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Yhdelle Jumaliselle Sielulle

AysMise,? alinol.ma Rucouxls.
Ensimmäinen wirsi.

W.c. O lEsu Christ fa autudcn,c.
toiwas mun lEsuxen, Lohdut mi-

nua Ansios wuimal, Sill Mostxen Laki
mu» runnellut on, Ia kypnelell täyttänyt

silmän, Ah! armahda lEsu myös mallmanpääl,
Cuin nnnua rundele auluden tiel,la sano: j»
lEsus sun hyljms.

2.llkewil silmil mailmaan tulin, Waan cos-can ujt wahwistuin ajas, Nijn mailman canstasynnis juoxin, Ennen cuin tundoni herais, wast,
udejtmun täyty lapser tulla. Jos tahdon mun
lEjuren lapsi olla. Ia seurata Caritzat ijan.

3, Laina O lEsu! mull kärsimystä, Ettän tä-
män elämän ehlon, Woittaisincaicki munwihol-llsen, Nnncum yx wäkewä Sangar, Ett' coscantääll' taistellut wijnamäes. Sitt weisata saisinCarihan häis, lEsuxcl mun eloni HERral.järjestys armon ajas, On huchcas elämäkerta, Ahdistettuin sieluin lepossa On
lEsuxen Meren wirla, Jos mailma wiha, kyll
lEsus autta, Mä rucoilen Isä am Pojan
«autta. Hän on ain ainoa apun.

s.Salemin Caupung joc' ylhäl ombi, Mun
sielun riemulla täyttä, Ia lEsuxen Weri myös
Golgathasa,Mun sielun melasta päästä, Wan-

AurinZolEsu Cdrist, Mästison nyt
Murhen kyynelis,Aut' Ansiosi mrwaan aina.
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6. Belialin osat mun lEsuM On ymbärinb
kiedonut täällä, Hän pilcattin mailmald nijncuin
mekin, päiminä maan päällä. Waan
rojca mun lEsuxen duomiol tule, Silloin mond
sielu kyll wapise, lotc'raadel onlEsuxen lambM,

7.0 lihanatwuodttja armo.paiwat, Cosc lE-
suxen pijnaa taa! tutkin, O! ihanat mijcotja aueuat
hetket, Cosc Caritzun ristiä muistin, Ne hetket
mi.n eteeni awais taiwan, Ne licwitit sielun wai-
kian waiwan, lost Emanuel sua kiitän.

'

8. lEsuxen wcrisen Faanan alla, Ma' itzcn
nylcohvastans annan, Iahänen laupian caswons
eteen, Mun puutoxen ajcanans cannan, O!IE»su suloinen- Ylkamiehen, Lohdut mun suruincN
sydämmen, Nail wijmcisill mailman hctkil.

9, Ma ett lEsus on luwan tulla, Duo-
migeman coco maan piiri, Hän andapi cullcngin
töidens jalkcn, Ia lapsens riemulla täyttä, Ah!
lEiu suloinen Armon Isä, Minulle heicolle
lvoimaa lisä, Ett' Tahtos tekisin aina.

10. Te woimlm Engelit elämäin maal,fla
palwelemaisel Hcnaet.s Te suloiset ihmisien War-
tiat, lotc Caritzal kijtosia laulat, Olcat mun
Leitzajcm synnin mnasa,Ett' ijät'sitt tai"
wasa, Ain Handa kijttää saisin.

on kirjoittanut ,<Tuing'
taiwan talosa ombi,luurkircas paisieja riemun me-
no, Nijl autuil osittui! maasia: Tämän näklffmui-
nen myös Slcphan maina, Cosc ludan Cansa
händ kiwil surma, Nijn taiwas leimahti awoi.

12. Xystus yx Kircon Opettaja, Hän taiw an
ilosta puhu, Ia cuinga ne walilut sielut siellä.

*Matth.i?.: 41 f i- 14:.§ Pj9>: ii. **Hc 4:
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G Jumalan kijtoxcen suutu. NytChrlsiichttackae
mä muistutan teit, Ett' rucoilctt' lEfust, cuiw
muistan on mcit, Eojc cdcsiäm risiisä ripp ii

13. Amos, HERran Pwpheta sano: Ett
Dawidinchuu!ic ja maja, § ylösrafttan niin
cuin enneng;Nc meidän sielumme omat, lotcA-
damis langcn on caicki täällä, Nalt lEsus
rakensi ristin päällä, Ia lepytti. Isa nömhcur.

