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Ensimäinen Kysymys.
Oletkos Juomari? Vastaus.

Jumala paratko»; siliä waikka m,nä muu»
toin, niinkuin muutkin syndisct, olen kaikkiin
syndeihin taipunut ja wikapää, niin tunnen

«inä itzeni erinomaisest luopumisen sondiin nojori ja
tolmneexi. Ia on niin luopumisen sundi minulla ja
minun kaldaisillani ftlisyndirä, niin kuin mulia jo»
lu toinen heidän hallitzewa koto wikans lövty.

Misi seiso siis luopumisen syndi? Wastaus.
Se seiso siinä, että wäkewitä juotawita, olutta

ja wiina rakastetan/ niinkuin varasta
ja mitä nautitan enämmin kuin ruumin ulösoitämi»
sexi ja kohtullisexi wirwotureri tarwitan, iosta ha«
lut syttawät enömmin ia enämmin niiden jälken pa»
lamaan, niin että wiimmein tullaan läydexi luo-
»arixi, jota alinoma »ois, jos wara ja tila moöV!
Den annais.

g» Mistäs olet juomaan oppiuut? WastauS.
Osittun minun omalda wanhalda

eli syndiselda luonnoldani, joka hlmoln kautta
ltzens turmele: osittain minun Isäldäni ja äitiidäni,
fotka ei ainoastans lätä perindöwkaa minuun
äitin kohdusa turmellusta werestäns laffenet,
moos sitte jo laosudesa kuljetit minua jylisans wie<i
Mspitoihitl, ja niin usein kuin he itze maistit wiinaä^



fa olutta, niin usein annoit sie mmnllengm, fosta mi«
nä l«lu:n juomaan; liatengin kosta minä näin,
kumeja t<imä tapa on ti n ololllsexl tul!m »noneNe,
'jotka ilone Mmises ttziwät, tul't mi< un himoni tä»
hän syndiin sckä syttonexi, "tä lottuMli, ennenkuin
minä sen ymmärsingän si-n-in olnvan.
4. Mistä tilasta ijnlli« ihmM, jolta nuomdes olit raitti-

immat, laltawac juopumiseen lengeta? Wasiaus.
Kosta he vahaan Kuraan itzcns andawas,'eli kosi

.ka he moKtäkiymijeen 'uiewat, ja sitä iheucns hy,
wia laistan tekewät: t ikka mpös kosta hewastoinkaym siin jouluwat, ia ism lohdutus
pikarin murhens huoiemmeri walirewat.

5. Kenengä Juopumus wahingolllsin on? Wastauö.
Opettajain, Esiwallan personoin, Wanhembain

ja vienden Lasten.
.' Öretta'at -uopumisellans hawaisiwät opetus »ir»
kans pahendawat sanankuulians »a opetus lopftns,
ja owat sillä muoeo suuli sv luopunMn syndiin.

Esiwallan Personat, jotta che juopumista eakas»
tawat, ei niin tärkiästi rangalle Juomaria, tuin
pidäis.

Wanbemmat, jolka «he himoitzewat juomista,
suowat samaa lapsillenS, la nun heidän »o «var-
hain turmelemat.

Lavsel, k ssa he siih'n nuorna tottuwat, taita-
' wat siitä tuff n wanhana lakata.

b. Mitä senkallaisten Wanhembain langaissus Raamatun
jälken on, jotka tällä, et muulla »awalla lapsia ja

yritertaisia p hendawat? Wastaus.
Match. »8. luk. K. w«rs. sano Vapahtaja itze: Jo»

ka pahenda yhden näistä Piennimmist, jvtka uff»«
wnl;



wat m>'nun päälle'',, parembi hauen olis, että myls
lyn kiwi ripustettaisiin hänen kaulaans, ja hän upv
tettaisiin meren sywpteen.

7. Ongo luopumisesia suuri wahingo? Wasiaus.
On a» Dan suuri, nimittäin sielun, ruumiin ler-

weyden, tawaran, kunnian ja koko woldakunnan,
wahingo.

