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Ensimmäinen wirsi.
Wanyurscauden Auringon coitosta

HErran Nimen pelkäwaisten ylitze.
?ye.isatan cuin: Nyt caicki Christityc iloitcat ,c.

NM' caikill'
wiclä cottta, vel-
won muille suo, Itze myös estet

woitta: Niin ett hän hywääs cucoistu, Ia pai-
wän coitost ihaftl?, la' cucoisturcns hoilta.

2. O lEsu Aurilig' armias! Sun walos
wielä laina, Wauhurjcauden sammas, Hämä-
rät alaspaina: 'Suruttomutta wäsytä, Ia sic-
lm raukoi herätä, Tyiönam pysy aina.

3. Auringo caicki walaist Ia jaatta liicu-
tureen, Ett' culjct' nähdän olkia tie Maalliseen
waelluvcen: Nijn lEsus caicr myös walaise
lotc' HErran pclcoon ehtine, Ia armon wai-
cutuxeen.

4.wanhurscauden auringo Wanhmscau,
teen suutta, Ia autuoen myös myötäns tuo,
Cost sunnin dummon laatta Ia synnin wallan
sulke pois: Jos Sielu raukat herat wois, N>jn
ei heit' pnniäs caattais.' '

" s. Sill*
loh. 8:12.



5. Siu" lElus Chrisius waläi«e, Ne eui»
waan oikein licrä. Ia cuolluista pyrkine, Hyl«
ictcn tiera wäärä: O Sielut ylöenoscan jo,
Wcnhuchauden curmgo Telll coitta armoS
perät.

6. Anringo caicki l<'mmitt<s: Nijn I?sus
tri östin tete, Joe' Hänen crnicns käsittä Icl
stl,n limon nake, Se wcr,udcs piUawa, E-
läwän dalusa, Kylmydei, pojcs !M.

7. Ractandesa lEsuxel, Se armon halus
loista Ia häncn tchwns tetem an Myös pyr-
ki: pejce poista Mailman rackauden yöt:
armon halu omoi myöt, 101 l pistän synnill
soista.

8. Tas armon auring sydämen Sylyttä pa-
laman *), lEslixeld autuutl' teriämään Ain

ahkeran; Ia lEsuxehen kijliittä Elawäs
Uscos yhdistä Autuuden tawarm'i.

9 Täs r,-l'wamen l3su,enf-
äseniia Stt',' yhdistynen saatte myös, Nöyyydcs
yidkpllä, Eci'toinen toifens tarwche, Ia ar»
tnou l.hjol taritze, Ncuwodcn ybleen lijttä.

lc>< Auringo emcki castvatta, Cuin caste cui,
rvon laaua/ Ia clon ajar »valmista, Ia tulcn<
dumaan ftalta: Ni/n mycstin arn:o
Caswunnon saettu su!o!!cn, Ia hedclmua
tuotta D.

n. Täs uscon tvtchwmis euco'siu, Cli'n
Mmon ouring coitta, Llotudcn tundo kirkastu,
Ia cstct woitta, Tas rauba caswa Sie-
lulle, Ett' Hengen ilos rienmitze St/ jonga
clUto l)v!ttc>..,

A 2 12.'
*) ?nc. 24: Z2,, Nm. 12: 11. ") l Pcll. «22.

>Pclt.4:B. t) I°h. »S: 5, 8.



n. Tas kärstwäihyZ hedelmijtt Myös puh-
ke kiusauxis, Ia elon toiwo cuckaisijn Wiel
lewi lohdutuxis: O lEsu Sielui walaise. Ia
armon tulell lämmitä Caswandoon coetuxis.

13. Täs myöstin uusi cuuliaisuus, Juma-
lan Sanan jalken, Ain armon cautta ombi
U ls, Eik l»'sse sydand telkeen, lEsuxell owe a-
waman, Sijn löytä armon atrian, Ei Sielu
sitt euol' nälkään.

, 14. Wanhurscaudes/ pyhydes Sitt HErraa
palwelepi, Ia Hengen halun Ain itze
iygöns repi Jumalan armon cuckaiset, Ia Tai,
wan Waldacunncm tiet Toiwosa culkeilepi.

ls. Wanhurscauden auringon Tai ombi he-
delmistä Cuin armon coitto suosion Enslst sy-
dämeen pistä: O lEsu joudu auttaman Ia
Sieluja walaisemcm Pyhydes Tempelistä.

