




HEnan armo muistutuven kautta,

Christilliset ja Sydammelliset

Rulouxel,
Ripille jaHErranchtolliselle

käydesä,
Nynnä jälkenseurawaisten Wirten kans»
sa, jotka sydämmelisestä rakkaudesta ja sielun
halusta, sen pyhän Kotmeyhteisen Jumalan

kunnjari,ja Uikertaisille wertaisille perään^
ajutuxexi owat kokoon pandut.

>URUSA, Prändätyt Frenckellin Kirjan
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Msimmnm rukous Ripille eli
jännin pästslle mennesä.
Sinä korkeudesa ja Pyhydesa asuwa

ja nukki Alaisemmatkin asiat tieiäwä
ja näkemä Jumala Pyhä Kolminap

en minä taida enga tahdo sinun edesäs
salata minun sijMistä tilaani, jos minä sen
oikein waan edestuoda taidaisin, kuinya mi-
nun tmmeldu luondoni,, mieleni ja ajatuxeni
liikuwat, ja lsndelewät juuri niinkuin akanat
tuulesa, erinomatain silloin, kesta minä, ha-lajaa sinun asuinsiois ja pyhäin kaswois e-
teen Riville tulla. Minun haluni ja tahtonion kM, että minun pidäis se kallis ja kop"
kia asia juuri kohta ja aiwan pian toimitta-man; mutta sinä HERra lEsu! näet ja tje-
dät sen, kuinga hitasti ja Langiasti se käy mi-
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NM pahan sydämeni kantza, M ei minulla
ole nijn kirullista riendämistä sijehen, kuin
minun sieluni Mrwe totisesti suuri on; ja jos
minä wälistä tätä kallista ja korkiaa asiaa,
Rippiä ja pyhää Sakramentiä tahdoisin tut-
kia, niin jota'enämin ja likemmin minä si-
tä pydäisin sisällisesti sielusani tuta ja katzella,
sitä enämmin minun järkeni rupe juonittele-
maan, ja ej tahdo uffon kuuliaisuden alle,
fangixi tulla; mutta ah sinä koko ihmisen su-
kukunnan Lunastaja HENra ICsu! joka olet
lumalalda asetettu sowittajari, :neidän ede-
stämme rukoilin ja wälimies sinun Isäs an-
garan ja wanhurstan wihan ja meidän kaik-
kein syndeimme wälills, .armahda sinuas mi-
nungin päälleni, niin että tämäkin minun
edeskäpmistni, Rippi ja synnin päästö Päiwä-
m, olis yri siunattu otollinen ja autuallinen
päiwä ja aika/ niin että minun rakas
malani ja laupias Isäni, finun ansios täh--den, minun lEluxeni! tahdois minua armah-
ta ja autta,°M minun rastaita ja hirmuin
sia ylitze käynusiäni minulle enää soimata eli
tpgö lukee. Ah rakkain HERra lEsu! mi-
nun Lunastajani, laita ja toimita niin sinun
Isäs edesä milNln asiani, ettei tämä olisi mi-
nulle yri kowa duomio päiwä, mutta yri ar-
mo päiwä, jona minä käyn armo - istuimen e-
teen ja löydän laupiutta niinkuin yju tuhlajci
poika, joka minun Taiwallisen Isäni koniat
armo- ja tawarat kvllä häpiälisesti
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Mlanut olen- Mutta ah kuitengin, minun
lEsuveni, kuhungasta minä menen, sillä si-
nun tygös minä ruitengin pakenen, koffa si-
nulla niin rakas sydän ja ijankaiMsen elä-
män sanat on. Senläbden minä rukoilen,
HERra lEsu, ettäs nytt ja aina olisit mi-
nullengin armollinen ja laupias, koffas wielä
ikää ja armon aikaa suonut olet, ja annaisit,
sinun Pyhän Henges walaisewan armon
kautta, fimm pyhän Sanas olla minun hei-
kon ja epäilewäisen uffoni perusturena, tuke-
na ja turwana, niin että minä sen Sinulda,
HERra lEsu, saadun ja annetun lahjas,
totisesti ustoisin, minun syndeini anderi saa-
misen minulleni tapal)tuneri. la,' HERra
lEsu, sinun weres ja ansios tähden lähetä
myös sinun Pyhä Henges sinun sanas pal-
weljain sydändä ja sielua sillä Taiwallisella
totudella walaisemaan ja sytyttämään. la,
HERra lEsu, sinä ylimmäinen Pappi, awa
sinun Henges woiman kautta tänäkin päi-
wänä, tälläkin erällä ja aina heidän, sinun
siasas seisowaisten palweljoites suu, ja päästä
heidän kielensä side mallallensa sinun Taiwal'
lista totuuttas edestuomaan, niin että sekin
Opettaja kuin nytt puhumaan tulee, hengen
rohkeudesa tahdois M taidais niin puhua mi-
nun sieluni tilan jälken, että hän illman
muodon katzandoo ja mielen noutamista lois,
ja niin liikutais minun omatundooni, etteise jäisi synnin lewosa surutomuden unda ma«
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kamaan; jota unda je jäpi matamaan silloin,
kosta ej wartia sillä painawaisella sinun sa-
nas saumalla ymmärrä sitä nukkunutta he-
Mä. Ah anna HERra lEsu! sinun warti-
villes se armo, että he hengm walosa ym«
märräisit ensin itzestänsä waarin otta ja omaa
tundoonsa koetella, jonga jälken he sitten tai-
valsit laumaa kaita ja sieluta synnin korwe-
sta palautta ja johdatta sille wiherjäiselle nu-
tulle ja sen elämän wesi lähten tygö, sinunpyhän Evangeliumis ja sanas laitumelle, jo-sa se synnin heldeldä Mnytetty ja eryrisä
waelhanut sielu parka, sinun armos pisaroil-
la wirwoteturij tulee. la, HERra lEsu,
winä rukoilen wielä sinua kaikesta sydäme-
stäni, anna kaikille sinun Sanas palweljoille
pri oikia, eläwä ja autuaxi tekewäinen usto
sinun päälles: sillä jollei heissä sitä ole, niin
<j he ainoastans itziänsä hukuta, waan tai-
tamat myös, olla syy sihen, että me samaan
kadotureen tulemme, johonga he itzeuppowat.
la, jos niin tapahtu, että me seuramme hei-
dän epäuskoansa aina hamaan alamaisen hel-
wettin asti, niin he hetwetisä meistä saamat
kaikkein kauhiamman maiwan. Sentähden
HERra lEsu, anna ia lähetä heille ja meil-
le se kallis rukouren Hengi walaisemaan sy-
dämitä, että me molemmin puolin walaisturi
tulisimme, ja rupejsisimme kaikesta sydämestä
rukoilemaan uffoo sinun päälles. HERra
lesu! ripitäsinä itze heitä ja meitä sinun Hen-
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ges kautta,"meidän omisa tunnoisamme, niin
öywiN ennen kuin me kokoon tulemme, kuin
silläkin hetkellä, koffa me sinun Isäs kaswoin
eteen astumme. Ah! malmista meitä sinunarmoos wastan ottamaan: makuuta ja wis-
seytä meitä syndein anderi saamisesta ja ar«
na meidäll niin kiini pitää sinun totisista ar-
mo lupauxistas, ettei perkele, epäusso, syndi,
kotowihollinen, se oma paha si)dän, meitä si-
nusta ja sinun Isäs rakkaudesta ja Pyhän
Hengen yhteydestä ikänäns eroitta saisi. A-
men, Jumala korkiast ylistetty Pyhä Kolmi-
naisus ota otollisen, ja armollisesti kuule
minmWN ja meidän kaikkein waiwajsten syn°
disten Rippi ja muut rukouxemme, Amen.
Toinen Rukous Ripildä palaiteft