8-Kuinga luopumisesia on sielun wahingo? WastanS.
Ettei Juomarit tacha waldakundaa pe-

riä, i. Cor. 6. luk. io. werf.
y. Kuinga Ruumiin wahingo? WastauS.

E'tä he io nuorudes turmelemat ttrw vdens, pa-
lowiinalla eri lomnfesti polttamat sekä wee.is että
täwyns, sa niin ikänsakin lyhend wät.
10. Kuinga luopumisesia tawaran wahingo tule? Wasiaus.

Ett! he sn; kau'ca tuhl nvat tawarans,ja niin ei
woi Estwallalle weroans maxaa, ei omians
eikä wirkaans, taikka toitäns toimella edesstlsoa.

11. Mlngä kaltainen kumua,, waliingo luopumi-
sesia seura? Wasiaus.

5i yvikän oikia Christitty; eipä ioku siwolllmtl
ihminenqän, taida senkaltaisten kansa mielisuosiolla
sta kautzakäy nW piti, jotka enämm!» on»at jikajn
kuin ihmisten kaltaiset.
,2.MikäWahingoJuomisesta on itzeWilldakunnalle? Wasiaus.

Wirkain toimitusten laimin lyöminen, »ylväin tuh<
lMineu, ionga lähden paljo iywiä ulkomaalda pl,
tä ostettaman: ja päälliseni Jumalan wiha, nälkä
ja katowuodet sen kautta Waldakunnan ja Isanmaan plitze wedetän:

):(3 »3. Tu-



> IZ. Tuleeko muuta wahlngola Inopumisesta? Wasians.
. Tulee k nketi, jayhdellä janala N' useimmat y> N't.
Sillä sen kau ta rikotaan joka kaff" Jumalan Lais.
Gnsimmälnenkässyspchumalan pc,llvel»xellc; silla luo<
marit heidän watzans Jumalanansa, sano
P. Panxlli Pyillp. 3 lug. 19. wns. luopumises
puualan Nimi turhan lausutan klronpilla ja Kda-
luxilla. luopumisella prh. päiwä turmellun rid»is,
krouveis, ia kotona, Jumalan sana ia Saarna
wtrka »lönkatzotan. sVa:<hemmat, E<
siwallat, Opettajat, Wanhat ja «jalliset ylönkatzo»
tan, vilkata»,, ,a »ihoietan. luopun.ies ridellan,

ja murhat tehdan. luop >mi!<s huoruleen
langetan. luopumises kalu wäirinkäytetan ja tuh-
latau, k'yhnl lullan ja ni n warastetan Csiwallanosa, köy ä» osa, Lasten osa>, ja wiimmein itze lyös
lparaiiamaan luopumises lähimmäistä ns hä»

.wai<tän ja luopumi'es kaikki pahat himot
ja halut wa!!a!lens laffetan. Summa: Kaikki sielun
woimat, jakaikki ruumiin jäsenec ma.w)den fttaajeri
auneran.

14. Taitako Inomai-i ylttakan Uston kappaletakan
oikein »ssoa? Wastaus.l Ei.yhtäk'n Sillä jos h w EnfiNWaiscn Uston

kanppalen 1 lkcn oike'n nffois humalan Isarens ja
Luolap'l,s niin hän Händä rakastais ja pel-

Häueu Kisiyjäns totteiis, ia ahkeroitzis Iu«j malan luvaa itzesaus uudistaa; Mutta juo:umisen
k. utta hän on enämmin sian, kuin lu<

i malan kutvan kaltainen, chk! hän ihminen on.
"

' 1;. Tairako Juomari Toista «ston kappaletta oikein
«stoa? Wzstans.Ei silakan. Sillä jos hän ainoastans oikein us-

kois,



fols, että lElis vstin päällä
tähden on ttkkata ia saopea »uonut, niin hän totsisti st-,
tä wndiä »a kartaiS. Muta ko>ka ei l äi sitä
wsltää rydä, mli ei hän tätäkän uffon kaopalda,'
,<kä multakan Christuren kärsimisen osia, oikem n st».

