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Aamu Wirfi. '

l.
XVak l,p min Siat war ej jeen tsi

Weis. c. Cuin kirckast Cojin tähti coitta lc.

Nyt Sieluni pian, VonM3HI svnqiän sillä siaan, Armas
Amingo loistaa; Suld',neu-
neen yönä Jumala, Sen

juonet cuin on camala, Pois armost'.tahdoi poistaa: Nyt fijs, callijs
Caunistuxes, Wallmistuxes Pyhäin
cansa, Ylistä Händ' armo«anza.

2. Ei vhtäan Uhria wacast, Eik'
ole mitään nijn racast, Euin yxt
harras kieli; Cuin Sieluft catuwltt
ststa, Ia Hengen walcutuxesta, Hä«
ncllc wcisu mieli: Totta, ottaa Tä-
män äänen Herra Hänen Caswolns
eteen, lost' hywydens lähtttä leten.

3- Caict' luodut kcdoll lloitze, Iatawallansa ricmuitze, Sinulle Herra
Taiwan; locainen Lindu kielelläns,
Wisertä Sinull' mlelleläns,' olleng'
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hett halwemb' aiwan? Andan, can-
dan Mutten ombi, Se jalombi Her-ra woipa, Eaict, kljtos jost' Hcinellon soipa.

4. Slm murhees minun warjeli,
Ihmellisesti tuotteli, Min- cohdnst
ilmaan; Ainoo myös olit Turma-
ni, Rinnoilla maates Äitini, Ia
annoit minull' ilman: Muodon,
Luondon, Jäseneni, Tarpeheni, Suo-
jelluxen, Waiwoja wastaan, kiusausxen.

5. Olet myös erinomaisesi', Mull
Lakis anvan wacaisest; Sen ulcon
tietä andaa, Cuin Sielun woipi
wapahta, Ia woiman sitä tawata,
Cuin Christttyn paranda: Käyttan,
Näyttän Mulle kircon, Cufa wir-
coon Sanas maidost, Ia raikest'Taiwallisest' taidost'.

6. Saman suuren Sanas woi-
man , Ia lesuxen Weren woiwan.
Usein Hawaitzin, maisiin; Cuin Cas-
tekes Mddistertijn Synnistän, ja
wirwotettijn Cans'Taiwallisen Pai-
stin: Ruocaa Huocaa Tai-

waast,
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waast, Juuri lliwast' longa jalca,
Uutta elämät Sinus alcaa.

7. Elämät cuin itzestä on, Ia saat-
ta yhtchen ltjttoon, Uscon totistn cout-
ta; Elon cum itzens harjoitta Awuis,
ja tunnon rauhoitta, Iloon ja rie-
muun autta: Näitä, Täyttä, lesuracas, loca paicas Cunniaxes, An-na minun, suld palkitares.

8. Ettän nyt sitä paremmin, Tain
määrän saisin wiljemmln, Nijns li«
säät mullen ikää; Myös monoa päi-
wää mullen suot, Ia joca päiwä ar-mos tuot, Ett Kästys taidan pitää;
Autat, Laitat, Ettän löydän lesuPöydän Cusa parhain. Lewvn jiäl-sen annat warhain.

9. Sys kijtan Sua Isäni, Etts
jatcat minull rkäni, Ia wjiwyt Duo-
miollas; Ett elämäni parata, Ia
Sydämmeni awata, Woisitt Sun
suosiollas: Cuin mun Sielun Loh«duttapi, Wirwottapj, Ettän luotan,
Sinuun/ ja kijtoxen sull luotan.

io. Suo mull' Pyhän Henges or-moo, Cuin anoa mull parast neu-
A 3 woo,
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lvoo/ CuittO elämäni käytän; Ett
Mailman petost waftaan , löng'
canl' on caickta Haastan, Miehuisest
sodan näytän: Wahwist, caunijst
Wacldaxen, sotiaxen Ei cuin nurjat
Slelunsa murhamiehet, cmjat.

ii. Aut' ett' cuin Lapsi walkeun.
Näen, cartan ja cauhsstun, Sen
häjyn Hengen caunaa; Nl' anna
Myös mun unhotta, Ett ikan on ln-
hutt totta, cuitenft' paljon pai-
naa: Nrt siis Walmiss, loca aica,
loca paicas Pyydä olla, Ett's elää
Hänell woit ja enolla.