14. Elias ollcsans täsä elos On wacciM'
sydämell rucoill: Ah! catzocat Taiwan wcsi-lah-
teit, Hän ilmasi juoxemasi csii, Wiel-lulisill
Waunuill läfi lääldä, CosttcmMattin Taiawa
seen eläwaldä; Nain Rueous hedelmän cnnda

is. Nainin §§L<stcn kyyuelden-wirsi, OnIE-»
xell kclwannut aiwan. Rucouxcn cautta mccaic«
ki woitam, Mit' ikänans nimitlä -taitan: Ru-
cous tuo meil uudet Taiwat, Ruco.us licwtttää
caicki wcnwat! Sijs rucoileam ahkerasi aina.

i6.Näm nöyrä rucous HErran edes On woima
ja hedelmit' Moses hän muinennijncau-'
wan rucoill,Ett' wasyi jalangcis maahan, Hänru-
coilnijn cauwan ett'!angeis macchamNijn
susi rucoildaman, Sitt'wasia on rucouscuultu.

1?. Ei st ol' nijn kemia autuax tulla, Cuiu
muutamat puhumat sijtä, Wanhurfcaswapifte/
armon lijtos, Ett' usiasii horjah talchto. Jos
jocu Mll pahasa yhdengin heckell
paiglEsusta, Ntjn Engclit itkcmätTaiwaas.

18. Nicodemus f lESllxeld kysyi muinen,
Misa autuus ja elämä seiso? Kaändyy ja palat
hänen lEsus kasti, Ia lapsexj jällens lulla'
Ei tahdo nyt cucan lapsi öila, Waun cait>ll
on mieli autuax tulla, Ah-ei.'ilman patannust

Ta
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,9. olla,silllEsuson
Nrckana siellä,Waan meng3nen'ft jocainenyrtilar-
haan, jasitten Golgatan wuorel.Mäymmärrän su«
run ja murhen päiwäl, Joiden läpitz Jumalan
lapset käymät, Slsäll'lsän Cunnian Taiwaan.

20. Vx Eremili on myös nähnyt, Cuing'yh<
tenhetken'ja tttman.Colmkymmend'tuhat ihmisten
sielu On HERran duomioll tullut. loist caxl
sielu waan autuax tuli, Muut caick sc-dotuxcn
duomion euuUt, Ia syscittin cuoleman cuoppan.

2l.Taiwallinen Isä mun cunnian HErr,,Mä
duomul tay mun kantzan,stll'sinua palwelen tästälä-
hin S.toltl muull auluden ansain'. Mä itken hui-
kW nyt Jeremian cantza: Ah! lEm.AH! lEsu
Nyt armois ota,; lopelwosta ratki raukeen.

22. Naretöin on Sun laupiudes. O! lEsu
Cunnian DErra; S<s Woiton Ruhtinas Is«
«clis, Elk syndiseteä Sull kclpa. Nain Chri-
Myt rackat on lEsus huutan: Tulcat nyt sisälle
Waldacundaan, loc' walmistttton catuwil sieluil.

23. Sentähden mahdamme rohkiastsljs Armo»
Isiuimes lygö käydä, Sä Elämän Tie lEsu
Christ, Cuinsy ndimeaick maxoil täällä, Ah!
ouxem ehdi rucoilem wissist, Mä luowu meist
fuurist syndisist. Waan saata Caanan Maalle,

24. Evangeliumin zsaarnanlcautta Me periä tai<
dammeTaiwan; Aut lEsu <tpääsistmLainal<
d«/ loca melt peljattäalw.:», SIN uuoruden sonnit
meill mckstos owat, Waan cuitengin lEsuxen
Weri,Haawat, Meit' nijstä pelasta taitaa.

2s. Nyttäfa mun silun armon tilas. Ma lEsu,
M Cuolemaan turmaan;Ei mual apu eiklohdu-
tusta , Ehken'mäwieltotiscst usco;Se epäusco mix

mi-
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minua walwat.Slll'caluwaln sieluin on Isä Tal-
lvaas. Ah! lEsu mun usconi wahwist.

