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Onsimmäinen.
Adwentin Wirsi.

W. c. Maa suur ja awara ic.

tyttäret, Isowat sieluistt: Lahtekat
ulos cohta, Salomot wastan oita. Sill
lEsus tygöm riendä, Ia armons puo-
lem käändä.

2.Terwe sijs tulemasi, Sa lEsu tänn taiwast!
Ilon HErra meil annat, Sydämen ilahutat, lojt
sinull cunnia cannan, Weisattn Hoslanna.

z.Catzocat Cuningas Uutt'Kitck' wuot' alca tas,
Hän sisäl aja AM, Silviat wäkea warsin, On hä-
nen seurasansa. Opetuslapsiansa.

4.105t hälle cunnia, Hosianna weiftta, Me rle-
mu suulla mahdan, Sydämesi, cuin me taidam,Täll
Adwent Cuningalle. lEsuxeli, lEHowalle.

s. Sijs mahdam mailmast, TD synnin sodo-mast,Pois lähte HERraa wastan, Uhramaan ru-
cousta: Sanoden yhdest suusta: O HERra meitä
muista.

6. Nain eansat oikiat, Täll' Vljäll' andawat Sy-
dämen palmut parhat, Hengejä laulut haetat: Ktjtos
wirret ja Psalmit Owat hänelle callit.

7. Tai siwiä caritza, Werelläns puhdista, Sen
catuwan ihmis paran: Morsiamens jota hala, Am'uscoon ylös autta, Uuteen elämään saatta.A 2 8. Sijs



8. Sijs oxat carsicam Waatttm, ja rijsucam,
loll' ymmarret on syndim, Ia Eva Esi-äitim, long
langemuxen woima, Meil usein tundo soima.

9. Waan andex andaja/ Cuin tunnon rauhoitta
HErra, armonsa cautta, Cuin lundom lepoon autta,
Ia synnin woiman peittä,Poisarmons mereen heittä.

10. O! cuinga iloitze Herännet sieluiset Sijt rau-
han saarnasi ratki,Cuin armosi caikil tuotin,lEsuxen
weren cautta Tai sielut ilahutta.

n.Ett's annoit aiwotun Sun Poicas luwatun,
Cuin kärmen pään on tallan,Ain'alusi astmailman:
Cuin Moses uhreis' ennust Esaias selkiäsi tunnust.

12. Nijn Job myös odotta Goeli tulewa! Ia Da-
wid huocauxil Wirsil ja ennustuxil. Ia muut jotc
toiwoit wahwast Waimon siemendä taiwast.

Loinen.
. Joulu Weisu.

W. c. Cuing lirckas Cointahti coitta ie.
(AQ sitä kirckasi waloa! O riemu aiwan ihana,
övH Cuin syngiäl si)dän yöllä Bethlehemisä ilman-

imi, Pimiäs pellot walistui, Iloiset sanall,
työllä, Jota ne't Paimenet Nait ja cuulit, Walpax
tulit, luorit warhain, Löysit lEsuM myös par-
hain.

2. Tast meil on Joulu iloinen, Ia Juhla suurisuloinen. Ett' Isä, Jumal taiwan,Poicansa rac-
tan ainoan Syndyä annoi mailmaan, Meit fangei
pelastamaan. Tästä sitt, Iloitzit, Paljon aiwan,
Suuri taiwan Sotawäki, loca meidän ennen näki.

3. Sns yletkäm myös mielemme, Täll Juhlatsuuret, sielumme, Ain hengelliseen iloon; Ia usco-
cam lEsuxen pääl, Cuin'syndymisens woimal täal,
Meil andg uuden elon. Nijnmvös meit, Armons

teit.



teit, Hengel pyhäl, Riemu! hywäl, Taiwan salijtt/
Autuitten wiepi parijn.

4. Ah, autuas ijät ombi se, Cuin louluns tääl
nijn mieltäne; Ia caifen armon ajan, Ett' tunde
Piltin piscuisen, Kirckcm cointähden lEsuxen, Sydä-
.mens wirwottawan; Huocaile, Rucoile: Joudu pian,
Leposian, lEfuxeni; Tull mun louluwieraxeni.

s. Ett' Sinus saisin iloita, Sun Syndymises
Juhlalla; Pois mailman ilo turha! Pois tantzit,
pahat pidot myös, Pois hecuma ja hänen yöns,
Cuin ombi. sielun murha. Sydämen, Sieluisen,
HERranolcon, Cunniax tulcon Isäl hywäll, Po-
jall, myöskin Hengell Pyhäll.

6. Sil se cuin sunnisi palaja, Sondunyt Pilttij
halaja, Ia pääse siteist ulos; Sen si)dän sytty ilo-
hon, Pacahtu Joulu lauluhun, Immanuelin tulos:
Wielä tuo, Ilon suo Engelcille, jotta meille toiwot-
tawat Rauha, Ia sen ilmoittamat.

?. Se taita myöstin sydämesi, Jumalancunniaxitäst Toiwotta muillcn rauha; Ett hywä tahto cai-
killa Olis seuramaan lEsusta, Ia kijtos wirsil pau-
ba: Uscosa, Toiwosa, Rackaudes, Elos uudes/
Wihdoin walos Handä kijttä taiwan talos.

Colmas.
Uuden Wuodcn Toiwotus Wirsi.

W. c. Ole sielun iloinen, ?e.

Alfapa caunis todella, Meille ombi caikilla, Uut-
ta Nuotta sanella/ Omn-riemu puhella.

2. Waan ett' oikein toiwotta, Äanens on-
nex corotta, Sydämensä pohjasta, Se on toinen
asia.

3. Tuoda edes wahwoja, Hengen uusi lahjoia,
lotc on taiwan tawarat, Uuden Wuoden ihanat.A 3 4. Että



4. Että itze Jumala, Pyhän Hengens woimalla
Lois meil puhtan sydämen, Asuinsiar ylhäisen.

5. N»t cosc lEsus hänestä, Armollisesi isästä, i<
janiaickisudesta, Synnytetty pokansa.

6. Syndynyt tann' mailman, Puhtast cohdust
Marian Ästen tullut ilmahan, Lihas ymbärs lei<.
cman.

7. Silloin weripisarat, Käsirahat ihanat/ Lassi
ulositzestäns, Sunnisi meitä pestärens.

8. Sijs o suuri Jumala, Meitä onnel armoita,
Poicas werel wiruta, Sonnin cuormast kirwota.

9. Anna meille armojas, Uudellwuodeliahiojas,
Että sanas euulemme, Oikeudes opimme.

iO. Nöyrall hartall mielellä, Haluisilla silmillä,
Tarckahilla corwilla, Walpahalla tunnolla.

n. Laina iloisi huomend myös, Tcrweyt puolipai-,
wä työs, Lepo ehto hetkellä, Rauha lewoll melinesä.