16. Kuingo Kolmas Uffon Kappale senkallaisilla Juo»
marlld» Usk,lue> tule? WastauS.

Niinkuin muutkin. Tiliä Pyhä Hengi klchu,
kokoo, walaise ja pyhitä syndisiä. Mutta Juo»
mari «i kuule Podw Hengen kutzumista, »em-
meugän tottele. El luoniarj anna
walaista tämän «o.imin mndoon; sitä
wähemmin anda hän Puhän Hengen l»li-
sta katumusta, uffoa ja elämän parannusta wa«
kulta, waan oysy ami
ja estä HH en itzesäns niinkm» Ten>p!isäns.

l?. Haitako Juomari oikein ja todella lukea HerranRukousta? Wastaus.
Ei mi än muo.o. Sillä ci Juomari taida sitä

Pyhää I!<iä Iftrns kntzua, mm knnwan kui" hän
tästäkin wäärydestä ei vojrs luow», eckä ahkcroitze
pyhä olla, Niilikin Hängin pyhl.' on. Ku nga hän
taita H nen Nimeens iybittämiftlla rukoiie», >ota
hän juodesans hävciie? Kuinga Hänen Waldakun»
dans lähestymistä sydämmehens, >o»a wastan hän ju?,
misellans soti? Kuinga Isän tahdon tapahtumista, k»,
sia hän juopumilellans e> tee Is m, waon sen Isän pe»
kelen, mail nan ja oman lihann tahtoa? lokaraiw istä
lepäänsei hän rukoilleruumins koht„!!is«riylöep<täml»
seri, waan sen turmeluxeri, ja Jumalan mie.en rikkomi-
s«M ylötlisydes. Ei hän sitä syndiä anderi rukoile,
jota ei hän spndinä pidäkkän, eikä sitä kaluajasi"

)'( 5 M



i

tä lakata aiko. hän ihiänS pois ru-
koile , kosta hön aina etzi tilaa niihin paikkoihin tul»
larens, joila hän juomaan kehoitetan. Eikä hän
inyvs padasta todella päästä pytä, niin kauwan kuin
hän tätä pahaa niin kowin rokasta. Summa:
toko hänen rukoureus on Jumalan «des kauhistus.
iz. Kuinga Inom«inKasien litonkansa asiat ow«? Nasiauö.

Sen hän on rikkonut. Sillä ei hän kostan u-
pota ja kuoleta Wanhaa Adamila himoins ja ha«
l<i>s kansa, waan juopumisellans juuri holho ja
syötlä hä> ds.

ly. Kuinga hinen Rippins kaos» on? WastauS.
Ei se ole parembi kuin muutkan hänen Chri-

stillisudens kappalet. Hän käy ripillä, tunnusta
sulillans, lupa k ttua ja parara «lämäns; mutta siel»
dä tuldua mene moma»penkklhin ja ryvö niinkuin
pesty sika rapansa, ja syö olennilrens niinkuin koi-
ra, se on, hän tahra >tz ns aina wastudest juopumilella.

20. Ongo muöstän toisin hänen HERran Ehtollisella
töymisens lantzae Wasians.

Ei, waan peräti samoin, ja kosta hän sitä katumat*
tomudes namitze, nun. hän suö )a mo itzellens duomion.
21. Kosta siis Juomari näin on foto EKlistiu oppia wastau,
laitako hän ollaktan oitia Christitty, oitia Jumalan laps»,

oikia Christure» jäskl», oitia Pyhä» H«l>a/l> 3en.pl,, ,«l
wihdllin Taiwan Waldatmman penWen, niin tan»

»van tuin hän siinä synnis eläi Wastauö.
Ei suillgan. Sillä jonga elämä soti ka kkia lumalc n

kästyja »vastan, jokael oikein usto yhtätan uskon ka,"
palda, joka e<!yhtän rukousta Isä meidän Nukouxeeloikein rutoi!», jokaKasteensa lmos ei se,lo eikä sitä har»joita, joka «i tee totlsta pmannusts/ waan nauiihe



HER-an EhtoMa suruttomudes; kuinZa se taita
oikia Christitty olla?

22. Mkä siis yri Juomari on? Wastars.
S"mun orja, wäätyden palwelja, Pcrkclm Fan"

gi Wihan lapsi >a Heiwetin Syöttiläs sika.
2Z. Mitä Pyhä Raainattn Juomareista sano? Vastaus.

