
Nykyisen ulcomaan.

Uodan alusta,
Ia lewenemisesta/

Erinomattain

Vrcussin Waldacpnnan
Wotton

Edes?ja tacaisin käymisestä, tähän aicaan asti:
Tarpellisilla ncuwoilla ja waroituxills
Ihmisten yhteiseen Äämäk<rtaan zöwl«ttu:

Ri>n mpös
HERran Jumalan omasta

Vedasta
Mä syndistä cansaa ja m.mcundaa wastcm:

Ia wiclä
»Hengllllfim wamlltetn pejennsestä ja tattemisestä,

Nälsä waaroifa:
Sitte

<l)itziafta almun Mbamisesta:
Ia myös »viimein/

Wijmeisista merkeistä taiwnsa ja maan päällä,
auringon, «Mtt, ja läbtein pimenemiftla ja silrntt<?<
mittcn stllom pelasta ohdistuxcsta ja cpaiWcsia,
ja sitä waslMl Innisslan lasten wahwijruxssta / lc,h„
ynluxejfa ja autuuocsta, -HHrr«« lEsuxcn tnlemi-

stn päiwanä; cuudesa »irrcsa cocovnpandu:
lotca nyt Adventin aicana Wnonna 1757,

on Pranttljn anvannt

Tllrusa, Pra»dälty l)'ise-I. Cuning. Kirj.





Ensimmäinen Ntrst.
Nykyisen ulkomaan Sodan alusta/ la
lewemmisM: njjn myös PreussMWaldlscunnlltt woMn edes za

tacaissn tähmiftstä.
WtisMn «in: IG fnwtom costaH MnM, «.

sodan alcuu lahdot muWtel-
ViM) la; tl?ijn ärwa jona hlr-

mulsella, Maan järistyxel wäiwui
Sen jälken svta nvl»

si niabdokom.
2. Anqlänöi ensin Göban Mä alivoi,

FrancktiM aluM wäiihi, calMi, löc'dandä wcWn nouse Sotaan jäll. Ia so-dan sulki sulist' ajall' Ml'.
Z.,.Tal sodan putzti liickui afivan

Wäsytti, wrniel, monen nopian lalwan,
loimu woitt' aWen Wwarat, Maan

ei en'st tuiteng käsittänet niiät.
4. Ia »viiniein Knqland wähi-

telien UmerlcäS Frantkt-iffi osott' Wen,
Ia fasimuZit Englandild Wesbtt' Zalwoit-lons aina ylömmall uhotta

3)lutt suurin suitzu sodast sitten länget
sjs lum



Fuur kesti Mereen, siel Franckriti ängais
MnZlandin aluxet Gibraltariin', lote'
meri sodas pahoin turmeldin.

6, Minorcan luotoon taas Franckriki
«ulki GnZlanoin woiman sieldä ulossnlkl:

stormin cautt' sen Lin«at sisäl ott' lLng-
«ndin sotawäki pääsit cohtt'.

7. Se luoto vl' nijncuin Gnglandin
long tähden siel kyll oli mieli cav-

was, Se wiha yhden päälle paiscattin>
'Amrali BinZ Gnglanöis mistattin.

8-. NiK sotcutan Jumalan wihan cuop-
pa. Ei taida warjel, waicka hywän suopa:
.Maun wiha lange >uur nijn camalast, Ett'
weri cuohu aiwan suitzijn ast. (2)
,> 9. Siil wijna marjat owat aiwan kyp-
.fät, Wiin'oran werset leicatan, ei lypset;
Cosc' HENran duomio hetken edes toi Ett'
maan pääl taiMän se colmas woi. (K)

ia. Jo siirtyi sota wähitellcn näihin /

Franckrikin cautta, aina liki maihin: Rei-
darin cantz Franckriki lijton saa, Tast sun-
.dya sitten sota Hauhia.

n. Sen lijton tähden Preussi sodan no?
M, Ia PYta yxin liiton neuwot cofta: Ih
sodan alea, woitta ensimmäld Eik woimuft
vtet pois nijn pian hald'.

12. W Cuningas täs wuowa colmee
sian SU Ryssän Keisarinna myös ol' Ha-ssan, Reisarin puoleld olla sotimas, Min
Wa lewi ajqs ahcahas.

13 Enst
-(a) Jim.K. 14: to. (l>)Ilm.K.8:l3. ssa,).n:

IZ, »4. Cap. 14: 14, ic.



IZ. Enst Preussi läpi Sarin maata cutt
ke, Ia Sarin leilin piirittä ia sulke; Airz
sijhen ast, ett' arpa heitettin, Accordin cautt
caick fangix otettin.

,4. Sill Pirnan tykön' Kiris ahdistettiti
Saxinmaan sota jouck', ja waiwutettin.
Ett sodan fangix itzens anda saa Ama
toistakymmend tuhatta.

is. Mutt puolan Cuningas tuin oli jou<
cos Lax' pllolaan pojes pijritettoin louc-
kast: Näin Preussi waiwutt' Curi-Saxm
maan, loc' ei sitc rauba ol' täs sodas sacm'.

16. Waan sodan jalcain ali on cowin
maannut, Siel rastat wcrolascut ei ol'laan-
nut: Tai cowus preussin sodan turmeli,-
Ia monda Sarin awux kehoitti;

17. Sill' waiwutetui pyyttän aina autta,
Eli ömal awul eli muitten cautta; lost so,
ta paisu aina enämmax, Ia costo joutu
sodan sikiär.

iB. Wiel Preussi tästä aina culke woit-
tain Ia on mond' kertaa woiton postei soit-
tan, Cosc' culki täld nyt wastan Reisari,
Ia moitti wiel atn mastoin sotiw >'.

19. Seitzemän kertaa Preussi ensin moit-
ti, Nijn cauwain suuri myötäkäymys coit-
ti, Endises sodas,, ja nyt tähän ast: Cal)-
dexas kerta käwi camalast;

2<?. Sill' cosca pragijn culki woiton rei-
sul; Nijn pragin caupmgit' ei woitet wei-
sul, Waick monda bombi huonet
Ia pijritetyi cowin häkyttä,

21. A saada maahan täsa wahwat muu-
A 3 rit/'



<it, long' rahmwxet niele kiwet ftlum;
Niin Preussi huckan tätä pijrittä, Eoft'
paenneita pyytä wäsyttä.

22. Itz suuttu wijmein, mene toiseen paic<
kaan, wastan, nijncuin wälin ais
can', Keisarin puolell silloin woitto käy, (s)
Caick som surkiax täsä paicas näy.

23. Sijn paicas preussilö lyötin paljo
wake,. Ett Mainen taeaism käymän näke
Sen menestyxen cuin ol' tähän ast; loc'sodan alca waipu camatast.

24. lotc' mjeckaa» rupe, mieeal hueute-
tan, (c>) Sen puolcld woitto mones erite-
tän; Näis HERran huomiot rauhaan au-
ritta./ Ia sotaan nosnen usiast waiwutta.

2s. Sen hetken peräst Preussi l käwi wa-
sian Waick' ennen oli muita sotaan haastan:Franchriki moitti jall Hannoweris, OnZ-landm ioucon Saxan-maan sodis.

26. Sill England' oli nijncuin awux
tulken/ Toriurnaan maildans, waan tul' itzesuleuun, Ett pijrittttin sotajouckons cantz,
Gewärit lasse maahan olaldans.

27. Ett päästä wapax; sowinnon nijn te<
ke> Coft'caikild emild pijritetyx näke: Nijn
Preussin puoleld waiwui apu tai Franck-riki woiton täsä paicas sai.

28. Wiel RMn Reisarinna samoil ai,
wyil Preussi wastan uusil sodan wai-
«M; Ia woitti suuren sodan capings, Nijn
preusst täsä waiwutettln taas.

29. Wij<
(c) post el.aO«z VlV«>lls. (<l) Mattl).

Hsz.s2. Ilm.K.iz:lo.



25. Mnmeisil aiwoil aiea oyM tärcki,
Nijn nwnda ftjta yhteen" smveen'kerki: luur
HERran duoinjoist rangaisemaan mait, Ih-
misten woim' ei miecan kärke lait',

zo. Ihmisten apu aiwan pian näändy
Sek mvöt' ett' wastsin onni akift tään-
dy: S,tt ohjatHs3Rran tädest hallitun,
(uin HKRra suo, wast rauha nautitan.