eli kotiowldm.
Ylh! minun Jumalani Pyhä Kolminaisus,

lsä, Poika ja Pyhä Hengi, minä kii-
tän, kunnioitan ja ylistän sinua, kaikista mi-
nun sieluni monnista, ettäs minua saastaista,
suuri syndistä epäkchvotoinha armosas ja lau>
pwd.sas kuullut, wastaan ottanut, pesnyt ja
puhdistanut olet, kaikista minun siinneistäni,
niin tietyistä kuin tietämättömistäkin. Nytt
minun Lunastajani rakkain HENra Msu!rukoilen minä sinua, ettäs sinun woimalliftnapus kansia tahdoisit minun tykönäni olla ja
pysyä. Anna sinun rakkat wartioitzewMtA 3 sil-
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siltttäs olla awoi minun ylitzem; zparjele mi-
nua , niinkuin yhtä heikkoo sinun kallisti lu-
nastettua ommsuttas kaikista sielun ja ruu-
min waaroista, sekä näkywäisistä että näky-
mättömistä,, HERra lEsu! ylöspidä minua
silmn armosiis, jä hallitze sinun Pyhällä Hen-gelläs, niin etten minä enä tätä kallista Tai,
wan lahjaa, sinun Hengeldäs waicutettua u-
stoo,poiskado taisi, engä sitä sinun ansios kal-
lista watetta ja autuden hametta pääldäni
pois riisusi, jolla.sinä/HERra lEsu! minun
lahjoittanut ja pukenut olet. Smulle, minun
rakkain Lunastajani! olkon Wos, ettäs olet
ne minun andankt löytää. Anna minun nytt
sinusa niin olla ja pysyä, etten minä ikä-
ncmsä tätä kallista pukua ja kaunista kaapua
kadotaisi ja sinun ansiotas unohdaisi. War-
jele minua, minun rakas Wapabtajani, et-
ten minä sinun köyhä lapsts näitä kalleita
waatteita tahraisi, engä tämän mailman kau-

synnin logasa itziäni rypöisi.
HERra lEsu! pane kätes minun eteeni, et-
ten minä jiehen enä langeisi, engä ko-
stan lukusi. Ah! minun rakas lunmlani ja
laupias Isäni, minun Lunastajani lEsuxe-ni! ja sinä minun Wirwottajam, Lohduttaja-
ni ja Opettajani, sinä Jumalan ja lEsurenhywästi siunattu kallis Pyhä Hengi! Sinä
Jumala korkiasti ylistetty Pchä Kolminai-sus, taluta minua neuwollas ja korja minua
wiimein kunnialla. Kuile tämä minun nöy--
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rä rukoureni lEsuxen Christuxen ja hänen
kalliin, ansions tähden, Amen-

Rolmas Rukous HMRmn Mtol-
liselle mennesa.

