
Scitzemän
Uutta hcnqcllista WiM/

Sekä

Nlöshemtyxest,
Hengellijest Zuolcmaft/

Että myös oiklgfta ja totisesta
Hengelktststa elosta

Ia elämässä/ eli armon tilssta/lE-
stixen wcren anstssta jawerm

woimasta
Phden kändynen;a armoitetun

sielun wkönä
Eläwän ujcon cautta,°

lotca
Vlöskehoitumi beräwKWe

Svndistlle
Vlrmon elo hdämmestHns etzimin.

Päsiäisen jälken 1745. en Prämln>
andanut

M» wielä nyt Turusa olesielwa Pappismies

Turusa, Prändytty loh. Kiämpiwä.



Ensimmäinen Wirsi.
Gxruttemain ja uscutlomain synnin oriain eahden» >
terta sesta cuolemosta täsä wiela eläistns, -mmltläin
lain ja Evanyeliuniin hajusta, cuvlcmari jahnckumisepi^
Mc. Ach Isä Jumalcutn asut taiwaslc.^
MA hera siclu cuoleinast / Cax cuollo'

sull on tuonelasi/ loil ladoWen
joudut/ Yp cuotlo lain cautla <G On t!<rouxes pälles tul!/ Etz elo lalft löydä.

2. Wcm ach jo Evangeliumi Sull cuol-
lonhaiux kändvpi/ Cosccnollen uston can»a
Sä lohdutusta sulleu joit/EH ymmär' oikcin.
armon coit, Wun elät ihexcnsä

;. Tain lain cuollo luonnosa/ Ia luon-
non tilas wallan sa/ Kirottu ccnket olet
Sun syndins turmelluxens cans/ cuol- ,
lu päse wuorostans/ Sä itälsettl cuolct

4. Jos wiel ei lain cu<W näy Se w- ,
On cmteng pälles käy Cuin luonnon elo
puttu/ Sekänncn myrcky cuin luson/Se,
wetä päalles dnomion/ Cosc elo cuollox
muuttu.

5. S? ilman lait surmoin Nyt pyrit
synnis nmrhetcM/Ei parcu sydämcsäs
Ol lain woimast murhexi/ Ei HErran pel-
wor surexi/ Nn«< öxyt synnin lielä.

6. Nht cuollo surultommen Sul E-
,'vsngtllumista iien/ Emns luotat oppin<

pMe



päälle/ Euin sMnEvang?!iumlst/On nijn-
cuin haju sieramis/ Fayt culteng synnin
tiellä.

7. Stzt on snll suremb duomio Ci nuol-
lut usco elo tuo/ Cuins oikian armon sän«
nön Poishyljäti le stck cuolcmax läll tule
niwan camaw/ Jos et sä nöyräst käänny.

8- Sen hajun Jumal sulda ja/ Et wis-
fimb sy onduömita/Cojc armon tietä hyl<
jät/ Ei sullenduomiolestet 01/ Sil cahta»lijest olet cuoh Ia käynyt tietä wäljät.

9>Ach hera herä cuttenM Ensi lain
euollosl lnurheisin / Ia tunne synnin cuor»
ma Nous euollost Evangeliumin/ Syt
«uollest uscost inrulstn/Etteiju syudi surma.

IQ. Pois luowu jynnin wallasta/ Cuin
kirourist cnuhiolstala juopumuxen caiwosi/
V« wihast torasi ridoistu/ Wallman racka-
ndests / Ia ahneuden wmwoist.

ii Ach hera ylpia syndinen/ Pois yl<
peydest oman cuwan ha»
lust/ Sun omas rackäudclaS Sull on sun
jlss tawaras/ Neowat häijyn wauw.

1». Sastaisut waldä wäiywä Su»
sydämescs ricjuwa/ Pois riettain puhein
eansa/ Pois lihan töist/ caick lihan työt
Pois >ätä/ jos ne seura myöt EH känny i-
kmmnsä.

