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Aamu-Wirsi Sunnuntaina.
w- k- Nyt t3nn huomen hetken?c-
walo walkeudest! Walaise minua
jo, Nyt tällä päiwäll' uudell, Sä

armon auringo! Ilahut' sydämen', Sun
paisiees olkompäällän, Niin mä sen woi-
man mäellä, Sabbalhin pyhitän.

2. O makeuden lähde! Suo mulle
nesiehes', Ett sydämcllän ehdin Ia suul-
lan kiitoxees'. Suo sanos siemenen,
Kylwetyx hywin lulla, Ctt siunaus olis
mulla, luur satakcrlainen.

3. Sytytä uhrin' jalosi, Joka on
huvlillan; Ann' loimi, tie ja walo Et-
ten mä eryis maan. Eng' wiercst, lul-
da tois, lot' altaris ei tunne, Kost'si-
nust wierahunne, Mun aja uxen' pois.

2. Ann' tönään ja yhöllään, Että
mä meisahaan, Srll fyhä,pyhä, pyhä,
läiseen kunniaan. Es'mc,un loke saan
Ia hei-xellisill sipeill' Sun korkeutees tii-
pecn Iloiseen taiwahaan.

5. !epa minus, mä sinus, Tee sul-
les paradis' Mun sydämeen, siin smus~^

Ilmoit' mull itses siis. Clt riemun kä-
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sitäis, Ann hartaun lampuun tuokaa Uutt
öliy, sinuld wuota, Olles rukouriih'.

6» Suld pyhitett tai päiwa, Tur-
huus pois paetkon. Kunniares templin
tehdä Sydämen walmis on, Eng muu-
ta mieline, Eng muuta ota eteen, Mutt'
rakkaudes lepään Parmoillas lesunen.

7. Sä paremb' Salomoni, Ann wii-
saudes kuull', Sun istuimesi throniz,
Polwillan' lähes tull' Kunnioita tahdon
ain. Sihex kuin taiwaas saanen Sull
weisat', jaa amen, Sinä suurna sun-
nuntain.

Ehto-Wirsi Sunnuntaina'.
w- k- Kaikk kuin maa päallans )c.

Vabbath on edeskulun, Ia minä sain
mun halun, Niikuin mä toiwoingin. Hu-
maltua opett itse, Elämän leiwäll ra-
wits, Ia sielun jano summut' niin.

2. Sanans kautt minus lepa, Ruu-
miin raidis on, sepä Nyt rauhas wuo-
tell wie; Till kaikki synnin haawat, le-suxen kaapun saawat, Nyt armon peit-
teex he.
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3 O kolmiyhteys suuri! Sielun on
wirkon juuri, Sull tullut templir, ja
Mull walo, walost ombi Knswostas,
ihanambi Kuin pimeyn karkolla.

4. Kyllä sä walwot kansan, Ia wa-
lon arrcollansa, Mull annat yölläkin.
Ain saamm' kans Chcrubimein Sunnun-
tait' pitä rcimein, Kuj' pimeys pakene.

5. Siis makan ilman huolet' Kulla
sydämen' on puolell' Siell engelein jouk-
ko. Ei mailman pauhu mua estä Unda
näen taiwahista, O jos siell olisin jo!

Aamu-Wirsi Maannantaina.
w. k- Ah sielun ann« lvallit- ?c.

3lh riemu ja myös elöma, Käy edes
wiiton algulla, Jumal anda aldix jäl-
lens jäämän, lot' yrkän muut ei anna
mull. Jos hänen armons ei olis mull
Kuka muutoin sois mun iloo kuull.

2. Terwehdett hylvä huomen olkon,
Mä suuta annan HERran köäll, Kuin
murhet kaikki maahan pollen, Menn'yö-
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nä armons woiman wäell, Ah HErra!mikä ollen mä? Etts' waarin pidät mi-
nust näin.

3. Sen tunde nyt mun köyhä sielun
Sull andaa itsens uhrix hän; Waan ett
hän murhen laxos wiel on Hädän ja kuo-
lon käskellä, Siis must'älä luowu nyt-
kähän, Mun apun seiso tykönäs.

4. Mun onnen pitä tällä wiikoll',
Sunnimesäs kukoistaman, älä ann' mun
enä synnin ikeell' iihani kansia kampata;
Ann' henges, joka johdatta, Tahtosi pe-
rään taiwutta.

5. Jos syönen leivän kansa huolen,
Niin suo se olla siunattu, Ia mitä muut
mull' määrät liene Ann' hywäx mulle
tarkkaandu; En yldäisyttä anone, Mutt
mitä juuri tarwinnen.

6. Tee HErra puoleldas läll kerrat,
Ann' mun myös tehdä puoleldan; Suo-
jele suuret, pienet, HErra! Ett he sun
armos saisit waan. Ett tämän päiwän,
jokainen Sinuun tytyn, lopettaisi näin.
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Ehto-Wirsi Maannantaina.
w- k lesust -sielun hala ?c.

paimen omain lambais, lot' ei uni
tembais' Eikä torkuta. Kautta suuren
armons, Ol' mun kilpen', warjon', Ta-
näpän taas; Nyt tänä yön' Warjele
myös Anna käsky engeleilles, Olla y>n-
bärillän

2. Kata mua ja suojell' Mastoin wi-
hannuoli', Isän armolla, iewollinen tun-
don'Olkani alla pandun, Maates' ann'
otta. Sill poikas sun Hän wapaht mun,
Sywäin hawains kautta Armoihis on
auttan.

3. Omaisen myös rakkat Kaikest hä-
dast wapaat Olkat sun ja mun. Sulie
meitä armois Isäisiin parmois Hywin
turwaltun'. Sä minus, ja mä sinus,
Eroutamat'ijän, Toiwos nukun siihen.

4. Kammion owi sulie, Murheet po-
jes kuljet' Kauwas koloan. Ole lukku,
salpa Siipes ala walpaan Poikas kokoa.
Kätke myös Mua täsä yös Rauhall', et-
ten peljät tarwits, Pirun julma parwi.

5. Mitä jos mull wuoteen' Tänään
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hautaan luodan, Pian käy se niin! Sä
siis taidat säätä' Kosta päiwän päätän
Kuollon tullchis' Wastaas siis, En ma
napis' lEsuxen kost' hawoin lätkiin Kuo-
len joka hetki.

6. Nyt siis! minä painan, Hywäs
rauhas aiwan Suun ja silmän kiinn'.
Sielun, ruumin, hengen' Ei saa sulda
kengään, Vartian armahiin! hywää yöt',
Sä minul suot; Kylläs, jos mä elän,
huomen Pidät minust huolen.

Tiistaina.
w- k. Jos HTrr» palwel «.

3erweex meill aamuhetki, long Jumal
andanut'! Ia siipeins warjos kätki, Pl'
pimiän yösen nyt, yön mustan, vimiän
luur hywäst suojel hän Syngeys se po-
jes katois Walkeus tuli sian sen.

2. O kuinga unes rostaas, Kuin
kuollut, olin mä; Nyt wirkoisin sen wa-
siaan: Jumal toi elämään. Häll kä-
des elämä, Ia kuollo lienee; Tuin ar-
mon edest handa Mireng ylistäne?
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2. Ann' uusi elämä mulle, Etten mä
synnis kuolis. Ett' lurhall tiell' en tul-
le, Waan wapaa olisin niisi'. Eng syn-
nin ikees kiinn', Joka wie helwetnin,
Olis, mä sinua halan O lEsu! ai-
wan niin.

