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Ensimmäinen.
W. k. Ole sielun iloinen

«.'

(arki

wangix ottakam', Pyhää Henkee anokam', Joka oikein opetta
Isää, Poikaa tunkemaan.v. 2. Ota lesus iloxes Hänen haawans turwares, Hänen werens woimaxes
Ansions myös muurixes.
v. 3. Niin sä kaikis hywin woit, Seka
päiwill' että öill'; Saat myös maata tur-

Hänen armons helmasa.
wasa
v. 4. Waan jos hänen unhotat Dmm

woimis edetzkäyt, Niin sä näännyt, waiwut kans', Hukut myös wiel kokonans.
v. S. Sm' o rakas lesuren! Weda
minun, sydämen, Sido itse sitellä, Rakkaudes ikeellä.
v. 6. Ala orwor armostas, Lester läsnä olostas lätä minua Icsuxen, Rakas

sielun Maisen.

v< 7. Ei nyt mikan tytyta Minun miminust' poikket
ellän' millonkan, Jos
pois, Niin mä kohta kuolen myös.
v. 8. Ihanampaa lesusta Ei ole taiwas eikä maas', Ainoastans, että me Hänen oikein tunnemme.
v. 9. Hän niin mielem hellittä Sydämen myös sulattaa, Että ilo, mielellä
Häneen taitan tytyä.
v. 10. O! sit' suurta etua, Kuin on
meillä altisna lesuresa Christuxes, NM-

sa

_

ast'me ustomme.
v. 11. Uston puutos tekee sen, Ett' me
aina horjumme Mielesämme sinne tänn',

Epailyxen tiellen jääm.
v. 12. Sentään täsa tarwitan lesuxen
pääll' katsoa, Joka uflon uudistaa, Werellänsä puhdistaa.
v. 13. Woi nyt ihme mailma! Kuin
ett usko totuutta, Joka sinun wapahtais,
Autuar' myös tekis kans'.
v. 14. Se on aina mailmas', Jok' ei
ole lesuxes'; Ei woi wälttä syntiä, Waikka waiwaa tuntoa.
v. 15. Hän nyt sinun pelastais Työlaisi ajatuxistas, Murheist' sopimattomist'
Tekis sinun wapax' niisti
v 16. Alkam' enää waiwatko lesust'

odotuMa, Jolta kaikke hywää
ka aikg ainijan.

saam

Jo-

Toi-

Weisataan kuin: Iloitkat Jumalan

Lapset :c.

te hurstat, sangarit, nostat, HuuUlos
taa
lEsu Sota-HERra suur: Taiwas
:,:

ja maa owat weri rustiat, Huokaa :,:
Pyhät itkein juur Wihamiesten joukko
päallem karkaa, Kelwotoin sodast pakenee,
arka, Jättää asens, saalins, hengens,
Wihamies woitta, wie tie, hens: Surkia
suruttomus :,: Herätkäs ylös te Jumalan
lapset, Pukekat Jumalan sota-asct, Kuullat nostat, Sota-torwi pauhaa ja soi:

v.

2.

Nostatat silmänne, katzokat,
Nahkät :,: Sodan merkin jul-

muuttuu,
mutta: Usto
rakkaus puuttuu:
Synnit"'
Armo :,:
paisuttaa, lEsus meidän HERram ristisä rippuu, Weri käsist,
jalwoist ja kyljestä tippuu.
Ach ett Jumalan murhat on: Ehkä, sen kautt on
meill woiton tuon: Werrn sauna:,: Herätkät ylös te:c.
v. 3. Aika on tullut, merkit meill
näyttää, Noffam :,: Sotiin kiiwaileen:
Katz tuolla lEsus sodan täyttää: luoskam :/. Hänen liftpuns alen. Rohkiall
nnelell astukam edes, Hengen walos sotaaset kädes: Lyökäm puolestam wihamiehet
pakoon, Kyll heidän juonens koht jääwat
latoon: Karitza woittaa :,: Herätkät ylös
te Jumalan:c.
v. 4. Uflokam lujast, alas rukoistam,
Waik-