5 5 5
55 5 5

31, Woi Saxan maat h nyt sodan jalcain
alla', Siel monda joucko maan ytimen tal-
la: Siet wäke sotaan kijndiäst ajelan preus-
filo; waick ol'sit nuorucaiftt waan.

32, Mailman sodis wm wuodatetan, Tu-
hansin luguin Sielui lMutetan: Cuing'
monda. synnis sotahan, <A«I jyndi
raswa monel tawat waan.

33, Tas' Slelun waaras moni sitten hä-
ly, Wn siihen aft, ett' surman nuoli säaly
Syndisen Sielun ruumist Vp sur-
kia parcu elon lopttta.

34- Ei eaadu sodas yx ja toinen hengi,
Eick" sadoin luguin cuolton tiehen kängi
Cuolewan ota, s»ndi suM; Waaa tuhan-
sin ain luguin. hucutta,

35. Ei woitettu ainoast' täsä «usta;
Waan woiuawainen myös sna surman li-
stan; Sek' ylhäiset, ett' alammaiset myös
Gcn'ralit, knichtit waipu sodan työs.

36. AM surkeus on haawoitettuin cansia,
Se jää min jää, se wiedän haawoisansa,
Jos hywä» eli pahan helberin, Wiel sit-teng Män toisin paickoihijn.

A 4 37. S«l



Z?. Siel sodan maas, wai<
wutetan Ain weron lascuil: toinen kiduta
tan, Cosc joutu toisen hijden helman ald,
WaKk saman wuonna maroi corkiald.

ZB. Giel pellon ruocot häwitetän aina,
Ia wijnamäet, puutarhat, sota paina: Cau,
pungit, kylät sota häwittä, loc' kynstst pä-se, pacoon ennättä.

39. Siel wiheriäisel nijtul ratzas miehet, Ei
wicaittimel lyömän Heini liehet: Waan he,
woisillans sotke turmele, Ia teuras naudoix
carjan repeile.

40. Täs' laki wäsy, wahwistetut kinat,
Ei warjel'maita: monet töisäns wiriät Nyt
jouteld sinne tänne pakene, Mond' ricast
rulcu cansax ioutune.

4l< Moi sodan juoni! cuca woipi nijtä
Caick nimittel: eick usco wielä sitä Cuin tu-
pans werhos rauhaa nautitze, Ia yhdel WÄ»
10l wuoden seliltä.

42. Siis Ruotiin maasta laxi sammutti
maan Ulcomaan sotaa: raubar lämmyttä-
mäan/ Suur sotaioucko: äkist caicki käy,
Lick woitto Preussi! tähän asti näy.

4Z. Sill' Ruotzi myös on pian woittan'
linnat/ lotc' Preussi mistais ilman walmit
hinnat, Äin rauhan suosioon curitetan waan
loc ombi suureen, sotaan yldyn saan.

44» D Suomen maa sull on nyt hywH
rauha, Catz' cuing' nyt mual sota surkiastpauha: Sun rauhas HERra taita lewittä;
Waick mual sota surkia häwittä.

45. Sun sota wäkes edest, rucoil' HE3^-raa,



raa, Cuin taita sodan raubar muutta k<:r,
ran, Ett' HERra heit myös waarois
jclis: Nijncuin itz' asut omis kimnyris.

46. Ett suli'on rauha, sodan menot h»l,
ja. Ia älä lahimmäistäs aina n»lje Waick
lain muodon ja myös marjon ai!, Tai so-
ta hedclmöitta cuolemall.

47. Sill' monet synnit rijdoist aina syn<
dv, Jumalan Sanan turmcUan mvös kyn>
dö Sun sydämcsäs: ja myös laitumen
Sen wiherjaisen sotke syndmcn.

48. Jos woitat eli woittamatoin olet,
Cuitengin rijdoist Sielun pnolcst cuolct:
Sill' Mihan suopa ombi murhamies, (e)
Ia Sielun elo loppu synnin ties.

49. Täs parannus ja u!co häwitetän,
Rackaus kylmcn ulosjuuritetan: Wäärys
ja walhe pääse wallan pääl, Ia coston
pyyndö wiherjöitze tääl.

50. Ia nijncuin sodis monet owat monet,
Rijn coston pyynnös wääryden on suonet,
Cuin lähimmäisen usein waiwutta: Nijn
sodan menot sull on cotona.

51. Sun mahingores usein asiat taipu',
loc' riidan alca rijdois ihe waipu: Ia yh<
dest rijdast nouse usiammat, loill' toinen
toisians wihas polkemat.

52. Ia se cuin ensist yhdes lais woitta,
Waick toisten ast myös anans wäärin hoitta,
Niin taita wiimein asians cadotta/ Cuin
oikeus saa wihdoin wallim.

A s 53. I«
(«) l. Iph. 3:15



7Z. Ia jos Mn on ett' jumalaloin aina,
Häät wolton sais: ett toden alas paina:
Mijn suurin waara duomiopäiwänä, Hand'
lvijmein.cuiteng' caikis käsittä.

54, M siis kersta woitoist ensimmäisist:
Dx woitto sumin ombi caickinaisist: Se
«uiy tääl woitta estel autuuden,saa juur aiwan ijäisen.

ss. Sill burseas duomar cosca duomiol
«ulke, Caick wäärintekiät elost ulos sulke;
Ha wohten stast lqmbat erittä/ lole' petost'
<i os t<hy' ja wääryttä, (l)

56. Sijs ajattel, o synnin ihmis parea,
Sun elos loppu! älä rijtoin carca, Wäjy-
mään naburis ja tuttawaas, Eick toinen

pyytä enmollans.
5?. Jo lapset mahdais wanhemnutans sää-

stä, Wanhommat jällens lapsens rijdoist
päästä; Jo weli mchdais suoda sisarella
Caikeu cuin oikeudeNule häll^.

58. Cosc' rackaus wljmelsill" aiwoill' puut-
t«/ (Z) Niin rauhan suosioon aiwan mon-
da fuuttn, Ia wääryssaapi mallan surkian,
Sentähden juojwn rhdoin junahan;

SZ. Slel wihtoimisen ison palcan anda:
Jos kelpais sowinnox täs coto randa,. Sais
ftman edun il,nan mitä» wiel,. Ia ystäwy>
deu woitais caupan pääl,

6c>. Jo rauhas soweis fowmnosa elä, Eik
rijdan halull juosta sodan tielle; Siis sswi
nopiast rijta weljes cantz, Cmn ridoin
si.G pyytä wallallans.

61. Ia
(l) Ilm.K. 14:5. O M«tth. 24: ««



«l. Ia ehi ensin henZWstä rauhaa ch'anna synnin sydamcsäs pauha: Waan kään-
ny, käänny pojes synnin tield, Jumalanty'ö, ja etzi armo hä'ld.

62. M tutki: ZEsus ristin päälle cnoli,
Ettei lu lappais synnjn surman mw!z: IE"sus, on rauhan rallin rakendan, Jys
han tie.n sa ymmärraijlt waan.

6z., Sydämen käaudymises rauhcl IZW
tan: Waan tämg kaänhymys on yatMin.
fiäyttan Nyt hedolwäns: o Sielu joudu
Ia parannuxen he,delmitä tuo,

64. Säästetty olet sodan suurist wqiwoist,
O Suomen maa! endW pääsuyt aiwoist:Sijs tule hengellisen rauhan ti?!., Ni)n tah«
to Jumal armias vllg wiel,

65. Ot' Sanast waafi, useo lohen tietä,
Nijn HERran Hengi tahto tygötz rietä,
Ia anda armon hartast rucMa, Musiöydät käändymise» tarpeita.

66. SM' tahto rucouxet euulla,
Cosc palat syunist syhämel ja suulla, Ia
sanot nain: an andex Jumalan, Nijn uh?ran huulden mullit ainian. (K)

67. Täft kaändymises Hsßraahuudat,! Nyt otg catnmuxen oikiat luudat,
Ia käwäis pojes uftos totises, Jos wääs
W, wilpi, wiel on sydämes. (i)

68. Jos
ft) Of. 14:2/3' (') z.T<m. 2: l^



68. Jos hawaitzet sijn waärin saadun
jäliet, Ia cuolwn odan hirmuisemmat wel>
jet, Ne pane pois: ann' ryöstct' tacaisin, (ll)
Caick »väärin saadut, saanen helmoihin.