4 Kahta Herra palwcll en woi: Si-
nua ainoata waan. Siis päiwöll täll,
jongs mull soit, Sull ilsen omistan, Sull
kunniax elänen Ia sitä ahkeroinen Uskon
hedelmit' näyttä, Kuin uusi ihminen.

5. Sydcmes yhtäläinen, Olkon mun
sydämeni; Kans lätes käten aina, Kcsk
witsas lyö enin. Ann' kärsii tustaa Ki«
pu ja rcaiwaa. Ia peräsi kärsimisen Ann
maistaa iloa.

s. Ajatus, työ ja puhe, Mull tä-
näpcmä olla Ann siunattu ja pyhä Hen-
ges mciman trlla, Kuin »roima laina-
jais Myös lohduluxcn sais Sild' johda-
tuxeld sielun, Eng sinua kadottais.

7- Sä sen kyll parhain ichnet, Suld
kaikki hywä tulle; Asian' kans edclnie-
net, Mull h,'win lcrris se. Ia kaikki
päiwä tai, Armosias tietä sais, Mutca
ei muusia mitään, Wahmgoisi'olio wai.

9
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Ehto-Wirsi Tiistaina.
lv- k. Christe, paiste, kirkas «.

Ix' päiwa toisen jalellä, ja me tok' e-
lämme,- Aika kuuluu, ja minä myös,
Mutt Jumal kansam pysyne yös.

2. Sa suot mull monet päiwäni,
Siunauxell eläxeni; Kosk kuorman paal-
ien pannet taas, Niins »valmis olet
autlamas.

3. Mutt elämäni wastaan tain, Ei
ole tahtos jälken käynn. Mä sinun ar-
moos mahdotoin, Kuin minua kauwan
kärsin on.

4. Sun armoos tok' panen turma-
ni, Kuin suuremb' on kuin syndini. Pi,
telen sua, eng päästä pois Ett Suus
mull siunauxen sois..

5. Siuna, Isa, mun levoni, Ole
maates minun kantzani, Kosk .Engeleit'
ontykönän, Niin hywäst'kyllä nukkunen.

6. Aut'usiollinen lEsu sä, Ia pi-
run sorra rikki pää, Kost' wietkaast'
wastaan' sotine, Ett pian maahan lyö-
däiS hän.
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7. Ann' pyhä hengi, ett walo suld'
Ei pimeystän puuttuis muld; Ann' ty-
gös toimi semmoinen, Ett maates myö-
hin walwonen.

8. O pyhä kolminasuus, Mä olen
sulle omaisuus; Jos tämä yö lie »vii-
meinen, Niin elän, kuolen sinullen.

Aamu-Wjrsi Keskiwiikona.
w- k. Tän» Herra lorwas kumar ?c.

Sä koitto korkeudest', Sä walo kunni-
an; Sun armosias käyn' edes Pimey-
dest'palajan, Tätä päiwä katsoman. O
suo stn walo mulle, Ett' tästä muistoon'
tulle, Kuings hywin teet kohtahan.

2. Makeasa unes' olin, Nyt tänä
mennyt yön, Engä myös mitään huo-
lin, Joisi' moni on lcwoloin. Ia nyt
kuin päiwän tain Näin elän uudest'jäl-
len Ia joka jäsenellen Myös uuden woi«
man sain.

2. O HErra sinust' tulee, Ett kaik-
ki hywin käy; Aamull' ja ehtoll' ylätt'
Kunnias olkon täys. Suo wielä edes
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päin, Ett wirasan saan aiwan Uuden e-
läwän woiman Ia sitä nautit' ain.

4. Sydämen' armoll' täytä, Hiljan
ja warahin, älä wahingota näytä; Neu-
wo aitomisiin. Sydämen warusta. On-
nes' ja murhes' liken' Jos päättää pi-
däis ikan? Tule siis! mä odotan.

Ehto-Wirsi Keskiwiitonss.
lv- k- Ah sielun anna »vallit «.

3v?ä etsin sinua wuotesani, Immanue-
li rakkahin; O jos mä sinun löytäisini!
Iloilsis sielun', ruumihin'. Tule siis mi-
nun tygöni Kammios on sydämesäni.

2. Jos Päätäs muuale ett laske tai-
da, Ah lasie se siis rindan'pääll'. Niin
make lepo on mull' aiwan, Eik estä ilo-
an' kukan wiel'; Sydän walwo, maa-
tes' ruumihin Ia walo on mull' yölläkin.

3. lEsuxen armaat kädet tulkon
Kiinn' painamaan mun silmiän', Ia jol-
ta tahwoll' kirjoitakon Jumalan lapsi
ias lepäjä. Kaikl' huolet pojes heittä-
kön ja pirun juonet estäkön.
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4. Ann' mun se kaunis aamurusko
Nähdä sun walkeudesas, Kuin synnin
pimeyn pois puske Mailman makeun hyl-
jät' kans Egyptin herkkmn makuisiKuin
silmät käändä takaisin.

5. No nyt siis! sielun yfiäwainen,
Mä sinus ripun, pitelen: Kosk' pyhis
haawoisas ma maannen, Ei mitään mull'
sitt' esiehen'. Kusa lEsu liet', niin tie-
dän sen, Ett taiwaax muuttu wuotehen.

Aamu-Wirsi Tuorstaina.
w- k. O hywa Jumala, jold ?c-

sä asut kyll' puhtasa walkeudes',
Kuhung' yxikän ei tulla taida heikkou-
des'; Sun käswos kummingin , jok' ai-
ka katso meit'. Ia tuotta päiwät meill',
joits luomisesa teit'.

2. Kosk' pimeys paken' pois kuin
yöllä minun peitti, Ia unen näkö m.)ös
mua peljattämäst' heitti. Niin iloll' näh-
dä saan sun hywäs Jumalan, Kuings
parhax minullen kaikk' olet toimitta».
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3. Kilpes, kuin katka meit', woite-
lem kiitos öliyll. Kätes, kuin hcrättä
sill' suuta annamme kyll', Iloitsem sen
ylits elts meit niin muistanet, Ia uu-
den elon meil' armosi' lahioittanet.

4. Muutoin me olisim jo aika un-
hodetut Jo rouolem haudasa, jos rt o-
lis walwonut Maalesam, siis mä lienn'
kuin uudest' syndynyt Edejäs Jumala
tääll' huomen hetlell' nyt. '

-

5. O minun luojani! korkiast' yli-
stetty , elä hyljä käsialaas mua keikko
mullan mytty, Sä s>wt mua elämään,
ja ilmaan tuoda tänn', Suojel' siis woi-
mas wäcll' Minua wiel' edcspäin.

6. Työmm' kirjoifetux sun siunaures
kirjaan tullon. Tclomm', ajcnuxemm',
sull otolliset olkon ainian,
ett' edes käydä wois , Ia waiwam pää-
lörex mcill' menestyxen tois.

7. Ann' taiwas mielesäm ain' olla
alinoma, Ia pcljät' helwetli! tain mail-
man pauhus' fowas' Myös muistaa seu-
ra'vaist' loppu ja haudan pääll' Ett wii-sax tulisimme eläisämme tääll'.

