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Ensimmäinen.
Weisataan kuin: Hädässän huudan HERraa, j. n. e.

jo laupias lEsu! Joudu jo aut-
tamaan, Kats' suurt' sydämmen suruu,

Jolla minä waiwataan, Niin etten enä tie-
dä Mitä eteen otan, Waan lEsu tykös
riennän Wissist' päälles luotan.

2. Ah! onnetointa aikaa, D! aika kowa
pääll', Ett' onni on niin kaukan, Eik' apuu
tule tääll', Tiedän et's kuitenk' riennät, D
IGsu! auttamaan, Ehk' aika pitkä lienee;
Sinua odotan.

3. Hei! waikka wiel' on raskas, Ristiä
kantaaksen, Läsnä on HERra tuskas, Kii-
tosta antaaksen, Kuin lEsus lisää uskoo,
Auttaa alinomat', Kyll' lEsus muuttaa tus-
kan, Ilohon ihanan.

4. Uh! autuas on se sielu, Kuin kärsii
kowuuden: Walmis on kunnian kruunu, Kyll'
lEsus antaa sen, Kaikk' tämä mailman
meno, Raha, rikkaus suur', Ilot ja heku-man elot, Sen suhteen turha on juur'.

5. Niin kuin yks' laupias isä, Syyst'
lastans kurittaa, Rakkauden kumminkin li-



saa, Kosk' itsens palauttaa, Niin lEsus
meille tekee, Kosk' ristin huojentaa, Tyköns
lähemmä wetaa, Tiel' oikiall' ojentaa.

6. Siis ole sielun lewoss', Miks' olet
suruinen? Sull' on lohdutus tiedoss', IG-sus se suloinen, Waikk' sielu, ruumis wai-
puis, lEsus on osanan; Waikk' taiwas ja
maa taipuis, lEsus on omanan.

7. Ennen kuin nöyryytettiin, Synnit mu's
mallan sait, Waan nyt on IGsus ehtin
Lammastans tahtoo kait, Pois wihamiehet
julmat Hän tahtoo pakottaa, Jotka minun
pyysit surmat', Ia maan all' wajottaa.

8. Seisoit ehk olit walmiit Minua ka-
dottaman. Häwetkäät te tyrannit, IGsus
on auttajan, IGsus kuin silmän terää War-
jelee omians, Ei ole yhtään hätä IGsuksen
awun kanss.

9. Synnissä olen syntyn', Syntiä tehnyt
täall', Suruttomuudes untun', Mutt' luotan
HERrcm pääll', Hän synnit anteeks' antaa,
Ia sielun rawitsee, Mull' armons lahjat
kantaa, Ia autuun taritsee.

10. Tästä nyt iloit' mahdan, Ia olla
riemuinen, Ett' kuulin sanottaman: lEsus
on armoinen, Köyhii syntisii kohtaan, lost'
olen waiwainen, Suon kyll' en kiellä kos-
kaan, Waan armoo rukoilen.

11. Istun, astun taikk' makaan, Ajatte-



len sen Pääll', Ett' woisin synnist' laata Ia
walmis olla tääll', Kosk' lEsus tahtoo tul-
la Lukua laskemaan, Ett' silloin saisin kuul-
la: Kay iloon autuaan.

12. Kats näin mun rakas sielun, Näin
waiwas maksetaan, Tääll' kärsit kipiän ki-
wun, Siell' iloll' kruunataan, D! onnellista
päiwää, D! kuinka iloista, Ett' iloon saa-
da käydä, Täält' surun laaksosta.

13. HERraa Zebaothii Kaswoist' kas-
woin katselemaan, Engelein kanssa joukoin
Uutt'wirttä weisaamaan: Pyhä on Isä Luo-
ja! Pyhä mun IGsuksen! Pyhä on Henki
Luoja! Ainoa ylistyksen.

14. Eija! kaikk' Pyhät tänne Ilon kanss'
palaitkaat, Ia äänell' Heljällä lEsuksell'
weisatkaat Kiitosi', kuin pirun kasist' Meit'
ulos autti wiel', Ia hänen woimans kukist',
Saatti meit' oikiall' tiell'.

15. Nnhodet on kaikk' suru, Kuin kärsin
eläissän, Köyhyytt' ei kussan kuulu, Täys
Autuus Messän, Itkun on iloks' käätty,
Suun naurull' täytetty, Sydämmen riemuun
wäätty, HERrall' pyhitetty.

16. Suur' kiitos, Laupias lEsu! Sy-
lvin toimittamasi', Ei enää mitään puutu,
Waan joudu tulemas, Sydämmen peräas
palaa, Paukutan käsiän, Joudu jo tällä
haawall'. Amen, lEsu! Amen.



Toinen:
Joka on lihan ja hengen riidasta.

Weisataan kuin: Päälles minä, HENra, uskallan j. n. e.

Kristityt nyt sitä, Kuin Sie-
lu ja Ruumis riitaa pitää, Ain' niin

kauan kuin he yhdes owat, Vi taida keske-
näns sopia, Waan aina pyytämät sotia.

2. Sielu Mhuu rumnill' ensist': tääll'
luotat paljon mailman paäll'; Pidä usko
luja, pelkää Jumalaa, Sill' piru meit' tah-
too omistaa, Sielun ja ruumiin kyll'kowista.

3. Ruumis wastaa: minä nuori, jalo,
Juon mettä, miinaa, jota janoon, Niin kau-
an kuin nuori, jalo olen, Hyppään, tansaan,
iloss' weisaan, Ia iloisest' itsem käytän.