12. Mt kijtos olcon lesurell, Her-
ran Mdellull, Christurell', Yn«'
Ijän Henaen cansa; Colminaisudell'
tottstst. Nytt ja fitt ijancaickisest,
Cuin suo mull parhallansa: Wer-
bon, Hermon, Tarpehcni Hengelle-
ni, Caicki Sielull, long wihdoin
täyttä iloll' mieluull'.



li.
Pääsiäis Wirfi.

lEsi» m rig sielf upwackre le.

, Weisatan samalla nuotilla.
Wesu joca itzes nostit , Hau<
W.dast' omaU' woimallas, Ia
omaxes mettä ostit, Pamain Hel-
«vcttn alas; Sieluni myös ylös
ojenn, Että maasta mieluhust, Tu-
lis tvstös kijruhuft.

.

2.Waicutta ann' Henges minus, E-
lämätä oikiat, Ettän ain' eläisin Sis
nus, Saisin annos corkiat, Cuolet-
taxen synnin Himot; Ia lihaani cuo«
letta, Mailmnset lopetta.

3. Casteen cautt' jo olen cauwan,
Castctt' tcfin cuolemaan, Tunsin Mo-
sexengin sauwan, Kästyjäs teroitta-
maan; Waan se paha himo wircoo,
vsiast taas Sttlusan, Ettän waftnas
waeUan.

.... .^.^

4. Tahdon'cutteng' mielelläni, Tah-
tos jälkeen waeldaa, Sydämmell' la
kielelläni, Himot häjyt mmendaa;

A 4 Waan
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Waan Mailman tawat estää, Lihanheictous, Pirun, Juonet myös wiet-tä minun.

5. Auta sijs ett Hengen elot,lEsu
Christe Henqes caus, Jotta Adam
vojes telott', Petost pirun cuullesans;IMns uudistetur tulis. Ia njn lisä-
tyx minus, Ettan waellan Sinus.

6- Aut' etten enämbi teitä, Culje
wanhan ihmisen; Engä syndiä myös
peitä, Werhon cansa köykäisen: Et-
tas nousit opettapi, Cuinga synnist nou-seman Pltä mun, ei cuoleman>

7. Svdämmeni wapisepi, Lakisuh-camesta; Henges cuiteng wiettänepi,
Kiwen, rasituMfta, Oman tundoni
taeasta; Astuu Engelis alas, RauhanUmoitta salas.

8. Ah! sen anna suloisesti Ilmoit-ta etts woiton sait; Uscoll' Nlwoa to-
tisesti, Fangiust Mä palait' Woit';
ja minulle sen awat', Ett' sield ulwos
Menisin, Vihdoin ylös nousisin.

9. Tahdoisit mrös ttze eohdat MKnm, ett' näkisin Sinun sanasas, ja
johdat Mua Herra suloisin, Sinne cu-sas



sas näytät woimas, Ia wiet tielle
elämän, Tvkönäs ain elämään.

io. Täällä Sielun rawituxi Tulce
leiwäll' makiall', lesu Sinuld' halli-
tuxi, Laitumella lakiall; Etten taid'
enämbät toiwoo, Cuius mull olet an-
sainnut Armoftas nyt andanut.

111.
Helundai Wirsi Pyhast Hengest.

Andans Helga näde le.
Weisatan samalla nuotilla.

Mnmo Pyhän Hengen, Turwa joca
»N> Hengen, Pyjy tykönän; Wai-wamme wähennä Rackaal' tulell' len-
nä Metsä elämään. Wahwista Snll'heicko kielen Kijtoft weisaman jamielen.

2. Sinä taidat lijtta, Inmalatamkljttä, Caikill kielillä; Anna lieckis
hohta, Racastaxem cohta, Sua mie-
lellä. Anna armos yllstäxem Lahjojas
meMeHywäxem.

