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Ensimmäinen.'

Chrisiuxen Pijnasta.
W. c. Minun sielu» Mfeen nyt pian «.

! Nackain HCrra IClmen, Sa sot-
kit wljna."uurnan, Cuin läytct oli
tä>tehen, Sundimme tähden julman,
Krll lsän Juma-

lan rosicn nöimcst, Itz lEsus myös Catkc-,
ras tnbs, Joit wihan cc,lkist c!:rwast.

2. 3lh! armollinen lEsuxen, Sä »rin y«i,
tarhas, Eiel matelit cuin matoinen, Eumasa
werisaunas, Pxin sä sie!, luur pimA Völl,
sowitit HErran wihan, Nain pijuas cautt'
Meit' Issus out Ustorrit armoy tilaan.

3. O! suloinen mun lEjuxen, Helwefin tu-
len tunsit, Syndeirnme tähden hirmuisten, Ru-
«oilit hartahasti, Catzoisas tääl', Morsmmes
paäl, Walittt waickiasii, Sä sanoit sijn, O!
Isäni/ Catz' olen sumes waiwas.
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4. Miv ylön annoit minun näin, Mä huu-
dan sywas waiwas, Wahennä walda ylpiain,
Ia catzo alasTaiwast; Mä näen tas Et jour-
ko las/ Jo jouiu tulemasa; Sill' mullit tääl.
Selkäni pääl, Wetawat weriwacons.

5. O! weri ylkä lEsu Christ, Cuing'sinust
meri wuota, Morsiames tähden callihlst, Se
sielull'ilon tuotta, Sa synnit caick', Sowitit
rack, Sun callin uhris cautta, O! aumat ne
Cuin catune, Syndins, hei!!' armo on awat.

6. Woi wihcljäiucn sicluinen, Catzele ahke-
rasti , CuitH' lEsus omdi wermen, Tuttliiel
wisummasti, Sun tunnosas Cuurr pahuttas,
loll' lEsus pistollahan, Se pyhin pää, Te-
rämällä, Tappura crunull' >ulma!!'.

?. Mn caunihimmat cchvot tääl', Ihmisten
lasten Sylzetän, lyödän, hawäistäN/
Waick ci hän tehnyt pahast, Nijn silmät wlel,
Cuoleman tiel, Kirckammat auringota, Kijn
pimene, Ia umbcne, Mtehen painu parhat.
" 8. Wiel corwitt ne cuin tttoxet, Cuule En-

Zeleild Taiwas, Pilcka, sanoi»', Waarill' wa-
loiN', Taytetän M waiwas, Cans kiel' ja suu,
Ei pnhmmu, Waaryt ollesans mailmas, Esi-
merkixi Meil oli sijn, lEsus cuolenums tuscas.

9» Hän sienellä etiealla, Ia sapell catkeral-
la, loutetan myös Isopilla, Tain cowan tu-
stan alla, Jalat vybät HErran hywät, Cuin
rauhan sanomilla, Käynet owat, Sille nau-
lat, Palcarcns pahoi sawat.

iv. M kädet'jotta tehnehet, On Taiwahan
ja pilwet, Ristin itzens ojelldanet. Ne meil' on
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wetanehet, Kylkeens pyhään Juuri sywaan,
Jos' weri lähde laicky, Nijn caicki muutt, la<
senet luut, Sait cowat cuollon hawat.

n. O! syndinen cuins särjet sen, Pyhimmän
sisicunnan, Ia keihäl tunget läpltzen lEsmen
rackahimman, Sydän munasi Werm punaisi,
Cuin aamu cajie wuota, Ah! Jumal am',
Cuin syndeim cautt', On Poicas ruostit julmasi.

12. O l waiwaisi suur sondisi, Meihin se waa-
randapi, Ett' olem syndi tehnehet, lost lEsuswarottapi, Sill' pedot ne, On syndimme, Rac<
kaiman radellehet, lEsus weres Huoca hies,
Emmekös peljat mahda.

iz. Näin sanat jo ne taytetan, Cuin ennust
Esajas Ett' Cäritza teurastetan, Ia surmatahan
mailmas, Meidän tähden-, Caickein nähden,
Syndim sen matcan saatta;MurhetticamSuun'
pahuttam, Ettei sais perkel caata.
' i4. Näin Ylkä itz, HErra lEsu Christ, Nyt
vmbi alas taipun, Se HCrra suur cuin caick'
on luon, Syndeim cuorman all' waipun, Hänhuuta mjn, Lohdutust sijn, Isäldäns ylhald
Taiwast, O! Isäni Catz Poicasi, Seilo juursuures waiwas.
, ls. Aut' lEsu pijnas uscosa, Ett' taidam ws,
res woima, Catzel ja siihen. turwM, Cosc syn,
di tundom soima. Ei suulla niin Cuin Roöwär
fijn, Pilcalla HErra palwel; Mutt svdämmest
Me mieluisesi, Pytkämme syndim andex.

