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Ensimmäinen.
Adwentin Wirsi.

W. c. Maa suur ja awara lc.

tyttäret, Isowat sieiuiset: LähMt
ulos cohta, Salomotwastan ottaen. S>ll
lEsus tygöm riendä/ Ia armons puo-

'
' 2. Terwesijs tulemasi, Sa lEsu tänn taiwast!Ilon HErra meil annat, Sydämen ilahutat, lostjmull eunnia cunnan, Weisaten Hosianna.

Z- CatzocatCuningas Uutt' Kirck' wuot'alca taas,
Han sisal aja Aasil, Siwiät wäke warsin, On ha,
nen seurasansa, Opetuslapsiansa.

4- lost halle cnnnia, Hosianna weisata, Me ne-
, mu suulla mahdam Spdämest,cuin me taidam,Täll
, Adwent Cuningalle. lEsuM, lEhMalle.

s- Sljs mahdam mailmast, Tast synnin sodo-mast, Pois lähte HERraa wastan, Uhramäan w-
cousta: Sanoden yhdest suusta: O HERra meitä

> muista.
6. Näin cansat oikiat, Tall' Mll' andawatSy-

damens palmut parhat, Hengesä laulut hmtät: Kij-
tos wirret ja Psalmit Owat hänelle callit.

7.Tm siwia caritza, Merellmrs puhdista, Sen
wtuwan ihmis paran: Morsiamens jota hala, Am'u>coon yiös autta, Uuteen elämään saatta.
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8. Siis orat carficam Waattem, ja rijsucam,
loll' ymmarret on syndiM/ Ia Eva Esi-aitiM/long
langemnxen woima, Meil usein tundo soima.

9. Wac-u audcx andaja, Cuin tunnon rauhoitta
HErra, Armonsa cautta, Cuin tundom lepoon amta,
Ia synnin woiman peitlä,Pols armons mereen heltta.

lo.O! cuiuga iloitze, Heuinnet sieluiset, Sijt rau-
han ftarnast.M7i,C^inarmostca!klituotin, lEsu-
xen weren camm, Ta> sielut ilahutta.

n. Ettsannoit aiwotun Sun Poicas luwatun,
Cum iärmen l)ään on ta!!an/A!n'awstastmailman:
Cuin Moses uhreis' en> ust Ej selkläst tunnust.

12. Nijn Job myös odotta Goeli tulcwa! IaDa-.
tvid huocauril Wirsil ja ennustuxil. Ia muut M'
toiwoit wahwast Waimon siemenda Taiwast.

Toinen.
Joulu Wcisu. .

W. c: Cning KirMs Cointähti coitta ic.
sitä kirckast waloa! O riemu aiwan ihana,
Cuin.syngiäl sydän yöllä Bethlehemisä ilman-

(NO nm, Pimias pcllol walistui, iloistl sanal!,,
työLa, Jota,ne'et Paimenet Nait ia cuulit,Walpax
wlit, luoxit warh.in, Löysit lEsuxen myös par-
hain.

2. TD meill on Joulu iloinen, Ia juhla, suuri
suloinen, Ett Isä Jumal Taiwan, Poicansa rac-
kan ainoan Syridvi annoimailmaan, Meitfangei
pelastajaan. Tästä sitt, Iloitzit, Paljon aiwan,
Suuri taiwan Sotawäki, loca meidän ennen näki.

Z. S>>s ylctkäm myös mielemme, Tall luhla°
suurel, sielumme, Atn hengelliseen iloon, Ia usco
ram lEsuM paäl, Cuin syndymisens woimal täät
Meil anda uuben tlon. Nijumyös meit, ?lrmom

teit



teit,Hengel'pl)hal, Niemul hywäl, Taiwan salijn,
Autuitten »Diepi parijn.

4.Ah, Aumasiiät ombi se, Cuin louluns tääl
nijn wicttäne: Ia caiken armon aian, Ett' tunde

> Piltin piscuisen,Kirckan cointahdcnlEsuxev, Syda-
niens wirwottawaniHuocailc, Rucoile-.Joudu pian,

' Leposian, mun,loul<iwiera,reni.
s. En' SinMljaijn, iloita, Sn< syndymises

Juhlalla; Pois mailman ilo turha! Pois Tautzit
pahat pidot myös, Pois hecuma ja hänen yöns,
Cuin ombi sielun murha. Sydämen, Sicluisen,
HENranolcon, Cunniax tulcon Isäll hywall, Po-

' jall, MDöskin Hengell Pyhall.
6. Sil se cuin synnist palaja, Syndynyt Pilttiä

halaja, Ia pääse siteist ulos; Sen sydän sytty ilo-
hon, Pacahtu Joulu lauluhun, Immmmelln tulos:
Wielä tuo, Ilon suo Engeleillc, lotca meille Toiwot-
tawat Rauhaa, ja se» llmoittawAt.

7. Se taita myöskin sydämesi, Jumalan cnnniaxi
tast Toiwotta muillen rauhi; Ett hywa tahto cm-
lilla Olis seuramacm lEsusia, Ia kijtos wirsil pan-
ha: Uscosa, Toiwosa, Nackandcs, Elos uudes/Wihdoin walos Händä kijttä Taiwan talos.

ColmaZ.
Uuden Wuoden Toiwotus Wirss.

W. c. Ole sielun iloinen, :c.
' caun is-todella, Meille omdi caikilla, Uut«

ta Wuotta sanella, onnimemu puhella.
, 2.Waan ett' oikein toiwolta, Aanens, on<
ner corotca / Sydämensä pohjasta, Se on toinen
asia.

3.Tuoda edes wahwoja, Hengen uusi
lotc vntaiwan tawarat, Uuden Wuoden ihan n.
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4. Että itze Jumala, Pyhän Hengens woimalla,
Lois meil puhtan sydämen, Asuinsiax ylhäisen.

s. Nyt cosc lEsus hänestä,Armollisest Isästä, I-
jancaickisudesta, Synnytetty poicansa/

6. Syndynyt tann' mailman, Puhtast cohdust
Marian Asten tullut ilmahan, Lihas ymbars lci<
<atan. nec,,

7. Kasic<chat ihanat, Lasti
ulos itzestäns, Synnist meitä vestäxens.

8. Sijs o suuri. Jumala, Meitä ounel armoita,
Poicas werel wiruta, Synnin cuormast kirwota.

9. Anna meille arnwjas, Uudell wuodel lahjojas,
Että sanas cuulemme,Oikeudes opimme.

io. Nöyräll hartall mielellä, Haluisilla silmillä,
Tarckahilla corwilla, Walpahalla tunnolla.

n.Laina iloist huomend myös, Terweytt puolipäi- '

wä työs, Lepo ehto hetkellä, Nauha Kwoll mennesä.
12. Wielä lEsu, laupicst, Tällä Wuodel ar-

miast, Sanas, Ruumis, Weres Ruoki
meitä cohdastans.