„..
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D.los leura lynnin wallasa Ia bar-
Mttuis himoisa/ Jos nijtten ,älken nou-
dat/Ei jullenamurulco coit Cosc elä wlclä
synnis woit/ nijns cadoturcn s udat.

l4.Tulnyt jo surutem Suomm ma/
Ishyljä jpndl eawala/Achberä cuollosian-
s»/Wiel armon owen sullen suolunmlaar-
Most/ doumio Wiellepä wchastanft.

,5. Wiel parannusta sarnatan/ Wiel
laubas wirsi welsatan/Wlel HErran hy,
wydestä Sa myössln ruumis rawinoons:
Mir eisit sielut elehonsPyd lEluxen työn
lästä.

,6. Se sielu joen heränne/ Nnt pylki»
köhon armolle/ kpl wiha Mens sytty/ Lum
armon neilwot hyljetan >a suruttomatt e-
Mn/ SP wlha jällen kylty.

17. Aut lEju hartait sieluja/ et woi-
sit armo noudatta/ Ia cion uuten kändy /

Tull racas lEsu sieluin aux Cmn heräty-
xen armon ha«s Sun cuollos tygönrlendä.

Toinen Wirsi
Sielun plöshcfätyrclt tästä hengelli,

scsiä elämästä.
W. c. MiM olet ihmis parca le.

<M sielu murhcn/ (Juripar-
ID han) HcnMsest elamäst; El se luon»

non elo auta sil sen lama Cuollo
tmuelepilG. «.Ek^



2. Ci sse elo enembHtä Sulle jätä 3uow
non elon turmellus/Jos ei hengen elo alea
Synnin palca Seura cuoleman cowus.

z. Ei täs auta cunniallinen Meno sillen
loca etzi elämät: Luonnon cnnnialisus
pnttu Valioin juttußaukepojts luono» tiet.

4 lEms on sun callist ostan Paljon co-
stanWcrcn armon ansiolla/ Etz' et osallistfjoudutEtt iä noudar Armo armon rmalla.

5 Läbdc synnin Haminasta Caubiasta
turmi lluxest pois Etzi uutta elä<

mätä caua tietä Elon lEsus sullen jois.
6. Pyri ylitz meren murhe»/Etse mr«

hau Tähän asian tnötä te/ Jos je juodut
armon rsnnal/ Et se fannal Mkennustans
huckan wie.

7. Jos sun siclns ahdistetan Likistetä»
Tämänmeren aldoilda/Lewon löydät lE,
juresaSuloljesa/ Awun arman ylhäldä.

8- Caicki se mlda puuttucoscamuuttuo-
marauhas murhesen / lEsuxcn jä löydät
helmois attvan walmis Ivud' nyt «rmo
terjämän.

Colmss Wlrss.
Cahlalaisesia lain ja Evangeliumi» ylöiherstyfesta,

stki syndin tnndon että eläwän «lcl'n,
M. c. Ach surutöin coscas synnistä lackat »c.

ylös sielu synnist Kera hartasi /IH Caick tiedpl synnit hyl/ö wäldscotta



Sil jMin palca nin on cuolema/Etfi)N-
«in wallal elo mtst s«.

». Jo noujcn synmt mulla käywät car-
wttx/ wan hengen elo ei tul mulla war-
max/ jo rindan murhel tnlcal! cuiwetnu/
jur surkia elo mullen annetun.

. Ei mulle näy mmcuin mun syndln cuor-
man Cuin minun caicken elon aiwan sur-
ma / Jos parannun ma chen lungcn M/
Cn minä Klpa käymän elon tiel.

4. Jos synnejt woisin synnin halusthäjyst Wicl pasta irti/ cosearlndan wäljy
Sur ahdistus/ cn silloin tottelis/ Wuick
Nändyisin mä tustis angaris.

