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Ensimmäinen.
V)! minun Jumalan! mitäs sä ajattelet

Tästä mun weisustan, jota nyt laule-
len. Ah! sallinetkos sinä, o! suuri Jumala,
Ett' awaan suuni minä ja weisull' walitan.

2. Woi minun sydäntäni, koskan ajattelen
Mun entist' elämääni, ja muistuu mielehen
Jumalan sanan saarna, jonka me kuulimme,
Ia myös se Ruotsin rauha, joss' ennen elimme.

3. Me olem' unohtaneet sen kaiken hymy»
den, Kuin meit' on noudattanut, ain' pyytän
pyhyyden Saarnat ja kirkko-psalmit, jo itse
Raamattu Meill' kaikill' olit walmiit, kutsu«
ma n laitettu.

4. Jo lapsuudesta kohta on armo aljettu,
Ia wanbuutehen saakka ain' meillen tarjottu,
Sill' koska ulostulim' äitimme kohdusta. Ia
wiela heikot olimm', niin me jo Kasteessa

5. Sen pyhän liiton armon olemme saane»
het, Adamin saastaisuuden pois paältäm' heit»
täneet, Luwanneet puolestamme, wannotulla
walalla, Ett' kaikest' woimastamme seurata
lEfusta.



6. Waan niinkuin heikko liha ei taida sei.soa, Kuin se Wanhurskas Pyhä on meiltä
waatiwa, Niin uudistuksen armo sen päälle
seuraawa, Meilt' kaikilt' saada laitaan lE-
suksen pöydällä.

7. Laki on ulostullut tähdessä woimassa,
Ia aina ilmi ollut mhös meidän seassa: Se
ilmoittaapi meille wihaa ja rangaistus!', Ia
saattaa synnin tuntoon', elämän parannus.

8. Ewangeliumin sanan ihana ilmoitus.
Myös usiasti kuullaan, ja armon lupaus,
Kuin meille rauhaa saarnaa ja uskon uudis»
taa, Eikä Lain saarnan anna meit' perät'
kuluttaa.

9. Siis tvanhat ijalliset mailman päiwis.
tä, Jo tosin kyllänn' saaneet, ja hänen ilos.
ta; Rukoilkaat wirjästi, ett'ette erhehdhis
HERrasta lEsuksesta, ja Taiwaan toiwosta.

10. Te nuori kaunis kansa, nuoruuden aa,
mulla, Antakaat teitä löytää mannaa kokoo-
masta, Alkäät myös odottako puolipaiwään
saakka, Kuin manna poijes sulaa pahuuden
helteestä.

11. Jos neljätoista wuotta olette palwel«
leet Mailman Labania, ja häntä seuranneet,
loutukaat, kiiruhtakaat kanss' pyhän Jaakobin,
Ia perät' unhohtakaat palwelus Labanin.

12. Mteinen kansa, kaikki te nuoret wan-
hain kanss', Kiitosta, rukousta hartaast' har-
joitakaat; Muutoin ei sowi tulla hhdenkan tai»waaseen, Kuin ei täss' tahdo olla seuraaja IC-
suksen.



Toinen.
W. k. O lEsu Kriste wiatoin j. n. e.

Ps. 387.
sitä onnettomuutta, Kuin näin HER»

ran armo tuhlataan, Jota hän meillen
taritsee, Koska sen shnniks naulitsee.

2. Kuin HERran luotui päiwiä, Sabbathi
ja myös juhlia, Synneissä suuriss' wietetään,
Ia pahennukset saatetaan.

Z. Joit' hän on meille säättanyt, Ia ar.
mostansa antanut, Ett' silloin muistaa mui-
naiset Ne rikon synnit hirmuiset.

4. Waan se on toisin muutettu, Ia shn»
nin paiwäks salattu, Sill' tehdään synti enem-
min, Kuin muina paiwin muutamin.

6. Silloin pahat kaikki kokoomat, Ia hei»
dan joukkons joutumat, Joilla on synnin pal»
tvelus, Ia kaikkinainen saastaisuus.