13. Suo Zionin Saarnail, Hengellisil walwojl,
Pispoil suuril corkeil, Israelin Paimenin.

14. Että h'«all mielellä. Sydämellä, kielellä,
Sanas edes auttaisit, Cunnias edest massaisit.

15. Cuningamme suojele, ADOLPH FRIED<''
RICH warjele; Nijnmyös Corkia Puolisa, Drott-
ni,'g LOVIS ULRICA.

i6.Printzit ja PrintzeM myös, HERra siuna sa<
mas työs, Caswaesans iloxi, Isänmaamme riemun'.

17. Suo! et Henges lahjat heil Olis nijncuin
Dawidill, Salomonin wijfaus; Simsonin myös
rohkeus.

, .

Cunniaxi Jumala, Onner cungm asujan.
l9.Caicki



79. Caicki muut myös Ruhtinat, Vnnä Neu-
wonandajat; Duomioitten istujat, Walais Hen-
gellas alat.

22. Sotajoucoo merell, maaN', Peitä kadell lau-
piall', Pelwox wihamiehille/ Sowinnori Cansoille.

HERra auta caickia Murhellisij sieluja, SIM
dins tähpen kiusatut, AhNstetut waiwatut.

22.Nijnml>ös caikill sairaill, Taudin alla macawill,
hywä kärsimys, Wahwist usco toiwo mvös.

23. Ia wiel oikia ymmärrys, Tarcka peräänaja-
tus, Otollisell a-all tääll, Tautiwuotellanskin wiel.

24. Jos on heillä tunnosa / Esimacu sielusa Tai-
wan ilost autuast, Eli liekist julmimmast.

25.Auta heickomielisij, Pmmärryxest puuttuwij:
Laupiatla armollas, Taiwallistll walollas.

. 26.Warjel caikist capinoist, Sodist, rutost, mur<
hist muist, Tljlipalost pahasta, Halla-cato-wuosista.

27.Annarauha muurisar-, Terweys, onni huo-
neisam, Hengelliset ystäwät; Poi.stn wilpistelewat.

28. Lcffii, orwolapsia, KöM, alastomia, Wiat-
tomijfangcja, Holho, auta, caickia.

29. Harha tielle erynet, Suruttomnst nuckuner
Palaut, herat HErra taäll, Tänä armon wuon-
na wiel.

30. Synnist luonnon tilasta Cauhiasta
sta Pirun, mailman cahlejst, Lihan, werensiteist,

heitä armosa, Vmbärinölsickauxesa, Jo-
ca kasit tapahtu, cosca sydän uudistu.

Z2.Cautta Poicas?»Vsuxen, loca, meidän ede-
siäm, PyhasEsinahaskin, Täällä ymbarsleicHttin.

33-Anua Henges awata, Walkendcll' walMa
Heidän sokiat silmänsä, Pimiän ymmämmnsa.

34. Että itzens tundisit Olewan wiel fnndiset, Cau-
was pojes culkenet, Jumalasta joutunet.
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3?. Waicka.owat luulleet m>, Si/na kyllä ole-
Wtln, Että owat taitanet, Christin-opin cappalet.

36. Että he nijn riendäisit, Tuscas heitäns käan-
däisit HERran armoo etzimään, Synnit andex
löytämään.

3?.HERra suo not armoiscst, Että tussini yhtei-
sesi, Caicki ufcoon oikiaan, Päälle CaicknvaldiaN.

zB.Että lEjust racasta, Sydammemme pohjasta,
Tmd.nfname todella, Suosiolla ilolia.

39. Nijn ett'Pyhä Hengi snur, Sydamcsäm a-
suis juur, Tänä Uunnn Wuonna ain, Coco elin-
aicanam.

40. Wiela Jumal ole/ä§, Ctlä täälda lähdctes,
Cuolin wuotem ymbäns,Olis,sinun Engelis.

41-Etlä myös ne ihmiftt, Cuiu on ZEsust etzmeet;
Että he meit muiswtais, Sydämitam kehoittais.

42. ylösandaman, Nucouxtt candamaatt,
Huocauxet hattahast, Tuoman edes ahkerasi.

43. Cosca kylmä hiki se, Ruumitamme mstele;
Silloin meidän muistella, Anna hikes puncisti.

44. Costa meidän corwamme Lukitan, ja cuulome;
Silloin meitä wirwota, Henges Puhell lohduta.

45. Costa wklä silmämme, Cuo!'on hctkell pime-
ye; Ufton walkeudella, Sydämemme walisia.

46.Costa myöskin, puheemme. Cowal ajal puuttu-
ne; Silloinanna armolla, Henges meisa rucoilla:

47- Että aina huoramme, Abba racas Isamme!
Uscoll, toiwoll halulla, Rackaudell, iholla.

48 Ia cuin hätä wijmeinen, Sydändämme pistän
silloin tykönam, lEsu paras ystawäm-

-49. Mihdoinköyhä sielumme,-Cojca ruumist erca-
ne> Abrahamin helmahan, Uteen Wnoteen autu niN/

fo. Isä Jumal ottacon, Pyhäin iloon tuoltacon,
Engelitten Mihin, Aumitten salihin.



tTleljcks.
Marian Ilmestys-Päiwän Wcisu.

W. c. O lEsu Christ cuin luondom sait lc.

wiisas neuwos Jumala, Muu sielun ilaut-
MH ta, Coft istuin cuo!o»< warjosa, Nijn ilnä ar-

most totta, Tuotit meil sanoman,
losa sikis Eoeswastaian, lE!us Marian cohdus.

i.Tliin hywan sanan saattaja, Gabriel Engcl
oli, Cuin lähttettin t nwasta, Ia Nazarechin tuli.
O! armoitettu Maria: Hän puhui armon lijtosta/
Ia hcngeWst rauhast.

3. Hän puhui taiwan tawalla, Myös armon wa-
litzemist: O! älä pelkä Maria, Sa armon suuren
löostt, lEsus mailman Mch!as, Sen Pyhän Hen-
gen awulia, Tänäpän sikis sinus.

4.0! mikä ilo taiwahas Mahdoi oll' sinä päiwan ?

Cosc Dawidin huonen CuninH?s,Ni)t cuului
Taiwat sanotan iloinen; Nljnmnös jocaitzensy-

dämen, CuinHErraauscosodotc'. <11m.5.12:4,^-
s. Sen wanhan Testamcndin yön, Tai kircas

coitto walais, Ia maahan teloit pirun työn! Mond
harmst sydand awais, Armon lupa.urii tutkiman.
lotc lEsurest on ennustan Sijn
stamendis.

6.Mond Propheta on odottan, Et>', nähdä tä-
män päiwän. Mond Monarchi tans halazan Tain
ilo ajan perään. Cosc' lEsus Ms Vhasa, Ia
Polttouhrit stihhta; Waan ei he sitä saanet.

