanaas.

9. Tall' atriall' sijs auta, Ett' kaikm
saisim' tuta, Kuing' tahdot syödesämme
Täs' olla tygönämme.

10. Ah! puhu sydämisäm', Ia lohdu-
tust' meill' lisää: Ilolla tutaxemme Pala-
wax' sydändämme.

11. Syödesäm' meild' wain kuullet Kel-
wollisia sullen, Nijt' wain suo meidän
tehdä Joit' mieluisesi' sulo' nähdään. 12.

127,2. ") 1 Kun. 17: 6. Luc. 15:2.



Aamu-N)icret<

12. Hengelläs meitä Mä, Ia rakkau-
den siteelle Nijn yhdist' svdämmitän Ettei

13. Meit' wedä Hinna-
ta ostaremme Sun armos hunajata Ilt
wijnaa makiata^).

14. Sun lihaas, taiwaan mannaa Ru-
axi meille» anna, Elämän wettä, wertas
luomarem' joka kerta.

15. O hywä Paimen itse! Haawoisas
lambaas kaitse, loist' sielun rawindota
Runsaasti ulos wuotaci.

16. Wiel' meille salli tätä, Ctt' am-
munnamme Autuuden lähteesi'
sijtä, Kuin sinus aina löytään.

17. Kestäkön weres alat', Wuotakon
runsaasi' alas Sieluimme huonoin MU',
Rawinnor' tarpeellisex'.

18. Kiitetty, HERra! ole, Kuin- sielun
ruumiin puolesi' Meit' jokapäiwäisesti Ra-
witset leppyisesti.

204.
Aamu-Wirret.

W. k. Nijn on kirkon menomme, ?c.

Gjtos', lEsu makia! Unen edest' lewolli-sen: Kandain sinull' kunniaa Työhön'
riennän welwolliseen. Tänäpän' mua
johdattele, Palwelurees walmistele.

2. Uh! kuing' hywa olet mull', M
määrän

5) Kork. W. i: 4. s*) Esa. 55:1. t") Esa. 12:3.
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Aamu-N)irret. 349
määrät armollinen; Mutta kijtost' tuo-
maan sull' Apus mull' on tarpeellinen.
Lemmes katso kuiteng' puoleen', Ehkä san-
gen hidas olen.

3. Unohda mun wikcm' kaikk', Joita
päällen' olen lisän, Ajatuxen' pahat ratk'.
Unet myöskin synnilliset, Joita näen, ki-
wuxeni, Löytynexi mielesäni.

4. Werälläs nyt minua aut' puhtaar' kai-
kist'synneistäni, Wedä rakkaudes kautt'
Puolees minun sydändäni: lost'niin kaik-
ki ander' saisin, Ett' se minua iloittaisi.

5. Senkallaisna kuin se on Minnn
huonon sydämeni Sinun jalkais eteen
tuon, Sua rukoillen, lEfuxeni! uhrixiese
walmisi' sitä, Joka sinun nimees kijttää.

6. Ole tällä päiwällä, Ilon autuus
deeni aina. Naulareikiäs sisällä Hywä
rauha minull' lainaa, rveres olla sielun,
halaa' Nijnkuin ruumis ilnms alat'.

7. Kätke se sun haawoihis, Lepoon
wahwaan auta siellä. Sulje minua ar-
moihis, Johdata mvös affeleilles. Ristis
äärest' lähtemästä, minun uskoani estä.

8. Warjel' hembexdestä, tzlut' ett' turhuut,
kartan minä: Kallijx' kuiteng' sielun jää
Werälläs jong' ostit sinä. Yxinkertaisex'
aut' tulen, Sydämeni annan sutten.

9. Työhöni nvt mennesän', lohong' li-
siäni riennän, Ia kuin se on mielesän',

Sydäm-



Aanm-wirret.
Sydämeni tygös käännä, Ia sun haa-wais sisäll' paina, Rauhaa nauttimaan
fiell' aina.

203.
W. k. N)?t näemme siunatun päiwcin, ?c.

Wapahtajaas kijt' sieluni! M,
lold' kaikki sun syndis on kannett'

Armost' rikas juur' tai päiwä myös wiel'
Taiwaasta sull' paistamaan annett', loll'
kärsimistäns ratk' meristä tääll Ia wai-waans taas muistella saanet.

2. Kärsiwäisyydens suur' kohtaamme
on, Sen jokapäiwä mahdam' löyttää.
Ei hän kosta meill' jälkeen ansion losk'
tutkia taidaisim' sitä, Ia kunnioittaa ar-
moo' jong' on suon' Kost' werens on wuo-
tamcm pitän'.

3. Sun sowindos kautt', jong' turwa-
xen' sain, Mun sieluni hädästä päästit:
Se tähtes myös on ett' ruumiini tai Dn
taudist' ja kuolemast' säästyn'. Nijn, Ku-
ningas suur'! sun huonoinda am' Drjaas
muistat armollisesti.

4. Sun haawoillas nxt ja werellas xxnn'
Sxdandän' sptyttämaan riennä. Sun ristis
jong' paall' sua naulittiin kijn' Se mull' silmä-
mäaraxi jäänee. Heikkoudesan' MUa wah-
wista nijn Ett' sydämen' puolees ain'
käännän.

5. Ett'
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5. Ett' sun sanas äänd' Ain' mahdai-
sin kuull' Sydändän' ja korwaan' its'
herat'. Sun ahdistures ann' minulle tull'
Lohdutuxexen' joka erä. Omana suo mun
M' olla sull', Kost' ostanut olet mun
werell'.

6. Tänn', Wapahtajan! Suo johdatus?
uult' Sun rauhasas päiwällä tällä: Sun ar-
mollas myös ja Hengelläs aut' Likemmä-
ri sinua wielä. Kiinnitä sinuus rakkau-
den wutt', Eriämäst' sinusta kiellä.

206.
W. k. Jo joutuu armas aika, ?c.

llull' Mos, Jumalani.' Ett' rauhas maa-
ta sain Ia herat' unestani Sua ylis-

tämään ain'. Engelis suojamahan Lähe-
tit koloan', Nijn ettei Hengi paha Lepocm'
estää saan.

2. Näyt', lEsu.' armoo' sitä, Kuin uu-
der' joudut taas. Sun rakkaudes näytä
Syndifij' kohtaan maas. Sun etees tur-
wall' ratki Mun edes tuoda ann' Puuto-
xiani kaikkij', Welkaan' ja wikojan'.

3. Kirkasta, Hengi, pxhäl Mull' armoo'
lEsuxen'. Suo woimaa ustoon sijhen.
At' pelasti mun hän. Waan häwetä
mun anna Sen ylits' oikein tääll' Ett'
händä kohtaan kannan Nijn kylmää
mieldä wiel'.

4. NM
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4. Nijst' kuin tulemat kcmdex' Mielelläs

päästet meit'. Sijs anna syndin' ander':
Ia jos taas teen nijt'; Nijn helmaas
minua halaa, Rinnalles minua pain':
Ett' arnws näen alat', Saan lohdutures
ain'.

5. Jos kiusaa wihollinen, Nijn auxen',
lEsu! rienn'; Dsota haawas sinä Edes-
tan' rukoillen: Gst' ettei heikkouden' Mua
alas painaisi, Waan suo ett' rohkeuden
Mull' weres lainaisi'.

6. Ann' warjelustas minull' Haawoisas
päiwäll'tall', Ettei mua mikän sinuft'
Wedäisi pojes jäll'. Lammastas suojaa it-se, punmslm, Paimen suur'! Sua nähdä
ikäwöltstN I" walkiana juur'.

7. Ah! Ma kaikki weren' Sun kijt-
täis hywyyttäs! Ah! josta koko perhen'
Mull' apuu' tekis täs', Ett' aänem' yh-
distäisim', Ia yrimielisest' Armostas ylis-
täisim', Sua, Jumal' iloisesi'.

207.
W. k. Nyt tänä huomen hetken'/ ?c.

Mö on nyt edes mennyt, Auringo nos-
ten jäll' Dn pimeyden wienyt Ett'

päiwan näen wiel'. Ml' minull' ar-
moillas Soit hywää suojelusta; Nijn päi-
wäll' wahwiftusta Suo, lEsu! haawoillas.

2. Mun tulis päiwäll' tällä Sull' kii-
tosi'
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tost' tuoda taas, Minulle syndiselle Suo-
dusta armostas; Ett' armon päiwän sain,
loll' terweytt' mull' annat, Ia kalliin
rauhan kannat, Uutt' woimaa uskoon ain'.

