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Präntätty Christ. Evert Barckin tykönä.

Ensimmäinen.
W. k. Ma nukun

haawoin Christuxen

M

kiitos olkohon Alai'
Rantsall'
on,
rastettu
Ia hinnan ijät' kelpaaman,

edest' kaiken maailman.
2. Se werens synnist' puhdistaa, Kuin
wuosi wiidest' haawasta; Täs' synnin maxo
kullainen, Dt' wastan waan o syndinen!
3. Hänen werens se kulta on, Kuin
tuottaa Isan suosion; Hän meitä rakastarens ott', Sill' Poikans saalis olemm'
Maxoi

tott'.
4. Se sinun wijoist' pelastaa, Saatana wastaan puollustaa. Pes itzes weres'
Karitzan,, Niin sull' on puku taiwahan.
5." Sill' pukull' käyt sä taiwaseen, Pyhäin kanha, iloiseen; Siell' haawans paljon maxanee, Autuwas niisä löytynee.
6. Wiel' ne nyt auki seisoivat, Niis
tallit lampaat makaamat; Wiel' sullekin
on sia jään', Joudu maan lähteen tygö

tään.

Weri kuin wuosi kiwun, kanh' lesuxest' ristiis' ripuisans, On kelwann' kelpaa, edestän' Mun, sinun, kaikken ihmisten.
8. Nyt kiitos kunnia totudes' Olkoon
7.

edest' rakkaudes, Sun waiwas, tustas,
kuolemas. Täs' olen lesu omanas'.
9. Niin olen ijät' omanas' Sä olet
myös mun uston kansi': Sinusa ijankaik-

kisest' Tott' rauha nautin riemuisesi'.
Toinen.

4V
1.

W. k. lesu elon autudcni, x.

lesus meild' ei

muuta etzi, Kuin

waan paljaat sydämemm' Hänen

suuren

waiwans wuoxi, Hänen omans tott'olemm'.
Hän on meidän lunastanut, Edestämme
sapen'juonut: Surkijasti ristis' näin Kuol-

lut Karitz' wijatoin.
2. Ylkä ombi lesu rakas: Muut ei
meit' niin rakasta: Läsn' on meit' ain jokapaika', Kaikest pahast' pelastaa. Ei
meit' tahdo enä jättää; Mutta morsiamerens ottaa. Hän on rakkaudemme,
Kost' on oma Ylkämme.
Z. Yljän sydän, Yljän halu, lesuxella meihin on; Köyhää morsiant' aina
taluu, Suloisudes' werraton. Armosans
meit muisteleepi, Niin kuin Paimen holhoilepi.
lesu, lesu, olet mun! Minä

kuolos kautta
4.

tinen

sun.

Morsian on kyll' surkia,

ja

nurja Syn-

saastainen, Ikkiä, alastoin ja turja, Häpiän, pilkan alainen; luur' sen
laisna wastan ottaa lesus hänen, ja Hall'
tuotta Peson sielus' ruumisa, Dman we-

rens wirrasa.

Tällä omall' ansiollans' Morsiamens' puettaa, Joka alastomuudellans'
Waiwattiin, Hän werhottaa. Morsian
näkee Uljän tämän, Niin myös alkuns
kyljest' hänen, Weisaa: Mull on Sulhainen, Walkija ja punainen.
5.

6. Monest' tuhanest' kyll tutaan Minun walci' Vstäwän'; Häneen minä itzen'
luotan, Niin kuin
pitäwään. lewalitut
mull' otolliser'
On
sureni
huulet
tullet, Muotons mun niin iloita, Ett,
woin muut kaikk' unhottaa.

sanans

7. lesu nyt
pysyn alallans,

omas
sun
Sydämen

olen, Sinus'
sun' altiix' pa-

nen, Sinä pidät murheen kantz'; Sinä tuskat kowat kärsit, Ettäs sydämmeni saisit,
Sen sull annan kokonans, Pidä ijät' o-

manas!
8. Rakkaan' pidä minun tallell', Six'
kuin häihin kutsutaan, loisa sinun ijät'
palwell', Rinnoillas myös olla
Siellä sinull' kiitost' laulan, Wanhain, nuorien kansia pauhaan. Ennen nyt jo ilditzen, Kohta waiwoist' pääftäxen'.

saan.

Kolmas.
-/

W. k. Koko mailm' iloit'

Voimallisin
Jalopeura ludahast'!
mjekkas

angar'.

Ett'

oikjax'

sun

ainoax'.

Astu

mahtaa

woiton Sangar'!
Wyölles wyötö
edes taiwahast;

lumalax' Mailina nätis

Z. Ah kuing' aiwan hitaisesti Maan
pääll' armo-tekos käy. Wähin osa armoo
etzii, Surimmall' ei huolta näy. Maailm'

pilkaa

Christusta lesust' Nazarenusta.