7. Mcil löplin ajan asuwil, On Liiton Zlrcki a-
wctt'; Ih saarnais syndisil, Za teki ihmet
monet. Mutt IZsus tietä sydämet: Cuing he on
HERra kiittänet Sen callin walon cdest.

8. Lain' PM Hcnges minulle/ Cuin alat mui-
As stu-



siutaisi, Mun parannuren retkelle, Etten ma horfa-
daisi, Lain armos itke pahuttan, Ia hengellista lais-
cuttan, Aut weres armo kerjan.

9. Ihmisen oma sydän on, Se suurin wäara
Prophem, N:»! zotc on tull'syndlustundohon,Eoe-
tus sen opetta, Cuing sydän pyytä seurata, Tätä

mailma; Most meil syy ,ol' itke?
ia. Sydameu kylmäkiscoisus. On sota Hcngee

wastan, Ia luonou wastahacoisus long ylitz itke
mahdan; Aut cttän rupen tänäpä», Sun tahtos
lälken clämän, O! Jumal minun linnan.

n. Ett' pchät' HERra nuorudcst, On Sa->
lomonin neuwo, Aurhmttq ICsust lapsudcst,
Sill smdi mcitä waino, Scntähdm lEsust ehi-
käm, Ett hau meit muistais tänäpä», melst
liMu !ap!et.

12. Racastacam sijs lEsusia, SiL Nyt on ar-
mon aica, MiellElus nutkin colcMta, Ia Ifäns
tygö huoca: Ett'langen Zion la Vlkäns
tygä kizrumis Edestä HErran wihau.

13. Tmstelcat hylvct Christityt, Sijs hamaan
werenast.l, Siil'lE-
si'.s meit lunasti, Wcrisell sodall; arwas päal!, Cuing
paljon Wcrt' Volgathan mäel, Sun syndeis edc-
M juon?

14. Px pito pcilmst Merestä/ long HErra ar-
mosi teki, Syndiscn sugun edestä, Nijn tarpclliscx
näki. Mä wspisen, cosc tutkin näit, Uuden Te-
stameudin armo hait, O! suurta armon pätwä.

15. lyynelet, lotc täällä ajas>
wanvas, N)k ol'sit iocapäiw<Mt, Muuteta» rie-
niur, taiwas! Kyll lEsus muista omians, Se-
kä cläis elt' cuoleisans, Caus wihdoin armoft
cruuna!

N?ij-



V?ijdes.

Christuren Pijnan Weisu.
W. c. Mun sielun jälkcn nyt pian,, :c.
suloinen mun lEsuren, Cuin sotkit wisna-
cuurnan, loc'täytet oli täytehen, Syndiin
edestä julman. luur hirmuisesi HErran nu-

hasi, ja julman coston woimast, Sa lEsus myös
catkeras työs, Joit wihan maljan carwast.

2.0! suruinen mun lEsuxen, Cuin ynn vrtitar-
has, Wiel matelit Gethsemanen, Eik kctän sinun
cansias, Min sä työl, luur pimiäll yöll, Sowitit
Isäs wihan, Jona maron cautt, Meit lEsu aut
luur autuan armon tilan. .

3.0! suloinen munlEfuxen Helwctin tulen tun-
sit, luur haxtahasti rucoilen, Ain maahan ast cu-
marsit, Catzoisiis tääl, Parhamme paäll, Ett ca-
tzon oma waiwas, Ehks huocailit Ia walmt: Mun
Jumalani taiwas.

4. Mix ylönannoit minun nain, Mä huudan sy-
wast waiwast, Wahennä walda ynsiäin, Ia catzo
alas taiwast, Ma näen täs, Ett aica läs, Iu jou-
tu tdlemasa, Joi! mullit täM, Selkäni Ml,Sy-
wält weta waconsa.

5. O Weri-Mkä Edomist, Sinusta weri wuo-
ta, Joi! ostct olem callihist, Tai sielull ilon tuot-
ta, Sinä synnit, Caicki sowitit, Tain callm uhrin
cautta, O autuat ne, Cuin Syndins he
armon löytä.

6. Ach uscowainen sielu taall,Cntze!e ahkerasti,
Cuing,?rEsus ripsui ristin paäl. Gun iWs sm-
kiasti, Se pyhin pää nijn pistellään, Tcräwill tap-
puroilla, loc opet meit, Käändymistn ttit, Käy,
man armon ajas.

?.Ne



7. Ne canmhimmat caswottaall, Ihmisten lastenseas, Ia postetpyhimät maan pääll, Nyt lyödän
syljetän las,.NijN silmät wiel, CuVlcman tkl, Kirc- '
kamat auringdtcr, Ojn pimene ja umbehen, Dhte-
hen! painu totta.

8-Cans corwat, ne cuin kijtoren Cnule Engcleild
Pilca sanoit soimaux.l, Täylttän ttväwai-

was, Se pyhin suu Ei kiroinu. Maan neuwo ia
vpetta, la, lEsus wiel, GolMan tiel, Jääntiä
Tvuann otta.

9. Hau sienet etiknsella, Ia sapeli catkeralla,
Juotetun myös Isopilla, Tas cowan tuscau alla.
Jalat pyhät Cuin käynchct, Ou rauhan sanomilla,
Dhteen omat yhdistetyt, Puuhun nauloil cow lla.

10.Ne kädet cuin weuyttänet, On t imuhan ja
Mwet, Ristiin itzeushajoittanet, snurell >
»mut, Kylkeen pyhään Juuri sywä. On weri lähde
<awat; Niin caicki muut, Jäsenet luut, Sait co- '
n>at cuolon haawat.

n. O! syndinen, cums särjet len Pchimmän si-
ficunnan, Ia keihal tunget läpitzen, Sydämen
Mckahimman, Sydän mnuast, Werta punast, ,
"Cuin aamu caste wuota, Ach! lunull aut, Cuing
syndeim caUtt, On lEsus runneld totta.

l2.0! weliexet ine sisaret/losephin olem myynuet, '

Hamens weren tahrinet, lEfuren wuwanehet,
Moi! syndimeOn peto se, Nackaiuiman raatelemat,
Dlka weres Hän seiso täs, Cucast ei peliat mahda.

iz.Nnn ennustus se täytetän, Cuin sano Esaias: '

Etta caritza tapeta.n, Ia surmatun mailmas, Mei-
dän tahtem Ia edestam, Syndim sen matcan
tit; MurK ticam Sijs pahuttam, Muutoin meit ois
keul waati.

14. Mn Jumala wäkewch on Nyt aiwan alas
tai-



taivun / Se HERra sum cmn caick on luon Sou-
deim cuorman cli' waipun, Että huuta Lohdutusta,
Isäldm-.s ylhäld taiwast, O! Isäni, Catz
Seiso juur juures waiwas.

is, Alli' että piinas uscosa, Taidam ia weres
woima, Catzel ia sGen turwam, Cuin syndi tun-
doom soima, Eik suulla nijn, Cuin ludas wai«
Ulcocullmsudesa, Händ' pqlwella, Ia tnnnustcl, E-
läiu ain pahudesa.

