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conalsen tilan cansia näillä aiwoilla
yhten soplwaista

Nirtt ck,
Vnnä Cahden Chrisiellisen

Run on
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Sen sangen heicon ja yxikertaisen Pm-
»»ärryxen ja HERran Armo saten kipinän, ,a ha-
nclda annetun leiwistän Men, Oppineitten
Hengellisten Miesten o)endamisen awulla, Rackau<

desta Jumalan ja Lähimmäisen puolen,

Cocoonpandu ja pränttijn annettu.
Uuden Wuoden ja P. Mickelin Paiwan wälills,
Tyrwän Pitäjäsä, ja Lauculan Masa syndyneldä,

mutta nyt Turusa olewaiselda
Thomas Ragwaldin Pojaldst/

Wuonna 1762.
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Imprimatur
G A. CLEWBERG

Fac,'i inp.t.DEc

Lnsimlnäinen Wirft.
Ihmisen luomisesta ja sen päälle seurawaisesta syn-

nin langennscsta. .

Weisatan cuin: V cmn asnt taiwas «.

HENra! sä olet ricas, Neuwois ja tois
AM myös sangen wisas, Sun woimas ei o!'wi-
M<V ms; Sinä ihmisen. Sinun cuwas sen,
Loit Herrax sinun maasas.

2. Sa olet salatt' Jumala, loea aiwan suurell
woimalla. Mielen euwallas puetit, Hand' ccchdesvsas, luur ilos runsas, Sielull ja ruumill wyötit.

3. Waimon sinä myös edes toit, Ia miehet a-
wux'hänen soit, Omasta kylki-luustans; Hän
oli caino, lot' Piru wainoi,. Pois weti lu-
malastans. .

.47Täl!ä parill ihanalla, Michel että myös wai-
molla, Sun nimes suurta eunniat. Sinä tarcoi-
tit, Peitä waroitit Oleman lain palweljat.

s. Tasa tilas suloistia, He olit riemus suuresa;
Heil kastyn Jumal annoi> Juuri omast suusi.
Siitä kieldyst puust Syömästä cowin waroi.

6. Mutt waimo raucka oli myös, Surutöin
tvalivoman HENran työs; Ia andoi itzens petta;
Hän saatti miehens, Cuoleman tiehen, Itze cans-
sansa heittä.



7-Pelcö suur sitt edes tuli, Cuin Paradisis
nen cuuli, Jumalan wihaisest suust Paiwä jo wil-
peis. Ia tundo selkeis. Sureman hapyns pugust.

8. Näin cadott' cuwan Jumalan, Sielunsa
waatten sen caunimman. Jäännin pucuun syöxi;
Sill waiwan eräll Cuolcman teräil, Helwetin or-
jax juoxi.
. 9. Caick oma woima catois pois, Nais helwe-tin alhon cauhiois M, Eik' itzens autta taitan.
Jumalan miecka. Tulinen liecka, Edenist heit'
pois soitta.

10. Maan rackaus rauhan eanffa täs, Itz I-sas lumalas oli las. Jo armo saarnamasa;
Christuxen lupais, Wm-lijttons lais, Päästä-män uston Cansaa.

ii. Ah! ei cuean olis luullut, Eik' corwallansmyös sitä cuuliut. Ett apu oli tar/on, loUei itz
Imnal, luur' hywäll suomall, Olis meit ylitz'
warjon'.

12. Christus Sangär suur Edom/st, Käy edes
waiwoist juur tulisist, Waatteisa punaisisa. Hausotki cuurnan, Wihasia cuuman, Tustis yxin
cowisa. Z

lz. Muista sentahden syndinen, Cuing hclwett
ombi tulinen, Sun suurten jyndeis tähden; Cuo,
leman fulcu Ia pijnan polcu Nyt pyydä walt-
ta nähden.

14. O sielu! sitä ajatte!, Ia wallt' a,'n mur,
hen mielell, Cuinga sä synnist selkit; Ula luota
paall, Maan lawian, taatl, Jos muutoin Tai-
wast etzit.

is. Se uusi luondo ihmisen, On kätkett' itzeChristuxeen, Uden luomisen cautta; Catumus huu-
to. Ia mielen muutos Christuxen wms autta.

A 2 lä.Woi!



,6. Woi! tuinga harwat sieluiset Owat syn-
deins tunnos mieluiset, Ei he nijst pyydä päästä;
Chrisiusta jano, Ia haneld ano Ett auttaw syn-
nin säästä.

«7. O lEsu sulhainen Kätke sinuas mi-
nun mielehen, Ala myös minust eri. Halulla soi-
sin, Jos muutoin woisin Elämän sinus peri.

Coinen wirsi.
Ihmisen syndisestä ja wiheljaisestä tänne tulosta.

Syndnmä Päiwänä soweljas tutkistllla.
W. e. O liLsil Christ Sä Autuudett lc.

(MH cuingan synnis sijnnyt olen Ia syndiscst sie-
menest coottu; lost waiivax tulin sitt'
WanhMmillenEhk'olenLuojalda luotuCosc'

Äitini cohdus wiel mataisin Silloin jo Handa
rasittelin Sitt kiwull ja waiwall mun synnyn'.

2. Tas oli itcu ja suuri kipu Cans cuoleman
sanoma saapui! Pois cadotett' oli se callis apu
Cuin annettm alusa sielull Sijn sangen caunisa
Pamdisis Cus' lepo ja muha oli ihmisis lost
luowuimme synnin tähden.

3. Nyt minun syndyma-paiwällan täll Ma mui-
stella mahdan naita Ia HENrald' annettuin lah-
jain paali Mun ajatuxem heittä. Ma Adamin
muodos tänn syndyn' olen; Maan armosi autt'
Jumal' mun Casteseen Canl) lijton lapsex wiel'
teki.

4. Wiel syndvisan tänne surun maahan Ma
Luonnon lahjat sain HERrald'; Cuin on tieto,
toimi, joit muistel mahdan, lotc' perinyt olem jo
Cwald'; Maan walaistun tiedon meil' Jumal'
laum. Ia onnllms ombi andan aina Nijt' M'
slta haluua etzi. s. Tai



5. Tai sielun caunlstus callis liene loca ei 0-
le syndyisä saatu Maan Armon Hengi sen tel),
da lainne Sill' cuin tunde wirhens ja catu:
Näin exynet lambat jäll tielle tuodcm Ia turmel-
dll sydän wastuudest luodan Näin tutkicam syn-
dymä päiwääm.

6. Sijs tällä callilla armon ajal Nueoilcam
HENraa hartast Ett herätäis meitä Hengens woi-
mall Ia pelastais Adamin wiast. Se paatun-
nut sydän meist, HENra, rijsu Cuin luonnon ti-
las tääl caikis asu Ia suljett on Duomion ala.

?. O sinä! mun Isan, Jumalan; Auta mi-
nua caickin' aicoin Nijn cauwan cuin tääll wa-
ellan, Sun käsittä uscoa aiwon: Kyll' wuosi
wyöry ja cuucaus culke, Can§ wijcko culu ja pai-
wä tule Cuin murhest caikest mun päästä.

8. Sitt' walittuin työtä siell tehdä saadan Se
seiso KiM-lauluis Jota me riemull tutki mah,
dnm, lost sydän ja mieli jo lijckuis! Nain Ca-
ritzan Pito se ijät pysy, lost' osan saa ne cuin
wastuudest si)ndy Ia loppuun ast' kilwoitell'
woiwat.

9. Cosc' wijmeistä syndyma paiwän wietan Ia
culun on määrätyt wuodet Auta o lEsu! ett'
sinua kijtän Cuin ilmoitit mull salaisudet lotc'
vwat uus luondo: ja Hengen lahjat, Uus mieli,
uus sydän, ja uudet tawat. Armo se woi meit'
nain millittä.

ia. Sitt' i/ancaickiset wuodet alca; Waan
ensist' Duomioll' lullan losa annetan cuiteng'
palcka Ia Woitto cohdastans cuullan. O.'
lEsu, M! lEsu Sun Ansios turman Ol'
suloinen lEsu Edeswastajan; Sun Armos ain
minuft uudist! Mm.
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Colmas Virsi. -

Pyhästä Casten Sacramendisia.
W. c. t7l)t wietHm aica auwass, ?c.

FHQ sitä armo autuast, Cuin Isä Jumal Tai-<
wahast; Mull Castes lahjott laupiast.' Ett'
Lapsexens ott' leppiästi

2. Sijn lEsus Christus HENmni, Mun ai-
noa tietto tunvani; Muu puhdist Pyhäll Hl3erel-
läns, Ia synnit wirut woimallans.

3. Mn Pyhä Hengi HENra myös, Taotti
sitt' sijna Hanm työns, Uscolla puki sieluni Sy-
dämen ymmärryxeni.

4. Mun tundon, järken, mieleni. Hän walaisi
ja pyhitti; Cans carcott' camvas camehen; Sen
julman cotkan perkelen.

s. Näin Pyhä Colminaisuus suur, Lambans
laitlimell saatti juur; Ia Elämän Puuhun lEsu-
xeen; Mun istutti ihanaiseen.

6. Hän asett' aidan ymbarin'; Engelit Saar-
namiehetkin; Cuin taluttawat Taiwaftn, Muy
laumaan HENran suotllisen.

7. Sill' Seumcundans jasenex, Sijn' pyhitt' mi-
nun pickaisex; Ett' caswaifin am armosans, Ia li-
sunnyisin lijtosans.

8. Waan ah! ett' olen luopunut, Jo pienest
ftndijn taipunut; Ah! olen ikän särkenyt; Ia loas
riettas ryvönyt.

9> Tat' asiatta surkiata, En taida taysir walitta;
Sill' luonnon turmion tilasa; Mis' seison muus'
cuin wihala.

10. Mutt' sinä Hurscas ICsu Christ, Mua
kirwot näistä sitehist; Sä hywä Paimen hawaitze;
Ett' lambas Susi raatele.

li. Am'



n. Uut eryxist mua tygös wiel, Ia palallta oi,
kial t«l; Aut nousen langemuxestan. Ia Casteen
lijton uudistan.

12. lost' ilo olis Engeleill', Ia kehoitus mmll'
svndisill'.' lost,jät sinua kijttäisin, Ynu'lsä, Hen-
Ze ylistäisin!

tTleljäZ Wtrsi.,
Ripille ja synnin päästölle mennesä. Cosea

Ihminen on totisesa synnin murh/sa watittasen cuorma ja pyytä sijtä päästä.
W. e. G lEsil! «rkein lohdutus «.

röyckiä, SllMast ranqaissettin,
HG Cosc HENm suuri Jumala' Haneldä roi-

hoitettin; Sill' ylpeyden tähden tai, Cuinhärkä ruoho syödä sai; Carwamen cotcan kynsii'.
2. Waan sitt' cuiu HERra armossans. Hand'

autti endistllens; Nijn tunsi wasta lumalans,
Sai Waldacundans jallens; Sns tllle meidän op-
pia Ett' huocaurill cawahta, Suruttomuden tietä.

3.0 Jumal puhdist minua, Sun suurm armos
tähden,. Sill' nöyrydesä sinua Sydämesi' palwcll'
tahdon; Mun sielun suuresi halaja, Nijt Taiwal-
lisij lahjoja; Sun armo pisawitas.

4. Ah! armahda m,m päälleni O lEsu!»non azas» Ett'taidaisin tall tielläni, Tull tallell'
sinun majas, Cuin parannuxen tekemät. Ia us-«oll' sua etziwät, Nijl aina awun näytät.

s. Sill sinä särjet woimailas, Sen ruman pau-
lat pahat. Ia hänen tornisi awullas, Sä ulos o,
tat alat. Ettei se Fangi wattia, Helwetin.susi
<aul)ia> Sun Lqm.ba.itas saa salwat^

A4 6. Ah!



6. AK! auta wiela armostas,
edss. Ia pyhi welcan kirfastas, Cosc' minä tulen
hädas, Suld' syndin andex anoman; Aut minua
aina kieldäman/ Mun oman tahton, mielen.

rvijdes wirsi.
Eläwästä synnin tunnosta nijncuin yhden

Man Rippi-lapsen pää<omaisudesta.
O. c. Nyt en meil HlLXran Sabathi lc.

palaia MIM sieluisen, Paimenes tyqö
MD lEsuren; Lähd' Isän armo Manian:

2. Cosc tundos haawas parattin. Synnin welc'
andex' annettin; Sun rippis cuuli Jumala, Nyt
lEstres sua lohduta.

z. Se suuri sielun sairaus. Ia duomion velwon
angarus, Pakenit, lEsu, ajall' M' Cosc' oikein
muistin ansios paali.