6. Siina kiukutaan ja kiroillaan, luowu-»
taan, niin myös tapellaan; Jos joku heitä
nuhtelis, Sen pääll' he kohta karkaisis.

7. Jos joku päiwän alussa on elän' HEN-
ran pelwossa, Jo tosin ehtoo-puolella, Hän
syntiin itsens kiiruhtaa.

8. Moni tiennyt khll' on lapsuudes, Juma-
lan wihan uhkaukset, Waan wähan niitä wält»
tänht, Ia itseänsä säästänyt.

9. Ain' walmis pahuutt' täyttämään, Shn«
tista seuraa pitämään, Ei ajatellen ensinkään
Palkkaa, kuin seuraa synnin pääll'.

ic». Mont' kaunist' saarnaa Paimenten On



julki tuotu kansallen, Waan ei ole niitä to«
teltu, Eik' opiksemme oteltu.

11. Se Niniwein kaunis kaupunki, Joss'oli paljon syntisi, Kosk' Joonaa kerran ai-
noast' Heill' saarnais HERran uhkaust',

12. Niin he katumaan kiiruhdit, Ia HER»ran tykö joudutit, Kans maltit wihan an.saitun, Ia rangaistuksen uhatun.
13. Kuink' sullen käynee Suomen maa,Kuin sanan aina kuulla saa, Etkö sä pelkää

kostoa, Ia HERran armon loppua.
14. Jo aikoi aika näkyä, Jolla hän tah-toi rangaista, Waan heitti helpon kuitenkin,

Ddottain onko katuwi.
15. Waan kuin ei kuulu katumust', Eik'

tule harrast' rukoust', Niin wielä witsa wii-
meinkin Ansaitaan aina kowempi.

16. Sillä sen kaikki tietäisit, Ettei hänsäästä syntifit, Ne ajallisest' rangaistaan, Iaijäisesti waiwataan.
17. Waan joka katuu syntinsä, Ia tuntee

pahat tekonsa, Ei se HERralta hyljätä, Waan
taiwaan kotoon korjataan.

18. Niinkuin teki se Dawidi, Jolle jo ar-
mo annettiin, Ia ristin päällä rhöwäri, loll'
Paradiisi luwattiin.

19. Siis hywää tehdä phhtakäm', lEsust'
ain' auksem' huutakam', Joka on armon an.
taja, Ia palkan oikia jakaja.

20. Että me hvwän saisimme, Ia pahan
wältää woisimme, Johon meill' armo lainat»
koon lEsus, se kaikkein sowinto.



Kolmas.
Weisataan kuin N:o 252.

sisaret kaikki, kuin tässä olem«
me, Ia tähän seuraan ratki kokoon

tulimme, Tain pidon kaunistukseks, wiettä-
mään tämän hetken, Myös niiden huwituk.
seks, jotk' tämän walmisti.

2. Waan ensin muistakamme sen pöydän
HERran Pääll', Kuin nämät lahjat meillm
armosta annoi tääll', Waan millä uskalluk»
sell' me niiden tykö käymme, Ellemme huoka,
uksell' johdata mieleemme.

3. Hän rawitsee kaikki myös luontokappa-
leet, Ne kaikin halwimmatkin,. pojill' myös
kaarnehen Suloisest' suojan antaa, Eik' hlön.
anna heitä, Kosk' he myös owat totta hänen
kättensä töitä.

4. Waan hän on meille luonut järjen ja
toimen kans', Kielen ja äänen suonut, että
hänen lahjojans Kiitoksella »vastaanottaa, nau.
tita kohtuullisesi', Ia häntä kunnioittaa aina
armojens edest'.

5. Milläs me eroltamme luoduista halwi-
mist' Itsem', ja ilmoitamme luontomme jär»
jellist', Jollei rukouksilla, menoill' toimellisill',
Nöyrällä käytöksillä, weisuill' hengellisill'.