,2. Wiela lEsu, laupiast, Tällä Wuodel ars
miast, Sanas, Ruumis, Weres can§, Ruoki
meitä cohdastans.

13. Suo Zionin Saarnail, Hengellissl walwoil,
Pispoil siiuril corkeil, Israelin Paimenin.

14. Että hartall mielellä, Sydämellä, kielellä,
Sanas edes auttaisit, Cunnias edest wqstaisit.

suojele, ADOLPH FRIED-
RICH warjelc; Niimuyös CorkiaPuolisa, Drott-
ning LOVIS ULRIEA.

16. Printzit ia Prmtzessa myös, HERra siuna sa-
mas Cc.svacftns iloxi. Isänmaamme riemuxi.

17. Suo! et Hcnges lahjat hei! Olis nijncuin
Dawidill, Salomonin wijsaus; Gimsonin myös
rohkeus

,8. Suurta Cansaa wallites, Isänmaata hallites,
Cunniari Jumalan, onnex cungin asujan.

n.Caicki



woncmdajat, Tuomioittcn istujat, Walais Hen-
gellas alat.

2a. Sotajoucoomerell, maali', Peitä kädelllau-
piall', Pelwox wihamiehille, Sowinnoxi Cansoille.

21. HERra auta caickia, Murhellisij sieluja,
Syndins tähden kiusatut, Ahdistetut waiwatut.

22.Nijnmyös caikill sairaill, Taudin alla macawill,
Anna hywä kärsimys, Wahwist usco toiwo myös.

2,3. Ia wiel oikla ymmärrys, Tarcka peräänajo
tus, Otolliset! aiall taall, Tautiwuotellanskin wiel.

24. Jos on heille tunnosa, Esimacu sielusa Tai-
wan ilost autuast, Eli liekist julmimmast.

25. Auta heickomielisij, Vmmarryrest puuttuwij:
LaiiMlla armollas, Taiwallisell walollas.

26. Warjel caikist capinoist, Sodist, rutost, mur-
hist muist, Tulipalosi pahasta, Halla-cato-wuosista.

27. Anna rauha muurisam, Terweys, onni huo?
neisam, Hengelliset ystäwät; Poista wilpistelewät.

28. Lessij, orwolapsia, Köyhij, alastomia, wiat-
tonuj fangeja, Holho, auta, caickia.

29. Harha tielle exynet, suruttomast nuckunet
Palaut, herat HErra tääll,Tanä armon wuonna
wiel.

30. Synyist luonnon tilasta, Cauhiasta wimma,
sia Pirun, mailman cahleist, Lihan, weren siteist,

3l< Pelast heitä armosa, Vmbärsleickauxesa, Jo-ca käsit tapahtu, Costa sodan uudistu:
32. Cautta Psicas lEsuxen, loca meidän ede-

stäm, PyhasEsinahaskin, Täällä ymbärsleicattin.
33. Anna Henges awata, Walkeudell' walaistclHeidän sokiat silmänsä, Pimiän ymmärryxensä.
34. Että itzens tundisit Oleman wiel syndiset, Cau,

was pojes culkenet, Jumalasta joutunet.
A 4 zs.Waic-



35. Waicka owat luulleet am, Sijnä kyllä ole-
wans, Että owat taitanee, Christin-opin cappalet.

36. Että he nijn riendaisit, tuscas heitäns kään-
däisit AERran armoo etzimäan, Synnit andex
löytämään.

37» HERra suo nyt armoisest, Että tul'sim yhtei-
sesi, Caicki uscoon oikiaan, Päälle Caickiwaldian.

38. Että lEsust racasta, Sydämemme pohjasta,
Taidaisimme todella, Suosiolla, ilolla.

39. Nijn ett' Pyhä Hengi suur, Sydämesäm a-
suis juur, Tänä Uunna Wuonna ain, Coco elin-
aicanam.

42. Wielä Jumal ole latz, Että tääldä lähdetes,
Cuolin wuotem ymbäris, Olis sinun Engelis.

4». Että myös ne ihmiset, Cuin on lEsust etzinet;
Että he meit muistutais, Sydämitäm kehoitais.

42 Uhrit ylösandaman, Rucouxet candamaan,
Huocauxet hartcchast, Tuoman edes ahkerasi.

43. Cosca kylmä hiki se Ruumitamme casiele;
Silloin meidän muistella, Anna hikes punaista.

43.Cosca meidän corwamme Lukitan, ja cuullome;
Silloin meitä wirwota, Henges Puhell'lohduta.

45. Cosca wielä silmämme, Cuollon hetkell pime-
ne; Uston walkeudella, Sydämemme walista. -

46. Cosca myöskin puhemme, Cowal ajal puuttu-
ne; Silloin anna armolla, Henges meisä rucoilla:

47. Että aina huoramme, Abba racas Isamme!UscoU, toiwoll, halulla, Rackaudell, ilolla. <.

48. Ia cuin hätä wiimeinen, Sydändämme pi-
stäne, Ole silloin tykönäm, lEsu paras ystäwäm.

49. Wihdoin köyhä sielumme, Cosca ruumist erca-
ne, Abrahamin helmahan, Uteen Wuoteen autuaan,

50. Isä Jumal ottacon, Pyhäin iloon tuottacon,
Engelitten parihi» / Autuitten salihin.

tTlel-



Neljäs.
Marian Ilmeftys-Pälwän Weisw
W. c. O lEsu Christ cuin luondom sait «.

MJun wijsas neuwos Jumala Mun sielun ilaut-
ta Cosc istuin cuolon wariosa, Nijn sinä ar,
most totta, Tuotit meil hywän sanoman,

losa sikis Edeswastajan, lEsus Marian cohdns.
2. Tain hvwan'sanan saattaja, Gabriel Engeli

oli, Cuin lähetettin taiwasw/ Ia Nazarethin tuli.
O! armoitettu Maria: Hän puhui armon lijtosta/
Ia hengellisest rauhasi.

Z. Hän puhui miwcm tawalla, Myös armon wa-
litzemist: O! ala pelka Maria, Sä armon suuren
löysit, lEsus mailmanMestias, SenPyhänHen-
gen awulla, Tanäpän sikis sinus.

4.0! mikä ilo taiwahas Mahdoi oll' sinä päiwän?
Cosc Dawidin huonen Cuningas, nyt cuului edeskäy-
wän, Taiwat sanotan iloinen; Nijnmyös jocaitzen sy-
dämen,Cuin HErraa uscos odott'. * Jim.k. 12:4/10.
' s. Sen wanhan Testamendin yön, Tai kircas
coitto walais, Ia maahan teloit pirun työn! Mond
harrast sydänd nwais. Armon lupamii tutkiman,
lotc lEsuxest on ennustan, Sijn Wanhas Te-
stamendis.

6. Mond Propheta on odottan, Ett' nähdä tä-
män päiwän. Mond Monarchi cans halaian Tain
ilo aian perään. Cosc' lEsus sikis Lihasa, Ia
Polttouhrit seisahta; Maan ei he sitä saanet.