16. Ah! catzos cuinga huta wiel, Tänäpän
waiwasansa, Syndeimme tähden lEsus siel,
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Ristin pääl olleensa, S'M tahtes mä Nyt?är,
simaan, Menin näin cackerasti, Etkös jo huol,
Mun iayly cnoU', Ia sinun cuollost osta.

17. Svyst' oli tämä perjantai, lEiurel ai«
wan Ma, Silloin hän wen' »vuodotta sai,
Morsiamens tähden itke, Wiimmein sitt tis
Euoxon bädöc, Ombi cosc' ehto wutu; Nyt
HErra surr, juur: Cunniall on hau-
taan pnidu.

iB.,lost auring ja cuu pukemat, Päälensä
murhe w mlen, Ia suuresti jm suremat, Luo-
zaans ja calckeen muitce.l; Mm la
wapxe, Kivet calliot Woi ettei tahdo
«hmiftt, Synnistäns pojes lähte?

ole kiittet Mmest, lElus nyt-we,
ti »lkam, Cu>u rst.s ulit nieluisest, Ettet sa
meitä hylkäll. Jos rastin paild Cowalda sälld.
Olisit poisa ollut; Niin asiam suur, HuckalMsuur Olis sit iux tullut.

20. Ah: uscoila nyt senratcam, lEstlsta ta-
fä eios. Pyhä meno nondattacam, Hyljäten
pahain ueuwo, Harca.ldel Mielel uudel, Ianöyrät rucouM, Ec oikian Sitt' sataman Sai,
slmme parannuxeil'.

21. O! Jumala meit gpeta, Armos ja sanas
tantta. Kylmät sydämeni li,cuta Ia uuteen e-
loon aut.,. Ah! lEsurc n Tul' awuxem. Aut
<tzim hengen rauya, Sielum kirwot, Cuollostwirwot, Sun calttn weres cautta.

«. KlMty pyhä Jumala, Olcon ja lEsu<
fttw



xemme, Culn suurell työl ja woimalla, Tuli
meill' awuxemme Hengell pyhäll Sama ylhäll,
Ylistys, cunnia tulcon, Taal ajaisest Ia ijmsest,
Colminaisudell oleon. .

Toinen.
Häwityxen Kauhisiuxesta.

W. c. Jo aiwan läsnä aica »n «.

wijmcist'päiwä tulewa, lost lEsutHUH waroittapi, Duvmio on angal' olewa/
Jota Han wallttapi; Ah! edelpäin jo

cauhista, Ett' hirmuisus suur' ahdista, Nljt
Jumalattomia. '

2. O! HErra JM! wahwista, Walwo-
nian ajall' talla, Häwityxen tusca hirmmsta
Äl' ann' tull' lastes päälle. Sill' mailma jo
walistu, Ia turhudesans callistu; Ei tunne
Jumalala.

3. Ah! cuinga syndiset siirtäisit, Sen Suu-
ren HErran päiwän. Ettei be silloin menisi,
Helwettin sisall' käymään; Sill' he huckuwat lt-
cu suull','Cuin Christus tahto heit' lugull' W>j-
meisell' paiwallänsa.

4. Pilckajat maan io täyttämät, Irstan e-
lämäns cansia; He Duomio päiwän tieldä»
wät, Määrällä opillansa; Usco maasta pois
sammupi, Ia häwitust' awilwpi, WlMNlt!-
sell' pertcadoll'.
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s. Sentahdett lEf» kifruhda, Auttamaan
Walimitas, Suo heidän iloll' riemuta, luli,
stain rackauttas. He woiton wirttä weisawat,
Cosc' häi/yt, ilkiät huckuwat, Sun wihas
Duomiosta.e. Hawitys maata ahdista, Cosc' Auring'
lvalons sulke, Cuun muoto syndist' cauhista,
Cuin Duomion eteen culke; Suru sitt sielut
tayttäpi, Ia Sanan todex' näyttäpi, lot' ei
usconet täällä.

