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lmramaroln/
ofachFuengana

Uston De tietämätöin.
3äl' on lullen Suomalainen

Pandu edes autuudesta/
tehty tietämähän/

KysWS kytlemMä:
Mistä tulee turtva meille/

Mistä apu annctahan?
«.Jos sä muusoin muistat M/Ettäs synnis synnyit tänne.
KuingaS luulet kuolemasta

KirtvondutvaS kiron alda/
Jos et aina ahkeroitze/

Pyydä tietä pyhydestä/
Jos et joudu Men asti / c^"

Ettäs tiedät tieMMsti/Ett on luja >^^

lumaludcn Huri kuwa /
Itze Isäs oleWnen/

Kansa kaickMayiaskin /
loll' on lvMa walmistella /

Tehdä maa taitvghasa/ °

Joka imelä tpjjmmelseldch
Tahlo tulla

Laulele stjs lapstnG/"^
Myöskin näitä nMdesäsi/

Llaicka luje taitawasti
Näitä sanomita.



'HWDlgus oli alkamatoin-—_Sana suuri sanomatoin,MW Sana jumi lumalasa, Jumal ombi sama sana,
5 Sana joka algun alkoi, Teki tehdyt telckämällens,
'Llsui algus alkamata tykön Ilimmaisen;
l-Sana jonga

luodot Kaicki kaunistetut,
l"Sana sangen sanomatoin,^—Hoka elä elämästäns,
Andoi ejon elämille, woiman siunatllille.
Sana walo walkeudenMM-.Elo itze ihmisille,
Joka paista kuolemangi.
Eai on tosin totisesti. sangen sanomatoin,
Käypi yli tiedon, tietämisen,
Jos ci HERra Hengens kautta DA tehnyt tiettäwäxi,

'Suuren sanan sala>sutta^___^ZMtähtens ihmisille, Ame olsim pilkan alla,'
Waipuisimme Hullutehen huomioxi;

taita tutkistella sanan salmsutta?
Kuka woipi woimallansa?!___llTiedon anda asioista? /

on-kuuldu korkeamba Sanomata stnirembata, /
'-

Kuin on sanottu sanasta, Kaiken elon elämällä:
Joka teki taitawasti -Koko mailman kourallansa^-
Öli mailmas olewainen^-—Niinkuin koko kotonansa.
Kuka taita .Kenen kieli kerjennekö
Zanomahan sanoillansa, ihmehitä?
Ätä itze Isän Poika, -Isän kaick» kaldainengi,
Vana alku - Itze koko luonnon Luoja



,yms lymlsexi,
lsui stgas seurakunnan,maasa kuolewitten,
Naicka Han niin waieloeli,
7äytti itzens nönrydesä,
i Hän toki eroittanutjtutta piti muuttumata
tatzos tätä kamalata!
uoa ombi luodun luonnos,
Kana simdyi selkiastl, '
Wn täällä alahalla j '

toki totisesti
3?akyi marsin nähtäwasti
Nahtin. itze Isästänsä
Täynnä tosin totuuttMn, ,Joka pitä piwosanfa,

'

Kanda wicki kädellänsä,
Sepä syndyi synnitvmnä
Heickon olles helmahasa
Äidin riestall ruokittihin,
Makais majas woimatoinna,
Oli menois, menctyxis,
Marsin walwois, maatesakin,
Joka kärsi joutuiesa
Puutoxita puoleldansa,

näljän tulemisen-,-
lanois jalo juomatoinna,
Taitakofta taito tätä,
3aicka järki tawoitclla,
Nixi Läoja lastenuisi,
vuinga kulki kuolematoin,
?e kuin sääsi janallansa,

määrän merellenqi,
mmi kerran kielellänsä,
illoin tuotti Disexi,
imal ombi olemi»es,

> kaikell elämälle,
on tullut tiettäwästi.

KMmmasta korkeudest,
Otti lihan langenucten,
Tuli miehen muotoisexi,
Niinkuin muutkin muukalaiset.
Ilmei ilmas ihmisenä,
Marsin waimon siemencxi:
lumalutta julirestansa,,
Kari luondoo luopumata.
Että yhdes yxinäises,
Sekä luotu Luojas lujas,
Tuli lihas lijckumahan,
Vlakais maasa manderella.
Loisti woima loppumatoin.
Kunnia kuuluis katomatöin.
Ainokainen armoinensa,
Suumnmasa suloisudes;
Koko mailman kourasansa,
Wallitzepi wahwudecki;
Aldin kohdust, kokonansa:
Kapassa kannettihin,
Neitzykäisen nisäisista,

Lasna olles lattialla:
Kaikis kantzakaymisisä
Kaiken kansan kaldainengi:
Niinkuin muutki muukalaiset,
Että waiwa elaisanla:
Numhin ruan puuttujesa,
Wäsyi wälist woimatoinna.
Eli tieto tietäwäisten,
Sijta saatta sanomata,
Ilmoitt' itzens ihmisexi?
Kuulewitten kumpanlxi?
Teki tyhM taiwahatki,
Kästi päiwän paistamahan:
Sanan yhden yxinansä.
Maan ja wltoret walmihixi.
Hengi Pyhä hengellinen,
Woima wahwa woittawille,
?tlmandunut ihmisexi:



H'l!'doi ihens aiwan alas,
Mutta kliulcs tummembata!
Tahdo tuta tuttawata,
Joka tuli tuttawillens,
Semba vmat oudoruiwat,
Näimba näb) nahtawästi
?offa kansa kadotuxes,
Tahdoit olla tawallansa,
Se kuin maka mailman mudas
Kaiwa kuopas kuoloin warjos,
Oe ei kärsi kirckautta,
Pitä tapaus tottuuehen.
Mutta jotka jouduttawat
Tahtoin tosin toiwottawat,
Jotka pyyten parannosta.
Lunastusta luwattua
Nijlle andoi armostansa
?airti lapsix Jumalalle,
Jotka uffos uudistumat
Sanan kautta syndynehet
Waan ci michen siemenestä,
Taida tulla taiwallista,
Se kuin syndy syndisestä.
Se on liha lijckujeskin.
Mutta joka.Jumalasta
Sepä juurtu lumalasa,
Mutta muista mingatahde
Alend' itzons istuimeldans,
Otti päallens orjan muodon,
Eipä suotta suurin HElw
Syy on sijhen syndis parka:
Että meidän ensimmäiset
loika jouduit Jumalasta,

kulillet kuuluisinda.
Silla Luoja luodes lausui,
Ettei otta omenasta.
Sanoi suulla selkiästi.
Teki tahtons tiettawäxi,
Uhkais wiela wiimeiseri

Ettei madot mailmalaiset
Omistetla omahista.
Ostamahan omiansa,
Sul»it owens suuttununna.
Olleen mailmas
Piiritetyt pimeyldä,
Me pilckoi pimiäsa.

! Pimeydes päiwätöinna.
Niinkuin myyry mättahäsä,
Oudox otta walkeuden,
Pysyy, paatuu pimeydes.
Itzens poijes pimiöstä,
Sanan walon walkeutta,
Risndeliwat riemun kantza
Ottamahan omaxensa;
Uwun tulla autuaxi,
HERra heidän Hengellänsä,

elos elämähän,
Juuri itze Jumalasta.
Eikä weren waikuturest
Joka pysvis pyhchesä;
Lihan tahdost lijckumahan,
Eikä ehdi Jumalahan'
Simdy sanan siemenestä,
Pysy aina autuudesa.
Jumal astui alahalle.Nöyräin stfhan nöyrimmäxi.
Että sihän langenehen;
Tehnyt sitä tekemistä,
Sekä siliä että minä;
Wanhimbamme waikiasti,
Erkanit pois elämästä,

'Eikä totuutt' totellehct;
Andoi käffyn Adamille:
Eikä purra tiedon puusta,
HGra itze ihmiselle,
Kästi käydä knuliaisna,

kuolemalla.



,M! wyl!3 Mlsln tehdä,
aicka ftödä tahdollansa,

kuu!!u kllmbikana
ätä mahwaa 'varoitusta,
Zaicka kaicki kappalehet
ENran and a hämmästyivät,
»hdit toki kokemahan,
M tuosta tulemansa
ti Ewa ensimmäinen,
irmes kämdi korkialle,
iffi otta omenata
anoi sijtä saaman hänen
Zaimo otti omenaisen
M andm Adamille,
.htä syvsta syötyänsä
-tei klmldu kieldämistä,
iillä heckell silmillänsä
<a>it heillens häwetesä,
uin he luowuit Luojastansa
tulit kuojan liwistywän,
uulit kärmcn kännätä,
silvoit isox itziänsa,
Woin kaaduit kadotuxhen,
)hdit itzens uffollansa
ionga wiqan mivhillisen,
aitit myöstin lapsillensa,
3emba tähde selkiasti
Wyn kautta Kaickiwallan

kijwas kirouxcns,
pystyi marsin Wanhembihim,
ong ei atda angarimman,
Foinut kengän woimallcmsa,
ill' ei löytty löytywätä,
ka saatti sammutella, <
7ga tähde totisesti
'ynehet puuttumata
tta itze Isan Sana, !
o täynnä ainokainen, !

