
31 Kolme

Hengellistä Wirttä,
Ensimmäinen:

O! Minun Jumalan! mitäs Sä
ajattelet, ?e.

Toinen:

O! sitä onnettomutta, :c.
Kolmas:

Weljet, Sisaret kaikki, kuin tasä
olemme, :e.

Annetut
pawali Matin po/alda Rorhoin,

Rautalammen Pitäjästä.

Turusa Prändätyt Wuonna 1802.



Ensimmäinen:
b. i.

minun Jumalan! mitäs sa ajattelet,
Tästä mun weisustan, jota nyt laulelen.

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

2. Woi minun sydändäni, kostan ajattelen
Mun endift elämäni, ja muistu mielehen
Jumalan sanan saarna, jonga me kuulimme,
Ia myös se Ruotzin rauha, jos ennen elim-
me. . . _

9. Me olem unhohtanet sen kaiken hymy,
den, Kuin meit' on noudattanut, ain' pyy.
tän pybyden Saarnat ja Kirkko psalmit,
jo itze Raamattu Meill' kaikill' olit walmit
kutzu man laitettu.

4. Jo lapsudesta kohta on armo aljettu,
Ia wanhutehen saakka ain' meillen tarjottu,
Sill' kosta ulostulim äitimme kohdusta, Ia
wiela heikot olim, niin me jo Kasteja.

5. Sen pyhän liiton armon olemme saane»
het, Adamin saastaisuden pois pääldäm heit,
tänet, Luwannet puolestamme; wannotulla
walalla, Ett' kaikeft woimaftamme seurata
lEsusta.

6. Waan niinkuin heikko liha ei taida seisoa,
Kuin se Wanhurstas Pyhä on meildä waa-
tiwa, Niin uudistuxen armo sen päällen
seurawa, Meild' kaikild' saada taitan IC«suxen pöydällä.

7. Laki



7. Laki on ulostullut tähdesa woimasa.Ia aina ilmi ollut, mhös meidän seasa: Se
ilmoittavi meillen wiha ja rangaistus, Iasaatta synnin tunnoon, elämän parannus.

Evangeliumin sanan ihana ilmoitus,
Myös usiasti kuullan, ja armon lupaus, Kuin
meillen rauhan saarna ja uskon uudista, Ei.
ka Lain saarnan anna meit' perät kulutta.

9. Siis wanhat ijälliset mailman päiwi-
stä, Jo tosin kyllän saanet, ja hänen ilosta;
Rukoilkat wirjästi, ettet te erhehdyis HEr-rasta lEsuxesta, ja Taiwan toiwosta.

10. Te nuori kaunis kansa, nuoruden aa-
Andakat teitä löyta manna kokomu-

sta, Hlkät mhös odottako puolipäiwän saak-
ka, Kuin manna poijessula pahuden heltesta.

11. Jos neljätoista wuotta olette pallvellet
9)tailman Labanita, ja hända seurannet,
loutukat, kiiruhtakat kans pyhän Jacobin,
Ia perät unhohtakat palwelus Labanin.

12. Yhteinen kansa, kaikki te nuoret wanbasn
kans, Kiitosta, rukousta bartast barjoitakat;
Muutoin ei sowi tulla yhdengän taiwasen,
Kuin ei täs tahdo olla seuraja lEsuxen.

Toinen:

W. k. O lEsu Christe wiatoin, ck

Ps. 387.

sitä! onnettomutta, Kuin näin HER-
ran armo tuhlatun, Jota hän meillen taritze,
Kosta sen synnix nautitze,

