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Ensimmäinen.
<V. i.

H)! minun Jumalan'fmitäs Se ajattelet A.stä mun weisustiln, jola nyt laulelen. Ad!
sallinetkos ft'nä,.o! suuri Et»'
suuni mins is weijull wali:an.

2. Woi minun spdändäni, koffan ajattelen
Mun endist elälUäai, ja muisti: nu.'lehen Iluna»lan sanan saarna, jonZ; me kuulimme, Ia myösse Ruotzin rauha, jos ennea elimme.

3. Me oleM unhlchtanet sen kaikin hyvrhen,
Kuin meit' on noudattanut, ain vuytän, pyhudn:
Saarnat ja Kirkko psalmit, jo itze Rannattu
Meill' kailV olit malmit lai'e lu.

4. Jo lapsudesta kohta on armo
wanhutehen saakka ain' meillm tarjottu, SU'
koffa ulostulim äitimme kohdusta, Ia wM hei»
kot olim, niin me jo Kastesa.

5. Sen vvhän liiton armo olimme iaanchet,
Adamin saastaisuden pois pHäldäm heittänet, Lu<
wannet puolestamme, wannotulla malalla, Ett'
kaikest woimastamme seurata lEsusta. ' .

6. Waan niinkuin heikko liha ei taida seisoa.
Kuin se Wanhurlkas Pyhä on nmldä maali,

wa.



M<i. Niin undistuxen armo sen pHHllen fturawa,
Meild'4aiNld'saada taitan lEsuren pöydällä.

7. Laki on uIM-ullut täydesä wvimasa. Ia
aina ilmi ollm, meidän seasa: Se ilmoit«
läpi iriba «a ra gustuS, Ia saatte syn-
niin tunnoon elämän paralnms,

8. Elvailgllljmn!(,sana!! ihana ilmoitus, Myös
usiasti kuuli..!,, ~t annon lupaus, Kuin meillen
muhan saarna ja lisko!, uudista, CM Lain saar»
lian anna niejt' pträt Zulutta

9. Sils wanlM iMistt mailman päiwists,
9o tosin lyllan saanet, ja hänen ilosta; RMil-
kat wiriästt, etttt te rrhchdM HErrazta lEsu«
jce> a, ja Taiwan toiwosta.

!,c>. T< nuori-kaunis kansa,, nuoVuzen aamul-
la, Andakat teitä lö,)tä manna kokomasta, Al«e
kät mvös odottako puolipäiwän saakka, Kum
manna pojessulu pahuden heltestä.

ii, Jos neljätoista wuotta olette palwlllet Ma<
ilman Läänitä, ja bändä seurannet, loutukat.
luruhtakat k.ms pyhän Jambin,. Ia perät uw-
hohtakat palwolus L banin.

12 Ph einen kansa, kaikki te nuoret wanham
kans, Kiitosta, rukousta hartast harjoitakat;
Muutoin ei sowi tulla yhdengan Ku.M
ei täs tahdo yllä seuraja lEsuxtn^

Toinen.
W<isutan ?um:l IKsi» Christs

Ps. 387.
H)! sits onmiwmutta. Kuin näin HENranarmo tuhinan, Jota hän. meill«n tantz«>
Koffa stn synnix naulitz,.

3. Kum



H. Kuin HTNran luolul pHiwiH, Sabbathl
ja myös Jullia, Synmisä suuris la
pahennnret saatetan.

3. lott' hän on meille säättänyt, Ia arnnx
andanut, Ett' silloin muista muinaiset, Ne

rikon lynmi hirmuiset.
-4. Waan se on toisin muutettu, Ia synnnin

päiwäx salattu, Sill' tehdyn syndl «nämmin,
Kuin muina pHimn muutamin.

5. Sillotn pahat kaikki kokowat. Ia heidän
joukkons joutumat, loila on synnin palwelusj
In kmMntnnln sclästaisils.

6. Siigä kiukutan ja kiroilen, luowutan,
niin nwös tapeilan, Jos joku heitä nuhtelis,
Sen pM he kohta karkaisis.

?. Jos joku Mwän atula, Oi, elän HER»
ran pk!tl>ofa, Jo toisin ehto puolella, Hän syn<
diin ilzens Nir^hw.

8. Mom tiennyt M' on lapsudest, Jumalan
wihan uhkauret, W.lan lrähän niils wältänpt
In itzisnft Wstänyt.

9, Ain' walmis 'pahut täyttälnln, SyndistH
seura pitämän, Ei ajateLtzn ensingän, Palkka
kuin ftura synnin pääll,

,Q. Mond' kaunist saarna Paimcnden, On
iutki tuotu kansallen, Waan ei ol« niitä wtellu<
Eik' opirsmme oletin.
' 11 Se Niniwein kaunis kaupurgi/Jos' oli
Mjon syndisi, Koff Jona kerran cunoajt/ Heill

.jaariais HERWn uhkaust
12. Niin he katuman kiiruhdit, Ia HERran

tygö jontzuhtit, Kans wäMtwihan ansaitun, Ia
rangusturen uhkatUn.

;z. Kuing sulltn köynen Suomen maa, Kuin
st"



sanan aina kuulla saa, Etkö sä pelMkosioa,
Ia HERran armon loppuu.

14. Jo alkoi aika nakuä. Jolla hän tahdot
rangaista, W «an heitti helpon kuitengi, Odöt»
tain ongo katuwi-

-15. Waan tuin kuulu katumasi, Eik tul«
harrast rukoust,. Niin wielä witza wiimeingi,
Ilnsaitan aina kowembi

,6. Sillä, sen kaittr tietäisit. Mei hän säH.
siä syndW, Ne ajallisest rai.gaistan, Ia ijäife,
sti waiwatan. .