6y. Sill Jumal wiha wäärytt', ja ei
päästä Su' enllen synnin tuscast ja hädä-
stä: Elletz niin cadu, ettei wilpi jää, Sun
sydämees: Nijn on se olkia tie.

7a. lunmlan Laki täsä walon anda, Ia
wäärin saadun tundos päälle canda: Nijn
hawaitzet ctt's syudijn olit myyt, Eik ansior
initän sulle ole syyt.

71. Waan synnin ansio suurex tule ai,
wan, Cuin meren pauhu joca mutta lai,
wan; Täs HERran pelcoon ensin alun
saat, Ett Sielus pyytä wältä cuolemat'.

72. Sttt' Evangelium' jällens uscon an-
da, Ia sulan armon sinun tygös canda,
lEsilrcn Meren puhdistuvesa; Zlh huuda
sijs, o lEsu armahda!

73. Jos syndis paina, lEsus sen pois,
otta, Cuins uscot arinon lupausten totta,
Ia otat lEsust wastan sydämees. Hänsitten on sun, Sielus, elämäs.

74. Jos usco puuttu, lEsus uscon an,
da, Ia Isän armoon sinun Sieluus can-
da, Sun syndis heittä meren sywyteen, (!)
Ett's armoitettu olet ylipään.

75. Niin käänny sijs lEsuren puoleen
cohm, Ettz' waattet saisit jotta silM hohta:

Nijns
(lc) Hes.;;: 15. (>) Mich. 7: »8/ly.



Zlijns woiton saat lEsuxen cuolemas,
suren waldacunnas armias.

76. Jo tule lEfu yxm Herrain. HER-
ra, Tee caikist <urkijst sodist loppu kerran;
Ia hengelliseen sotaan warusta, Caick jot,
ca syndi pyytä cuoletta.

77. Ett' pääsisit hirmnisest synnin wal<
last, Ia saisit woitgu sinun woittos alla:
Ah auta lElu näändyneitä jo> Sun run-san armos apu edes tuo.

78. Pääst siinneist caikist snrkiat synnin
orjat, Cuin cuollon warjos owat fangit cor-
jat, Cuin ylpeilewat synnin siteistä, Eck usco
ett' ne samat cuolloon wie.

79. Ah aroa silmät näkemähän m'j<
tck, Cuin tahtons jälken heitä fanZiu
pitä; Gtt' rumain sitcist jo,

pakenisit woiton HGRran luon.
80. O Nauhan Päämies lEsu tule au<»

ta, Saat' rauhas ilmei sinun pijnas caut,,
ta, Ia waldacnndas rauha rakenna, Al
anna sodan caicki murenda.

Bi. Ann sodat waipu metelittens
cantza, Weriset waattet polta tiilelläni
'sa, Tee sinun cansas paljox, ijo suo,
,Cuin elon aica ilon caitil tuo. (m)

82. Cuin saalin jaco ilon cato.vaiscn,
Maalisis nnda myöskin moninaisen: Niju
Hengellisen elon aicaiscn, ilnn' ilon joutu
sangen suloisen.

83- Ia
(m) Es. 9: K 4,5, 6.



. hz> Za M sttlillt wihollisten sulmM,
Glin woittos palcat, ain maanätten cul-
wain: Et ilochisit murheS näandynet, Zailoisesti cultis elon tiet»

84- Sull' »listyxex Mcaickisexi, Zong'
haawolst rauhan ilo taicki läft'; loc we-
relläs weit olet lunastan: Sull kijws ol>
evn lEsu aimanl

Matth. 24: 6,7>
W,n te saatte tuulla ia sanöMitä sod»

canocat ettet te pelMy: Sillä «icki »amät
p,ck läfiabtumau: miitta ei wlelä ote loppW.Sillä C?nsan pit« Cansaa ibMan nvustMn, f«wKldncunnaK waloacuiidaa wastan: ja tule «möi
tauti s» «äW> ja n,aan Msneen paijaan»,

Makih. 5: 25,
.

Söttii nvpiasi riitawetfta canfta, toscas tpie,
l 2 hänen tanfiätis Mtla olet: ettei ri',iawei,es stinua anna soscul: Duomarille/ fa anVelsinun palweMte, ja heitetä»tornijNi,

Hesi ;p lch 15, ik
>...t?nn ett? sumalatoin panoin fZllensj H»nara niitä hän oh warastnnut, ,a el'nian sananjslkcn elä, ettei HZn paha «r, niin hän saa toti-sess elö> ,'a ei pioa n,slin,ani <tck'cki hänen iMd,ns jotca HZn tehnyt <sn, pitö unhöttitatn<tn:SM h«tt tek? mitä hywä ,» viti» on, Mäy-
den hän M totistss elö.

Toinen



Toinen Wirst.
HMran Jumalan

Omasta Godasta eli Ranguistustm
wvimasta yhtä sututoinda tansaa

ja maacundaa wustan/ «.

NeWan l»in: Räy nyt Oicwn caikel miekt, it.

b. I.

MSÖsca HENda sodan Nosta Mastoin
N>» suuri syndisij; Nijn hän aiwän M
'«V costa Synnin töisä culkewlji Uh-
taMt edel käy, Cuin el parannusta Näy:
Monet nuolet ulos syöri Coco maata co-
wln pietti

2. Waatt ti Näihin wieta tacka HER-
ran wiha hirmuinen, Cosca synnis cansa
maca/ EM nouse käändymäNi Zocaväi»wä Uhcck wiel Oikia dUomctt' todel tiel:
Surman jouhen jännittäpi Nuolet eaicki
teroittavi.

3. Ensimmäisen' ilMatt hucutt' Ilmatt
mletän terata, Wesi lainein caicki Nucutt',
Noan Arcki talle! iaä i Ia sen syNZiän So>
doman Taiwan walkial volM waani Coe-
wes kärMeil cuolion lMwat Rangaisturep
myöskin saawat.

4. Ms on andan esimärkit. Että muut
wiel käännyisit, Ennen cuiN se costo kerki
loca hucka spnneisit: Käänny sijs jo Suol-
men MW Silla rangaiswxisa, Oltt näb»

nyt



nyt »vihan merkin, Waicka wielä ajan
tärkin.

5. Sodan jäljet lviela mndu Muistos,
rajois endljis; Naickas olet jällens undun
Teois mwan Nälkä wuoden
HERra toi, ADin; cuin ctz cailda wo>:
HERra jällens armost säästä, Näljän suu-
rest häQäst päästä,

6. Cuitcng' ei ol' caicki waiwa Pojes-
vtet wielä maast, kallis aica wiel nyt
caiwa monen sydänd' tascahast: Waltian
juoxu suwel! täll Wäsyt nwnda: wakewäll
Kädcl HERra curittapi, Walkian pelwos
juoxuttapl.

7. Ettäs haleit synnin töitä Synnin cor-
wes exyris, N>»n sun corwes yli öitä Täy-
dyi juosta wäsoxis, Kijrul' ajall' sinne tänn',
Caste cuiwi »vähittäin, Coco maa cuin ol-
ki paloi, Naaras oli myöskin taloi.

8. Monen juhdat smkiast näännyit He-woiset ja härjät cantz, Carjan taudit puo-
lem' käännyit, Hänen rangaisturisans. Näi-
tä muistel, tunne joMingä coston syndi tuo:
Waicka HERra wielä säästi Ia nälst wai-
woist jällens päästi.