2. Kuin



2. Kuin HERran luotui päiwiä, Sabbathi
ja myös Juhlia, Synneisä suuris wietetän,
Ia pahennuret saatetun.

3. Joit' hän on meille säättänht, Ia armo-
stansa andanut, Ett'silloin muista muinaiset
Ne rikon synnit hirmuiset.

4. Waan se on toisin muutettu, Ia syn-
nin päiwax salattu, Sill'tehdän syndi enam-
min. Kuin muina päiwin muutamin.

6. Silloin pahat kaikki kokolvat, Ia hei-
dän joukkonsjoutuwat, loila on synnin pal-
welus, Ia kaikkinainen saastaisus.

6. Siinä kiukutan ja kiroilan, luowu-
tan, niin myös tavellan, Jos joku heitä nuh-
telis, Sen pääll he kohta karkaifis.

7. Jos jokupäiwän alusa, On elän HER-
ran pelwosa, Jo tosin ehto puolella, Hän
syndiin itzens kiiruhta.

8. Moni tiennyt kyll' on lapsudes, luma'
lan wihan uhkauret, Waan wähän niitä mät-
tänyt, Ia itziänsä säästänyt.

9. Ain' tvalmis Vahut täyttämän, Syndi-
sta seura pitämän, Ei ajatellen ensingän,
Palkka kuin seura synnin pääll.

10. Mond' kaunist saarna Paimenden,
On julki tuotu kansallen, Waan ei ole niitä
toteltu, Eik' opixemme oteltu.

11. Se Niniwein kaunis kaupungi, Jos'
oli paljon syndisi, Koff' Jona kerran ai-
noasi, Heill saarnais HERran uhkaust.

12. Niin he katuman kiiruhdit. Ia HER'
ran thgö jouduhtit, Kans waltit wihan an-
saitun, Ia rangaisturen uhkatun.

13.



13. Kuing' sullen kähnen Suomen maa,
Kuin sanan aina kuulla saa, Etkö sa pelka
kostoa, Ia HERran armon loppua.

14. Jo aikoi aika näkyä, Jolla hän tah'
doi rangaista, Waan heitti helpon kuitengi,
Odottain ongo katuwi.

15. Waan'kuin ei kuulu katumust, Eik'tule
harrast rukoust, Niin wielä witza wiimeingi,
Ansaitan aina kowembi.

16. Sillä sen kaikki tietäisit, Ettei hän saa'siä svndisit, Ne ajallisesi rangaistun, Iaijäisesti waiwatan.
17. Waan joka katu syndinsä, Ia tunde

pahat legonsa, Ei se HERralda hyljätä,
Waan taiwan koton korjatun.

18. Niinkuin teki se Davidi, Jollen jo ar»
mo annettin, Ia ristin päälle Rhöwäri,
loll' Paradisi luwattin.

19. Siis häwä tehdä phhtakam, ZEsust
ain' aurem huutakam, Joka on armon an-
daja, Ia palkan oikia jakaja.

20. Ett' me sen hywän saisimme, Ia pa-
han wältä woisimme, Johon meill' armo
lainatkon, lEsus se kaikkein sowindo.

Kolmas:
Weisatan kuin: N:o 262.

Hää-weisu.
veljet, Sisaret kaikki, kuin täsä olemme,
Ia tähän seuran ratki kokoon tulimme, Tain
pidon kaunistuxex', wietämän tämä hetki,
Myös niiden huwituxer', jotk' tämän walmisti.

2. Waan



2. Waan ensin muilrakamme, sen pöydän
HGRran pääll, Kuin nämät lahjat meillen
armostas annoi tääll, Waan millä ustallu»
xen me niiden thgö kähme, Ellemme huo-
kauxell johdata mielemme.

3. Hän rawitze kaikki myös luondokappa-
let, Ne kaikin halwimmatkin, pojil myös
karnehen Suloifest suojon anda, Eik' hlön-
anna heitä, Koff he myös owat totta hä-
nen kätensä töitä.

4. Waan hän on meitä luonut järjen ja
toimen kans, Kielen ja äänen suonut, että
hänen lahjojans Kutorella wastanotta, nau-
tita kohtullisest, Ia händH kunnioitta aina
armojens edeft.

5. Milläs me eroltamme luoduista halw'»
mist, Itzem ja ilmoitamme luondomme jär-
jellist, Jollei rukourilla, menoill toimellisill,
Nöyrällä kähtörillä, weisuill hengellisill.

