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E n sim m äin e n:
v. I.

minun Jumalan! mnaS sa ajattelet, Tä»
sta mun weisusian, jota nht laulelen. Ah!

sallinelkos sinä, o! suuri Jumala, Ett awan
suuni minä ja weisull walitan.

H. Woi minun sydandani, kossan ajattelen
Mun endist elämäni, ja muistu mielehen Juma-
lan sanan saarna, jonga n:e kuulimme» Ia
myös se Ruotzin rauha, jos ennen elimme.

3. Me olem unhobtanet sen kaiken bywyden/
Kuin miic' on noudattanut, ain' pyytän pyhy-
d?n Saarnat ja Kirkko-psalmit, jo itze Raa»
mattu Meill' kaikili' olit walmilkutzuman laltetiu.

Jo lapsudesta kohta on armo aljettu, Ia
wanhmelM saakka oin' meillen tarjottu, Sill'
koffa ulostulim allimme kohdusta, Ia wnlä
heikot olin,, niin me jo Kastesa.

5. Sen pyhän liiton armon olemme saanehee,
Adamin saastaisuden pois pääldäm heittänet,
Lilwannet puolestamme; wannotulla walalla,
Ett' kaikest woimastamme seurata lEsusta.

6. Waan niinkuin heikko liha ei taida scisoa,
Kuin se Wanhurstas Pyhä on meildä waati»
wa, Niin uudistunen armo sen paällen seurawa,
Meild' kKikiid' saada taitan lEsuxm pöydällä.

7. Laki



7. Laki on ulosmllut täydesä woimasa, Iaaina ilmi olwt, mpvs meioän seasa: Seilmoit-
tavi millien wiha ja rangaistus, Ia saattasynnin mnnoon, elämän parannus.

6. EvangeAumin sanan ihana ilmoitus,
Myös usiasti kuullan, ja armon lupaus, Kuin
meiil.n rauyan saarna ja uskon uudista, EikäLain saarnan anna meit' perät kulutta.

9. Siis wanhat ijälliset mailman päiwistä,
Jo tosin kyilän saanet, ja hänen ilosta; Ru,
tonkat wirjästi, ettet te erhchdyis HErrastalEsuresta, ja Taiwan toiwosta.

io. 3e nuori kaunistansa, nuoruden aamul-
la, Andakac teitä löylä manna kokemasta, Äl-lät myös odottako puolipäiwan saakka, Kuin
manna pojessula pahuden heltestä.

". Jos neljätoista wuotta olette palwellet
Mailman Labanita, ja händä seurannet,'lou«tukat, kiiruhtakat kans pyhän Jacobin, Ia pe<
rät unhohtakat palweluS Labanin.

,2. «Yhteinen kansa, kaikki te nuoret wanhainkans, Kiitosta, rukousta hartast harjouakat;
Muutoin ei sowi tulla hhdengän taiwasen,
Kuin el täs tahdo olla seuraja lEsuxen.

Toinen:
W. k. O lEsu Christe wiatoin, lc.

Ps. 387.

sitä onntttommta, Kuin näin HEZlranarmo mhlatan, Jota hän nuillen taritze, Ko-
si» ftn synnix namitze.

2. Kuin



2. Kuin HERran luomi päiwiä, Sabbathi
ja myös Juhlia, Synneisä suuris wietetän,
Ia pahennuret saatetan.

2. Joit' hän on meille säättänyt, Ia armo»
stansa andanut, Ett' silloin muista muinaiset,
Ne rikon synnit hirmuiset.

4. Waan se on toisin mummu, Ia synnin
päiwäx salattu, Sill' tehdän syndi enämmin.
Kuin muina päiwin muutamin.

5. Silloin pahat kaikki kokowat, Ia heioan
joukkons joutumat, loila on synnin palwelus/
Ia kaikkinainen saastaisus.

6. Siinä kiukutan ja kiroilan, luowutan,
niin myös tapellan, Jos joku heitä nuhcelis,
Sen pääll he kohta karkaisis.

7. Jos joku paiwän alusa, On elän HER-
ran pelwosa, Jo tosin ehto puolella, Hansyn»
diin itzens kiiruhta.

9. Moni liennyt kyll' en lapsudest, Jumalan
wihan uhkauret, Waan wähän niitä wältänyt.
Ia itziansä säästänyt.

9. Ain' walmis pahut täyttämän, Syndissa
seura pitämän, Ei ajatellen ensingan, Palkka
kuin seura synnin paäll.

>o. Mond' kaunist saarna Paimenden, On
julki tuom kanfallen, Waan ei ole niitä tolel«
lu, Eik' opiremme oteltu.

~. Se Niniwein kaunis kaupungi, Jos' oli
paljon syndisi, Koff' Jona kerran ainoast,
Heili saarnais HERran uhkaust.

,2. Niin he katuman kiiruhdit/ Ia HER»
ran tygö jouduhm, Kans wältit wihan ansai<
wn, Ia rangaistuin uhkatun. »3.



,3. Kuing' sulien käynen Suomen maa,
Kuin sanan aina kuulla saa, Etkö sä pelkä ko-
stoa, Ia HERran armon loppua.

Jo alkoi aika näkyä, Jolla hän tahdoi
rangaista, Waan heitti helpon kuttengi, Odot»
tain ongo katuwi.

,5. Waan kuin ei kuulu kammust, Eik' tule
harrast rukoust, Niin wiela witza wiimeingi,
Llnsaican aina kowembi.

,6. Silla sen kaikki tietäisit, Ettei hän saa«
stä syndisit, Ne ajallisesi rangaistun, laijaise»
sti waiwatan.