lEsu! niinkuin minä näen ja tjh«
dän sen sinun pyhästä sanastas, että si-

nä rakkaudesta olet tullut Taiwasta alas, ja
rakkaudesta olet andanut sinun Henges mei-
dän edestämme kuolemaan; niin minä myös
tiedän, että sinä sinun kuolemas edellä, ja
juuri siinä samasa, kuin sinä meidän täh-
temme syndi- ja wika-uhrixi itzes asetit/ ja
annoit itzes maasta ylettä ristin hirsipuuhun,
rakkaudesta walmistit ja asetit meille ja mi-
nullengin sinun rakkaudes aterjan, sen Py-
hän ja kaliin Ehtollisen Sakramentin, josa si°
nä sääsit sinun ruumiis syödä ja weres juo-
da sinulle muistoxi. HERra lEsu! muistuta
ja opeta sinä itze minua aina tästä asiasta kii-
ni pitämään, johonga ja jota tekemän sinä
myös rakkaudesta meitä kaikia käffet jakutzut,
joidenga joukosa minäkin yxi köyhä ja mah-
dotoin olen nyt aikonut edestulla sinun Py-
hälle Pöydälles. Mutta, minun lEfureni,
minä rukoilen sinua sydämeni pohjasta, roh-
waise sinä minua, ja anna minun tutaxem
sinua ja sinun rakkauttas, niin että minun
sieluni, hengeni, sydämeni ja omatundom si«
nua ja simln pyhää ruumistas jakallista wer-
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tas ussosa nautita, maista ja tuta saisi Ahminun lEsuxeni! anna se armo minulle ta-
pahtua, että minä sinun totisen lupauxes ja
rattaan kästys päälle lapsellisesa ustalluxesa,
lapsellisesa rohkeudet/ lapsellisesa rakkaudesa,
lapsellisesa pnwakaisudesa, lapsellisesa nöyry-
desa.' ja siinä ojkiasl ja totisesa hengellisesa
köyl)>)desa, kokonansa siimn ansios woiman
kautta kaiken tämän tekisin, ilman yhtän
pienindäkän salaista epäilystä, ainoastansa, si-
nun kuolema? ja rakkaudes muistoxi. Ian)ielä rukoilen minä sinulda minun Lunasta-
jani ICsureni, ettäs sinun itze tähtes ja si-
nun oman rakkaudes tähden annaisit minul-
le armostas sen armon, että minä sinun ruu-
miistas/ ja werestäs saisin tuta uuden woiman
sielujani, rakastaisin sinua kaikesta sydämestä-
ni yhdesä oikiasa ja saman uston woi-
malla halullisesti seuraisin sinua ja sinun py-
hiä asteleitas- Anna minulle woimaa sinun
woimas kautta woittaxeni kaikU minun sie-
luni wiholliset. Sinä suuri Sangan soha-sa, sodi sinä minun puolestani ja minun kans-sani kaikkia niitä wastan, kuin pyytämät mi-
nua sinusta eroitta, älä hyljä minua; sillä
jos sinä minun hpljät,' min minä hukun. <Z-
löspidä minua sinun yhdistyxesäs, ja suo mi-
nun alati olla niiden joukosta, joidenga
kantza sins pidät Ehtollista, ja he sinun kans-
sasi Amen! Kuule minua, sinä minua ja

M-
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kaikkia muita köyhiä jyndisiä wastan pakfau«
desta palawa lesureni, Amen.
Se Neljäs Rukyns, eli kiitos Her«

mn pöydalda palntesit, taikka
kotjo tullesa.

c)sh minun Lunastajani ja Wapahtajani rak-
IM Mnste, jota kaikki

pyhät Eugem, W lllat ja Herraudei Taiwaasa
ylistäwäi, kunjoittawat, Mtäirät, palwele-
wat, ja lakkamata, Pyhä, Pyhä, Pyhä, hu-
tawat; anna minullekin armoo, että minä
Nytt ja aina edestinpätn sinua kiittä, kunnioit-
ta ja ylistä taidaism, tämän ulos sanomatto-
man kalliin ja korkian armos ja lupauves
edestä, ettäs minua sillä siunatulla pyhällä
ruumillas ja werelläs ruokkiinlt ja juottanut
olet.

Minä olen nylt/ HENra lEsu! sinusta
rawittu-' Ah kijtos ja kunnia olkon sinulle
minun Anastajani lEsuxeni, ettäs olet ila-
huttanut minun sieluni, walistanut minun sy-
dämeni ja lewollisexi saataln:t minun oman-
tunhoni.

Ah sinä siunattu Jumalan ja Neizen Poi-
ka, minun sieluni Wcilimies rakkain HER-
ra JM! riemullinen halleluja olkon sinulle,
sinä pyhäin Kuningas, ajasa ja ijankaikkisu-
Vesa, ettäs tällä sinun rakkaudes atchalla mi«
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nua uston kautta witzeyttänyt ja wakuttanut
olet, siitä autuallisesta yhteydestä ja iloisesta
ystäwydestä kuin miinllla nytt, HERra lE-su, sinun kantzas on.

O! sinä Taiwan manna, joka olet Ju-
malan pöydän herkku, ja wm.vottawa wesi
lähde, HERra lEsu, anna minun sieluni
edestinpäin sinua himota ja halata ajna ja
lakkamata, njin että minä sinun peraäs isoi-
sin ja janoisin, joka olet minun sieluni ruoka
ja juoma, ja sen woimalla eläwäri ja terweri
itseni osotaisin. Ah minun Lunastajani ja
Wapahtajani rakkain HERra lEsu, holho
ja auta minua niin, että minä taidaistn ja
pmmärräisin lapsellisesa nöyrydesä ja hengelli-
sesä köyhydesä tämän wieras pidon sinun muis-
tores niin käyttä, että minä sinua kunnioit-
ta mahdaisin kaikesta minun sieluni woima-
sta ja sydämeni sywimmästä pohjasta. Anna
tämän tulla sinun piinas ja kuolemas julis-
tamisexi, minun heikon llstoni wahwistuxexi,
ja minun köyhälle sielulleni uuderi woimari sii-
nä hengellisesti sodasa, sinusta HERra lEsu
kiini pitäxeni, joka yrin minun woimani,
woittoni ja kruununi olet.