6. Jos ei taas ääni pauha, juur kaikkein
tygönä, Ia kieli taida laula kirjoitus.wei-
suja, Kuin sielun, hengen woima sen päälle
työtä teke, Niin ääni kaunist soiwa, ei pal-
jon merkitze.

7. Ei HERra sitä katzo, kuinga sanat
kuulumat, Eikä ainoastans tahdo meilda ää-
nen pauhinat, Waan sanan woima saakon,
ja ääni liikuttakon, Sydämet herättäkön,
hartaseen kiicoxeen.

8. Että sydän sytytetty kiitoxen halusta,
Ia mieli liikutettu hartauden woimasta, Ain'
Vlitzekäwis kaiken suun, kielen selityxen, Ia
äänen toimituren wäkewäst woitaisi.

9. Kukin on kuulla saanut Jumalan sana-
sta, Jokainen myös sen tiennyt jo ruoka-lu.

guista,



gulsta, Ettem me kostan söisi ylönpaldisudes,
Ia watsam palwelisi, hekuman wäärhdes.10. Niin ettei turmelluxi terweys tulisi.Kuin ruumin jäsenillä, luonnostans olisi.Jos se niin tapahtupi pääll tunnon ilmoituxen.Niin se myös myötäns tuopi kowan rangaistu-
xen.

11. Niin mhös pidon tämän owat walmi-stanet, Ia jällen wanhan tawan, wieraita
tutzunet, Muistori kuin on nähnyt, ruumin-sa hedelmästä, Sen kuin nyt täs on tehnyt
Awio-rakennusta.

12. Ei hekan sitä soisi, että joku pahennus.
Kuin murhen heillen toisi, wierailda tapah-
duis, Sen itze kukin taita ymmärtä itzestän-sa, Jokainen mhös sen tietä, juur kohda-stansa.

13. Waikka se tapahtupi täällä kyllä usiast.Kuin ruumis kyllän saapi, ja ruoka runsa-hast, Niin pahat pahennuret jo silloin wal-
lall owat, Riidat ja kirouxet mhös ylösnou-
semat.

l4. Sentähden lumalalda hää-päiwäx hyl'
jätän, Ia Kaikkiwaldialda myös hlönkatzo»
tan, Ne heikot huokauxet, kuin niisä edes-
tuodan, Ia kaikki palweluxet kelwottomai:tehdän.

15. Sentähden kaunihisti ja niinkuin Chri-
stitht, Ilolla raitihisti vitakäm häitä nyt.
Että HERra lepyisesti katzoisi meidän pääl-
lem. Ia meidän huokauxem kelpaisi hänellen.

16. Ia namät nuoret ratki/ joidenga mui-
stoxi Tai merkillinen hetki on tullut tehdh»xi, Myös saisit siunauxen, onnen ja mene-
styxen, Tai olkon toiwotuxem, ja suokonJumala!

17. Iloi.



17. Iloiset ikäväiwat HERra heill' an.
dakon, Edur ja lahjat hywät armostans
lainatkon, Että he iloitzisit
sa, Taidolla riemuitzisit toinen toisestansa.

18. Kaiken wihamiesten neuwot heitä käh-
kön ohitzen, Pahansuopain mhös toiwot heill'
tulkon "hywäri, Tai Liiton HERra suuri
sen kyllä tehdä taita, Hänen Engeleins juu«
ri palweluxen kautta.

19. Jumala, Pyhä Hengi myös heitä hal»
litkon, Koko myös elämängin wioista war»
jelkon, Että he eläisit phhydes ja puhtaudes,
Ikanans kuin seisoisiwat sinun kaswojes
edes.

20.0 HERra! heidän anna pelwosas ph«
syä, Ia kärsiwäisest aina sun tahtoos ththä,
Että he tain säädyn alla sinua palwelisit,
Ia sinull Phhä HERra kiitosta weisaisit-

LOPPU.