2. Jos kuolo seuraa meit' Ms o-
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lendotam, Ett' muisiam aina kuing'pa-
ronnilxes odotam, Emm' pclkä wahin-
goit', eng' Tuonda kamala Kuins olet
tykönäni, o HErra Jumala!

Ehto-Wirsi Tusrstaina.
w- k HErra ITsu aino auttajan, «.

Ei Nö ol' kengän ystäwä, Mutt' koft'
mull' lEsus olle, En pelkä ma siis ke-
takän, Kyll hän mull' awur tulle. I-
loiset yösen muuttaa hän Ei pelko sitt'
ol' yhtäkan Waan hupa aika on mulle.

2. lEsu pysy mull' ystäwän' Sill'
sydämen' sua hala; Ia koska minä exy-
nen, Sun seurastas pois palan, Eli
elt' sinun wihoican, Niin armosi' syndin
andex' ann' Ia kärsi minun wajaan.

3, Tosin mull'on yx'wainoja, täyn'
pahutt', wiekkautta, Waan lEsus hä-
nen ainoa Pois tyköön' palautta, Ett'
kerskaan mastoin wäjyjä Ia Helmutia
häiya, Immanuel mua autta.

4. Waik rastasi' yön yl' makaan,
Kuin ruumis tunnotoinna, Ann' jouk-
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Kos lEsu wartian Ol' wuoten' wieres
aina, Ia woimas suuri tykönä, Mun
heikkouten' tukena, Kuin pahuden pois
paina.

5. Kosk' maata panen muistan sen,
Ett hautaan sia tehdään; Tule siis lesu
ystäwän' Sua odotan, sen töhden Kuo-
lo mun wiimein kuljetta Sun tygös il-
man pelwota, Kuin ystäwäni eteen.

Perjantaina.
w- k. Sull lEsu mielcst nöylW ,c-

katsotat silmät ylöspäin, Sillä mail-
man silmä Nousustans' juoxe edes ain,
Walaise kaiken ilp-an Tiet' osotta, käy
edellä Ia mene oikiall' kädellä, Tiet'
tasaisi', puhdast rata.

2. Ensi-katsandonne köändäkät Zio-
nin wuoren puoleen. Aja-elkat yötä pi-
miöt' Ett' Jumal' teist' pm huolen. Si-
tä Herraa suuresi' kiittäkät, Hälle le olett'
wälkapäät Mond tuhatt' liitosi' tuoda.

3. HErran Zebaolhin totuus Kuin
siipein ali' mun holsi, on myös
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nytkin uus Ett ylös herat' taisin, Kuina.'
paljo wclka HErralle Mä olen tällä ker-
ralla ? Mä itsen hälle uhraan.

4. Ett' omaisuudes HErra sun Olen,
pidä murhe minusi', Ett nimes kunniax
ihastun, Siunauxen saan myös sinust'.
Työn', puheen', ajatureni, Sopikon siu-
nauxexi, Ia eoeskäykön alat.

5. Ann' taiwaan awoi olla kans,
Sydämen ylönnyxex', Huokauxen pää-
stään kohdastans' Sinn' sisäll, ahdistu-
xes'. Sano armon sana sielullen: älä
pelka lapsen mitäkan, Sill' minä kan-sas olen.

6. Suojel' HErra mua armoinen,
Warjel' kuin silmän terä, Ett armos
paistais tykönän, Eik' minust' kostan
eriä. Ole auringo ja kilpi mull' Ia a-
siat muut anna lull'Kaik hywän tahtos
perään.

7. Älä ann' mun tahrat' sydandan'
Eik' oma tundoon' kostaan. Synnin
tie sulje edestan', Ett hartaudes', roal-
paan'Olen; sill' ehkä päiwäll'täll'Mun
loppun alta likenr.ell' Ia kuolo kimpuun'
kulke.
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8. Kaikk' halduus mä siis andanen.
Sä toimitat kaikk' hywin; Kätes mua
ylös' pitäkön, Kosta tuskat tulle esiin.
Suo ett mä ehton tullesa löyttäisiin pa-rannuxesa Kuin hywä Christilt' aina.

Ehto-Wirsi Perjantaina.
w- k- O lEsu kuingas olet ?c-

Jumalan karitsa päälleni Olle-
san' ristis alla, Sill'halaa heikko sydä-
meni Sun haawais' sisäll' palat': Awa
siis haawas läwet mulle Sill' ikäwöi-
wäll' sielulle, Kuin apuu sulda anoo.

2. Mun kallion sinun rolkohiis, Ann
mettises sinn' tulla; Sun läwistettyin
haawohiis, Ne suojax olkot mulle, lois'
welat pojes pyyhitään, Ia synnist'puh-
taax pesiähän Sun werihikes nesteell'.

3. Muserra tänä aönä wicl' Pois
pimeyden walda Ett sinun wariios alla
tääll' Mä rauhas' saan unelda. Tärä-
wä kruunus ncyltäkän puolcstan' yön pi-
miän., long' päälle makiast' makaan.
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4. Purpura kaapus kattakon, Kuin
werelläs ol' täytelt' Mun jäseneitän' peit-
täkön; Sen pugun kans on näytelt' Po
isoisemmax minnllen Kosk' piinas muisto
on mielesän' Siis lewollisest' lepään.

5. lewit' sun käsiwartesi, Maatesan'
minun päällen'; Ann' minun köyhän
lambasi Rinnoillas lämmitellä, A vojon
kupees'olkon siis, Mun sielullen yr'pa-
radiis', Tustis' mull' rauhan paikka.

6. Suloinen siemys suo sä myös
Mull' haawoistasi wuota. Suo suuta
mull' myös hywäx yöx Sun huulistasi koo-
ta. Sillä mä janoon jälkehces Ia ika-
wöitsen perähääs, Elämän HErra hywä.

7. Ei satana saa temmata Minua
pois ristis alda; Sill' siinä lippun lie-
hua, Siin wapaa on mull' walda Ku-sa ne merkit waan Niin lewon
minä löytä saan, Siell' wapa on mull'
taupung

8. Niin nukun siis ja lepäjän An-
sios ja piinas päälle; Ei waiwat woi
mua repelllä Rakkaudestas täällä. Waan
toiwon kansas kuolla mä Kuins minun
tahdot yhdistä Elos' ja kuolos' itstes.
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Aamu-Wirsi Lauwantaina.
«. l. Ainoan lum- korkeudes ?c-

Iö jättä hywasti jo nyt, Ia päiwä
juotu edcs, Jumal' on luonut molem-
mat, Hall' kiilos korkeudes'. Hän Her-
ra kaiken mailman, On kaikk' hywin
toimilta», Ia järjcsiyreen tuottan.

3. Jumal' juur yldä kylläisesi' Kil-
lvellänsä' mun kätki, Kuin elämän' ih-

suojelepi ratki. Ei kukan woi
niin lohdutta, Uskellisulta osolta, Kuinse suur' HErra Jumal'.

2. Ann' sulle minun kiitoren' Kel-
wata tällä haawa, long' heikkoudes'
lähetän Ia kunniares tawat'. Eua yli«
siän mä ikäpän' Ia sinun omas olle-
ncn, Wieroitett' isistäni.