3. Costa tusca, waiwa, Sydänd'
cowast' caiwaa, Suo ett tytönäs,
Tmwan, lewon löydän Jalon riemupöydän Hädän Hyminäsi Tule ar-

A 5 mon
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mon auring'riemull', Osottaman ilon
tie mull'.

4. Tule lahja callis, Ettes joscus
sallis Hädän häwittä; Tuletoiwotu-
xen, Tule wirwotuxen, Packon' liewi-
tä: Elon uuden sydän saapi, Cosc scn
tircos tawottapi.

5. Wettä himoo Peura, Cosca sitäseuraa, Metzämiesten Hoi! Sielu sa-
mall' muoto, Cosca tnrwan loutoo,
Tääll' ei löytä woi: Sinun tvgös
tuwan otta Lähten puhtahimman
totta.

6. loca meidän luonut, Syndim
pojes tuonut, Christuxen weres; Puh-
tauden Hengi, Anna minullengi, La-
kia mleles; Anna tahtos meidän tehdä,
Ettei liha meitä ehda.

7. Johdat' hallituxen, Pvhä walli-
turen,Sinull cunniax; Suo mun aste-
teni, Tien' waelluxeni, Tulla sorkiax.
Anna weisun, rucouxen, Kelwata suli
huocauxen.

8,. Mön Hengi Häijy, loca mua
wäijy. Saaco wahingoon, Colca lop-
pun tulle, Silloin suo, minulle Pää-tös



tös elohon: Siellä laulan lackamata.
Halleluja puuttumata.

IV.

Oaiten armon lähde, Mä tykööm
<KS lähde, Tuuli elämän; Waikitta<
ja walwan. longa walo atwan On
sytyttämän: Opeta suli' miten alcas
Weisaan kljtost joca paicas.

2. Herran sormi wahwa, Sopiwa
cuin ccchwa, Kielet awaman; Lepo
surullisten, Turwa murhellisten, Wst-
ma poltaman: Anna woimas »alista-
man, Sua täysin rakastaman.

3. SinäMelun yltä, Mua älä hyl-
kä, Suloisudestas; Ann' mun sijnä
lewät. Lahjoit Sielun ewäät: Tus.
tis, puolcstas; Armon-auring edes
astu Suun annostas suo ihastuu.

4. Callis lahja Herran, Tnletygön
kerran, Olen naändvnyt, Tuleodotu-
xen, Tule lohdutuxen Olen käändynyt,
Tyqös, tulc wirwotuxen, Tule armas
ihastuxen.

f. Nvn-

11
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5. NijNcuin peura himoo Wsttä,cosca klmmo Wäijyjans edes: Nijn
mun Sielun palaa Perääs, Sua ha-laa Tuscansi, wedes. Sua janoo car-
Aasa, Puhdas wirta, surun maasa.

5. Caiken Cansan Luoja. Heldche-sa suoja, Jumal jiäisest, Nackaun ke-
hoitus Suo minull'harjoitus Ristis
rauhaisest; Ettan caiki haldus annan,
Ehkä mitä päällen pannan.

7. Menoni caick culjet', Cosc' on sil-män'suljett', Eli walwonen: Hallitz'
tien ja retken Jäsenen ja hetken Cusa
culkemm Ann' tvön elon waelluxen
Sinull'kelwat, palweluxen.

8. Särje hajivn walda,Kirwot' tu-scan alda, Elinaicanan. lälkehenmun waiwan, Anna ilo Taiwan,
Armost, armahan; Siell' suU laulan
corkiasti, Halleluja Hmtahasti.

V.To-
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V.
Totisesta ja petollisesta ThristM

sydesta.
Du saZfi: Ich bitt eii» Chrisi «.

W. c: O hywä Jumala, jold catcki lc.

AHlemba Christitty. Nijns sanot:VV mvöden annan, Jos työs ja eKi-
mäs Co<c' rinnan to?sens pannaan,
Sen myös todittawcn, Cuin suus not
edestuo, Niins olet Chnstitty; long'
sydammml suo.

Olemda Cdristitty. Nijns sanot:se on totta, Cuin tunde Icsuxen, Ia
hänen päcluens luotta; Cuin suull' ci
ainoast, Hcind cuhu Herraxi Waan
täyttä elamäns, Mstyillens werraxi.z. Olemba ChrWtty. Se on, cuin
nimen candaa, Ia wihaa snndla, Si«
an hywydell' anda; Et lEsust' raca-
sta, Cuin synniswaelda, Eik'oleChri-
stitty, Cuin mieldäns n malda.