7< Vasuna Kastyn andawa, On cuolluille
wäkewa, Haudoil' cajaus tulewa, Saarna-
maan cocous-paiwää: Niin maan perustus
tärise, Syndisten sydän warise, Duomarin
hurfcan edes.

8. Mihing' sijs raucka packopi? Cuin mail-
ma tules hucku; Wuoret heldestä sulapi, Joi-
den al' soisi nucku; Caick' aica on pois culke-
nut, Ia Sielun ulos sulkenut, Jumalan ar-
mon Lijtost'.

9. Nyt sydän kiwust lykyttä, Cosc' näke
lulen cuohun, loug' synnin myrffy sytytta,
Ammowan syöre suuhun; Toiwo peräti hucku-

Cosc' mailma tules culupi, Johon he itzens
luotit.

ic>. Helwett' suuns lawiald' ammotta, Tu<
Wll lärwen kichull', Duomittuin perään ta-
woitta, Hirmuiset 'pauhun lieMll'; Tai cuu-
ma syöry tulinen Sielun, ruumin, ett' ytimen,
Läpitz pvltta ja hohta.

u. Jo sieli' caick' waiwat yhdistyi, Helwe-
iin nlen poudas, Miat lyhmlstyi,

Cuin



Cuin owat euollon haudas;Suu huuta änell'
kipiäll', Malitta mielell' kijndiall', Helwetincauhias waiwas.

.12. Maan huuto siellä turha on, Cus tuli
ijqt' pauha. Ei armo jälken Duomion Saar-na Helwetis rauha; Slll parannus se cato
siel', long' he hyljäisil ajas tääl', Syndisell'
elämalläns.

iz. Woi! ICsu anna ymmärrys, Palata
ajas wielä, Ennen cuin cato herätys, Helwe-
tin reunan tiellä; Elo cuiwu lijruhtain pois,
Ia nijncuin Lindu lendäin tois, Ijaisen wali-
turen.

14. Aut' tutut, tundemattomat, Syndim-
me catumahan, Weda myös ne haluttomat,
Tacansa catzomahan, Ennen cuin Duomio hu-
tutta, Ia Helwetin suo waiwutta, Surkiaan
itkun waiwaan.

is. O! lEsu ä!ä joudu wiel Tulemas huo-
miolle, Mond'mailmas maca jymii» tiel, Ca-
dotures cauhiasa, Ah! kääitna walais armol-
las, Ennen cuins tulet Cunniasas. Amen!
HErm lEsu, Amen!



Colmas.

Kymmenestä Neihestä.
W. c. Chlisticund' Christuxel kihlattu/ :c.

owat häihin waditut, Kymmenen
Neitzcin cans cutzutut, aiwan
harwat walitut, Sill syndijn olemme

«uckunet; Nyt aic' on synnin unesi nosta.
2. Cosc' Ihmisen Poica on lulewa, Löytu-

vekö usco mailnnsa, lEsus sen itze sanopi,
Pa!p palj> synnisa macapi, Wast aica sitt
syNliln unest nosta.

?. Cosc' armon omi on suljettu, Ia elä-
män liasi ulos juosnu, Woi! woi! sitä surkia
«fia, Ett' cnoleman kielis catua, Aie' astönsynnm uunest nosta.

4. Ei tybmät Neitzetkän tehnet nijn, He
lijckeell olit jo aicaisin; Mutt nuckuit jäll unel-
faismeen, Ia junutonulden unehcen, Heil kil-
wotus turhaxi tuli.

5. Ei monell ole pelco autudest, He usco-
wat sen rääll vhttijest, Ett lEsus on kärsin'
cuollon tääll, Cosc rippui edestam ristin pääll.
3lh! cuules cuiug mailma usco.

6. Ia pirut myös usco,mutt wapise, He o-
ivat pois mttnudest luopunnet, Nijn ombi su,
rutoin ihminen Epäuscos sen häijyn caldainen,
Cuin tule Duomion «tehen.

7. Sitt hiljan he sanomat HErralle, O!
HErra HErra, awa meille/ Cuules cuing ha-
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<Z ombi heil, Sill wuoretkin walta sn pakene,
Saa kyllä he huuta sitt HErra.

8. Ei lEsus cinn' itzens pilcata, Mahdoit
jo ennen catua, Nyt armon owi on suljettu,
Mix' ei he ennen rucoillu, Slll' suloisel' ar-
mon ajaU'.