16. lumalall kijtos caikes maas! Caick cun-
moittacat HErraa, Cuin armon walon annoi
taas, Cuoleman warjos kerran luurLuuasta-
jaslEsuxes: Tul lEsu, asu sydämmes! Ialohdut' wiel sen werran,

17. Ett'Smus kijni rippuisim, Ett'Sinus
elon löydäm Ia Taiwan majoin kijpeisim, Ett'
saisim ilon täyden, Caritzan walos ijäises, Su-
loifesHErraslEsuxes,TykönäTaiwanPöydän.

18. Siel tule Suwi suloinen, Jos täällä
kcwä löyttan, Sulan armon cucoistuxcn Myös
armo tääll on näyttän. Tul' lEsu'. joudu a-
wun cans, cohdastans Nijt',joil'
on murhe täyttän.

Mal. 4: v. 2.
Mutta teille jotcaminun Nimeäni pel,

kstte, on wanhurscauden auringo eoit^



wa. ja aufuus Hänen sijpelns alda: I<teidän Pitä käymän ulos ja sisälle, ja lisän-,
dpmän nijncuin syöttilät wasicat.

Toinen Virsi.
Armollisesta Hengellisestä sateesta

, W. c. Vnrn ilon edell lc.

mikä cuiwuus on, Cuin paiste aurin-
gon Pois talwi nesten cuiwa, Ettei ol'ssiemen mwa, lunr luonnon lioturcs. Peto,xm lohdmuxes.

2. Täs sydän on se maa, Cuin luonnon Ni-
sien saa luur talwen kylmydestä Oman sydä-
mens jäästä: Sijn cuollut usco lepa, Eik ro-packotans hape.

3. Mim' armon auringo Sen maan suur
cuiwar tuo, Ett halke huutamahan, Waiwans
walittamchan. Ia armon saoett'huuta Mur-
hesans täyttä suuta.

4- Sitt armon pisarat Sydämeen wuota-
wat: Sltt hywä Siemen itä Nijncuin myös
olla pita, Ia oraxehen riendä/ Cuin Sielu
itzens kaändä.

5. Puol cuiwan kynnetän, Tuoren maan v-
timen, Ettei juur cowax paaduis, Eik lijcutto,
max maaduis, Sitt tuulet cuiwax wetä Au-
ringon paistes tätä.

6. Nijn myös hengellisis luur cuiwa on kä»
sis, Cuin murhen tuulet riendä, Sydämen cui-wax käändä: Se kijru kynnön aica Ei säästä
mitan paicka.

A) 7.S-



?. Se cuin <l fyndöön sia Sill tule-cowa-
maa, Ia oahudesi pamu, Ia synnin lewos
mamu: Pyyd' kyndöön sielu rauck.,, Svdä<
Nien cow l paicka.

z. Jos luonnon märkydet Sun kyndös esia-
wat, Sun oma lohoutmes; Khll nekin

la HErran pelwon tuulis Pois cuiwa;
wäick cts luulis.

9. Sltt stldetl' halaia Kynnetty cowa Mia,
Sitt hywä Siemen kyndöön Heitetan oi'ian,
saandöön: Cost sade siti' päall lange Nja
wiherzö tze suigcn.

i>?. T<«s'de armoinm Armon lupauren luur
sydämehen siinä: loc'waot päälle pijr.ä Se

wedet csta Joita ei sydän kestä.
n. Armon lupauret, Hengen lohdutuxet,Ne

armon sateet liene, Cnin sydämehen wiene
luur casten terwellisen Märkoden Taiwallisen.

12. O Sanan sulossuutt' O armon rickault!
Cuin kylmän talwcn fäanda, Kyndamään Sits
lm wäända, Ia tervan jallens anda Cuin ar<
mon sateet candl?.

iZ. Ect wiheOitze maa Cuin armon castensaa: Tul' lEsu armon walo, Tul' fydämitten
halu Ia Hengen tewä laina, Tyköuäm pysy
aina!

14. Sun paistes, kylmyden Ia luonnon mar-
kyden Poispoista sydämistä, Cccei ne kyndö estä
Eit" kylwön Autuuden oikmll tiellä.

is. O lUu suloinen, O lEsu armoinen,
Ann armon kewän coitta, Ia caicki estct woit,
ta: Suo sadett hengellistä, Sieluille lerwel-
lista!

Mm.