4. Sun siunaures kirjaan Mun ni-
men tänään paina, Ett menoni niin
käyttä saan Kuin henges waati aina.
Ett johdaltais ain'eilämmin Sun tygös
minua llkemmin, Sun hywa tietäs käy-
män.

5. Mun tekon, toimittureni, Kat-
sandos alla olton. Sanas mull' joh-
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daturexi, Käynnöri hywär lulkon. Ann
määrät osa kumbaisest' Ristisi' ja awust'
armiast', Ett' kiitosi sulle kannan.

6. Rawits' myös minun ruumiin,
Waan sielun runsamasti, Ettei se nään-
dyis puutoxiin Mutt'sais sun armostasi,
luur' onnexensa lisän ain Ollefan tääl-
lä muukalain Ia käyhä kultun wieras.

7> Nyt wiikko loppu tanapän, Auta
siis armostasi, Ett woimasas myös täyt«
tenen Toimituxen ja asian'; Ett huomen
lepopäiwänä, Me HErran pelwos' lepa-
jän Muista askareista wapaa.

8. Ann' lyhykäinen ikäni, Niin toi-
mellisest' jaka, Ett ijäisyteen riennäsi Si-
tä maali ajais taka; Eläisän oikein eläi-
sin Ia tahtos jällen kuolisin, Suo Her-
ra se mull', Amen!

Ehto-Wirsi Lamvantaina.
w- k- luur hortaist mailmast >c.

wiikko loppuun wäändä Mutt' ar-
mo Jumalan Jos kuhung' itsen kään-
nän Se uusi on ainijan, Aika kato tuin
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»varjo, Waan HErran laupius On jo-
kapäiwä tarjon Ia anda luhdutust'.

-. O armollinen HErran' Kuin y?
lös pidät mun, Kuul' äänen tällä kär-
rall' Joka on uhris sun lahjas niin
monex' näytät, Ett en woi luetell' Mit'
ikäns' minuS löyttän' On sulda annett
mull'.

3. Kaikk' wiiko anda tiedon Sun
hywydesiäsi, Kuin minull' osolett' on
Kaikk'elokerlani Algusia tään asti Zlos
ja murchees, Sun armos ihmeistä W-
siäp' totudes'.

4. Mutt'sydämesi'mä huolin, Kost'
minä kohdalan, Ett' pahasi' elän olen,
Jumalani wastahaan, Kuta enämb' ra-
kasi' mua waan Ia otti waarin must'
Sitä enämb' rikon wasiaan Tein mielen
ett' pahennust'.

5. Ah öla rangais' rrihas' Niit suu-
rit syndejä; Sill' Isällinen sanas Its'
huuta läändymäan; Siis huudan ar-
moos suurta, Armahda pcällcni! Ia
halaan jalkaö juurta, Sääsi' armolliscsii.

6. Toiwoman ujlon' löfte, Sill'
Christuren, werell', Uitto on tehty, ja ä-
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Sten Nyt hywä on M' eräll'; Siis tah-
don luwata: ijän Olla uskollinen , Hywä
henges laina wäen Vlhäldä minulle».

7. Nyt lapses olen jällen; Anna
siis, ett' tain yön Sun wartios alla e-
län; Suremat'kaikkin tydyn, Jos wie-
lä kuolla pidäis, Ia kuoloon nukkunen,
En hukkumusta pelkäis, lumalas' elänen.

8. Sä teet sen HErra kansia Ett le-
wos lepäjän, Waikk' helwett' kidastansa
Uhka mua myrkyllään, Eip' lapses tuo-
ta tottel', Mutt' on kuin taiwahas, Pld'
ymbär Engelis otell' Tahtoot mua suo-
jahans'.

9. Sa pidät myöskin huolen Mun
omaisistani; Ett mahdamme M' huo-
men Iloit' woimastasi. Ia uhrit sulle
suoda, Suull', kädell', sydämell', Myös
kiitos wirrcn luoda Sull' HErra kaik-
kell' wäell'.

10. Jos täsa ilmas pitä, Tai wiik-
ko oll' wiimeinen, Niin en mä nuris'
sitä,, Mutt' henges' riemuitsen, Sen
pääsin päiwän perään long' Chrisius
ansainnut, lohong' taiwos' ylösheraän,
Hywä yötä sanon nyt.
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lokapaiwainen Omantunnon
Koettelemus.

w- k. Ah kuingan Waiwataan «.

Jumal' opeta, ett' paiwan lugus
pidän, Ia henges wiisastun, eng' har-
haili'mahdais ikän, Taas tänää osa on
ijästan kulunut, Myös Duomiotas mä
likemäx' joutunut.

2. Jos luku tull' mun Kaikest'
elamastan' Kuins pilwis tullenet ja edes
kädda kast'tan, ?lut' että sieluni omaxi
helpore.is', Tääll' ottais tänäpan katu-
must' tehdäxens'.

2. Ruwetkam Sieluni; tutkimaan
elämatem, Kaikk' ajaeuxemm'työmm'ja
Puhemm' pangam etcem'. Älä saäst'it-
sias', ajattell' jokapaikk' Tiedä, ett Ju-
mala ja Tundos tietä kaikt'.

4. Aloita aamusell', yl'päiwä yöhön
asti Tutki tuot tulewaist' ajatel' ahkera-
sti, Jos Rukouxella haikk' pöiwä wie-
tett' on? Jos olet joka hetk' lumalall'
kiilost' tuonn'?

5. Chti-
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5. Christuxen Piinan pääll' Oletkos
ajatellut? Ia Kastees liittoa mieleheesjohdatellut? Jumalaa rakastan ja lähi-metsiäsi? Etl's kelan pahendan, eliteös
kaunihist' ?

6. Eik' turhii juttui suld' Kuultu iakiro sanoi? Siell' kusas olet oll'? Mitä
Mailma suld' anoi? Kuulitkos, luwit-
kos, Jumalan sanoia? KäytitköS itseSniin, roaltläisäs harhoja?

7. Kuin HErcan edcsä oletkos UskoSelän? Etk's tieten luten oi' Hand' wa-
stan rikkon misän? Ongo wanha ihmi-
nen kuoletett' sinusa? Etkös myös ha-lainnut hand' jälest' seurata?

8. Oletkos kiitoxell' sa HErran lah-joi nautin'? Ahnautt' ja turhaa Kunnia
perän wartin'? Wanhembit oletkos kun-
nioitta», rakastan? Ia heidän käytörcns'
parhain päin toimitlan?

9. Oletkos toisiasi wiekkast' pyynn' wa-
hingoiita? Ia hänen hik' alans itstlles
synnill' woilta? Händ' wiriast' wäärit-
tä>' ja pahasi' parjannut? Kuin oikia
Chrisiitly vleks' köyhä auttanut?