M', että minun sieluni alati sinusa HEr-
ra lEsu! kiitollisesti rippuisi, joka olet se elä-
män puu, kuin seisot kestellä Jumalan para-
disiä, jonga lehdet kelpawat sielun lääkityxexi,
synnin wirhein pois ottamiseri, ja niiden o-«asa tunnosa haisewaisten lnyrkyllisten, per-

kele!-
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kelelllsten ja spdändä särkewäisten haawain
parrannuMi^

Ah rakkain HERra suo ja auta
M minä ja me kaikki, jotka sinun pöydälles
käymme jafielä olleet olemme, siinä siunatu-sa wiina puusa, sinusa HERra lEsu! kiim
pysyisimme ja eläwät jäsenes olisimme, sinu-sa HERra lEsu! paljo hedelmiä kännäisim-
me, ja elämän nestettä sinusta imisimme/ niin
että meidän sielumme uffon woimasa alati si-
nua nautitsis, ja usiasti pöydälles himoitsis,
niinkuins rakkaudes mlnstori siehen luwan ja
käffyn andanut olet. HERra lEsu! pidä si-
nä itze ehtollista meidän kansMume, ja wedä
meitä, että me pidaisimme ehtoliista sillä sa-
latulla tawalla hengesä sinun kantzas, ja mpös
sillä Sakramenterillisellä tawalla sinua niin
naulitsisimme/ että me sinun lunasteitus tällä
sielun emällä eläwasä ustosa rawitu tja wah-
wistetut olisimme, ja sen woimalla sinun kaut-
tas, sinun tygös HERra lEsu! tulisimme,
sitä katomatoinda ruokaa Taiwaasa nautitze-
maan.

Ah Eja, josta meidän sielumme jo ha-
lusta sinne ylötty olis, kusas meidän ijan-
kaikkisesti olemaan walmistanut olet. Amen/
sinun hywästi siunattuun kaikkein pyhimbään
Nimees/ sinä rakkain HERra lEsu, A-
men.
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Msimmnm Vnsi RipilZs eli fttt»
Weisatan kuin: Ö Msu korkein lohdutus.

v. i.

9jh minä suuri spndinen, Sun trgos IE-fu! tulen, WAtk' tundon on nim vastai-nen, Ett epäilpxes olen, Se.ttähden ujkoo ru-koilen, Ets aadex annat lEsuM, Niin jul-
mat MMM.

. ~v. 2. Sill sitä wasien mailmaan Sä,lEstl! tänne tulit, Sondisi sairait antamaan,
Sen itze luwannut olit, Ah titos lEni lau-piain, Ets' perkelen työt särjet ain, Syndin»
sä tundewaisis.

v. 3. Sitte mä sinun tundemaan, Tulino lEsuxeni, Kuin tunnoscmi ftarnNmaanSn ruwet Pyhä Hengi, Hän synnin tun-
non waikutti, Aut lEsu! etlä hartasti Sinu-
sta kjnnipidän.

v. 4- O Jumal! puhdist minua lEsurenansion tähden, Sitt nöhräst opet sinua Kiit-
tämään katcein nähden, Kaikesta sielun woi-
masta, Kuin ikäwöitse suuresta, Sun armonpisaroita.

v. 5. Ah armahda mun päälleni, O IE«su! armon ajas, Ett kaikki Ripin kuyndöni
Olis sull ilox taiwas' Ia ej sill pirull jul-

malle/
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Malle,''Kuin epäilyreen wiettölö Nijt, jotka
ansioos turwa.

v. 6. Sa lEsu!.weres woimalla/ Sär-
jet sen pahan paulat, Helwetin tornisi a-
wullas/ Myös ulos autat alat/ Nptt erynei-
tä sieluja/ Kuollos kautt' lUnasttttuja, Kuin
sinun auxens huutaa

v. 7. Sentähden auta armostas, O lE-
su! Isäs edest, Pyhi pois wslkan kirjastas/
Koff minä tulen hädäs Suld lEsu! andev a«
nomaan Mun hndejän, kuin kauhian Sielul-
la surun saattaa.

v. 8. Ah lEsu! weres woimasa Sä woit
mun kyllä auttaa, Mufk olen suures wela-sa, Mun pahatekoin kautta, Ej ulkonaisesi
ainoast/ Waan sisällisest kauhiast, Lain kästyy
kymmend wastan.

b. 9- Se syndi mull on hirmuisin Ju-malalani wastan, Ett' epäustos waelsin, En
waiwainen sit muijmli, Kuin olis pitän le-sustaOikiasa Uffos rakasta Sydämesi', Sielusi',mielest'.

v. ia. Ain tahdoin turhaan lausua,Sen kallin pyhän nimen, Kuldelin mailman
pauhina/ Ah kirott synnin siemen, lost ru-
peis hedelm' kaswamaan, Perkelen tahtoo seu-ramaan Mull tuli otollisex'.

ll. Waik waroituren kuuldelin: MuistPphaä lepopäiwää; Kuitengin sitä raffammin
wh-
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Tahdoin kaik synnit tehdä, Siäoin ne par«
hain menestyit, Kuin häjiyn mielix tapahduit,
Salaiset julkisetkin.

v. 12. En HErran kästyn jälken mvös.
Kunnioitta» Isää, Mii, Sydämen paisui
pahas työs, Kuin ynseyteen mietti, 101 l ej
juur julki lyömisell, Niinkuiteng puhell, käy-
törell, Karkaisin heitä wastan.