?. Meil lopun ajan asuwil, On Liiton Arcki a-
wet; Itz lEsus saarnais syndisil, Ia teki ihmet
monet. Mutt lEsus tietä sydämet: Cuing he on
HErra kiittänet Sen callin walon edejt.

8. Lain' Pyhä Henges minulle, Cuin alat mui-
As stu-



siutaisi, Mun parannuxen retkelle, Etten mä yor»a-
daisi, Lain armos itke pahuttan, Ia hengellistä lais-
cuttan, Aut weres armo ker»än.

9. Ihmisen oma sydän on, Se suurin wanra
propheta/ Nijl jotc on tull'syndins lundohon,
tus sen opetta/ Cuing sydän pyytä seurata/ Tätä
ratowaist mailma; Eiköft meil syy ol' itke?

10. Svdämen kylmäkiscoisus, On sota Hengee
wastan, Ia luonon wastaha<msus long ylitz itke
mahdan; Aut ettan rupen tänapan/ Sun tahtos
jalken elämän, O! Jumal minun linnan.

n. Ett' peljät' HENra nuorudest, On Sa-
lomonin neuwo, Aurhmtta lEsust lapsi:dcst,
Sill syndi meitä waino; SentahdenlEmst etzi-
käm, Ett hän meit muistais tänapan / Tckis meift
lijton lapset.

12. Racastacam sijs lEsusia, Sill nyt on ar<
mon aica, Wiel lEsus nytkin colcutta, lalsäns
tygö huoca: Ett'Kingen Zio» palaiais, Ia Wans
tygö kiirutais, Edestä HE:rcm wihan.

13. Taiftelcat huwät Christityt, Sijs hamaan
weren asti, Te caick cuin olett herännet, Slll' lE<
susmeit lunasti, Werisell sodal; arwas pääl, Cuing
paljon Wert' Golgachanmael, Sun syndeis e,
desta juori?

14. Dx pito paliast Weresta, long HErra ar<
most teki,Myndisen sugun edestä, Nijn tarpellisex
näki. Mä »vapisen, cosc tuikin näit, Uuden Te-
stamcndin armo häit, O! suurta armon päiwä.

is. Nvkyisen aiau kyynelet, Jotc täällä ajas,
waiwas, Ehk olsit jocapäiwäiset, Muutetan rie-
mux, taiwas! Kyll lEsus muista omians/ Se<
O eläis ett'- cuoleisaus / Cans wlhdoin armost
cruuna!



Mijdes.

Christuxen pijnan Weisu.'
W. c. Minun sielun jällen nyt pian, «.

(AN suloinen mun lEsuxen, «3um sotkit wiina»
nacuurnan< I«' täytet oli täytehen, Synbim
edestä »ullnml. luuGhirmuisestHErranwi-hast, Ia julmancsston woimsst, SälEsus myös

catkeras tvös, Joit wihan maljan carwast.
2.0! surunmrmun lEsuxen, Cuin vxin yrtitar-

has, W<«l matelit Oethsemanen, Eif kelan sinun
Cantzas, Pxin sä työ4, luur pimiät yön, Sowitlt
Isäs wihan, lonK-maxW. cautt, Meit lEsnautluur autuan armon tilan.M^M3.0! siltomen mun lEsuxen Helwetin tulen tun-
sit, lumhartahaft» rucoisU». Ain maahan aftcu,
marsit, Catzoisas täal, Parhamme paäl, Ett catzon
oma-waiwas, Ehks huocailu ja walitit: Mun Ju-
malani taiwasv

4.Mix ylönannoit minun nain, Ma huudan sy-
wäst waiwast, Wähenna walda ynsiäin, Ia catzo
alastaiwast, Mä näen tas, Ett aica läs, Jo jous
tu tulemasa, ZM mullit tääl, Selkäni päall, S»-
wält wetä wacons».

s. O Weri-Ma Edomist., Sinusta weri wuo-
ta, 101 l ostet olem rallihist, Tai sielull ilon tuot/
ta, Gn»ö synntt Caick sowitit/-Tain callin uhrin,
cautta, O! autuat m Cuin camO, Syndins,
armoy löyta.

6. Ach uscowainen sielu tääll, Catzele ahkerasti,
Cuing lEsus ttwM ristin pääil, SunMtes sm»
kiasti, Se pyhin pää nijn pistellään, Teräwill tao,
puroilla, Zoca opet meit, Käändymisen teit, Käy,
män armon ajasa.

7. Ne



?. Ne eauuihimat caswot taall, Ihmisten lasienseas, Ia poffet pyhimat maan paali, Nyt lyödä»,
syljetän tas, Nisn silmät wiel, cuoleman tiel, Kirc-
kamat auringota, Kijn pimene ja umbehen, Rhte-henpaumMla.

.

B.Cans Cuule Engeleild
taiwas, Pilca sanoil sMnauxil, Täytetän täsä wai-
was, Se pylM suu Ei kiroinu, Waan
vpetta, Sss,lEsus wiel, GolMan- tiel, Maneista
waar.inotta.

9. Hän sieneli? etikaWlla, Ia sapeli eatkeralla,
luotetan myös Isopilla, Tas cowan tulcan alla,.
Jalat pyhät Em« käyneet/On rauhan sanomilla,
Phlen owat Phdistetyt, Puuhun nauloil cowilla.

10. Ne kädet min wenyttänet On taiwahan ja
pilwet, Ristiin itzens hajoittanet, Nyt kiwull suurcll'
vwat, Kylkeen pyhään Juuri sywa, On weri lähde
awat'; Nijn caicki muut, Jäsenet luut, Sait co-
wat cuolon haawat.

n.O! syndinen,Cuins sarfet sen Pyhimmän si-
sicunnan, Ia keihäl tunget lapitzen, Sydämen-
rackahimman, Sydän munast, Werta punast,
Cuinaamucastewuota, Ach! Jumal aut, Cuing
syndein cault, On lEms mnneld totta.

12. O! weljexet me sisaret, Josephin olem myynntt,
Hameens wcren tahrinet, lEsuxen waiwanetm,
Woi! jyndime,On peto st, Rackamman
Dlkä weres Hän seiso tas, Cucast ei peljät mahda.

. 13. Mn ennustus se täyteian, Cuin sano Esaias:
Ettt catitza tapetan, Ia surmata» mailmas, Mei<
dän tähtem ja Miäm, Syndim sen matcan jaat-
ti; Mmhclicam Sijs pahutam. Muutoin mcit oi-,
kenl waati.