5 Mos. kirj. 2?. l.ug. 22:21. Wers. Tämä meidän
poikam oi syömäri ia momari, Nlin pira kaiken
Kaupungin Kansan hänen kuvliari kiwitsäman. Lue
Sanan L. k,rj. 23. lug. 29. 30. zi. 32. wcrs. Eft>i. 5-
lug. u. 12. lc. l9. lug. 1. 2.3. wcrs.». Cor.
6. lug. lc>. wers.
24. MiläWanliatKirkonIsätluopnmisesta sanoivat? Vastaus.

Chrysojiomus sano: Joka jokapä,wä juo'.rnx o clä,
ja jonga ajatuM l);i?at, st on Pcrkelcu ty»
lanlliuden ala j^uluiuie.

Augustinus sano: Joka toina waaci mamman
juodaan kuin hänelle yyödllllincn on. ttke juuri liu
«liilren sonnin/ kuin jos häu hänen taopais. S>!«
la juowuttamiseu k<>!nm kuolcna hän hänen siclnns.
l)aä. t-ienr. Fuller sano: luopuuunen :eke ihmi-
sestä järjettömän pedon, joka ei, mi!än tiedä: toisi-
ucms se muutta ihm sm haureeri wasikari, toisinans
irstaiicri orhixi, toisinans julmari ja kar»
huxi, tolsinans haukkuwan ja pmewari koimxi, tvi>
sinans saastai!eri siari, joka rapakrsa rypö, maka
ja orenda. Sillä Juopumus teke hullun wieU hul?
lummap, san? Syrach. 31. lug. 38. lvers.
25. Mitä Mailmallisel Wiisat Juomareista san«w«>? Vastaus.

Cardmot Maxarin sano heistä nain: Ei sitä taida
lukea ja ulos sanoa, Kujnga paljo, ja suurm vahoa

lucpu-,



'Juopumus on matkansaattanut. Se on ehdollinen
riiwaus, järjellisen ihmeen muutos pedox», kaikkein
pahain kiirein äiti, tcrweyden myrkky, elämän ryu-

.wäri, riitan siittäjä, tanaan waraas, Sxlun ia
ruumin murhaja, kahle joka sinun Helwettii kiin-
mttä, taiwaan salpa, yri liehaloitzcwa Satanas,
Kaikkein sylidein juuri, KUI Niallisuden haaririkko,
ilkeyden Opettaja, Helwetin ilo, onneM'MUdm lähde.
56. Mitä nukit jaPakanat sanowat luopumistst? Wastaus.

Mahomet hänen on luopumisen Kiel»
dänut pojs. Chinalaiset ri'kkaw<ac >a nauramat
Ehristicyil, kuin he heidän juowuris näkewar.

27. Mitä Perkele Juomareista ajattele? W«sta«s.
Hän iloitze ja nauraa.
28. Mingakallaisten Juomakin ylitze hänellä «n suu,

rju ilu? Wastaus.
Nuorten lasten; sillä mistä hän toiwo saawans

uffollisia Juomaria: Oeptlajnin ylitze, sillä hän nä«
kc he-dm, esiinerkins parahin muitakin juomaan yl«

Esswallan Plrsonain, Mä silloiu tiecH
hän juopuma!! synnin ramhin rangaiftmata ja es,
lämätä pystwän: Wanhemdnin; silla hän hawaitze
heidän esikuwans sowellaimmali täia paha tapaa

' lapsiin sijalle Mlrittatm.an.
29. Auttako liiopumiscn syndiä Jumalan edes sillä kaunistels

la, ettei juowuris ollcftns tekeug.m wääryttä ja »va-
liwalyaa leydä, eli muma paha menoa pidetä?