5. Oho «ung culjen/ coscan itzM i sortin
Mun snnneislm Kin euollan perät pottm/
Ach lienek teng nijn ihens tllNncllue Lick
teidän woima ntzu on puuttunut

6 En rucoil w>?i mun tundon minu
wasta/ Ei Jumal euul yht culematoind la-
fta / <M syndist jurtaei nytt Jumal cuul
N^nnännnnPMwcuckmurhes utuluul-

?>'l)lTft aut/ äl an mun cuiteng nnn-
dd/ Aut etten moisin sinun tyqös kändy/
Aut etten synnisi päsen lrrallen/ Aut etten
cuoie cusllon sinisen

8 SMm!n muckn herätys on tapabt/
W!N <j jc herätys su wielä wnpabt/

Sijt



Sijt synnin cuollost cuin sä ansaihit/ Josey woi usco hengen elo jyt.
9.Scvcratys onMalainjalkcn/ Stzn

cu«lln>j cuole sinun sielus nälkan/Waick
synnin uuest elet herännyt/ Nijns ctz wiel'uscon ole kerinnyt.

l o: Jos ei sun sydamcs wiel hengen wol«
mal Woi ulcon syttv autuun oitial toi-
mcl/ Jos ctz wiel hera Evangeliulmst/lus
malan armon puhcisi luloisist.

i l. Nijn on lull tarwes herätys ivasta
UUdest/Stjtlnin täljest synnincuollonsidest/
Jo olet nähnyt jtzndins hnwat juur/ Catz
nyt sen päal cuiug armo ombi juur.

11. Catz colme cohtcn/ cah ensi ristinpäälle Cumg lEjuxestans wuota siel-
lä Sun spndins cdcft/ se on armon coi
long Jumal stnuu etts cuollsn loi.

»3 lEjuxejas weeisi hawn wijst
Jo joudu herä rlpn kinl nisä; Sun cdestas
hän ker<el cuoleman/ Se woi su <n:tt«
armon elämän.

14. Stz toijer catzo HErran armon
lähdet/Cuin Evangelmmts jull wiel on
tähdel/ Nyt armon päiwä on/ nytt lupaus
Jumalan sanasi onchi sullen uus

murheW IMal luna auttalEju-
nncallin Man cuollon cautt«i Olwasta»

iupa-



lupaus sun Mmcs Ia pyriltsiwos ar<
mo etzimäs.

iS.Wiel Mnannex ccch cuing ju Ju-
mal Herst/lur lulast armosi lynnin unesi
perät/Es hän suli armo mmhcllisellcSots
»nicka nyt ou wielä zZlkeis tie.

17. Hän suljetun woi armsns cansa a-
w«/ caick luhetut sit elon armon sawat
Cuin lucouxen halull nöyrälle lElmen
turwa todel täydellä-

-58. Ei luonnon wrwa täsä cuiteng ke-
stä/Ei tzaift enollo se sun pnldäs estä/ Sis
rucoil HErrald ujcon elämä Et HEr-
ran armo jen sus sytHtts.

19. Nyt ota wari cuiNga ujw alca;
Et pytä pnstä lynnlsi jynnin palckast lur
pelwofl wan/ e, ;e wicl Uscool/ Etzsmn'-ganftlwost sijnä uscos cnol.

20. Iss wielä HErran hywys sullen
loista Sun rmuis puolesi/ et hän warae
poista ja Armon Kjan stw su i kcw«tttx, Ci
sekin wicl iull joudu clämäx.

21. Se hywys stnuld sitten jäl!msMut«
tu/ Jos ei sim rmdns kändymän woi zyt-
tv; Wgn uscon alcu cans
lEjuren halus alca NMrhcjans.

22. Cole murhe on cuing armon woi-
fit löytä/ lur elon armon longa IEl«<

näyt»



näyttä lur sijWjest Sielu» sydanies/
Cojc pyrki aina arme kerjämäs.

2?. Nijn satsit aimon cuin yx surkia sie-
lu long lpnmn tu>ca euollon kitan nlela/
lolei ol apu omas wolmasa/ Wan etzi
löyta lEftlsi armosa.

24. Ei haita Mm se eh duomios olit/
Etz olit nijncmn lairas joca cuole/ Cuins
uyt sat armon lauplgld lEluxeld; Cosc
armo alca/ selwit duomion tuid.