3. Waan häpiällä löydän woimatto-
muuden täs'; Sill' eipä pala sydän Wiel'
oikein puolehes, Ehk' tähden' runsaasti
Wuodatit sinun weres, Ia ristill' kuollen
perät' Mun ostit rakkaasti.

4. Pääll' armos kuiteng' tulen, Kuinsangen suuri on, Ia ylistörex' sullen
Tain aqmu-uhrin tuon. Kumarran it-
seni, Korotan wertas tosin Kuin ristilo'
alas wuosi, Kuins karstit tähteni.

5. Sull' kijtos tekemästäs Mua ih-
misex' maan pääll', Ia sinuas lijttämästäs
Pyhällä kastehell', Kuin synnit on pois
wien' Kost' weresäs mun pesit Ia ar-
mollistst' sääsit Mull' usson autuuden.

6. Sull' kijtos usiasti Mua armahta-
niastas, Kosk'olin surkiasti Tahrannut
itsen taas, Häjysti unhottain Saaneeni
pesemistä Ia sanfas yhdistystä Kautt' py-
hän wirran tain.

7. Sift'sua wiel', lEsu! kijtän, Ett
maaten edesäs. Kuin syndinen, saan pyy-
tää Puhdistust' weresäs. Kyll'4ein svn-
diä, Kuitengin osaa aina Werestäs mi-
null' lainaat, O Sielun-Mäwä.

8. Lujasti kijnnit' ratki Sydändän' ri-
Z Me.
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Aamu-tVirret.
stille. Mull' kallis ylits' kaikki Ia rakas
olkon se. Wie sydän kokonans. Suo
vxinkertaisuutta, Ett' saisin Dikein tuta
Sun wertas haawais kans.

c>. Ann' kunniares tehdyr' Raikk' assareni
tull', Ett' sijtä tulis nähdyr' Nuing' oma olen
suli". Sun apus sijhen ann', Ett' työn kaikk'
paiwall' tällä Uskoja weres päälle Iloisesi'toi»
mitan.

208.
W. k. Ah sielun anna rvMt' HVRrssn, ?c.

Mön majast', kaunisiuxell' uudell, slurin-
go nijnkuin sulhainen Nyt lähtee tai-

waan awaruudell' Ia meill' taas ilman-
duupi tänn', sangar' siltä iloiten Ett'
tietäns juosta saapi hän*).

2. Walkeus pimeyden ratki Ia päiwä'
warjon karkottaa: Elämän luondokappal'
kaikki Nijnkuin wastuudest' jällens saan:
Meill' annetaan taas aika uus, Uus' Jumalan
myös laupius^).

3. Auring' koita, long'
autuus ombi sijpein Pimeys Maasta
poijes soita Sun paistehellas kirkkahall':
Sun armos istuin, HERra! näyt' Sor-
mellas sen luox' johdat' meit'.

4. Pimeys aja sielustani, Walkeus
kirkas mailman! Wirwota heikkoo' toi-
woani, Totinen walistus mull' ann'. Mull'armoos

Psalm. 19: 6. **) Wal. w. 3:23. ?5*)Ma1.4:2.
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armoos kirkastamaan rienn', Auringon
ole tänäpän'.

5. Koht' herättyän' kaikkein edell' It-
stlles sielun omista. Mun sydämeni puo-
lees wedä, Mun uskoani uudista Poiskarkot' saatan kokonans Helwetin kaiken
joukon kans.

6. Sull' Wos! ettäs yöllä tällä Mua
warjelit, mun HERrani: Sun engeleilläs
saarra wielä Tall' päiwäll' minun ma-
jani. Its' ole minun pukunan'/ Tawa-
mncm' ja kruununan'.

7. Sun armos, minun päällen'
Kuin Aamu-kastet satakon. Wahwistust'
minun sydämellen Sun phhä weres anda-
kon. Mua peitä suojeluxellas, Rohwaist
rakkaudellas.

8. Tykönän asu, Hengi kallis.' Mua,
lEsu! johdat' its' ja wie. iLngelis minua
kohde!!' salli Ia kandaa minua kasilla. Etten
loukkaisi jalkaani Mgilmas waeldaisani.

9. paall' jalopeurain kgxdereni, HyMrmet-
ten myös Nijt' haawoi' kUiteng'
wälttärcni Joit: .heidän kiukkuns uhkaa
ain';Wahingota nijn pitöästaKuin kiperästä
karmeesta^).

10. Sun kruunus orjantappurainen, long'
alettuna kannoit tääll', Pukuimens myöskin
purpurmnen, Su» haawas, naulareikas wiel'

3 2 Ustosa
->°) Psal. 91: iI. Esa. 27: 1.
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Ustosa tänäpäiwanä Muli' olkon silmämää»
räna.

11. Ia niinkuin aikan' riendää pian,
Suo herätystäs alat' saan, Ett' wisust'
sinun asselias Ain' seuraan minun kiista-
san': Ett' sitten ästen pidätän. Kuin
määrälleni ennätän*).

209.
W. k. V ihminen, aj<mel' aina, ?c»

.fteräjä, sielun'! jallens Uflosa toiwon
kans: Auringo koittaa päälles Taas

walkeudellans. Sijs mahdat sinä rieten
Taiwallist' ystäwätäs Ylistää weisulla.

2. Sun lEsus wiel' soi nähdä Ter-
wenä tain: Rukoile tämän täh-
den enämmin händä am': Kijresti maa-
han langee, Hand' kijlä nöyräsi' sangen,
Armosta jong' suo sull'.

3. Sull' kijws, rakas Isä! Mennena
yönä taas Nim aiwmi. armollisest' Mua
warjelemastas: Suolslit kotoani. Ett'
nautein lepoani, Waaratzl kaiketa.

4. Sun istuimeldas <Gma Auringon
loistaa tänn': Walistutz ynnull' kanna,
Polguillas käydären': Uskottomuuden rat-
ki Hajvta pilwet kaikki; Sun armos uu-
dista.

5. Elamäs minuw lcknaa, Aut' että
ar-

Phil. 3: 14-
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armoa Istuimes edes aina Näin mahdan
anoa: Ah minun lEsureni! Mun köyhä
sieluseni Armoita runsaasti.

6. O HERra lEsu kuule! Sun silmä
woidettas Suo sokialle mutten, Ett' näh-
dä taidan taas. Terweexi minua auta,
Ann' weres rvoinma tura, Hallitse astelen'.

7. Nuuroja minua herat', Ett' neuwoos
kuulisin, Haawoisas joka erä Armoa ker-
jäisin. Aut' myös ett' ne pois heitän,
loill' olen itsen' pcittän', Fikunalehdet
kaikki.

8. Alasiomttlldeftni Suo waatteen'suldasaan. Mun tyhjää sieluani Sua opet'
halaamaan. Kuin maxoit edestäni, Kai-
kella mäelläni Kuin peura janowa.

9. Mua rawitj" näljasäni. Ruormasian'
minua aut'. Kaikk' peitä rikoxenj Nul7ianweres kautt'. Suo, jota sydän halaa, Elä-
mää leipää alat'. Pääst' hädäst' kaikesta.

10. Hartaasti siaa pyydän Haawoisas
päiwäll' täll': Ett' joka hetki löydän Sun
lohdutustas siell'. Sill' hätändynyt olen.
lVapahtajan'.' sun puolees mua weda likemmin.

11. Wihollmen pois poista. Ia hänen
warjele Werkoistans kawaloista, Ettei mua
kietoo ne. Aut pääldän' hända odin, Us-
kosa lujast' sodin Ia rukouxesa.

12. Sun tekos lEsu! täytä: Hengeän'
wah-

-5) 1 Mos. 3: 7.
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wahwist' wiel'; Ett' kuuliaisuutt' näytän
Sull' mielell' tytywäll', Toimittain iloi-
sesti Mun wirkaan'; ijäisesti Sua wihdoinylistän.

2W.
W. k. lEsust sielu» halaa, ?c.

Hlö nyt edes meni, Riennä, sieluiseni!
Kijtost' kandamaan Sielus ystäwälle,

lold' tain päiwän wielä Kokex' olet saan':
Uskoen Ia toiwoen Nouse lEsuxelle mie-
lell' Weisamaan ja kielellä

2. Josta oikein kijttää Woisin ihmeit'
nijtä Joit' hän mull' on suon'. lost' sull'
laulms kielen', Nijnkuin tekis mielen',
lälken ansion; Sill' suld' mull' Dn ar-
moo tull', Hywä Isä! suurembata Kuin
ylistää saatan.