4. Mull welca sata leiwlffa Kyll oli HENran
edesa; Mutt Hän mun sulast armost wiel, loh-
datta tahdoi oikial tiel.

5. Ah lEsu Christel armahda, Cuing sielu luo-
non tilasa?On orwoi armost Jumalan: Sen olen
itze hawait saan.

6. Nijn' muinaisina aicoina, Cosc olin synnin
fangina. Ma ripill käwin usein cans; Mutt orjan
pelwos coconans.

7. En tieian sielun murhesta, Eng' uscon salai-
sudesta. Ma olin ripild' paastyän. Paljot pahemb'
cuin mendyay.

8. Cosc' turmelluxen hawaitzin. Sonnin suuren
reyisterin: Cah' silloin apu callix tul' Mä etzein
HERm itcu suull.

9. Wi-



y. Wihoitett' Jumal Taiwasa Haawoitet' tun-
do waikia Mond' syndi ruusun carwaista Muu tal>
doit perät lipotta.

ia. Cosc lampailm wiel edespäin, Parannun»
pääl työtä tein; Nijn sielun halais ripill menn'
Pois kielda elon endisen.

». Mltt ei wiel täsä tilafa, Ol' sielull yhtä»
wahwutta, Hän luul' ett' oma walmistus, Ol'
parannuxen omaisus.

12. Cosc caicki tiloi coetin, Nijn armon walos
hawaitzin Wihdoin, lEsuxen haawoisa Autuan
lewon ilolla.

15. S«'js tutki mua Jumala, Täll merkillisell
ajalla: Not päästö päiwa tarjon on. Ah lEsus
tundo walaiscon.

»4- Tule ah! tule lEsuinen! Ehk olen suuri
syndinen: Ia minust armon lapsi tee; Aut oikein
kaynen Ripille.

1?. Se nppilaps on oikia. Ia tosin HER-
ran laumasta, long sydän rackaudesta, lEsurenperän halaja.

16. Ax catuwainen syndinen Hän hala sentä»
Nipill menn Ett sielun cuorma kewenis Jota hän
canda kyynelis.

17. Sydän se huuta laupiutt'. Ia sielu halaa
woimaa uutt': Ett' tulewaisis tustisa Wois lujast
henges sotia.

,8. Ia etzi sitt' am' edespäin. Jumalan Wal-
dacunda näin: Ia joca päiwän parannus On hä-nen hywä elons uus.

19. Se cuin nyt lEsust halaja. Ia Hänen
paallens rakenda, Sill wahwaN aitomisella. Ett'
hartast mielesi parata.

As -a.Han



Hän saa myös HVNran armosta Naöd'
«uden wsiman ilolla , Ia wisteyn andex saamisesi,
Ett' han on HERracm yhdistctt.

21. Wiel Hengen todisturella, Tai synnin M,
siö lukitan: Catz' «min yx Wieras camwa Myös
syndins Nipis andex saa.

22. Caick siinnit HZNran kirjasta. Pois pyhi-
tän näin armoja, Eik ikänenä muisteta. Jumalan
edes Taiwasa.

23. Wiel sielu uuden nimen saa long' lEsus
Kirjaans kirjoitta: Tämä on woitett' lammas meil
long' Satan ryöwäts laitumeld'.

24. Taincaldaisesta muutoxest, Ia sielust ylös-
herannest: Caick' Taiwan Pyhät riemuitzela ilo,
laulu weisaile.

2s. O! sitä suutta rackautt', Ia armon tunnon
salaisutt', Cuin lEsures sitt' nautimn, Cosc'.uon-
do armox mulltetan.

26. Mä taidan uscus sano sen: Ett' »hten hetkennautitzeu lEsuxes ilon, suuremman, Cuin mailm'
taidais uscocaan.

27. Catumattomat sydämet, lotc' ei ol' wielä
palainnet Ei osaa saa tast ilosta; Maan pettä i<
tzens luulosa.

28. O lEsu! ludan Leijona, Parann' wiel'
synnist sairaita; Taiwallist Isäs rucoile Ettei hän
meitä hnljäile.

29. Tee työtä lEsu sieluin paall', Ia wuodat'
Henges Öljy taäll, Sens teet, o lEsu! suloinenMitäst ma heicko epäilen?

Cuu-



Cuudes wlrf.
Yhden Mahdollisen HENran Ehtollisen

Wieran Mirsi.
W. e. O IlLsil.' Leipä elämän :c.

lEsu! Sielun Wi!imies, Cuin itzelläs
nlun luokit, Sun Pyhäll'Ruumil!', We-
rcllas, Nyt rawitzit »a juotit, Mä tun-

nen, etten ymmärrä. Ia taydellijest käsittää, Sen
salailutta toida.

2. Waan walais sielun tyhmyttä, Ett' uscon
silMll näke, Sun suloisudes-kyllyttä, loll' mah-
dollisex teke, Mun mahdottoman ilkiän, Cans ft-kian, köyhän, kerjajan, Sun Pöytäs Wiera-
haxi.

z. Ne callit Hercut corkiat, Mun sielun wah,
wistawat. Ett' tundon woimat waikiat, S>t ma«<
keutt' maistanewat. Ett'welcani juur totisesi On
ander annett' ijmjest, long todista tai hercku.

4. Ach! vuhdist wiel' mun sydämen, Pois ca-
dottawist töistä, Ett" elän, cuulen sinullen, IaTaiwan tawamt' maistan, Sen Mannan makian
suloisen, Cuin winVotta mun sieluisen, Aut mah-dollijest nautin.

, s. Maan lieneng' My, surutöin, Tacaisinlangenn' huono, Sijt' autuast armosi haluloin.
Ett' syön ja juon sen duomion, Cuin sille sielull'ollene, Cuin mahdottomasi ottane, Sun Ruumis,
Weres wastan.s. Sijs paremb' olis asia. Etten mä ottais
wastan, Tät'Armo Pöydän Atria, Kelwottoma-
sti coscan; Ennen cuin armon saawutan. Ia
ftnmn tunnon tawoitan; Sijt' halu Sielus
Uty.

7. Maan



7. Waan ettan olen kelwotoin, Tat' Herckuu
nautimahan, Ia ihestani halutoin, Sun tn-
gvS tulemahan; Nijn aum lEsu minua, Ett'
lähenisin Sinua, Sun Armo wetos woimall'.

8. Sill' ewäs tai on turwanan, Taald' tuo-
nelahan tulles; long' woimalla sitt' Cunniaan,
Mä iloll' taalda culjen, long's walmistan G'
armosta, Uscowaisille callista Sun Ansiollas
olet.

Seitzemäs R?irsi.
Sijtä Pyhästä ja Corkiasta Atriasta osal-

lisen Sielun Kijtos - Wirsi.
W. c. G IlLsi»! pifnas cautta, lc.

sMQ! cuinga Hercut suuret. Ia callit, caunim-
O(H mat; Cans laupiat lahjat uudet. Ne juuri
MO makiammat.

2. Nyt nautitzin jo minä Täs Pidos lihawas,
Nijll' rawitzit mun Sma, Ia teit ihanax.

3. Eht" olin cuollos cowas, Ia tialkään näan,
domäs; Nijn parans Kätes cma-, Ia wirwott'
elawäx.

4. Nuumill' M' Pyhall' Nuall', Ia Werell'
puhtahall', Mun syvtt' juott' HENra Jumal, A-
lriall' rackahall',

5. long' minull' pani pandir. Ia todistuxexi,
Tain welean andoi andex', Ia wchwist usconi.

6. Sill' Pyhall' Hcngell' aina, Cuin Sielun
iloitta, la. Todistusta laina, Ett' Morsian
Cuningall'

7. On Herrain HENrall' aina, Tull' ijat'
oleman, Tast' muuttu poijes waiwan', Saan
ilon ihanan.

8. Wel-



Mun kuMttapi cohta, liätl olemaan.
9. N«in Hercut ylös wetä, Meit' Maki-

kylihin, Sit' ahdast' caitaa tietä, Isamme
sylibin.

ic>. Taa' Sacramentill' samall', Sielum' ailt
rawltcam; Sill' Pyhäll' HENran Sannll', Wi-
sust wirwottacam.

ii. Sill' Yrti tarh' on awoi. Ia Lähde juo,
xewa, CaiM' cuin isoo, janoo, Tas armost'
vlewa.

12. Cosc' cowa Pohja tuuli. Sydämen pu-
halda. Se ahdistunen nuolj,' Uscowij pacctta.

, 13. Maan Kljtos Isall' Ylhall', Cuin näin
meit rauhoitta, Ia lEsuxelie hywäll', Ruumil-
lans ruokitta.

14. Nijn Pyhäll' Hengell' aina, Meil' armonS
andamast; Cuin uscon tunnoll' taiwan. Lahjoitta
loppuun ast! Amen.

CahdexaZ Wirsi.
lösa edespannan/ euinga Lepopckwät näi^
nä wijmelsina aicoina enimmaldä osalda lhmlsistä
waarinkäytetän caickinaisisa syuneisa, ynnä wäroi-
tuxen catumuxeen ja kaändymiseen HERran

tygö, lchn cauwan cuin tämä armon aica
wielä Wsä on.

W. c. Ah! mik' ombi elom t351l lt.
HENra alusa, Loi mailman womasa,

Cuuden Päiwän phrisa, Oli töidens toi-
2. Nijn Hän lepais Työstänsä, Seitzemännell'paiwälla, longa Lepo-päiwaxi/ Asett' meille

Maxi.
"

3-lost'



lost' on caikill kässetty, Muistamahan mää-
rätty, Ett' tain Päiwän pyhitäm, Töistä itzem
eritäm.

4- Tämä Kästy Laisi, Muitten Kaffyin seasa;
Annettihin Nuorella Pauhinalla suurella.

s. lioca seisto wahw'.tia. Pysyy myöskin luja-
na. Loppuun asti mailman, Tllluon HENran
Suurimman.
.

6. On sijs aicomiseni, Tällä eräll' mieleni,
tzdcs panna ahkerast-, HERran Armyst nwarast.
, 7. Cuinaa mailma-'' käytetän. Lepo - päiwät
wietetan, Näillä aiwoil wijmeisill', Päiwlll myös-
kin surulsill.

8. Päiwä tai nyt wietetän, Mottomild pi-
detän,' "Synum pahan lewolla, Ni/u myös n,e-
noll turhalla. .

9. Lepo-päiwä turmellaan, Ia myös ylön-,
catzotan, Cosc' he mielesi ylpiäst, Papast fisustilkiäst

»o. Itzens pojcs pitäwcit. Juuri aiwan elä-
mät, Kircko, cocourista, HENmn Sanau Cuu-
losta.

ii. Jos he Kirckoon tulewat, Siellä Sanaa
cuulewat' Nijn he perät' mickuwat, Makiaan
uneen unduwat.

t2. Unen tain sijn lähetta, Ihmisten paull' lsn«
nättä; Satan, wiecas cawala, Synnin ilkiäll'
tawalla. -

13. Wiela töillä Mkisill', Mareilla syndisill', Päi-
wäll' tällä eletän, Sabbathia, wietetän.

14. Caickmaisell' pahudel!'. Julki hawyttömy-
dell', Maalla nijn mpus Caupungeis, Eletän ain
syntiin teis,

Is. Näy-



is. Rayhatan fa pmchatan, Wi/nast, Oluest
suowutan, Tappeluxift' kerscatan, Capinoista i-
loilan.

16. Moni watzaans palwele, Ensingan ei tot<
tcle, Murhett' Ma Sielustans; Culkeis cuolloon
cohdastans.

17. Wiela momll' tawoilla, Sabbath' culuu
matcoilia; Jotta lykät' mcchdaisit, Päiwix muivi
taidaisit.

iB. Juhla wastan oletan. Että myöskin wie-
tetan, Hlwoll', tantzeill', pauhinäll'; luomingei-sa rnvbinall'.