Wafians.
E' millän mnolo. Sil!ä wcnkka tämä syndi tusilin ikännns orin on, nnn cttoi jen sn,asn muita

syndejä myös 01-si; niin l.m j'.wpumi!i«n itzesäns joyxi
kadotcawaincn sy.idi, jonga, nnn l'uinj:>kai.)en muun»



gin synnln, edestä erittäin pitä kowa «li tehtämän: >
Ia yx ainoa hallihewa s»ndi ihmists weta luma«lan wanhurstan L«in tirouren hänen päällens; silläloka yhden käsiyn vn rikkonut, s« rn keko Lcin rk- .

k»nut: mmta kirottu clkon jokainen, joka ci kaikkia
ta»n janoja täytä. Jacob. Epist. 2. lug. io. wcrs.
5. Mosex. Kirj. 27. Lua. 26. wers.
zd. Ongo sekin luomaritten riloren ja rangaistujen wikil»

paa, joka «inoasians kerran eli harwoin ehdollisestijuopu? Wasiaus.
On kaiktti. Eiilä ehkä ihminen sitä enämmin >

kartutta itzellcns wchaa wihan join usiamt
man kerran h n juowuris on; niin ei klttwgan hän,
da wihaan duonuon alda wapauta se, <ttä händä
harwoi» on >uol>unl,unna nähty. Vlönjoomus lue»
tan murhan, huiruden, ja muiden julksten lihan
töiden lekaan Galat. Epist. s: lug. 2t wers.
nyt ihminen Helwetin ansaitze, jos Kän amoaslans
yhden kerran murhaa, eli huorin tekee niin samoin,
jos hän yhden kerran tieten tahtoi» ,uopu. Sen-
lähden Wapahtaja warottta: Kawahtakat. ellei tti»
dan sydämen kostan, Ui Rostan, rastauiea yl>°'N-
hömisest ia juomiftst, ja Hfrran duomiu tulis äk>st
teidän päallen. Luc. 21. Luk. 34. wers.
Zl. Mitä fiiS Juomarin pitä tekemän, ettei hän taaldä läh?

leisäns Riltan miehen kansa Helwms olla ja janora
tarwitziS? Vastaus.

Oilian Katumuxen ja Parannuren.
Z2. Mitä Juomariapltä Parannuin kehoitlaman? Waftans.

Jumalan Armo, Christufen ansio, Huopumisen
«ahwgo, la raiiiuden hyödylys. SiUä kojka Iu«
waim». Armo »» m,n suuri, «lei Hän tahdo ypoen»

zän



Hän syndisen fMemaw, «»'m ei hcm tahdo Juoma»
rmgan kuolemata, roaan »iinkuin

on kärsinyt kaikk in tyndi'^en edestä, niin
m,uös luomarengin. Jos siis Jumala armollons
lEsure» kautta tabto sinua auttaa täm!nq'n synmn
kadollawaischa tilasta, ja ei se taida mumoi'> »a»
pahtua kuin totisen läriestyxes; eikost
imunaan pidäis tahoman sitä Mes autetuxi ja
kawm lulla, liiatengin kosta sinunqin piu l ldas, si,
nua siihen kehoitta, ostttain juopumisen sanomatoin
wihingo, jolla sekä sielu nium s, kunnia ja
tawa-a, ajaNlsest ja Kukacan: osittain
Raittiuden suuri hn>dylrS, jonga kautta si:ä taidat
olla sowelias säily lämään, terweudes, tawaras,
kunnms ia siellls «utuden, ia klivollinen palwele-
maan Jumalala. Isän maata, ja omas.

zz. Kuing» Juomarin pitä alkaman itzmns paran-
dÄwaan? Wastaus.

Hänen rltl l. Tutkman suekiata tilaans, josa
hän seio, ja silä onmwinda kadotuxen duomiota,

, jonga hän päällms wetänyt w
2 Muistaman sit; hywaä, jonga hän juopumO

sellans kadottanut on.
z. Welens johdattaman Jumalan <lrmoa, pk»

hänelle wi lä tarjona on.
4. lEsuxen kallista kurlemaca, jossa

hangin lunastettu on.
s. Hartaasti rukoileman Jumalat» hänen silmi-

äns awamaan tämän sw nin o.k aan lundoon, ha»
rättämään hc!nen tahteäns tänlän syinun tolisem
katumux?en ja i'yljäm'!een7 hänen
spdäm.fäns loiisen usson Cbriftuxel! alssion om sta-

m«fts



niises tzmdems anderl saamiseri, fa «Hmmein että
Jumala wahmstais händä aljetusa parannuresa
loppuun asti lujana pysymään.

