
Sille
Hywin Kmmioitettawalle

Tumn RuotZlN Seurakunnan
Rappalaistlle,

Herralle f

Hm Bengt JUO
IgmttMlle,

Kolme Mkertaista
Wirtta,

Ensin:
Koffa han Sahalahden Seuratun,

nan hywästi jattaa.
Toiscxi:

Toiwotus hänen Mirkaansa fi>
satte tulleja.

Ia wielä Kolmannen':
Seurakunnan ftdämmellinen Kii»

tos° Wirsi Jumalan tykö.
Paljo puuttuwaisesti kokoon pantu

L. R p.
Maraa y äyriä Kuparia.

T u R u S A,
Präntätty Wuonna i?B5.



Esimmäinm.
W. k. HERra siuna meit' ja auta, tc.

i. v.
Nyt aika ompi tullu<-X Yhdell' Israelitille,

Kuin onHErmn aanen kuultu,
Henges' palwelialle,
Joka labtee kulkeen koht',
Vbdest' laumast' toiseen
M-pappi lEsus kansia
Olkoon, matkakumppaninsa.

2. V.
Nvt ban mielell' haikiall«.
Hnwast' jattaä ystawans',
Cy)Hmmella raffuhalla
Henqes' weliet sisarens',
HERrau haltuun antaa heit'

lot-



Jotka klilla suruun MOitinsl' sielun-paimenestans; '

Mutt' ei heidän lEsuxestans.
2 V.

O te rakkaat ystäwäkkim
Luonnon tilas, henges' myös,
Koetelkaat iheennekin,
Ett' jos paljaas heMpees' työs'
Enamp' surett' minua,
Kuin ih' mttaint' lEsilsta;
Silloin tosin waärin lllenett'.'
TiekM se ett' lEsust' hajett'.

MOssin sumuttomat kaikki
Han nyt twwast' jattaäpi,
lEsiixekle heitä ratti
Svdammestans uhraapi,
Sois' ett' jyntins' tuntohon,
Katumureetr, liffohoon,
Tulisiwat armon ajaas';
Ettei helwctt' ntelis' alas.

5- v.
Hywast Maa WirkanetMs,
Salaisutten baltian,
Joka seisoo HENran edes',
Saarnaa sanaa KMiatt/SuruttomM' rohtiast',
UseowaistU' awaraft',

A 2 SM.



Selittää sir vmmärryrell',
Sill' kuin kuulee kasityxell'.

Sanoo tyhmill' lukioille,
Wirren waarin weisajill',
Epäussos olijoille,
Köyhän sieluns' murhajill',
lotk' ei tehn' ol' parannust'
HERran edes' katumust',
Niit' hän kässee koetteleen
Itze päallenf' sowitteleen;

Sano sillä tawall" sinä!
Weisatesas, surutöin:
Pois jaa makia taiwaS, minä
Tahdon olla puoletoin:
En huol' taiwaan ilosta;
Mutta halaan mailmasta
Osallinen olla siitä,
Helwetihin itzen liittää.

8- v.
SM tai wirfi ussowaiM
Tulee oikein osaxi,
Ia ei niille suruttomill'
Scwi heille omari,
Koff' ei ymmärr' lukuans',
Huomaitz omaa weisuans',

Kuing'



Kuing' se heitä hyödyttääM
Pikemmin tott' waarantaapi.

Näitä asM' anna oikeinl
HERra! Pappis selitell',
Ladoit' Hall' se woima korkein
Wuohet lampaist' eritell';
Ett' sun Henges päiwat yöt
Tekis hänei' armo-työt',
Sull' ih' HERra kumnari,
Laumall' kanss hätt' autndext.

Wiela nyt tai mato maasa,
Kulkewaineu matkamies,
Asun«huonees' holhojansa
Hywast jattaä hänen myös,
Joka Hengen koulus kanssKoetelt' on sielusans',
Ruumis myöffin tuntee waiwat;
HERralt' hywax nähdyt owat

Toiwottaa Hall' HERran armoo,
Pysywaisytt' pyhydes',
Joka bywyttans ain' tarjoo,
Olla Hengen kövhydes';
HERran aikaa odottaa,
Koff' hau tahtoo kirwottaa

A F nm<



Näistä tussisi' antualliW',
Wted' pois mielen mailmaMst'.