19. Mitä wihdoin tullene, Tämän päälle selft
ranne; Mum', cuin HERran rangaistus, Häwi>
tyxen cauhistlls.

20. Huorudesa maatahan. Synnin canffa lie«
hutan ,

tcpu - paiwN surkiast , Jumi aiwa»
angarast.

21. Coreus suuri saädytöin,'Waatteis prameus
mieleckin, Paas ja-jalwois tai, Sielu»ruumin kijni sai.

22. Miehet ynnä Mainioin cans, SorkehMsarwillans, Taiwan lapitz' puhcaise, HENranwihan ansaitze.
23. Wieras-pidot ilkiat myös, Estex owatHEr-ran wös; Sielun mailmas pWwät, lEsuxest'poiswetäwat. '

24< Ystawain can§ hyrritan, Lepo-päiwin pyö-
ritän, Hercuin ruocain toimesa/'Wleras-pitoitt
poimesa. :

25. Paras osa tuhlatan, lEsus ristinnMitan:locapaiwä synneillä, PMll' häijyll' mielellä.

26. Wie-



26. Wielä Kortti-leikillä, Paneluxen kielit,
lä, Äica Juhlan hucatan; Sielu myöökm mur-
hatan.

27. Ruumis eorsast muocatan, Tundo cowast'loucatan, Waalteill' ylönpaldisill, Culda Rengaill
hohtawill'

28. Catz' nain suur' on puuttumus, Aicain näi-
den paatumus; Christittyiden seasy, Menon turhantvoimasa.

29. Näiden tähden Helwetis, Pirut waiwois
suurimmis; Nu»fto Juhla pitanxt. Ilossansawiettawät.

30. Ah! jo sijs nyt afatel', Slämatäs coettel'
Jos on synneis eletty, Aicas waärin käy-
tetty.

31. Käänny pian HCRran tygö
ainoastans; Että Hän >ua säästäisi, Synneisläs
pöispaästäisi.

32. Nucoil', ett'wiel'catzchdais, Sirun paäl-
les armahdais. Ennen cuins taäld' wieriät, Syn-
neisas pois eriät.

3'. lEsus mielen walaiscon, Tunnon myös he-
rattakön; Tätä HENrald anoman, HENras ai-
na pysymän.

9, Wpiais Wirsi.
Vhden armo-etziwäisen sielun alinomainen huocaus,

caswamiftsta almvsa.
W. c. INsus Vstaw»» «» paras «.

ldäst Tähden cautta Wijsat Miehet
WM johdatti; Pimeydest tahdoi auna, Poicans

vmaisuderi, Pacanat cuin ollt ollet, Har-
haill' teillH synneis cuollet Nain las HERran ar-
mosta, Merck» nahdan luuresta.

2. Mut-



2. Mutta wielä kirckamb' walo, Heille sitten
annettin, Costa HERran Hengi jalo, WielH
RamatUstatin tahdoi tehdä: Heidän
pitä saaman siis Cuniygasta caunist nähdä Beth-lehemin caupungis.

z. Mutta wihdoin Aamu lähti, Ilvll' loisti sy-
dämes Costa heidän matcans ehti, lEsust wähäist
etzies, Hänen loosit, Culdaa annoit, Pyhä San-
wu lahjoitit, Mirhami myös edescannoit, Cumar-
telien palwelit<

4- Catz' nain sielut zohdatetan, Wahast walostsuurembaan; Ufcon elo caswatetan, Costa haluun
hanahan, Rucouxis sydän s»tty, Walwowainelt
het,gefa Sanan rackaudes kytty, Wirwotta nijn
itzenla.

5. lEsus ombi istuttanut, Yrtifarhan sielufan;
Sinne armons merkin pannut, long ei pidä ca-
toman, Waan ett'alat'wiherzöitzis, Nljucuin
Taiwan Paradis, Sinun peräs ilawöitzts, Me-
nois catomatlomis.

6. Elon Aunng', lEsu! paista, Anna sieluunsuloisesi; Ett' se heico usco maista Sais sijt elon
audimest, Taiwallisch riemun West, Hengellisell'
caidall' tiell', Ah! Ah! ZEsu armon merest Ann'nmn elon wetta wiel.

7. Ohdacket sä pojes rewi, Minun sielun krydi-
maas, Ettei ne sais lawiald lewi, Häkäytta plan-
tuitas; Epauscon rajuilma, Poista lEsu laupias,
Että näkis uscoy silmä Sejästyren paistesas.

8. Elon puu ann' minus olla, Sinus candahedelmä, loc' ei täällä tuscan alla, Sinust olisluopuma; Waan M alat tzens nojais, HER-B raan,



raan, heickoin Holsojaan, loca sielun silmät awais
Taiwan menoi tutkiman.

9. Auta ettei uscold catois Walo, jong hän si-
nuld saa, Waan wiel edespaingin wesois, Cucoi-
stuxell caunilla; loca HERran elon aican, Sei-
sois täysis hedelmis, Jona sielu cunnian palcan,
Saapi uudes elämäs.

in. Nackauden callis caswoin, Ombi taiwan
luonnojia, Suloinen ja wertam«toin, Omqisuttens
puolesta: Sill sen woima läpitz käypi, Coco sielun
sydämen, longa ufcos käsittäpi, Catuwainm syn-
dinen.

ii. Aut' ett' sanas laiho pelloll, Toiwos hedel-
mvitzisin: Ia myös suuren Luojan pelwvll, Hy-
wis töisä casiraisin, Sinun woimas ylös nosta,
Sielus turwan autuan, Isowaiselle myös cohta,
Anda elon ihanan.

,2. Karsimisen callis mehu, Ann' ain luyty mi-
Ett' sen woima racas lEsu, Mahdais olla

sielusa, Surulsella murhen hetkell, Niin myös ri-
stin cuorman all', Kärsimys woi raickMketl, An-
da cunnian lumalall.

13. Ann' wanhurscauden ide, Sia saada tyko-
nan, Sill se on mun sielun side,, Caiken elincsu-
ttnan, loca sinun kästys tiellä, Minua johdattapi
wiel, Elaisani surun Six ett' mjtta saa-
nen siel.

14. Pyhyden myös cucka caunis, Caunistacon
sieluisen, Ett se alat ous walmis, HENran cun-
nian suloiseen, Ann' sen esimacu maista, Cuin mull
tuo terweyden, Ett st mahdais pojespoista. Tämän
<lon turhuden.

15. Wielä Pyhä Henges'jalo, Wirwvttacon
sydämen, Ctt ft callis armon walo, Paistais m«-

nun



mm mieleen, Täsi' el mattm'mitan tiedä, G
t>M tunne lEsnsta, Waan ain pyytä jalcaus wie-
dä; Sille tie! cuin cadotta.

16. Coft mä täällä armon afas,' Nimenin esi-,
wmlsa, Nalltin sinun laupiat lahjas, Matmmie-
sien seurasa, Niin suo wihdom, täydeliisest, Coscanpääsen pahc.ld sääld, Rawitta siel taiwMsest, He-
lumalda ijaiselö.

Rpmmenes Virsi.
Cancm SaUlran. Haibin tullcsta W!crafia

lEsmejta.
.

Wl c> Vcuracynd iloine, :c.
crimga suloisest. Se Pyhä Johannes,'

Evangclista suuri Canaan Häistä juuri
Kirjoitta Suloisista Cutzutmsi' Wiera-

hisia.
2. Ett' Köyhä Mäkisiin, Se Aww Pari

«ijn Cutzuit ZEsuxen häihin, Ia Hänen racksn
Aicms, Opetuslapset nöyrät. Myös pitoon pyyt-
tin köyhät.

3. Iv ennen mcaisin, Muistit sen tehdä m,in
Ett' Nechy Maria Am' Caick HCRwn seuraWaki, Hää huoneli' ilor' suurex Saiwtan co-'
coon tllllex.

4. Siellä ,'tz lEsus myös, Näytt' sumen ihmc-lyöns, Sen ensimmäisen merkin, Cum Lihans
päiwin leki, Täs mailmas ludan maalla, Sijn,
ptwlirMwän alla.

s. Näin tunnus
Cuin Häihin sisä» tuli, Eosc'' ennen cHuts oli,'
Woimallans corkiall' aiwan, Mlmtt' Wimax'
Weyen halwan.

B 2 6. Hän



6. Hän Huomen, lahsoa Nisll eaikill lahioit-
ta, Culn Hänen pitoins o«a, Sydämesi mm,
fa totta, Ia rucouren cuule, Haa-Wierax hcils
le tule.

7. Tall' Esimerkillä Tiet' anda selwällä:
Ett' Hän on nijden Vlkä Cuin henges Häirä
piia Cans ikäwöitzee, halaa, Ia Måns ty-
gö palaa.

8. Sen Vlka corkia, Hää- waaiteill' uusil-la Puetta iloll' suurell', Uscoli' ja rackaudcl!'.Ia anda uudet Waatteet, Ne Hengen Sota-
aseet»

9. O! ios jo tanäpan, Henges mun henge-san, Todistais sydämmesän / Ett' lEsus on mun
Man: Ia ol'sm wacuutettu Etl' olen armoi-
ietlu.

ia. Ett' Hengen Pitoihin / Armosta tulisin;
Ia Wawäx ftn HERran, loca mun Lunast'
kerran Synnin orjuden alda, Ia tieldä la-
wmlda.

n. Paäsisim Tckwahan Hää-Saliin Cor-
kiaan; Cus' Cruunu, Maatiet callit On usco-
waisill' w.ilmit. NijU' walmistetut owat lotc'
woitit Hengen-sodas.

12. long' edest' loppumat', Mallem lacka-
mat', Weisatcam ilo-wirsi, Ett' meitä Häi-
bins siirsi, Ia Kihlais Morsiamexens, Ijäisex
Awio^-ens.
. '3. Me uutta Wirttä sitt', lot' ei tääll' ka-

sitet', Weisat' saam' Pyhäin cantza Taiwaisa
Isän maasa, long'edest'lEsust'Kijtäm', Iaitzem Häneen lijtäm.



3w'toistakMMMe2 wlrsi.
Apostolin Pyhän PawM Käändymistsi.

W. c. 3?x Ihmine» synnis maannut «.

<?IQ lEsu Chlist: enin pelätit Pawalin tiellä:
Ah! käännä meit, Tanll' armon ajasa wie>
la, Cuin olem pois poicken autuden tieldä,

Walaise meit, Sun Henges awulla wiela.
2. Herätä meit: Awa ymwärroremme illmät;

.Ett' autudex Käyttäisim nämät armon paiwat Iapääsisin! synnin ja satanan paulast. O Wapah-
taja! Pclast' mtit' helwetin haudast.

3. Racas Isa! Sun armos me'c' saawuttH
pyytä. Pyhä Henges Sydämmisäm colcutta,
Huuta; Tuhlaja Poica helwetin suo,
'fta: Niin Isäs sun armost Tahto wiel' wä-
staan ottta.

4. Taidon Hengi Walals se suliettu sydän,
M! Racas Isä, Sitä Suld' nöyrodes pyy-
dän, longa halu Pahudest v,,lapi »vielä Cuin
Saulnxen, Culkeisans Damascun tiellä.

5. Pyhä Tuli! Lange tanil päÄemme alas Ett
Sana HERran Hedelmän aicanans cannais Ar-

, most auta Ett' murhedin mieles /älken Eaikest pa-
ha» Tulisista nuolista selken.

6. Wastuudesta Syndyy on lEsuren nenwo:Sijs nyt herä, Cosc sull on tarjona armo;Niin HEr-ra pois poista wiel syngiän sumun Ia armostansanda sull autuden halun.
7. Laupias Isä! mcil armos lisä fa laina, Pel-

coos pyhään meit kaän ja totuteen aina. EttH,-
walin cans.palan pahoilda teildän Nijn wiffist fi>«un O lEsu! ilollg löydän.

Bs 8. T-



3. E!'m.n lie ?'a ä?!MN lähde, Mek
iti G

v'D!'n.,< Ani wo<mnn? näyttä Sen »vir-
w<u't!s >? 'u'''in iiolla täyttä.

s>. s>' ,'''mi "'?it' Ett pak n"n aanda
fm"v t!,lcsst! Eng' m? st's mahda juosta. Ia ta«
nävän synn'' unesta nosta.