9. Iywät andoi HERra hvwät Tänä
wuonna ihmisil; Annoi cuitcng ojat sywät
Cuiwat' pojes poiitaisill; Ettäs caipauxes
wiel Ol'sit syxyl! lämdymäll: Myllyn ään'
ei silloin tuultu, lot' ei syxyl ole luultu.

ia. Eikö HERra näitä laita Curituxenjlaisex, Cuin ei perät häwit aitta Tuscax
ciwan hirMuiscx: Nijn hä» jättä muiston

wacm,



Hvaan, Ett'am apu tarwiraan Hamld'so-
ra taiwas asu Ia sield' lahjat ales tasa.

n. Nöyryt itzcs Sielu raucka Ennen
käyncist waiwoist nyt/ Ettei coco costo lau-
te, IvnZ kyU olet ansainut: Nöyryt'itzes
ormon ali Catumuxel haikiall, Ettäs wj-
holttanm kerran Olct cowin Herrain HER-
ran.
- i2. Ellctz ftnnist oikein lacka, Kyllä HEN-
ra löytä wicl Witzauret; ei hän maca;
-Eik myös armoo sinuld kieli' Jos sä pa-
lautat ties, lEius Sielun wälimies Juo-
M cohta smuu waftan: Sano, en ma l)!)l-
--ja lastan.

13. Waicka hän on cowin sanaen Hys
<wat waattens tahrmnut, Ett' on synnin lo-
raan lanZen', Cuwani cadottanut: Sy.da,
n,cni armahta, Että wiel nyt palaja: Ah
sijs Sielu raucka käänny/ Ettei Sielusjyunis näänny.

14. lEiZs sinun ptftittäpi Armons ranff
wiel awarall': Synnin cuormast selittäpi,
Lain woimall angarall; Ettes enä pakenis
lEsurestas erkanis, Ivca synnit pojes can»

' da, Elon uden Sielull anda.
Ei hän armon ajal cuolet; Wait?

.hän ensin mitamax Ambu mjncuin wchan
nuolet. Synnin tunnox catkerax: Itz hänhaawat pssranda, Cuin sa riennät uftosa,
Hsnen tygöns armon alla, Caiumu,rcl
hartahalla.

16. Lasse (ota wcwhan, Zoillas olet
ennen ain, W!holiiseni)ttas'Whan/ Cuin

B ett



«lt kaändy ennen tain: Käy Nyt armoo kw
jämään Nijncuin suun sylldinen, Nijn sull
ICsus armon anda, Hywät lahjat sinull
«anda.

l?. lEsus rijsu pois sen waatten, Cuin
vn loast saastainen, Udeu hamen on hän
saattan Werens ansioll, suloisen; loca kel-
pa Jumala» Isäll Caickiwaldiall: Sill'
hän puetta sen Sielun Cuin on tullut ar-
mon haluun.

iB. Hänen Werens puhdistapi Caikist syn-
nin wioista: Uden elon Sielu saapi lEsu-
xesa nautita, Ufcon halus eläwäs, losa au-
tuus ombi lätz Ilos, rauhas lEsuxesa Ar-
mon osallisudesa.

ry. Wihan costost, helwetistä, Cadotu-
xest hirmuisesi Pääse wallallens, ja nijstä
Synnin siteist endisist: Löytä rauhan Juma-
lan autuan: Mutt ioc' aina
sodan nosta, Sitä HERra ijät costa. (n)

(») Match. 22: 44.

Mm. 7: 12, l;, t4«
Jumala «Ma duomari, ,« Jumala <oc« <oc««

p«:w« uhca. Ellei he palaja ni,n on Kän miec,
kans «eoinanut, ,a jonyens jännittänyt, ,a t«p-
csitta. I« <»t pannuc sen pMlle surman nuo,

ttt, han on Valmistanut wasamans c»ds«ama».
Ilm. K. ly: ii,«.

XVanhUrscnnvella h«n ouomitze ,'a sott,«.
Hab.;: 2.

«?ih«sa muista laupeutta.

Kolmas



ssolmas Wlrst.
rvaatetttin pestMists?<l jch

tMemiscstji ja sen autuudesta H<3R<
ran tnlemisen lähesty,m.sen päiwänck,

Ilm.K.i6:is.
NeisatM f»i«: Is «ic« aiwan I«fin« on,, te.

v. t.
OW O herä ytös syndmen, Ia ryysywaal-

tes udift Ei ol' nyt aica endinen:
Sifs itzcs synnist puhdist: Jo HER-ra Catckiwaldias, On udet merkit tuonut

taas Wijmeisten airain waarast.
2. Wijmeistcn aicain merkeist on Myös

sodat hirmuisemmat: (o) SO HERra
tuotta duomion Cuin Cuningat wähemmätSodifa paljon pauhawat, sp) Ia w«M
lvuodamleroat; Ei namat leiktx liene.

3-Ilmestys Kirja ofotta, Ett' suur'nstHERran päiwän, Suur sota myös on
malmina, Se näky edes käymän: Sijn
lEsuren on waroitus, Ett sen waan ombi
autuus Cuin waattens hywin kätk.

4- S>»n sano lEsus julkisesi: Ia catzominä tulen, sq) Cuin waras mle salaisesi,
Cuin ei wiel cucan luule: Autuas on seihminen Cuin walwo, eik ol uninen; Sillaica ombi lätzna.

BH s. Cuin
c«>) MMH. 24:6,7, (I>)IIM.K. 16:14,15.
llin. K. lb! ,5,



f. Cuin kätke waattens qmian, Ettei alli-
si! käwis Ia hänen häpiäns nähdäis waan
Luin waattet on. nizn läwis: Sijs ota
waari Sieluimn, Ett's tulet waattes uli-
sten: Hääwaattet moneld puuttu.

6. Ia se cuin udec waattet saa lEsuxen
ansiosi, callit, Catzocon ettei saastuta, Eik'
anna synnin mallit: Maan ajallises wai-wasa Pitakvn waattens walkiana,
tzan weres peston, (l)

7. Sull' aiiia jocapäiwäincn Saastaisus'
vmbi tarjon; Sill llha on mm saastainen,
Waick otta hywän marjon: Sijs jocapai-
wä pese myös Sun waattes: täsä terwe-
tyss Ain autta Pyhä Hengi.

8.0 lEsu joudu apus can§ Ia walitui-
tas puhdist: Heidän tääl wiclä ollescms,
Sun Henges woimnll udist. Ah lisä uscoo>
tackam, Ann' uscos armon walkeut, Ia
armon elo laina!

9. Ann' rackauden loista myös, O lE-su sinun jälkes, Ett' armon halu olis työs,
Ia hengen elo selkeis Ain rackauden hedel-
miin; Tul lEsu, tul' jo liiemmin: Sull
kijtos olcon, Amen!

(r)11m.K.7.- 14 '

Ilm. K. 16:15.
se soca walwo, ,'« kätke w«a«ens; ettei hän alt!»
sii käwis, ia «m hänen häxiätöns nähdais.

.M.



Jim. K. 7: 14.
t?«mat owat ne, sotca suuresta waiwassa tu<

lit, ja he owat waatlens >a ne
cariyan weresa walaisiut.

Neljäs Wirst.
IMwitck tekemisesi wääräslä mamina

nasta. Luc. i6: v. 9.
Eli

Vikiäsi almun anvamisesf,
N>'w että se uscowaincn Sielu ruocki ja juotla ie.
' lEfufta hänen jäsenisans, ja pienimmG wel»

jisäns: lvalmisturex myo» -HtLßran tu»
lemijen paiwäön.

W. c. -Historia on tosin iyestans, «.

v. I.uscos ombi eläwä / Ia hywijn toi"
s>)ttywä, Nijn opi almun ando:

Kyll allmnn anda jocainen, Cuin näke
yhden waiwmsen, Waick muutoin on cuilt
rando; Eik lijcu tietä elämän, Ei riennä,
sunnisi eraiten, Sen suloisen armon alla,
Maan sen wiel polke ja talla.

2. Täs on sijs suuri eroitus: Jos sull on
drmon waicutus, Jos riennät catumuxeen;
El jos sä nijncuin mailma Wiel olet syn-
nin orjana Käyt tietä cadoturen; Ei almu
auta täsä ties, Caick myöskin almus endi-
fts Owat ilman uftota tehdyt Ia mädän-
nix hedelmix nähdyt.

B 3 3. Sill
(«) Watth. n:;;.



3. Sill nijs' sun oma eunnlas M olet
essut hakemis, Suu palckas olot saanut:
sr) Sijs käänny ensist sodämest Elämä-
kerrast endisest Jos' olet synnis maannut:
pois pane synnin rackaus Ia sydämen»
vscottomus: Ia seura jo IGsuxcn ään«
dä, Cum woi sinun sydämes käändä.