16. Ach! «tzos cuinga hnula wiel Nyt lEsus
waiwasansa, Caickein sun syndeis edest Ml, Suu-
resti luscasimsa. Sun tähtts han On kärsimät?, men-
uyt uäin cackerasti, Ett nml kän huol, Ehk lEsus
cno!, Ia sinun cuolost osti.

17. Syystä 01l se pmandai kyllä pitkä,
long lmdut caick, Sill kärfti mcnda hetke,
Wijinmein sit tas, Cuolon hädäs, On costaehto-
joutu. Ach! surma suur, Cauhia juur, lEsurw
tuone! nomn.

iz.Sentahden aurina pukepi, Nyt paällens mur-
hen waattet, Ia sure suurta wahingot, Cuin olt
luoic>l ftattt, Ma tärise, Ia wapise, Kiwet calliot
halke, Costa ei tahdo ihmiftt, Uutta elama alca.

19
Ett's ril'is olitripvumas, Kyll cowin olis meiväll
asiam läal, Josristin paäld,Sa olisit pois ollut, Ca«
LotuSjuur, Ia waiwa suur laiserosar tullut.

2c>Ach! uscolla
Pyhä meno noudataram, Taa! mailman pahas mes
nos, Hartaudel Mielet uudel, Ia noyräl rncoureh Et
vckian, Ni/n sataman, Saam lahjax parannurel.

21. O Jumala meit opeta, Armos ja sanas
cautta, Kylmät sydamem lljcnta, Ia uuteen elon
auta/ Ach! lEfuincn, Tul' awuxen,. Mä etzin

hcn-



hengen rauha, Hengen wirgoit, Cuollost-kinvoit,
Sun callin weres cautta.

2.Ki>tet olcon ja ylistet, lEsus cuin päästi wai-
wast/ Kijtetty ja cunnioitett, Isa jaHengi Taiwast,
Sillä autuus Ia elo uus, on uscowaisil tuotet,Sill
neuwo itz, Nyt lEsus Christ Hyljäman synnin juo-
net, Amm.

Cuudes.
Christuren ylösnousemisen Weisu.

W. c. lEsus cuolluis ollesans, cuolctti lc.

hmrscat weisawat,Majoisans kilwan ki,'t-
täwat, Ett ylös nosnut cuopasta/ on lEsus

V3W cunnias sumesa.
2.Täs on se Joseph julkinen, Cuin oli ftngi wai-

wainett, Mutt HERrax suurex yleni, Ia waldiax
cumming corkeni.

3. Nyt mekin synnin cuollosta, Herätkäm ylös
haudasta, Ia noscam eloon autuaan, ICMcn seu-
raan ihanaan.

4.5>1l se on autuas ihminen, Cuin oikein on o<
sallinen, Taall sinä ensimmäisesä Kllandywäin nou-
semisesa.

s.Sijs Adam wanha cuoleta,Henge!lisesä sodasa.
Ett eläis uusi ihminen, Chrlsiuxen mielen jälkchen.

6. Haudasa cuollun ollesans, Helwettijn HE3l-
ea waels cans, Olinijn myrcky cuolemal, Helwe-
til surma cauhial.

7. Ei perkelet nyt woitosia, Saa Keitans enä ker-
rata, Sijs kijtos olcon Jumalan, Woittons edestä
corkian.

8. Adami toinen lEsus Christ, Salpais helwe-
tiu wisiist itz, Awaimet pila hallitze, Pmnt woitta
ja wallitze.

9.Ach



y.Manna meidän muistella, Henges sydämmes
catzella, Sun woitolllsi tecoias, O cörkia cunnian
Cuningas-

ic>. Nijn toimitit ja walmistit, Et osalliscx tuli-
sit, Tästwoitost, jotca Elämäs, Seurawat sinun
peräsas.

n.Ain lEsu tahdot totisest, Heit auta juuri jul-
kisesi, Sä olet heidän cumpcmms, ja tuffis wah-
wa sangarins.

i2.Smä päästit heitä hädästä; Ia autat ahtau-
desta, Sinä siunat heidän ascarens, Suot onnen
toimimxillens.

13. Anna tääll woitto juhlalla, Sinusa meidän
iloita, Et Pyhän nneles jalkehen, Sydämet sinua
palwelem.

14. An oma tahtom hallita, Sun Pyhän Hen-
ges awulla, Ettei mailman hecuma, Tundoommecoscan haawoita.

15. Meidän kyll Pääsiäis Juhlalla, Riettail! ,'-

loil ja puheilla, Crouweis ja W:eraispidoisa, Liha
ja watza palwellan.

is.Mutt stelu waimon suruisen, Cansia Maxi,
on syndisen, Sinä lEsust, etzi ahksrast/Nijns löy-
dät hänen hmkiast.

ly.Hän tunnon tuimas sodasa, FanM autta,
wahwista, lohdatta ulos mallasta, Tuoljon ja
synnin paulasta.

18. Oin päiwin sitä huocailen, Ett pääsiäisen
iloisen Saisin ma,wiettä riemuisesi Taiwan sa-
tamas rauhaisest.
ningas lEsu Christ, Niin piru cauwas carcota,
Cuin meitä syndijn waiwutta.

«O. Caickia meitä HMtze, Maacundam siuna,
waye-



warjele, PHoist päälle carcauxist, Tyrannillisist
wihöllisist.,

21. Kaanna heit caicki sowindoon, loil.Walda<
eunnat
cuin sinua racasta. H

22.Ruoki meit itze lEsu Christ, Päa-paime-
nemme taiwahist, Sun sanas woima maista ann,
Ett sitä aina halajan.

23. Tallq nyt Pääsiäis Juhlalla, Ia autuall
srmon a>alla, Mä tahdon wacaisudesa, Sydäme-
siani toiwotta.

24. Ettäs o HErra Jumala, Laupias Isa corkia,
Sun armostahoen awaran, lalaupiudespalawan.

25. Ia cuolluist ylösnosnchen, Sun rackan Poi-cas lEsuxen, Ainoan Wälimiehemme, Cuulisit
tucouxemme.

26. Ia sinun Pyhäll Hengclläs, Cans woimal-
listll wäelläs, Lijcutatsit ne sydämet, Cuin wiel ei
Vle herännet.

27. Elt's sisälliftt silmät mvös, Cuin nuckunet
on synnin tyos, Wiel heratäisit näkemän, Ia
synnin hätä ackämän. ,

28.Niiu käännä heitä totutecn, Ia palauta py-
hyteen, Wchwiita myös. ain wäkewäst, Ia tue
haman loppuun ast.
mollas, sinul kijtost weifatan, Edesas hät
nemuitan.

