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Ensimmäinen^
Mailman Suruttomudesta.

W. k. O! lEfu Chnste wiatoin )c.

kuulu o ihminen, Sanoma san-
gen suruinen, Woi mingä ajan Lapset

, me, Kuin nyt mailmas elämme.
V. 2. Woi 01l se aika surkia, lost

Daniel Profesera, Maan pijrin ylitz tu-
leman Kost Michael on nousemas.

v. Z. Sill syndim suuret weriset,
Kans kauhistuxet hirmuiset, Jo näyttä
mittans täyttämän, Wihan. päiwän lä-
hestymän.

v. Jumala Miekkans lewoitta,
Hän wasemmans on walmistan, tuneit
syndisi kohtan, Heit kokonans kadottamanö.

v. 5. Sill sota Julma angara, Näl-
kä tauti rasittama, Ne omat, edellä juo-
xiat, Tuleman wihan sanomat.



v. 6. Waan ei näistä tottele mailma,
longa wimmanut on saatana, Kuin pita
lumta wiha taäll, Tieden joutuwan lo-
pun pääll.

v. 7. Sillepä uflon pimeys, Surku-,
deldawa sokeus, Suruttomuuteen, Nukut-
ta, Waisia sielu parkoja.

v. 8., Ei peljät wiha tulewat, Luot-
tawat wäarin armon Taall, Waikka ma-
kawat, Wiell rahkans päall.

v. 9. He waiwans ylits watitta, eh-
kä pahaa meno rakasta, Ia hekkumata
noudatta, Niin elä synnin orjaNa.

v. 10. Ei tahdo tulla huomalta, Ett
HERran wiha hirmuista, synnilläns pääl-
lens kartutta, Koff lihan himois waelda.

v. 11. lEsus niin jalwolla tallatan,
Wastaudest ristin Naulitan, He testamen-
din weren myös, Saastutta synnin jul°
mas työs.

v. 12. Sentähden fuli angarast, Syt-
ty HERran julmasi, Kuin ala-
maiseen Helwettin, Poltta hät orji synnin^

v. 13. Siis Christityt kailk ystäwän,
yhdestykät, Näin mielesam, Rukouxls ty-
gö lEsuxen armoistuimen etehen.

V. 14.



v. 14. Että naisa waiwois ahdais,
Kiusauxis kaikkinaisis, kautt uston, Ju-
malan wael Tulisim autuuteen tallill.

v. 15. Nyt lEsus wapahtajamme,
Sun tykös me turmamme, Nain surullisin
aikona, Kuin näky että on tarjona.

v. 16. O lEsus korkein paimenen,
Karitse wiela laumas piffuinen, Paaft
sUitten julman käsistä, Kuin pytawät,
meitä haastata.

v. 1?. Sun halttus sielum ruumim-
H«e, Me uston ylös uhramme, Ett woi-
mallisell kadellas, Meit holhot, kaikesahädasä.

v. 18. Kosta wihan tuli angarast,
Mailman hlits langia, Auta sitten lepon
tulifim, Silmän räpäyres lymyisim.

v. 19. Six kuin Meitä wihdoin ko-
tias, Korjat näkemän kunniam, Kusakiitost sinull weisat saan, Ijäiseö ilos
Taiwahas.

Toi-



Toinen Wirsi.

Christillisen waelluxen ylitse kasth Surut-
/"</> tomille>

Weisatan omalla nuodillan.

«Ray taitawast Christittyt ja tutki sinunties, Portti ahdas tie kaita joka elämän
Wie, Sentähden juur harwat sen löyta-
wät tääll, Eikä tahdo myös mielelläns
käytä, sen päall.

v. 2. Taall raketan silda juur mää-
rällinen, Paits uflo ja rakkautta pedolli-
nen, Sill tahdotan Abrahamin helman
menn, Waan langetan kuoleman louk-
kauxem

v. Z. Ei ustota tietä, niin kaitar
kuin on Joka ijäisen kunnian salin meitä
tuo, He lihallenne suosiox eläwät, Eikä
jätä niitä tapoja kuin he saanet on^