sammuu

Waikka:,: Helwett kuumottaa. "Hwm
kieldäkam, ristim kandakam:
Itzem uhrata. Heikon lihan, Satanan
wiekkan: mailman häijyn, kuin teroittaa
miekan, Walpaus, wiisaus, rukous woittaa: Hiljaisill toiwos armo koittaa; Wäsyncill woima :,: Herätkät ylös te :c.
peri
v. 6. Jos kärsim waiwaa,
taiwaan: Tehkäm :,: Pyhäin hywät
työt: Jos me kuolem niin me woitam:
Elam: Armosta-päiwät ja yöt. Me olem
woittanet kallin kiwen, Sen kansia
net uuden nimen: Me saam syödä taiwan
mannasta, Juoda elämän lähtest runsaasi:
Hekuma taiwan:,: Herätkät ylös te:c.

saam

saan-

:,:
Kirkkaudest Kaupungi uus:
Siell näem Jumalan Majestetins kunnias:
Kohtaa :,: Esi ilmain ihanaisus. Isan
Jumalan waldias istuin, Ijaisest kunniasi
korkiast kirkastun: Kaswoist singoilee armosatet, Sydamest wuotaa rakkauden nestet.
Iloi'n riemu :,: Herätkät ylös te :c.
v. 7. Karitza Sionin wuorell haawois,
Seisoo:,: Kirkastett,siwiä. Pyhäin parwi
palmu käsis, Weisaa:,: Woiton wirsia. Kirkkast kiildäwät walkeis waatteis: Ihastuwat
autuden uusisa ihmeis. lesus itz auringo
elämän lähde, Walaisee, wirwotta ansions
tähden. Isowill autuus:,: Herätkäs ylös
te:c.

Hohta

v. 8. Ach tuota hohtawaa kunnian
kruunu, Jolla:,: Mä koht kruunatan.
Dh ho sit' kiildäwää silkkipuku, losa :,:
Mä myös wihnän, Puetett' wanhurflaun
auringolla. Seison selkian kuunwalolla.
Maistan, katzon suloisutt Herran Joka.
päästi waiwoist kunniaan kerran. Hekumasi juowun, Riemust raukeen, Taas mä
herän wartioisan, Sotiin, woittan
jo

nousen

toiwosan. lEsu herät, lEsu wahwist,

Sotin, woittaan, kruunattaa.

"v

Kolmas.

Wcifataan kuin: N:o 298 O!

hywä Jumalan

?c.

«3!aikk tygöni

tulkat, Paimen paras niin
huutaa: Syndiset kuriat kuulkat, Ett armo mielenne muuttaa. Jos syndi sydänd

kaiwa, Niin kuollon lohduttaa. Ketä tundo oma waiwaa, Sitä weren wirwoittaa.
v. 2. Ei niin suurt syndistä; Ei rietast ilkiätä, Ei kuriaa wiheljäistä: Ei
kuollut pensiata, Ei köyhää saastaista: Ei
tyhjää, paljasta, Ellen mä rakasta, Kuin

ansion' alaista.
v. 3. Ett kuulla äänen' nähden: Ett'
maistaa ristin' waiwat: Ett kärsiä nimen'
tähden. Se awaa armo taiwat, Mir
korja murhehdit, Kost köyhii armahdin,
Waikk

shndis suuret lie. Ne weren' kuin
wie.
wirta
v. 4. Sä köyhin kalkkista, lEsusta
kijta kiiwast, Saat kyllaö armosta, Itz
Waikk

outuun armo-taiwaast. Katz haawan'
»-huutawat, Syndisill lunystust: Wiel we-

»

nn.wUFtawat, Särjetyill wirwoitust.
v. 5. Ach paimen armoinen, Kuinga
laumas lahjoitat, Taäll mannall autuuden, Kaus wedella wirwoitat, Elämän armo lähtest, Mull herkku, puku
Kyllaynnyn autuun lahteist, Sun pöytas
aäres juur.
v. 6. Siis kiitost weisan ain, Sull armias lEsn HC3tran': Ett
sain. Dl' kijtet monin kerran: Sun yaaN>as, werihikes, Sun ristis waiwoisan,
Awatun sydames, Ain muistan murheisan.

suur:

.
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