2



I«. Puheis', töis', sanoisa puhtaasti
itses käyttän? Ruas ja juomasa kohtul-
lisuden näyttän? Oletk's ol' karsimain
kosi' risti kohdannut? Jumalan Kunnia
ja totuutt' etsinyt?

ii. Jumalan säädyn all' etkös Nu-
risnut ole? Uskollisuun, Hymyyn luken'
onnexes, kuule? Niin elänn' ikänään,
kuins' olisit tahtonut? Ett'Hän sun löy-
täisi, jos tulos olis nyt?

ii. Kostk' tuota tutkin mä niin ar-
mahd' Jumal'! löydän Ett' Jumal' wi-
hoittet' on synnin Mitall' täydell', Aika
on hukkandun, en muistan kuoloo, Eng'
HErran sanan pääll', eng' wiimeist'
Duomio.

i3. Kuka woip' synnit kaikk' niin
monelaiset luit? Kuka ties'HErra! kuin
ihminen usein teke? Sill'Silmät, Suu
ja Kädet täyn syndii, saastaisutt' Kosi'
juot' ajattelen, niin sydän pakahtu.

14. Paras parannus on, ei enä nii-
tä tehdä, longa mä wihoittan sen ja-
lan juuren ehdin, lyön rindoin', uskon
myös O Jumal' minua aut'! Aut ar-
mollisesti, Christuxen Kuolon kautt'!

26
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15. Sillä mä ainoasi' armos istui-
meen luotan, O Isa! puhdista, Sun
Poikas Werell' wikan', Mä hänen ma-
xollans' itseni suorax' teen Tehdesän lu-
kua, nyt ja myös peräsi' tään.

16. Ettem' me eroitetl', Susi' lE-
su! älä sallii, Sun kuolos tähden suo!
Ett' syndi ei sais wallit' Sun Henges
woimasa, mä lupan Kuoloon ast' Pois
luopu synnistä, Sua seurat' harlahast'.

17. Opeta HErra nyt! Sun suosios
jälken elä! Etten mä tiettäwäsi'syndihitt
lange enä: Hallitse sydämen, onnes' ja
Hädäsä Ett' sinua peljännen ja käsiyS
pitänen.

18. Pois pyhkin syndin' on Chris-
luxen pyhä weri. Ia Isäs kans ijän
yhdistä etten trii,wellani sowiltan, kuo-
lemans' liwulla, Ett' jällen waiwani,
mä malian lewon saan.

19. Rauhas' on sydämen, jos clön
eli luolcn, lefuren perinnön mä
wcdän puoleen': Jos mä niin
istuimen eteheen: Niin tiedän ett' mä
täyn ijäisccn Elämään.
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Se itkewä Pietari.
n. l. Niinkuin Peura janostnft se-

Ausa Kyyneleeni? pyytkat Tiukkua po-
stein! pääll', Ilmoiltalat ikawyttän', Ei-
tä wuoret wäändyis tääll'. Näköän tun,-
mendakat, Surunnestell' puhjetkat; Wuo-
takon ulos joj taitaa Sydän silmist'
ilman haittg.

«. Se kuin lEsus katsoi päässen',
Sydämen' se liikutt' niin, Omalundon'
rundel' täällä, Ett' on kowis' waiwois'
kiin. Koska-johtu mieleheen', Mitä mul-
le muistutt'hän Wähäst'ennen, Ah! nyt
itken, Itken, että sydän kätke.

3. Petollinen Sun, woi sinuas!
Kuin ett' lEsust' tunnustan, Malat
wäärät sait waan sanoa, iiittos rikoit
hullusta, Kolmast'kielsit, langeisit, lol-
mast' wieraax' kangeisit lEsusiasi, ettet'
tunne, Itke kerta, nyt tuhannen.

4. Ah! waan mitä autta itku, Sil-
lä hclwett' leimua, Turhaan Kyyneleeni
tiukku KosVa jalkan wei minua Kadotu-
xcn tielle niin, Siis ei auta Kyyneliin
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Werinengän ifoi meri Syndiän Käandä
takaperin.

Ah! mun Kallion muuttu pian Peh-
meex' kuin medenwaha. Kombasturen syn-
di sian, 2lnsainn' pahan, Pa-
pin salii/ Hämmästyn Pikain puhe p'el-
jätt' mun, Että myrkysi' imin herun,
Elämän-Puusi' otin eron.

6. Käy siis ulos duomitt' Suria!
Maan mihingä pakenen? Helwett' seura
minua kurja Kuhung' ikäns' olkenen.
Maikka wuoret kattais mun Omaturdon
ilmei on, Syystä tast' ej kukan säästiZ
Eikä sitehistan' päästä. ,

7. Katso, kuiteng'taaxes Kerran En-
nengs eespäin siirtänet, Ehkä katsandosen HErran Kylmä sydönd Kiertäne?
O nytt on mull'lohdutus, lesureni kat-
sannost'; Wikan wahens', surun sulki,
Pani armonS' aldiix' julki.

z. Armoi läynnäns', katsoi päällen'
Josta sydän wirkoisi, Wielä turwaan ar-
mons' jällen, Taijan-tielle Kirpoisin,
En nyt pellä Hellvettii, lEsus päälten
armahti, Nyt mä lähteet Kyyneleeni I-
lon tähden suljen kiini.
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y. Tulkat toki Kyyneleeni Itketätte
ilosta! lEsus katsoi puoleheni Armon
saalis' watista. Itkusi' ilon suop' nyt
mull'. Syndin' andex' anda tull'. Ar-
mon auring' paista jällen, lEsus, le-sus katsoo päällen'.

Jumal' anda rohkeuden.
«,. k- O HErra Jumal' armollinen Isä «.

Jumala elää, mitäst'minä pelkän, Hän
lyllä kysy minun murheen jälkeen Hän
tuftan' tarkkaan tundepi ja tietä, Joit
minä wietän.

2. Jumala kuule, muut ei kuulla
tahdo Mitäs siis sanoo wihollisen' mah-
la Ettei lap' pilwen huokauxen' käyne,
Ia HErran löynne.

2. Jumala otla waarin huokarista-
ni, Kyll'hän hawaltse minun huutoani,
Awun anda alas tulla Taiwahasta, Ia
hyroäst' wastaa.

4. Jumala näke, mix' sydämen' it-
ket? luulet ei näe itkuasi pickään Hän
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kaiket' tunde sun sydämes sisun, Tiedol-
la wisull'.

5. Jumala tietä oikeuden' ja syyni
Kyyneleen' kyllä luke kaikki tyyni, Ia
muistoons' pane, Armostansa autta Mua
Poikans' kautta.

6. Jumala tahto, minua tiellens' we-
tä waikk' Mailma wiekaS werrkkons' heit-
tä eteen' Tok' HErra autta etten pau-
laan juingan langeisi kuingan.

7. Jumala anoa jos kuing' köyhä
olen, En pelkä sitä, että näljäst' kuo-
len, Kyll' Häll' on leipää, joll' Hänruokkii taita, Myös hädän aikan'.

8. Jumala elää, »vaarin siitä otan,
Jumala kuule, tarpeen' hänell' tuotan,
Jumala näke, Vaarin minusi' otta Ju-
mala totta.

9. Jumala tietä, kaikki minun ma-
jaan, Jumala tahto asiani ajaa, Ju-
mala anda minun pitää liilons', luma-
lall' kiitos'.
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Se werratoin suojelus.
w.-l» Sull> lesu mielestä nöyrästä, >e-

2«mal' on lohduturem! Waikk' Mail-
ma minua waiwaa, Ia minun sydän
parkani, Kyll' monell' tusial' kaimaa.
Jumalan hywyys teke sen, Ett' tuskisae
kin iloitsen, Eng' lotlel' murhest' mitään.