Wittan ala wijpymatä.
Poiketa pois pyhimmästä,
Puusta kieldyst purestella.
Eikä Ewa eikä Isä,
Toden tieldoo totellehet,
Tottelemat totisesti.
Luojan edes. eläimetki;
Jos on luja LuoM liitto,
Luo/an werrax woimallansa.
Luotti fanhan jatanaisen,
Wannoi walhen waimon
Tiedon puusta tiedorensa:
Mmmaisen ymmärwxen;
Pirun suusta syödäxensä.
Mielen lisäx miehellensä,
Suuttui heihin suurin HENra,
Waroitusta wakaisinda,
Näjit itzens ilkiaxi,
Peittehita peljatesa.
Epaustos elämähän.
Pannen tietons tiedon puuhun,
Wietellystä wihamiehen,
Uffoit päälle perkelehen;
Katois heistä HENran Hengi,
Saalihixi saatanalle,
Epäuffon ylpeyden,
Perinnöxi pojillensa.
Kaikin tulim tuomituxi.
Sanan sanotun edellä;
HENran wiha hehkuwainen.Että sattui sikiöihin,
Wihan tulen wingeimmän,
Autta m eitä awullansa,
Tehtyin jotzcps tiettawäta,
Wihan tulen tuimeuden,'
Kaikin olsim kadonnehet,
Kuolemasa
Itze Isäs istuwainen,
stumaludcn juuri kuwa,



näki nanoyncyen
. Kautta pirun kawaluden,
/ Andoi itzens aultajäxi,

Lupais itzensHmisexi,
?lstui alas istuimcldans
Noyryttipä nöyrimmäxi

''Meidän tähtem taydellisest.
Täytti Lagin laittamisen,

«. Kärsi kiwun kipeimman,
, Puiki >alo jalgallansa
Rijppujesa ristin-puusa
Nousi siittä sillisexi,

- Osti meidän orjudesta,
" Moitti itze woimallcmia,

Wirutteli Werellänsa,
Herätteli Hengellänsä,
Opettipa olleftnsa
Andvi meille awaralda
Että mekin mielellämme
Pyytäisimme pysymahän
longa merkin meille andoi,
Sytytä si/s sydammehem
Saata sieluni siwiäxi,
Taita tahtom lamoillesi.
Että eläis sieluisemme

Luopuneye,»
~.,

Auttamahan awutomda,
Karsimahan kuoleNiata, -

Itze Isäs ulewamen,
Itze itzens Isäns edes
Että wiela edestämme
,Teki tilin täydellisen,
Kuoli wiela wijmmeiseldä.
Kallot! kowan karmehelda:
Maxoi welkam werellänsä,
Kaiketi pois kuolemasta,
Kirwotteli kiron alda:
Murti kärjen kuolemalda.
Synnin haawat haisemasta,
Uuden elon ustuwillcns:

elos elämähän.
Esimerkin elämästäns;
KuMsimme kuuliaisna,
Rauhaa sekä rackautta.
Jos me olem omanansa.
lEsu rakas! rackalldcs,
Nöyrydelläs näkymällä,
Tasa elos eusimmälda.
Sinun kangas katomata.

näistä nähdä taida
Etkös kuule Engeleita.
Kuinga nekin kunnioitit
Waick' ei HE:ra heitä warteTulit toki taiwahaasta

' Kirckaudes kijldäwasa.
Saattamahan fanomita,
Että itze Isän SansTuli itze ihmisexi,

.

Korkiasta Saarnasta.
Mitä puuttu vuoleldasi?
Jotka puhuit paimenille.
Jumalala julkisesti,
Tullut lihas lijckumahan;
Suurell joukoll Joulu yönä, /
HENran walon walkeudes.Ilon kanssa ihmisille:
Silloin stndyi synnitoinna, >
Wapahtajax waiwaisille: /



ia suurin kockudes,
lkhon aina autudesa,

>a maasa mamlasa,
' tämän

M tähde läydellisest
/ok' on aina Adamijt
ilickan kautta Cherubimin
(uules! kuinga kumajapi
Zaattais ilon sanumata,

cäodell!-
snambi kuin Engeleillä"
Sillä ettei Engel-, ta
Jotka pylyit pyhydesä, '

Mutta meitä muchatuita,
Tuli lEsus iaimahä sta
Että mckin eläisimme,
Kiittakäm siis kllwoitellen
lom tahtoi

yhteisesti
IM.szn' es suloisudes
Tuli tällne turwaxemuie
Ach siis lEsu auttajani'
Anna Henges"asumahan
Että se mun elättäisi,
Ettän otsin otollinen.
Että woisin woimallisest
Rijtos torkia Jumalalle!

Zlnnmchstä Mamhän,
Seraphimin sturaklmda
Ki,tos<-weisiin korkmsti:Herrain HERM JumalalleJoka pysy puuttumata.
Että ilo ihmisilleJok' on Luoja Lunastaja,
Armon mp> awmtihin,,
Tähän asti angarasti MWartioitu wakawasti. e
Heidän anens heliasti,

S»o on meillä sydämmesta
KijtWähän kielellämme;
Qllut tarwes ostamahan,
Aiopumata Luojasansa;
Smmin kautta kadonneita
Ostamahan omaxensa:Hänen kmchans kauneudes.
Isän armon awarutta,

Poicans autmiaxem,
Isän Poika lEsustamme,
Syndyi meille sunnitöinr
Kuopast kuiwast kirwotte
Minun wahwa Wapahtajan
Sisälle mun sieluiseni,
Sinun elos elämällä;
Sinun armos astiari,
Kijttä HERra kielelläni
I«mal synnpi

Is Jumal' leppyi Idmisilt.


