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Ensimmäinen:
Ah! palaja mun sieluisen, ?c.

Toinen:
Sun wiisas neuwos, Illmala, )c.

Turussa, 1851.
Präntätty I. C. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa.



Im,,sim»tur. Äbo Domkapitel, de» 2 luli 1851.
E»lisst befallning:



Elämästä syllnin niinkuin
oikicm Ripps-lapsen pääomaisuus.

W. k. Nyt on meil' HERran Sabbathi, ,c.

h! palaja mun sieluisen, Paimcnes ty-
kö lEsuksen. Lahd' Isan armoo kiit-

tämään, Hywin käwi suli' tanäpän.
2. Kosk' tnntos-haawas parattiin, Syn-

nit wiell' anteeks' annettiin, Snn rippis
knnli Inmala; Nyt lEsns sna lohduttaa.

3. Se suuri sielun sairaus, Ia tuo-
mion pelwon ankarus, Pakeni, lEsu! ajall'
täll', Kosk' oikein muistin ansios pääll'.

4. Mull' wclkaa, sata leiwiskää, Kyll'
oli HErran edessä, Mutt' hän mun snlast'
armosl'wiel', Johdattaa tahdoi oikiall'tiell'.

5. Ah! lEsu Kriste armahda, Kuink'
sielu luonnon tilassa, On orpo armost' Ju-
malan, Sen olen itse hawait' saan.

6. Niin muinaisina aikoina, Kosk' olin
synnin fankina, Ma ripill' kawin nftin kanss',
Mutt' or)an pelwoss' kotonani'.



7. En tiennyt sielun mnrhcesta, Enk'
uskon salaisuudesta, Mä olin ripilt' pääs-
tyä»', Wiel' pahempi kuin mentyän'.

8. Kosk' turmeluksen hawaissin, Syn-
nin suuren rekisterin, Kats' silloin apu kal»
liks' tul', Ma etsein HErraa itknu suull'.

9. Wihoitett' Jumal' Tcuwaaesa, Haa»
woista tunto waikia, Mont' syntii rnusun
karmaista, Mun tahdoit perät' upottaa.

,0. Kosk' kamppailin wiel' edespäin,
Parannuksen pääll' työtä tein; Niiit sielun
halais ripill' mcnn', Pois kieltää elon entisen.

ii. Mutt' ei wiel' tässä tilassa, Ol'
sielull' yhtään wahwuutta: Hän lnull' ett'
oma walmistus Ol' parannuksen omaisnus.

12. Kosk' kaikki tiloi koetin, Niin ar-
mon walos hawaitsin, Wihdoin lEsukscnhaawoissa Autuaan lcwon ilolla.

,3. Siis tutki mua Inmala, Talla mer-
killiset!' ajalla. Nyt pääsin-päiwa tarjon on,
Ah lEsus tuntoo walaiskoon.

14. Ah! Tule, tule, lEsninen! Waikk'
olen suuri syntinen, Ia minuot' armon lap-
ji tee, Aut' oikein käynen ripille.

'5- Se rippilaps' on oikia, Ia tosinHErran laumasta, lonk' sydän rakkaudes-
ta lEsukscu perään, halajaa.

16. Yks' katumainen syntinen, Hasaasentahden ripill' mcnn', Ett' sielun kuorma
kcwenis, Jota hän kantaa kyynelis.



17. Sydän se huutaa laupiutt', Ia sie-lu halaa woimaa uutt', Ett' tulemissa tus-
kissa, Wois lujast' heukeos' sotia.

'B. Ia etsii sitt' ain edespäin, Inmalanwaldaknutaa nain, Ia jokapäiwän paran-nus, On hänen hywä elons uus.
Se kuin nyt lEsnst' halajaa, Iahauen paällens' rakentaa, Sill' wahwall'aikomisella, Ett' hanaasi' mielest' parata.

20. Hän saa myös HErran armostaNahd' uuden woiman ilolla, Ia wisstyn
anteeks saamisesi', Ett' hän on HCrraanyhdisteet'.

Wiel' hengen todistuksella, Tai syn-
nin päästö lukitaan, Kats näin yks' wieraskamwa, Myös syntins ripis anteeks' saa.

22. Kaikk'synnit HErran kirjasta Poispyhltään nain armossa Eik'ikän enää muis-
teta, Jumalan edess' Taiwaassa.

23. Wiel' sielu uuden uimeu saa, lonk'lEsus kirjaaus kirjoittaa, Tämä on woi»
tett' lammas mcil', lonk' saatan ryöwais
laitumelt'.

24. Tainkaltaisesta muutoksest', Ia sie-lust' ylösheräneest', Kaikk' Taiwaau pyhät
riemuitsee Ia ilo-laulun weisailce.

25. O sitä suurta rattautt' Ia armon
tunuou salaisuutt', Kuin lEsukscs sitt' nau.
tilaan, Kos k' luonto armoks' muutetaan.

26. Mä taidan uskoss' sanoo sen, Ett'



yhten' hetken naulitsen, lEiuksen, ilon suu-
remman, Kuin mailma taitas uskookaan.