Seitzemäs.
Christuren Taiwasecn Astumisen Weisu.

W. c. Chlistus oppiaus iNnotttau-.an:c.
cuolluist nostua^s, lälken hänen vlös-

nousemans/Neljakymmendä päiwa taäli,
Näytteli itzeus eläwax wiel.
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2. Joit afal NliNcuitt ennengin, Omissetts jutteli
semmengin, Pyhast Hengest wahwisteli, Sen la-
helyst heil ilmoitteli!

3. Ettei he olis epaillet, Waan totena caick pi-
tänet, Cuin heille Hclatuorstahijn, Itz lEsurelda
sanottin.

4. Cost sanrnaet Evangeliumi, Ia parannust
autuudexi, Rumeten Galileasa, Ia ymbars cow
mailmaa.

s. Nyt lEsus jällens Isalda, Oletan ylös Ol-
jymäeldä, Ia tosin heljail äänillä, Basunil, Kij-
toswirsilla.
- 6. Näin lEsus Engelein seuralla, lallensa me-
ni cotkmsa, Cosc täyttänyt oli Raamatut, Ia lu-
nastan langeunet.

7. Hallttzematt meni caickia, Taiwasi, Maat',
Merta, Cansoja, Näin maa ja Taiwas corkia,
Tekemät cauppa caliista.

8. Ett HErran suuren wachetta, Pois mailman
lasten joucosta: Sentähden Christie muistacon,
Ett lEsus armon istuin on.

9. Nyt riemul taiwascen catzelcam, Sill siellä
on meidän haldiam, Opettajam, Edeswastajam,
Jumalan Poica, ja Marian.

10. Em sutngan cuolon ruumilla, Taida täsä
luonon tilasa, Ylös taiwasten astella, Nafywaifel-
la tawalla.

n.Cuitellgin tahto Jumala, Mcitltaiwasehen astu-
man, Hengellisella tawalla, uscol ja rucourilla.

12. Hartailla huocauxilla, Pyhillä
deimmetundemisella, Sydämen parmnurclla.

13. Oikiall ratumUxella, Pclwoll ia wapistuxel-
la, Tasa järjestyres waellan, ChlistuM can§a
cunniaan.
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14.0! cuinga cunniaNinen, On päätös HER-
ran lEsuxen, Ia loppu seuran siwia, Muutos
suuri aiwcm ihana. ,

is. Millisen näin minä sun nijn, Päacallon
paical kärsimän si-n, Siel olit sinä yxinäs, Nyt
tuhansin joucoin Engcleit las.

16. Siel olit kcstcl ryöwärten, Nyt riemuitzet
cuoris Engelitten, Sielä sä cuoleman duomittin,
Täll wapcihdit nijn.

17. Hän tääldä ensimmäisellä, Päiwäl wijdettä-
kymmendä, lälkehen puolen päiwän nijn, Tai-

ylös otettm.
iB.Oljymael Bechaniasa, Wijmeisex siunais 0-

nnansa, lost sydämet ne riemastuit, Cuin uscos
tääl häneen yhdistyit.

19. Cosc waeldan oli mailma, Colm'
meno' aastaica, Ia cuusicuucauttapäaliser, To-
disteta» taiwaseen astunex.

Cahdexas.
Helundai Wcisu.

W.c. Ah lEsu pysy tylönam, lc.

rackain lEsu ilmoita, Sun Isäs taht»HM minusa, Ett Helundaita suloista, Nyt wiel-
täisin taäl siilusa.

2. Ett lEsu Henges waicutais, Synnistä sil-
män awajais, Walaisis ymmarryxeni, Taiwutais
tchton, mieleni.

z.Cans taiton ja myös järkeni: Si!i HERran
laki opetti, Mun synnit suuret muistaman, Cosc,
henges saarnais tunnosan.

4. Am ahial polgul waeldaman, Etkös cuule
mä colcutan, Rucous aänel hmahal, Osot oikia
tie Isan-maal.' s.O!



s. O! Pyhä Hengi Jumala, Mua uscon sodas
wahwista, Etten mä caaduis cauhiaan, Duomit-
tuin waiwan siahan.

6. O! racas Hengi walaise, Mua armon ajas
rickax tee! Sijt taiwallisest walosta. Ia hengelli-
sist lahjoista.

7. Tule sä sielun Tuo myötäs Hen,
gen todistus, Cuin pahan päiwan lohdulta, Iacuolos sielun wirwotta.

8 Näin HErra lähett hengensä loca wastudest
synnyttä, hän luwat ombi caikil meill, Ettsist an-
net Avostoleil.

y.O I caickein pyhin walkeus, Ia sielun mnrhes
lohdutus, Mua ahdisturis wirwoita, Ia mailmal-
lisist kirwoita.

io. lotc armon lijtos eläwät, Woidellan Hen-
gen öljynä; Sill ilman salaisi apuas, Ma huckan
tulen cohdastans.

n. En omast ymmärrvresta, Eng luonollisest jär-
jestä, Ma taida niitän toimitta, Cuin HERral
laidais kelwata.

12. Sill itzestän kyll saastainen Olen, juur jul-
ma syndinen Ia cuiwa caikest hywästä, Hawöitett'
synneild sywästä.

13. Wiel Hengi Pyhä woimallas, Taiwut sy-
tämen armollas, Cuin ombi hidas cangia, Kyn-
nä lEsus tai cowa maa.

14. Et tämä ombj sinun työs, Nijn taiwutt,
lömmit, palaut myös, Mun uscollinen paimenen,
Tai exywäinen sydämen.

is. Aut' seison armon lijtosa, Ettän sun henges
awulla, Ain lisänyn ja caswanen, Mä hengellinen
ttaiwainen.
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16. Ah! wahwist oihial uscolla, Palawal rackau-
della, Nepä on hengen harniscat, O! ettän moi-
sin rucoilla.

17. Aut sinun paalles luottaman, Sä Pyhä
Hengi Jumalan, Nijs sisällisis waiwoisa, Cuitt
usein lapsias ahdista.

18 Wiel silloin myös mua wahwista, Cosc cuo-
lon tusca ahdista. Aut todisturen silloin saan, Et
olen lapsi Jumalan.

19. An sielun cuolon hetkellä, Sun henges a-
wul sinettä, Sm taiwalliseen cunniaan, luurA-
brahamin helmahan.

2c>. Autuain Pyhäin parihin, Taiwahan coto
Caupungijn, Cusa itz HErra lEsus Christ, Sil"
mämme pyhki kyynelisi.

21.0! Cuin sisällista mur-
hetta, candawat cantza Dawidin, Tähdenrastasten
syndein.

22.0! autuas se risti juur, 101 l Tazwast lan-
ge maro suur, Elämä ijancaickinen,la Jumalan nä-
keminen.