12. Isin. HERral Mit alati muisti, Waick
cmteng wiel orinoibis ota, Sinun teil-

Me tihdon-itzemme inda, Wchdoiu taiwas'
Suo.cunnian Cruunua canda! Amen.

Cuoleman mnistuturesta erittäin Kyntilän
Paiwana.

W. e. Aamulla jeisom warhain lt.

TMNscosa suuri Sangar, Tonvosa wahwa mmr';
Simeon mies oli ang^r, Christuxey perän
luur; Hau hengest palawast, lEsusta su-

leileman, Kijruhta harmhast.
2. Hau sydamestans laula, Clwleman woitosa,

HM lEsuxen caula, llconsa loistosa; Hau ru,
courella, lEsusta Ruhtinasta, Cohtapi stwsiolla.

i?. Caftu niin uscou silulä, Wiel näke lEsuxen,
Ehls wä!is sienin härmä, Sen saatta murheften,
Ge myrffy colM suur, Cuin sielu nijn cauMa,
Cc.to cuin sumu juur.

'4. Cuollo on cauhian nuolen, Cuin jalo louhi-
mies, Amhunut sielun vuolen, Cosc waels synnin
ties! Woi; M2»i jarsetöin, Cuin ajas armon hyl-
jäis, O» nyt juur' tyilvvtoi^



s. Ei muistan ajan siw«s, Cuing kiljupi kipiast,
Helwetin pijnan kiwus, Walittapi waikiast: Ah fHalo calwawa, Cuin helwetift! hera; Eik' coscan
taucoa.

6. Maan itscowainen sielu, On ilos suuresa,
Eik' pslka cliollon melu,. Chnstuven helmasa; Han
suloiseft nucku. Ett' paasi synnin paulasi Jos pa-
hat cnick hucku.

7. Ei cuollo wahingoita, lEsusta sttlrawaist/Ei se mizös pelwoll woita, Uscofii pysywaift; j.ldesa
mielesH, Toiwo ei wäsy/ suutu, Tain mailman
hadisä.

,8. Usco ombi se walo. Ia toiws ankuri, loN'
HENran Hengi jalo, Perusta sieluni, Cuin pel-
won hajoitta, Ei cuollo eikä helwett', HHllda woi
cadotta.

9-lEsu sun Weres eallis, Cuin wuotiristin päal,
Edestan vlcon walmis; Itze myös cuolion sääli,
Mua aina johdata, Ijaisen tywennehen, Minua
sijs taluta.

lo.Nll' anna cuollonsulmanMun uscon sammutta,
Eik wihollisen surman, Mun toiwon cadotta. Sä
maahan cukistit, Helwetin julmatwaiwat, loistas
mun wapahdit.

ii. lEsul/pysy mielesän, Cosc cuollo ahdista.
Asu ain ftdammesän, Lampuni walmista, Niin
cuolen iloisesi, Nucun täst surun larost, Hawoihissuloisesi.

». Nacas lEsu Sulhaisen, Wahwist nytelai-san, Sylijs sulje fieluisen, Wihdoin taald' lal)teisan,
Nijn Sulle wirren siel, Laulan uuden iloisen, Cng'
kijtost coscay kieli'.



Colmastsistakymmenes Wirsi.
Johannes Kastajan Psiwän

Wirsi. »

W. e. Nyt caicki Christityt iloltcat ,c.

M3vt cuulu ilon sanoma, Johannes Castaja
HW caunis, Jymisi jalomd' caickia: On Mins<ss"B cohdus walmis: lEsuren oma Orpana,
Corwesa saarnais corkia / Parannuxen castett'baunist.

2. Lhristuxel tietä walmista, lost mvuda sata
wnottg, Ennen ennusti Esaia, Nijn tapohduimyös
totta, ludeas Saarnajan caju; Monelle elämän
haju, lotc uscoit hänen sauans.

3. Tall' tawall' tie walmijtetan, Me§ial tule-
walle, Tasaiset polgut cms tehdätt, Eri, maas
Jumalalle: Caicki laxot corgotetan, Wuoret cuc»
kulat aletan, Colj<lt myös silitetän. Es. 4c>: 4.

4. Sijs riendäkamme myös meitäm, Anda-
maan suut' Poialle, Ain walmistain svdämmi-
täm, Ettem huckuisi tiellä: Hänen wihans fyt-
ty pian, Nijtä wastahan ainian, lotc ei HäneenAstalla. Psalm.2:i2.

s. Cuitengin monda löytän taall', lotc' wl-
lboittawat Hänen, Ia culwvat ain lawiall' tiell',
loca wie cadotureen (*). Ei cadotustans ha-
waitze M' waraansa huomaitze; Sill owat pimi-
tetyt. (").

6. long' ylitz' itke lEsus Christ, Johannes
walittapi: E«' synnin walda ihmisis, Ain ylitä-
den saapi; Ei satu sanat sieluihin: Sentäbden
wermtaan kiwijn, Sencaldaiset sydämet. Luc.B»z.

7. Et-

Match. 7:15. (") IIOH. 2:«.



7. Ettei ol' ulco oikia, Semän-eadotus seura /

Heil elämä on sokia, longMden Jalopeura)
HeKvetis heitä raatele, Cosc HERra heitä heitte-
le, Wihansa tulen teurax.

8. Sentähden itke, watitta , Tunnusta, tule
totta, Ettei ann' itzcns fowitta, Täll autuun pai-
wäll eohta: Mailma Jumalansa cans; Waan
maca ain la syndins rabgan päällä.

9. Ah Sinä! MRra lEsu Christ, Ar-
mahda heidän päällens, Kirwota heit' Piru«
juonist, Ett' jo malttaisit mielens. Ia käännyisst
pois pahald ticld, Ia Mlsit autuun polgul wiel",
Ibc' elämähän wiepi.

ic». Tai on mun lmocauxem, Jona' lähetän
Sun tygös, Ia rucouxeni, Ann tulla
eorwijs ylös! Ah tule! Sinun armofas, Ennen
cuins tulet wihasas. Ah! älä meitä hucut. Amen.

Mirff.
Suwi-eli Mchu e Marian Päiwan WIH

W. c< Io jsntu armas a,c«l, «.

GA' millä Hasiuxell, Nnt slluris joucoisa.: Cuc-
casset wiheMjze, Monesa Laxosa, Sen,

WvV tähden känsenneksan, Laxoil ja
Niituilla wiherjöi!!ä, Mäiliä ia tuckuloil.

2- Nait Cuckait silmailemas, Cuin cuollun»'
oluvat, Ia Laihot cstzelemas, loist ilo syndyy
maas, C<ms Lel>tei lembehita, Cuin Nurmishawise, Nisn Ruohoi, Rsocoi'^muita, Cuinlbyttän MetzjsH.

3. Not nähdä saawat caicki, Suwen sen su,
loisen, Cuin HERran armost ratki, Sääty o»
Mäisen: Nyt Linnut ilo Wisertäin wei,
sawat, Ia iloisella kielen, LuoMns ylistätyat.

Bs 4-Nyt



4. N')t Madot Maasta wirco,' Ia Cala leikihe,
Cuin wesis culke wilcko, Täst caicki hawaihe. Luo-
lan wäkcwän Käden, Cuin caicki tehdä woi, Njat
Viuutlawan nähdän, Cosc Suwen meille toi.

5. Ilmalla ihanalla, Metzis pedot peurat, Cunman
Taiwan HErmlla, Tawallans
kchoittawat, Sit' sama tekemän, Meil esimerkixowat,
HENra eunnioitzeman,

6. loc' aja Aurmgonsa Melt cohden culkemacm,
Ia hänen paistellanfa,, Maat', Mert' walalstmaan.
Jolla Pilwet sulatta, Lambywix
Kt, tuiscut muutta, Ilmoixi ihanix.

7. Tast' maa ja mander caicki. Täyn ombi ole-
wa, Hedelmit calleit juM,Riesca jaHunaja, Puist,
Ruohoist, Cuckaisista, Wuotavi runsasta, Metc',
Wijna, makiata; Oljoa suloista.

8. Mettiset meidän Maasa, Touco toiwottawat,
Parahisa paicoisti, Aanelläns huutamat: Lähd' ulos
toucollasi, Ot' wami ajasta, Ettes sä unhodajsi
'Sun työläs Kesäistä.

9. Nyt kaändakam sljs meitam, Tall' SuweV' su-
loiftll', Ia ajatelcamm' teitamm', Jos olemm' kmi-
stennell', Elämän Puuta lEsust, Uftos catzeleman,
Pois synnin codost curjast. Ia tiestä mailman.

10. Sen wähan foucon seuraan, Cuin Suwee sil-
loista, Etzipi edes HsNran, Ylhälla Taiwasa; Cus'
Suwi seisowainen, Ia Kedot caunimmat, Cus'ilo
ihanainen Löytyne lackamat

n. Siell' Armo-Wirrat owat, Koffet pauha-
Mt, Aurmgo kircas alat, Ia Tähdet paistamat/
Siel' Oliy-woide walmis, Niille on olewa, Cuin
elit M' mailmas, Muches ja surusa.

12. Ne



,2. Ne walvaat, raitit HENra 5 Hecumall'
winvotta, Elämän Leiwal), Wimall', Heit' ijäs-
-5 Mutt' ne cuin täällä olit, Sonneis su-
ruttomat, Nijt' Piru ijat' Mwle, Helwetis tau-
comat.

13. Ah! HERra ala wieli, Me't' M lal,
wcn , all', Syndeihin shwiin taalla, Ijäisest'
niacamaan, Ia älä pmes carli, Meit' cuiwij
oria, Waan Elon Puuhmi warfi Istut' ja
jlllirita.

14. Nptt tälli Ichlalr la Mehu-
Maria»', Imir'Kesän sndän päiväll'. Ia elin,
cautcnam: HERr a "e He'7qe« tuocam, Ucom-
me hedelmät, la, ICsuM ain olcaiu/ Qz'stt juur'
kimdmt.

is. "ie o',? Piuit hedelmättö-
mät, lotc' kirwes km-an caata, Ia wijle wij-
pymät, Nisn, wibduin pahaan paickaan, Hclwet,
ti'n W>etäan, iCus' tuli poltta;!wmcka Ei culut
cuitengan.

,6. Mutt' ne emn isäist Suwee, Toiwowat
todella, Ia hedekflät ne uudet, Candawat cas,
wolla , Suwen saawat suloisen , Taiwahan
Salisa, N-in myös ilon ijWn, loc' ei> lopu
cofcan. A.»'c>?.

wijdeswisiakymmenes Wirst,
Pyhäin Engelein/ eli Michaelin Päiwän

Wirsi.
W. c. V -HTRra cmn caick olet luonne, ,c.

(3M: HERra Jumal, Pyhä, Suun Woimas,
AA Engelein Sodal, Pnä Ruhtinan suomas,

Sen Wmmäistn, Michaelin «autta, Meit'
tahdoit autta.

».Euifi



Cuin sulma Hengi Pimeyden Sangar Melt
puoleens angä, lulmudesans angar, N»n Si-
«un Poicas Sota HTRra Suuri, Kay/ edes
juuri.

3. Täs caicki Taiwan ne ulmat,
Engelit. wagat Myöskin wlpaal owat, lotc'
ISÄ Taiwan L.gioimun laina, Omillens
<lina.

4. Ne Pyhät Wartiat, niin 0-
lvat, Ett' paxut muurit, Ia mnös kiwet co,
wat, He läpitz' culke, Ettei sulke Se
Diru ilke.
'

5. Engelit Pyhät Owat cantza nöyrät, Ettei
He hape, Piirittää myss köyhät, Waniollans
wagal, pienet, He edcswiene.

6. Cuin earwns Sauwu, Careottipi cau-
was, Linduifet pienet, Ett' pois lendää lau«
lnas, Kyhkyläiset wagat, parat, Sill'
vwat arat.

7. Sundein sumusi' Niettahasta niwan, E>
läman Wartiat, Engelit s,a waiwan; Riwo«
ja puheit, Cowin cauhistuwat, Ia murhet-
tuwat.

8. Nvt tällä aiall', Engelitten luhlöll',
suoramme Kiitos, Laupialle Luoiall', Ett*
Armostansa Engelit on luonut, Wartiaxeuun'
suonut.