Mm. 68: »c,/ «i, li.
Mutta nyt sinä Jumala annat armol<

lisen sateen, ja wirwotat Sinun perimises,
joca wäsynyt sn. Gttä sinun laumas sij-
nä asuis: Jumala Sinä wirwotat hywF,
dellaZ raadolliset. HErra anda Sanan
suurella KwanZelistain juocolla.

Hcs. ;g: 26,27.
Ia tahdon heidän ja caicki minun cuc<

tulani siunäm:la annan heille sata oitial-
la ajalla, joca on armon sade olewa :c.

ler. 4: 3.
Rvndakät wastuudesta,ja

tö orjantappurain stcaan.
Osta io: v. i2.

Rylwäkät teillenne wanhurscaudext, nijt-
tMt laupiudexi. Ryndätät teillenne
dö, että on aicaHErra etzick, sijhen
asti cuin hän tule, ja sata teille wanhur-
scauden.

Colmas Wirsi.
Hengellisten lijcutusten tuulista.

V» t. Sen Suwcn sill«isi,tM,c.

lijcuturen tuulet Wiel HErra an-
da meill'? Cuins hartaasti Sanan cun,

let, Ia suostut armon teili: Nijn lljcumxet an-
da luur omaan sydämees, HErra luin caicki
canda Sanas woimalllses.

A.4 «.Täs



«. Tas nouse pohja luulet Ia haastoi! cui
ritta, Ett wapisewat huulet, Cuin tahto rucoil-
la: Tas louna tuulet jällen Sen pelwon ke-
witta, Ia suloisen tuo hellen Cuin armo läm-
miltä»

3. Niin HErran kruudimaasa Sen yrtit wuo,
tawat, Ia armoitelus haafa Armosa caswawat.
Täs wuota kyynelistä Myöndynein sydämet,
Cuin Sanan woima pistä, Ia haluun rlen-
täwät.

4. Jumalan Sanan woima Sydämet lif-
eutta, Ia saatta armon toimeen, Ia uscon
ivailutta: luur parannuxen säännös S»dä<wcs käändywäs, Cost' murhen ombi äänis
Haluises sydämes.

s. Ne HErran waunut owat Cuin Sielut
lijcutta, Ia armon myötans tuomat, Cosc' u-scon waicutta: En'st owat rustiar orhit Cuin
duomion julista/ Ia rijfu sondein wcrhot Ia
wihan ilmoitta.

6. lost HErran pelco alca Ia sydän awa,
tan, Suruttomuden malca M»ös silmäst tem-
matan: Sitl' toiset mustat orhit Oikias eatu-
mures Heill anda mustat werhot luur murhen
kuyneles.

7. Sitl' nouse waltiat orh?t Ia armon ju-
lista Wanhurscauden werhot Tuo päälle puet-
ta, Cosc' halun hengellisen Jo sydän kasitta
Ia armon terwellisen Jo turmiin ennätta.

8. Elämän uscon cautta Ne päälle puetan:
Sowinnon weri auttn Ett andex annetan, Caic?
lveriruffiat synnit lotc laki ilmoitta, Ia duo-
Mtze caick tyyni; Mutt' armo wapahta.

9. Wlel wäkwar on orhit Culn owat tir-
jawat



jawat Wanban Adamin werhöt Ne poses rh>
sinvat, luur Hengen pyhityres, Ia pelwoll' cu-
Mta, Ia armon lohdutures Sitt jällenwirwotta.

»o. Ne wakcwat nyt culke Jo caickijn jäse-
niin, Saastaisen ulossulke/Pyhyteeu saaim niin,
Cck' sielun woimctt parh.n Taidon ja tahdon
myös, Ia omantunnon hmhat Myös ojenda
sijn työs.

ii. Wiel ruumin jäsenetkin Tai armo py-
hittä, Corwain ja silmäin retkiin,Se itzens le-
wittä, Ia corwuin cuulon awa Dnn silmäin
näön myöt, Tuctiman yhtä haamu Jumalan
armon ttzöt.