4. Sitt' tule almus soweljax, Ia inyvskin
paho runsammav Ett enä torwcl soita: (u)
Et ena tee cuin mailma, Joi/ ei ol coscan
runsamba, Cuin waiwaisitans hoitta: Cuin
jongun äyrin almu waan; Waick ricas wa<
ran kyll on saa»/ Ia jos myös enunman an-
da Nijn caick omax cunniavens canda. ,

5. S>'s ota ryaari almustaZ; Ma
myös saasta tawaras, Ia cowa sydand hyy-
da Maitman tavaroihin kijn, Ia coscas
«nnat runsammin 2ll' oma ounnia pyydä:
Waan anna ypikertaiftst (x) Ia dywäl
wielel sydämejt Kyll Jumala sen wiel
jaxa Sull jällens julkisest maxa. (x)

6. RäändymyZ tähän tarwitan,Ni>'n
pyhäld Hongeld Hallilan Sudanien aiwoi«
tuxet: Täs" ahne myöskin pääse ens' Ah-
neudestans irrallens, Ia wälttä haucutuvet,
Ia muchct tämän elämän; Sitt' seura op-
pi lEsuxen Ia uscosa hywin teke Cuing'
Jumala! kelpawan näke,

?. Täs' tarpellinen ombi wiel, Cum etz
walwaisild apu kicl sinuld itze pyytä:
N<)N ota waari wielä sitt Etz nijt myös joscus

etzisit
(i) Match. 6:2. (u) Match. 6:2. («) Rom»

ls: h, (» 2. Co>. 3: 7. l^Watth.6-4,



etzisit Cuin walist ilman syylä Pnutores 0-
wat siel ja tääl, Ia tolwowat ain HERra»
pääl; l3it' stnulda apua ano, waick
puutoxe? iso ja jano».

8. Se on, nijt hywän tahtoisit HENran
ZCsuxcn jäsenit, lotc'HEßraa pelkä aina:
Nijt usco etzi, löytä inyös, Ett rackaudes om,
bi työs, Ia HENra armo laina: Nijt jot-
en HERraa pelkäwät, Wanhurscautta teke-
wat: lTle u?Gin on Il3furen nxljet,
Cuin lOsuxen näyttäwät jäljet.

9. Ne ensimäiset Christityt luur hywäst
tahdost mielistyit Apostolitten cautta, Ain
pyhäin tarpeix jaeaman(23) Ia huo«
«eens heitä ottaman; Min usco pyytä autta;
lEsurtzn rackaudesta Se pala armon woi,
masta: Ett' nijll' wiel enämmin tekt/ (db)
lotc oikijx Christityix näke.

«o. Mutt ei nijt löydy ainian; SiN wää<
rys on io wallan saan. (cc) Ia lEsus itzesano: Ain teille owat (66)
Ei ne ol' teild pois paennet lotc omis vor-
teis ano: Mutt en mä aina ole teill: Ni>»
myös nyt eatzo ajoill' näill' Misä lEjuxen
jäseni löydät, loill puutoxest tyhjät on pö>
dät.

«. Jos sanot mistä tunnen sijs lEsus
xey, omis jäsenis,. Ett ttk'sin hywä nijlle:
Niin tämau pääl nm wastatan; Cuin sy-
dämes waau wataistan, Nijn ei ne silmäs

B 4 Ma:
(«») Rom. 12: i.;. 2. Cer. 8: l/ 2, lc. 2.Lor.

9:1, ,c. (!>>,) Gal. 6: n. (cc) Match. 24:(<ch loh. 12:



siiliä: Sl? tunnet ne sitt hedelmn?, se«)
uscon puheist" hawisist: (ss) Vliel

roaiwsift Cbristuxen täbden (ZZ) MSZS
Itßsuxen jckstnet V

12. Wiel löydät wäbi lapsia, Jos nii-
tä raddor holhota Nijn li3sust dol-<
lot jällen; (Kli) Ne wiel on wmttomudes
lotc' ei ol pahennettu täs, Eik myös tee pa-
ha kcl!en; Oi nijt' pid'
s',!) Waick nrmkertaiset on waan; Sill
lEms sen omistapi Cum wahäisec lapset
saapi.

13. Kaandynein Sieluin rackans On ar-
mon hengeli waicutus: Sijn' lEsust' ra-
rastawat Niin myös lEfuren »alenit Ain

walwowit, Cuin näihin armon
saamat: Eik' tottel pilcka mailman, Cuin
hnwaä tehdä! tarwitan: Nijn tekemät hy-
wää aina, Cuin Inmnla armoo laina.

14. oiria almu annetan, Ia y-
siämyttä raketan Määrästä Mammonasta:
Sek' yhteisille waiwaisill', Etl' muille HER-
ran Men'!!, Sodämest awarasta Se usco-
waiin'!, S'"M tuo: S ll' anowaisill'
wä suo anomatakin anda, JO-suren jästn ll' canöa.

is. Mcisis' w canst Nim HEN-
ra tunde omians lotc' HERran päälle luot-
ta ; Ia HERran armon owen paäl En'jt
colcuttawat joca sääl/ Cit' synnis weda

nuot-
Match. I2! ,Es.6l'y. (5) Match.

!-?: 2. Cor. 4:15 Mattl). 5:11. (,>'!>)

Match. iL: (u)Mtch. 18:10.



nuotta: Jos harwal owat mitämax, Tee
almus sitä rnnsammax: Monen seas har-
wakin löyttän, Cuin paremmat halut on
NäyttäN.

16. Ia ilman sitä; waiwaiset,' Sokmt>
wmdu, radol.iset Ne oma lihas'liene (KK)
loiz' HERra käste corjata Ia la-upeut'
hcill' osotta: Catz', aunngokin tienne Hy-
wat ja pahat walifta: wanhurscar,
waarät sadetta Myös saiwat: ia Juma-
la cmda,(!l) Cuili hywydcns caikille canda.

,17. Tas on myös armon lupaus Ett sil-
le jalo rralkeus Cuin amuruscc, coitta:
(mm) Sen parannus ain caswa Myös
Se wirwotetan raikes wös Cuin waiwai-
fita hoitta: Sen rucouxet Jumala Myös
cuule, waaroist rvapahta Ia rawiye Sie-
lun poudall Ia luutkin wahwista, rou-
dall.

18. la, se cuin ks»bä waiwaista Ainian
pyytä holhota, HGRra hand jällens sut-
ta: (nn) Cosc paha paiwä eteen käy, Eik'
niistän muald apu näy, luur käsiwarteus
cmttta; Se maan päal myöskin mene-
sty, Ia wihollinen peljästy:, Wiel tau-
ti wuotella säästä, Ia monejta pahajta
päästä.

19. Mutt ilman näitä anowit," Nijn etzi
muit' tarwitzewit lEsuM Mnistä: lote'
nstons parhain näyttämät, Ia itzens hur-
scast käyttämät; NijN armon ystäwistä Sa

B s callin

-58:7,L/9/lv/ic. (m) M».41: 2,;, 4.



eallin siunauxen saat Cosc ne HENraa ru»
eoilcwat Sunedeftäs, famyössiuna/ NijN
HENra sun armoll cruuna.

20, Sill se cuin hurscan holho tääl
t,oo) XVanhurscan nimet', hän sen pääl.
Saa myös wanhurfcan palcan; Mt' tyl-
mä westpicVit Cuins rackaudest andai-
sit, Niin sinä myös sen jälken Ett olis il-
man marota, Jos sinä aiwoit holhota M'
IMl>nn Opetuslasta'. Jos utchodit: tee
nijn wasta»

Tee Mies hywi ystckvit, Ia coc»
taiwan tawarit XVäärcksta Mammonasta,,
t7!,'M ne sun jätlens oorjawab,, Ijnsijn
mapm ohjawat, Täst turhasi Haminasta,
lumalifuden nemvolla, Cuin owat täyteb
nrinolla; Gun edestäs rue«ilewat, Ia ar«
mosta cuultux saawat.

35. Sit' lEsus itze omista, Sun usco«
stas nain todista?, Sens olet mmull
nyt; GA minä isoisin, (pp) Ia mi-
nck itze janoisin, Waick' et sH sitä lfählm:
Cuin nämät weljet isoGt He minun tygön
huoraisit, Ia sinä M uscos näytit/ Nijns
tawaxas oikein käytit.