9. Cuin hamast' kehdosi', Coeo elinaicamm',
Meit' candan' owat, Kasisansä aiwan, Cai<
kilda nijlda Warjellet meit'wagast, Cuin waj-
noopahast.

»o. Engelit Pyhät Lazaruven weiwat / Cosc'
muchey laM, Päätti nämat päiwat, Nijn he

myös



myös caickein, Uscowaisten Sielut, Taiwase»
wowat.

11. Ijaistä Juhla, Abrahamin helman, Wiet-
tämä» wiewäc, Tulewan mailman, Cnsa he
sitten, Ilou' weisaa Wirren, Caritzall' uu-
den.

Cuudestoistakymmenes wirsi.
Pyhäin Miesten Ptliwiln Wirfi.

W. t. 2lule Christitl Christiestä ,c.

HERra! Corktudcs, Cherubim ja Se-
rapbim, Sunik' Wcisa Taiwaas Udes,
Pyhät, Autuat caickikin,

caikist' tasr, Laula täydest' sydämest, Caritzan sen
HERran edes, Seisoo, WalkeiL' Waatteill',
phdes.

2. Puetetut Palmut Käsis, Zlänell' heljäll'
huutamat, Cajwoillc::s Istuimen edes, Lange-
wat täs Wanhimmat, Ncljäcolmalrkymmendä,
CalckiwaldiM tykönä. Heittä Cruununs HER-
ran eteen, longa jouduit caunijn käteen.

z. Niille palcka paras pannan, Cuin on tääl-
lä tottunet, .Heiltä toiwons HERran huomaan,
Kiusimxet woittanet, Caritzan jum' Weresä,
Walk,.?x pesnct itzensä, Tunnollensa lewon
lumalisest «tzens käyttan.

4. Silloin Autuus alcuns saapi, Cosca lEsus
colcutta, Syndisen sydämen caappi, Niin ett' suu-
sta cajahta: Hywä Isä! minu aut', Poicas pij-
nau cuollon cautt', Sydämeni pyhit' wlelä, Ett'
fa asu saisi siellä.

5. Anna autuas pyhä halu, Zkswöitä lEsusia,
Että Taiwan sl»uri calU/ Saattais minu kijrusta,
Mailma ulönandaman, HERrall tunnia canda-.



mm, Pofes päästä pahasi' Mä, Tästä elosi'ilkiäsiä.
b. Pyhillä on sydän Pyhä, Jumalala ilo suur',

Olis heill' myös nneli hy,va, lolm lyndins tun-
do,on mur, Tulis WcKet, Sisaret, Ivtc' on Ca-
stcs yhdisiett', Chßnxchen Whnapulihun, Walck'
heist' moni pahoin puhu.

7. Pyhä Isa.' HERm Jumal', Pyhit" Py,
Hall' Hengcl-a. Ccucki ne, cuin Pozcas omali'.
Ostetut vn Wemln, Saara, meitä armollas,
Sieluil amuuu' hawna , Enneng' costs cowall'.
womall', HeKvettihm cama lvoimali'.

8. lEiu! sieldä ulos waannä, Tällä annoi
a''ali' wie.', ne plwles käännä, lotc'
on lammlla Että ilon, riemun tai», Canha
Pyhäin Propherain, Saawutan Engelein scuras,

Pyhas jnajas.

U)irsi.

Msilman häwituxcst Chnsiuxcn Duomion

W. c. Is aiw«ll läsnä «ua on «.

MVDoi! wijmeist' paiwä tulema, lost' lEsusAMH waroittapi, Dnomio o!> angar' olema /

Jota Hän walittapi; Ah l. edelpäin jo
«auhista, Ett'hlltyuisus suur' ahdista, Nyt lu--
malattomita.

' 2. O! lEsu! wahmisia, Walwoma»
aiall' tällä, Hawltyxen tufta hirmuisia Al' ann'
tull' lastes päälle, Kyll' mail;n' jo poi3 wali-
stu, Ia tnchudesans callistu; luur' ilman lu,,
malata.

3. Ah!



3. Ah! euing' syndiset si/rtäisit, Sen Suuren
HENran Duomion, Ett' he M tawall' wälttäi-
sit, Helwetin cauhian muodon; Sill' he huckuwat
itcu Cuin Christus tahto heit' lugull', Wij<
meisell' paiwätlänsä.

4. Pilckajat maan 10 lrstan ela>
mäns canha, lotc' Dusmio päiwän kieldäwät>
Määrällä oMansa; Usco maasta pois. fammu-
pi. Ia hawityst' awistapi, Wijmmeisell' peri-
cadoll'. >

f. Sentähden IE SU! kijruta. Auttamaan
Walituitas, Suo heidän iloll' nemuta, luli,
stain Rackauttas. He Woiton Wirttä weisa-
wat, Cosc' häijyt, ilkiät huckuwat, Sun wihas
Duomiosta.

6. Hawitys maata ahdista, Cose' Aurmg' was
lons sulke, Cuun muoto si)ndist cauhista, Cuin
Duomion eteen culke; Suru nyt Sielut tayt-
<api. Ia Sanan todex' näyttäpi, lot' ei usco-
net täällä.

7- Vasuna Käskyn andawa, On cuolluille
kewä, Haudoill' caiaus tulewa, Saamamaan
cvcous , päiwää : Nijn maan perustus tärise,
Syndifien sydän wärise, Duomarin Hurscan
edes.

8. Mihing' siis raucka packopi? Cuin
tules hucku; Wuoret heidestä lahopi, Joiden
all' soisi nucku; Caick' aica on pois culkenut.Ia Sielun ulos sulkenut, Jumalan Armon
tijtost'.

9. Nyt sl)dä.i kiwust lykyttä, Cosc' ttäke
cuohun, long' synnin myrsty Motta, Am<
mowan si)M suuhun; Toiwo peräti hl»ck!,pi,

Cosc



Cost' mailm' tules eulupi , Johon he itzens
luotit.
' ia. Helwett' sums lawiald' ammotta, Tuli-
sell lärwen kiehull', Duvnmtuin perään tawoit-
ta, Hinnuife!!' pauhun liehuli'; Tai cuuma syö-
pu tulisen Sielun, ruumin, ett' ytimen, Lapitz

la hohta.
.

ii. Jo fiel»' caick' waiwat yhdistyi, Helwetin
kiwun poudas, KM tyhmistoi
Cuin owat cuollon haudas; Suu huuta aä<
«ell', kipiäll'/ WaMta mielell' kijndiäll', Hclwetl»
cauhias waiwas.

12. Waan huuto täällä turha on) Cus tu-
H ijät' pauha. Ei Armo jälken Duomion,
Saarna Helwetis rauha; Sill' parannus se
catois töäll', lonZ' he hyljaisit ajan säall', Syli,
disell' elämälians

iz. Woi! lEsu anna ymmärrys, Palata a-
jas wielä. Ennen cuin cato herätys, Helwelin
reunan tiM; Elo euiwn k>jrul)taw pois, Ia
nilncuin Lmdu lendäin tois Ijaisen turmel-
luxen^

l4. Aut' tutut, tundemattomat, Syndim-
p,e catumahan / Wedä myös ne haluttomat,
Karaisin catzomahan, Ennen cuin Dnomio Hu-
«utm, In Helwetin suo waiwutta, Surkiaan
itcun waiwaan. Amen.

Cahdexastoistakymmenes Wirsi.
Maan Hedelmästä.

W. t. <v! Haupias HiLßra I«mala lc.
Mm, HERra Jumala: Mit srmos

HM muista täällä, Sun Ichias witzoillas,
»M Meild pojes ota wielä/ Woi HERra pa-

hat



hnt teevmme, Sen kyllä owat ansainnet, Etz nql-
M' witzaat rastasi.

2. SäLaIMS Pyhät pojes meild, Otatkyll' «nsiom
Men, Ia sanot: Lahjat määrin helld, Saadannyt
annan nälkä; N'jnpiexen minä ihmisij, Nijt'häi-
jy»', pahanelkisij', Cmn ei mun Wihaan pelkä.

3. Jumal' on «llut Laupias, Mut' syndijitH
cohtaan. Me nautim Hänen Lahiojans, Määrin
tahtoans wastan, luur ylönpaldisudeja. Tur-
mellet mrhis hercuift, Cohtullisuden laitan'.

4. Ah! älä cutteng' HERra meit, Wiel' po-
jeshyhä perät', Ett' Dlem käynet synnin teit'. Ehdolla
monet erät; Eng' ole Sinua k-jttänet, Waail
pahaa tapaa pitänet, Mailman juoxun Men.

s. Juhlat, jaLepo -päiwamme, Suli' harimx' hir-muiseri, luur' ilkiäst' täällä käytämme, Watzslle
palweluxexi, Caupungeis, niulcuinKylisä, Herrois
jaAlammaisisa, loffwaikiast'walittanem.

6. Sentähden HERra Jumala!, Hän LahjanS
meild'pois otta, laLeipa-Corin corotta, Syn-deime
tähden, totta, Hän wihas meitä rangaise, Kyll' outo
tyv se Hänelle, Ombi jot'työläst teke.

?. Hän ylönmielin curltta, Meit' köyhydessja näl-
jäll', Ia mastoin Tahtons pacotta, Meit' cchdlftuxell'monel!', Sill" kyllä nähdä taidamme. Ett' nijncum
Isä witzanne, Pliutoxill' caickinaisill'.

8. Ah! anna andex cuitengin, Meill'armosi'hn-
dim' monet, Suo hywat Ilmat wihdoinkin; Ett' cas-wais Ruohot, Iywät; Sinun armostas runsahast.Ettei meild'puutuis loppun ast, Siunaus suuri taiwast.

9. Ihmisill', että Eiaimill', Ia Llwdu.ll'myöskin muille, Ilmas ja Wesis Muwi'.!'SunKates meille, Suo tarpeen,' aina Armo,
sta, Ol' Laupias, euins alusta. Olit ja py-
syt W. . C iy.long



,o.long' edest'Sinull'Cunnia, Tapahtu
da caikild', Ia Kijtos nöyrä, corkia Lapsild ja Ime-,
näisild', Me ajatuxill' muistacam, Cuing' Linnut alia
Taiwahan, Wisertäin HERraa kiittää.

n. Me ihmiset, Caunistet' Tai-
doll', lärietl', A>kämme olco hitaiset, Kijtniin
Hand' Päiwall, Iöllä; Jos sen nyt tehdä tah-
domme. Ett' alat'. HENraa etzimme, Nijn ei
melld' mitään puutu. Amen.

IchdexästoistakymmeneZ Mirsi.
Jymisen Tertveydest^.

W. e. Ioll« rssicig ruumis :c.
meistä muistane. Aina HERra kiitta,

Callis arwos pitäne, Hänen Armons sijtä,
Ett' on terwet jäsenet. Pää, ja Kädet,

Muut'myös ruumin tarpehet. Sydän,
Silmät, Convat.

2. Moni k»l!a nautinne, Itzellensa pahav, Oin
ja Paiwin käyttäne, Sielullensa waarax, Himois,
haluis hnmuisis. Luojan lahjat suuret; Josta mei,
sä syndisis, Casiva pahat juuret.

z. Eikös meidän ajatella, Aina tulis sitä, Että
Lugunlasculla, Tili tehdä pitä: Cuinga callis Ter-
we»s, Ia Muut ruumin edut, lotc' soi HENran
hywyys, Käytetyx on tullut.
'4. Muista sijs o! surutöin, loca ttrwet raajas:
Käytät nijncuin puoletoin, Svnmn tyvsä pahas.
Että HERra witzallans, Kerran sinun caata,
gaise wiel wihasäns-, Pane wuotel maata.
. 5. Lacka sijs jo synneistäs, Luojas palwel pyydä,

Alroös sinun raajojas Synnill mahda myyda: Ala
anna wääryden, Astr jasenitäs, Mulltoms coco au-
tuuden, Cftdotat pvisijät.