4- Olcmba Christitty. Nijns sanot:
olen castctt' Ic«uxen nimeden. Eng ole
Häneld lastett'; Han otti l^ttobonsMun



14

Mun Casteen cautta myös. Oletcost'
pysynyt, Täs' lijtos joca työs.

5. Etköstäs usiast' Jo riekon ole sitä?
Oletcos kästvjans Cuin lapsi tahton
pttä? Hywakö etzmyt, Ia pahaa
tvMänyr? Wm! eikö ihminen, se
«vanha elänyt?

6. Olcmba Christitty. Sill Sana
Herran Herran, Se meille saarnatan,
selwästi ioca kerran; Sitä myös wiri-
ast Luen ja cuuldelcn. Eicuulositä
ete Maan woimaa noudcllcn.

7. Olemba Christitty. Niins sanot:
Niplll' aina Käyn, syndin tunnustan,
cuin omatundocn paina; Loytnkös si-
null'mvös juur todell' catumus? Ia
juuri wilpitöin Synnistä luopumus?

8. M pysyt sitte nijn, Cuins en-
neng' olet ollut, Töisäs ja puheisas,
Halms ja synneis cnollut; Usein wiel
pahemulax Tulet cuin olitcan, Ia
wiclä haijymmax',Cuins sinne tulitcan.

9. Ölemba Cbristltty. Usein rawit«
zen. juotan Sielun Ebtolllses, Ia sij-
tä lewon tuotan lesurm Christuxkn

Nun-
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RuumiU ja Merestä, dngoft' M,
osa nijn, Christuxen Hengestä?

io. olemba Rucoilen,
luen, weisaan, Känn kircos, olen
myös Synninvlitzmurhnsun; EE'
ole hywä se? On! jos Herra näkee,
Wacaaxi sydammes, Cosc nättä se
tekee.

11. Olemda Christitty. Nijns sa-
not. Cuinga taldan Gen cansas to«
distaa? StU löydän toisen laidan
Sun waelluxesas/ Cmn Chnstitywen
on. loill'lljton merkft'on: HänChri-stust'scuratcon.

l?. Jos olet Christittn? Sltll ol-
con sama mieli, Cmn oli Christuxell'
Se Hengi sama kieli; Etts nijn ajat-
telet, Ntzn puhut waellat, CuinHan,
la racastat, Syoämest Hand alat.

13. Nijn cauwan culll nam, Mie-
len sinusa nurjan, Etts olet ylpia,
Hi ylöncatzot curjan, Am elät ynsiast,
Wihaat ja eadehdit; Ett ole Chrl-stttty, Ehks cuinga murhcdit.

14» Jos



«ll- 16

14. Jos sanot: Christitty Olen,
sen tahdon woitta. Tmoatcos Pa-
canolst Itzes'palhon eroitta? Keng'
ties' jos halwemmat On tecos mones
nijs, Cuin tehnet owat he, Owat sijs
Duomaris.

15. Nlä siis Christitvx, Sano sinu-
as ennen, Cuin suus ja elamäs Todi-
stain yhteen menne; Ei kylläx tee sa-
nat , Totuudes oleman, pi«
tä Christltyn, Et nlmee
mm.

,6. Ah! suomun Jumalan, Ett
chin ahkerasti Tullaren oikiax, Chrl<
stityx hartahasti! Ett työ ja nimi
myös, Ain vhdcs olisit, Ia nijn
walmistctut, Caict tygös tulisit.

VI.
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VI.
Hilf GOer, wie har die Girelteir «.

W. e: luur wirtais wieres Babylon lc.

E!Vuta Jumal'.' cuing'Kuhnus On
mettä maahan lyönyt, Ettet

ikä, ajaan pituus, Hywään mihin-gan myönny. Jos alusta nijn lop<
puun ast' Tutklt sitä junr akherast
Niin tunnustaman pitä: long'päälle
pamt sydämmes, Lapsudesas ja mie-
hudes', Turhudex löydät sitä.

