
Hengellinen

TsmD jilruttomattoman
MgilwKn patzudDa ja MynneiMz

MA CWus jq Apostolit
lc.

MRUSAi
Wnbätty/ Wmnnn «746.



H«Rmada pääNew armias Jumala, Tääl»TV ajalla, Cuin olet tule,
wa Duomiom, TekemHn lsppu Luoduille,
Maraman cans palcka Mgilmalte.

< Ma nyt edeZ caick culuwae, Cuin pyhät
KiM VuhuwqtlHuMalisest juuri lulkistsia,
Luoeuin cäns Toiwowat
loppu totiststa.,

~losHalwM la Mtt jais'taittua, Au.
ring, Cuu, Lähdet afts astua, Webet caick»
werexi muutM, Ealat jaLinnut pois puuttua,
Jo, jotahdoistMäldä juuttua.

, .^

4. Min tHhden he tot tämHa <eklM Ettei
mailman pahut suri ain enane
wan, Wanhurjcattta wiel wähenewän, vikif
ast Ulcost pois puuttuman.
"5. lumaialtöMat r.öpiast luoxewat, Itzensä
eadotuxen MewHt,.Gchhe
Cikä maxo,mitän lmWan,,. OlsnHn: Taick
Duomioe tule>vQn.

< AHSodouian GyONltcäuhiat, Cansam
se atna cckihiwat,.lWalan SayajaGtzarnait
Mailma pilckmm MÄäitä,.TuWoHuomiol
lEsuGhnst ~

7. Gabbachin
r«s,ltoln eteen otemn,Matcal Maalla MerellH
alietan, Taick laistudcs lcwAan T. :c,

z. Nyt wannowattääl wanbat nuoret, Mie,

het, WMot, pienet myös juuret, Pirun jul-

man he itzenö andawcch Eadotuxen näin palistx
candawat- T. ett.

.

9. Eatz kirous jadatuF,caulMa «uuluhlldsn



suustans Miasta, Pirun lssenärija
COu Lähimeistnsä lijaxi, T« ecc.

»o. lEsuxen nime sitä iloista, Sydämen sat»
wa sanaen Moista, Ey coscan tääl kilwan ktz«
tttä, Eikä yliaica ylistää, T. ett-

"> Noidat ja »velhot wi e ttelewät, Jumalissa
juonittelemat, HErran Sanast jaisitHopu-
man, Pirun petoxthin.suosiuman, T. eie.''

»t. Huorin.- nyt huiriaft, tehdan, loupnmuO
ei wiax nähdä, Isst pian miesröppo tapahtua
pi, Weri usein wiatoin wotapi, T- etc.

l?-RackauS se on zo rauwennut, La«piu«
canspvzes lauwennut, Pstäwclt wa nhat ylenan-
netan, wiha, waino tygs cannetan, T etc.

>4- Wlakiat sanat suulla annetan, ja huulilk
hunaja cannetan,Snla.myrcky sydäwes maca,
wiel wil)atan,purrahan taca, it- etc-

»s M, Poicka, Niti, Sl<ar,Weli, WHa-sa, .wainosa elä kylä, Cateus Canfa aina hal-
litze, Naburiten waihel myss walitze, T- etc- ,

»6. Zlpeys uijn yhdes cuin toistsa Sadys,
caikes colmes coconajsesa, Ghnens myös cow
lnailmasa, In caikisa suren wallan saa, T- etc.

«7 Corcorahasta cowin coreillan, Rackaudett
tähden myös ridMn, Nanhemmil cunniat eij
näyttt, Eikä lumalisest toscan Wtet, T-:c-

---»«Petos pienisä nisncuin juurija
Wa,imois wanhois, nuyrisa, Walhenäisämyss

Tottuus ett sillen mitän capi, T-w
cuin en Oiti ksyl)vdelle, Ifä elä,

»nalle irsttchM, Waati mHnennyt warastamF,
Za Hirsiputarakastaman,T u.' <»«



»«,. Oktoi ottackan malmit ollan, RoMmä»
tzlpsiastä tullan, Köyhän calu alas
Mickahan rijsta corgstetan, H. ;c.'
'

»<. Häpiällisi puheit MM, Ia juttui tur-
lauluja lastig, On mö,

»enMielestä juux matia, T. :c.
iiMonet Mehet nopiast pettämät, Wai-

momäeld cunman pois ottamat, Wäräl malat,
suloisella suulla, Nijncum sadahan ussast cuul-
la, T «.