, 6. Sm^



6, Senta n terwen Msas, HERran tygu kään-ny, N'jn ett sinä cuollesas, Cuolemasa näänny,
Wlhdvui iloon tulet tääw, EnZelnten -
oca siiuin pchald' säatd', Corja ajallansa.
.7. Mutta se cuin uhrapi, Itzens Perkelelle,

Sielunö synnis tchrapi: Ei se Jumalalle, Kelpa';waan pois hellctän, Pcrkelitten teurax, Eusa liekiskeitctän, Duomituiden jeuras.
8. Jos sä näitä tuchsit, Mielcl ajatuxell, HEr-ran tygo kaannyisit, rucsuxell: Ett' wiel

sinu armahdais, Poicas Pijnnn täpden. Eikä si-nu unhodats; Waicks unhcdit Hänen.
9. Näin siln ptta tekemän, Coscas terwen olet.Eitä Shhenast cums cuoiet: Wij-

mein cuolin wuotcllas, Parannus on työläs; El seol sun woimauas, Tehty nijncuins luulet.
10., Lllliloll' muin ltzens on, Atwan surkiast pet-

tan, Culken' luon, Ettei tottel' ketän,
Irtca heitä neuwoit täau", Itzens kijruhtan.au,
Pojcs cadotuxcn tield': Uscoon palasamaan.

Ah! sijs lEsu armahda, Sielu rauckais
paoille, Armos silmill catzahta, Heidän puolens
wiclä: Waicka sinun wihoitit, lullunll' synneillänsä,
Lahjas wäarin käytit myös, Duomior' itzellensa.

12. Weda Wercs woimalla. Heitä lEsu tygös,
Cttä tulsit toimella. Sinun 3lrmos pyyndöön. Ia
s ini wijmein pääsisit, Ilös Taiwan iloon, SMmntietä wälttäisit, loca syöxe cuolloon.

Cahdeskpmmenes U)irsi.
Sairan Ihmisen Walitus - Wirsi.

W. c. Ah! cuingan wairratan lc.

HENra Jumala, Cuin taudit
Sun witzas ulMalla, Lähetät waiwct wo-

C 2 tiet,



«et, Cutzuman oiklaan, Mna paran»bxem,Ett' e-
lon ilkian, Hyljäisin endistn.

2. Ann' catumurella, Sun tygös ahkerulla.
Mielellä uudella. Palajan hartahalla, Lain'
mos lEsu Christ, Ett' waiwat ajaiset, Sull'
cunniax käännyisit. Ia olsit cohtuiset.

3. Muuttuisit sielulle», Hengelle» parannuxer,
Pyhydex tahdolle», Sydammen udistuxes. Ett' li-
han waiwa suur. Ia tauti kiviä, Mull waannyis
ilox juur. O! hvwa Jumala.

4. Ol' waiwois tykönan, O! Lohduttajan ra-
eas, Ann' Armos kipinän, Täs kiwus maistan
rastas. Ett' risti makia. Ia tämä cuormani,
Mull' olis huokia, Cuul lEsu huutoni.

s. Mun surun ilori, Kään murhen riemux suu-
rex: Tulcon jo hyroari, Sun apus lohdutuxer. O!
Racas lEsu Lhrist, Sä paras Läkäri, Te ter-
wer minua itz. Ia wahwist usconi.

6. Mä suurin syndinen, Ia köyhin kerjäläinen,
Sun lapses endinen. Nyt armo chiwäinen, N»t
astun edes täs, Mun suures hädäsan, RucoUen o-
le lä§. Suojele lähteisiin.

7. Ah'auta minua, Tullescuolemantuscan,Cost'
tahto culua, Aican' eik pala coscan, Cosc' ijan-
caickiftus, Paal tahto langeta, Ia ruumin cam-
paus, Sielun cans cauhista.

8. Ah! kirwot minua, Kiusaurej? ja murhest,
Täs hätä tarjona. On sielut suuri mnvast, Sijs
vsot' Annos mull, Ann' sielun sairaus, TM oikein
ilmei tull. Tee sitten pelastus.

9. Jos suot wiel väiwia, Ett' tulen tenvex jäl-
len. Estä etten palaja. Synnin tiell' endisellen,
Waan huojen' cuormani. Ia sielun paranna,
Walajse mieleni, Tiell' oikiall' palata.

10. Mutt



10. Mutt> jos Sun tahlos lie, Et? tauti nwnen
saatta, Nijn Majaas minua wie, Ia Lastes tygö
tuota, Engelis ottacon, Mun Sielun wastchan. Ia
Abrahamin luon, Tallell' toimittacon.

«1. Anna sitt' lewosa mun ruumin maasa maa-
ta, Six ettän ilosa Heran, cosc' tahdot caata.
Maan pijrin päiwänäs. Ia caicki lypetta. Ia
siellä tykönas, läB caicki uudista.

Axicolmattakymmenes wirsi.
KPos-Wirsi ulos seisotun sairauden edestä.

W. c. G! -Hywi I»malq,,e.
HQ lahja! sangen suur'. Ett' HENran Armo kijttä,
AA locamunlaupiastjuur',Tuscasttahdoip ätä;
M>V Ah.' Armias Jumala; Taas Armos minua.Muista ja awullas, Suojele ainian.

2. Ett' oikein taivaisin, Sua witzas edest kijt-
tä. Sen hywin käyttäisin, Ia armos merkin pita.
Jollas täall syndisij, Wedät tiell vikiall', Ia meitä
ihmisij, Tiell caidall ojennat.

3. Mä uhin wuotesan. Ahkerasi' ajattelin, JosHERra kiwustan, Mun varannais wiel erän,
Nijn Armosi Jumalan; Mä itzen käännaisin. Ia
elon paremman Eteeni ottaisin.

4. Nyt HCNra minulle Sen Armon ombi
suonut. Ia rascall kiwulle. Parannus-Öljyn tuo,
nllt, Mutt' Ah! wiel' parannus on jäänyt tekemät.Ei löydy wielä mus', Vht' uutta elämät'.

5. Mä nöyräsi' rucoilen, Nyt lEsu Sinua «osin,
Ann' Armos minulle, Ett' lijtton HERrall' woisin,
Tääll' maraa mieluiftst, Ia itzen' ojenda, Syndisest
elämäsi, Can§' Sielun huojenda.

6. Wielä myös kiwusan, laalhaisn' olles perät',
Cosc'tauti siwufan, Pacotti Sydän-kerät, Mä nM
ajattelin, Mä ole» walmis k»ll', Mielellan cuolisin,
Nl)tuleno/kiall'tiell'. C 3 7.Mutt



7. Mutt' HERra itze ties, Cninq oi"ein walmis
olin, Co^c'aina curja mies, Wiel' siindiin taiwun
cowin,<3i caick' ol' Autuat, Euin cuollon kielisa,
Ah! HERra, buutawat: Ia parcu hädisä.

8. Walmisna oleman, Ia mielellä lwwällä, Ma-
ilmasi cuolcwan, Näky monikin täalda, Mutt'
wi'Phi selkiäsi, Cosc'wasta wirconxlt, Hawaitan
ilkiast' Elämän rupewat.

Y.Anna nyt Armos luuli', O! rackain lEsuCbri-
sie, Ett' oikein Kiitosi'Suli', Canda taidaism ihe,
lo.'a mun paranda, Wiel tahdoit elämään, Mun
kielen tmwutta, Sna l)listamaän.

iv. Wn' uusi sydän myös, Ia uusi mieli laina
Etten ma sunnin tws, Waan Pvhäs menos aina,
Sua palwell' mahdaisin. la' Sinua kijtta taall,
Ett iloon tulisin, Gämän lähtehil.

n. luur Pyhään CaupunZin, Jerusalemiin
Uuteen, Cusa caicki waiwat nijn. Ia kiwut
lovpUu toteen > Ia ijät Weisatan , IlMall
Caswolla, Alati Lanletan, lumalal! Cunnia.

wirsi.
Siunaus Wirsi Nualle nienncs.

W. c. rvoi -HEMra cninga ufiat, :c.

Hcrcain Pöydillä, Kvll' itzens ms-
ni cartta. Ia heidän andons sijwolla,

W«6V Wastaan ottapi hartaft. Mutt' cuinga
monda sielua. Sen Suuren HENran Lahjoja,

, Nautti ju.ir' suruttomasi.
2. Catz millä omali' tunnolla. Ah! aiatteles pe-

rän, Sä HERran Armo-lahioja, Nautihet joca
«rän: Nijnkos sa HERra rucoilet; Cuis ruaÄ ol-
les juttelet, IIM julmast riettahasti.

3. Ah! cuinga monda wiel' liene, Cuin perän,
, ajaturell', Itzens ja Ruocans siunanne, S<)dam-

MN



men hartaudell'; Waick' totutusta tawasta,
jaudun' on jo lapsesta, Suun paljaan hyminähän.

4- Se halutoinen siunaus, Ei mihinaän täs kel,
pa; Waan birmuinen ix Oh! onneloin-
da valcka, Cllin HENra niiil' on andawa, lotc'
ilman sydand' harrasta, Täal Händä palwelewat.

s. Sentahden syödes, modcsa, HERra peliä-
tä mahdam'. Ett' Ruan ajall toimesa, Caunist'
jutella taidan,', Cuin tnbs HENrall' cunyiax',
Rualle Krydiv' makiax'; Sielulle ijät' ilor.

6. Sun Laples totut' siunaman, Rualle cvscas
menet,- HERran Ne -cuins
Pöydässes panet, Syötawari taick' luotawar',
Nailtitzet siwos mitämar, Nain hvwan opinannat^

7. Ni»n tasa tod?x' tulemat, Myös HErran luo-
met, Ett' ne cuin Hand' palwelewat, Peri yät siuni-
uxen: Han ruorkii Nisull' Ruumimme,lloll täyttä'
sydammemme. CG' HENran Hywytt' siwrta:

Wirsi.
Kijtos Wirsi Rualda päästyä. , M

Wc. rijttä yliaica, «ighdam, ,c<; zyjZ,^
Jumal; Taiwallinen M, Sua

AA caikell' woimall', Tule aina kijttä, Ms
ruumin ruall, Nawitzst jajuomall', SunArmossuomall'.

2. Sun Laupiat Lahsas, Mille Mielä
Ett' edespainkin> Eohtullisest aina; Niit nautit ffii,
dam, Puhtan tunnon turwall', ChristittM tawpll'..

3. Sun Armos annoill', Uutisella usein, Mwi-
tux' Ruumim' Tule ioca wuosin', Naista elä
taidam, Asti siihen aicaan, Cuin tulM hm>taain.

4. Waan cuinga monda Sicluu/nMä Mit<!
taa, Pitä ia canda. Ia Kn kyllä suotta, Ei huoli,
jos on Nawitu>i tullut, Taick nWs..euolM.

.? S.SM'



5. SentDden sitä, Aiatella mahd<un, Cmug'
ihem kävttä, Ruan jalkcn taidam. Ei turhis me--
noi««, ssortis humus ilois, Jumalan wihois.ss. Sns sekä mielell Meidän aiua pita; Ett,'
pf'»räll kielell, Ylistä ratk sitä, Cuin meitä ruocki
Täällä joca kerrall', Weisatcam HENrall.

NcliäscoKnattakymmenes wirsi.
Ziuton aicana.

W. s. Ah Isii Inm«l.' cuist asut laiwas, «.

ihmis parat caick' itcu siml, Cans Hdä-
men murhsll muull- Nyt HENraaW«M. wastaan koykum: Ia itze cukin cohta puo-

lestals, Nucvilcam niyräst' huonesam; Ett' mur-
tajan nuolet waltäm.

2. Meit' warjelis picaisest euoBosta, Sist rutto,
taudist julmasta, Cuin cuulu n»t maili ja knlis;
Euin picaisest ruumin cukifta, Eik fticaq ann' itzens
walmista, Mutt' temma äkistä Uijns.

3. O! tätä surkiaa cwlemaa, Cuin nijlle
kill' on vlewa, lolc' ei Atmön ajasa ennm: Ol'
tullet itzens tnndemaan, Eik' pahoja teeojcms eatu-
»nan> Heidän My coht' Helwetti/n mennä.

4. Nam sielun rimo surkia; Ia synnin spitali
Tuo myötäns jjäisen tuscan; Wiel paal-

Km wetä aiallifii, Waiwoja, uälkä, ratowudsij,
Cnns >utto taudin jä sodan.

5; Tas eläimet ettssn esimerkix meil', Cartteexi
cMplvitt juhdat teil', ParannUxeen muisiutta meitä:

Armon waicutla meis, Eng' surutto,
wis snnmn affeleis, Waellais cadotuxen tietä.