3. Kylwajäl! katz', -tukahtuupi Siemen
orjantappuroist') Winamäkes turmelluupi,
Dhdakcista katkeroist' Siemen jalwoill' tallataan, Ennen kuin on itää saan'.
4. Tämän näjet Herra juuri, Taidat
kuiteng' waiketa. Paha tulee häijyp suuri:
Wallattomus kukoistaa. Christuxesta yökä-

tään, Waikk' hänt seurois häwetään.
5. Jos sä Herra kauwan sallit Kansois'
nämät riehunut, Pelken ettäs wähät saaliit, Waiwais edest' wihdoin saat. longas
ostit, myyt' on M' Wanhan Herran mallan all.
6. Ah! siis maan pääll' alas astu! Niin
kuin woiton ruhtinas, Joka olet asetettu
Wapahtajar mailmas'waadi hinta kuollostas, Weren wuodatuxestas.
7. Dsot itzes siinä muodos, losas olit
werises; Woita kaikki sanos walos. Nuolilla räkkawudes. Että joukion etzisit, Itkull rauhaa, kerjäisit.
8. Herra! wastaanseisojita, Laille kowawoita, M'ta
korwaisii. KehoitUxill'
weresas,
Armo-Kirjan
Krrhalull' ottaisi
/

joitetun ristisäs.
9. Huulistas ann' runsaasi' wuotaa
Ewangelium rauhastas Kosta Moses Hu-,
mun tuotta, Weres sia walmistais) Koht

Johannes huutaa ann: Karitzaa katz Ju-

malan !

Afleles aUn' lihawutta Tiukku, saEttä sielut makeutta Maiwoimasta,
nas
weres
mehusta Räkkaudes särkeköön,
stais
Laisas meitä pitäköön.
11. Wihi Pappej huutawaisii Rakka10.

udest laumalles; Lähet yhtä puhuwaisii

sanalles. Jalopeura ludawahwista.
staa! Aikomuxestodistajas
12. Heikot
warust Rikkaax
Henges lahjoisa; Ann he räkkaudes halust'
Seisoo wahwan waiwoisa, lotk ei hakeis
rauhaansa Puhuis ylitz uflonsa.
Mä

tarkoj

Te kuin elon löynneet werest, KaritlaulakaatWuodatetun weren edest'.
zalle
Alkäät Vapahtasaattakat,
Saalit häNell'
13.

jasta Ujoruko todistaa.
14. Weri Yllään ylistäkaät, Tyttäret
kaikk Salemin; SiU jos te waan olett
mykät, Niin sitt huutaa kiwetkin. Alkäät
uutta weisua Kostan suoko wanhata.
'

Neljäs.
W. k. Up Guds barn och er nu glader oc.
1. Iloitkaa Jumalan lapset! Kuulkat:,:
ludaan Ruhtinast! Meidän Kuningamme
tulee Wiemmaän:,:Morsiant' kotia. Babeil.
häpias salast'
sinun peljat' täytyy; Sill
löytyy, Ia
syntis ilmestyy; loill on'

Jumal'

sun
hawäisty.

sun

Halleluja:,:

Hurs-

kaikk

te,

Pian häihin tulla
saatte. 110 suuri teillä lienee! lesus :,::,:

kaat

On kuin teitä wienee.
2. En me saa nyt olla äänet': Waan
am' :,::,: Äänennn' korotta; Kunnjoittakamm' meidän Ulkääm', Kuin meit' :,:

Osti lunasti: Weisatkamme kiitost' hanell,

Seka sydämmell' ett kielell'; Hän on ankunnijan, Kuin pääst' sjteist mailman Halleluja :,: Hurskaat kaikk te )c.
3. Walkia, punainen ja walitt' ombi :,: Meidän ystäroämm'. Kadonneet
kaikk hänes' taitaa Tulla :,: Uudest' syntymään Isän wihan tulen edes' Hänen
ruumins hikoil' weres' Jumalan sä Karitza Tapetun ristin puusa. Halleluja :,:
Hurstat kaikk' te ?c.
4. Mjät pian saapi perii Walkjat
waatteet :,: lesuxen Morsian, longa täh-

sainn'

"

den Män weri Wuosi :,: Ansaitze kunnian. Morsian sitte wiedän iloon, Rakennetuun Taiwaan taloon, Kus' on walo
puhtaus, 110, suuri suloisus. Kaikk' siis
hurflaat:,: Iloitkaat te Sillä kohta. Ylkää tulee. Noflaat wiisat, olkaat walM
paat, Walmit lamput :,: lesus tulee.
»