2, Wuodet culuu ensimmäiset Tie»
dota min eläinden.- Maatan ja ollnn
leickistt, Tawalla lasten pienden.
Jos wuotten cansa ymmärrys Cas-
waa, näkyy myös tyhmyys Cuin on
svdämmes Piloin Jos neuwo nyt ja
witza myös Hand billitzepi nurjas
tyvs On catkerudex ktldln.

3. Nuoruus se etzi wapautt', Iajuoxee sinne tänne, Cuss lövdäis rte-museuraa uutt, Enin turmioon wetä-
ne. Hän teke caicki tyhmydest, Eif
huoli mitan autuudest, Hywyteen hi^

B das



18

das aina; Ei catzo awuu, siweytt'
Eik' hiljaisuutta, terwcytt', Waan
pahaan itzens painaa.

4. Sitt' seuraa ikä miehuden, Cuin
suurist' töistä lusuu, Se corkiax yli
muiden, Pytaa, ja cowln paisuu:
Pyynnöstä suureen cumnaan, Saatta
rijdat, torat pian Jos jotain hywää
tehdän, Ei annet' Hcrrall cunniat,
Ett ylistystä corkiat, Cuing' näit wa-
litta ehdan?

5. Cosc' wanhuus wijmein lähenee,
Nijn ahneus saa wallan, Eht' Ruu-
mijn woima wähenee, Cuin maat' on
cauwan tallan, Niin caswaa cuiteng
wieckans, Calun lisändöön tarctaus,
Ei cuolemasta cuulla Tahdota, eikä
lumalast, Caicr' asiat My kamalasi,
lost' puhun itcU'suulla.

6. Ah! catzo tätä surkiutt', O!
Jumal armoifesti, Ia osot meille lau-
piutt', Panaman aicaisesti. Pois la-
wialoa synnin laMwota meit'
pojes steld Cuin wiepi pahall' retkell',
Ant' että nijtä noudatam, Sen perän

aina



alna tarcsitam Ett lähdem autuall'
hettell!

7. Kljtos Isäll' ja Pojalle, Olcon
alat ja aina, Nijn myös Pyhälle
Hengelle, Cuin armons meille lainaa.
Että me murhen laxos täs En pydH
syndij olla läls Riettaan hvljämme
Hameen; Cuin tätä tolwoo syoäm-
mcst, Sc sanocan nyt haluisest: Ta-
pahtucon nijn, Amen.

VII.
Katumus Wirsi.

Ack wch: «ch weh! n?o ftll ich hitt ltz.
W. c: Mitäs Jumal tahdot tapahm tott x.

Routzin nuotilla ja tawalla.

AA woil Ah woi! cungan menen
VW Suurten syndemi tähden?
Cust'? cuollut, elämän saanen? Ahcurja! cungan lähden? Kcng' Tai<!
wa«n tuleU' sylyttä Sydändän smtia-B 2 xi?
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xi? Keng' sillmain wirrat Myttci,
KyYNelcM' wmkiaxl?

2. Luojan cuwan kyll callihin,
Sowaisnnt olen tyhmäsi", tz2leluni
lahjan caunihin Turmellut nijn culn
hyhmäsi. Ia! itzen suuresi' cunniast,
Syösnyt helwet.in alas, Ah woi!
Ah woi! cuing' surkiast Mun mielen
sila h alas.

3. Ah woi! mun olen Jumalasi,
Ih' hywydest', pois kaändan, Ia syn-
di>n, cuolloon.cawalast, Helwetljn
häijysi wäandan; Sild caikm halun
kicloänyt, Cuin mua uiju racofti,
Sijhcn cowaff miellstynvt/ Culn coh-
taa juur pahasti.

4. Cumnan Herraa pensiäst' In
kylmäsi' olen palwell', Uscottomäst ja
h?mdiäst Seka KM ett' talwell';
En ole Handä totellut En pican' cun»
n aft, Enq' leiwissät corgotcUut, Cuin
soi mull armosi maasa.