3. Ensist' loit mun sinä, Kost' makai-
sin minä Sittä. weresä, Syndieni puolesi',
Woimaa suonut olet Armon lähtesä; Et-
tä saan Suld' ainian, Muistain kallist'

Kerjät' puhdistusta.
4. Aut' ett' oikein Metän Kunniaxes

päätän Kaikki aikani. Opet' muistama-
han, Alat' tutkimahan Kuolematani.
Puhdista Mua kaikista Wioistan' ain'
werisisä Haawais lähtehisä. '

S- Yöll', kuin on pois kulken' Olet
minun sulken' Sinun suojaas ain': Rau-

has
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M pirun monist' Nuolista ja juonisi'
Hywin lewät' sain. lEsuren! Ah tule
tänn'! ArmoK leipää Hunajaista Anna
sielun maistaa.

6. Jos muld' syndij tehdään, Aut' ett'
kohta lähden Minkertaifest' Armos istui-
melle; Armos auring' siellä Alinomaisesi'
Töiwoa Ratk' heikkoa Wäkewästi wirwot-
takon, Hywin wahwistakon.

7. Hengen umimaisutttl Käsittää ja tuta
Halaan enämmin: Tarpeen', lEsu! näet,
Tyhjäx' sydänd' tee Aina paremmin:
Apus suo Nähdäxen' jo, Ettei armoo'
mikän tuota. Paitsi sowindotas.

8. Etees maahan langeen, Pyydän har-
taasta sangen: WahwM ussohon. Epäus-
kon waiwast' Pääst' mua wapaax' mwan,
Wahwaan lepohon. Äla ann' Tain mml-
man Eikä oman tahton' meitä Toisistam-
me wetäa.

9. Kiuscmrisam puhu puolestani, Ettei
satanas Päälleni saa kandaa, Syitä edes
andaa, Wahingoxen' taas. Sywennä
Mua, lEsu! wie Haawais sisäll'; ristis
ala Likemmäri halaan.

10. Wielä tätä pyydän: Waarast'.sijt'
pääst' sydän, long' me joudum' all',
Mielell' hajonneella, Huolettomuudella,
Menoll' rohkiall'. Hartaax' aut'zMua us-

kon
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kon kautt', Walppaxi myös lakkamatÄsTaani katsomata^).
ii. Kaikis töisän' aina Lepo siclull' lai-

naa Haawais sisällä. Horjahtaisan' alat'
Puhtaax' pese,wa!a PyhäU' werellä. Lij-
kut mun Alati suun', Kunniaa full' kan-
damahan, Kijtost' weisamahan.

W. k. V b)?wä Jumala' ?c.

Ei soi mun kandelen', En iloll' kiittää
saata Mun Jumalaani, en; Ehk' von

sain rauhas maata. Kohtaansa kylmä
tviel' Dn tahton', mielen' kans, En paljo
ajattel' Hywiä tekojans.

2. Mun paha luondon' jäll' Dn he-
rännyt mun kansan', EHL' jokapäiwäisell'
Mua waiwaa seurallansa; Eijs, lEsu!
itseni Hitaaxi tunnen juur' Puhumaan
hätääni, Ehk' se on sangen suur'.

3. Matk' huonosi' huokaan wain Sun
armoos muistaisani. En iloits' sijt' ett'
am' Mua autit tustlsani. En oikeen hä-pee fijt', Ehk' sinun puolehes Ia armoos
kohtaan nyt Nijn kylmä olen täs'.

4. Ah! HERra katsahda Mun suurta
surkeuttan'. Hätääni armahda. Mua
waiwaist' syndist' auta. Sieluni kallis sull',
lost' henges olet pann', Sun tygös kokee
tull', Linnaansa lujahan. 5. M'

*) Luc. Z: 62,
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5. Ehk' aamu-hetken tain Häjysti olen

wiettän', Ia armoo' jong' suld' sain, Y-
listämätä jättän'; En pääst' sua kuiten-
gan, Suo andex' andamust', Aut' synnei-
stäni saan Haawoisas puhdistust'.

6. Sijs wedä sieluisen', Kaikella päi-
wäll' tällä, Ett' likemmäri hän Ristiäs
tulis wielä Ussosa pysyiö siell', Ain' puh-
distettaisin Sun weres nestehell', Ia wir-
wotettaisin.

7. Täs'olen, Mäwan'.' Ia tuneeen
sinun etees. Ain' sijhm toiwoon jaan.
Ettet pois hyljää ketään. Mua hallits'
tänäpän' Muistamaan kuolloas: Nijn
iloll' kuljen tienn' Paits' yhtään pelkoa.

Ehtoo-wirret.
W. k. 2lh/ kungan kulkenen, ?c.

Mx' päiwä toisen pääll' Ijäisyytt' kohhen
tääll' Kijruhtain pojes lendää, Muld'

elinaikan' riendää; Waan minä jaan am'
tähän Tilaani endisehen.

2. Ah! nyt hawaitsen taas, Kuing' om-
bi loppumas. Minulda tämä päiwä,
Waan minun täytyy häwet' Ett' suur' on
kylmyydeni, Parannureni pieni.

3- Karitsa laupiain! Tilani ylits' tain
Nyt hapeen suurest' sangen, Sun etM
maahan langeen: Tain pyynnön etees
kannan: Anbexi minuU' anna. 4. Sijt'
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4. Sijt' synnist' minua pääst', Etten

ain' sydämesi' Taipunut ole puolees,
Waan turhij' monij' olen Taas ajatellut,
mielell', Wiell' puhunutkin kielell'.

5. Pois synnin kuorma se Mun sel-jastani wie, long' kannan nyt sun etees,
Sen olen its' pääll' wetän', EnimnM
päiwäll' tällä Lisäten sitä jällens.

6. Rikoren' sywähän Kaikk' Upot me-
rehen; Nijn että päiwää sitä, loll' olen
tehnyt nijtä, luoxusans noudattaisit,
Muistostas katoaisit.

7. Pois pyhityxi ratk', Se welka tul-
kon kaikk', long' päällen' wedin minä.
Ah! mara> lEsu! sinä Sun weres kautta
tyynni Kaikk' minuld' tehdyt synnit.

8. Est' heikkoo' minua sllati sinua
Wastuudest' wihoittamast', Sinua rasitta-
masi' Ain' yhtäläisell' waiwall', Parane-
mata aiwan.

9. Aut' syndij' wälttämään, Turhuut-
ta jättämään. Suo ustos kaswan amcN
MuM puhdas sydän lainaa. Ohdistyff
kansas halaan, Ia kallist' rauhaas alat.

10. Mun hywin maata ann', Ett' mi-
nun sieluan' Ei tulisilla satan Saa nuo-
lillansa*) kaataa. Est' himoin
Syndisist' ajatuxist'.

11. Saat', ICsu! wihamies HäMnjoka
Eph. 6: 16. t TM 4: 5.
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joka ties'. Rukoilen nimes kautta: Ett's
tana yön' mua autat, Sun helmaas mi-
nun kätket, Mua holhot joka hetkell'.

12. lost' sijpeis alle nyt Mun hywin-
sulkisit. Mua armos warjotkohon, Ylit-sen walwokohon: Ett' sinun sylis sisall'
Nukkuisin rauhallisesi'.

213.
W. k. kunnian kruunun, ?c.

Vaiwäst' täst', sua lEsu! kytän; Waan
etten sua ole sill' palwellut hartaasti

kyll', Ander' anna minull' sitä, nä muist'.
kuing' llsein jall' Rohtaas rikoin päiwäll' täll'.

2. Ristilles mun sydämeni Ustoll' kyn-
nit' likemmin; Armoll' hallits' käyndön'
yynn'. Pijnaas suo mun' nähdäxem.
Maata mennes jyndin kaikk' Hautaa haaivais
sisall' ratk'.

z. Rukoile mun edestäni, Kost' en itse
rukoill' woi, Että wälist' nukkuu' pois
Tarwitsen mun lewoxeni. Pxsxwäisiä lepoa
Rukoill' mull' ja ustoa.

4. Armos Hengen kautt' mull' näytä.
Koit' taas tulen walwehell' Aina usiambss
wiel', Epäuskon sitehitä. Astiax' mun anna
tull', Josta kijtoslsngeesull'.

2?4.
W. k. Ruin kirkkaast' Rointähti koittaa, oc.