6. Andacam sijs an»o» ssaa sasd' Eik' enä
»otoin sMis maat/ SeisoinArmonHeugeewastaalr:
Cämcnm caickia pahuttam, Tapdest sydammest si-
sällist, chtMttgm; lolc' on rangaPuxijn meit'
haaM. 7.Ru-



7. RueoureN' mettäm Wlhan w,',
ha mm lacattacam, Tät'HENra tott odotta meil-
dä: Cosc'witzamet wittan lähetta, Eik'aian rahdut
tahdo lopetta, Niin ihmisii cuin Mmit' teilda.

8. Rucoilcam täydet todesta, Syndejämm' suu<
xi ander armosta: Mm mhan rangatstnxeN wäl>
täm'; N"n muita hengen lßioja, Cuin erittäin«scon tawawia. Pirun pucu nssucam paaldam.

9. Jos chmiset HERra racastaisit, Hänen An-
fions perän p"rkW; KM' synnin Kerraus löppuis:
lot' seurais Amo ajamen taäll, Milja
rauha, tcrwsns wiel: liäinen ilo cans taiwais.

10. Witzauxel HERran suut andacam, Mu»
nustain Hänen eeeens langeteam, Soyst olem ta-
wän M ansain; Cuitengin ann' Armos paistaa
wiel, Meit' saata antuden saidall tiell; Ett khttäi-sim sua Pyhais cansta.

WijöeZcolmattakFMttttnes Wirsi.
Sodan aieana.'

W. e. Ah HERra «l«l «vihasas,l.

NQ! lEsu, Raukan Ruhtinas.' Lain'
Sota pauha: S«w Armost' asu Isan maas,
Ann' racas lEsu Rauhaa; Sill'sod<M

waiwat cauhiat Isän maan rajoil pcmhawat: Meit'
HENra Armof puista.

2. Jos ennnen caikin aicöm< On Merta wuo,
datettu, Mn ei ol' näinä wuofina, Sitä myös
unhodettu SentHden ioudu auttamaan, Ilman me
lNiecnll' hucatan: Ah! ala simdimm' cossa.

3. Nyt aiat sangen Mahat' M»»s My edes,
kaywan, Sodat ja taudit anZarat Muistutta Dm-
mio päiwan; QlEsu! Sinun Weees eautt' Suonten
Pojat M' cmia aut', I«t Saxan Sotijn haastit.

E 5 4. Hai-



4, Hallitz' WanlMscas Jumala, ?,a«kia
Waldacundl" Iq. Rauhan nenwoil Sill'
Waldas all' cans ömbi, Myös Potentatein s,'!)ämet>
lotc' siasas on Hallitzemaan Slm

5. Anil meille sydän lihasta, Cuin Armos tielle
myöndy Ia ulos selit'!wihasta Cuin harwoin tahto
kaandy: Sa Cumngasten Cuningas, Cruuna Cu-
ningam Armollas Lain' Nauhan osallisuus.
. 6. Kaan' rangaisiures armoxi,, Wie ulos wur,
hesi'munisi, Tee JEm, sota rauhaxi, Sun cor-
was puolem eallist;- Woi? meit' cuing palion s»n<di teim, lote Christiwchem sotaan wei, O! cuing'
me harbaili' olem.

7. Jos hcngellises sodasa Me olsim miehMiset,
Vnydaisim ama HERras urholliset,
Nijn mond wiel seisos tänäpan Niisi Miehist cuin
tmn elöman Jo jätit shndcim tähden.

8. O IGu! walais minua Ett' henoes soti mah-
dan , Ia Sinus aina rippua, Ostusin tien sen
caidan Cuin Taiwan Salijn johdatta Ia kyyne-
lisi mun wapchta: Allt' kerscau sini nn woito^..

9. Ot' waari Lestein itcusta Ia O'.'woin ki>yne-
lista, loil hätä ombi turmasta, Heit caicki tuulet
riistä. Siis Lesti parat Lastm <nntz, Turwttcat
cuitonZ Jumalaan; Kyll' Hän teist' murhen pita.

CuudescolmattatymmeneZ wirsi.
Aamu - Wirst,

W. k. Ett' Pimiän Kosin warjelic :c.

WUH! auta minua Jumala, Ett' puoli-wllä
IW wnotella, Taidaisin Sinna palwella, Sy-

dämen hartäll' halulla.
2. Ain muistam hywi tecofas, Cuins päiwin,

öin Sun Armostas; Mull näytit toucall huonolle,
Ia Amis raucall heicolle,

3. Ah!



;. Ah? Käännä HERra Jumala, Ia palauta
minua. Nyt lanahan jo syluni, tiest, Ia paästsen rastasi ikohest.

4. Cansi tänä aan-nn ftetkcnä, Colc ruumin w
ncst hermä; Niin HERra sieluni, Heräs
M.walaistundoni.

5. Ett' il;cn oikein ttMlXsm, Ett' mieles jalkentulisi»,
Tanäpän parannuxeen, Ia autuuden,' murheseen.
, 6. Colc' silmäni ns aukene. Auringot' kircast ca-
,hcle, Cuill ylös käypi coitostans, Caick caunistapi
wa!ol,!ans.

?. Nijn Sinä POä Hengi Suur, Wachur-scalldcn Walo junr, Aucaife mmun sydämen, Ia
sellit Ammärrnren.

8. Ett' siMisest catzella, Sun Armos Autuast
Waw. ufton silmliiä, Sun Pyhän

toiinclla.
9. Eo c rmnmni mä '.vaatetan, Ni,'n puet muä

lumalmi' Wanhurscaudcn hamellä, Ia Hengen
sota - aseilla.

12. Hlua rauban teills taiwuta, Cans jalcan po-
jcs waiwuta., Neuwosta jumalattomain, Ia seu-
rasi catumattomaia.

n. Ann' Henaes mua opttta, Ett' alan työn jä
lopetan,, Sun Pyhän Nimes eunniax, Ia Lähim-
mäisen parahax.

12. Etten nm häijyill' haluilla, Ahneilla ajatuxil,
Mailman chsta racastais; Ia ,'tzen' Smust

w<croitais<
13. Ann' ettan minlm w'rasan, Cuin astaritan

toimitan, Ain ustolliftx löyttäisin, Nijs itzen toi-
mea' käyttäisin.

14. Myös alita HENra minu/l, Ett' ylitz' caic,
? kein Sinua; Yota ja Paiwä racaftan'. Ia synnin

lietä cawahdan.'" if.Ann'



tf. 2mn' Lähimmaistän llewitan, Mielellan cor,
lvan callistan. Sen köyhän curjan huutohon, Cuin
lull' on awun puuttohon.

l6. Nijn cuule Sinä Jumala! Cosc' nöyräll'
Simla, Mä huudan minun tuscasan; Ah!Hle silloin auttajan.

Warjel mun kielen pahudest. Ia huuleni«nyos petoxsst, Etten ma ketän pahannais, Eng'
suuni miecall' haawoitals.

O! joscan Tain soweljasti
käyttäisin! O joscanz eeillas löyttaisin, Sun Kaffyis
polguil pysyisin!

H. Nijn taivaisin taas toiwoa, Ett's lisäisit
wull armoa, Ia Pojasas mun lapsexes, Wiel
omistaisit omaxes.

20. lost' ki/toxen Sull' kijwamnlan, Tuon sy,
dämmestän suurimman, Täall' annon päiwäin pyö-

Siel Pyhäin Parwen pauhinas.
Mirfi»

Puoli - P6ilv6n Wirst.
W. <. V Ihminen! am chattel, ,e.

M?l«osc' Auring' culke lounalla. Ia aica puoli-
paiwäl Nijns mahdat Hengen walosa; Ru-*s«V halull' nöyräll': Ia ki/ttä HENran

Hywvtta, Cuin Hywill'töillans wedätta, Sun
laumans laitumelle.

2. Cans muista alat rucoilla, Ctt Armon, Au-
ring juuri, Walaisis jynnist sinua, IMs kirckaus
suuri' lost hamast aamust lapsuden, Ain olet ai-
caan nykyiseen, Luonnon turmios maannut.

3. O! culng' se sielu cueoista, Taäl Armon
puoli <päiwan, Cuin synnin unen haudasta. On
nähty ulos käywHn; Luonnon auringo lämmitta,
Mutl' lEsus Sielun elämä, Hän halun wirwottapi.

4. Cuin



4: Cuin paiwä luodull lijcunnon > Tasl saraa
turwallisen, Nijn naem elon auringon, Tuot-
tavan Taiwalusen; Lijcunnon aiwan Hanan, Ia
tulewaisen mailman, Woiman tääN' Armon ajas.

s. Jos coco Luonnon Jumala, Töäll' Luon-
non Waldaeunnas, Nijn suuren Armon osotta;
Ett' Hänen tundvons tullais, Nijn Armon Wal-
dacunnasa/ Tuhannen kertaa tuhatta. Tai hy-
wys suuremb' liene.

6. Puol' paiwän aica ajas tääl>, Meil' caikitl'
edesmäala. Ett' ne cuin usco HERran pääl, Ia
hala apu saada, Sen Taiwallisen lämbymän. Ia
Hengellisen elämän. Jo täällä hawait' saamat.

7. Jos sijs mailman walkeus, On callis HEr-
ran lahja. Mitä sijs armon makeus, Cuin Hen-
gen walon jaca. On monda kertaa callimb' wiel',
lost caicki cuin käy caidall' tiell'. Sydämesi to-
distamat.

8. Tai autuus löyty sanasa, Ivng päällen us-
co noja, Sijs lEsus tällä walolla, Meit tahto
sijhen tuoda. Ett' Vmmärryxen pimeyn, Ia luon-
non turmion (yngeyn. Tai uusi walo poistais.

9. Ei tämän ajan walkeus. Sen suhten mitä»
liene, On cuileng' päälletarcoitus long walon lap-
set tienne, Ett lEsus luonnon walolla; Meil' Taiwa»
walon muistutta, long' perään pyrkii, mahdam.

iO. Nain puhe vuoli pajwästä, long' esimer-
kix otan, Se täsä mahdais heratta Meis Pyhä»
halun autuan, luopeman Taiwan walo päin. O!
josnyt lEsus wetä näin, Engöst me mahda juosta?

ii. Paitz' lEsust M mailmas. Ei meill'ol'
walkeutla, Ehk' lEsus Woiton Ruhtinas Aurin-
gon Walon cautta, Meit wähan aica afas tall','
Walaise; mutt se cato jäll', Cosc' mäarätt' ai-
ca cului Cah-



CabdexaZcalmattakymmenes wirsi.
Ebto - Wirst,

Wizcon lopulla.
W. c- G caickeiil «ppalven Luoja! zc.
Corkein Suurin Jumala, Ann' munainAH olla walw,sna; Kijtojw Smuil andamaan,

>VvV Cans cum«a corkia candaman; Suu warjos
edest laupian, Tain päiwan ja elinaican.
, 2. N«jld monmaislid waroilda, Cum mull ain'
ombi tar,ona, Haijynda hengild Perkclild, Ia pa<
han suOwild chmislld, lorc wihans nuolet amdu-
lvat, Syyttc'lnast mua wainowat.

3. Sun hywat työs on usiat, Suurct ia tutki-
niatlomat; Cuins sielun ruumm puolesta, Muil'ra-cas Isa armosta; Am caikin päiwin wlickulna, Jo
teit ja wuosicausina.

4. Wiel'moyda, suutta, eaulna; Waaraa kyll
aiwan camala, Am' pälwin, öili muli' tarjp!!' on;
loist' cuiteug' mmull' olet suon', Awun ja autum,
ajalla, Käcket EnZeleis wnrjolla.

s. S'!s tämän, Wicon lopulla, Slia kijtla tah-
don Jumala, Sun Armo, toites edestä, Sydämest
laydest todesta, Nöyrytttollä mielellä. Sielun ha-
lull ja kielellä.^

6. Nucoilen myrstin Sinua, Zlla wiel hyljä nn',
nua, Waan suojel' ttma yvn' ja cili', Cmch wihotli-
set alaspäin', Aun' maata rauhas leivoja, Nijncuin
Laps Aitins hclmasa.

7. Ann' minun lepo-sialla, Eun canffas wuotell'
puhella, Ett' nucun mahan, Armosas pysyn
aiman, Lcwottomast walwcmlscst Warjel,,amyvs
pchast llnsst.