26. EI ole nyt kyynelet silmis enä, Ne lE-sus on Wcrelläns muuitan, Nyt liancaickiser
riemu-wljnax. Euin luwan on omasta suustans:
Ett' udefa Salemin Caupungisa, Hän lahlop,
kyynclet ilor muutta. Ia caicki ne pojes pyhki.

27. Golgathas lEsus mun wisseytti, Ett'
synnin melasta pääsin. Aut' lEsu ett' eläisin
tahlos jälken, Mun elon ehtoon asti, Ett' euol«
lon cautt' culkisin cunnia-siaan, Mun Talwalll-sen Isänmaahan! Sitä nöyräsi rucoilen Sulda.

28. Riemusi ja tulewastTaiwan ilost Märatki
riemuita mahdan. Tääl häwäistyst, pilckaa, mä
kärsin paljo, Waan sielun siell'eunnias hohta;

, MälEsustaktjtän silt harpu kädcs.Ehk' halpa kyll
olen mailman edes: Näin Jumal omians corja.

29»Basunan äänen me caickicuulcm,Eosc'HCrs
ran Duomioll tullun, Ne walitut oikiall' puolell'
Isän Sitt' Palmu fäsisä seiso, O! ihanat ih«
mlsten Lapsi wainat, Euing' caunist te täsä nyt
laulaa taidatt', luur hcltäll uusill kielill,

30. Mä Halleluja weisat mahdan, Nyt lcknH
autuden päiwän, Sill lEsus mun ruockij ain
taiwan mannall, jasyndini ander anda, Sijs NitoS
sull suloinen sielun Z)!kä,loca ett minua coscan hyl«
ka. Waan wahwistat Elämän Leiwäll. Amen.

loinen Nlirsi.
Waroitus ahlerutccn, (wijmeisinn Ihmisen Poian päi<

winä) uston ia rackauden harjsittamises».
c. Ab! surutöin coscas synnistä la«kat, «. ,

3Hh! noscat sielut ylös synnin suosta; Ei sll-
lä tawall taiwan tietä juosta Ab noscat!

nostat! aica onio tuli; Wai etkös tahdo nyt^
käyn synnill cuoll. 2. IE-



L.lEsuren Cuollo ei o!' hyödyllinen, Mncau-wan cuin sun miclcs luonollinen Snnie lann' ainasua raatele, Jos ett sä hartast armo. etzeile.
3. Ah! sielu parca lampus on jo sammun, Elleisa wirco uuteen hengen haluun, Waan miclellas

kyll aina etzeilet, mist jongun waärauilon loytchut^
4. Ia sinä mucka olet wiclä perät luuronduwai-

nen, ellei HErra hcrät, Ia pcljat sinu oikein waK
woman, Chlistujia BclicM eroiltaman.

5. Ehkä su!l myöskin jocu walo olis, Nijn et sä
cuileng coco armo cmois.luur sulasi
ran lEsurcn, longlahdcns mones sitcis pysynet.

6. Ma rucoilen sinua HErra lEsu, Ah!, ar-
mahd',walais, misa' oikial nisut Olle, sun callist sie-
men pellustas, Ah! catzahd' cuiteng wiheljaisyttä.

,7. Kyynclls lEsu cdesas nyt seison; Armahd'
sicluan.cuin mones reisus Waclda, ilman yhlan
totuutta. Ah lEsu! lEsu minu wirwota.

8. Catz ettti HErran petco sulda puutu, Cost ch
fä itzecs wiclä perät suutu,Ett' wauha perind' ma-
caa Se saastuttaa caick sielun ytimen.

9. Muu joca harlast lEsust aina etzi, ja lähte
ulos penseyden pätzist, Se ombi HERran zascn
tlawa, Se hywin elamans on paattawä.

10 Se wijmein iloon wledan
cuin yx wijsasNctzykainen,long lampu mmlmas
on palanut, G coscmi silmääns uneen painanut.

ii. Ccn"o jos waattes omat puhdifietut, Ca-
rlhan Wcrcsfaina uudistetut? Se oxa tuore wu-
napuusa sn. pyri ettts lang'cuolloon.