2. Jumal' on minun Kilpeni! Ia
marjon' suoljelemas', Hän majaans' mi-
nun katkepi, Hänen helmasans' mä tur-
was', En pclkä tiukkuu wajnojan. Ju-
mal' on Kilpen', turwanan' Wastoin
mailman petosi'

3. Jumal'on minun Kallion! waikk'
tuuli ja Myrsky pauha. Kuin Kotka
pesäns' wafjovn Kukkulall' panee rau-
haan: Niin turmaan iuojan' armoon
waan, Sill' kalljolle rakennan ja pysyn
lujan aina.

4 Jumal' on palkkan' parahin! Kosk'
Mailma walhell' wiekkaall' Pyytä mull'
maxa wanvani, Waan Duomarin'ei sie-
tail' Se totinen kuin Taiwas lie, Vi-
attomuuden' edeswie Ia syöre Kateen ku-
moon.
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5. Jumal' on minun waloni! Elt
pimeys walox' köändy, .Ia walistapi ja-
losi' niin, Kqsk' wäärät sumuun wään-
dy,Haudastin syngiasä mun Saan näh-
dä kirrkaun Jumalan walon
kautta.

6. Jumal' on minun Jumalan!
Hän minus' minä hänes', waikk' minun
pidäis kuoleman, Siis olen warmast'
menös' Jumalan lygö elämään, Sit' ei
muld' ota yrikän, hän Kilpen' Kalljon'
Palikan'.

Silmän - Lohdutus.
w- k- Ah mix rlct ihmis rutta ,c.

Nlinull' oli suru suuri Sairahas sydä-
mestn,Waan Sun lohdutufes juuri Eh-
ti awux Kiwullen'. Inlma.iucli Sinus',
liraelin lohdutus, on, ku'a enäm' sinälyönet, Sna enemb' armon suonet.

2. Minut!' oli paljo houlda, Kost'
mua sondin waiwai,,t, Tunsin HErran
wihannoloa Oluanlido ka!,'alsi, Imma-nueli Sinus' Israelin iopdutus, Sinä

B 2
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haawan Kiini sidoit, omais kansia yh-
teen niwoit.

3. Minull' oli suuri Murhe, Koska
Satan saawutell' Myrkky - Kärme pyysi
purren Kandapaätän tawoitell'. Imma-
nueli Sinus Israelin lohdutus, Sinä
rukoilit edestän, Ett hänen musersin
Päästä.

4. Minä olin suures' tusias', Kost'
mailma ahdisti, Monenlmsell' waiwall'
puuskais, Pahultansa wahwisti: Imma-
nueli lEsus, Israelin lohdutus, Hä-
nen weckkons' rikki repi Mailmalle tuli
häpiä.

5. Mull' ol' huolda paljo ratki, Ko-
sia lEsus katois pois; luulin, kosk'
hän itsens' kätki, Ett ei enä tunde wois.
Immanueli lEsus, Israelin lohdutus,
wähän ajan oli salas', waan sitt' jällen
tygön palais.

6. Mull' ol' wielä huolda wiimein,
Koska kuoloon' muistelin, Koska hau-
tan' minun pimeä, kauhittaman rupeisi.
Immanueli lEsus, Israelin lohdutus,
Koskas iise kuolon maistit, Niins sen
pelwon mulda suistit.
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7. Niin paljo mull' ol' murhetta
Sull' enemb' rakkautta, lohdoluxes mun
wirwotta, Pelgon alda auttaa. Imma-
nueli lEsus, Israelin lohdutus, Ko-
siaS täällä niin woit autta, Siell' saan
enämb' armos kautta.

Sairaan - Luikon - Laulu.
w- k. Ah luingan «aiwataan >e.

Se waiwa waikia kuin minua raskaasi'
paina, Teke, ett sydämen' tuskaasi' pa-
kahtu aiwan: Mun Sielun suruinen on
nyt niin lewotoin, Ia lipun suuremb'
on kuin kukan luulla woi.

2. En taida Kivuan kellengän julki
kanda, Cik' yrikän maan pääll' mull'
taida apuu anda, Ei aula wiisaus, eik'
woima ihmisien, Niihin joil uskallan,
niin waaran sattunen.

3. Mix' perät olet mun Minun Ju-
malan hcittcn? Ia armos, istuimesi' ra-
dclliseri jältön? NiingS Kajwos loko-
nans' minulda peittänyt? Näings lapsi
partas Sä O Isa heittänyt?
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4. Ah! en ma tahdo tok' lät' epäil-
lyxeen panna: Sill' tiedän kohtahaan
Sä Isan sydänd' kannat: waikk' syn-
din suuret kyll' on paljo annsaineet, Niin
uskon ettet sunigan minua hyljänne.

5. Ett lupaustasi etk' sanaas Sinä
muuta; Se on mun turwani jong'pääl-
le lujast' luotan. Jos taiwas sekä maa
raukenis, mulistuis, Ei huku SanaS
Sun, jong' suusi julista.

6. Sä olet luwannut armoisest' mi-
nua kuulla; Ei mitään mahdowind' teh-
däxcs ole sulla; Sä kaikki hallitset tie-
dät ja kaikki näet: kuka sun wertaises,
kuin sinä Isä liet?

7. Täst' tuskas' turwahaan Sinuun
o HErra täällä: Ia langeen sylihis, tee
loppu tuskan päälle. Suld' apu, lohdu-
tus, Sä woit ja tahdot myös; Hywy-
des, armos on ain joka huomen uus.

8. Sull' surun' tiettäwä, S a tiedät
HErra! Kivun', Siis apuus odotan, Ia
Sinus kiinni ripun. Pelasta Jumalan,
minua hadäsän, Ellei Kadehtian iloitsi»
edesän.

y. Suo mitä hywäx' lie, ja mitä
Sulle lemme, Aut' ettei myös nunua
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MUN Sun pelwostasi tcmma, Waiwoisll
lvahwista ja onnes johdata/ Etten yloey-
des' mä Sinua kadota.

Rukous-Wirsi.
w. k- Ah sielun anna wallit Herran «.

Anes päall' Jumal' kolkuttanen Huo-
kausten kansj' wasaran! Sanastas mi-
nä kiini pidän: Kolkuitakat, niin awa-
tan. Armos owi mull' awaja lEsus
mun kaHan koltutta.

2. Ei itsestäns' ol' Kellään mitään,
Ellei Suld' alku olle waan? Sua ar-
mon andiax' nimitetään, Sull' löyty neu-
wo, Teko ain Siit'iähteest' hywäa wuo-'

tane: Hywydes ijät kelwanne.
3. SiiS rukounllam tullen Uskoll'

täytetty sydämen; Tygös tuleman mun
on käsien mun lunajastan lEsuxen:
Myös huuta 2lbba kanssani Ilo.henges
kans' hengeni.

4. ?lnn', Isä, sinun tahtos jälken
Milä ma, !,apses, tarwinnen, Sä tai-
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dat asetta mun Nälkän, Kaikl' Siu-
naus Sinus wirwonne: Ah! anna Ar-
mosi' armos se, mitä sielullen hywäx' lie.

5. Suo Uskos pysywäisytt' mulle,
Myös rakkaudes palawutt' Jos Satan
sen wuor' wihastelle Mua Kiusauxist' u-
losaut' Ett' heikko lihan, meren, ei Te-
kis häll' mielinoutehei.