5. O en cuin Lapsi paatunut, Isan,
ab! pojes hyljänn , Ia nijn cuin sott-
atkin muut, Catzonut plön Pljän; En
ole welwoitlsuttan MprM Hänell'

esottnn,
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esottan Engä myös cutzumisestan
Tarckasti waarji ottan.

6. Mäwäloani varahald Mäwys
deni tieldän , Ia Ujcolliseff
hold, Kylmcndanut mun mielvän;
Huoleen olen wihollisen, Itzen crjaxi
fäanoän, Cuin minull' on Mr Hu-
llniisen, Surman Wsest' wään-
tän.

7. Olen myös ylkäwiehestän', Cuin
itzcllens mun woittan, On werelläns
hnwydestan, HapMisest' eroittans
Olcn calwot eaunibimman, Suun
andoo olen paitzi Auringot', waloo
taiwahan, Cuin lemmell' mua
caltzi.
, 8. Oi walitus! Oi cuollut työ!
Cuingas mun olct tallan? Oi syndij!
cuing! se mua syö Ett sai mun päällen
mallan: Oi syndij! Sielun cuolema,
Sun cauttas olcn tullut JM, Her-
rasi', Oi huolema! Pois yljast'; nijn
cuin hullut.

9. Ah'.ongo waiwaa cusacan, Sen-
caldaista cuin minun? Löytykö mi-
saan tuscacan, Tainwertaistmuistoisis

B 3 nun?
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nun?Olen lemmest' werrattomast',Nae-
taun mäarax Mty, Olcn nyt syystä-
«i omast, AU hirmun cowan wäatty.

10. Kcllen nyt sydämmen' hallan,
Waikiaft' walitta taidan? Kenell'
ahdistuxen wallan, Kell' surkeuttw'
laidan? Ab! olen itze Sielulle»,
Morcky ja tuoni ollut: Sauttanut
itze mmullen, Ett' svnnis olen cuollut.

ii. O yywyys ijancaickinen! O
Mmal' suuri.' puolces, Ia turwijs
laUcns pakenen, Liewitä wiha-nuoles.
Sun tyqös huudan cuicutan, Etts
synnift minua pci listat, Yxin olet mun
auttajan, Cuin rangaisturest' säästät.

12. Nvt suren aiwan surtiast' Pa<huwtan suurest' sangen. Ia cadun kyl»
la catkerast' Ett ta-ldäs olen langen:
Ahl ettän joscus caswoni Pois olcn
sinuft taändän : Ah! ettän olen halu-
nt Luotujen puoleen wäandän.

iz. En nyt en yancaickisest, Ql'
mahdollinen nähdä, Sun caswojas
turwallisest; Eng' niitän iloo tähdä:
Cuitengin huudan andex ann', Anu'
anoehex, ann' andex, Ann' andex:

mull'
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mull' Jumalan, Caict' cuin on tulleet
candex.

14. Oletpas hywä, armias, Halul-
luun ja hclpo, Cobtaan cuwas, ja
laupias 101 l catumus on kelpo: Keng'
lärwes jua kljttane? Keng sywydes
ylistä? uhrii siell suU lijttane?
Ah! Herra päästä nijstä!

15. Jos tahdot Herra, duomioll'.
Käydä, ja toista duomit', Keng' mah-
dais wiatoinna oli' lot ettes taidais
suomit? Ei ole Taiwaat pmahat, Ei
Engelit edesäs, Wahemmin synnist raft
cahat Cuin on cutteng' kädejäs.

»6, Catzo stjs ainoat' Poicaas, Cuin
minun syndin candaa, Catzo cuing'
sowinnostans taas Hän minull osan
andaa: Catzo cuing ristin päälle hän
On naulittu edestän, Cuing' cuollol-
lans mun synneistän, On päästän, wi-
has estän.

17. Mitäs nyt tahdot enämmin?
Jo synd' on pojes tullut, Jo caicki
welca maxettin Psjald' keng sit' ei
cuullut. Jo nyt on mieli muuttunut,
Olen nyt lapsi/ Pljän Myös mor-

B 4 sian.



O 24 -zt»
fian, M' suuttunut SyMn olm, sen
hyljann.