12.Tu!' lEsu § wökcwydcS cantza, Tul'
wcas Vlka sinun duomios cansta, Ahcuule lcuule
suuri Jumala, Ah! ole nytkin wiclä Auttaja.

, 13. Ab!
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13 Ah! wMs ymmärryxen Zss myös mielen.
Ah! perca sydämen jn cima kielen, Sun Nimeäs
nin ccnkiskijltäman, Ah! auta ett jo alan liittämän,

l4. lEsurcn mlo kenen malmin löytä? Ah! sielu'
älä enäwclca täytä, waanrucoil hartast waliztustc.
Ml', Ilman sun sydämmes ci coscan muut.

15. Ah lEsu! lEsu herat mu waftudcst.jaan-
nawalo suuresi uudcst, Aul cttcn enä langels
sinustpois, Wamiclt' ainsiclunsinusiwoimanjois.

i6.'Tu!lEftl nyt myös herättämään caicki, Iawalwomahan ycrätctyiwaadiTäytäSun salis jou<
«N walitM; Woi! etttn nytkän wiclä taida tull,

i?.Sun tygös lEsu,rackaudes uudes,laha-
lat'sinu hengen palawudrs;Manhan senlähden caicki
järjen ryö, Sun armos tähden cu«onans-ny'lyö.

18>Ia walais silmän walo! aiwansu nytkin wiclä äändän cuuldcl, cul wäkewydcs cans-
'sa, Deil lyö: Ott' näkisit cuing pimiä ombi yö,

'9<SysHErm minuwahwanpidä aina,Etten
elämän ma fynnill' laina. Ah! lEsumahVistha-waan loppuun ast, Ett pelasittUr tUlsin cuolcmast.

20.AH!cuingasuuri ilo taiwas liene, Gk'seha-
luan sinne nytkqn wiene, Ah! lEstl auta pijnas
tähden nyt, Ellen tästedes cna Sieluatt myy,

Colmas N)irll.
- W. c. L,ijcstt <rkgell/ ?»..

Mrmo ma' nyt kerjälen, EllaWnas Merinen,
Wois mun surkian puhdista; Ei coscan omast

ansiosta.
2. Costa Hengi sammu po!s, Silloin paha

luond' olis Walmis surman MaiMn, Car.
wan makiax tekemään. *

, Z.
*Esai. z, 2V.



3 Mä macan nyt synnisä, Hengelllsts luollosa,
Ah! en lEsu hellitä, lEsu! lEsu lämmitä.

4. lEsu rewi ytimen, Kynnä kylmck sydämen,
Saataautuaxsynneisiän,Wcres woima anna tänn.

f. Pijrit sielun armollas, Hengen haluun moi-
mallas. Cadonnutla lammasta Etzi ylös korweska.

6. Wedä ylös syndisit, Langennutta Zionit
Raken, sanas nesiellä, Etten pyydais estellä^

7.El ol' omahurscaus. Coscan synnisi pelastus,
Palcka ombi cadotus, Synnin lähden hirmuisus.

B.lEju armahdsyndista.lEsu rueoil edestän,
Vyhäs^engi,lEsuChrist,Pelastsynninßabclist.

y. lEsu cuorman kewitä, Paha tundon selitä,
Weres woimaa nyt halan, suo ettän täst wielpalan.

,o. Suo Sun Uscos käsitän, Hengen wa»
los omistan: Tunnon haawat parataan, Cosc'
lEsus kasiletän.

ii. Zion waikiast walitta, Ellei Armo hal»litzt; Surkia ombl tilan myös, Ellen ole ar«
mon työs.

,2. Uusi luondo Chrisiures, Uudtsa cuuliais
sudes, Löyly Hengen walo uus, Waan ei jär-
ftn secoitus.

iz. Ilman Isän f wetämist, Ei ole odot,
lamist, Osallisutl' lESUfts, Ei rawindol
Sielulles

,4. Amm! Kijtos loppumat, Cunnia suurl
«aucomat, § minua armahda, El-
len Sieluan' cadota.

*Luc.ll:lB. tloh-6:44- tMatlh.lz^H.