»;. Waimot itzens pitämät, Cost nu'e<
htt heitcunM pytswät, Andamat hapiällist
sanoja, Kirourija wärjäwaloia, T-:c.

Wfts«us, oppi wsärin kaytetän, Caict
HErran lahtat mM laitehan, Pmmärtäwäiset
VlMatzötan, Cans usein tyhwixi cutzutan, T. :s>

»s- Nyt waatttteil cächia csrcus, Monsterein
monlnainhouraus, Ruchis jaSuomessn mal-
laa saan, Ismttanut itzens Pohjan Maa, tz :c.

»t Ksyhä Cansa mvsspaljo coreile, 3« rie-
kahan rinnalla Drengi, Pjica,

pienet, nMä wiöiM waplU liene, T
»7, Jumalan Sana tätä nuhtele, WaK etz

M -Moni tottele, Paconat pahurl pane-
tvat Ulcocansa sitä usein puwmm, K.?c.

»8 Muutam on myös Jumalinensuulla,Ule»,
'«aiftll tumalla wielä muulla, WaäHdMsyneis
fpwismaka, Eikä nhMluöwu jayoielata,T,:c.

»3, Moni hywin H krran tahdon>ietäxEuft
leng anda itzens pirun wiettä, GlMuMsiljnä
pahan menoon, Spndin janstastnVl«lM, T,:t



,o ?Hitä kyllcl pyhj Kirja lu?e, Josta hä»
Whdämens pois sulke, Musta Papin Oärnan
myös hhwin, Undcktysymyxin itzcnSsywtzn,T :c>

n. Malitta mahta TaiwasjaMaaEttsyn-
di näin suuren mallan saa, Tää wijmeiselMailo
man loplitla,lost eij Gansä luswu pois hopul-
la, Ennen cuin ChristuS tule Duomjol.

;». ö sinä surullinen Suomen maa, Ot4
myösrsykiH Ruotzi waari taa: <acka poisnHist
pahoista wioisto, Spnnist suurist, cans muista
lyoifta, Sill o hristus on tulemus Duonnol.

3s- O te Papir cansan Paimenet, humalan
pypän sa«an saarnajat,Manatcatwitiäft Can-
sacatumu/en, Endisen pahan Elämän parännu-
-stn, Niel wHlcaman anftltutßangaistuxet.

34. Ginull on »lluf.Rauha Rutost, Sodaff,
Callist Ojasi, NäljW cowaft, Jumalan Sanase julkisesta, Saarnaan stnulle suloisesta An-
na KMos HErralle Taiwosta.

?5> Sentihden täl! ltjemon ajaLä, Jos tah-
don autuax afatella, TelMt nyt nopiastcatu-
mus, Pahan myös Elämän parannus/ HeiM-
käm pojes wärä wannomus.
' ;6, Woi mixi sinä sinun Sieluses, longg
Chrisius osilsunsulhaifts, Heiwitestä callillK
werelläns,,cadotat psls sinun walaVas, I'a pa>
halla elämä kerrallas.

37.0 onnttoiy urja, O önnetoin, ZoS sini
tuolet täu!d catumatoinj Synneisä suurisa
surutöin, Hecumlsa häjyisä hswvcöin/ HEera»
Sanoille uftomatoin.

ss.Se



58 -Se olis finu34parembl«llut<:Ette«,ta.
HHn ilmanoUs cullut, /Maan äitin cohdusa coh,
ta cuollut, Coscas HErrast hywäst wis luo-
wul, Cuin sijnun ombi luMur.

;? Muista sijsmitH sinä casteia, si n caickem
luimmas Lijtosa, Olet itze
HH:un waldans itzes wannonut, Pcrkelen pe»
räti poie^kieldänyc/

40. Jos tähänasti wHärln wannöut olet,
Turhaan Luojas nimen lausunut, synneisämui,
sa suuris maannut, Eikck wielä nytpoijes laan<
Wt, Cadu> sicä kaikesta sydämesi.

4». Alä sii siis epäilyxen lanZe, EM piru
sinua sizhenänge, Waan muista lEsuxen pijnan
pM, longa hän edsstäs kärsi tääl, Costa np.
Pui ristin MIM psal.