,2. N.jn p"h'tta myös kielen Ia coicki jä-
senet, Am uudista myös mielen: Ia nllll cuin
wasywät I-?N uuden woiman anda Tai armo
wäkewä, Ia rauhan canda, O suloist
elämä!

tz. Jos yhden Siclun haawat Näin arwos
paratan, Cosc ftawat/ Ia armold
mallitan: Niin lijcutlM Myös monoa
käsittä, Cozc' armon waicutuxet Mond Sielu
herältä.

ia. Silloin ne woimalliset Maan ymbär cul-
kewat Ia duomiot hengelliset Myös myötä seu-
rawat Ia armon woinm simri: Siis ne o»
tirjarvat Ia wäkewckt myös Mm Cosc war-
hain nousemat.

is. Cosc' lijcutuxen tuulet Päall peldoin pu-
hald«. Ia sä sen humun cuulet Ni!n silmäs
nähdä saa Cuing laiho nöyrän notcu Cuing
ryöppy cucoistus, Vr aaldo toisen jatta, Sijt
sull on riemastus. '

'6, Eik' elos hengellises Ol' suuremb riemu
A 5 wiel



wiel Cuin lEsus Sielui lisä, lotc lijcuturen
tiell, Nöyränä cucoistawat Ia armos wahwi-
siu Jumalaa cumnoittawat Ia hywasrucoistu,

17. Tul' racas lEsu, auta, Sun elos wah,
wista Nyt armon tuulen ccmtta Ett hywääs
cucoisia, Ia hedclmilä canda, Sun armos wo!«>
malla: Tain ajan HErra anda/ Jos tahdot
rucoilia.

,8. Wljmeisill elon asall Ohdacket poldetan,
Ia nisut cuin on hajali Sitt yhteen saatetan
Zuur HErran elon aittaan: Ei myrffyt mu-
renna Eik tähkäpäitä taita, Cuin armo wah.
wista.

19. Sitt' Taiwan ilos saamat Caick HEr-
ran walitut, Cuin HErraa cunnioittawat/Wei"
sata weisu uutt': Sijs kijtos, cunnia olcon
lumalali ainoall,, Ia Hänen waldans tulcon
Suurexi lawiall!

Sa!. Co«kian Weisuu 4: v. 16.

Mouse pohjawuli, ja tule lounatuuli, ja
puhalla minun yrtitarhani läpitze, että sen
?rtit wuotaisit :c.

Zach. 6: v. 2/;, 4,5, 6,7,8.
Ensimmäisten ratasten edesä olit ruftiat

orhit, jatoisten ratasten eocsä mustat orhit;
mutta colmandenratasten ebesä waltiat or-
hit, ja neljänden ratasten edesä tirjawat
wäkewät orhit :c. tTle owat neljä tuulda
Taiwan alla, jotca tulewat ulos, ettck he
astuisit caiken maan Hallitzian eteen:c. ca«»
tzo ne jotca pohjaan menewät, andawat
minun HenZeni lewätä pohjan maalla.

Nel-



NcUs Wirsi.
YengellllW myrWstä ia raju-

lllnoisia.
W. t. Msian HHrra hdämest lc>

bengellistsi myrikyistä, Nyt tutkistella81-? mittin: Nim armon myrstot ensinä Wiel
tule duomioin 'väliin; Mntt' siuc,, duomiot an-

CmnHZrran myrstyt pauhawat, Caick
cumoon käändä sekin.

2. Ne armon myrffyr wiclä on, Cuin curi-.
tuxell paina Sielun ja ruumin cammion, Wiel
armon ajas aina: Jos ne myös owat cowem-
mit, Ia tundo rusicoitzewat, Arckioin jaSun-
Uuudain^.

3 Nijn cu'te''g armon ajasa Cuin Sielu
pel von otta Suur armo wiel on tarjona, Cosc
hän myös usto totta, Ia HErraa ru-
coii> lEsuren tygö pakene: Tai myrsty waa-
ti coni'.

4. Se olki.l coto Taiwisa On HErraa pel-
kawaisill, Taäll o?at »raiwaft Wai<
woilla caiklnaisill: Gijs se cuin Hcngcn hädänsaa, Ia synnia ticldä palaja, Ia pyrki armon
lelsull.

s.lssmyrstyt owat cowemmit luur
Kudas; Ni-n ne on myöffiu kyrimmct No.t

ylös synnin wchest: Täs lMäynn» rakene Tur-
wan työ juosten rieMne/ Saad' arinoo a»
mon kädest.

6. Nijn Sicl, r,u?at hädäsäns lEsuxcn
Wö huma: Hanell on walda tädcsäns, Ei

S>e<



Sielu löydä muuta, Cuin duomion ltze tykö-
nans, Ett huckan tulla tekoinenS Ellei hän ru-
coill' suita.

7. Cuin sitten lEsus armahta, Nijn pai-
wäu paisten anda, Ia myrstyn cauwas car-

der <mnetan, lEsuxen weleli lemmalan Se
Sielu armon randaan.