V. 4. He Christithn nimen kyllä us-
kaldawat, Mutta kuitengan mailman kan-sa istuwat, Heit himot kuin juorewakosti
aina wie, Eikä hillitä suitsill eikä oh-
jill tiell.

v. 5. He iloisesi ymbärine pyöriwät
myös, Nyt sinne nyt tänn aina turhuudentyös, Eikä lihaldanö wähäkän iloa kiell,
Toki tstiwaseen luulewat sen tien.

v. 6.



v. 6. Ei ei minä pelkän ett wäärin
sinun käy, Sill taiwas on pyhä sinä
maallisex näyt, Tie taiwan kuita ja työ-
las on, Täydetty orjantappuroill, ristillja työll.

v. 7. Sen pääll tulee waelda kärMwäisest, Ia itsiäs käyttä juur toimellisest,
yks astell siwull on erhetys täss: Ia li-
han waftaus wie katotust läss.

v. 8. Itse wallaisuus leikit ja hypyt
täs ei auta, Eikä kunniata woittta Helka-
man kautta, Waan kärsiä sotia pitä si-
nun tääll, Pois kieloa mailma itsestin
wiell.

v. 9. Laita autuuttas pelwoll ja wa-
pisturell, Ia kanna sinun sieluas käfisastäall Kuings luulet waftawas HERrallesen, Jos Porter teet hänen morsiamens.

v. 10. Ole wiria parannusta tekemän,
ja waattes pyhydes pesemään, Kans pa-

kene mailman wiettuudest, Ia wiriäst tee
sinun kutsumises.

li. 11. Waella lEsuxen ja pyhäin
afleleit, Niin tien löydät kewiär ja suloi-sex, Usko kärsi eli Christillisest, Niin kuo-
let täälda autuallistst.

Kol-



Kolmas Wirsi.
Ylistys jaKijtos lEsuxenRakkauden ylitse.

Weisataan omalla nuodillan.
kijtos Sull kijtos, Kijtos Sull kijtos,
D lEsu o lEsu Sinun weres edest.,
Kijtos Sull kijtos: Kjitos. Sull kijtos, o
Christe o Christe Sinun waiwas edest.

v. 2. Smun waiwas minun, Minun
syndin sinun, O lEsu o ICsu Sinun
waiwas minun, Sinun tykös tulla Ia
aandes kuulla, Minä tahdon o ylkä sinun
kansas olla.

v. 3. Ia katsella sitä Kuinga, karit-
sata, Niin Hiljasta ja suloista teurastetan
Sinun kylki reikas, Joka aukeni keihääsi,
Minull ilcx ja lewox sielulleni köyhäll.

v. 4. Sinun weri pukus, Naulas ja
kruunus, Minun ilon ja toiwon jonga
ristis alla löydän, Se toiwon suur, Ia
sielua muur, On uflos toiwos lesuxes
juur.

v. 5. Wielä sielun mehu, la, kallis,
puku, Sijt satan kost juotan karitsan we-
ren kuohuu. Siell saan ilon, ja sielun
lewon, Kost näjen ja katselen sun ristis
muoto.

i). 6.



v.' 6. Kijtos Sull kijtos, KiM
kijtos, O weljen o weljen Sinun armos
edest, Joka Isäs-lapser Minun olet os-
tan , En taita en taita kuin tulis kijttaä.

v. 7. Muut wijmein Taiwas, Kostpääsem waiwast, Saan sinua kyttä täy-
dellisesi aiwan, Siellä woima ei puutu,
Siellä Sielu ei suutu, Se ilo se ilo ei
kostan muutu.
> v. 8. Siellä täydän tahdos Ia katse-
len kaswos, Siell sielun juur kirkkasti
paistama on, Sclan weisuun kuulla, Siell
hausta on olla; O lEsu ö lEsu sinn ha-
lan tula.

v. 9. Jo halun tykka, jo sielun hyp-
pää, Että kerran ja pian san lEsustani
kijttä, Kijtos Sull kijtos, Kijtos Sullkij-
tos, on Ia Amen ja Amen saan lEsus-
tani kijttä.