1,2, V.
Sen kuin uffolliuen aina
On tääll' pääsin'paiwaau ast'
lEsus halle Kruunun lainaa
Laffee päähän ihanast';
Se kuin alkoi hywän työn,
Lopettaa woi murheen yön,
lEsus, omalta morsiameltans,
Paradisin kukkaifelrans. -

13. v.
Hywäst' myöffin Seurakuntans
Jättää sekulaisenkin,
Hywan»että pahan suopans
Tunsi mylempiakiuz
Niit' kuin lEsust' rakastit:
Toisia kuin pilkkaisit
HERraa,niin myös Pyhää Sanaa;
Palkax- heill' on surkia waiwa

14, V.
Joiden mielestä ei mitään
Prophet' mam isän» maali';
lEsus wMti itz' M,
Ennen, ja M' ajahall;
Ett' on Hanhen tappaneet
Svdammesans'/ polttaneet,

Mail-



Mailma oikeet opettajat,
Joita nyt taäll' harwat owat.

Autuas jota mailma ajaa
Pojes häntä seuramast';
Silla ompi taiwaas' maja,
Siel' on terwe tulemast';
Ne kuin tääll on holjatyt,
He siell' ompi kmetyt
Silta hywält' paimenelta,
Meidän HERralt' lEsuxelta.

16. p.
Joka Kuningoix', Prophetaix',
Hengellisir' Papeixi,
Isan edesa siell' hurssaix'
Tekee, ne tuin wapisi
Hänen sanans edesa,
Ehkä mailman silmisä
Oliwat sen joukos balwat,
Oikiat sanan palweliat.

17. v.
Puhuit totuutt' joka paikas'
Korkehimman puolesta,
Kus' waan kokoon tulla osaisi,
Niin he turhist' asjoista
Pojes pitää itzmsa:
Leikeist', tansieist', peleistä.

A 4 Kuu-



Kuuluup' ett' on halu raiwaas'
Ia ei mailman kullas' rawas.
Ain he HERran Kunmari
Puheens' joukos sowittaa;
IHell' ltiuille autuudexi
Ilman pahennureta:
Punnltzewat sanansa
Ennen, kuin he suustansaPaästawät sen kuuluwille;
Ett' tul's kunnia Jumalalle.

19. v.
Wiela myöNn mielefänsäHeikko henges' saarnaja
Huokaa kansia ystawainsa,
Että HERra korkia
loutzenensa lähetais',
Joka häijyt hawttäis'
Pyhäll' wuorell' buutaisansa
HERran tykö puhuisansa.

HERra lahet' palwelias
Siaan toinen seisomaan,
Pujet' wyötä totnudcllas,
Hengcs wihill' olemaan
Ett' ban ensin ihellcns
Olis' Pappi plitzens;

Sit°



Sitte muille oikein
Synnin korweft' palautais'.

O sä owen tvartia Pyhä!
HERran Hengi woipa juur',
Wallnlst' walaif' paimen köyhä
Awaa sauas owi suur',
Palwcljattes tulewall',
Ett' Basunall' korkiatt'
Ssittas' laumaa yhteen kokoon,
Tasa ajas' uuteen eloon.

Päästä kielen siteet wnllatt',
Halle, niin kuins Pawallll'Awaa suu nyt talla haawall',
Tälle, ja muott' olewill',
Muistut' hant' ja kaikkia;
Ett' ol's nöyrä palwelja,
Laina heille woimaa aina,
Sill' tai kuorma paljo painaa.

23. v.
O sä Sieluin Pispa lEstls:
Kuule, auta, armahda,
Anna kaikkein tuta sinus,
Heidän puoleens katzabda,
Paimenten ja lannllasten,
Opet' oittaan totuuteen,

A 5 Kaan.