8. Ann' murhet suru sijt canda, Cuing' sinu!!'
taivaisin anda, Huomeneldain coht nosiuan. Otolli-sen



sen kiitossanan, Sanallas wtllais mseleni, Perca
sielun sydämeni.

9. MailmallijN murheista. Pakoista aiatuxista,
Iytc' cuollon myötans tuo witzist, Näist war/el mua
IClu Christ, Sun Pimas, Cuollon tähden taall',
Nijn kövhä sielun tule sääll.

io. Sitt' sinull aina kijtoxcn, Sanon ja myös y,
liftyxeN, Tain Armos edest laupian, Etts cuulit huu-
ton waikian, Tas wiheljaises elamäs, Cosc' catzellsaan sun Caswos Amen.

ZhristiNilej Runot.
ynnä vhteiseri,

lälkimuistox wijmcisexl,
Cuolewalsill eoeturen,
(»hlMesen muistutuxen,

Armosi ahkerasti.
Pyydän panna taitawasti.
Waick ne Hurscat erons otta,
AMifes, cuollos totta;
Moni tapaturmaisetda,
Cuollon muodulda
Tule täaldä tlwnelchan,
Tcmma!uxi Isan - mahaan;
Ettei tmiti wnotehella,
Tule cunldux tuttawilda',
sika nähdä vstawilda,
Nackahilda Omaisilda, '

T> icka säaneild huutawilda,
Lapsild pienild piscuisilda,
Langohilda likemmildä,
Cuiteng HERm armons aina,
Heille laupiasii laina:
Sill' he täällä armoon ajas/

Can-



Cando Mä murhet ma/as,
Cuing' he HERmll' elä mahdais".
Ia wajt uudest syndy taidais.
Cosc' he tätä oikein tutki,
Eikä anna jarkens lucki,
Lihan haluld perkclelda,
Mailmalda cawalalda.
loc' kyll pyyt.- wiecöast iveta.
Sielu sahrvhinfa pettä;
Mijn he sanan saarnain cautta,
loisa HERran Hergi autta,
Tule itzens eundemahan,
Cuollen uscon eroittamaan,
Oikiaft nscost wäkcwästä,
Eläwäxi teken)äsia.
Josta sitten tahto saadan,
Tallat' synmn walda mahaan,
Synnill' cuolla i!kiä!!e,
Tulla Lapsix Jumalalle,
Waan eose woima wielä puuttu,
Kerjamastä ei he suutu.
Armon woima lumalalda,
Wälimichcn Atision N'da,
longa Jumal istuimexi,
Ombi armon totisexi.
Pannut caikill halawaifill',
Rawinnoxi ismvaW'
Zsst' Han heitä osallisex,
Tahtd tehdä kelwolliser
Luondscappalerens vmax;
Lapsexellsa ratki rackar;
loca synnill' cuolla taita,
Ia sen halut maahan caata,
Heistä todell' sano taittan,
M' he cuole hyrMn aican, Ol^



Olcon akild taicka pitkald,
HERra heit itz lukeYlhäld/
Heitä seura yli yötä,
Tuudymerckms myöskin myötä.
Onnellinen tämä sielu; '

Amuteen ain HERras mielu,
Joe' ei wilpist wieckaudest
Tiedä, sala cawaludest,
Wäkewä Hän on sodasil,'
Wthollisij wastamasa,
Onm liha mailmata
perkelettä jlllmimbata,
Zumaluden Hengen
Wastanseiso uscoä' tuimall',
Namät Odat ombi heillä,
Coft' he täall' mailman
Owat itzens cunuialjan,
Walmistanet culkemahan;
Cohden coto Caupungita, >
Taiwanista ihanata,
Siel he wapaax waiwoista
Pääse pahain mainioista,
Palcaxens wiel' saawat
Suloisen myös Taiwan humun,
longa Jumal' walmistanut,
Uscowaisill' caunistanut,.
Ombi Taiwan Ilon Salis, ,

Pyhäin Engeleinsä paris.

Suruttomin' erittäin
Todistan ja sanon näin:
Ehkä synnin orjat pahat,
Maicr" he cauwan sairastawat>
MM cWon WM H»



charwoin senta"n tule taala
Tundemahan parannusta/
Sydämensä, uudistusta,
Syndeinsa cammusta,
Armon Hengen lijrmusta;
Sentähden heit cowin waiwllMato helwetin ja caiwa,
S lelun täalda eritesä /

cuollon tiela,
Kiwut karsi surkiammai,
Wastoinkaynnöt usiammat
Cohtawal myös cohdastansa,
Heitä wielä eläisänsä,
köyhyys ja näliän waiwa,
Tulipalo angar' aiwan/Määrät wihollisen MM,
Salaiset myös tunnon nuolet,
lolc' ei heille cuollesansa.
Saata lepoo lnlmosansa<
Ettei murhe, suru suuri,
S ydammesa ollut juuri,
SMein tähden ehdollisten,
Himoin haluin Haurellisten;
Cnin on ilkiwallaOsti,
Tehty aiwan mieluisesti;
Aiwoill' wielä wijmeisillä,
Ajaluzill' puheill' töillä.
Tästä täyty sielun näändy,
Tulikiwen cuvhuun käaM;
Nijncuin Hawid Mlmisanss,
Todistapi sanallansa:
Ett' he hucku smkiall' tawall',
Etons otta nwall', njall';
Sillä he nijn pimh, cM«

Hil-



Htlwtttihin kohdastansa,
Sysätään nyt kitumahan,
Piinaan, waiwaaN huutamahan,
Cusa caicki
Ajasansa huolettomat,
Owat wihan cahlehilla,
Suljetut nijll angarilla;
EtKi usconet totuutta,
Eikä etzinet autuutta.
Siellä waljust walittawat,
Raucat rastaat ruieuttawat:
Tämäkös sijs nyt osamme;
Sanomat: on olostamme,
Endisestä elämästä,
Mailmatlisest menosta.Jos me ennen catzeffellet,
Wiriast myös tutkistellet,
Olisimme Raamatulta,
lumalW Kirjoj'muita;
Niin me ol'sim wälttä tainnet,
HERran Wihan comat lainet,
Engä olis upottanet,
Sieluamme cadottamt/
lärwes Mtulifesa,
Syygiasä sywydejä;
Jopa ol'sim onnelliset.
Siunatut myös sylilliset,
Abrahamin armahimman/Isän iki ihanimman.

MolemmiUe yhteisesti,
Muistutetan mieluisestl:Jo me lyhyesi sanonet/
Prikertaisest puhellet,
Olem ihmis parcain erosi; Ds Mu,



Mnmyzs ermäilest mwoff.
Wielä jääneill' waroituxy'.
Sanon sanat muutamat erch':
O HERra! käämä meil' hylyD
Oiennuxex yhteisexl. >f^'-

siis nijn ftruttomaft'.
Eläkö ratk' murhettomastV
Ihmis pamt c»towaifet,
Matcamiehet eulkewaiset.
Ajafanne yuomait' mahdat
Jos te todest' tietä tnidatt', '

'

Zos te piinaan kitumahan,
Eli ijät iloitzemlM,
jäädyt, jattäifän mailman,'
Euollon eautta catkerimma»;
Sillä tittä tnrwallisest.Tämän ufco mhollisest, <

lEsuxen rackaun tähden, '

lonZa ystawyden nähden;
Tunsi rncourisanfa,
HERran perä»
Sielut tämän armon saanet
Synnin orjudest on taannet;
Nämat täällä fvaikeroitze,
Walwoin aina ahkeroitze.
Hengellisesi köyhvdestä,
Uscon wielä wahwndesta,
3lotc' on HERran armon lWt,
Uudest syndyneittey ohjat,
Rackaun camta waieuttawät,
Orian pelwon earcottawat:
Nijn ettei he Armost'Sisall' juoxe synnin wirran;
Mutta riendä walwomcha»,

I3<



lEsust wastaan ottamahaA
Co<ci heitä cuolton cautta,
HERra taäldä poies autta.
Eli wijmeis Duomio - paiwän',
Cosca eaicki nähdan käywän,
Tvönsä iälken ottamahan,
Palcan maro noutamahan;
Nifn he hywän nimen saawät,
Ilon ihinaisen alat;
Jumalattomat ne toisin,
Joille parannuren soisin/
Pericatoon coconansa,
Mendawät «in kijrun Musia.
Tundo h-'!»' ,o wdistapi,
Julkisesti fulistapi,
Heidän sielunsa tilasta,
Perki surkian pahasia /

Ett he synnin sitehlsa,
Paulois pirun painawisa,
HM waiwan alla kandä
Cus' ei ikään aMo lö»d3.
Nyt sijs itze cukin mahta, .
Itzens tään jo cawalM,
Jos han luopumaan on walmis,
Täst mailman turhasi wallist,
Hywän tunnon rohkeulla,
Sydämensä ahkerulla.
Jos nyt M murheN' löydät,
Ett's wiel cannat synnin köydet,
Ettei lM' ol' hengen halu,
Eikä oikia uscon walo,' :

Armon ajas pyydä retkell
Ettes läxis cowall' hetkell';
Sillä jos me fynm's eläm,
NA me wihan tules ht(äm, lul-



Julman Duvmion alla rulem,
Ijancaickisesti cuolem,
Sielu, ruumis pijnaan Wpi.
Zohon heitä häijy wiepi
Auta lEfu armollinen,
Wälimiehem taiwallinen,
Sinä karstit täydellisen,
Cuollon tosin ehdollisen;
Että malmin' olisimme,
Svnnist puhtar tulisimme;
Mii» ett' taäldä lahteisamme,
Maruftetut hengestmme,
Ol'sim lucua lastemahM,
Edes HERran seisomahan.

Runot
Suruisista sota ajoista.

Oosca HERra synnin säälle
Wihastun on Cansan päälle,
Nijn Hän heitä SotMN haasta,
Poijes cutzu Isän inaasta,
Mieeat lupest' ulos weta
Ia nijn uhca ranaaist meitä.
Phttisten waiwain alla,
?lotca caicki maahan taBa.
Nlittng' HERran Armo taita
SiiMin wiel' Autuax' autta.
Cornflius suur? Sota,Herrai
Henges synnyt soisen kerran,
Cchos: <umg' yr' Dawid soti?
loca tmwans HERraau /
Ab! cuing' rllcoil' Moses mulnan
Cosc näk wihollisens lmmMi
Namusi hamaan ehwW asti,!



Ia llisn wihollisens woW.
Sota ilman rucousta
Ombi aina ollut turha
Holofernes Hudan Cansa
Näyttä tämau cuwallnnsa.
Assyrian Sota<joucko suuri
Engelild' myös lyödyr tuli.
Woi! yht' onnetoinda Wäke
loca lihas työtä teko;
Kistvaudest Soman hala
lost ei sielu eik ruumis palcs.
Se cuin ilman lEsust soti
Harmoin Sodast tule coti.
Weripelloll' langewaiset
Pojat harwoln catuwaiset,
Tuman todex kyll osotta,
O >os woijit opin ottal
lEsus Hengellists Sodas
Polwillans ol' rucoilemas
O! Y>' cmmis esimercki,
lonZa lEsus meille jätti.
Hywäin ainein perusturet
Owat aina rucouret.
Rucous kyll pian taita
Wihan miecan tuppeen laitta.
Useon rucous cuin nuoli
Goljachiugin taisi wuoli.
Uscon rucous suu muutta
Uuteen eloon käanda suutta.
Uscon rucous Lestein linna
Mutta »voi HERran Rinnan.
Uscon rucous Orwot taita
Orudestuns wapax laitta.
Jos he «im tietä culle,



Kull' he sitten cuultux tule.
Waan paitz' sila synnin haawat
Cowan rangaistuxen saawat.
Smna HERra WoideldutaS!
Ia myös Hänen Waldacundaans,

iEttä Isän maiden rajat
Ilman weren wion' owat.
Sejso lESU! Rqjamiehen',
Cttem' caaduis sodan tiehen.
Awa wielä armon owi
MSN! meidän eanSam' sodi?
Aluista Armos Ruotzm Maata
Mä unhod' Suomen Saarta
Amen! caikill' awux tulc!
Za meit Auwain iouckoon lue! Amen,

MlMArcki, w,'r«t maeawat yhdexän äyri»
löopia Raha.