Näin on Nyt aiwan alas
tai-



taipun, SeHERra suur cuin caick on luon Syn-
deim cuorman all' waipun, EM huuta lohdutusta,
Isäldaus ylhäld Taiwast, O! Isäni, Catz poicasi,
Seiso juur juures waiwas.

is. Aut' M pijnas uscosa, Taidam ja weres
woima, Catzel ja siihen turwata, Cuin synoi tun-
doom soima, Cik suulla niin, Cuin ludas ivai«
Mocullaisudesa, Hand' palwelltz, Ia tunnusta, E-
lmn ain pahudefa.
' 16 Ach! catzos cuinga huuta wiel Nyt I.Esus
waiwasansa, Caickein sun syndeis edest tääl, Suu--resa tuftaftnsa. Suu karsiman, Men<
Mt näin cackerasti, Ett, wieMlrbuol. Ehk lEsus
cuol, Ia sinun cuolost osti.

17. Syystä. oIW perjandai lEsuret Mg,pitkä,
long wdistapi luodut Sil!kärsei monda hctke,
Minulyein sit täs, cuolon hadas, Omcosca ehto
joutu. Ach! surma suur, Cauhia juur, lEsuxenMonelnouta.

Sentähden aurinai.vukeMNut väällenssimur,
heH» waattess, Ia surchsuurkDvahingot, Cuin oli
luoja! saatct, Ma järise, Ia wapise, Kiwet calliot
halke, Costa ej tahdo ihmiset, Uutta elämä alca.

iy. M! ole kijtet sydämesi, lEsusnuVWeri.Vlkän,
Ett's ristis olitt rippumas, Kyll cowin olis meidän
Asiam taäl, Josristin pääld, M olisit pois ollut, Ca-
dotusjuur, Ia waiwa suur Ijäisex osax tullut.^

2<?.Ach! uscolla nyt seurattani, lEsusta uscoy elos,
Pyhä meno noudatacam, Täal mailman pahas me<
nos, Hartaudet Mielet uudel, Ia nöyral rucpmel,Et
vikian, Niin sataman, Saam lahjax parannuxel.

21. O Jumala meit opeta, Armos ja sanas
cautta, Kylmät sydamem lijcuta, Ia uuteen elon
auta, ?lch! lEsumen, Tul' awurem, «ffetzimhen-



yengen rauha, HMAMZoit, Cuollost kirwöit,
Sun callin weres cämta. /

22. KiiMolcon ja ylistet, lEsus/euin paästiiwai-
waD Kijtetty »a cunnioitett, Isä ia Hengi taiwast,
Silla autuus ja elo uus, On uscowaifil tuotet, Sill
neuwo itz, lEsu Christ HMman synnin juos
net, Amen.

kuudes.
Chrisiuxen ylösnousemisen Weisu.

W. c. Mus cuolluis ollesans, cuoletti^c.
hurscat weisawat, Majoisans killban

tawät, Ett ylös nosnut cuopasta, On lEsus
cunnias suuresa.

2. Täs on se Joseph julkinen, Cuin oli fangi wai-
wainen, Mutt HERrax suurex yleni, Ia waldiax
eumming corkeni.

z. Nyt mekin synnin cuollosta, Herätkäm i)lös
haudasta, Ia noscam eloon autuaan, lEsuxen seu-raan ihanaan.

4. Sill se on autuas ihminen / Cuitt oikein on o-
' sallinen, Tääl sijnä ensimmaisesa Käändywäin nou-

semisesa.
s.SijsAdam wanha cuokta, Hengellisesa sodasa,

Ett eläis uusi ihminen, ChristuM mielen jälkehen.
6. Haudasa cuollun ollesans, Helwettijn HEN-

rawaelscans, Olinijn myrcky cuolemal, Helwe-
til surma cauhial.

7. Ei perkelet nyt woitosta Saa heitäns enä ker-
scata, Sijs kijtos olcon Jumalan, Woiltons edestä
corkian.

8. Adami toinen lEsus Christ, Salpais helwe,
tin wistist itz, Awaimet pitä hallitze, Porttit woitta
ja wallitze. Z.Ach



s»Ach anna meidän muistella/ Henges sydämmes
eatzella, Sun woitollisi tecojas, O corkia cunnian
Cuuing>,is.

iQ. Niin toimittit ja walmistit, Et osallisex tuli-
sit, Täst woitost, jotca elämäs, Seurawat sinunperäsäs.

n. Am lEsu tahdot totisesi, Heit autta juuri jul-
kisesi, Sä olet heidän cumpanins, Ia tustis wah-wa sangarins.

i2.Smä päästit heitä hädästä; ja autat ahtau-
desta, Sinä siunat heidän ascarens. Suot onnen
toimituxillens.

iz. Anna täll woitto juhlalla, Sinusa meidän
iloita, Et Pyhän«m!eles jälkehen, Sydämet sinuapalwelem.

14: An oma tahtom hallita, Sun Pyhän Hen-ges awulla, Ettei mailman hccuma, Tundoommecoscan haawoita.
is. Meidän kyll Pääsiäis Juhlalla, Riettail i-

loil ja puheilla, Crouweis ta Wieraspidoisa, Lihaja watza palwellan.
16. Mutt sielu waimott suruisen, Canffa Mari-

an sondisen, Sinä lEsust etzi ahkerasi, Nijns löy-
dät hänen huoliasi.

17. Hän tunnon tuimas sodasa, Fangia autta,
wahwista, lohdatta ulos »vallasta, Euollon ja
synnin vaulasta.

18. Oin päiwin sitä huocailen, Ett Pääsiäiseniloisen Saisin mä wiettä riemuisest, Taiwan sa-
tamas rauhaisest.

19. Et's ylösnousit cuolluist, Sä Cunnian Cu-
ningas lEsu Christ, Nijn piru cauwas carcota/Cuin meitä syndijn waiwmta.

20. Caickia meitä hallitze, Maacundam siuna
waye-



warjele, Pahoist päälle carcauxist/ Tymnnillisist
wihollisist.

2l.Käännä heit caicki sowindoon, loil Walda-
cunnat hallus on, Ia sisällisest rauhoita, caicki
cuin sinua racasta.

22. Ruoki meit itze lEsu Cbrist, Paä-paime,
nemme taiwahist, Sun sanas woima maista antt/
Ett sitä aina halajan.

23. Talla nyt Pääsiäis Juhlalla, Ia autuall
armon ajalla, Mä tahdon wacaisudesa. Sydäme-
stäni toiwotta.,

2s.Ettäs o HErra Jumala, Laupias Isa corkia,
Sun armos tähden awaran, Ia laupiudespalawan.