Manna heitä ansios woimall',
Wie ne tykös kuin on hajall'.

24. v.
Oho sinä rakkain lEsus!
Kokoo wiela eryneit',
Näyt' heill' waiwans ia sen pituus)
Jotka seuraa perkeleit';
Nl' ann' lEsi: ansios
Hukkaan tulla, lunastus,
Sitt' he sinull' Eija, Eija,
Soittaa ijaisr Hallelujaa.

Toinen.
W. k. Ah lEsu pysy tykönän tc.

Äsh PM Isa taiwaasa:
Nain rukoil' lEsus mailmasa

Ollesans omams' edestä,
Ett' yhdistais heit' itzeensa.

Niin täjä Vyhas wartiasa
Ia uudes Seurakunnasa And



Ant' HERra läbetettyäs,
Palweljaat', ftisvon edesas.

z. v.
Ett' st?dämmestäns kaikille
Werellas lunastetuille,
Tästä pyhästä siasta
Wois huutaa, hengen woimasw.

4- v. -

Ett' sinun Henges painawast'
Waikutais' hänes, rohkmst',
Pelkääznat', totuutt' sanoinaan;
Ett' Wykat rupeeisi puhumaan.

5. v.
Ann' lEin wöiznaa sanalles,
Ett' perkel' wiekas kyllnölnies
Tulisi ulos ajetvx',
Palweljas kalitta manatux'.s. v,
Svdammen pettost', huoneesta;
Sitt' henges mykät todestaToisella tawall' puhunpi,
Ett' mailma ihmehteleepi,

7' V.
Sanoo: mir' hän nnt ompi tull',Emme niit emmi ole knnll'.
Kuinqa hän toisell mielelläSanelee, Kaanan kielellä.

8. v.



Näin kuuljain kansi' sitt' tapahtuu,
Kuin hengesä on saarnattu,
Nyhätty oman tunnon pääll',
Tott' jongun tulee kiiru tääll'.

9- v.
Sit' hywää Paiment' etzimään,
lEsurea tykö rientämään
Kuin ivastaan ottaa syntisii
Niit' cfyneita fieluisii,

Tahtoo oll' heidän ystawanf,
Syödä kansi' asua tyrönäns',
Sydämmes, sielus', hengesä
On heidän rakkain Weljensä,

Kuin puhemiehii lähettää,
Jotka wasr undest' synnyttää
Kiwutta Netzei Chnstuxell',
Morstamii HERrall' lEsuxell,

Ah kiitett' ole lEsu Christ'!
Kuin tulit alas taiwahist'.
Tulta maan päälle Mottaan,
Palweljas kautta wirittaan.

!Z. v.
Ett' se jo rupeeif palamaani
Sielu rakkauttas halmnaan

Jo-



Jokainen omaf tunnosa
Tulis täf armon ajasa.

14. v.
Näitä nyt edes auttamaan
Kunnjares, HERra! saarnamaan/
Malmista sinun palweljas,
Joka tuleepi siahas.

15. V.
Wahwista rauta - patzaaxi,
Rakenna waffi» muurixi,
Työmiestä wiinamäesas
Köyhää ja heittoo mielesans.

16, V.
Sä HERra hänen tuntenu,
Jo äitin kohdut' walinnu,
Pyhitit salaisesti siell';
Auta nyt häntä talla tiell,

17. v.
Ehkä hän nuori ompi koht;
Sen HERra itze tiedät tott'.
Ett' hänen pitää menemän,
Sun käffvs jälkeen tekemän.

18. V.
Ah Pyhä suuri Sangari!
Rohwais' hänt', ettei pelkuri
Olisi heidän edesäns;
lEsu ol' hänen tykönäns!

19. Vl



19. V.
Pane ih' sanat suuhun Hall,
Joita sitt' sanoo kansall' M,
Maa maa kuulHEßran aantatott',
Katzo! KaM ettei mike koht'.
Jollette jo tee parammsr,
Ett' taida walttäa kadotust',
Kuin Koran Dathan Abiram;
Woi kuiteng'! warjel' lumnlamm'!