2Z5 lEsus hän saarna lapsillens Pienilleckin wa-
lituillens: Suloiset owat huullensa, Ihanat caswons
puhenft.

24.0 sitä ailtuast Salemit, O! caickein py-
hind caupungit, losa se auring ylene, Cuin ijäi-
sesti walaise.

25. Nijn Pyhä Hengi wahwista, Nyt caldall'
tielle minua, Etten mä langeis harhall liell, Waan
olisin cuolos walmis wiel.

26.Ha wihdoin luojal cunniat, Weisata saisin
lackamat, Se HErm meille caikil ann, Jota me
uscos halajam.



Pyhän Colminmsudftl Sunnundai Weisu.
H, C. N»)t o« meil HEimn Sabbathi :c.

Culminainen Jumala, Maan maadol an-
na armoja, Ett täällä taidais corkiata, A-

MO jatell colminaisutfa.
2. Sä olet alcu itzestas, Ennen cuin mitan oli

latz, Ei taida cucan kasitta, Sen sumut, corkeut,
sywyttä.

3. Ei ymmärrä tall salaista, Sen laita wijsat
seliltä, Tas caicki taite tyhmisty, Ia järki järin
hämmästy.

4- Sen tietä cukin ihminen, Ett Hall on alcu
julkinen, Waan ei he taida sanoa, Colminaisuden
alcua.

s. Mailmalliset asiat, Wertaurill' julistuwat,
Waan Pyhä Colminaijutta, Ei laitta mingään
werratta.

6. Se Tutkistelematoinen /> On myös ain itzens
caldainen, Olennos kircas, tulinen, Majestetis
cunniallinen.

7. Tas heicos luonnon tilasa, mailmas cuole«
tvaisesa. Ei tätä auringotacan, Woi lähestyä
prikan.

8. Julkinen on sijs Juhla tai, Ia Colminaisun
Sunnuntai, Jona täst asiast saarnatan, Ia pi-
miäs puhes puhutan.

9. Wiel toisest tämän caldaifest, On puhe E<
vangeliumis, Asiasta aiwan autuast, Ia ftlaisu-
dest suurimmast.

lo.Sijt autuast uudest syndumäst,Din tapah"
tu täs elämäs, Ei omast wäest woimasta/ Waan
Colminaisuun toimesta.
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». Silloin on sota surkia, Sisällisestr sielu-sa, Cosc Pyhä Colminaisuus, Näyttä mikä on
palaus..

12. Cuing' mailman lasten joucosta, Cuin su-
ruttomasi waelda, Syndisen pitä sclkiämän Ju-
mal'» lapsex joutuman.

13. Sitt wasta taita sanoa, Cuing ombi ollut
asia, Ain caicken' elincautena, Jo lapsudesta ha-
masta.

14. Cuing ombi castes luwannut, Colminaisudel
wannonut, Et elä Hänen aliansa, Mutt seuran
cuiteng satana.

is. Täs stsällises sodasa, Uuden syndymän wai-
wasa, Tundepi cuing on lijttonsa Rickonut, teh-
dyn castesa.

16. Wiel tunnos toder löyta sen, Et ombi jo,
caväiwainen Sen ruman alju ollut ain, Cans
pimeyden palweljan.

17. Syndein cautta cauhiam, Joita ei ennen
tuta tain, Cuin Colminaisus palautti, Sielun ja
tunnon lijcutti.

.

18 Sitt seura mela lackamat, Hengen ja lihan
capiuat, lois tunde ristin oikian, Slelus ja tun-
nes cotkeran.

iy. Täsä nvtt hengen Schoulusa, Wast oikein
taittan eroitta, Ne oikiat rtstin-candajat, Cuin owatsangen aumat.

2c>. Silla ne Jumalattomat, Waick witzauxet
moniat, Candawat heidän ruumisans, luur rasi-
tuxel elaisäns.

21.Waick heitä cohtaa köyhydet, Ia eowat wa-
sioinkäymiset, He cuitengin nurisemat, Ia HER-
lan tahto laitamat.

22. loh



22.10tca sitt heille tulepi, Wanhmscax rangai,
siuxexi Ia esimaux tulewain, Helwelin waiwain
caMain.H.Mutt oikiatristin-candajat, On ne cuin HEr,
raan turwawat, Ain Hänen tahtoons tytywät/
Ia rucouxes pysywät.

24. He kärsiwäisest candawat, Caick ristit, sodat
angarat, Mailman wainot Mastoin-
käymiset moniat.

25. Ne caicki hywax muuttuwat, Ia onnellisesi
käändywät, Heil isällisex cuormaxi, Rackari cu-
rituxexi.

26 O! corkia Colminaisuus, Käännä ja anna
palaus, Et' Nicodemust seurata, Taidaisim snurell
halulla.

27. Cuin yöllä ehei lEsusta, Pyys uudisturen
muutosta, Että laisim ijancaickisest, Colminai>un
cans oli' totisesi.

Rymmenes.
Chrlstuxen Kirckastamisen 'Weisu.

W. e. Nyt caicki Christityt iloitcat/ :c.
OQ! Pyhä HERra lEsu Christ, Mun sielunDviZl racas Plkä! Sä Kircastettin Taboris,

Nuorella Pyhäll sillä; Cusa sun Isas cun-
nia, Ia taiwan walo corkia, Ilolla ilmei nahnn.

2.0! sangen sumta"kirckaut, Mihingä arwat
laitaan, long asian arwon salaisut,Me uscos tut,
li mahdan»: Sill tai mailman pilcasa, Mull loh-
dutus on ihana. Ett lEsus kircastettin.

3- lEsuxen cunnia paiwänä, Myös ilmestyit
Prophemt, Moses myös Elias yhdesä Täs Chri-
stuzen cans owat, lotc HErran cunnian taiwasa,
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ssnnen mond sata ajastaica, Olit HERran cun-
nia« nähnet.

4. Apostolille» seasta, lotca armon ajas elit,
Ia olit HErran seurasa, Colm' miestä edes tulit:
Pietar, Jacob ja Johannes, 110 oli caickein sy-
dämcs, Ia kiitit HERran Nime.

s.Px Taiwan cunnian kirckaus,lEsuxest ulos-
käwi,ZVNg kirckaun callis walkeus, Läpitz waattein-
gin näwyi, lEsus cuin karsei pilcka tääl, Ia cuv-
li sitt wiel ristin päal, On cunnial kircastettu.

6. Waiwainen joca laiminlyö, Pht HErra ai-
na kijtta, Waiwainen foca sieluns työn, Aica, a-
jald ylös lycka. Sijn HErran eunnian kirckaus,
Ia armon HengeF waicutus, On asia aiwan
hllpa.

7. Vx Tabor raket Zionisn, On tosin sinä pai-
wän, Cosc lEsus suostui syndisijn, long tyZö
nöorast käydan. Kyli lEsus tunnon hqawoitta,
Cosc sielun synnist eroitta, Mtt hän myös pa-
randapi.