25. Ia cuolluist ylösnosnchen, Sun rackan Poi-cas lEsuxen, Ainoan Wälimiehemme, Cuulijlt
rucouxemme.

26. Ia sinun Pyhäll Hengelläs, Cans woimal-
lisell wäelläs, Lijcutaisit ne sydämmet, Cuin wiel
ei ole herännet.

27. Ett's sisalliset silmät myös, Cuin nuckunet
on synnin / Wiel herätäisit näkemän, Ia
synnin hätä ackämän.

28. Niin käännä heitä totuteen, Ia palauta py-
hyteen / Wahwista myös ain wäkewäst, Ia tue
haman loppuun ast.

29. Läsnä ole aina awullas, Ia auta heicko ar«
mollas, Nijn sinul kiitosi weisamn, Edcsäs ijät
tiemuitan.

Seitzemäs.
Christuxen Taiwaseen Astumisen Weism

W. c. Chrisms Oppians ilmoittaman u.
nostuans, Jällen ylös,

nousemans, Neljäkymmendä päiwa tääl,
Näytteli itzens eläwäx wiel.

2.101l



2. HoN ajal nijncuitt ennengm, Omillens jutteli
simmengin, Pyhäsi Hengest wahwisteli, Sen la-
hetyst heil ilmoitti!

z. Ettei he olls epäillet, Waan totena caick pi-
tänet, Cuin heille HelatuorstalM, Itz lEsuxelda
sanottin. '

4. Cosc saarnael' Evangeliumi, Ia parannust
autuudexi, Rumeten Galileasa, Ia ymbärs coco
mailmaa.

,

5. Nyt lEsus Mens Isälda, Oletan ylös Öl-
jymäellä/ Ia tosin heljail äänillä, Basunil, Kij-
tos,wirsillä.

6. Nain lEsus Engelein seuralla, lallensa me-
ni cotiansa, Cosc täyttänyt oli Raamatut, Ia lu-
nastan Adamis langennet.

7. Hallitzeman meni caickia, Taiwast, Maat',
Merta, Cansoja, Näin maa ja taiwas corkia/
Tekewat cauppa tallista.

8. Ett HErran suuren waihetta, Pois mailman
lasten joucosta Sentahden Christit muistacon,
Ett lEsus armon istuin on.

9. Nyt riemut taiwasem catzelcam, Sill siellä
on meidän haldiam, Opettajam, Edeswastajam,
Jumalan Poica, ja Marian.

io. Em suingan cuolyn ruumilla, Taida täsa
luonon tilasa, Vlös taiwasten astella, Näkywäisel-
lä tawalla.

n. Cuitengin tahto Jumala, M«t taiwasehettastuman, Hengellisellä tawalla, Uscol jarucomilla.
12. Hartailla huocauxilla, Pyhillä ajatuxilla,

Syndeimme tundemisella, Sydämen parannuretla.
13. Oikiall tatumuxella, Pelwollja wapistuxel-

la, Tasä jarjestyxes waellan, Christuren cantzacunniaan.
B »4.0!



14. O! cuinga cunniaNinen, On päätös
ran lEsuxen, Ia loppu seuran siwiä, Muutos
suuri aiwan ihana.

15. Millisen näin minä sun nijn, Paäcallon
paical kärsimän sijn, Siel olit sinä yrinäs, Nyt
tuhcnlsin joucoin Engeleit läs. «

16. Siel olit kesiel ryöwärten, Nyt riemuitzet
cuoris Eugelitten, Siela sä cuoleman duomitliN/
Tall cuolewaisi wapahdit nijn.

17. Hän taaldä ensimmäisellä, Päiwäl widetta-
kymmendä, lälkehen puolen päiwan nijn, Tai-waseen Hlös otettin.

18. Oljymäel Bethaniasa, Wijmeiser siunaisomiansa, lost sydämet ne riemastuit, Cuin uscos
tääl häneen yhdistyit.

19. Cosc waeldan oli mailma, Colm' neliättkym-
mend'ajastaica, Ia cuusi cuucautta paälisex, To-
distetan taiwaseen astunex.

Cahdexas.
Helundai Weis».

W. c. Ah lEsu pysy tytönäm, :c.
rackain lEsu ilmoita, Sun Isäs tahtoMN minusa, Ett Helundaita suloista, Nyt wiet-

MM taisin M sinusa.
2. Ett lEsu Henges waicutais, Synnistä sil-

män awajais, Walaisisymmärryreni, Taiwutais
tahton, mieleni.

3. Cans taiton ja myös järkeni: S>l HErran
laki opetti, Mun synnit suuret muistaman, Cosc
henges saarnais tunnosan.

4. Aut ahtal polgul waeldaman, Etkös' cuule
ma colcutan? Rucous äanel hartahal!, Osot oikia
tie Isan-maal.



5. O! Pvhä Hengi Jumala, Mua uston sodas
wahwjsta, Etten ma caaduis cauhiaan, Duomit,
tuin waiwan siahan.

6. O! racas Hengi walaise, Mua armon ajas
rickar tee! Sijt taiwallisest walosia, Ia hengelli,
sist lahjoista.

?. Tule sä sielun rackaus, Tuo myötäs Hen-
gen todistus, Cuin pahan väiwän lohdutta, Ia
cuolos sielun wirwotta.

8. Näin HErra lähett hengensä loca wastudest
synnyttä, Hän luwat ombi caikil meil, Ensist an-
net Apostoleil.

9.0! caickein Pyhinw alkeus, Ia sielun murhes
lohdutus, Mua ahdisturis wirwoita, Ia mail-
mallisist kirwoita.

io.,lotc armon li/tos elawat, Woidellan Hen-gen Öljyllä; Sill ilman salaisi apuas, Mä huc-
kan tulen cohdastans.

«.En omast ymärryxesta, Eng'luonnollisesi järjestä,
Ma taida mitan toimitta, Cum HErral taidais kel-
wata.

,2. Sill itzcstankyll saastainen Olen, juur julma
syndinen, Ia cuiwa caikest hywästä, Haawoiltt
synneild sywästä.

13. Wiel Hengi Pyhä woimallas, Taiwut sy-
dämen armollas, Culn ombi hidas cangia, Kynnck
lEsus tai cowa maa.

«4. Ett tämä ombi sinun työs, Nijn taiwutt,'
lämmit, palaut myös, Mun uscollinen paimenen,
Tai exywäinen sydämen.

15. Aut' seison armon lijlosa, Cttän sun henges
awulla, Ain lisanyn ja caswamn, Mä hengellinen
lvairoainen,

B» 16. Ah!



i5. Ah! «ahmisi oikial ustolla, Palamat racau,
della, Nepä on hengen harniscat, Ö! eltän moisin
rucoilla.

17. Aut sinun päällcs luottaman, Sä Pyhä
ycngi Jumalan, Nijs sisällisis waiwoisa, Cuin u<
sein lapsias ahdista.

,8. Wiel silloin myös mua wahwista, Cosc cuo<
lon tusca ahdista. Aut todistuxen silloin jaan, Et
olen lapsi Jumalan.

ly. An sielun cuolon hetkellä, Sun henges a-
wul sijrreltä, Sin taiwalliseen cunniaan, luur Al«
brahamin helmahan.