Nvt Ylös ota lemmesa, D lEsu! ehtouh-
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« se, long' hartaast' etees kannan. Ah-dista suun ja sydämen'. Its' kieldän' lii-kuttamaan rienn'. Tänn' korwas taipuu'
anna. Weres kautt' Minua aut' Vlistys-
tä, Sinull' Christel Andamahan, Kun-
niaa sull' kandamahan.

2. Sull' kijtos, Wapahtajcmi, Kuin
olet ollut kohtaani Alati kärsiwainen. En
taida ulospuhua, Kuing' rakastit ain'
minua, Ehk' paha olen minä. Armahan'!
Rakkahan! Wiel'mua auta, Armos kaut-
ta, Kaikest' hädäst'. Sinun halduus tah-don jäädä.

3. Sun ustowilles turwax' jää. Walaise
pimitettyjä. DjenN längewaiset. Heikoille tule
tuexi. Isättömille tsäxi. Rawitse. isowaiset.
Kokoo nyt Kaikkij' meit', Pienii' stturij',
Etees juuri lcmgemahan, Sinua auxi-
huutamahan.

4. Ah! älä sen pääll' ajatte!'. Ruing' usein
rikoin päiwäll' täll', Rukoilen nöyräsi' san-gen. Aut' ussoll' tygös riendämään. Suo
armopäiwä sydämeen', Ehk'.ehtoo päälle
langee. lEsuinm! Tule tänn': Waarast'aina Rauha lainaa, Helmas sisäll'. Kuu-
le, lEsu! armollisesi'.

215.
W. k. RaM' kuin maa päallans", ?c.

Mt WaistmdeU'ratki Maat, metsät,
me-
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meret kaikki Kijttäwat Jumalat': lotk-
lijkkeell' olit päiwäll' Nyt warjos lepäjä-
wät: Puhella yxin, sielun'! saat.

2. Kaiw ilma waikkeneepi, Ia niinkuin
kuuldeleepi, Kuing' kijtost' teet nyt. Eläi-
met juoxuns jätit, Lautansa linnut pää-
tit: Heit' seuraa, mene maata sitt'.

3. Keng' armos kadest', Isä! Alati
woimallisest' Ei olis' iloisans? lold' hal-
litux' kaikk' tulee, Kijtorer' suurex' sullen.
Maas meres, ilmas, taiwaas kans.

4. Ihmexi langee minull', Kuing' pal-
weluxex' sinull' Tai mailm'käätään tääll';
Kuing' laitat joka paikas, Ett' me saam'
wiettaä aikam' Mielellä alat iloisell'.

5. Auringon noususi' asti Sun löydän
lcmpiasti holhonex' minua, Ett' ehton tul-
les sijtä Terwennä nyt saan kijttää Ratk'
iloisesti sinua.

6. Waan sijt' on karwas mielen, Ett'
paljo rikost' wielä Ia puutost' mull' on
ain': Sua kijtän huonost' juuri Kaikista
lahjoisi'suurist', Ia armost jonga sinuld'
sain.

7. En päiwij' nijn sais wiettää, Waan
oikein aikaa käyttää, long'Jumal'Ar-
most' soi: luur' aikaa tulis ostaa, Ei hem-
biästi juosta Sir' ett' se meildä kuuluu pois.

8. Waan minä usein sangen Tall' päi-
wäll' olen langenn': Mmg' tehnyt syndiä

Mun
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MUN heikkoudestani, Ming' sxdänd' jakaisani,
Ming' ollesani pensia.

9. Nyt nämät, kiwuxeni, Mull' tietyt
rikoxeni, Kaikk' tiettäwät myös sull'. Ne
duomion nijn kowan Ia hämmästyxen
tuomat, Ettei jaa estelemist' mull'.

10. En kärjämäst' sijs lakkaa, Nijn
huonona kuin makaan Täs' kaswois edes
Maas, Ett' minua armahdaisit, Raikk' sondin'
sowittaisit, Joit' maxoit ristill' rippuisas.

11. Nyt maata menen minä, Waan
aut' mua, lEsu! sinä Helmasas lepa-
mään: Tarpeexi maattuani, Suo nousen
tloisani, Sun armos nimee' kijttämään.

216.
W. k. Auringo nyt on laskenut, ?c.

Mx' armo-päiwä loppui Uö on jo
palle langemas: Sijs sielun'! puhu

lEsuxell', Kuing' sun on ollut päiwäll'
täll'.

2. Jos rauhaa ombi ollut sull? Jos
ristin all' on maatux' tull', Puhdistust',
apuu', neuwoa Kerjämäsä ja armoa?

3. Ah! kylmä olen ollut am', Ratk'
olisin langeta tainn'; Sijs sybämeni py-
hällä Lämmitä haawais merellä.

4. Jos langetaisit Duomion, O lE-
su! jälkeen ansion'; En suingan tygös
tohtis nyt, SU' pelko estäis minun M'.

5. Waan
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I. Waan laki sinuld'täytettiin,la synnin

zvelka maxettiin; Sijs MrwaaN sINUN We-
res pääll', Nijn sielun wirwotetaan jäll'.

6. Sun weresäs mua puhdista, Tyhjen-
nä kaikist' omistan', Ett' kaikeri sitt' sinuasaan, O lEsu! rakas armahan'!

7. Armostas kaikest' kijtdst' tuon, Jona'
päiwäll' täll' mull' olet suon':. En taida
ulos puhua, Kuing' olet kärsin minua.

8. Minusta waari ota wiel'. Warjele
minua yöllä täll' Sun engelittes kautta
wjtt, Ett' kaiken waaran malttaisin.

9. Suo sinun helmaas nukkuisin, Mä-
kiäsi' lepäjäisin sijn'. Ann' haawoihis mua
katkettaä, Hädästä nijsä säästättää.

10. Sun lastes puoleen katsele, Nijn
kuin sulo' rukoilemat he: Suo rauhallist'
heill' lepoa. Ia lujaa päälles uskoa.

11. Nijn kaikkein pyhäin kansa me
Sinulle tähdenr' kuoleelle weisamme aänell'
iloisell'. Sull' kijtos tääll', ja ijät' siell'.

217.
W. k. Raikk' luin m«a paällcins, ?c.

BV>ijns', taiwaan kirkas walo Ia maan hu-
witus jalo! Lassemaan riennät jäll'

Annettuas wastuudest'! Jumalan laupiu-
dest', Suloisen armo-päiwän meill'.

2. Waan, sielun'! mielees pane, Kuing'
päiwäs kijruhtane, Kuing' hetket katoö-

wat,
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wat, Kuing' ikäs lisändypi, Kuing' hauta
lähestypi, Ia wijmein ehtoos nähdä saat.

3. Mielestäs ala heitä, Kuing' kerran
hywäst' jätät Babelin wirroill'
Mailmast' pojes riennät, Karitsan häihin
menet Ia taiwaan pöydill' autuill'.

4. Sydämen' syttyy juuri, Muistai-
san' kuing' on suuri Sen hetken suloisuus.
Haritsan'l olkon katees Sieluni silloin jätett',
Sill' se on sinull' omaisuus.

5. Mieleeni langee wielä, Kuing' mail-
malle tälle On ehwons' käsisä, Kost' löy-
dään owen päällist' Lijkuttain pihtipie-

la Christus nähdään pilwisä.
6. Ahdistus julma ratki Mailman lap«

sij' kaikkij' on silloin waiwawa: Iloimn
Hosianna Nijld' taas on kuultawana,
loill' Duomari on tuttawa.

7. Näit', sielun', odottanet Sir' kuin
nijt' nähdä saanet, Waan nyt lewolle
ricnn'. Sijs maata menen minä, Mua si-nuus sulje sinä,Wapahtajan' jaVstäwän'!

218.
Rlwlema-wirret.

W. k. lumalan suurest' ?c.'
kuollo, kuin mull' helpon tuot Mua

' lepoon wieden hautaan! Ming' pal-
weluxen minull' suot', Kost' wapaari

mun
Psal. 137: i< Am. 9: 1.
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mun autat Kaikesta minun kuormastan?
Ett' waiwoist' wasynynna saan Nukkua
makiaA.

2. Hitillsä helmaan lapsi taäll' Ia työmies
lepoon halaa: Satamaan merimiehet jäll':
pesällens linnut alat': woittaja wihdoiN
korkiaa Halajaa n?oittokunniaa: Näit' kuollo
mull' suo kaikkis.
' 3." Makeus wäkewästä suur', Sxömärisi'

ruoka lCsuxen kuollo kuollom'
juur' Muuttaapi autuudexi; kuolema nyt
on woittoni, Sill' lEsUs on mun eloni'"),
Kuin kuollut on mun tähten'.