23, Sen oudon huonees corjaistt Ia
alastoman waatetit, Ia sairan tygs eul«
jit, Wiel fangeudes etzeit myös; Cosc
Zocu, wa<wN uscon työs, Sun cunnias
ulossnljit: Ia menit sitä oppimaan Cum
pllcall taM wainotaU: Sen itzeWn omi-

stan
(«°) Match. w< 42,41,42. d>i.) Matth.n

's< ;0.,



sian aina, Jos jyeu nijt nosta, el'
paina.

24. Näist racas Sielu opi nyt, Ett' M
on monda hywäa syyt, Sun almuZ pa-
rannuxeen. Ett usco siihen tarwitan, Ia
rackcms myös Jumalan, Clnns tet'sit ea-
tumuxen! tTlijns almun annon osaisit,
ZGsuxen wetji la ttkisit uscontvitä: Etk mackais pimijä öitä.

lue, 16: y.
Ia minä ftnon teille; TehlZt tetllen ystawieci

Mammonaa: e«ä cosca te tarwinetta,
flijn he (orian?«t teitä ijancaickisi»! majoihin,

Match, 6: l, ie,
Cawahtacat ettet te anna almuisatan ihmisten

<de«, eM te beiloa nähtäisln: m',n et t? saa p«l,
la wyän, IsälHä», joca on taiyiaiÄ.

»< C«r. zz: 3.
Jos ming «aiken tawarani cnlutaifin pyhäin

raipinnoxi: ia, jos minä annaisin ruumini pol>
peem, ,a ei olis minulla tMautra, MM ei ft oli»
win«ll< Mitin H^H^llimn,

loh. l?: 8.
Teidän lykänän <?« «ina ysaiwaiset, MUM «»

minä aina teillä «le>
Match, »<?: 4,/42»

lora Prophetaea holho prophetan nimellis
hän saa prophetan palcan: j» »oca wanbuvscassa

wanhypsca» h>«n saa n,anlMvsca>>
palcon. Ia »oca ikänän» »uotta yhden näistä wä»
himmist kylmällä kvesipicarilla ainoasians,
tustapftn Kimellä, totisesta simon minä teille, «i
häst pidi palcaca oleman.

Lue «lyös Es, 58: ?, 5/ 9, 10, le.
Ebr. ,c«



'Ebr. io: 24.
Vttscam waar» tc»'nen, toisestHM, ett« Mt ch?

leroincm meitam mckautecn j» hywijn töihin.

Wijdes Wirst.
Sen suruttoman mailmantvaara/nhÄ

dlsius ja cpmllys / Christuren tulemi-sen wtjmeifistä merkeistä/ :c.
W. c. Ach surutöin, synnistä :c. i

OMH surutöin? joll' ei ol wielä hoppu,
Ah ajattefcoco mailma loppu: Chm
stuxen tulo äkist ennätta Caick syn-

nin or>at kijni käsittä.
~ 2. Cuin ylivaula saapi caicki kiini lotc
alla maca: nijn myös saadan sinä/ Euiw
surutoinen macat wuotellas Ia synnin mie-
li teos lijcut taas.

3. Catz HERra tule: merkit edelkäywat/
Jo HERral luetut on caicki päiwät, Cuin,
edelj kiirust aina juoxewat, CM joutzimies
cqick awdu, wasamat.

4. W päiwa tule ioca vimiäx käändy,
Cosc' aurmgo, ja cuu, ja tähdet näan->
dy: Ah sonuis parca, cuinga kätes käy,
Cuin ulconaist ei enä walo näy.

s. Cuin aurina' on cuin pimjä earwa-
säcki, Cuu werex, muuttu: pimeyden täcki
Nyt caiken walon, päälle wedetän, Ia täh-
det maahan puto tennetän.

6. Sijn pimeydes, suruttomus muuttu,
Mi-



-Ijäisex pelwox, puuttu: Täs syti,
fyndi peljattck, Hirmuitta, cai«

ten tunnon wäristck,
' 7. Siel Sielu, Ruumis, odotures nään»
dy, laHEßranwiha enämmin wicl kääw
t>y Smn', cusa näandyneil' on epäillys.
Ia caickinainen tunnon kiristys.

8. Jos ennen meri on jo paljon pauhan;
Mit' cnämb silloin, sinun corwais rauhan

perät voies poijtele, Silmäs ja
corwas pelwost wärise.

9. Jos silmäs näky täsä waiwoin puut-
tuis,' Nijn mitämax ets wicl nijn cowtn
suuttuis, Jos corwain cautt sull olis lohdu-
tus, Waan nyt ei ol' cuin sula hirmuisus. .

! io. Se hirmuifus ei enä cuiteng myönnä,
Su' armon tilaan, tänä pimiän' yönnä':
Gil! lEsus sano: ett' on epäilys, Caick u-sco puuttu, uscon halu myös. (M)

ri. Ett armon ajall ei ol etzin' usto, Nytusco puuttu, epaillyxen wsm Aalloillans tain-
ta kipiän sydämen, Paisutta pelwost riu-
dain ytimen.
, 12. Tai epäillys ia pelco heitä estä. Et-
tei he duomiot odottamaan kesta, Waan
pakenemat wuorten rotcoihin, Huutamat lan-
getcan meit murscax sijn.
- 13. Mntt ei heit täsä wuomn pacs au-
ta, Ei lymyt heitä caickein sywin hauta
Täs heidän taytv cmtenq odötta, Eck au«
ta wihast itze cuolema. (»)

14. He odottamat tämän pelwon rmcha,
, , . ,

. >^»l«>



Ett HERra wijmein käsiwattellan>a, Hell'
duomlon eten akift wedättä, Ia helwettihillheitä salyttä.

»s. Tai odotus on hirmutttawa tusca, Et,
lei nyt enä cuita amuruseo Nijll' synneisill",
«uin smuttomudes On röykiäs. uscos ollet
synnin tics.

is. Waick oli ennen heillä myöskin wai-
wa Mailman murhes: joja tyhmäin laiwa
luur caiken elon aicans purjehti, lost u-
sein heit myös waiwa wäsytti.

17. Nijn ri he cuiteng tunnd» Mats
tunden, Ett' olit synnis aina yli undun;
MMt HERran tulos wirco mato tai, Eit
tahdo enä coscan olla wai.

IZ. ?lin kihise, ja täyttä nandä huutaluur omatundo, awa lawia suuta: Mix,sano, HENran käsiyt hyljäisit? Ia synnin
himo aina racastit.

»9. Mix iloihit? ja synnin ilos nauroit,
Ia paljait ohdackeim kylwit haurait; Cvsc'uscowaiset HENraa pelkaisit, Ia syndins
ylih itkit, Mlirhedit.

20. Mix wihaisit nijt jotca sinu neuwoit,
Awaisit pilcoin kärmcn myrkyn leuwat,
Mix ylpeilit sun omajt wallastas; Pettelen
wallan all sä joudut taas.

21. Mix mieli teos synnin himoi noudit,
Ia wihan cvsicn pääl nijn liki suodit, Mix
<t sä palan ennen tätä yöt', Nyt omist he-delmistas myrkyn syöt.

22. Mix et' sä sydämestäS palwell' HER-ma Maan paljal suuM: syudi monin ker-
roini



roln; Itz' olit oma epäiumalas, Ia etzeit
aina omaa cunniaas.

23. Mix hecumata racnstit, ja ostit He-
ruman aineit? paas myös ylösnostit Sun
lvijsautees, woimaasturwamaan, Ia muit-
ten awun päälle luottamaan.

24. Ets coscan tahton cuulla HERran
äandä, Ia cuuljaisudes itzes synnist kään-
dä: lEsuxen Lambain canl) «ts tahton ol!'

palwelit ain HENraa suosioll.
25. Sentähden wohten seas sull on pair-

ka, Ei käändymiseen ole armon aica: Ah
wiheljaist, cuins HERran hyljäisit, Ia
wäaran tmwan tygö pakenit.