20. Autuain Pyhäin parihin, Taiwahan cots
Caupungijn, Cuja itz HErra lEsus Christ, Sil-
mämme pyhki kyynelisi.

21. O! aumat ne mailmasa, Cuin sisällisiä mur-
hetta, Candawat cantza Dawidin, tähden rascasten
syndein. ,

22. O! autuas se risti luur, 101 l taiwast lange
maxo suur', Elämä ijancaickinen, Ia Jumalan nä-
keminen.

23. lEsus hän saarna lapsillens, Pienllleckin wa-
lituillens: Suloiset omat huuliensa, Ihanat caswons
puhensa.

24. O! sitä amuast Salemii, O! caickein py-
hind caupungil, losa se auring ylene, Cuin ijäisesii
«valaise.

25. Niln Pyhä Hengi wahwista, Nyt caidal
Me minua, Etten mä langcis harhall tiell, Waan
olisin cuolos walwis wiel.

26. Ia wihdoin luoja! cunniat, Weisala saisin
lackamat. Se HErra meille caikil ann, Jota me
«scos halajam.

Rh-



Pyhän Colminaisuden Sunnundai Weifu^
W c. Nnt on me'l HErran Sabbathi lc.

Colminainen Jumala, Maan madol anna
armoja, Ett taalla taidais corkiata, Ajalell
Colminaisulla.

2. Sä olet alcu itzestas, Ennen cuin milän oli
IG, Ei taida cucan käsillä, Sen suurut, corkeut,
sywyttä.

3. Ei ymmärrä lääll salaista, Sen laita wijsat
sclitla, Täs caicki taito tyhmisty, Ia järki järin
hämmästy-

-4 Sen tietä cukin ihminen, Ett Hall on alcu
julkinen, Waan ei he taida sanoa, Colminaijuden
alcua.

s< Mailmalllset asiat, Wertauxill' julistuwat,
Waan Pyhä Colminaisulla, Ei lailla mingään
wcrratla,

6, Se lutkisielematoincn, On myös ain itzcns
Olennos kircas, luline», Majestelis cun-

viallinen,
7. Täs hekos luonnon lilasa, Mailmas cuolc-

«vaisefa, Ei tätä auringotacan, Woi lähestyä
yxikön.

8, Julkinen on sijs Juhla tai. Ia Colminaisun
Sunnuntai, Jona tast asiast saarnatan, Ia pi-
miäs puhcs puhutan.

9. Wiel toiscst tämän caldaisest, On puhe E-
vanZcliumis, Asiasta aiwan autuast, Ia salaisudest
suurimmast,

io, Sijt autuast uude>t syndymast, Cuin lapay,
tu täs elamäs, Ei omast waest woimasta, Waan
Colminalsuun toimesta,

B Z 'i. Sil-



I'. Silloin on on sota surkia, Sisällisesti sie-lusa, Cose Pyhä.Colminaisuus, Näyltä mikä on
palaus.

12. Cuing' mililman lasten joucosia, Cuin su-
ruttomasi waelda, syndisenpila selkiämän, Jumalanlapsex joutuman.

»3. Sitt wnsta taita sanoa, Cning ombi ollut
llfia, Ain calcken' elincautena, Jo lapsudesta ha-
masta.

14. Cuing ombi castes luwannut, Colminaisudel
wannonut, Et elä Hänen aliansa, Mull seuran
cuiteng saatana.

15. Täs sisäNlses sodasa, Uuden syndyman wai-
masa, Tundepi cuing on lijllonsa Rickonut, Teh-
dyn castesa.

16. Wiel tunnos todeic löytä sen, Et ombi jo-
rapaiwainen, Sen ruman alju ollut ain, Cans pi-
meyden palweljcm.

1?. Syndein lautta cauhiain, Joita ei ennen
tuta tain, Cuin Colminaisus palautti, Sielun ja
tunnon lijculti.

18. Sitt seura wielä lackamat, Hengen ja lihan
rapinat, lois tunde ristin oikian, Sielus ja tunnos
caekcran.

19. Tasa nytt hengen Schoulusa, Wast oikein
taitlan ersittä, Ne oikiat ristin-candajat, Cuin omat
sangen cnituat.

20. Silla ne Jumalattomat, Waick witzauxet
moniat, Candaroat heidän ruumisans, juurrasttuxel
tläisäns.

21. Waick heitä cohta köyhydet, Ia cowat wa- ,

sioinkäymiset, He cuilengin nurisemat, Ia HErran
tahto laittamat.

22. lot-



«2. loica sitt heille tulepi, Wanhutscax rangai,
siuxexi Ia esimaur tulewain, Helwetin waiwain
cauhiain.

23. Mult oikial risiin-candajal, On ne cuin HEr<
raan turwawat,Ain Hänen lahloons lytywät, Iarucoures pysywät. »

24. He kärsiwäifest candawat, Caick ristit, sodat
ongarat, Mailman wainot wieckahat, Wastoinkäy-
misel monial.
' 2/Ne caicki hywax muuttumat, Ia onnellisesi
täandywät, Heil isallisex cuormaxi, Rackaxi cu-
lituxexi.

26. O! corkia Colminaisuus, Käännä ja anna
palaus, Et' Modemusi seurata, Taidaisim suurell
halulla.

27. Cuin yöllä etzei lEsusta, Pyys uudisiuxen
muutosta, Että jaisim ijancaickisest, Colminaisunrans oll' totisesi.

Kymmenes.
Chrisiuxen Kircastamisen Weisu.

W. e. Nyt caicki Chnstityt iloitcat, zc.
Pyhä HERra lEsu Christ. Mun Mun

racaS Mlka! Sä Taboris,
Wuorella pyhää silla; Cusa sun Isas cun-

nia, Ia laiwan walo corkia, Ilolla ilmci nahtin.
2. O! sangen suurta kirckaut, Mihinga arwat

laitaan, long asian armon salaisut,Me uscos tut«
ki mahdam: Sill tai mailman pilcafa, Mul loh-
dutus on ihana, Ett lEsus klrcastcttin.

3» lEsuxen cunnia paiwanä, Myös'ilmcsiyit
ProplMt, Mojes myös Elias yhdcsa, Tas Cbri-
stuxen cans owal, lolc HErran cunnian laiwasa,

En,



Mnen Mono sata alasiaica, Olit DErran cunni<
<ln näbnet.

4. Apoliolitten seasta, lotca armon alas elit.
Ia olit HErran scurasa, Colm' Miestä edes tulit:
Pielar, Jacob ja Johannes, 110 oli caickein sy«
dämes, Ia tijtit HErran Nimc.

5 Vx taiwan cunnian kirckaus, lEsuxest ulos<
käwi, long kirckaun callis walkcus, Läptz waattcin-
gln näwyi, lEsus cuin kärsei pilcka Ml, Ia cuo-
li siit wiel ristin paäl, On cunnial kircastetlu.