6. Hywä omatundo minus' herät'
Rohkeex' wasioin tuot' wainoja, Ann'
Syndiän andex' minun kerjät, Eläisän
armon ajalla. Pois pyhi lEsuxen we-
rell' Syndin', le paha hywäx' jäll'.

?. En rististän' mä tohdi pyytä Etts
kokonans' mun säästäisit, Sill' lEsuS
kärsinyt on syytä, Niin kärsin minä syy-
stä sitt'; Kärsimystä waiwoin tarwitaan,
Suo sitä HErra mulle waan.

8. Mutt« sitten käändy sitä myöden,
Jos ollen Käyhä, rikas Sun ar-
moS ainoastansa tydyn, Se yhtäläiset
muutta Jos en sisän saa,
Niin lusikkangin tydyn waan.

9 En ano myöskän pitkä ikää,
Mutt« ett< kuin Christittl elää saan. Ann«
kuolo muistosan
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wan« Mailmast' että lähtöni
Taiwaseen olis tuloni.

iQ. Mitäs mä enä Sulda anon?
tiedät, mitä tarwitsen. Sä myös
mulle lygö sanot, Sill' lEsus päättä
sen itse: mä huudan hänen nimensä waan.
Niin se on Ia ja Amen ain.

LHristuxen Piinasta.
«>. k- S» si«ll nu fullbvldai det saliga l3d, «.

(2c autuas neuwo nyt täytetä on niin,
Kuin päätetä oli alusia Ett wä-
limieS lEsus hän surmattiin, ja riko-
xem maxoi niin halusta

«. Eikös rakas Isä se synneisten syy,
paitsi niin sumia kipu ja waiwaa, Muu-
toin olis suorin, lEsuren lyö Ia
kuolo, sen mara piti aiwan.

3. Ah! kauhistun minä ja wapisen
juur<, kuin rinnasa rippu,

lEsus ristinpuu» kallis ja
Kuin kirous karsii piti lipuu.
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4. Kiinnaulittu ristisi ja tahrattu»
hän, werellä kädet ja jalat, Ett
juorepi weri kuin Tai mui-
sto mull° mielesi on alat.

5. Häll< hapiäx kruunata hänen py-
himbi päänsä, orjan tappuran

la julmasti suomittu pyhä sel-
känsä, Myös piinattu monella lailla

6. Sepä minun suloinen lEsuren
on, en ikänänsc unholla mahda,
Se lEsus on aina
weri niin wirtapi maahan.

7. Hänen laupemmat silmänsä omat
myös ne, lott< aina ratl< rakkat on ol-
leet, Ne werenpisarill/ kyynelillä, PäM
ruumiin tiukkumaan tulleet.

8. O siunatu lEsu Sun suloinen
suus° Ei Ystäwän puheista ikän Wäsynn,
waan tuskasi ja murhesa muus- Se
walkeni juuri kuin mykän.

9. Kansfi kulunet on jä-senes juur', Ettti sun hywäst sim attu
ruumis tu.ldea taitlu, se muutos
niin suur, Plus- sielus, niii.l tlwuisa
kuum:/.

i°. mikä sun waati mun le--
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suxen niin, Kärsimään sitä syylöindä puu-
sta? Ei muu mutt' kuin laupiudes rak-
kahin, Ia ettäs meit< päästäisit tusiasi^.

ii. Pois sentähden murhe ja suru
myös Pois lohdutoin meildä se huo-

li, elää se lEsus kuin sowinnon
työs° Niin paljo kärsi ja kuoli.

12. MaM kuinga suru mun
käwis, En kuitengan epäillä

mahdais Niin lauman kuin on
se turwa tä: s' pelko mun hel-
wettin tahdois.

i3. Ei wahinstoill helwelli tullinense Mua taida, koft'< lEsus minuss elää
long' weri mun sydändän lohduttane,
Ia waarast' mun aina warjele.

14. Sull' kiitos nyt lEsu siit' hy-
wydest', Sun syyttömäin haawaisi läh-
den. Sull' kiitos ettäs pesnyt mun riet-
taudest', Ia edestän kärsinyt nähden.

15. Jos ikänäns' unhodan sun ysiä-
wän Mun rakkaimman lEsuxen ollen,
Niin tarttuko» kielen M' Kurkku-lakeen,
Ratk' niin kuin tänn' ilmahan tulleen.

16. Ia olkon myös Herralda unho-
lelt' ain' Sir' ijäx' mun oikia kätän:
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Jos eilEsuren haawoin pakon'ol' mun
Kosi' syndi itsens' asetta eteen.

17. Sun waiwas o lEsu mun I-
lon on tas' Sun kuolos mun riemun ja
elon, Kuin hyljatyr' juodun niin pysy
mua läSs' ja lohduta tusiis' mun pellon.

18. Kosi' klasin' on juosnut ja het-
ken' on pois Myös murheinen elämän
loppu, kosi' kangia on kielen ja ei enä
wois Kanss' riendäman tule mull' hoppu.

,9. Kosi' kuolon hetk' tule ja tun-
don' minus Vlösherä, ja ahdista sangen
Ia ssipi korwisan' se walitus, Eng'tie-
dä kummall' puolell' langen»

2a. Kosi' Satanas kandele, lohdu-
tust' ei Eik' turwa siitt' kuulukan kus-
san, Niin lEsu sun werincn piinas se
woi mua pestä ja lohdutta tustas'.

21. Mila hywä tas' elos' niin mah-
tapi tull'? Joka lEsuxest' woisi eroit-
ta? Ei elo, ei kuolo, ei mailina muld'
woi lEsuren rakrautt' otta.

22. Sinus' lEsu mä walwon ja
nukun ma myös, Sinus' takki mä elän
ja pysyn, Sinuun luolan, ja wimein
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MUN päästät tygös Sun Taiwahan ilo-
hos kysyn.

Ihmellisest' waan autuallisest'.
«. k. H laupias Herr» Jumal» 3c.

Aumala wiep' meit' ihmillisest'! Hänen
Tahtonsa pyhä, Hän onnesta ja wastu«
xesi' Meill' anda lulla hywää. Ohda-
keist' Ruusut edes tuo, Iloitta meitä
taita, Ia kiwun perest' armon suo, Se
siis niin alla mahta: Ett Jumal' autta
tahto.

2. Jumala wiep' meit' ihmillisest'!
Ei taid' sitä kukan tutki, Kätket' on se
ymmärryxest'. Kuina,' hän wie monen
mutkiin. Hänen Isällinen rakkaudens',se tuotta ilon aina Eik' petosi' kuulu
ikanöns' Mutt' osotta meill' lainne, Ett
hän meill' awun laina!

3. Jumala wiep' meit' ihmillisest'!
Hapiastä kunniaan saatta, Ia rirlax'
tele töchydes!', Itkun paall' ilon lailta,
Nöyryden tautt' meit' korgotta, Kuo-
losi' eloon heralta, Taiwasien sisäll' meit'
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"la, Siihen Toiwoon mahdan, luotta:Ett awun meille tuotta.
4- Jumala wiep' meit' ihmillisest'!lohdqtustans' halam, Ia tydym hä-nen paatörens', Saam siunauxen alat.Hänen tlens' on hywin rakett' Sydä-men' se himo sinne, Se wahwast' ombiperustelt Se on se wahwa linna, lost'han tuo awun tänne.