25. lur ekist ujcon woima rinnassyt-
ty Sit palawar/ waick cnsist hiijainkyttp/
Cosc «sc lule armo awatcm/ Cuins u-
scon halus turwat Jumalan.

»6 Caick rmouxes murhen tiellä nop-
rall wiel muista Jumal/ co)e se todc! tay-
del lEsmcn luox sat iheLs likistä/ Tuins
ujcon woimal murrat läpitze

27. Cmins ujeon wolmal lapitz suljetut-
kin Ain armon owest sijal tunget ratki. 9 ilo
lur mik lillsin sydames lur akist täyttä ar-
mon elämäs.

28. Sun lyndis andex silloin olet sanue/
Cuing hywä fis se on Jos etz sä laannut
Ain annon owcn päälle colcutta/ Äl
wajy waick su murhe murenda.

29. Tul lEju aux äl anna sieluin
nändp / Cuin jydamestsns tahtc tngöe



kändtz/ Ach ojot lEsu sieluil selwä tie
Joe osct annon owcft sijal wie.

Zv. Sit elo uus ja clon woima alca/
Sit wältä sielu synnin cauhlan palcan
Cosc lZytä armon jyndmsandcx jn/lE-
suxen weren julasi armosta.

31. Sit coctlyes ujco wiUr culke/ Sit
armo synnin wallan woiman zulke/ IE-
Mes löylä sielu elämän/ Cosc lEsuren
nnn §api jydämcu.

Neljäs Wilsi.
Sitä hengellisesta elämästä cli sielun elosta IFsufe»

wcrcn armosta.
Wc. Armon liton Engel:e.

MNRmos lEiu lewita/ Sieluin cuor-
WV matkcwita/Ptca sinua etziwat/IS
" lustaurens hutawat.

2. Anna heille elämä Wercns armosi
tukcwn/ jynnin cuoliost /elita Armon elon
johdata.

?. Tämän elon alcu on Paet pojes
HErran luon/ Cuollon ujeon woimasta/
Synnin surkian mallasta.

,4. SM pistr.n zydämen Nosta hengen
murhcsen Haius hengen elohon/ Saatta
sielun HErran luon.'

5. Cojc on Sielu tujcas jur Silloi»
HErran armo zur Särjetylä sydämes
Eton anhs hengtlläs.

6.SYN-



6. Synnit andex annetan/ Armon wois
ma cannetan/ Hengellizcs murhesa/ Sielu
armon awun la.

-. CaUls wm lEsnxcu Pena pese sy«
dämen/ Tunnon hawar paratun/Sielun
wirhrt wsidellan.

8. Armo uuttn eiämen Syndp myö-
Fin Hpwa siemen Jumalan
Sydamchen kckketätt.

9. Sielu liiloin omista/ Wan ctz omast
woimasta/ Usto« woimas ciawäs lEsu-
M jur chdämes.

,c>..Sisloln ela lEsnxel Aiwan uudcl
elämcl Iso jano lEWa SAun ainoa
autuutta.

11. Herä Sielu/ hyljä pois SynM
halun/heWs tsch' Niins sat uudsn elemän
lEjuxen saat sydämen

Wijdes Wirsi.
M harras runous wirsi lEsnfin lyaö

hsNPlliscft elämäsi.
W. c. Ach lEsu pysi) tykönsn lc.

OMTH lEsu elo Pinän Tull racas
VW wdämen/ Tnll Itsu clsll

autuall/ AchpelezstjynlNwallanald.
-. Pust lEsu synnin w«llasta/ Sun

weres armon ansiosta/ Ann pyhä henget
sydämen/ Ach rucoill lEsu edästen.

3 - Mu» Whin jang<n surkiat on/ Mun



sydämen jong nwötantuon on rietas ilkiä
telwotoin Ia syuuin wallas lcwotoin.

4- Ach lEju Christe pmas eautt/
Mun hengen elon uutenautt/Ia pescputz-i
dift n crcllcs/ Itze asu sitten jydamas.

< Se kelwotiolnaN kyllä woit Saad'
kckvollljcx/sinä loltlm'Mltättßmast mail<
mnn/ Luo minu clon autuan.