26. Mix turhaan lausuit HERran pyhää
Nime, lost uscowaistt Sielun autuut ime,
Dä ulcocullaisudcs rucoilit, Ia lvisel eräll'
Mens kiroilit. (55)

27. Mix »löncatzoit suutuit Sanan Saar-
naan, Cuin tundos lasti HERran yclwon
waarnan; Se wasara kyll' wuoren murcn-
da; Mutt" sydämes wielä cowemba.

28. Mix wanhemmilles cowat corwat
käänsit, Ia heidän neuwons pahutecn ain
wäänsit. Mir pahennusta aina racastit,
Ia pahoi töitä aina muistelit.

29. Mix tapoit lähimmäises, sanoit, töil-
lä, Ia wihan kiueus wäjyit, päiwill, öil-
lä, Mix haureuden hinioi noudatit, Ia pol-
ton suostos ruumis turmelit.

30. Mir wäärydes sä ennen elit aiwan,
Ia waäräl calull täytit lmidos laiwan,

Cuin
(«) I«s. 3.: ",«.



Cmn muutoin ol's suld eine loppunut; Cyö
saalis nyt cuins olet oppenut.

Zi. Mix et sä wääryt wiban, poies an-
dan, Ia synnin murhes hänen helmaans
candan, lold salaisit, joll' jozcus wäarin teit,
Ia oman cotos rijstax calun weit.

zz. Mix walhettelit, petit ftnoiil' monda,
Edcsäs pidit monda pahaa juonda: Käräis
juoxit monen walhen Nyt e'des käy-
tön cukin walhcsans.

33. Mix himoitzit, »a Pyysit hywää muö-
to, Cosc' lähinnnäises omaisuden luoto
Gun silmäis edes näwyi awarax, Sen mut-
ta pyysit wääryt tawarax.

Z4. Himoiten catzoit waimo lähimmäisen,
Palweljaa, piicaa, carjan cmckinaisen/ Ia
joc ei caick tääl himons seurannut, On hi-
tnoillans jo itzens tahrinuut.

zs. Ia ylipään, mix juowuit, nielit wi>-
naa Syndises himos, nyt jää pitkä pijna,
Ei pisarata wettä cucan ann', Waick ei wiel
sijt' kicl' castuis ollengan.

36. Mix kiroilit, ja sadattelit aina, Siis
.tnaxa nyt, helwetin cauhia, laina, Sield
noudit perkeleitä tuhansin, Wie ne nyt W-
lens myötäs tacaisin.

37. Helwenn wlest sydämes on fyttyn / scc)
Cuin se nijn ombi sadaturijn kyttyn, Itz
murhamies sen kiucun hcrätti, (uu) Hclwe-
tin kipinöillä sytytti.

38. Mix hyljäisit lEsuren csimerrin Cuin
kärsei pil«n waicka sydänd särki, Mix Bn«

catzoit
(tt)lac.;:s. (uu) Ich.H: 44. , ~.



cahoit oppi Cuin siunat kaste myös
wiholliscn. (xx)

59. Mix hyliäisit lEsuxen haawat callit
Ett' Pyhän Hengen itzees mallit;
suxen meren sotkit jalcais all, Uhraisit itzes
sylmis satanall.

40. Näin tundo soima cosca duomio alea.
Se evaillys on ensimmäinen palcka: Ah
mitkä waiwat on sijs helwctis, Ei cuole coi,
eit' sammu malria nijs.

41. S<is tätä tulo a/attele aina Ia ru-
coil micl ett' Jumal armoo laina: lEsuxen
tuloon itzes malmista, Ia muista aina duo-
miov tulevaa.

(xx) Match. 5:44.

Match. 24: 29.
tNuttä ccHta sen «>an waiwan lälrm auringft

pimene, ja Cuu ei ann« waloans ja Tähdet pu-
toroac Taiwast, >» Taiwan rvdimat pit« llicnttt.
taman.

Luc. 21: 25, 26.
Ia merkit pitä oleman Anringo» ja suus ia

Tähdeis, ja maasa Lansalla ahdistus epäillyxen
tähden. Ia Meri ja aallot xita pauhaman. I«
ihmiset msasa fit» pelwon ja odote
tamiscn tähden, nijtä cuin maan pisrin päälle tn»
lewat: sill» Taiwau ivmmat pita lijcmettaman.

Ilmest. Kirj. 6: 12,
Ia minä nain > costa hän cuudennen sinmn «->

wais, cano, nijn tapahdui snuxi maan järistys,
>'a Auringo mli mustan nijncuin carwasacki, ,a
Cuu tuli cocon»n« m/ncuin weri. Ia Tähdet
putoisit Taiwast maan päälle , niincnin Ficuna-
pnu Ficunans roarista, c>?sca hän tnu»
jeldtt h«äl/tet«n. I« Tnirva» parem wjncmn ka«

C m»r,



jnärtynyt kirja; Ia caicki wnoret ia luodot ssfr-
tin sioistani,. I« Cuningat maan päälle, >a y-
limniäistt, >a rickat, i« päämicbel, ,« wakewät/
i« caicki oriat ia caicki wapat talkit lcitäns luo-
liin >a wuorten rotcoihin. Ia sanoit nuorilleiä
cuckuloille: langeccal meidän päällem, ia peiliä»
tat meitä stn edestä joca istuimella i<iu,
>a Carinan wihasta: Silla se suuri hänen wi-
hssn» päiwä on tullut, ia cuca woi p^s)?ä?

Kuudes Wlrsl/
Jumalan lasten lohdutus ja au-
tuus HERran lEsuM Khll-

sluxen tulemisen palwana lc.
Weisata» cuin: Nja mun sielun juur iloistst :c.

V. 1.

HMI.HERran lEsuxen tulo peljätä kc-
tan Cunt annon a,a!l on armon istui-
men eteen, Walck rasitust täyn, M

cos edeskayn, Nijn armon on cuitengin elä-
mään löynn' täs ilmas.

2. S'ju' oli myös syndynyt rackaus lE-suxen pcrän Cosc' synnin dnonnost ja wallast
vn paäsilpt erän; N«!N ikäwöihc, Ia odot-
tele Am Slemn ylkä, culn lloon wie tast
W!M'M.

3. Cuin ylkä tule nijn morsian
nosta Ia catzo ylös, ja iloitze ylkans wa?
stan; Sill' juur nyt tas' On lunastus läst'.
Se suloinen suwi nyt puhke edes näill,
merkcill.

4. auriugo pimene, uusi aming'
coitta,



coitta, Cuin Jumalan Lasten chdistuxet
pois soitta: Cuun pimeys wiel Ei lohdu-
tlist kiell', Waick tähdet putowat, iloinen
miel on caikist.

5. Si!l' Jumalan lapset lohduturen naks,
caicki täytetan se cuin lEfus käke,

Cuin uscon waan On sydämeen saan, Nijn
uscos lohdutus annctan heil juur armost.

st. Jos jocu heickous ensi»l rmnat sar-
kis Ennen cuin sydämen walmisnls armos
kerkis; Nijn ci se heit Wie cuoleman
teit: Se pelco se heickcus nöyryttä meit
waan armos.

7. Sentähden lEsus hän lohduttaja-
sä tuscas, Ia kaste catzo, ja päansii
nosta Tai hengen työ Coht sydä-
meen lyö, se lohdutus heil on totuuden wyö
ja pM.,

.. ~

8. Tas' muutos tapahtu iso im mää-
rän, Eik' wapaut tanvita ehimaan mait-
ten ären; S>ll' lunastaja Nijt wapautta Ia
morsiamens cohta lohdutta sijn paicas.

y. Tain ajaisen suhten tai muutos ylitz
wuota, Ei ajainen ilo sencaltaift riemuu tuo-
ta. Se monell laill On wiela waill, Ei tu-
lewa riemu ol' millän maill' täs' ilmas.

iQ. SN' waick täfä ajas on lEsuren
waldacunda long' woiman ja elämän Ju-
malan lapset tunde: Nijn Ift
rasituret Sen usein kyll estawat wirwoitu-
xet ja mmun.

n. Mutt lEsuxen tulos eoitta amu-
rusto, Cuin tällä coiwllans lisä, wahwista

C 2 usco



usco, Ia wihollisen Vliwaldaiscn Po/s pel-
jatta, akist huckuwaisen sijn tulos.'