18. Tästedes embä millongan Sun
teildäs tahdo poijet'; Waan alat Ni-
mes cunnian, Lewitta caikis oijet':
Racasta myös vlitzem, Ia tahdon elä-
mäni, SuU aldijx andaa Isani/
Cosc's tahdot mielelläni.

VIII.
Totisesta uscosta.

O GOnes Schtt/ HErr lEsil Chttsi:c.
W. e: O HErra Jumala Taiwaast, me

kyllä:c.

Wumalan Poica lesu Chrift', Oi!
(U joscan woisin uscoo, Ei joca mie-
hellä wisiist, Tclt' ole aamu-ruscoo:
Sijs auta mua ylhäldä, Sun Henges
tantta Pyhaldä, Oittaan totiseen uft
toon.

2<Ope-
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2. Opeta, neuwo minua, Ett tun,
nen Isan oikein, Pojax tunnustan si«
nua, Cuin olet Herra corkein, Pyhää
Hengee myös ylistän , Colmyxiydes
yhdistän, Colme yhteen olohon.

z. Anna myös armo-autuoest Mun
wahwa tieto saada, Ett stll' on osa
totisesi Sinus, jota ei caada Syndi,
jongas andeex annat, Ia armos wa-
lon häll cannat, Cuin Tie, totuus,
elämä.

4. Aut' ettän Sanas uscoisin, Sen
sydämmehen tuotan; Aut' ett' uscol-
lan aicaisin, Sun ansios päälle luo-
tan: Wanhurscaudex anna tul!', Cofc'
synnit rastaat owat mull', Se elawa
mun uscon.

5. Ann' uscon itzens lohdutta, Me-
restas, joca wuoti, Ett' haawois' itzen
totutta Woisin, cuin awun tuotti,
Ann.' uscon woitta mailman, Ia caic-
ki cuin se corklan', Pltä, raiftaxi ar-
wat.

6. Jos olis uscon' sinapin Siemen-
dä wiel' wahembi, Nijns tahdot Her-
ra cuitengin Olla woimallisemvi:

B 5 Euln



Cuin ruocoo särjettyä, Ia suitzewatatyntilä, Et sammuta et särje.
7- Aut' sijt ain surua pidän, Cuing'

uscon wabwistuisi, Ett omamundoni
hywän' Pidän, ja puhdistuisi Caick'
elämän hurscaudes. Pyhydes' ja rac:
kaudes, Ia elän nuhdetoinna.

8. Uscon cautt' asu minusa, Ah!
Herra ole cansan, Ett hedelmöitzen
sinusa Ehk' en sit' ole ansan, Ann' hy-
wis tois ricastua, Raekaudes wahwi»
stua Ntzn lähimmälstän palwell'.

9. Anna myös erinomaisesi Mun
tvijmetsellä hetkell' luur' kilwotell ur-
bollistst Cosc' joudun tuonen retkell',
Ett uscon lopun käsitän, Cuolemas
woimall' eritän Itzen' tääld' autuasti.

iv. lesu cuin uscon kipinän Minus
olet sntyttan, Watzwista se mun tykö-
nän, Jollas oltt tytzyttän, Sun lap-
sias armollisest. Ett wihdoin juur ha-
lulliseft. Uscosta näköön joudun-

IX.



Hengellisesi camppauxesta ja
woitosta.

Auf, Chrisiett-Mensch: auf, auf zum
Srreir! lc.

Weisatan samalla Nmtilla eli näin:

Wlös Christitty sotiman, Plös o!
<M ihmis parca, Ylös. woitoxi oti«
man, Nlwös olwo nijn arca. Se
cuin et tahdo sotia. Ei cruunu camfl
eotia.

2. Se häijy tule juomllans, Mail-
ma prameutta, Liha myös
mallans, Surmaman wieckautta:
Jollet sodi culn Sangari, Saat haas
woja kyll' angarij.

3. Muist' ettäs walalla wannoit,
Itzes Päämiehes alle , Coscas
urhollistst annoit Sinus Caick-

wal-
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tvaldialle: Muist' ettei ilman woittoa,
Saa kcnqään rien u-!oittoa.