y. iz. Myös sydämesän murhaisin Mun
lähimmäisiäni, Ia monell tawall, waiwaisin,
Wmk' ej juur kädelläni, Sitt' miellä sielun
puolesta, He.l' olin julma tappaja, Puhelija
esimerkill.

v. 14. Woi kuinga usein rakensin, Wuo-
tem helwettihin, Ia ajattella rohkeisin, Koff'
lihald wieteldihin, Tehdären rietast saastaa
sutt', Kuin helwetisä polta luut, Jäsenet yti-
mekkin.

v. 15. Wielt warastanut waiwainen,
Mä olen monell tawall, Ia toisen omaa pi«
kainen Ryöstämään pahall juonell, Myös sa-
lamaan ja kätkemään, Eng' koffan hywää
tekemään Oll' rakkaudest walmis.

v. 16. Walhell ja wäärall' puhella, Cbrist-
welje sisart pierin, Ia panettelemiselln, Heit
häpiän alla syöxin, Miekalla kielell' kunni-
ansa, Leikan' olen, ja krununsa, HäwäiM
häjyst pyysin.

v. 17. Myös lähimmäisen. omaistltt',
- Kijw
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Wndist waldollista, Himoihin huonett k«l«
lmmuut,Miest, waimoo'palkollista, lostolew
welas' suutesa, lulnalan edes' tunnysa, Ett
kalkkis rikkon vien.

v. tB. Sentähdm tuodut kappalet, Kan-
bele kaikki täältä, Ej auta hywät työni sitt;
Gatan on joukos Oiellä, Kuin sanoo: Her»
ra Jumala, ft paha palwelja,
Nun kansan kadotu>em>

b> »9. Kum kmvas pojes MhM, Kau«
hian kaupan teki, Spnneis luin meri laineh-
ti, Wmi hurstcmdes n<M, Taiwas ja pil«
wet kandete, Mnn päälleni ja sanel«: Aurin-
gon ssw'. annoim»

v> 20. Ilma, maa, westfanowat: Meilb
leipä, ruohot, linnut, Kalat sull tarper tuli«
wat, Luvian lahjat ain tiukuit, M« wiinan
juoman, mikki muut, Eläimet kedoll, yttil
puut, Sull palweluxep tuotin».

v. 2». Maan knmgas olet nautlnut,
Mit Lusjän kunniapi? Ia kitost hänell' an>
danut, Kost lihan hekuman, Olet m käyt»
tän alatie Sentähden rangaistuni, Ne Mn»
dy kaikki kaewaax.

v. 22. Tulija walks sanopl: Wnushä»pvtdettakon, kait? ilma, tuulet t)uutapi, Met-
sä hän kulMhon, Maa, west janoo, ahneh»ti, SiMens niellä pyytäpi, Kuin pahan CtM
tzan joukkoo.

B V. «3»
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v. 23. Engelit myöffin pyhät wiell, MUI.

raukan päälle kanda, Kuin wartioitzit minua
täall, long Ramat tietä anda, Jumalan W
ki kiroilee, Ia omatundo soimailee, Häijyxi
synnin orjax.-

v. 24. Wiel kowin on pääll kandaja,
Itz Jumal hurstas duomar, Kaikken töiden
myös maraja, Ej Kuningoitkankumar,Waan
anda ansion jälkehen lokaitzell osan kätchen,
Kuing' o»Vat kukin tehnet.

v. 25. Ah! HERra lEsu auta nyt, Sun
weres, henges kautta, Sill' ej mun Rippin
eikä työt Woi sielun wapautta, Luojan ja
luotuin kandesta, Tundoni soimauresta, Waan
sinä, lEsu yrin.

v. 26. O! PyN Hengi kirkasta, lEsu-res ustott aina, Wierota mielen mailmasta,
Ia minull woimaa laina, Etten täst edes
känän, Sua murhellisex misäkään, Saataisielämällän. .

--

v. 27. Anna mull lEsu! armoja, Ett
moisin synnil kuolla, Kuin kadon poika tuh-
laja, Ia Isän eteen tulla, Andamaan itzen ar->
wata, Niin ettäs taidat katzahta, Mun syn-
nin orjan pWlen.

v. 28. Suo opetäjan woimas kautt, LpZ«
dä niin tundon päälle, Ettei mun oma apun
aut, Mutt' ansioos turmaan täällä, Ann'
palweljas puhua niin, Että mun köyhä sie-
luni, Löpdäis sun, lEsu rakas.

v. 29.
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v. 29. Lpö lEsu Her.ges miekalla, Ko°

wain stHänden päälle, Aunge nijt lapib sa-
nallas, Ia wuodttt vljys wieuä, WalM
nitiä kaikkia, Jotka cj syildiäns suuria, Tääll'
tunne Rlpiss' käydes^

v. zo. Ann' wakutus myös tunnossen,
Kuin synnin päästön kuulen, Suo
uffo saadapen, Ett omas lEsu olen, Sun
henges todistuxen kautt', EpmlMst mua ulos
aut', Murhem ilox muuta.

v. Sun päsles uffon perustaa, Su)
nyt o lEsm-eni, Sitt Ainen sanon ,ikv,a,
Kuule mua Jumalani! ait-
sion ckautt', Pyhä Hengi mett kailkm autt,
Kolminaisudeu" kiitos!

Se tomen Mirsi, Ripildä eli syn»
nitt paäsiölda palatesi;.

Weisatan kuin: lEsu minun ilon auruun.
v. 1.

Uoudu sielu edes käymään, Riennä tM
" lEsuxen, Mene kitost HErrall' wiemän,
ZAinkuin mies se syndinen, Joka svitalisa
rumas, oli ollut suures waaras, Että hen«zens saalir sm, Kutti lEsust, ei oll' wai.