8. Wast sitten cuulu Isän ään: on
Minun LapiM7 S»'is minun tyghn käändykään,
loca teit ennen ctzein, Cuin maan perustus las-
keltin, Ia taiwan awarus luotihm. Cuules: cuing
HERra puhu.

9. Ei kircastcta yhtäkan , 101 l ei ol' uscoy
armo; Ei lauplus ulott' yhtengän, loca ei hen--ses walwo, Ia mna huoca tmwosa: Ann ar-
n»os lEsus palata, Mun wanhoild hmhoildteildän.

10. Cosc wanha Adam muutetan,Nijn sydätt
wawchtapi. Wiel armon elos hawaitan, Myös
haman cuolon asti/ W woimMnen synnin juur>

lost



lost usein tule pelco suur! Ah lEsu mckua wch-
wist.

«.En puhu minä sentän nait, Ett tulisin teco-uscoon, Waan cosc tutkin caritzan hait. Ia sie-
lun sodas paastoon, Nijn auta minua Juma-
la / Ia woimas minus uudista, Ma halan hen-
gellisi.

iL.Mun cutzumiseu omaisus On herat, pysy ar-
mos, locapaiwäinen catumus, Uus armo cuin
on tarjos, näit harjoitel, nais caswata, On lE,sus kästcn caickia, Joit täyttä, ar.no kerjan.

iZ. Nijn uudista nyt Jumala, Sun armos
minus aina, Ia poicas kirckaut tutkia, Mull
Pyhä Henges laina, O! Isan Poica ainoa)
Anu' erywäistl Lamballa, harras nöyrä
Sydän.

14 O! ett me nijn täall walwoisim, Cuin
HERran Hengi neuwo, Kätki sim sanan
mijm, Nijn tosin saadais armo; Kiwinen sydän
aukenis, Ia luonon pimeys pakenis, Tullaisin ar-
mon tielle.

15. Mun Taiwallinen Isani, Myös sielun kir-
kastaisi, Cuin Poicans caut meit lunasti, Ia ar-
mos muisti caicki. O! Racas lEsu kireästä,
Sun armos lijtto minusa, Ett uudistuisin aina.

16. Ia cosc tääld lammas, huonefta, Mun
cuolon caut pois cutzut; Nijn suo mun haudast
nostua, Sitt' nautita ne awut, Cuin lEsures
nijj luwatan, lotc sielun murhes waeldan/ On
tääll' etzico ajall.

. 17. Aut' sinun tahtos seuraman, O! lEsn,
minun HERran, Ett' sinun cantzas cunnian,
Sitt' sisäll käynen kerran; lonZs walitmlle walmi-
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stit, Sen sinä mull myös lupaisit. Ia caikil ca-
tuwaisill.

18. Nyt kirrastettu lEsu Christ, Sun Isäs
cunnian tähden!'Wie ulos waiwoist wijmeisist,
Cosc mlliä täälda lähden, long tchden Colminai- '
sudell, Sitt ijät wcisan kijtoM, Caritzan cas-
woin edes.

I^xitoistak^mmenes.
Sunyundai Weisu/ Kymmenestä Ncihestä.

W. c. Christicund Christux.ll Kelattu:c.
owat häihin kastetyt, Kymmenen Nestzencans cutzutm, Waan aiwan harvat wali-

tltt, Sill syndijn olemme nukunct; Nyt
oic' ön synnin unesta nosta.

2. Mond' epäuscoisten seasta, Ei ylösnouse syn-
nin unesta; Wcmn paaduit: am sydamens mielesa,
He duomiopäiwän wast hcrawät, A»c' astcn syn-
nin unesta nosta.

z. Cosc armon owi on suhcttu, Ia elämän
clasi ulos juosnu, Woi! woi yht petollist asia!
Ett cuoleman kielis catua, Aic' äffen synnin une-
sta nosta.

4. Ei tyhmät Neitzetkan tehnet nijn, He liickeell
olit jo aicaisin; Mutt nuckuit jäll uneljaisuteen,
Ia suruttomuden unehen, lost kilwoilus lurhax
caick tuli.

5. Ei mailmall pelco ol' autuudest, He usco-
wat caicki yhteisesi: Ett' lEms on kärsm' cuolon
tääll, Cosc rippui edestäm ristin paali. Ah! cuu-
les cuing mailma usco.

6. Ia pirut myös usco ja wapise; lotc owat
pois autuudest luopuneet/ Duomitut usco cans totu-

den.



den, Cose tulei duomion etehen, Nyt usco jo an-
netlijn katchen.

7.0! HERra, Ach! HERra awa meil; Cuu-
les: cuing suuri hätä on heil? Mutt' wuoretkin
walttä ja pakene, Cosc duomion torwi helise, Aie'
ästen oli auxhuuta HERra.

8 Ei lEsns ann' itzens Matta, Sa mahdoit
jo ennen catua, Nyt armon owi on suljettu Mi-
xes sä henges walwonnu, Sill' suloisell' armon
ajall'.

9. Nijn synnin uni oli makia, Ei ummartän.
sielun autuutta, O! Jumal nahkön mun palcka-
nij, Kyll tämä ain tunnos saarnaisi; Mutt totut
en uscon, o! Jumal. s

, ia. Waan aica <ului jo armahta! Nyt wadi,
tan luqunlasculla; He tulemat saman paickahan,
Cuin Chomn, Dathan ja Abiran, Wast' aie'
synnin unesta nosta.

n. Moni kersca paljon uscostans> ja ulconaisest
tiedostans; Mutt sydän maca cuin kylmä maa;

, Sielu se näljäs watitta , O! tyhmyttä sangen
suurta.

12. Perkel cans tietä Raamatu>, Waan eip' se
' ole hand auttanut. Ei ilman sydämen Muutosta

Mitän ol' ihmisen opista; Sens'saat nahd duo,
miopäiwän.

"

1;. Jos tahdot jotakin kerscata, Niin kersca
Jumalan armosta, Cuin sinungin kylmakiscoiscn,
.Ain alat cutzu parannureen/ Eatz ettet sa hiljan
myös tulis.

14. Cuules mun: racas ustäwän, Sun pitä
wastuudest synduman, Sill wanha Adam on duo-
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mittu, Ellei hän ajasa uudistu, Nyt aic' on une-
sta nosta.

is. Tull wihehaisydes tundchon, V«n synnin
murhen ja päästöhön, Nain laki, Waati ja cu-
ritta, Cuin coetus alati osotta. Nain synnin li-
nestä nostan.

16. Wast sitten usco ilmandu, Cosc sydän ia
mieli uudistu, Syndinen huoca ja cumarta, Ia
lEsuxen tulo odotta. Näin synnin unesta no-
siaan.