6. Waiwainen joca laiminlyö, Z)ht HErra ai-
na kijtlä, Waiwainen joca sieluns työn, Aica a<
jald ylös lyckä. Sljn HErran cunnian kirckaus
Ia Armon Hengen waimus, On asta mwan
l^alpa,

7. Vx Tabor rciket Zionijn. On tosin sinä päi-
lvan,,Cosc lEsus suostui syndisiin, long tygö
»öyräst käydän. Kyll lEsus tunnon haawoitta,
Cost sielun synnist eroitta, Mutt hän myös pa«
randapi,

8> Wast sitten cuulu Isän Ään- Tämä on
minun Lapsen, Sljs minun tygön käändykään,
Joca leit ennen etzcin, Cuin maan perustus las-
kettin, Ia taiwan awarus luotihin, Cuules: cuing
HERra puhu.

9. Ei klrcasteta yhtäkän, 101 lei ol' uscon
tirmo; Ei laupius ulot' yhtengän, Joca ei hen«
ges walwo, Ia aina huoca toiwosa: Ann ar«
mos lEsus palata, Mun wanhoild hachoild
teildän.

ic>. Cost roanha adam muutelan, Niin sydän
wawahtapi, Wiel armon elos hawaitan, Myös
haman euolon asti, Ax woimMnm synnin juur.



löst usein tule peko suur! Ah lEsu minua
«vahwist.

n. En puhu minä senlän näit, Ett tulisin leco-uscoon; Waan cose tutkin Caritzan hait, Iasielun sodas paastoon, Nijn aula minua Juma-la, Ia woimas minus uudista, Mä halan hen-gellisi.
i2. Mun cutzumisen omaisus On herat pysy

armos, locapälwäinen catumus, Uus armo ruin
vn larjos, Näit harjoite!, näis caswata, On lE-jus kästen caickia, Joit täyttä, armo kerjän-

-13. Nijn uudista nyt Jumala, Sun arnws
minus aina, Ia Poicas kirckaut tutkia, Mulli
«pyhä Hengcs laina, O! Isan Poica ainoa,
Ann' expwaistl LambaNa, Vr harras nöyrä
Sydän.

14. O! ett me nijn tääll walwoifim, Euin
HERran, Hengi neuwo, Kalkisim sanan sydam-
mijm, Nijn tosin saadais armo; Kiwinen sydän
aukenis, Ia luonon pimeys pakenis, Tullaisin ar-
mon tielle.

l/. Mun taiwallinen Isäni, Myös sielun kir-
tastaisi, Cuin Poicans caut meit lunasti, Ia ar<
mos muisti caicki. O! Racas lEsu kireästä,
Sun armos lijtto minusa, Ett uudistuisin aina.

16. Ia cosc laald lammas huonesta, Mun
cuolon caut pois cutzul; Nijn suo mun haudast
nostua/Silt'nautita ne awut, Cuin lEsurcsnijll' luwalcm, lolc sielun murhcs waeldan, On
Mli' etzico ajall.

1?. Aut' sinun tahtos seuraman, O! lEsu,
minun HERran, Ett' sinun canstas eunnian.Silt' Ml kannen kerran; Jonas walitMe walmk

As M.



M, Sen sinä mull myös lupaisit, Ia caikill ca«
luwaisill.

18. Nyt kircastettu lEsu Christ. Sun Isa's
cunnian tähden! Wie ulos waiwoist wvmeisist,
Cosc minä täalda' lahden, long lahden colminai,»
sudell, Sitt ila't weisan kijtoxen, Caritzan cas-
woin edes.,

Mtoistak^mmenes.
Sunnundai Weisu/ Kymmenestä Neihestä.

W. c. Christscund CtMuxel Kihlattu lc.

omat häihin käjMt, Kymmenen Neitzencans cutzulul; Waan aiwan barwat wali«
tA SiN synd«n olemme nuckuch; Nyt

nic' on synnin unesta nosta.
V. Mont>,'cpaustolstcn seasta, E! ylösnouse syn<

nin unesta; Waan paaduit ain syvämcns miclcsä,
He duomio paiwan wast synnin
unesta nosta.

3. Cojc armon owl on suljettu, Ia elamcln cla<«
si ulos juosnu, Woi! woi yht petollist asia! Ett
cuolemcm kielis catua, A>c a'stm synnin unesta
nosta.

, 4. Ei tyhmät Ncitzeckan lehnet nljn, He lijckeell
olit jo aicaistn; Mutt nuckuit unellaisutccn,
Ia suruttomuden unehenßlWst kilwGus turhaxs
caick tuli.

5. Ei mailmall pelco Hl.' autuudest, He usco<
wat caicki yhteisesi: Ett' lEsus on karsin' ruo-
lon taall, Cosc rippui edestam ristin päall. Ah!
cuulcs culng mailma usco.

6. Ia pirut myös usco jg. wapisejMotc, omat
pois auluudest Duomitut usco cans totu-

den,



ben, Cosc tule duomlon etchen, Nyt ufco jo an-
neltiin käteen

?. O! HERra, Ah! HERmawameil; Cuu<
les: cuing suuri hätä on Hell? Duli' wuoretkin
mälttä ja pakene, Cosc duomion torwi helisty Aic
astcn oN auxhuula HERra.

8. Ei lEsus ann' itzens vilc-ta, Sä mahdoit
jo ennen calua, Nyt armon omi on suljettu, Mi<
xes sä Sill' suloisell' armon
tljall'. <s9-NDMnnin uni oli makia, Ettymmärlän
sielun autuutta, O! Jumal nähkön mun palcka-
ni, Kyll tämä ain wnnos saarnaist; Mutt totut enuscon O! Jumal.

10. Waan aica cului Nyt roaab>
tan lugunlasculla; Ve° tulemat saman paickahan,
Cuin Choran, Dathan ja Abiran, Wall' aic'
synnin unesta noNa. ,

ii. Moni kersca paljon uscossans. 5W
naisesi lWosian3; Mutt sydän mäM scuin'kyimn
maa; Sielu fe naljäs walilta, O! lyhmyttä san<
Zen suurta.

i2«sPerkcl Raamatut/ Waan eip' se
ole Md auttanut. Ei ilman sydämen muutosta,
Mitän ol' ihmisen opista; Sens' saat nahd duo-
mio päiwän.

13. Jos tahdot jotakin kcrscata, Niin kersca
Jumalan armosta, Cuin smungin kylmäkiscoism,
Ain alat eutzu parannuxeen, Eatz ettet sä hillan
myös tulis.

,4. Cuules mun: Racas ystawan, Sun pitä
wasiuudeHsyndyman, Sill wanha adam on duo-

. Mil-



miilu, GM hän ajasa uuo»jw, air vls u<
nesta nostaa -.

murhcn ja päasiöhön, NämLaki,
coetus alati ojmi,. Näin

sianoM.
16. Wast sitten usco Mc sydän ja

mieli uudistV/Slmdinen huoca ja cumartT/ Jc»
lEsuren tulo odotta. Näin synnin unesta no-
staan.

i?. Sitt wahwista, Ia lE-suren tygö johdatla, Sen synneild runneldun sy-
dämen, Cuin itzens tunde ja lEsuxen, Näin syn-
nin unesta nostan.