6. Luo Jumal minuli sydän uus/ An
hengen- »nurycs lohdutus/ mun <urkia
sielun wirwota Ia cuollon kidast kirnwita.

7 Sull lEjn annan spdumcn/ Pan
hengen walkmst lcmbymän/ An clon
u>con kipinä Mun sodämäsen!nttya-

z. An armon woimast rackans/ Sun
armos olcsn aina uus Mun jurkian sie-
lun klitzcn/ Am wadi ailno kärjamcn

9.Hl' anna ICsu lewollen Mun pan-
na maata jymnjcn/ Am henges woi-
mal herätä Ann' acmos sielun keritä.

1». Ann' luonon meno irsiainen Ia
synnin woima liuckuine,»/ Mun syda-
mesen famnuza/ An hurscar minun
muuttua.

n Se nIM sydän nöyrytä/ Sun
armos päallen lewita/ Et oman tun<
non nöprydes Am pyrin armo etzimas.

z« V lEju anna wtzsaut Et wältä
<l"N<



jynnincawalut Ain woisin armos awulla/
Ain wijust sielun taluta.

,;. Nijn janon sinull kitoxen Ain tai-
wan ilos jäisen. O auta autuax/
Tul lEsu sielun tawarar.

Cuudcis Wirsi
Ai mun elon tahlolaiscsta woimasta yhden usco,
waisensiellintylona. Nimittein cnsijinrmouelon
sudcsta hcnen oma!a sydämesäns, tvistri cmnga ti»
wä hengen elo eli elämä itzcns muille osatl» hy«

w«!N »öiden walistureft,
W.c.. Historia an tosinitzestans lc

wmma armon elul on, Jos «nzim»
mäinen puuttuman, Eaick curhastoi-
nen käypi,los sydämes ei elo oi, Niin

ole elosi pojes cuoi' Gun luendons elo wm'<
pu; Sun tpos on ulcocullaijus Jos ei sus löy-
dy lyden uusi jos työ suld jällens puuctu
Nyn armon hengi fuunu.

». Z)x elon woima ombi sis, Cmn ensin
alca kändyneis lur omas sydämäsä, sen
elon luwal lylyttä Cojc sinnin wellan ty,
dyttä, Cosc särky synnin pesä, Mn lipky
fyndp tunnosa Mlitzm reunmn murhesg,
Ntjn tundu synnin cuorma, Ntjn cusl«
lon surma.

~ Cosc etj sit leydä itzestnS elämän woi«
ma tykönens, Nijn lEsuxehen turma Se
sielu caikest sydämäst, Ia tahto Wlust olla
lHtt, Et elon saisi warman lEsuxen cuollost
callista, Etz omain töiden ansiosta,
weren woima hend jatta elon tolmel.



4.Tai elo tundu sydsmes lEsuxen tygs
kändyes, Sill hengen ilo sadan, Ia uscon
woima tundu myss, cuin catumuiren wsikias
työs lohdutust armost suödan; sit lsyty hen,
Zen todistus Ia «rmsn elon autuus, uus
jyden uusi mieli, uus ymmerrys uus kieli.

5. Coft tämä elo sydämäH on enfist ai,
jee oikias ties, sit elon lvmen woima Itznäytä artVsitttmsa,long armon hengi wai-
cutta, Ensi ettei synnin soimel Se Mu
vle mskamas, wan pyrki syndi wältätyäs,
Sit cttH hywist töistä myös armon elo loista.

