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Ensimmäinen.
<^»^! minun Jumalan InMas Se ajattelet
Tästä mun weisustan, jota nyt laulelen. Ah!
sallinctkos sinä o, suuri Jumala! Ett' awan
suuni minä ja weisull walitan.

». Woi minun sydändäni, kostan ajattelen
Mun endist elämäni, ja muista mielehen Ju-
malan sanan saarna, jonga me kuulimme, Ia
myös se Ruotsin rauha, jos ennen elimme.

3. Me olem unhohtanet sen kaiken hywyden,
Kuin meit on noudattanut, ain pyytän pyhyden
Saarnat ja psalmit, jo itse Raamattu
Meill' kaikill' olitwalmit kutsuman laitettu.

4. Jo lapsudesta kohta on armo aljettu, Ia
wanhulehen saakka ain' meillen tarjottu, SM'
kcska ulostulim äitimme kohdusta, Ia wiela
heikot olim, niin me jo Kcsiesa.

5> Sen pyhän liiton armo olemme saanehet,
Adamin saastainiden pois paäldäm heittänet,
tuwannct puolestamme, wannottulla walalla,
Ett' kaikest woimastamme seurata lEsusia.

6. Waan niin kuin heikko liha ei taida sei-soa , Kuin se Wanhurskis Pyhä on meildH
waatiwa, Niin uudistusscn armo sen päällen
seurawa, Meild' laikild' saada taitan lesuksen
pöydällä.

7. !aki on ulostullut läydesä woimasa , Ia
aina ilmi ollut, myös meidän seasa: Se il-



moiltapi meillen wiha ja rangaistus, Ia saat-
la synnin tunnoon elämän parannus.

8. Ewangeliumin sanan ih<wa ilmoitus,
MvöS usiasti kuullan, ja armon lupaus, Kuin
meillen rauhan saarna ja uskon uudista, Eikä
Hain saarnan anna meit perät kulutta.

9. Siis wanhat isälliset mailman paiwisia,
Jo tosin kyllän saanet, ja hänen ilosta! Ru-
koilet wiriästi, ettei le erhehdyiS HERrastalEsuksesta, ja Taiwan toiwosta.

ic>. Te nuori kaunis kansa, nuoruden aa-
mulla, Andakat teitä löytä manna kokemasta,
Hlkät myös odottako puolipäiwän saakka, Kuin
manna pojessula pahuden heliestä.

il. Jos neljätoisia wuotla olette, palwellet
Mailman iabaita, ja hända seurannet, lou-
tukat, kiruhtakat kans pyhän Jakobin, Ia pe-
rät unhohtakat palweluS iabanin.

12. Mleinen kansa, kaikki te nuoret wan-
hain kans, Kiitosta, rukousta hartast harjoita-
kat; Muutoin ei sowi tulls yhder.gan taiwasen,
Kuin ei tas tahdo olla seuroja lEsuksen.

Toinen.
Weis. tuin: O'. ITsu Christe wiaton «. PM. 58?.

V. l.

Dl sitä onnettomutta, Kuin nain HERran
armo tuhlatan, Jota hän meille» taritse, Kos-
ka sen synniks naulitse.

». Kuin HERran luotui päiwlä, Sabbalhi



,a myös Juhlia, Synneisä suuriS wieletän, Ia
pahennuksen saateta».

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

4. Waan se on tosin muutettu, Ia synnin
päiwäks salattu, Sill' tehdyn syndi enämmin,
Kuin muina päiwin muutamin.

5. Silloin pahat kaikki kokowqt, Ia heidän
joukkons joutuwat, loila on synnin palwelus,
Ia kaikkinainen saasiaisus.

6. Siinä kiukutan ja kiroilan, luowutan,
niin myös tapcllan, Jos joku heitä nuhlelis,
Sen päall he kohta,karkaisis.

?. Jos joku päiwän alusa, On elän HEr-
ran pelwosa, Jo toisin ehlopuolella, Hän syn-
diin itsenS liruhla. ,

8. Moni liennyt kyll on lapsudest, Juma-
lan wihan uhkaukset, Waan wähän niitä wäl-
tänyt Ia ilsiänsä säästänyt.

9. Ain' walmis pahut täyttämän, Sundistaseura pitämän, Ei ajatellen ensingän, Palkka
kuin seura synnin päall.

,
»

ia. Mono' kaunist saarna Paimenden, On
julki tuotu kansalle», Waan ei ole niitä lotel<
tu, Eik' opiksemme otettu.

ii. Se Niniwen kaunis kaupungi, Jos' otl
paljon syndisi, Kost Jona kerran ainoasi/ Heill
saarnais HENran uhkaust.

i«. Niin he katuman kiiruhdit, Ia HER«



ran tygö jouduhtil, Kans wällit wihan ansa-
tun, Ia rangaistuksen uhkalun.

IZ. Kuing' sullen käynen Suomen Maa,
Kuin sanan aina kuulla saa, Eikö sä pelkä
kostoa, Ia HERran armon loppua.

14. Jo alkoi aika näkyä, Jolla hän tah-dot rangaista, Waan heitti helpon kuilengi,
Odottain o'ngo katuwi.

15. Waan kuin ei kuulu kaiumust, Ei? tu«
le harrast rukoust, Niin wielä wilsa wiimeingi,
Ansaitan aina kowembi.

16. Sillä-sen kaikki tietäisit, Ettei hän sää-
stä syndisit, Ne ajallisesi rangaistan, Ia ijäi-
sesti waiwatan.

i?. Maan joka katu syndinsä, Ia tunde
pahat legonsa, Ei se HErralda hyljätä, Waan
taiwan koton korjatan.