12. Waick wirwotus annetan ahdistll-
sien jälken, Nijn usemmin murhe sydämen
jäll;lyö telken; Tas murhen patzi Sen
Sielun etzi Cuin autuuden caidalle tielle ta-
xi juur todell.

i). Mlitt lEsurcu tlllo ijäisen riemun an-
da, Silloin ijancaickisen näky elämän ram
da. Pois itcu ja woi; Sill lEsus soi Sen
riemun jong cuolollans edestoi ja ansaitz.

14. Waick synnin walttä ja sydamest y-
lönanda, Nijn turmellus seura niin rafcas
cuin meren landa: luur wiheljainen On
Ihminen Tas cuoleman ruumis ja saastai-
nen, paitz armot.

15. Jumalan armo se tosin wahwista nij-
ta, Se ja puhdista, pyhittä, wal-
pana pita; Ei muutoin mois Kayd kiwis
ja sois; Ellei HENra aina tas apua tois
juur armost.

16. Mutt lEsuxm tulemises hän kirckar
teke, Caick' jotca hän omix lämbairensa
nake. Pois syndi jää; Ia suloinen sää Ia
hchtawa Silki on »lipäan ain riemus.

17. Waick lEsuxen perän ikäwöitze ja
huuta, Ia samasa haluja lEsuxel anda
suuta, Ia lEsus taas, Cuin ylkä racas
Suun annollans (yy) wahwista morsian-
dans juur armost.

'B. Nijn cuitengin ikäwöitzemys on myvs
Ma Ia cuormax ioutu, cuin wijpy, culke

C 3 wit-
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witcan Itz Sulhamen, Mun lEsuxcn, Ett'
odotta walittuin tayttamyxen ja wijpo.

19. Mutt lEsuxen tulos ikawoihemys
lacka Ia taiwan teldoihin walitut caic-
ki nacka Se suuri päiwä, Ihastust taynä,
Cuin silloin riemux on eoes köywä juur
siiurex.

20. Sicl' walilut saawat lEsuxcnsa nak-
dä, He saawat juoda sijn, clls' on ela-
mail lähde, Palmut kades, Istuimen e-
des, He candawat silkis, ei misän hadäs
siel' olla.

21 Tääl ombi sota, ja sota asct liicku Sen
heicomman kades usein miecka kiicku, Cosc'
parhallans Pois puolestans Pidäis pois tor-
juman wihollistans juur woitox.

22. lost haawat nousemat monda yptä
haawa, Mutt uscowainen on cuiteng' ial«
lens saawa Itz PaamieKen, Se on lE-suxen Juur callein haawain lakityxen tuli'
terwex.

23. Mutt siellä on ijamen woitto, ja
cunnian cruunu, Ia ijainen elämä ijäisen
elämän hllmu: Caick' wiholliset, Wastan-
hacoiset, On woiton seast pois paennet juur
cauwas.

24. Waick Jumalan lapset taäll yhdi-
styä pyytä, Nijn wijmeisel ajal saa hajoitus
monda syytä, Sek' ulconaisest, Ett' sisalli-sest Ett rackaus puuttu se cowin on est'
ja waara.

25. Mond' tacaisin mene', Mond' jallms
fiwul on exyn Ia ottanet ete<ns on min-

tuin



cuin oudon laxyn; Ei ulotu niin Se rac-
kaus sinn, lost ennen olit pitänet kijt! juur
hautasi.

2(>. Mutt' lEluxen tulos syyt ul onai-
set lahtli Eik' sisallist syytä siel löyta yli-
tän rahtu: Sill' rackaus saa Siel malli-
ta , Ar Sielu on taiwasa wiel
cuitenq.

27. Sill sielda pois suljetan cnick joild
rackaus puuttll, Ne mcastawaistt jäll tay-
dellisiri muuttu: O suloinen saa, Ar niumis
ja Caick lijca jäsenet pojes jän ja
wirhet.

28. Ne lijca jäsenet jotca ajaxrippu Taal
Christuxen ruumis, waan ei tul' elämän
kmppun: Mutt uleopain kijn Waan haa-
lywat fijn, Ne tyhmät neitzyet eroitettin
siel cauwas.

29. Siel mnrhelliset ej ole oudot nijlle,
Cuin lohdutust löysit: eik ne siel enämmin
kijlla, Cuin murhelliset Ia radolliset Cuin
cuitcng on kaynet elämän tiet tääl useos.

32. S>ll murhelliset siel lohdutetan aina
Waick' murhen c,:orma heit tahdoi taal
nija vaina: Siel kynelct caick, Pois pyhi-
tän waick, Waick ensin op murhen ja ky-
nelcin aic' mailmas

zi. Ne lohdutetut ja wirwoitetut uscos,
Vnn' naiden canfa nyt unhottawat tuscans,

murhellisij, Ia radollisij, Siel ihmet-
telwät nijn iloisij haa wierait.

32. He
(?l) Zlmcst. Kirj. 21: 4.



32. He ihmettelewat riemuiten siel Tai-
was Ett ne nyt hyppa cuin olit nijn suu»res waiwas: Ann riemuitzewat Ia iloi-
tzewat Ia woiton wirttä caick laulamat
siel ilos.

33. Siel Abralam Isaac ia Jacob on
yhden nmial Ia walitut caick cuin ostetut
phdel hinnal: Ei kirckammat siel, Mmt
iloita kiel, El kcldan myös puutu yx iloi-
nen miel ja lircas.

34. Caick heittämät nöyrydes cnnmuns
istuimen eteen Ia kijttawat HERraa cuin
toi heil autuun käteen, Sa ostit mcit, Ia
iloon wcit, Sun wcrellas caiken caupan
teit maitmas.

35. Waick Jumalan lapset ei weisannet
mailman wirsij, Nijn mailina kiusais hcit
euitcng', ain paulans siirsi Juur jalcain eteen,
Taäl nijncuin leten Eik' ottanut awutoinda
käten eik auttan.

36. Mutt lEsuxen tulos, mailma pojcs
jäapi, Znn' paulams ecun): ja lEsi-s «H y-

lös wiepi Taiwan iloon, Pois pahasi pii-
loon Ne walituc: Za siel autuus on ain
riemus.

37. Ei prikan silmä el' nähnyt cuin siel
näydcn, Eik corwa cuOllut, enin cuullan
riemun tähden, Eik tcnengcm micl Cit" a-
jattcl tää! Cuin' HERra on walmiftcm
tui-l siel juur taiwas.

3B. Ah ijainen ilo! mun jydametän täy-
tä Ett maalin pääl catzon waick ei st itzens

Näplä



naytö Lihallisin Pimiail Nijn näky
se' cuitengin hcngelliP (222) taal uscos.

;9. Ah hywm on sen jong meno on täal
taiwas, (tidd) Waick wielä täyty tas
wijpy ajan waiwas: Se wirwotuxenM loh-
dutuxcn Tast wijmein löytä juurMisen,
ja Amcn.

2. Cur. 4: 18. (dbb) Phil. ;: 20, 21.

luc. 2l- 28/ 29,10,-31.
tl?nttss cosca nämät rupewat tapahtuman, nij«

canocm, ja nostacat päänne )'los: sillä «idän
lunasturcn silloin lähesty. Ia hän sanoi heille
Vecrtanrcn, canocac ficunapunta, ja caickia pui-
ta cosca he puhkewat, nijn te näette, ia iye tei?
siän ymmärrätte, että suwi on jo läsnä, wjn
myo» te, cosca te näette nämät tapabwwan, tiet-
iät että Jumalan waldacunda on läsnä.

Aposi. 3cc? Kirj. 2: ly, 22, 21.

Is "''N'' annan tunnus tehtejä ylbällä
has, ja mcrkejä alballa maan päällä, rvcrcn ja
tulen ja sauroun suinun. Auringon pitä muut-
tuman ja Cuun rverexi, ennencuin sc
suuri ja julkinen-HlkRran päitvä ontnlcwa. Ia pu
tä tapahtuman, että jocainen cui! «n>huut«-Her-
ran t7ime, st tule autuaxi.

i. Cor. 2: y.
Jota ei silmi ole n«b,i',-t, cika torwa cnullut, i«

ei ihmisen sydämen ole astunut, ,ol« lu-
innla on niille walmistanm jotca

hnnt>« r»c«st^wgt.