6 Wic! että karsimiseS myös lEsusta
stura armon tyZs, Nhn että mailma hylkä,
Ia laitta hendä tekoinenss Vlitzen catzo nm»
lestäns, Ia naurun palle syltä; Gill luniali,
ftt wainotan Ia waiwmn alla poljetan,

risti ota päälleS les tahdot armon tiellä.
?. Jos nytt ey mallm ymmärrä euing keyo»

armon elon tie, E>3 lumalata kHtä Cost
näky nämät hywH tyst, Eoft sokeudes pitH
yst, Alä sH seura nijtä; Wan seura nyt cuin
walpen on, Ia owat pyrkin HErran luon,
lEsusta ntzden canfa Wn seura cohdastansa.
i TäS uudes heMn elämäs Nijn lEsuSasu jydämeS Eläwan ufcon cautta, Se sie-

lu lEsuft racasta IHsuxelanda halunja,hend
pyhahengi autta, Ia armon woimall hallitze
Am hywin töihin wallitze, Ntzn lEjus eli
Mi lolc keywät armon riesä.

».»srytt ja walhw pttssta Se sielu armo»



toimesta Am nMH wisust ftngsn, M sns,
stu wilpin sydemäs, Ain löyty armo kärjä»
mäsCuin yn HZrran fangi,Cuin NdottHEvran
nuorilla Totudenwoiman csurilla, Se IE-
l««sa wapa On ain ja armon fapa.

O ftclut elo etzikät Ia synnin hupa hyt-
kekät, ITsuxeselon löydet, Jos etzit tulla
henen lusx Ia murhtt otat päällenS työx
lur aiwsn tcde! täydel, Sin ast <t elon
«löytänetla sitten culjet caita tiet: V lEsu sie-
lui auta Guy caFjn pijnas csutta.

Geitzsmäs W''rsl-
Vhdcn lumsslijen ja tmnoitetun sielun kitos jaylistys

lEsufclle hengllliscn elämän edestä.
Wc I)!isiän .pErra sydämest:c.

olcon lEsu.rel Cuin minun cuor-
saatti minun armon

tiel Ia hengen elon annoi: Sun weres
ITsu puhdista Mun ricoxistan udisia Gun ar<mos olen saanut.

2.Achcuinga surkia jyndinenMaticoxisau
olin, Cuing julken kizttH lEsuxen, loc syn-
nin himos cuolin: Sunarmos lEsu awa suun
fpdämen andaaweeun Eosc armon piftrit nuolen

~ Sis kitän HErra jydämest, kitss lEsuxel
olcon, Cuin armos annoi tulla läst, Gun
rauhas tygön tulcon: O lEsu Mn rsckahin
Un rindan riutu Sun rackaubee ilost.

4. Euing cauwains olet etzinyt Ia ajanut
mus taca, E«sc en mä spnnist ftlwinnpt Etsi-ns



nä lEsu lacaMuu sielun cuitengetzlmsst,Gi,
henastttwedctsymneiestain armo vton saackg.

5 S« elo löydä itzesen, caick elon psijes
puuttu Sci «let IVsu elämen; ach ett ain
woisin muuttu Gun elon woimast eläwäx lE-suxen ruumin läsäner, nijn eicei hengi smittu.s. Ach etten aina caswaism? fun armos elä-
mäsä, Ia henMijest cartuisln uscsn ja armon
<iesä; Ia caickis hengen hedelmis, ett henges
minun Hallitzis, ain winun sudämejcn,

? etten möysksl)hätaidm'lln,Munelona«da
loisia Muil ihmisil et mahdaisit Myös syndins
pojes poistaf lEsuren wcren wojmalla, Ia tul-
armon toinilla, Ia ktjttä Jumalat'oikein.

8. Ach IGsu rucoil edesiHn Et c.rmos ripun
kini, Gun rucouxes woipi, lenWaick pelwoS
olln minä/O ICsu minua rohwaise Suncu«l-
l-os eautta tukitze Uscollinen olet Sinä.

?> Sun arwos lEsu rohwaist sun armoS
aina turwan, Sun wö,imos heicot tlikitze
jotc armon §«indy warman; Autt lEft sinun
cuellos cautt, ajn ppsywäisen elon Autt, «lE-su, autuuden farmi.

»«>. Ktjtos ja nöyrä tMys Gull Issuxel
Vin clcsn, An minul ICsu ft)dHn uus Sun
henM turwax tulcvn: Ktjttäkät HGrra sielui-
j« loic armon maun maistanet Ia kHy-

kät IESMEN jälki.