9 Mutt synnin uni oli makia. Ei ymmar-
tän he sicluns aututta/ Täal räyhäisit Krou,
weisa, Caikisa, tantzeis muis julmisa, juorut,sa, Silt helwetis he sen mma.

10. Nyt hirmuinen Duomio on pahville,
SM waditan lugunlasculle, He tulewat saman
paickahan, Cuin Choran, Dathan ja Abiran,
Wast' mc' synnin unesta nosta.

ii. Nyt näkemät he sen cohdassans, Ett'
kcrscaisit cuollest uscostans, Mutt' sydän se ma-
cais cuin kylmä maa; Sielu sai naljäs walit-
ta, O! tyhmyttä sokeutt suurta.

12. Perkele myös juttele raamatust. Maan
ti te cuitengan parannust, Nijn samalla tawKl
moni ihminen, Tiedos ja opis on hirmuinen,
Mutt' ei ollu henges waiwainen.

iz. Jos tahdot jotakin kerskata, Nijn ler-scc» Jumalan armosta, Cuin sinungin kylmä
kistoisen, Alati cutzu parannuxeen, Catz' ettet
sä hiljan tulis.

14. Cuules mun racas ystawän, Sun pitä
wasi uudesta syndymän, Ah! muutoin on sie-
lus Tuomittu, Nijn ettet sä Taiwas ikän istu,
Nyt aka on aututtam alca.

is. Tul wiheljäisydes tundohon, V«n synnin
murheen ja uscohon, Nain Laki jaEwanZeliu-
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mi, Meit waati ja huuta syndisi, Cuin ainn
meill annetan tietä.

16. HErra lEsu tundoon auta meit, Ia
uuteen luondon sata ttyt, Cap terainen mieckas
Sydamchem, Ann käydä lapitzesieluisem, Aut
wijsain Neitzein cans walwom.

»7. Sitt elämän useon wast' eroitta, Tai-
dam pois cuolest uscosta: Cuin syudltien huo-
ka ja cumarm Ni»n tundo ja sielu sitt walpa-
siu, Näin synnin unesta nostaan.

18. Näin Hengi armosta wahwista, Ia lE<suxen turmin sohvatta, Sen syuneildä runnel-
dun sydämen, Cuin itzens tunde ja lEsuren,
Nain synnin unesta nostan.

19. Heil lupaus ombi armosta, Joit lEjus
suloisesi racasta, Cans lasten pcrinnöst wacut,
la. Ia sielun cuollost wapatta, O I lEsus sun
armchas suuri!

2Q. Aut armias Jumala walwoman, Meit
hengclttsella matcalla, Ett Mm lEsuren tulo,
sa, Walaisis usco sieluisa, HErra lEsu sil,
loin meit muista.

21. C«ms sonnin sokeus maahan lyö, Sillse on sinun Henqes työ, Ettemme tyhmäin
Neitzein cans, Torcuisi synnis macamas, Ia
Helwetts beräisi hiljan.

22. A).'LulMstajc.m Msu Christ, Heratherat moni synWst, Ma ansios anna huckan
tull, Sinä caickein edest olet cuoll, Aut osalli-sex meit sijtä.

23. N»t lEsus Plkäm suloinen, Opeta niinsua rucoikn, Ett syndim ensin tundemaan,
Tuli-



Tulisim ja usco sitt hakemaan/ Siju järjesty-
nee Jumal meit autta.

Neljäs.

Wljmelftä Duomiosia.
W. c. ljäisys pelkän pijtuttas, «.

lEsus tahto Duomiolle tulla, Nijn
silloin saadan työt ja puhec cuulla, Ia
siallensa cukin cMwat, Pahat ne hy-

wist erons ottamat.
2. Itz HErra lEsus cowa lucuu laffe, Ne

pahat pakian helwettihin kaste, Mengät pois
tyköön wnohet cauhlat, Syndeinne tähden jul-
mat haisemat.

3. Sitt beidan oma tundoons rupe wircoon.
Ellei he päaje taiwan pyhäin Kircoon, Woi!
ett' on omi meiidä suljettu, Helwetti julma e-
tem awattu.

, 4- Ei pavannust sitt enä aulta tehdä, Siel
helwetisä wihan wijna täraä, Nijn usiat syn-
nit cuin he täällä teit, Nijn monda sylyyst
puit', palaan allens weit.