4. Mix' en sijs Simeonin kans Tääld'
lähtis rauhallisest'? Eraten pojes kokonans
Ajasta wiessollisest', Heikosta ruumiin
majasta, Ia mailmasta pahasta, Kuin pe-
toxell' on täytett'.

5. Muä suuresi' iloittaapi se, Ett'
kuollo. wapahtaapi Mua kerran kaikest'
hädästä, Ia kaikest' pelastaapi Wihasta,
wainyst' pilkasta, Murhesta tustast', sodasta,
Kuin alat' mua kohtaa.

6. Ah! minull' ilon tuo, Koff'
näen pänsneheni Nijst' kaikist' pauloist'
rauhaan jo, Joit' pcmdijn eteheni. Kost'
kuollo mua nijn palwelee, Ett' wihollisten
siast' se Mun wiepi wahwaan linnaan.

7. Se hetki autuas on kyll', loll'
Adamista pääsen, Kuin juonill'monill'

A a tuhatt-
*) Duom. 14: 14. Phil. 1: 21.
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tuhansill' Wiel' asuu sydämesän': Kost'pääsen synnist' wapaaxi, Kuin tääll' muntekee hitaaxi, Usiast' langettaapi.
8. Ehk' kost' sua, lEsu! nautin A)ain

Ia weres woimaa yynnä, Woitostas kal«
lihista ain' Tääll' olen osallinen: Kaikk'
taidan tähtes kärsiä, Ia sinus kuiteng'
tytyä; Waan paras olis päästä.

9. Jos sijs nijn, HERra! kelpaa sull',
Mua pian ty.qös ota Ia tästä kuolewaistst'
mull' buumista ero tuota: Tykönäs ha-laan asumaan, D lEsu! ett' nijt' nähdäsaan, Joit' minä tääll' nyt uston.

10. Ett' taiwaas wastaanottaisin Mun
kauniin pukmmeni, Käsilles suuta annai-sm, Weisaisin kijtorem. Katsoisin HER-ran kunniaa Ia minua iloittawm Karit-san pyhij' baclwoj'.

11. Sill', jong' jo olet tunnon suon'
Mull' haawais woimast' täällä. Iloa
kaikkee' suuremb' on Kuin löytyypi maan
päällä; Sijs sydämestän'Majan Sua
katsella, Wapahtajan'! Hastvoisia kaswoin
ratki.

12. Kost' sun klmnms pukua Armosta
päällem' puet, Ia syliis otat minua, Jong'
morsiamex' luet, Kost' täyden ilon mmull'
suot Ia suuremman autuuden tuot, Kuin
toiwottaa woin täällä.

13. Waan jos wiel' kelpaa sinulle, Sun
rak-
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rakkaan neuwos kautta, Lisätä päiwij'
minulle; Tytymään sijhen auta. Ia koko
minun sydämen' Wiel' enämmin sun puo-
lees käänn', Kuollosas sitä tydyt'.

14. loss' wijmeisesä lopufan' Wiel',
lEsu! kirkastaisit Itsiäs minun sielusan,
Werelläs lohduttaisit: Usiosa tydytettynä
Mua kuollos tähden wihdoin wie Sun
taiwaas korkeuteen.

219.
W. k. N>t Msusi' lohdutustam, ?c.

Gost' tulee onnellinen Se päiwä, jollasaan Kotia mennä minä Taiwaasa
asumaan? Kosl' pääsnen odottamasi'! Ai-
kaani kuluttamasi' Ikäwäll' toiwolla?

2. Kaikk' minä päiwät alat' Ia hetket
luen tääll', Itsiän pian halaan Panda-
wax' paarten pääll': Sill' chuoriin minua
wietää Ratk' Cherubimein eteen, Sill'
ajall' toiwoisin.

3. Iloxi joutui mullm, Kost' päiwäst'
päiwään ain' Wasynex', hitaax' tulee Ia
huonox' ruumiin' tai; Sijt' päätän, että
pian Mua tääldä lepo-siaan, Hautaani
wiedähän.

4. O lEsu, rauhas ratki Mun anna
tääldä menn'; Joit' tahdot, nijhin kaikkijn
Mua auta tytymään; Waan älä, Ar-

Aa 2 maan'!

371



Ruolema-Wirret.
maan'! älä Kuitengan wijwyttele Mua
tääldä noutamasi'.

Z. Ei waiwat ole syynä Eik' murhetmailmas, Ett' Mn' pitkällinen Mielestän»
on tääll' maas, En lamgan tottel' nijstä,
Sijt' ast' kuin menestystä Mull' soit sunhaawoisas.

6. Syy kuitengin on suuri, Kuin miel-
dan" nostelee Maan tomusi' huonosi' juuri
Sun Pyhäis huoneelle; Sill' ei mailmas
mitan Mun sielulleni löxtä Rawinnox' kel-
pawaa.

7. Sun, lEsu! syys on oma, Ett'
näytit minulle, M mg' ilon pohjattoman
Lupaisit sielulle Synoiäns katumalle.
Mieluisesi' sallimalle Sun armos kutsu-
mus!'.

8. Sijt' ast' kuin haawas ensin Dfotit
minullen, Uskomaan minun käänsit, Soit
lewon sielullen'; Nijn sellaist' hunajata
Maistaxen' lakkamata Mun suuni janoa.

9. Zong' enämmin sitt' näytät Haawo-
jas pyhiä, Sen enämmin nijs' pyytää
Mun sielun' pysyä: Se lisää toiwoani,
Kehoittaa himoani Sun tygös pääsemään.

10. Ett' ristis muoto rakas Kehoitust'
andaa mull', Rukoilemasi' en lakkaa Sua
sydämell' ja suull': Leppias Wapahtaja!
Suo meidän joka ajall' Uhdesä pysyä.

11. Äänelläs ilahutat Mm tosin suloi-
sell'
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sell', Sanallas makeutat Kaikk' tuskani
maan pääll'; Waan sitä suree mielen', Ett'
kijnni niaas on wiela Majani maallinen.

12. Sieluni nousee ainaa Ia cmtuutt'
nautit kyll', long' Wapahtaja lainqa
Köyhille syndisill', Läsn' olen lEsustani;
Likemmin tutkeisani, Tääll' olen kuiteng'
wiel'.

13» Vp' sangi hengellinen Mull' powesa-
ni on: En hand' kyll' pelkää minä, Sill'
st jo Duomion On saanut kuolemahan,
Mua waiwaa kuiteng' paha Kahlettenstöminä.

14. O päiwää autuasta! loll'.pääsen
wapaaxi Sijt' kuormasi' raffahasta, Kuin
nyt on waiwaxi: Sijt' huonosi' majasta-
ni, Kuin minun lepoani Estäpi usiast'.

iZ. O sielun'! ajattele, Kmns, saat
nähb' Jumalaa, Lihasas täsä Nijn
myös wapahtajaa: O Mitä kauneutta.'

. D
Mitä korkeutta.' Ia suurta kunniaa!

16. D mitä kirkkautta Taiwasa jaloa!
O riemun runsautta! D autuutt' paljoa!
lEsuxen tygö jäädä, Ia sieU' istuimen
edes Ijäti kumartaa.

17. Kuing' loppumatoin aiwan Nau-
titaan ijaiseft' Ia runsas ilo tcnwaas.
Sen taidan päättää täst', Ett' tptpy sy-
dämeni Jo tääll', kost' lEsuxmi Mull'
kallijn werens suo. 18. Wa-

-5) Job. 19: 26.
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18. Wajoan iloisani Ratk' armon wir-

tahcm, Autuutta tutkeisani Kuin taiwaas
suodahan. O ihme! sellaiselle Morsia-
melle siellä Sellaista iloa!

19. Täall' emme, ehk' kuing' pyhdäm',
Ahdesa olla saa; Waan siellä pitää mei-
dän, Engelein seasa> Mdesä yhteisesti,
Weisamaan ijäisesti wnlittmn weisua.

20. Se turwa mull' sijs jääpi, Ett'
kerran pääsen tääld': Kost' ruumis knl-
menepi Ia hajoo' wijmeiseld', Nijn sielun'
pyhäin maahan Sisällcn otetahan, lEsu-
xen käden kautt'.