17. Waan joka katu sondinsa, Ia mnde
pahat legonsa, Ei se HERralda hyljätä,
Waan taiwan koron koriatan.

,8. Niinkuin teki se Davidi, Jollen jo ar«
mo annetun, Ia ristin päälle Roöwäri, loll'
Paradisi luwatlin.

19. Siis hywä tehdä pyytakäm, lEsustain'
auxem huucakam, Joka on armon andäja, Ia
palkan oikia jakaja.

20. Ell' me sen hywän saistmme, Ia pahan
waltä woisimme, Johon meill' armo lainatkon,
lEsus se kaikkein sowindo.

Kolmas:
Weifatan kuin: N:o 262.

Hää-weisu.
veljet, Sisaret kaikki, kuin täsä olemme,
Za tähän seuran ratki kokoon tulimme, Tain
pivon kaunistuxer', wietäman tämä hetki, Myös
niiden huwituxex', jotk' tämän walmisti.

2. Waan



2. Waan ensin muistakamme, sen pöydän
HERran paäli, Kuin lahjat meill<n
armostas annoi lääll, Waan millä uffallufen
me niiden tygö kayme, Ellemme huokauxcll joh-
data mi.lemim.

3. Hän rawitze kaikki myös luondokappalet,
Ne kaikin halwimmarkin, pojil myös karneh n
Suloisesi suojon anda, Eit' ylönanna hila,
Koff he myös owat totta hänen kätensä löitä.

Waan hän on meitä luonut järjen ja toi-
men kanS, Kielen ja äänen suonut, että hänen
lahjojans Kmoxella wastanotta, naurua kohlUlii-
sest, Ia handa kunnioitta aina armojens edest.

5. Milläs me eroiiamme luoduista halwimist,
Itzem ja ilmoitannui luondonnne iärjellist. Joi»
lei rukourilla, loimeWll, Nöyrällä
kaytöxillä/ wusuill hengellis:!!.

6. Jos ei taas ääni pauha, wur kaikkein ty-
könä, Ia kieli taioa laula kirjonus-weisujc,,
Kuin sielun, henae!, woima sen päälle lyöiä te»
ke, Niin ääni kaunist soiwa, ei paljon nierkch'.

7. Ei HERra sna kuinga sanac ?uu-
luwat, Eikä ainoastms tahdo meilda ääncn
pauhinat, Waan sanan woima saako», ja ää-
ni liikuttako», Sydämet heräicäkön, hanaseen
kmoreen.

«. Että sydän sycytmy kiitoren halusta, Ia
mieli liikutettu hartauden »voimasta, Ain' ylitze»
käwis kaiken suun, kielen selityren. Ia äänen
toimituren wäkewäst woitaisi.

9. Kukin on kuulla saanut Jumalan sanasta,
Jokainen myös sen tiennyt jo ruoka«luguista,
Emm me kostan söisi ylönpaldisudes, Zawat»sam palwllisi, htkuman wäärydes.

10. Niin



,0. Niin emi turmelluxi terweys tulisi, Kuin
ruumin jäsenillä, luonnostans olisi, Jos se niin
lapsthmpi päall tunnon ilmoi>uren, Niin se
11-yös myötäns tuopi kowan rangaistuxen.

». Niin myös pidon tämän owat malmista»
net, Ia iälken »vanhan tawan, wieraita kutzu»
n«t, Muistoxi kllul on nähnyt, ruuminla hedel-mästä, Sen kuin nyc tas on tehnyt Arvio-ra»
kennusta.

12. Ei hekan sitä soisi, että joku pahennus,
Kuin murhen heilien toisi, wierailda tapahduiö,
Sen itze kukin laita ymmänä itzestänsä, Jokai»
nm myös sen tietä, juur kohdastansa.

,3. Waikka se tapahlupi täällä kyllä usiast,
Kuin ruumis kyllän saapi, ia ruoka runsahast,
Niin pahat pahennuxet jo silloin wallall owat,
Riidat ja kirouxei myös ylösnousemat.

Sentähden lumalalda hää'päiwa°r hyl«
jätän, Ia Kaikkiwaldialda myös ylönkatzotan,
Ne hnkot huckauxet, kuin niisa edesluodan, Ia
kaikki palweluxet kelwoltomax cehdän.

,5. Sentähden kaunihisti ja niinkuin Chri-
stitvt, Ilolla raitihisti puäkäm haim nyt, Että
HENra lepyisesti katzoisi meidän päälleni, Ia
meidän huekaurem kelpaisi hänellen.

,6. Ia namät nuoret ratki, joidenga muisto»
xi Tai merkillinen hetki on tullut tehdyxi, Myös
saisit siunauren, onnen ja menestyren, Tai ol»
kon toiwotur«m, ja suokon Jumala!

, 7. Iloiftl ikäpäiwat HER, a heill' andakon,
Edut ja laajat bywat armosta ns lainatkin, Ec«
ta bo iloitzisit Awios onnestansa, Taidolla rl>
muitzisit töinen toisistansa.

18. Kai-



,8. Kaiken wihamiesten neuwot heitä käykön
ohitzen, Pahansuopain myös toiwvt heili' tulkon
hywäxi, Tai Liiton HENra suuri sen kyllä
tehdä taita, Hänen Engeleins juuri palweluren
lautta.

19. Jumala Pyhä Hengi myös heitä hallit-
kon, Koko myös elämängin wioista warjelkon,
Että he eläisit pyhydes ja puhtaudes, Ikänäns
kuin seisoisiwat sinun kaswojes edes.

20. O HERra! heidän anna pelwosaS ph»
syä, Ia kärsiwäisest aina sun tahtoos tylyä,
Että he tain säädyn alla sinua palwelisit, I»
sinull Pyhä HCRra kiitosta weisaift.

LOPPU.