!8. Niin kuin teki se Dawidi, Jollen jo
armo annettin, Ia ristin päälle Ryöwäri, loll'Paradisi luwatlin.

19. Siis hywä tehdä pyyläkäm, lEsust
ain' auksem huutakam, Joka on armon anda-
ja, Ia palkan oikia jakaja.

2Q. Ett me sen hywän saisimme, Ia pahan
wältä woisimme, Johon meill' armo lainatkon,
lEsus se kaikkein sowindo.



Kolmas.
Hää-W e i s u.

Weis»t«an kuin - Psaln». N.o 26«.
v. I.

Weljet, Sisaret kaikki, kuin tasa olemme,
Ia tähän seuran ratki kokoon tulimme, Tain
pidon kaunistukseks' wiettäman tämä hetki, MyöS
niiden huwitukseks', jotk' tämän walmisti.

». Waan ensin muistakamme, sen pöydän
HEcran päall, Kuin nämat lahjat meillen ar-
mostans annoit tääll, Waan millä uskalluksen
me niiden lygö läym, Ellemme huokauksen joh-
data mielemme.

3. Hän rawitse kaikki myös luonbokappalet,
Ne kaikin halwimmatkin, pojill myös karnehen
Suloisesi suojan anda, eik' ylönanna heitä,
Kosk' he myös owat totta hänen kädensa töitä.

4. Waan hän meitä luonut järjen ja toimen
lans, Kielen ja äänen suonut, että hänen lah-
jojans Kiitoksella wastanotta, nautita kohtulli-
siest, Ia händä kunnioitta aina armojans edest.

5. Milläs me eroltamme luoduista halwimist,
Itsem ja ilmoitamme luondomme järjellist,
Jollei rukouksilla,menoill toimellisill, Nöyräl-
lä käytöksillä, weisull hengellisin.

6. Jos ei taaS ääni pauha, juur kaikkein
tykönä, Ia kieli taida laula kirjoitus.weisuja,
Kuin sielun, hengen «voima sen päälle lyötä te-
le Niin ääni kaunist soiwa, ei paljon merkitse.

7. Ei HENra sitä katso/ luinga sanat kuu-
lumat, Elkä ainoastans tahdo meildä äänen



pauhinat, Maan sanan woima saalon, ja sä«
ni liiluttalon, Sydämet herättätön, hartaseenliitokseen.

8. Että sydän sytytetty kiitoksen halusta, Ia
meille liikutettu hartauden »voimasta, Ain' ylit-
sekäwiS kaiken suun, kielen selityksen, Ia ää-
nen toimituksen wäkewäst »voitaisi.

9. Kulin on kuulla saanut Jumalan sana-
sia, Jokainen sen myös tiennyt jo ruoka-lu-
guista, Eltem me kostan söisi ylönpaldisudes,
Ia watsam palwelisi, hekuman wäärydes.

lc>. Niin ettei turmelluksi terweys tulisi,
Kuin ruumin jäsenillä, luonnostans olisi, Josse niin tapahdut pääll tunnon ilmoituksen, Niinse myös myötäns tuopi kowan rangaistuksen.

il. Niin myös pidon tämän owat »valmis-
tanet, ja jälken »vanhan tawan, »vieraita kut-
sunet, Muistoksi kuin on nähnyt, ruuniinsahedelmästä, Sen luin nyt läs on tehnyt Awio
rakennusta.

12. Ei helan sitä soisi, että joku pahennus,
Kuin murhen heillen toisi, wierailda tapahduis,
Sen itse kukin taita ymmärtä itsestänsä, Jo-
kainen myös sen tietä, juur kohdastansa.

13. Mailla se tapahtupi täällä kyllä usiast,
Kuin ruumis lyllän saapi, ja ruoka runsahast,
Niin pahat pahennukset jo silloin wallall owat,Riidat ja kiroukset myös ylösnousemat.

i4. Sentahden lumalalda hää-paiwäls hyl-
jätän, Ia Kaikkiwaldialda myös ylönkatsotan,
Ne heikot huokaukset, kuin niisä edestuodan,
Ia kaikki palwelukset kelwoltomaks lchdän.



,5. SentMen kaunihisti ja niinkuin Chri-
ftityt, Ilolla raitihisti pitäkäm häitä nyt, Et-
tä HERra lepyisesti katsoisi meidän päällem,
Ia meidän huokguksem kelpaisi'hänellen.

16. Ia nämat nuoret ratki, joidenga
muistoksi tai merkillinen hetki -on tullut teh-
dyksi, Myös saisit siunauksen, onnen ja me-
nestyksen, Tai olkon toiwotuksem, ja
Jumala.

i?. Iloiset ikäpäiwät HERra heill' anda-
kon, Edut ja lahjat hywät armostans lainat-
ko», Että he iloitsit Awio-onnestansa, Taidol-
la riemuitsisit toinen toisestansa.

iB. Kaiken wihamiesien neuwoi heitä räy-
kön, ohilsen, Pahan suopain myös loiwot HM'
tnlkon hywäksi Tai Uiton HERra
kyllä tehdä taita, Hänen Engeleins juuri pal-
veluksen kautta.

19. Jumala Pyhä Hengi myös heitä hal-
litkon, Koko myös elämängin wioista warjel-
kon Että he eläisit pyhydes sa puhtaudes, I-
känans kuin feisoisiwat sinun kaSwojes edes. .

a». heidän anna pelwosas py-
syä/ Ia kärsi',r,äisest aina sun tahloos tytyä,
Etla h? tain saädgn alta sinua palwelisit, Ia
gnull Pyhä HERra kiitosta weisaisil.