> v. 2. Tätä tulee samall' tawall', Tehdck
B 2 Nlp



MlNM syndlssn, Ej saa tyhmä 01l ja kamal,
Kuin ne miehet yhderän, Joita lEsus k i»
vas kaikkii, Suuren työn heil teki ratki, Puh°
dist heitä pahasta, Taudist tappawaisesta.

v. 3. Niin mun lEsus teki terwer, Sie«
!un hengen wirwotti, Andoi syndin suuret an«
dex, Isans kansa sowitti, Päästi tundon at>
otsmxest, HErran wihast, uhkamest, Lain kan-

kowasta, Autti mm wckwaista.
v. 4- Auta nyt ett' woifin pysyy, Sinus
lEsuren, Sinun perääs hartast kysyy,

M iistut se! ain mielshen, Etten sinuu kado-
'Usi, Hywii töitäs unobdaisi Kuin st minun
.;axen Annoit Ripit siiadaxen.

v. 5- Opet lEsu bengss kautta, 1101ltiittäin wsisKmaa::, Weres wounall aina
au-a, Halleluja sanomaan, Sinun hywäin te»

is puolesi, Tunnon lewon, rauhan sdest,
,<mn sH synnild' fangitull', Sielulleni annoit

v. 6. Joka pMI salibixi, Olin juosnut
?'llmcke, Luulin itzen wapahari, Palweljari

Waikk' en hänen äändäns kuullut,
"Minä mäes työsä ollut, Mutta omas py«

oes Mielsin ain pime^es.
v. ?. Olkon kiitos lEsu rakas, Ginull

V"os edestä, Ettäs heitit jyndin taws^Sis'
:! l päästit hädästä, Kadon lammas kotio
... -s, Pääsi tutux paimenellens, Uffowitten

»,r.l!)an, Pyhäin lammas laumahan.
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v. 8. Joiden joukos ulos Dll, Käyn

ms HErran laitumell, Heidän kantzans ehto-
lisell, Menen ilox lEstlM, Ia silt taiwan
pyhäin kansia, JM on riemu kuorisansa, Ett
he sait mun kestelien s Pstchväxi lEsuxens.

v. 9. Muista nyt sijs sielu parka, Ettäs
olet parattu, Ole jyndij wastan arka, Josta
pahoin paaduttu, Sydän ombi smuttomain
Rippi lasten kelwottomain, lotk ei spndi tun-
nekkan, Ej nijt ander saanstkan.

v. iv. Terw' ej tarwitz parandajat, Koff
ej tjedä walitta, Eikä sielu lunastajat, Koff
ej syndi rasita, Ia ej tunnust ulos sitä, Mi-
tä liha hywän' pitää, Mutta pMH pstorens,
Juonet julmtt si)dämens.

v. ii. Ei saa heihin sana satwaa, Saar-
nan ali sik' Ripisä, Waikka lundo soimaa,
kalwaa, Kuitengin he synnisä, Phtä hpwinpysyy kahleis, Wiekkaudes,Pirun solmis/ Hen-zellisell muodolla, Sielu raukk' sn todella.

v. 12. Päästä HERm lEsu wallall, Lu.
nastettus synneistä, Että Ripild oikiall ta»
wall, Isäs kaswoin edestä, Tul' sit Hengen
waakuturell, Oman tunnon todistuxell, Olsitsiitä wiAt waan, Ett he owat armon saan.

v. 13. O! st hurstas Hengi Pyhä, Kuu-
le, sinua rukoilen, Laina meille armos hvwa,
Käännä tygö lEsuxen, Ne kuin ulkokullai-
sudes, Maka omas rakkaudes, Owat pirun
pauloisa, RiM, ja muall ollesa.N 5 v. «4.
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v. Ab! kuing usiat Suomen SaareZ,

EM wualla mailmas, Käywät Nipill joukos
suures, Jumalala pilkkamas, Ahtuingmon-
ba sieldä paAa-, Zottg syndins-»eittä, sataa,
Luulemat ett' sill iM Pavild iander ftiwat wiell.

Mv. i;. ej ol' Papill Wel-
kaa alch:r anda D>' ej tunne Onnin

> ttlle niill. Muna
ke. plitzc, Niicä kcnua huo»
maitze. , '

v. ,i6'Se on oikia Rivpi lapsi, Joka
itsensä Turde todell Kmrimtnaxi S?lchi«

pääln-,sä, Olemansa HE'-ran lo-n> i >chde>: mieleZ Ustast lEjuxensu kansi
Rlpill ombi l^ammiosnns.

v. ,7. Näille oikein katuwaisill, Joita
iundo ahdista, Kaikill banvoill uffowaisill',

asiin wchwista, Sondein andex saa-
misestch HErran arckost suloisesta, Niinkuin
Hänen palwelians, Sanoo Här.en puolestans:

v. !8. Että lEsM syndisiä, Kuule ka-
iuwaisia, Ei muist enää endisia pa-
hoja, Pamndapi wmpahaat, Jotka sielun
wuchetz sauvat, Julki, salaa, sanomaan:, lE-su joudu auttamaan!

v. ?Z. Näin he saawat kohdastansa, Kuinse waimo ftndinen, Pieiar, ryöwär murhsi-
Kuulla äänen suloisen, Joka synnit

andy
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ander anda, Nauhaa, iloo heille kanda. Au-
tuasnamät sanat saa, ftnnin tunnos omistaa.

v. 20. Se on päästet lllos siittä, Pahast
omast tunnosta,- Ah! ej tiedä kuinga kiittä,
Jumalan toit julista Taidais Dawid Pyhän
kantza,loka sanoi aikanansa: .Kiitä HErma
Sieluni, Kuin pois otti sondini.

v. 21. Suuret owat HErran teot, Au-
tuas waarin ottane, Hall »n sula riennr me-
not, Joka niitä tuckine, Sill on sodas joka
erän, Aina woitto woiton perään, Se saa
kruunun kullaism Paikar Taiwas ijaisen.

v. 22. Kolmtlmisus armollinen, Meitä
Kuolemat ja duomioo ennen, Ar-

mos' pakanoitakin, Käändäkön' jaj walaiffo-
hon, Autuari siMakohon, Se on mahdolli-
nen sull, Isä lastes huuto kuul'.