4. Cuing on je häplalllncn, Cosc'
selkäns käändä, Wllwllisensil

puolcbcn, Pois seurasi itzens wäändä,
pldäis olla miehenä, Waan pcl-

wost ci seiso enää.
5. Carcaa sys päälle rohkiast, Per-

kel' on pijan lrötn, Mailma sorttu no-
piast, Kvll' liha wihdoin mnötyn: Jos

Jumal'am'! Naiden
colmen junr connan cautt'.

6. Se cuin woitta mhollisest/ Woi
«viholliset lyödä: Saa Paradisis lloi-
scsi, ElänAin puusta syödä. Cuin
woitta/ waiwat ei sitä, Ijancaickijesr
häwitä.

?. Se cuin woitta ja juoxunsa,
Tää! päättä cunnialla, Sild' Herra
käändä surunsa, Nuockij Mannall' sä-
lällä; Häll anda kiwen walkian, Ia
Nimen uuden sijn pian.

8. Hcrrald woittaja wallan saa,
CuinChristus hallitaxens Cansoja kie-
lisi calkism, Ia heitä wallitaxens,

Woitta-



WoittaW' lipux annetan, Cointähti,
culn cannttan.

9.Woittaja waattes walkias Myös
tjät käydä saapi, lanimens elämän
kirjas, Itz Herra kirjoittapi, laChri-sms scngtn tummsta IM ja Eng'lelll
wisusta.

io. Woittajan Herran Templistä,
El pidä ercaneman, Waan wahwistes
tux äkistä, Cuin patzahan tuleman;
Herran nimi hanes loista, Cuin pois
pimeyden poista.

ii. Woittajan vita istuimell' lesu-
xcn canft istnu, laTaiwalltstll' laitu«
mell' Hänen canfans wahwtstuu:
Cuin auringo juur kirctahast Kijloä-
män iiat TlNwahiist.

12. fentähden angarast, Sodi
tawalla miehen, Tuo yldyv henges ta-

Pingom wotmas suhen, Etts
wijmem päälle MM, Elämän Cru-
nun perilit.

X.
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x.
Jumalan edescatzomisest ja Hal-

lituxest.
SCitt der wirds wohl machen sc

W. c: lesuft Sielun Halaa »c.
Mlerra awun anda, Jollen tahdonsWcandaa Puutteet helmahan; Mi-
nun Hän walitzi, Armonsa taritzi En-
nen olduan: Minull'cans lälkenta-pans Tarpeet caicki runsast suonut,
Elos täsä tuonut.

2. Herra awun anda, Caicki Hiin
paranda, Ilox mielehen; Unhottanut
eipä Mua, andoi leipää, Werhon,
waattehen: Ehkä muu Iaristin puu,
Waiwall Lapsiansa painaa, Herra
awun lainaa.

;. Herra awun anda, Ehkä meren
randaa Mmstytt cauhoitta; Ehkä Ptl-
wet tuistuu Tulda, niju cuin truiscu.
Hän ne rauhoitta: lonahan Walas
calan, Watzast päiwän colmen peräst,
Pääst ja cusllon eräst. .

4.Her-
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4. Herra awun anda! Olcon nijn
cnin sanda, Rastas halasi; Hän yli-
tzes walwoo Costa tuscat palhoo, Ett
M päästäisi: Hän on läss Caikes hä-
das Ahdistuxet silloin laukee, Nijn
cuin sawu raukee.

5. Herra awun anda! Ehkä curjan
cauda, Wälist horjahta; Cuc' ei tullut
säälle, Cuin alusti päälle, Sen tuin
armahta: Sydämmen Turmaa hä»
neen, Auxcs huuda hädäs händä,
Caick Hän hywäx käändä.

6. Herra awun anda: Anna Paa-
rill' pandaa Wuodet elämäs; Anna

. cuollon kitans Ammonda, ja Nitans
Oll' häwittamas: Taiwahas Saat
satamas, Ehkäs lijton jälkeen cuolet.
Wäidät surma-nuolet.

7. Herra awun anda! Pedon anna
candaa Päällen omansa; Herra Hä-
nen tallaa, Woitoll jalcains alla,
Näyttä woimansa: Wiekön Hän, Mun
elämän, M sadon, colun sandaa/ Her-
ra awun atwa!
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