6. Jos ei taas ääni pauhaa, juur' laittein
tykönä, Ia kieli taida laulaa kirjoitus-weisu«
ja, Kuin sielun hengen woima sen päälle,thö«
ta tekee, Niin ääni kaunist' soiwa, ei paljon
merkitse:



7. Ei HERra sitä katso, kuinka sanat
kuuluwat, Eikä ainoastans tahdo meiltä äa«
nen pauhinat, Waan sanan woima saakoon,
ja ääni liikuttakoon, Shdämmet herättäköön,
hartaaseen kiitokseen.

8. Että sydän sytytetty kiitoksen halusta,
Ia mieli liikutettu hartauden woimasta, Ain'
hlitsekäwis kaiken suun, kielen selityksen, Ia
äänen toimituksen wäkewäst' woittaisi.

9. Kukin on kuulla saanut Jumalan sanas-
ta, Jokainen myös sen tiennyt joruoka-luwuis»
ta, Ett'emme koskaan söisi hlönpalttisuudes,
Ia watsaam' palwelisi, hekuman wäaryydes.

10. Niin ettei turmelluksi terwehs tulisi,
Kuin ruumiin jäsenillä luonnostans olisi, Josse niin tapahtuupi pääll' tunnon ilmoituksen,
Niin se myös myötans tuopi kowan rangais-
tuksen.

11. Niin mhöö pidon tämän owat lvalmis'
taneet, Ia jälkeen wanhan tawan, wieraita
kutsuneet, Muistoksi kuin on nähnyt, ruumiin-sa hedelmästä, Sen kuin nyt täss' on tehnyt
awio-rakennusta.

12. Ei hekään sitä soisi, että joku pahennus.
Kuin murheen heilien toisi, wierailta tapahtuis,
Sen itse kukin taitaa ymmärtääz itsestänsä,
Jokainen myös sen tietää, juur' kohdastansa.

13. Waikka se tapahtuupi täällä kyllä usi-
ast', Kuin. ruumis kyllän saapi, ja ruokaa
runsahast', Niin pahat pahennukset jo silloin
wallall' owat, Riidat ja kiroukset myös vlös-
nousewat.



14. Sentähden Jumalalta häa-paiwäks
hyljätään, Ia Kaikkiwaltialta mhös ylönkat»
sotaan Ne heikot huokaukset, kuin niissä edes-
tuodaan, Ia kaikki palwelukset kelwottomakS
tehdään.

15. Sentähden kaunihisti ja niinkuin Kris«
titht, Ilolla raitihisti pitäkäm häitä nyt, Et-
tä HERra leppyisesti katsoisi meidän päät-
lem', Ia meidän huokauksem' kelpaisi hänellen.

16. Ia nämät nuoret ratki, joittenka muis-
toksi Tai merkillinen hetki on tullut tehdyksi;
Myös saisit siunauksen, onnen ja menestyksen,
Tai olkon toiwotuksem', ja suokoon Jumala!

17. Iloiset ikäpäiwät HERra heill' anta»
koon, Edut ja lahjat hywät armostans lain-
natkoon, Että he iloitsisit awio-onnestansa.
Taidolla riemuitsisit toinen toisestansa.

18. Kaiken »vihannesten neuwot heitä käy-
köön ohitsen, Pahansuopain myös toiwot heill'
tulkoon hywäksi, Tai Liiton HERra suuri
sen kyllä tehdä taitaa, Hänen Engeleins juuri
palweluksen kautta.

19. Jumala, Pyhä Henki myös heitä hal>
litkoon, Koko myös elämänkin wioista war«
jelkoon, Että he eläisit pyhhydes ja puhtaudes,
Ikänäns kuin seisoisiwat sinun kaswojes edes.

20. O HERra! heidän anna pelwossas ph«
syä, Ia kärsi wäisest' aina sun tahtoos tytyä,
Että he tain säädyn alla sinua palwelisit,
Ia sinull', Pyhä HERra, kiitosta weisaisit.