Se Rolnms wlrsi Hermn pöydäl.
le menneja.

Weisatan kuin: O! lEsu leipä eläinän.
v. 1.

s>! lEsu rakas Wälimies, Kuin sielun ila«
hutat, Siunatull ruumill, werelläs, Mu:

rawitzet ja juotat, Mä tunnen etten vmmär»
rä, Luonnollisella järjellä,Sen korkiatisala^suttae

B 4 K«.
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v. 2. Ah! walaislEsu sokeuttan, Ettu-sson silmä näke, Sun tallisi ansioos, Autuut-

tan, Kuin mahdollisex ieke, Mun mahdottomanilkiän, Ia kelwottoman kerjäjän, Sun pöy-
täs wlerahW.

v. 3. Ann' puhdistusta sielullen, Kllolet-
tawista töistä/ Ett oikein HErran pöydällen,
Tulen ja maistaa näistä, Kuurista heruisinytkin saan, Kuin wirwotta mun sieluan, Aut
mahdollisesi nautin.

v. 4. Etten mä olis surutöin, Takaisin
langenn' nuria, Sijt aulasi armost osatöin,
EU syön ja juon, ah kuria! Sen duomion
kuin U' ollene, Jok' kelwottomast ottane,
Sun ruumis, weres wastan.

v. 5. Sill paremb olis asia, Etten mä
«Ms wastan, Tät armo pöydän atria, K«l«
wottomasti kostan Ennen, Kuin armon saa-
wutan, Ia synnin tunnon tawoitan, Ah!lEsu halun sytyt!

v. 6. Itzestän olen kelwotoin, M' herk»
ku nauttimahan, Ia spdämmestän haluwin,
Sun tygös tulemahan: Sijs »vedä ZEsu mi-
nua, Ett' lähenisin sinua, Sun armo wetoswoimall.

v. 7. Ann' ewäs tai 01l turwanan, Tääld'
tuonelahan tulles, Sen woimalla suo Kun»
niaan, Tulen mailmast kulkeis, longs mal-

mi^
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missit ja toimi:!', Silloin kuins meitä luna»
stit, O! ratas HERra lEsu.

v. 8. Ah! lEsu neuwo, taiwuta, Ett
taidan tahlo? jälken, Näin korkian asian toi'
mitta, Talutt oikein, Ett annos
kautt' sull' knnniaxi, Sun ruumis weres woi«
maxi, Sais sielun syndii waftaan.

v. 9. Ah! kallis siunatt atria, Kuins
lEsil minull säälit, Sitt annoit itzes piinat»
ta, Ia minua welast päästit, Aut uskon siit'
ain wchwistuis. Sieluni wöima uudistuis,
Sun tuolloos julistamaan.

v. «o. Ah! jos ftn tchd' ain muistaisin,
Silloin kuin spndi kaimaa, Aut uffos sinua
kohtaisin, Est ettei ens kaavaa, Wahwistaet-
tä woitaisin> Awujlas lEsu kerstaisin, Sun
kauttas saadust woitost.

v. n. Ain opeta nma etzimän, Sun ri-
stis iykön apuU f PKydälles muistut menemän,
Sijt hyödytpst ja makuu, Ann lEsu minun
saadaxen, Sun anfiotas tutaxen, Ia wereS
kaut taik woitta.

v. 22. Koetteleman itsiän, Mua HEnalEsu opet, Ih tutki minu» sydändän, Zasynnin maltaa lopet, Ett eron niistä ottaisin,
Eng' enää h«hin suostuisi, Waan kauhistui-sin kaikki.

K 13.



H ) 26 ( H
v. 13. Näin lEsu minua malmista, Sun

pöytäs wierahavi, Usiooni he.ikkoo wahwista/Ett'tulsin hanahari, SK lEsu'.rakkaa lap-
seri/ Ia kanjas perilllfexi, Tääl eläistn ja
taiwaas.

v. 14. berät nijt, kuin röyhkiäst,
Käy HErran pyhäll pöydall, Suruttomudes
ileiäst, Mielell pensiall ja kyllmäll, Luottamat
töihijns, hywyteens, Ia omaan marjo pyhy»
teens, Näin kowan duömion saamat.

v. 15. Et taida wierat waiwaiset, Jot-
ka ej lEsilst kaipaa, O!l autudest osalliset,
O!yl)tä«3waa paikkaa, Koff ej he uffos yh-
disty, Ia «akkaudes mielisty, HERran lE-suren kantza.

v. 16. Smtähden pyhää ehtollist, To-
sin syömät ja mowat, Waan teke syndii eh-
dollist, Kadotetut he omat, Kyll Sckamenti
läkitzee, Mutt määrin käytös duomitz«> Ettei
lEsusta muistan.