34 Kuinga tästä luopnmisen synnistä Hmisel pttä est«H
tyn tuleman? Wasiaus.

Niin että l. Waichemmat ei lausiirs lapsudesa
salli eli lonuta olutta, ja wäkewjtä juo,
tawita nautil?emaan.

2 Että Opettajat itze owat ratcttt, ia min sitä
paremmin ja rohkiammasti taitamat siinankuulioi-
la»s juool!mise'fa waroitta ja raitiiutm neuwoa.

3. Että Esivallan Miehet itzeuusta. ja W silmää ja wakaista kättä Juo-
marittcn v!ih« pitkät.

4. Että „W''emmät luopnlnistn sakoilla ranqai»
staisiin, »im uejn knin he hawaitaan lapsia wä<>

u«'tawll: juottaman, ennen kun nämär
taysiikäisi i tullet owat. Mutta erinomaisesti.

5. Että itkukin pelka Jumalan duomiom, joka
kaikille katumattomille Juomareille on hirmuinen
elewa.

Harä sinä joka maknat ja nouse Ws
kuolnism, niin Christns sinua

wMfe. Amen.



Nämät seurclwaiset Wirret, jotka ei en.
simmsen pladin alku siwusa ole mmi'

tetyt, pannan nyt rahan pla>
dein tayttämisexi.

Ensimmäinen.
mahm ihmiien, Joka on köyhä syn»

dinen, Vl'tz n tai»» smlian elon, Ha myös
murhellizen mmon

2. Täällä on aina murhen pesä, Olis talwi
eli kesä, Tain tyll itze klikin tietä, Eikä taida
tosin lyötä. -

3. Kosta ihminen äitisi syndy, Itkemän hän
«nsist yidy, Tietä murheseen tulewans, Ia suu-ren waiwan jouluwans.

4. Kaswa kuin kedon kukkainen, E'i myös
yri lehtinen, Hulludes wiettapi alkaans, Eik wält-
tä taid' surma paikkans.

5. Kosta wäbängin woimans tule, Murhenkoht haikian tlllo, Täs synnin suruises laaxos, ja
mallman vahas maxos.

6. "110 ei ole lhpsndes, Waan suru murh»kaswaes, 110 ei kest' ij ll löptä, Waan murhenkans o« val»on työtä.
?. 110 ei o e woimudes, Waan suru muro

he eläes, Tätä ei ole wanhudes, Waan murhe
woiman vuuttueS.

8. 110 on poijes rauwennut, Ia peräti tyh,
jar lauwennut, Taudit kiwur wallan saawat.
Synnin myrkky kuollon haawat.

9. MnH



9. Murben saaltn suuri köobyS, Muehensaatta Murhe suuret smraudel, Mur»
hen suuret ahneudet.

,o. Miahet on ,'osa ihmisen, Ensimmäiset iaw imM, Mie il wainw l, wanhoil nuoril, Dren»
geil piikoil, picn l suuri!

n. Sillä tääuä on cin sl'ru hautan, Palkax
anneta,, wahwa lauta, Murhe ombi JM äitlll,
Piemll lapfill imewäisii.

»2. Kuolem' wi M'm ambu nuolens, Meihin
ja koriaoi puoiens Evita toisin toisestanS, Mic-
hel» ja wainioi kohdastans.

iz SiUo n meidän murhem lovpu, Maan
jalken jsäu ill tule hopru Murhe on sit heidän lei-
päus, Ift kuumat kb,ie>el larrimcns.

1,<,. Kylmi sydänd k.uidelewat Surun wir-
lä laulawat, Si mst myös wec.ä wuotawat, Sy"
dämest rastast huokaw s.

,;. Kuisuttawat k in kuronen, Cli lindu pie»
ni m«t inen, Huekawat itken astudes, Maates nos-
les istudes.