21. Sijs hartaasti ja rieten Halajan
taiwaseen; lohongas olet wetan', Sinn'
lyinä tahdon menn': Turwasa joka eräll';
SM' prijststuxen werell' Sydämen' pesty on.

22. Sijs, kostas hywär' löydät, Rienn'
lEsu! tulemaan: Walmisna minua pidä
Wäll' weres kuolemaan, loll' kastett'
olen minä. Riitetty ole sinä, Rllin meidän
lunastit.'

220.
Tairvallisesia Aunniasia.

W. f. Sift' on meill' iloinen aika, ?c.

aika ajoist' kaikist' suloisin juur'! D
päiwä päiwij' suurin kaikkij'! Kost'

tai HERran teko nijn kaunis ja suur'.
Kuin
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Kuin nyt pyörii taitawast' ratki, Ia ote-
taan maahan ja poltetaan nijn, Kuin
tulelda korret kulutetaan tyynn', Kosk'
HGRra itf' astupi alas, Est'duomion
pitää, sitt, kcmnihin kyll' Mailmas uudes
majan walmistaa nijll', lotk' tääll' owat
armoihins palaann'.

2. Sill' ajall' ne kuin owat kandaneet
tääll' tVapahtajans punaisia pukuu', waan
sijt' owat pidetxx' tulleet maan pääll'
na ja hulluna sukuna Kirkkaudes kiildäin
kunniallisesi' Karitsaa seurawat ijankaik-

la kirkastetulla myös kielell'
Hosianna hänelle weisawat am', Kost'
suurembij' saiwat kuin täällä on tainn'
HM' ikänäns langeta mieleen.

3. SM' päiwäll' myös minä ehk' huo-
noinen wiel' Nijn sielun kuin ruumijni
puolest', Muutettuna tomusta nousema M'
Ia engeleild' wietäwä olen, Taiwaalliseen
Jumalan kaupungiin sinn', long' sisäll'
silmilläni molemmill' yynn' Ijäti saan
katsella totta Karitsaa kuin kuoleman
kärsinyt on, Werellänsä peson mvös mi-
nulle suon', Ia armosta mun ylös ottan'.

4. Waan jos täytyy wijpyy' wiel' mml-
mas täs', Eng' koht' saa joir toiwon ja
halaan; Nijn aset' muu kuiteng' korkeudellcs,
Nuin peuroille tee mull' jalaat*"). Ett' kallde-

tel-
-10,13. iB:Z4-
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lellan' alat' weisailen suli', Ia osaani tydyn
jong' lahjoitit mull'. Sill' wälill' sijt' iloit-sen minä, Ett' werell' mun ostit, Imma-
nuelit!.' Ia tykönäs wiel' seison pukuimes
sijn', Jong' armaalles toimitit sinä.

W. k. kuin maa pciallaws^

Karitsan haawoitetun Näen ja prijffote-
tun Paljolla werell' wiel', Ehe teu-

rastetun aiwan> Arwosa kuiteng' taiwaaS
Jumalan juuri istuimella).

2. Katselen ihmedellen, Kuing' neljä
eläind' siellä Hand' kunniottamat. He en-
gelitten äänell' Kolminaist pyhää hänell'
Ml' nijnkuin päiwill' weisaawat").

3. rvanhimmat näiden peräs, lotk' ostet-
tuna werell' Istumat isimmell', Heittämät
itsens maahan, Weisulla kandamahmr
Kiitosta Karitsalle M'.

4. He ratki kijruisansa Hastewat kruunu-
jansa Istumen eteen täs'***). Karitsaa ko-

rottamat Tain uuden wirren tawall':
Meit' ostit pyhall' werelläs.

5. Sitt' Pyhäin joukko kaikki, Kuin au-
ring' kijldäin ratki Karitsan edesä, Juma-
lan sinetillä, Ia walkeill' waatteill' ylläns' -Z-)
Joit' pestä annoit weresH.

6. Kaikk'
' 5) Ilm. K. Z: 6. ") Iln». K. 4: 8. w. 10

5) Ilm. K. 7: 13, 14.
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6. Kaikk' namät yhteisesti Huutawat

heljästl': Suur' HERrai, autuus Engelit
alat' pyhät Wastawat Amen sijhen, Ylistös
Taiwaas olkohon!

7. Mihinkä silmän käännän Taiwaa-sa sinn' taikk' tänne, Dn kaikkein työnä
se: Weisata Karitsalle Kuin meni surman
alle; Ia kijttää naulainreikiä.

8. Tullengo kerran minä Vbdexi jou-
kos siinä. Kuin asuu tmwahas? Jaa,
amen! mahdan tulla; Sill' nijden seas
mulla On osa, ehk' wiel' olen maas.

9. Jos sielun'! ustot tätä, Kuing' tääll'
sitt' aikas wietät, Six' kuin tääld' sijrryt
sinn'? Parhaiten sinull' sopij' Taiwallist'
wirttä oppij', Nijttäles werta haawoj' xnn.

10. Jos taiwaan kansa werta, Kumar-
tain joka kerta, Ratk' yximielisest' Näin
korkiana pitää, Katselee yxin sitä, Puhu-
pi kuulee yxin täst'.

11. Mix' em' wiel' suurembata Tääll'
maan pääll' kunniata Dsottais werelle?
Tääll'se kuitengin wuosi,Sääll' sijt myös
meillä tosin On tarwes joka hetkellä.

12. Se kuin nijt' tuta saapi, Joit'
weri waikuttaapi Sydämen päälle tääll',
Se sijs ain'rakkahalle weisatkonKaritsalle,
Ett' hän myös kijtost' sais maan pääll'.

13. Sull', lEsu! kijws alat', long weri
wuost alas, Golgachas, wirrortain. Ihnusten

kai^.
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kaikkein tulee kandaa sulle. Nijn, a-
men! Hallelujat) ain'.

222.
W. k. Rmn kirkkaasta Rointähli koittaa, oc.

Earitsaa katso, siruisen'! Kuing' sinMon aina hän. Kuul' kieldans armaffaiwan Purpuraist' katso waatettans,
Neitsettens walkoist' jollkkoo*) k«Ns, Kuull'
kuing' se weisaa taiwaas. Katsele Kuin-
ga se Yhdell' miesell' Laulaa siellä rvan-

edes: Keng' sijs taidais äänet'
jäädä?

2. rvanhimmat maahan langewat, Nöy-
rimmäsi' kumartelewat, Peittäden kaswo-
jansa. Eläimet neljä kijttäwät; ple neljä
kolmas") heittämät Ratk' maahan kruu-
nujansa. Tuhansin Siellä yynn' Paka-
nata Lakkamata Karitsalle Weisawatmyös armahalle.

3. Wcisaisin hehän kansans tääll',
Waan näet, lEsu! kuing' on wiel' Woi-
mattomuuden' suuri. Ruumisan raskaas
uskoni Nijn pieni on kuin toiwoni, Mun
silmän' heikot juuri. Weres mun Awaa
suun' Usein tähän Kijtoxehen, lEsu ra-
kas! Waan mun wirten' pian lakkaa.

4. Ei ole määrää armollas, Waan
ilman määrää olen taas Ratk' kijttämä-

töin
5)11m.H. 14:4. "*) Tan. 7:l3. Ilm.K. 4:4.
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toin sinull'. O HERra taiwahallinen!
Sun istuimeldas astuit tänn' Turwaxi
köyhäll' minull'. Haawat saat Usiat: Pa-
rannusta, Armoitusta Alat' lainaat;
Waan nijt' nautin hitaasi' aina.

5. Sijs tule minull' awuxi, Ett' pa-
remmin sua lopuri Alistan armos puo-
lesi'. Mua waadi rakkaudes kautt', Sill'
minua sijhen weisuun autt', Ett' mahdolli-
nen olet Runniaan Mahdollinen
lallens minä Kadotettaa, Ellei mua
sulo' armahdeta.

6. Waan ei sydämes rakas woi Kui-
tengan' lykätä mua pois Sun armos is-
tuimelda; Sill' kostas weres wuodatit,
Kuing' kohdeldaa taidaisin nyt Sun wi-
has julmuudelda. Sijs muld' myös Yli-stös Aina sijtä Tygös pitää Ylös nosta,
Ett's mun olet maasta osian'^^).