21. v.
Tul' ennen sydant' särkemään,
Williruohot pois repiinaan,
Taäll' armon waltakunnasa,
Wnodat' sun annos pisara/

22 V.
Odota wiek rx' wnosi nyt,
Ann' anteer kaikki snntimm' syyt,
Sen M<papin Poikas kautt'.
lEsus meit' Isaäs edes aut'!

25. d. ,
Niin pane wyö nm kupeisiis,
Nouse ja Marna Sionls',
Julista OERran kunniaa,
M pelka isoo mnlmaa;

24. v.
Ettm mi ssnuu surmaisi,

edeftns murhaaisi
Kuin



Kuin päälles pilkall' kahowat,
Itz' häpiän ala joutuwat,

25. v.
Sitt' sun teen wahwar' kaupungit',
Asetan kansan tuomarix',
Kuin pyhät mailmaa tuomihee
Ia HERran hurstailtt' kunnioitzee.

26. v.
Waikka kyll wastaas sotiwat;
Ei he pid' olla woittajat,
Ma olen sinun puolellas:
Sanoo lEsus Lunastajas.

27. P»
Hän nyt sutt' awr?' tulkohon!
Ia rumillekin lainatkoon
Terweytr, lEsus Mestari!
Se Israelin Lääkäri.

28. v.
Kätensä päättäs pitäköön,
Ia lampaij' kanfias käyköbön;
Et's karitzansa ruokkisit,
Suden suust' ulos temmaisit.

29. v.
Niin walwo nyt siis lEsnres',
Tee tauwan työr Evangeljumisf
Isäntä palkkas panee sitt',
Koffa hän laumans kokoo itz'.



Kolmas.
23. k. HERrac, hynM kiittäkH lc.

mailmasa!
Sotiwainen ajasa,

Mahdat tuoda kiitosta
Sille, kuin on korkia-

Pnhall Kolminaisudell',
Joki lahett' laitumell'
Yhden, sokeit' johdattaan,
Mnrheelisii lohduttaan,

3. v.
Kun on synnin tunnosa,
Ehk' niit' löytny harwasa,
Jotta ustoon tulewat,
Sen kautt' ITsust' seuraawat.

4. v.
Näin on IMs murhettans
Pitän lunastetuistani,
Ctt' taas pani Paimenen
Mielens jMeen suotuisen,

5- v.
Owess oikein tulemaan,
Jakobin kansi' kaitzemaan
Hartaast' haltuuns uffotuit',
Herättämään nukkmmit';

6. v.



Ettei yhtään Katooisi,
Hänelt' hukkaan tulisi
Karihoita kalletta,
Lunastettui' HERralta.

7. v.
longa armo oli suur',
Että hänen sääsi juur,
Ybder' tähder' tänäpän',
Kylmää louttoo lämmittäätt/

8. v.
Jok' on parus pimevdes,
Kuin Egyptin syngeydes,
Täällä ruollon warjon maas:
Klittätämm' siis HERraa taas!

9. v<
Eikös hengellinen toi
Ole yri sielun toi,
Joka hywää sanomaan
Tul', meir häihin kutzumaam

i c>. v.
Sill hän kuin taas uudesta
NlöS tuli koitosta,
HERran armo. satehist':
ple tiitett' ICsus ih'l

11. v.
Ettäs armosi' lähetit
Sen, kuinS itze walitzit

B Luu»



Laumaas täällä waroimaan,
Wn-i.pahkoi' puftrtaan.

Katz'! tott' uffon sillluille
Näkyy, ehkä Harmoille,
Että joukko joukottain
Karkaa kadotuxeen ain;

v.
Ebk heist' iloo Wtä,
WaltMntaans enata,.
HERra tabdoif wieläkin;
Suruton ot' waarikiin

14. v.
Hnutawaisen äänestä,
Icka ulos hänestä
Kajaa, armof Turku sull'!Kiitä Jumalat' ja kuul'!