27. Katumattomat sydämet, lotk' ei oll'
roiclä palanneet, Ei osaa saa täst' ilosta,
Waan pettää itsens' luulossa.

28. O lEsu! ludaan Leijona, Parann'
wiel' synniöl' sairaita, Taiwaallisl' I>äs
rukoile, Ettei hän meitä hyljäilc.

29. Tee työtä, lEsu, sieluin päall', Ia
wnodat henkes dliy tääll', Sens teet, O
lEsu suloinen! Mitäst' ma heikko epäilen.

Toinen:
Marian Ilmestys-päiwän Weisu.

W. k. O lEsu Christ'! kuin luondom sait ,c.

v. l.

Van »viisas neuwos, Jumala, Mun sielun
ilahultaa: Kosk' istun kuolion marjossa,
Niin sinä armost' lotta, Tuotit meill' hy-
wän sanoman, Jossa sikis Edeswastaajan,
lEsns, Marian kohdus.

2. Tain hywan sa"an saattaja, Gabri-
el Engeli oli, Kuin lähetettiin Taiwaasta.
Ia Nazarcthin tuli, O armoitettu Maria,
Hän puhui armon liitosta, Ia hengellisesi'
ranhaöt'.

Z. Hän pnhui Taiwaan tawalla, Myös
armon walitscmism, O! älä pelkää Maria,



S' armon snuren löysit, lEsus mailman
Messias, Sen Pyhän Hengen awulla, Tä-
napän sikis sinuss'.

4. O mikä ilo Taiwahas, Mahdoi oll'
sinä päiwän, Kosk' Dawidin Huoneen Ku-
ningas, Nyt kuului edes käymän, Taiwaat
sanotaan iloinneen, Niin myös jokaitstn sy-
dämen. Kuin HErraa uskoos' odott'.

5. Sen wanhan Testamentin yön' Tai
kirkas koitto walais, Ia maahan tcloill'
pirun työn, Mont' harrast' sydänt' awais.
Armon lupauksii tutkimaan, Jok' lEsuksest'
on ennustan Wanhassa Testamcntis.

6. Mont' Propheta on odottan, Näh-
dänsä tämän paiwan, Mont' Monarkki!
kans' halajan, Tain ilo ajan perään, Kosk'
lEsus sikis lihassa, Ia poltto-uhri seisah-
taa, Waan ei he sitä saaneet.

7. Meill' lopun ajan asuwill', On lii-
ton arkin awett', Ia lEsus saarnais syn-
tisill' Ia teki ihmett' monell' Mutt' lEsus
tietää sydämet, Kuink' he on HErraa kiit-
tänneet, Sen kalliin walon edest'.

8. Lainn' Pyhä Henkes minulle Kuin
alat muistuttaisi, Mua parannuksen retkelle
Ett'en mä horjahtaisi, Lainn' armos itken
pahuutta» Ia hengellistä laiskuutta», Aut'
wcres armoo kerjään.

9. Ihmisen oma sydän on, Se suurin
wäära Propheta, Niill' jvtk' on tull' syn-
tins tmuohon. Koet' usein opettaa, Kuillk'



sydän pyytää seurata, Tätä katowaist' ma-
ilma, Eiköst' meill' syy ol' itkee.

»o. Sydämen kylmäkiskoisuus, On so,
ta hcnkce »vastaan! Ia luounon wastaha-
koisnus, lonk ylitse itkee mahdan, Aut' et-
tan rupeen tänäpän, Sun tahtos jälken
elämään, O Jumal' minun Linnan.

ii. Ett' pcljätt' HErraa nuoruudest',
On Salamoin,, ncuwo. Auks-huuda lE'
sust' lapsuudcst', Sill' synti meitä wainoo,
Sentähden lEsust' etsikämm', Ett' hän meit'
muistais tänäpän, Tekis meist' liiton-lapset.

12. Nakastakam'siis lEsusta, Sill'nyt
on armon-aika, Wiel' lEsus nytkin kolkut-
taa Ia I<äns tykö huokaa, Ett' langen
Sion palajais, Ia ylkäns tykö kiintttais,
Edestä HCrran »vihan.

13. Taistelkaa! hywät Kristityt Siis
hamaan wcren asti, Te kaitt' kuin olett' he-
ränneet! Sill' lEsus meit' lunasti Werisell'
sodall', arwas pääll', Kuink' paljon wert'
Volgathan mäell', Sun synteis edcst'juoksi.

14. Yks' pito paljaast' merestä, lonk'HErra armost' teki, Syntisen sugun edes-
tä, Niiu tarpeelliseks' näki. Mä »vapisen,
Kosk' tutkin näit', Uuden Testamentin ar-
mo-häit, O suurta armon päiwä!

»5. Nykyiset ajan kyyneleet, lotk' tääl-
lä ajan waiwass, Eht' olisit jokapaiwäiset,
Muutecan riemnks' Taiwaass', Kyll'lEsus
m.uistaa omians, Sekä eläis' että kuoles-sans, Kans' »vihdoin armost' kruunaa.