41. poks luowuPoikaistsi, Lunastajasi
csunist Ch«iss«rest; Waan tule cohtaedestuh-
lajan Sen suuri sWdistn Pojan, CanS Pietaa
l-inpybllnAVostolm,

4; Ett yhein ole nttn sumta, Paha
teco myös mqilmasmuula, Isca cij täslande-
fi anneta, Avmy catuwaisille canneta, Christu,
M callin cuoleman cauutta.

44 Rucoiliesii''HEvrahurscasta, Sangen
ufcollistt^sydämessä,,Nyt tääl wiel armon a-
jatla hurmalla ja roiwolla wahwalla, Potan
pqncm anilon awulla.

45. Zumal ele mus orwoil armias, Laupias
ja ett cswin carmias, lEtuxenDoicas tähden
pyhän, Ander an«a mitäminun Lihan rickonul
vn jaanjalnut wihan. 46. Sil-



' <6. Silla hän kärsi ransia hirmuiD,, Minun
Mteni suuri,Gyndisen, Wnan ja'catkergn cuole-
Van, Ettähanen piti nttn oleman Lunastajan ja
Synnit mMMan.

47. C'c>staS sijs näin olet nöyryttänyi ar-
moa karjannyt, lEsuxen tonstst lurrffMNUt, Syn-
tisi suurist pois laannut, NW sinä olet armon
saanut.

48. Tcuwas, Man lot ennm HM!pi, Cuin
HErran Sana pois pmittlipi, Hswllck on armo
yiröan awara, Seka sangen stmri tawara, Aul<
tuas joca tabän turwapi..?

49. Costlumalsull armons andapi, -PoicanK
lähden syndis pois poistapi, Älä hänen awaranr
armons paali tee coscan enck syndia taall, sitä swa
ivarcoi O Ihminen! /,

50. Md' Ihminen ktjtta Jumalatar la'Hcl-
nen Armoans amarala, Myda<nella,!s,Gj«utla,ja
Kielellä. Eij ninoasians yhdellä eraNHMMtaM
sö sinun Eliaicanas.
. si.,Cost,a sina NW
Mnusta aina cohla Humalansuure hymyttä, Ia KwWä D
min han Syndisitle osotta.

52. Vcijn uftin cuins Mringon
lijldawän yrckchasta, Muistci. khttä am cohla
lEsusia, Armon auyWot HlrrnJoca siinlin paasti poies waiwast.

53. Taas cofta sincs catzoi mami paalle, Ntjr»
ajattele sijs aina lMlch. Mullax tuhar jältens
muuttuwas, Sitt HGran BuMioll lulewas,
siel«ncms yhttn yhdisicttäwäs. ,s^«



54, Cusz sixul palcka sit ««neltHN, Jautnnla nijl
««ikil Jotta HErran pää! olNtscoNet.'häncldä armoa a«onct, ne ilon ijnncM-lsen saivat, "

s's. Älyttä nc muut raicki eadotetan, Ia waiwan,
siahnn waiotetan, Noidat wclhot, «Lomattomat,
Juomarit mpöi Jumalattomat, IHmlscn.caicki c«tu<
mattomat.

He Moiil huifiasta huutnwW Ia sangen jun
liasta surewal,'Par«'uwät
myös taivailla tM, surella ftbämen surxllg,

57. Oi, oi meit orwei, onnettomia/Nanasta w««
rattomja, Cosc<««« taälPappci'totellet, Heidän faar»,,
nanssybämcel! otlessct, Jomala» ftna saatua usconnet-

/z. Taiu Duomiön°tai'lÄ waltä. locu cla«>äns
laifans laitta,Wslttä Syndiä sielun mylckya, Useoi
bikias «in . elä pyrky, häjytt myöspojct

. löyhä, ple,nl,,ftka ftun, M>rs, Waimo,
»anhantz» myös nouri, aina aj«tel,

tallaisit, tulla, iI Hllwetin pinas
ain o ff». ,

'

s«««n starna, racnsiatam, MM
MhchMiMOan mtacam, Sllcramcnte, usein nau«
titcam, Christuren pijna mpss mu-staeam, Ia meitäM^

smMc-am. . , «

6i. Miat wsrät «ina ««Itakäm, Kitonret caicki
tms tielbätan, moös pois heittakam, Äl»
käm noitnuilia nssdattaFi TaickataicMilria tawolt»

Hl. MmChrist eascktinmcidän LunastajaM, Cm»
Mt tuleman dnomltzeman, Auta m>:itä caickia eatm
Mureu. Oilia clMn yarannuren, Zosi Zlnnl «nllanl,

' me «m tHtofm.
- (:o:)