15. v.
Ettes synneis' Sodomaan
Jäisi ena paatumaan,
Kirwcs on puun juurella/
Jolla uhkaa Jumala.v.
Ota waarr tilastas,
Sinun köyhast' siclnstas,
Kuin on wihch.nfndes',
Tunne tunne rbyhndcs!

' i?. v.
suli' wiel'



Mutta huomen' et sa tied'
Jos sit' ena rantaan;
Huutamasta lakataan,

18. v.
Kerran aani puuttuupi,
Että moni suuttuupi,
Feliren kanss kuulemast':
Aikamm' näyttää ftnkiast'.

19. v.
Oikeutt' wastaan sanotaan,
Totuus loukkoon potkitaan,'
Mones muryeell' hawattu,
Ett' on sydän jajtttu.

Ensin sana matoiset
Tul'; sttt wastahakoistr':
Suuttui sieben ihanaan,
luur' tuin huonson ruokahan.

21. v.
Ettei puus ol' hedelmät',
Korwa» lehdet sphnwät:
Ala sä niin korkehill'
Saarna; waan niill' alhaisitt'.
Hevodes myös kuulteli,
Koff' Johannes saneli,
Mwtti toden snunmmall
Huorudesa Kuningaall'.

B 2 23. v



2). V.
Nllhtel' sukuruhaudest'
Weri koiraa julmudeft',
Sanoi wikans paatuueen.
Kirwes palkka kaulatten.

24. v«
Niin wiel' mailma maraif kansi-,
loS waan olis wallajans;
Ei ol' woimaa puhkaist' M'
HERran silmä.teräisiit'.

25. v.
Jotka toden saarnoisans

Rohkiast' sanoo haukkuisanf;
Mailma wasta«l täyttä suut':
Mitäs puhut, tiedä huut'l

26. v.
Mutta kiitos olkoon tain
Herrall, tuin wiel' elää ain',
Joka pitää puolensa,
Näyttää heille woimansa:

27. v.
Ett' lyö alas kluttuisiit'
Niit', tuin wihoi' puustuisit:
Raw-ilmat asettaa,
Mpiät mielet alentaa,

28. V.
Heidän suunsa tukitzee,
Syömä. hampaat luklhee

Jalo-



Jalopeuran karhujen,
S.nmns wihollisijen

29. v.
Maas tautr Estwallankin,
Joka AieMa kantaakin,
Kunjax' Herrain HENralle,
Häpiär' tyranneille.

32. v.
Katz' tät' uffon alkajaa,
Merell' wuorell' saarnajaa>
Kuin kairt' yhdell' sanallails
Kaataa Sotajoukon kanss;

31. v.
Aiaa heitä takaisin,
Häijyin lahkokunnankin:
Seisoo kestellamme mnös;
Jos waan tunnemm' ihe työsi

32. v.
lEsust' oikein tunnosamm',
Mukos hän fielnsammi
Niin ett' jais siell' hallita;
Eip' ol' fuus' ntit' puheita.

33. v.
Herrain HERra Sabathin!
HengeS kantt' wie temppeliin
Niitä, kuin on paatuneet,
Sielun puolest' kuollehet.

34- v.
Ett' he pyhäll pelwolla

B 3



Sanaas halais' kuulella,
Seka kirkos' koton' mvös:
Olls sentekiat itze työft

35-v.
Tulis' lapsellisiri,
Hengellisest' nönriri;
Ett' he sota-asthit'
Saisit snlta wäkewiit',,

36. v.
Wihvllisti ivastahan,
Kuin hoit' koton' makahan
Pauwa, synnin unehen:
HERra aut' sit' tuntehen,

37- v.
Sielunf tilaa tutkimaan,
Sanast' waarin ottamaan,
Hengesa ja totudes;
Ett' sais lopun lEsuxes.