4. Sielu sanoo: neuwon sinua tääll', Muis-
ta HGRran duomion ja sielus pääll'; Kats'
ettes tulis pirun haltuun; Kastehes olet sä
luwannut Jumalan ala itses wannonut.

5. Ruumis wastaa: minä nuori wielä;
Hlä mua hekumasi' kielä, Joka paiwä mä
iloita tahdon, Hyppään, weisaan harpun
kanssa, Enkä pelkää surun ansaa.

6. Sielu sanoo: sinä multa, tuhka, Ain'
elät synnis, jost' HGRra uhkaa: Seisot
kullan, hopian, rahan perään, Synnis, pa-
huudes elät tääll', Huomen taidat olla paa-
rein paall'.



7. Ruumis wastaa: minä wäkewä, nuori,
Ei tauti minua huomen suori, Wanhoill' ja
sairaill' on hänell' walta, Ann' mun ain' iloit',
sitt' sua kiitän, Ala armaitse nuorta ikän'.

8. Sielu sanoo: sinä multa ja maa, Jo-
ka ylenkatsot HERran sana. Koskas sinuas
tahdot kääntää? Ah! jo tule, palaa ja kuu-
le HERran sinun lumalas ääntä.

9. Ruumis wastaa: minä tiedän hywin,
Ett' Jumalan sana on kaikkein Pyhin, En
sen wuoks' mailman iloo hyljää, Jumal'
kyll' Hänen armons antaa Taiwahast' niin
maan Pääll' kantaa.

10. Sielu sanoo: O! sä köyhä mies, Kuin
hekumas elät joka ties, Jumalan armon pe-
rät pois hyljäät, Ruumistans ylön paljon
juotat, Minun kanssas helwettiin tuotat.

11. Ruumis wastaa: minä luulen, Et-
täs hullust' puhut, kuin kuulen, Ei mailman
ilo mull' aina ole, Pidä suus kiinni, ole
wai; Elämän minä parat saan ain'.

12. Sielu sanoo: sinä rakas mies, Elät
hekumas joka ties, Minun ja itsessä kado-
tat; Tulta ja tulikiwee, ilman määrät, Saat
helwetissä ain' täärät.

13. Ruumis wastaa: en pidä lukuu, En
ole ma rikkaan miehen sukuu; Kyll' aikaa
on wiel' katua, Synnistä pojes laata, Kosk'
kuolema tule ja ajaa takaa.



14. Sielu sanoo: sinä ruumis hullu, Jo-
ka mailinaan olet tullu, Ia katumuksen kans-
sa wiiwyttelet, Minä ymmärrän ajan tule-
wan Ia kuoleman juur' läsnä olewan.

15. Ruumis wastaa: minä teen aina niin
Kuin mailman tapa on, Jossa ripun kiin;
Toiwon ett' wuoden wiel' elän, Sitt' kadun,
teen katumuksen, Wiikko-luwun peräsi' pa-
rannuksen.

16. Ei katumus ole sun wallassas, Eikä
parannus woimassas, Waan Jumalan Hen-
ki waikuttaa, Saaneek's elää huomiseen ast',
Sill' kuolema rientää juur' nopiast'.

17. Woi! woi minua sielu parkaa, Mi-
nä wapisen, puheissa olen arka: Ettäs hyl-
jäät minun neuwon; Ett tahdo sä autuaaks'
tulla, Waan helwetin piinas ain' olla.

18. Ruumis wastaa: Woi! kuink's mua
waiwaat, Ma tahdon elää ilman waiwat;
Sill' katumus on luontoo wastaan. Tää-
rän jalost', iloss' tanssaan, Muitten mun
weljeni kanssa.

19. Sielu sanoo: sinä mies parka, Kuins
olet surutöin, et arka, Kiukkuinen kuin susi
lammasta, Etsit tämän mailman kunniata;
Ets Jumalan armoo saa nauttia.

20. Ruumis wastaa: niin pitää oleman,
Mailman ilo ain' tuleman, EnWt' mä muu-
toin tule häwaistyks'? Jos walit' on muu-



toin kuin syyn pääll', Kaikk' irwistelewät
sitä tääll'.

21. Sielu sanoo: koht' aika tulee, Kuin
me eroitetaan, sinä kuolet; Mitä siis rikkaus
auttaa: Sinä olet tuhka ja multa, Gi au-
ta siis raha eli kulta.

22. Ruumis wastaa: sä mua waiwaat,
Ia rewäiset tuntoni haawat, Sill' tehdyt
synnit jo kauhistaa. D! IVsu armahd' mi-
nun päällen, Sun katkeran piinas tähden.

23. Sielu sanoo: se on neuwo paras,
Pyhä Henki sydänt' walais, Ia lähetä ar-
mos tänn' alas, Että hän synnist' pois
palais Katumukseen, Taiwast' halais.

24. Ruuinis sanoo: mun HGRran Ju-
malan, Ann' syntin anteeks', etees kumarran,
Tunnustan itsen syntiseksi, Wiheljäiseks'
waiwaiseks! Tee surullinen sydän iloiseksi.

25. Sielu sanoo: nyt on hywin kaikki,
Saan ruumiin kanss' iloit' ratki, Taiwaan
ilos, riemus, rauhas, Ruumis lepää tuonen
kauhas, Tuomio-päiwän nostetaan haudast'.

26. Kiitost' lumalall' loppumat', Pojall'
kunniaa suuri lakkaamat', Pyhäll' Hengell'
ijankaikkisest', Alust' loppuun alinomaisest'
Kaikki Kristityt weisatkamm', Amen.