W. k. Du ljufwa ort farwcil, ?c.

Maan tomust' nousee pois, Weisaamaan
sielun': langee, Ilotsna HERran as-

tinlaudan etehen. Kyll' painaa silmäs
woi Sen paistet kirkas sangen, Sydändäs
kuiteng' riemull' wuodattamaan rienn';
Sill' iloon taiwaas, Häihinsä aiwan Ka-
ritsa sinun ostanut on werelläns: Koreus

tai-
") Ilm. K. S' 9. ") Ilm. K. 14: 3.
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tciiwaan kaikk' Jumalan woimald' ratk'
Sull' lahjoitettu on osar' ja arwax' ain';
Näit', sielun' muista, iloits' ylits'armon tain.

2. Et tarwits' Sinuill' Jylinää wapi-
semas*) Nyt seisoa, kost' sinua kutsuttu
on Suotuja Sionill' iloja katselemaan
Sen uuden Testamendin Wälimiehen luon'.
Mailmaa tätä Turhuuteens jätä, Ain
weisaa pM kijtos ja hallelujah! Sill' ehkä
heikos wiel' Majasas olet tääll', Kuiten-
gin tawarallans ain' ja katonans Pysy-
kön sydämes yöt kaikki, päiwät kans.

3. Ajattel' walkeutt', Koreutt', kirkkaut-
ta, Soittamist', riemu Huutoa ja iloa,
Wiel' woitton wirttä uutt' Ia jaloo wa-
pautta, Joit' taiwaas autuas saat ker-
ran katsoa, Istuimen wieres, Karitsan
Mres: Siell' pyhät kruunuinensa maahan
langewat: Siell' kukin Cherubim Ia joka
3ervphim Sangarit usiat myös HERraa
kijttäwät, Kaikk' kirkkaammast' kuin kir-
kas auring' kijldäwät.

4. Walkeissa waatteis siell' Ia kruunuis
wanhembm Istuimen ymbär' seisowari
nähdähän. Eläimeld' neljäld' jäll' Siell'
pyhä kuullaan ijan Ia engeleild' joit'
tuhansin siell' löyttähän. Ah! ajattele,
Nuningaat wielä Ia Papit Jumalan karit-san weljet kaikk'"): Nijr monia on juur',

Nijn
, Ebr. 12: 18-21. 55) Ebr. 2: n.

380



Taiwallisesta Rllnniasia.
Nijn nijden autuus suur'. Ettei se sydä-
miin tääll' taida astua*) Siell' pugun
kallijn morsian Mieheldans saa.

5. Karitsaa kijttäwät Ia meidän lu-
malatanr Siell' epälukuiset wiel' Palmu-
kädesa. Ne taiwaan täyttämät Weisulla
lakkamata, Kost' ilo-äänell' ylistystä tuo-
wat he. loukosa siinä Myös kerran minä
Kaupungis kirkkaas iloll' tulen rawitux',
Kost' wuorell' Sionin Kaikilda tahoild'yynn Iloa kuulen, kirkkautta nähdä saan,
long' sisall' asuu Jumalan' ja Raritsan'.

Jumalan kuwalla Koff' wihdoin he-
rään itse**), Ia lihasan' saan nähdäJumalala taas, Ia armon wirralla***)
Kaikk' saan joit ikäwöitsen; Christuxen
morsian eng' ole autuas? Mull' kruunu
suodaan, Waatteexi tuodaan Se puh-
das silkki pyhien Vanhurstaus-j-), Kost'
synninpesän tain tl') Kuin mua nyt wai-
waa wain Daan wajehtaa pyhytehen ja
kunniaan, Ia ijät' kiittää Jumalala aiman.

7. Jos mull' jo ilon suo Speilisä nahtx
kuwa Kost'pnolittain-i-tl-) se loistaa sil-miin huonoihin, Jos soi taäll'soittu jo
Korwimi taiwaan tuwafi': O kyllyytt!
nähdesän' kaswoista kaswoihin. Kost' mie-
len' suistan Ia näitä muistan, Nijn ih-me-

Kor.2: 9. ")Pfal. 17: 15- K. 22:1.
M 19: 8.51-) Rom. 7:18. 1"j"i') i Kor. 13:2.
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MedellM armoo' katson, maistan mxös. Waan
muiftais' kaikkij' nijt', Joit' siell' tapahtuu
sitt', Ett' pyhÄ Karitsan eteen langewat
yynn'; Nijn minä mato nöyryynnyn wiel'enammin.

. 8. Uus' wirsi siell' am' soi Karitsan kun-
,
niaxi, Ei ikän' wanhene eik' ijät' taukoose; Sijs tahdon tääll' kuin woin Sen
tehd' mull' tuttawari, Karitsaa aina ku-
martaa ja silmäillä, Kuin synnytettiin,
Sitt' teurastettijn, Ia Jumalalle lunasti
meit werellans. Mohdollinen on hän Ett'
tuodaan hänellen Nunniata ja kijtost' ijankaik-
kisest'. Maa taiwaan kanssanokan:
Amen! totisesi'!
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Re gi steri
joka osottaa

Wirsien Numerot.

Ah autuas joll' synd' on ander' annett' ,«o
Ah lEsu! weres pyhimmän - - - -> 160
Ah! ihmedelkät engelit ------ 88
Ah! kost' nähnen sinua- ----- 108
Ah! kuinga kauwan näin raskaasa - - i4
Ah! kuinga tarpeellinen ----- 188
Ah! kuulkaat sielut mitä lEsus sanoo - 7
Ah! mailma kokonansa ------ 5
Ah makia Wapahtajan' -----

Ah minä mulda surkia ------ gi
Ah Wapahtajan'! tartu lapses käteen - 172Ain'lEsus korja syndiset ----- 27
Ainoax'tiedän iloxi - ------ i36
Anna pijnas, lEsu hywä - - - - 173
Armon paras käsiala - - - - - - 122
Armostas, lEsu! sielun' iloitkohon - - 178
Aut' hengen walkeudes ------ 64
Aut' lEsu! että tundisin - - - - - 16 l
Autuas on se kuin täällä' - - - - -> ,85
Autuat olem alat' - - - - - - '



Registeri.

Duomittu olen syndinen ----- 10

Ehk' huono meill' on sydän - - - - «4
Ehk' woimasa syndi on korkias ratk' - 9
Ei soi mun kandelen' ------ 211
Ei yxinkertaisex' Nijn helpost' tule - . 117
En, lEsu! rauhaa saa' ----- - 96
En lEsust'päästä Mstän' - - - - i33
Ett kansas yhdistyisin jäll' - - - - 4i
Ett's, lEsu! minun lunasti - - - - i,l

Ett' yxinkertaisesti ustoa juur - - - - 118
H. .

Haljetkoön mun sydämeni ----- 36
Hallelujah! suur' ylistös ----- 199
Heräjä, sielun', jällens - - - - - - 209
Himot syndijn kaikkihin ----- 16
Hitaat uskoon, nähkäat te - - - - 84

lEsu! auta minua - - - - - - - 43
lEsu! halun', ilon kaikki - - - - , 127
lEsu! kijtost', woimaa kans - - - - 197
lEsu! kuin mun edestä»' ----- 46
lEsu! pijnas rastasta ------ 67
lEsu! sana elämän - - - - - - - i55
lEsu! sielun Paimen sum's ----- .138
lEsus kijtett', jo myös minä - - - - i35
IVsusta, M kaikki taiwaat täyttää - io3
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lEsu! turwan' ainoa -----« 83
lEsu! tähden' kuollut ratk' - - - - 167
lEsuxen kuollust' suurimman - - - , 82
lEsuxen sydämeni - - - .- - . - )i6
lEsuren wcren waatteer' sain . - - - 102
110 taiwaas, Ett' se aiwan .- , 97
lost' armollisin Karitsa - - - - - - 176
losk' mun mieldän' walmistais - - - 168
Jos tundisit, o ihminen ----- 28
Jumalan kallis karitsa - - - « - -

Jumalanne kansa ratk' ,-,-,- 70

Kaitse, Paimen, lambait' nijtä - - - i63
Karitsaa katso, sieluisen' - - - - - 222
Karitsa! armon lähde ------ iB4
Karitsa haawoitettu - - , - - , , ,05
Karitsan haawoitetun - - - - - - 221
Karitsan'! wcriylkäni ---<-, 165
Karitsan wirttä laulakam - - - - - 196
Karitsa ratk' armollinen - - - - - i5B
Kaswojas suo mun katsell' jo - - - - 42
Kats'! kuinga rakkaudest' - - - - - 32
Kax' Käskyy' ylimmäistä - - - - - 126
Kenestä sull' niin paljo waiwaa oli - - 85

huonomb' kylmemb' minua - - 24
Keng' liikkuis, lEsu! hiljemmin - - - 22
Keng' on niin rakas, misän - - - - i3i
Kiitos HERrall' riemullinen - - - - igB
Kiitos, ICsu makia » - - - > ' 2«4