18, Heil lupaus ombi armosta, Joit lEsus su-loisesi racasta, Cans lasten perinnöst wacutla,
Ia sielun cuolost cans wapahla, O! eläMHa-
nat sangen.

i9iDlrmias Jumala M walwoman, Mun
HengMella mackaNM, Ett elämän HERran tulo-
sa, Mcill öljy olisi lampuisa, O! HERralWit
olali muista.

2n. Cans synnin sokeus maahan lyö; SiN se
on sinun Henges lyö, Että wihdoin wilsain Nci-
tzcin cans, Nähdä saisin sinun runnias, Cosc
«uolcman caut pois culW

21. Mun Lunastajassl lEsuinen, Sun haawais
lurwtin pakencui, Mun oma ansion turha lie,
Sun wercs armo minua roie, Nijn todest juur
suojellur tulen.

22. Nyt lEsu, mun ylkäjHuloinen. Sull k«.
les olcon Cuin minun oikiall tielle roeit,



loea^ myös kawin harho, teit, Suo perin sun
Mudes Jumal.

Caxitdistat^mmenes.
Wijmeisen Duomion

Welsu.
W. e. O ijäisys! peitän pitunttas muistais «.

lEsus tasito huomiolle lulla, Se s<M
dan Danielildä kyllä' cuulla: "" Cuina/
waldacundain lapset Man, Muutamat i<

loon,, Toiset ptjnahan. Dan. 12:

. Nljn caickein Cansaln Adamista asti, Vx
lEsus Christus tahto lucu laste, Ia anda cun-
gin palcan katehen, Sen jälken cuinhan nahdän
ansainnen.

3. Ne nuckun omatundo myös nyt wircois,
Cosc cuuli Nimcns HErran Duomio kirjois; Ia
rupe hammastyrest huutaman: Jo minul nyt kyll
palcan maxetan.

4. Ei ilman parannusta auluar tulla, Se sää-
dän wtzmeis Duomjo päiwan cuulla, Et cuckuloi-
la aroux huudelan; Mutt ei nyt silloin ena o-
leckaan.

5. Woi! sitcl ihmist cuin ei itzens tunden, Eik'
armon ajas nosnut eloon uuteen; Nyt omatunds
perkelilM cans, On hänen suuret päälle-can-
dajans/' ,^——<«^.

6, NiM



5. '_)nm <urui«ye!t,' ray se tuomio pgiwan, iioftjoucko joucold Duomion etten käydän, Virroistamaast meresi ylösnousemat, Yhteinen Eansa ntzn-myös Cuningat.
7. Autuas joll se armo ajas 011. Ett joca het-ki täällä synnil euoli. In etzei lEsust uscon elä<

mal, Hän löysi ylkans ihme paiwal M.
8. Kyll moni tersca epäuscos täällä, Ia luot-

ta paljon cuollem uscons paolle, -Ehk ei ol tun-
den sicluns sairaut,- Ia parannuin murhen sa-laisuct.

9. Ebk HERran armo aM ajoi
Nijn sielu cuittng aina synnis maca, Eik sisal
wmnyt. ahtasi ponista, lost itze lEsus meits
muiswtla. „ , ' .....! ,

lo.Mutt ei ol' ihmet ei se surutoinen, Om«
bi nyn cauwas Jumalasta culkcn, Ettei hän e-
nä mitan ajaltel, Sen surullisen synnin unen
paall'.

n. Wicl on yr toinen«wftsamb lahcocunda,
Joca on ennen wihan synnin unda, Mult kään-
si jällens casmons Sodomaan, Näin curja tuli po<
jes langemaan.

i2. Sydän se paadu, sielun woima wäsyi, Iawahittäin ain aica ajaldlwäännyi, Ensist he wä-
hä cammoit ystawi, Maan wljmein julkisesi jo
pilckaisit.

lz. Woi! Chorazin,, woi! sinuas
Sä HERras tahdon tiesit hywin aiwan; Woi
onneloinda, paha palwelja!' Hän carikertaisest jaa
haarooja. Luc. in:

14. Viimein tal paatumus nljn cauwas tule,
EtM he RaammMan enä lue, Cuin sielull an-

da



da °wo,man eiamään/Eäsnäln pois
eritän.

15. Wiel kylmäkiscoisus ja eriseurat, Myös
langemuxen tundomerkit omat. O! HERra auta
ajal wi<meisel, Ett' loppuun alli kil<
woitcN'.

16. Se usco long eamWwan Jo
armon ajas uscon töistä cuullan-, Cuing hän on
nöyrä, köyhä, laupias, lEsus on hänen aino
lawarans.

i7< lEsuxen tulo han ainghmges tutki,. lE<suxen hoawois wirwotusta etzi, Sydän ja teot yh><
dencaldaiset,- He owat lihans riMnnaulinnect.

18. lEsuxen Päiwän perään UscoS huora,
lEsuxen Sanas etzi Sielua ruoca, Hän Tai-
waan Ilon esi-maHa, Jo tietä täällä pallon
puhua. s^M

19. Jumalan rackauöen suuruus langen, Onrucouxif myös hänen sieluuns langen. Taz
armo Mli' oma sydämmen, Ia seuraa hänHain iloon ijäiseen.

20. Hän campaile, ja kilrooittele ajna, Johon
myös lEsus hänell' woimaa lainaa, Hän cmcki
puullms puhu HERralle, Ia alinomaa mmoo
brläile.

21. M ulcocullatt' taita myöskin tulla, Näin
cauwas paljall-tunnustuxell' suulla, Mm' Uscon
töist hän pian saadan tijn,° Ett' puetttt' on lams
bain waalteisijn.

22. Taas surutöin on nyncuin perät' cuollut,
hän nuorudest on synnin unes maannut; Ia nyn
on suljett' HERran Duomion; Sekä ullocullatt'
ett' myös surutöin, -

23. Maan



2;. Maatt tijcowcilsim ylösnouseminen i On si<
la wastan sangen riemullinen, lEsuxen edes kirc-
kall ruumilla, He seiso saamat, ymbar istuinda!

24. lEsuren kirckaus sitt'alal' paista; lEsu,
ftn rackaul he saamat maista; lEsus on Ylkä,
Sielu Morsian. Nain Taiwan llos Sielut ra-
tvitan/

25. la, HErran Duomio pälwä heidän sijrsi,
Weisaman Taiwas Walituiden wirsi, Mailmas
M orjan muodosa, Nyt lEsus tahdoi heidät
iruunata.

26. SYs HERra muista minua,Duomiol! tul-
les, Ia sielun wastanota Mda' lähles. Ahl

lEsu.ole edeswastajan, Ia corja sielun
roijmein cunniaanl