5. Woi! sitä ihmist min ei ihens tunden,'
Eik' armon ajas nosnut eloon meen, Nyt o-
maatundo perkelitten cans, Synnit sijn yhdes
pääl on candajans.

6. Nä<n suruttomjll käu se Duomiopaiwan,
Cosc joucko juocold' HErran eteen kaydan,^
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Maast, meresi, Walkiasi ylösnousemat Ia hel,
»vetistä edesculcwat.

7. Muu' ongost ihme ett' je jumalawin,
Ombi nijn sywään hclwettihin wajon, Sielun-sa puolesi nijn sm' upponu, Ei sormen pää-
tän ylös ulotu.

8. Heil' HErran armo täällä aja tacci.
Maan suruttomasi aina synnis macaa, Eik'
mene siläll «hcast ponista, lost itze lEsus
meitä waaroina.

9. Wiel on yx toinen suuri He
ennen owc!t wihan sonnin unda; Mutt' kään-
sit jällens caswons Sodomaan, Nain eurM
tuli pojes langcmaan.

ia. Sydän se paadui sielun woima wäsyi,
Ain aica ajald wahitellen wäandyi, Ensist he
wähä cammoit ystäwi. Maan wijmeili he j»
julki pilcaisit.,

n. Wijmciu tai paatumus niin cauwas tule,
Ettei he pyhi Kirjoi enä lue, Ia Raamattun-
gin pojes panemat, Nain armon tilast pahoin
langcwat.

12. Wicl ki)lmäkistoisus ja sitt eriseurat, Ne
langemuren tundomerkit omat, Q I HErra au-
ta mal wijmeiftll, Ett' loppuun asti woisim
lilwotcll'.

iz. Kyll moni luotta cuollen uscons päälle,
Puhu ja huuta siitä paljo muille, Mutt eläw'
Asco ei H HM oleckan, Cofc ei tääll Annisi
vlltt sairatcaän.

,4. V)-' ulcocullatt' taita cantza tulla, Kyll
eawalasil mmotcttuin rinnall; Mutt raatelema

suusi



susi Lammasten' joucos juoie pit-
käldä.

n. lulk' suurutoin ombi cuin perät cnollu,
Waick' ei hän ulcocullaisudes ollu, Mutt Lain
kijroures macapi, Perkelen orja raucka om-
bi nijn.

16. O! yhtä surkia«om,etoinda tila, Cuin
ombi nijllä caikill waiwaisilla, Snruttomill
ja ulcocullatuil, Cans pyhast tiestä pojes poi-
kenuill.

i?. O! HErra lEsu heitä itze
lulk' suruttomi aut ett synnist hera, Näkcmau
niin tääl heidän pahuttans, Euins Pawalin
kijn otit iuoxustans.

18. Ah! lEsu wielä nekin tygös käännä,
Cuin taiwan tiellä ennen käwit kyliä, Mutta
nyt näky pojes langcner, Sielunsa Pijpast e-
rons ottanex.

19. Moi! ChoraziN/ woi! sinuas Bcchsais
da, Sa HErras tahdon tiesit hywin aiwan,
Woi! onnetoinda paha Hän caxis
kertaisesi saa haawoja. ,

22. Autuas nijn tääl armon ajall eli, Et
joca hetki aina synnill cuoli, Ia ctzi lEsust
hartall sydamell, Hän löysi ylkäns elä-
wäll.

21. Se usco jolla Taiwaschen tullan, Jo
armon ajas hedelmistä lutan, Cuing' hän o»
nöyrä hengen waacudes, Jumalan perän täu-
des toludes.

22. Hän campaile ja kilwoittele aina, Sn-
hen myös lEsus häncll woima laina. Hän
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iaicki puuttens puhu HErrallt/ Ia alinomaa
armo kerjälle.

23. lEsuren tulo hän.ain henges tutki, IGsuxen hsawois wirwotusta etzi, Sydän ja teot
yhdencaldalstt, He owac lihans ristijunaulinnet.

24. lEsuxeu paiwau. perään ustos huoca.
Jumalan SanaK ek> Aluns ruoca, He t.u!
wan ilon esi-maUM, tietä täällä paljon
puhua.

2s. Suo lEsu hvwä ylösnouseminen, Meiu
caickill yhten >a myös riemullinen, Että me

sitten kirckall ruumilla, HERra lEsu!saisim catzella.