Bb Kii«
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Kiitosta, sielun', HERrall' tuo - - . iq4
Koffa minun tcliwaalleni --«,., 26
Koff' joku itsens syndisex' - « - « , 123
Koff' pugull' puet minun - « . , , 5;
Koff' tulee onnellinen -'-,,, 21a
Kuing', lEsu, sinua kiitän - - . -10a
Kuing' kauwan pimiäsä wiel' - - , . 35
Kuin's lEsu! uffos omanani pysyt < - io4
Kyhkyisen kuin on lendän' - - - - 126
Kylkphaawas meille lainaa , , - « i3g

Lujana pysyy sana -,-«,-, 45
Lähestyn, lEsu! sinua - , , . » - 170

Maa katso, HERran käsi nyt - - , g8
Maan pääll' on tapahtunut wain - , 61
Maan tomust' nouse pois ----- 223
MeiU' synnyt Lapsi, Poik' on annett' meille 58
Mik' on se rakas sydän ----- 80
Minä mulda kuria ------- 3a
Mist' sellaist' armast' toista saamm' - - 8
Mitä täsä nyt saan nähdä - - - - 92
Mix' järjen orja, waiwaat - - , . n3
Mix' murehdit, minun sielun', niin , , i43
Mix' sielun' niin raskaasti murehdit - - 3o
Mix' unees am' jäät ----,- i
Mua lEsu! pyhit'sielus kautt' , - - i4g
Ma, Pyhä Hengi! pyhitä , - , « 181
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Mua salli, lEsu! etees langemchan - 44
Mm synnis synnytettiin - - - - - 1,5
Muist' seurakundaas, HERra - - - ,45
Mull' lEsu! siunaurex' ----- 5^
Mull'olet lEsuxeni - - - - - - i4B
Mull' olet kaikkein suloisin - - - , 68
Mull' olit, lEsu! suon' ----- I^o
Mun heikkouden' päälle ----- 18
Mun lEsuren', kuin olet wien' - , « iga
Mun Jumalani leppyinen - - - - -2»
Mun sydämeni owcn päälle - - - - 189
Mun wclkan' suur' on aiwan - - , « 187
Mun ylkäni haawoitett', weristett' juur' - iZZ

Niin olen siis jo wihdoin sain - - , i,c>

Niin on siis woitollisest' ----- 8g
Niins', taiwaan kirkas walo - - - - 217
Niist' lEsu! kiitos sull' ----- 73
Nyt hiljaisudell' ratki ------ 2i5
Nyt hywin on, kuin jouduin heränncri - 129
Nyt, lEsu! sydämeni ------ 76
Nyt, mielen', ala hajonnu - « - - 6g
Nyt nöyrast', lEsu lcppiäs - - - . 21

Nyt tutkimaan, o syndinen - - - - 65
Nyt ylös ota lemmcsa ------ 214
Naita meidän tulee tehd' -.--,, i, 4
Näkematä ustoo' ain' ------ i.^-?
Näyt' itses, lEfu-ceni - - - - - <56

Vb 2 O.
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D aika ajoist'kaikist'suloisin juur' - - 220
O lEsu! huonesani ------

O lEsu! joka kuolit ------ 34
O lEsu! joka karstit monen waiwan - 78
D lEsu! itse elämä - - - - - - ,-1

O lEsu! kuinga haawas - - -> - - i3c>
D lEsu! kuin mua rakastat - - - - ,66
D lEsu! kuin syndeini edest' ----- i^6
O ICsu! kärmeen pään - - - - - igs
O lEsu! lähet' MAwa - - - , -

O lEsu! minun kruununi - - - - 56
O lEsu! opet' minua - - - - - - 179
O lEsu! puoleen' katsahd' tänn' - - 33
D lEsu! rakkain kaunein, ratk' maan päällä 106
D lEsu! sydämeeni tänn' - - - - i5?
O lEsu! ustos kansas Wnn'- - - - 128
D IGsu! wahwist' minua - - - -19Z
O lEsu! Wapahtajam - ----- isa
O lEsu! Wcri-rMni - - - - - - 175
O lEsu! yxin weres pääll' - - - - 112
O ihmellinen Karitsa ------ 124
O ihmettä taiwahas suurt' ylhäll' - - sc>
D Isä rakkauves jaa ------ 65
D Karitsa! kuin tähtemme - - - - 186
O Karitsa! kuin weres annoit wuotaa - 168
O Karitsa ratk' makin ----- 107
D korkein paimen sieluen - - - - - 162
O kowa sydändäni - ------ i5
D Klimngas Kuliingasten - - - - , 62
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D kuollo kuin mull' helpon tuot - - -21K
Dlen synnin ansas ------- i3
O rakkauttas, Christe - - - - - - 72
O sielu joka mielisit ------ 2»

D sielu, jong' wicl' murhe mieldä painaa 29
D sielun Armas! kuin armahdit päällem 147
O Sion armas wuori tääll' - - - - 55
D syndinen kuin tohdit tääll'- - - - 2

Pakahda hartaast' itkemään - - - - 71
Peura janoisansa ------- 37
Pitäkö, lEsu! rauta -'----- 19
Pois te murhen ajaturet - - - - - i44
Pyhä Hengi! ufloo' lain' ----- 174
Päiwäst' tast'sua lEsu kiitän - -.- 2,3

Ristiin-naulittu lEsu! sinun päälles - - isg
Ristin päälle itsiäns ------ 99
Ristis kaikkiin hywä on - - - - - 87

Saronin olen kukkainen - - - - - 43
Se kuin ICsust' ja ristiäns - - - - 3i
Se sielu siunatt'lienee - - - - - - 119
Sielu, joka lepoo ain' - - - - - - 120

Sielun'/ katso ihmistä ------ 90
Siit' ast'kuin, lEsu! ensin tääll' - - 23
Siit' ole lEsu! kiitetty ----- 66
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Soikon ilo-wirtemme - , , - - , 200
Sua lEsu kallis! kiitän ----- ,«2

Sua lEsu! nähdä kryydimaas - - -

Sua, Sangar'! kiitän alat' - - - - 201
Suld', lEsu! armoo anoa - - , 15
Sull', HENra! kiitos aina - , - - 203
Sull', lEsu, kunnia ---«,-

Sull'kiitos, lEsuremme - - - - « 202
Sull' kiitos, Jumalani, Ett' rauhas- 206
Sull' kiitos Jumalani! Jo pukuimeni - 134
Sull' kiitos, kuin mun kuollost' päästit 86
Sull' sydämeni templin täs' - - - - 182
Suloisen sanan saatatte ----- 60
Suloisesi', lEsu! makia! ----- 49
Sun armoos jota halajan - - - - 47
Sun nimees purjehtiaxeni - - - - - 191.
Sun rindas, sielu! awaja - - - - 57
Sun Wapahtajaas kiit' sieluni - - - - 205
Sun wcres, lEsu armias ----- 77
Sun wertas, lEsu! tääll' - - - - iB3
Sun wertas rukoilen, mun Wapahtajcm' g3
Suo mun, lEsu armollinen - - - - i8«
Syndisex' itseni ------«- 12

Sywvvdest' minun ääneni - - - « n

Te joild' ZEsuren weri täall' - - - 54
Tygöni sinuas wedä ------ 38
Tähtemme kowin waiwattu - - - -
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Unestas heraa, sielu, iluastä - « . - 4
Ustallusta HERran puoleen - - - - i4i»

Waiwaisten turwa ainoo' ratk' - - - i53
Wapahtaja laupias - - - - - - - i54
Vapahtajani leppiäs ------ 102
Vapahtaja taiwaas - - - - - - 53
Werees oikein wajottuan' ----- 5»
Woi kuing' monellaiset juonet - , - 17
Woiton Sangar' woimallinen - - - i64

Ma, sielu raukka, kysyn ----- 6
Ylistett' ole rakkaasta neuwostas - - - 81
Ylistän', lEsu! haawojas ----- 74
W' armo-paiwä loppui taas - - - - 216
W'paiwä toisen paäll' - - - - «212

Yön majast' kaunistuxell' uudell' - - - 208
Vö nyt edes meni - - - - - - - 210

Vö on nyt edes mennyt ----- 207

Hlä zuoxe rohkiasti ------- 5
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