1?. Sitt HErra armosta wchwista, Ia lE-
furen tygö johdatta, Sen synneild runneldun sy-
dämen, Cuin itzens tunde ja lEsuren, Nain syn-
nin unesta nostan.

iß.Heil lupaus ombi armosta, Joit lEsus su-,
loisest racasta, Cans lasten perinnöst wacutta,
Ia sielun cuolost cans wapahta, O! elämät iha-
nat sMM.

19. Armias Jumala aut walwoman, Mun
hengellisellä matkallan/ Ett elämän HERran tulo-
sa, Meil öl/y olisi lampuisa, O! HENra meit
alati muista. ,

20. Cans synnin sokeus lyö; Sill se
on sinun Henges työ, Että wihdoin wijscun Nei->
hein cans, Nähdä saisin sinun cunnias, Cosc
cuoleman cam pois culjen.

21. Mun Lunastajani lEsuinen, Sun haawais'
tnrwijn pakenen, Mun oma ansion turha lie,
Sun weres armo minua wie , Nijn todest juur
suoiellur tulen.

22. Nyt lEsu mun ylkän suloinen, Sull kij-
los olcon ijäinen, Cuin minun oikiall tielle weit,
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loca myös kawin harhyi teit, Suo perin sun
autudes Jumal.

Caxitoistakymmenes.'

WiMeisen Duomlon
Weiso.

W. c. O isäisys! pelkän piluuttas umistais tt.

lE!us tahto huomiolle tulla, Se saa-
dan Daniclildä kyliä cuulla :

* Cuing'
waldacundain lapset jaetaN/ Muutamat i-

. loon Toiset pijnahan. * Dan. 12:
2. Nijn caickein Cansain Adamista asti, MlEsus Christus tahto lum lasie, Ia anda <un<

gin palcan kätehen, Sen jälken cuin hän nähdä»
ansainnen.

3. Se nuckun omatundo myös nyt wircois,
Cosc cuuli nimens HErran Duomio kirjois; Ia
rupK hämmastyxest huutaman: Jo minul nyt kyll

, palcan maxetan.
4. Ei ilman parannusta autuax tulla, Se saa»

dan wijmeis Duomio paiwan cuulla, Ett cucku-
, loita awux hundetan; Mutt ei nijt silloin enä o-

leckaan.
s.Woi sitä ihmist, Cuin ei itzens tunden, Eil'

mmon ajas nos.lut eloon uuteen; Nyt omatundo
perkelitten cans, On hänen sumin päälle, can-
da)ans.

8. Nijn



e.Nijtt surullisesi käy se Duomiopäiwän, Cofe
joucko joucold Duomion eteen räydan Wirroist,
maast merest ylösnousemat, Vhteinen Cansa nijn-
myös Dwingat. >

7. Alttuas joll je armo ajas oli, Ett joca hetki,,
täällä synnil cuoli, Ia etzei lEsust u>con elamäl,
Hän löysi vltäns ihme paiwäl täll.

8. KB moni kersca epauscos täällä, Ia luotta
paljon enolleen uscons päälle, Ehk ei ol tun-
den sieluns sairaut, Ia parannuren murhen sa-
laisutt.

9. Ehk HERran armo aina ajoi taca,
Ni»n sielu culteng aina fynnis maca, Eik sisäl
mennyt ahtast portista,, lost itze lEsus meitä
muistuttu.

10. Mutt ei ol' ihmet et se surutoinen, Om-
bi nijn cauwas Jumalasta culken, Ettei hän e,
nä mitän ajatell, Sen surullisen synnin unen
pääl'.

11. Wiel on yr toinen wijsamb lahcocunda,
Joca on ennen wihan synnin unda, Mutt kään«
si jällens caswons Sodomaan, Nain curja tuli
pojes langemaan.

12. Sydän se paadut sielun woima wäsyi, Ia
wähittäin ain ajald waännyi, Ensist he wä-,
hä cammoit ystawlt, Waan wijmmein julkisesi jo
pilckaisit.

13. Moi! Chorazin, woi! sittuas
Sa HMras tahdon tiesit hywin aiwan; Woi
onnetoinda paha palwelja! Hän caMrtaisest saa
haawoja. *Luc. 10:

14. Wiimein tai paatumus nijn cauwas tule,
Ettet he Raamatmtlan enä lue, Cuin sielull an-

da



da woinnn elämän, Catz näin pois armon tilast
eritän.

is. Wiel kylmäkistoisus ja eriseurat, Myös
/angemuren tundomerkit owat. O! HERra au-
ta ajall wijmcisel, Ett' loppun asti mahdam kil-
woitell'

i6. Se usco Mg caut taiwan ilon lullan, Jo
armon «jas uscvn töistä cuullan, Cuing hau on
nöyrä, köyhä, laupias, lEsus on hänen aino
tawarans.

17. lEsuren tulo hän ain henges tutki,
lEsuren haawois wirwotusta ctzi, Sydän ja
teot yhdemaldaiftt,. He owat lihans ristinnau-
linneet.

18. lEsuren pänvan perään uscos huoca, lEsu-xen sanas etzi scluns ruoca, Hän taiwaan ilon esi-
mausta, Jo tietä taala paljon puhua.

19. Jumitan rackauden, suuruus sangen, On
rucouren all' myös hänen si.luns langen. Tai
/armo sisiill' otta sydämmen, Ia seuraa hand' ain
iloon hälseen.

2c?. Hän campaile, ja kilwoiltele aina, Johonmyös lElus hänell' lamaa, Hän caicki
puustens puhu HERralle, Ia alinomaa armo»
kerjäile.

21. Pr ulcocullatt t<u'ta myöskin tulla. Näincauwas pMll tunnustuxell suulla, Muu' Uston.töist hän pum saadan kijn. Ett pmtctt on lam-
bain waatteisijn.

22. Taas surutöin on nijncuin perät cuollut,
hän nuorudest on synnin unes maannut; Ia nijn
on suljett HERran Duomion; Seka ulcocullatt'
ett' myös surutöin.

25. Maan



23. Waan uscöwaisten ylösnousemsnen, On si-
tä wastan sangen riemullinen, lEsuren edes kirc,
kall ruumilla, He seiso ftawat, ymbar istuinda!

24. lEsuren kirckaus silt' alat' paista; lEsu>
ren rackaut he saawät maista; lEsus on Dlka,i
Sielu Morsian. Nain Taiwan ilos Sielut ra/
witan. ~ ° , ..« ~

- 25. Ia HENrän Duomio paiwa heidän siirsi,
Weijaman Taiwas walituiden wirsi, Mailmas
olit orjan muodosa, nyt lEsus tahdoi heldau.
puunata.

.

29. Sijs HENra mmsta mmua, Duomioll tul-
les, Ia sielun wasianotta taZldä lähtes. Ah! lE-su ole edeswastajan, Ia eorja sielun wij,

mein cunniaan!