38-v.
Ah jos esirukonxis
Ollais' sydmnmellistf
Elomiestcn edestä,
Ett' saif>woiton tyWnsa;

-9. V.
Siunaus yeill annetais,
HERra siehen lahjotaif
Armonsa ja woimansii,
Halutt' tehdä wirkatinsa

40. V.



' 42. v.
O sa lEsu rattahin!
Kossas lnnastanukkin .

Olet pyhän weres kautt'
Kaikkia sinun tuntoos autt

41. v.
Nyt tai todm puhuja,
Ett' myös oikia kuulija,
Siunatt' olkoon molemmat,
Ne kuin lEsust' sturaawat.

42. v.
O sa tahti kirkkahin
lEsus walkia punaisin,
Merkitt' jalo Jakobisi',
Waltikk' wchw' Israelisi',

v.
Tiedät tahteis luwunkin
Taiwaan wakwudellakin,
Kuhut kaikk' he nimeltäns,
Olis' kuing' mont' ikänans,

44- v.
He sun aseturestas
luoree toiseen paikkaan kansi':
Niin taf ilmas elaisans',
Pienin tahti mielesans/

4- v.
Kulki idäst' lanteen pain,
HERra sen itz' teki nain,

Ett'



Ett' hän wastoin luuloans
Kutzuttiin pois paikoiltans.

46. v.
Sentään sielus' hengcsH
Kaunis HERran edest
Mahtaa oll' tai tähtinen
Kansall' wattia haluinen.

47. ».

lEsus anna wieläkin
Tämän ehtoon ajaN'fin
Ettei Paimen hukkahan
Tekis' työtä kostahan.

48. v.
Ettei sanaS pyhä suur'
Tyhjän' palajaisi juur'
Tykös ilman hedelmät',
Kast' meit'! auta kylwäjät'!

49. v.
Ettet hän niin sanoo sais'
NsisH höwinneisä mais':
akkaan minH työtä tein,

wäfytin myös näin.

Täst' on todistajani
A ja O suur' Pappini
Ett' Nä kaikest' woimasia
ELein sieluin parasta.

Mitäst' wiell' oN's tekemist'
WiinÄNäjell' ftnomist'



Jota tulis' tHdHjttn
Ylistys kunnia lEfuxenl
Mela lyhykäinen kehotus niin myös

loimotus talle Lauman
wartialle.

W. k. Warjel' Jumal' Sinun sanos «,

'. V.
Koemst' SuN' ylhältH

Sallitais, rakkaalt' Isältä,
MailmaS hellttt' päälleS

Al' oudox; hywäx' muuttuu sull'»

Sill' Martyr< kruunu ennenkin
Jumalan lapsill' annemn,
loll' lEsust' iloll' tunnustit,
Ia Pyhää Nimee kunioitzit.

Mutt' pidä sä se onnena/
Ett' lEsus on sull' omana:
Hän woiman woiton palweljans
Antaa sodas', itz' kruunaa kanh'.

4. V.
Nyt HERra! kost hän walwomaan
On ruwenn', hengef alkamaan
Tät' Christillistä elämaans,
Ol' lEsu! hänen tylönans'



5« V.
Ett' hengef' aljstt' elonsa
Ain' seuraais' opetustansa,
Nyc tämän k?sten syntyneen,
Kyll' heikost henges oppineen.

6. V.
Ettei hän saisi kuluttaa
Lihasa.aikaans,-lopettaa
Mailman lnakeudesa:
Warjel' hant' lEsu ajasa.

!-« ?. V.
Ann' HERra hänen woiton pääll'
Moni' leiwiffätä koota Mli':
Wilittuin lukua tävtsäMs,
Lapsia Isäll' wiedäxens.

8- V.
Lahjoit' häll' lEsu apua
Sun työhös, weliit' toisia,
Laumaa ja itzeens Mtkimaay,
Pyhydef' kaitt' sua seuramaatt.

9 V.
Nain lopup' Sanan sannaiall',
Ia päätös Sionin warijcll:
Kuin nirha tyhm' on nneksäns,
Muit' kaikkia huonomp' ftlmisäns.

Prämi - wirhi Toisen Virren s:sa versysä: kyls
md, lue tylwö.