Jumala wiep' meit' ihmillisest'!olen sen niin päättän: Ett seuranHanda haluiftst' Ming' hän mull' tahtoftäla. Myota taikk' «vastoin käymises',Han tuke molemisa, Sen tiedän hän tu-le edes Muodoisa suloisisa, lohdutan it-sen nllsa.

Se huokawainen Wiat-
tomuus.

w k. O Herra minua auttele «,

Mihings aiwot soke Mailma niin? Mix'wiatwmuttan' pilkkaat? louttoos jul-maan itjes yhdistät kiinn', Ettäs minu-
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sta tekisit Maa. Ah ajattele se kum«
mingi! Ett Jumal' wisuft' tundepi,
Sun ulkokullaisuudes.

2. Sinä »virität »verkkosi wiekkaalla
laill', Ia kaunistat kawaludes, Ia sil-
la mielit käsittä ain, Se on sun halau-
des. Ah ajattele se kummingir.!
Ett HErra sinun tundepi, Ia tietä kak-
ki menos.

3. HZn näke sinun sydämes, Joka
kaikkein sydämet koke, Hän tutä sinun
pahuudes Kusa pahan suomuus on toki,
Kh ajattele se kummingin! Ett'
petos pian raukl,pi, Niinkuin tuhka tuu-
lesa hajo.

4. Ia jos taall' ajall' ett licta saa,
Mitä wiata taylypi kärsi Walhett' wai-
noo ja »viekkautta, Kyll' sielus sen ym-
märsi, Kosi duomion etcen tullet sicll',
Ah ajattele siis sen pääll' Siell
HErra kaikk' ilmoitta.

5. Niin kiukkua siis sinä Mailma,
Sun »viekasten weljeisi joukos', Minä
karsin tuot' suurt' surua, tääll' josakin
Mailman loukkaus' Ia ajattelen jen
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sanan pöall' Ett Herra kaikk' duy-
mitse M", Its< tungin ansion jälken.

Kirkon - Riemu.
«. k. Ainoan Jumalan korkeudes,, )«.

onne Salemill'! Käykät port-
leista sisäll', Jumalan armoll' ylemmin
Kiitosta mahdam lisät. Siunattu suku,
ylistä Herra nyt kaikkein ylitse Ia hä-
nen suurta nimens'.

2. Jumal' sua kiittä tahdomme, Zi-
ones hiljaisudes', iupaus maxaa mah-
damme kaikkes' Sä kuu-
let rukouxemme, Kaikk' liha tygös tul-
len?, SuK" Kiitos ollon ljät<.

2. ?lh tämä paikka pyhä lie! Täs/
on Jumalan huone, kiitos, ru-
kour>:mme MeHErran e.een tuonem. P-
listäm "niica ihmettä Zibnisa tapahtunein
HErran siunaus sen teki.

4. O kuinga hywin Känsälä
Käy, joka HErraa halaa, Ia ijati on
hywa
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walinn hän on rakkaaxi
perimisexenft, Ah onnellista Kansa!

5. Zion istui wirtain wieresä Ia
harppunsa murhein ripusta, Waan mo-
nen itkun kiertäisä Päiwä paist li-

lsrael kyyneleitä. Mutt
HErra etsi la Israel sai
armon.

6. HErra hän siuna, muista
Kanssa Israelin huonen, Aaronin huo-
nen Hän Kaswons käändä puo-

Hän siuna pelkäwäisiänsc, Suurit
ja pienii siuna kanssa, luottaat
hänen päällens'.

7. Israelin turwa HErra on, lu-
daap hän tuttu ombi, Waikk< Mailmase raiwotkon, HErran käsi wäkcwämbi,
Hänen teldansc Jerusalemisi On hywin
perustettu, siis Siell> hänen muistonsa
löytän.

8. Pyhillä wuorM perusteta Ee
HErran Seurakunda. Ia lErra'da
on rakasteta Hänen pyhä perikundans^,
Hän enämbc rakastapi noin Jakobin a-
sumasioi, ratki.

y. Siuna nyt Kansas, perindös,
o HErra ole Kilpi! Ia sinun Kansas
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walo myös, Ann< armo joka kelpa I>-
siuimes edes', anna siilit Taiwaasta
manna alas tull< Ia asiat jalot kuulu.

ia. Ann' awoi silmäs HErra suur'
Olla ylitse tämän huoneen, Pöllä ja
Päiwäll' armos Osot' tain paikan
puoleen, Josta sä olet sanon
Minun nimen pitä olla siell',
S a suojel' siis se sia.

ii. Tain paikan walo, Oikeus, Ol-
kon ijäinen pyhyys, Ia iloll< edeolule»
mus, Sua ylistämän nöyryys, Ett toi-
sesi Jerusalemisi, Sun laupiuttas kii-
täm sns, Siell' ylhäll' ijäisesti.

12. Auta nyt HErra Kansaas, Ia
sinun perikundaas. Sun laitumellas hol-
ho taas Ia korgot Seurakundas, ijäi-
sesti ilman loppumaa Niin kiitosta Sul-
le Sanom weijam, Amen.

Kyyneiitten Kirja.
>«. l. Ah ITsu minua awiahda, «.

Alä itke, Jumal' Zla wiel«, o
sielu murhcllmen, Waitt- n»«uln, ra-
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Mn ikeen tääll' Teke sull' surullisen,
Kärsi ja luota HErran päällä Sen woi-
pi hän oikkiall' Kääll' Kaikk' hywäx"
sulie muulta.

2. Älä itke, Jumal' muistasun, Kosk' muut sun unhottawat. Sen
uskollisesta luwann' on Ne sanat ustot-
tawat: Ett' waikka Mailma mulistuis.
Ei hänen wihans' julmistuis, Ett' hänsun perät' hyljais.

3. Ala itke, Jumal' näke sen,
Waikks luulet lymys' liene, Kostas
waan kärsiwäisest' juonn' Hänen Kalk-
kins' karwan siemeen, Sitl' makeull' sen
täyttäne, Ia itkun jälken iloon wie,
Anda Auringons' paista.

H. Älä itke, Jumal' kuule
myös, Sydames kuikutuxen, Waikks
käytät itses tusia työs' Oudosti oootures'
Aux' huuda händ' hän tahto siis Pan-
na sun tuska-aaldohiis Ratk' rajan rau-
hallisen.

5. Älä itke, Jumal' rakasta,
Waikk'Mailma wihat mahta, Ia mon-
nel' wiekkaall' tawalla, Käsittä siuun
tahto, älä HErran suomas huoli noist',

3
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Ne kaikki hukku, kato pois, Ia sinä
rauhaan pääset. >"

6. Älä itke, Jumal' sure si-
nusta Mitäs siis sulda puuttu? Mixis
murhedit niin «visusta, Ia suruun tah-
dot juuttu? Heitä sun huoles HErran
päällä Hän asias kaikki Woimans' wäell'
Hywäx' ja laitta.

?. Älä itke, Jumal' lohdut-
ta, Ia kuiwaa kyyneleesi,"la kuuman
tustas jähdyttä,Kuin lepokammioos pää-
set. Kyll' kuolles käändy kyyneleet, Ia
Tuonen tulles herkijät, ieppiän lopun
löydät.