v. 17. O! paremb' Ms olisit, Luondo,
kappalden kansia, Gikam ja koirain ämbä-
rist, Syönv juonut kohdastansa, Ej helwett
ols niin kuuma heili', Sill palkka kauhia tu-
le siell, Kuin ludaxells julma.

v. 13. Jos tahdot näistä närkästyy Ia
juuri pahasi paisuu, Niin muistele ja
sty, Kuin Raamatusta kuuluu Ets taid' ol;
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yhdell' erällä, HErran ja pirun pöydällä, Sen
Pawal todistavi.

v. 19- Tästä siis kaikkia warjele, Isä,
Poika ja Hengi, Kolminaisus meit antele,
Armos kans tygöm ehdi, Opeta niin ja mal-
mista, Ett ustosa,san omista Taidan, Ms
ja kuolles.

v. 22. Ah? lEsu leipä elcwän, Kuin
tie ja towus olet/ Malista stelum näkemän,sanas owat todet; Alus armosi armo lE-
siihen, Ett henges',ain sun nautitzem, Meit
synnin kuollost wirwot.

v. 21. Ett siunatut kaikk olisi», Jo tääl»
l« tuonen kidas, lEsust sydäm»st muistai-
sin:, Liban ja hengen riidas. Sun weres
kautt' meil' woitto tuo,- Haawoisas elää, kuol»,
'a suo Answs ustosa, Amen!

Se Neljäs Mirsi Herran po^daW

Weis. kmn: Gull I<Lsu mielesi närästä.
v. i.

taiwan.herkut korkiat, KNimmatmui« >

ta kaikki:, Kuin HErran pöydäld tule-
wat, Joit lEsus annoi ratki, Rawitzi mun
nyt itzelläns, Pyhäll ruumill ja werelläns,
lost sielun riemuitzepi. v. 2.
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v. ».Ett nautit sain mä pidos täs',l<«

susta armiata, Kuin aina ombi apu lätz,
Hädäs aurhuutawata, Sen täsä pidos liha-was, Todexi näin ihanas Niitusa wlherjäists.

v. 3. Ehk kuolemasa kauhias Nälkään
näändpmäs olin, Hän auttamaan ol' waldias,
Mä tulin, Hän spwist wssist nosti
myös, lois sielun, sydämen kplltyös Olyöll
Ia painM raffast.

v. 4 Näin itzens pani pandixi Ia todi»
stuxex mulle, Ett welkan andoi andexi, Ah!
kiitos olkon sullo, O! lEsu oma Oäwän,
Nyt lEsu! ppsy tykönän, Ia ustost uikoon auta.

v. 5. Kautt'Pyhän Henges ainian, Hän
sielus todistapi, Ett morsian on kumngan,
lold uudeN woiman saapi, Hän weljex, si«sarerens myös, Mun omisit ja täsä tM,
luott' hekumall kuin wirrall.

v. 6. Näit HERra lEfus' toimittan',
On oikeil' pöytäns wierail', Ia ustowÄs lah»
joittan, Kuin owat mailmas hazall, Min
alhainen ja kiyhä täs, Olet mun sislun itze»
säs/ Mutt rikas lumalasa.

v. 7. Sijs kjitä lEsust HErraani, Sit«
lun ja sydämeni, Ruumin ja hengen »voi-
mani, Ia koko elämäni, Joka ej soimaa pa°
huttas', Waan muista sinun tarplitas, Va«
pchta, kunniali tr«una.

«»
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v. 8. Ryt yrtitarha awoi on, Ia lähde

juorewmnen, Aut sijt ain henges juon,
Kuin helle polltawainen Mun sieluani kuiwa»
pi, Ahdistus, risti murtapi, Eli kuins ihez
salat.

b. 9. Wiel rukoilen myös sydämesi, Ett
Mlmis, weres woima, Näytäis ne wiat sa»
laiset, Kuin omaa tundoo soimaa: Ann' lEsu
nijtä ilmei tull', Ia ansios kautt' heist woit«
to mull', Koff Ehtollista pidäm.

v. iv. O! lEsu osalliser tee, AinarmostsiMistst, Ett Ripill', Ehtolliselle, Tulisinmahdollisest, Sill ej se paljas tapa waan,
Autuden asioisakan, <V>'in aut' mitään sielun.

v. ii. Sill luonnon suuri ymmärrys,
Wisaus, tieto, taito, On hengellisis pimeys,
Se yrin pian kato. Aut lEsu! sisällisesti, U-
ffosa hengellisesti, Ia nöyrvdes sinua seu»
raan.

v. 12. Ah! lEsu, rakkaus määrätöin,
Pysy minus ja asu, Sill' sinä olet ääretöin,
!Alä ann enää paisuu, Mun sydämeni misä-
kän, Waan auta sinus pysymään, Etten sais
lepoo mualla.

v. lg. M' ann mun lEsu! unhotta, Sun
hywij töitäs täällä, Waan sydämeni rchoitaMuistamaan sinua wiellä: Ett pyhän Ehtolises
kuutt' Tulisin urhollist>/ aut Elämän uudis-
tMtll,

lp. »4»
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v. 14. Ann' Henges minna kohdata,

Reuwoll ja nuhtell aiwan, Jos osaisin pois
horjahta, Tield' tasaiselda Taiwan, Ett hän
sitt tundoon kuritais, Sen edestmyöstin kun»
nioitais/ Mun sielun Jumalaani.

v. ,5. Aut lEsu sydämesani, Tain her«
kun pidän tallell, Sielus, mieles, hengesäni,
Maatesa että walwell, Muistaisin sit' ain hi-
moa/ Kuin makiaa mettä, hunajaa, Lapsi äp
tms rieffaa, Amen.