1?. joka kaw syndinsä, Ia tund? pa»
hat legonsa, Ei se HERralda hyljätä,
taiwan koton korjatan.

i- Niintuin teki se Dawidi, Zolien jo armo
annetiin, Ia ristin päälle Rchwäri, Icll Pa<Puhisi luwattin.

19. Siis hywä tehdä ppytäkäm, lEsust ain'
aurem hMtakam, Zvka on andaza, Iapalkanioikia jakaja.

22 Etl' me sen saisinnne, Ia pahan
wältä wnisimme, Johon meill' armo iaingttsn,
ZEsus se kaikkein sowindo.

Kolmas.
kuin N,'o 26Z.

Hää-Weisn.
D fHeljet, kaikki, kuin M olnnms,

IH tähän stnran ratkt kokoon tulin>m<^T> - pwon wietänlän tämä bcM,
Mpös MldtN jvck tämän walinisi!.



2. Waan «nsin muistakaine, sen pöydän HEr«
ran pääll, Kuin nämät lahjat meillen armostas
annoi tääll, Waan millä ussalluren me niiden
tygö käym, Ellemme huokaupell lohdata nnellmme.

3. Hsn rawitze kaikki mpKs luondokappalet,
Ne kaikin halwimmatkin, pojil kar iehen
Suleisest suojon anda,,«ik' ylönanna hniä, Kost
he myös owat iotta hänen kädensä töltä.

4> Waan. hän meitä luonut järjen ja toi<
men kans, Kielen ja äänen suonut, että
lshjojans Kiitoxella wastanottn, nautita kohtulli»
sest, Ia handä kunnioitta aina armojans edest,

5. Milläs me eroltamme luoduista halwimist,
Itzem ja ilmoitamme luondomme järjellist. Iol»
lei mkourilla, menvill toimellisill, NöyMä käy»
löMä, wlisuill hengeyiU.

6. Jos ei taas ääni piuha, juur kaikkein ty»
könä, Ia kieli taida laula, kirjoitus-weisuja,,
Kuin sielun, hengen woima sen päälle työtä te.
ke Niin ääni kaunist soilva, ei paljon mercitze.

7. Ei HERra sitä katzo, kuinga sanat luu.
luwat, Ellä ainoastans tahdo meildä äänen pau»
hinat, Waan sanan woima saaton, ja ääni lii»
kuttäkon, SNämet herättälön, harlaseen Kl»,
toxeen.

8. Eltä sydän fiMetty kiityxen halusta, Ia
liikutettu hartauden woimasta, Ain'ylltze-

käwis kaiken suun, kielen felttyren, Ia ääl-e.!»
ioimituxen wäkenM woitaisi.

9 Kuli-? on kuulla saanut Jumalan sanasta,
Jokainen nwös sen tjennyt io ruoka. luguis>', Et»
tem me'koffan söisi plönpaldisudis, Ia watzam

hekuman wäärydes.
ly Niio ettei turmelluxi terwGs tulisi, Kuin

NIU»



ruumin jäs«MH, luonnostans olisi, Iss se niin
tapahtupi pääll tunnon ilmoituren, Nlin se myös
myötäns luopl kowlM rangczisturen.

n. Niin myös Mon lämän owat walmista«
net, Ia jälkln nanhan tawan, wier>nta kutzu»
net, Muistozi kuill on nähnyt, ruuminsa hedel.
Nästä/ Sen kuin nyt täs on tehnyt Awlo-ra-
kennust'-.

12, Ei helan snä joiss, että joku pahennus,
Kuin murlen heillen tois», wierailda tapahduis,
Sen itze tutin taita vmmärtä ltzestänsä, Jokai»
nen mrös sen tietä, mur kohdastansa.

13- Mmkka se tapahtupi täällä kpllä usiast/
Äuin ruumis kMn saopi, ia Moka ru»sahast.Niin pahat pahennuit jo silloin wallall owat,
Mdat ia kirouxct mpös ylösnousemat.

14. Sentähden lumalalda hää päiwäx 'hyl-
jätän, Ia Kaittiwaldialda myös ylö katzotan.
Ne heikot huokmixtt, kuin niisä edestuöhan, Iakaikki palweluPel kelwottomax tehdän. ,

<

15 Sentähden kaunHisti ja niinkuin Chrisii»
lv'. Ilolla pitätäm häitä nyt, Että
HENra lepyisesti katzoisi meidän päällcm> Ia
meidän huokauxem kelpaisi HZnellen.

16. Ia nämät nuoret ratki, joidenga muisto-
.Wi on tullut tehdpxi, MyöS

säislt siunaUxen") tzMft memstvrm, Tcti ol»
kon toiwoturem, ja suokyn Aumala!
. 17. I!Mt.ik'WMt heili' andakon,
Edutpa laDt laMatton, Et«
tä be iloitzisit AVw.»nn<Han^,'Laiholla riemut-
W'Hi«en Mstansa.

is. Käik<n n)ihami<sten,n<Ulyot< butä kaykön
Wtz<n, Pahansl«<kin mpös.toimut HUN' wlkon



hywsri Di Ljiton HERra suuri fey kyllä teh.
va taita, Hänen EngcKlns juuri palwelux«n
kautta,

59. Jumala Pyhä HinZi nwös heitä hallia
kon, Koko nn)öv elämänglil, wioiM warjetton
Elia he tläisil p'.'hydeS ja puhtaudes, Itanäns
luin fti<>!siwat siiuln edss.

20 O heidän »inna pelwosas py«
syä, Ia kärsiwaiftst aina sun tahtoos tulya,

he tain säädyn alla sinua palwelisit, Ia
sinull Pyhä HENca kiiwfta weisaistt.

zSÖPPU.