16. Näitä CKriste sm„l waluan, Jopa
»virteni lovean, kobhit HVRra lElu meitä, N»
<ä meit kuyhiä roisheitä.

17. O lEsu lohdu'taicm, Ia kaikeft
mnrhist w.wa')ta-an, Veitä sinun köyhiä
Ilon saat' Isä laupias.

,«. Kusta kitto<t ain w?i>'amme, Ia «voiton
«virttä keisamme, Is<<l, PoiaN, Hengell hywäll,
Kok» K»lminaisudel Pyhall, Amen,



Toinen.
lEsu aina mul annos lama, Sydäm-

me» paina, Et ropisin totta Plitzen woilta
synnit, an armos koita.
2. Auta m»nua HERra Et pääsisin kerran

Lapitzen wirran. Sen synglän kuohun, helwetin
pauhun, long kestell »mnä »ouduin.

3. Rikoxet suuret, Waichat ja nuoret, Niin
myös ne tuoret, Joit tehnyt lienen Kaut pirun juo-
nen, Andex ne Jumal mul suone.

4. Lunastajani lEsu, Sinä Holhojan wisu,
Älä pääldllnj riisu Srmn ansios kaapu, Suo ar-
mos apu, Pyhi pols sielustan kipu.

s. En yhtän löimny, eng mailmas tienny,lost
apu liene, Paitz lEsus suma, Toiwon mes mi-
nua Hyliä, sitt kiitän sinua.

6. Tahdon siis totta, Sun v.Wes luotta, Ia
-toiwoni li >ttä, Rukoilen noyräst. Ettäs minust kop»
häst, murhen pidäisit lauoiast.

7. HENran suuri piina, Se Weri ihana.Joka juofi aina Meidän syymme tähden, Kärsei
kyll nähden, Sill piieall meit autuax tehden.

8 O kuinga monda, kyll Weri suonda Ia
synnin juonda, Sinä lEsu kärsett; Kowin kyll
warisit, Kylkes on keihall pistet.

9 Mutt lEsu tätä Ann mielesem plt<l, Kost
kuoleman hätä Mun päälleni lange Kowin kyll

' tunge, Itkusi minua ilon engä.
»o Ah HERra hurstaV, Holho minua tus-I t«S, Kaut sinun kunnias, Synnist melt «sts. Elä»

; mään päästä, Piirms kaut helmetistH.
,i. Niin sanoit sins, Ett psösin «ins Ma»



paaxi siinä, Ett Werens woimal, Ia pinMns
Smnist, meit päästit irral.

12. Päällisex il«.'il, Mahdan lnyvs riemuit,
Ett synnit pois olt, Ic> lEsn Christc, Kmn meit'
kaltze, Sonnist meit päästit itze.

i?. O jos pelistänne, Meitä sondimme, kyl sam»
mmanlme, Chrzstuxen Meri, Joka Hancst eri,
long kaut saam autuuden peri.

14 Jos tahdot k.iändi, Sydämen wäändH
Kuull HERran äändä, Waikk syndi on kanda.
Rastas kuin sanda, K»ll lEjus ilon anda.

15. Katz tuhka ja mulda, Kuins kannat kul"
da, Et kärsit mlda, lange kum heinä, Ett karsi
enä, Maas muM' su ä-

-16 Ah Hu ffas, K,iin olet Taiwas
Mi!?ä suureS waiwas, Ny. huudan tygös, Aw
ta minua ylös, Pyhi pois »ynUin myös.

17. Mu!l olis wiela, Jos saisin e!<j, O lE-su täällä, Anon siis sulda, Eltts pols minulda Ot-'
tais sinun sanas kulda.

18. lsäll, lEIuM PojaN, ja
HM Hengel, 3Mys olkon, Kunnia lulkon, Hän
meitä aina moös kunlkon.

19. Jos wlrtcni päät'n, Ia toiwoni
Eng epaill mitan; Waikk et sinä luule, Kpl In»
tnala tule, Ia wiimein minun «uxeni mle

20. Nyt lEsu kuulkon. Ia läsnä olkon, täst
Väml tulkon, Ylistys suuri, Zxinäns jmi, Amm
sanokam wanha ja nuori.