8. Ach cuinga sitt on suloinen Ain armo.<
ti,kön o?la: Sijn lEsus anda tywenen Ia
Hengen muh.m tulla, Sitt Sielu levä lcwo»sa. lEsu>en armon hclmasa; E»k syn-
kin suolla,

5» Waan armon rctke waclda, Ia callicll
huoneus lasie, Jos morstyt sitc myös puhalda,
Nijn ei st caadu coffeen; Sill callioll se on
rakeltu, Ia armon cautta wahwistu, Ain jo-
<a armon hetken:

lv. Ne myrffyt cuin, sitt' seurawat, On u-scon coetuxet, Jos nekin paljon pauhawat,
Nijn caick myös kiusauret Ain HErran armost
hillitän Ia armo saatta tywenen, Ia uscon
lrahwistuxet.

«. Mutt duomion mnrsiyt angarat Cuin hir-
»nuisemmast pauha, Ne huonen kyll cukista-
wat, Ia saatta tuonen cauhaan. Sen surutto,
man sondiscn, Cuin sannan päälle rakelen On
finnin roistot jauhan.

12. Tai huomioin myrffy hirmuinen Myös
Babylonin caata Sen langemns on su-
ruine» Nill, cuin sen matean saattan On,
hengellisell huorudell, Ia töittens pääll uscal-
luM, Ia wainomisen paatteill.

'3.
') Ilmestys Kirj. «8: 2,8,9,«.



»z. H< langemusta surewat Ia taamban pel-
wost seiso; Mutt' HErran cansat laulamat, Ia
kijtos »virsi weisa: Sitt iloitzcwatriemulla Wans
hurscauden wciatteisa Wihdoin Caritzan häisä.

14. O HErra lEsu Suloisin Tul' aux.m
nytkin wielä: Mailman wainon myrffi).k n IH
HErran pclwol! kiellä: Saat Sielui Sanus
oppiman, Jumalan Sanaa seuraman/ Ettci
!)!-,it cuollos niellä.

is. Wanhurscauden auringo Suo caikill wie<
la coitta, loc' armon walon myötäns tuo Ia
autuutchen hoitta: lumalal! kiitos, ylistys! Ia
caikill cansoill mielistys HErralle kijtost soitta.

Es. 2?: v. 3.
Sinä dusmitzet heitä määrällä, Ia tir>

rootat heitä fitte cuins anZaralla tuulellas
olet heitä murhellisexi saattanut, cosca idä-
stä tuule. Se on: Aulingon coitosta.

Esa. 54. v ii.

Sinä raadollinen, cowalda tuuleldahäck-
j» sinä turwatoin; catzo, minä

ncn sinun tiwes nijncuin caunistuxen, j«
tahdon sinun perustuxes Saphireillä laste.

Esa. 25: v. 4.
Sinä olet heickoin wätewys ja tsyhäiH

wahwus heidän waiwoisansa, myrskysck
iurrva, warjo heldesä, cosca tyrannit jul<
mistuwat, nijncuin rajuilma seinää wastoin.

Match. 7: 0.24,25/26/27.
Sentähden jocaitzen, cuin minulda nck<

cuule ja ne teke, wertan minä
tai-



toimelliscen caMol.
le rakensi, ja sade langeis, ja wirrat tulit,
ja tuulet pudalsit, ja sitä huonetta sysäisit,
joca ei cuitenZan cukistunut: Sillä se oli
calliolle perustettl». Ia jscamen cuin cuu<
le minulda nämät puhet, ja ei tee nijtck,
hän werratan tyhmään miehe-en, joca hus<
nens sannalle rakensi. Ia sade lanZcis, ja
wirrat tulit, ja tuulet puhalsit, ja sitä hus<
Mtta sysiUsit; Joca cukistui, ja sen lanZe-wus oli suuri.

- Wijdes Wirsi.
HcnZellisest elon aiast wiela armon

lll'cl?lm.
W, e. Iloitcam nyt t'chän «,'caan »c.
»ipös: Lost murhe ja wttiwa paällcm >^

elon alea edes tm) Nifn painan paist'
on kirkas El? musti pilweiTaiwo.s näy

lominen tekc mircans: Jos
Zewat Nijn aurinao jäll cuiwa; Mnlt musiainhilwcin pauhinat M siatta clon mman.

2. Nin hcngelllscs closa locainen wlrcans
teke, Cuin waan on oikein wrasa, Ia paii
WKN Pälsien näke; Muu sotia ei näe eusinLän
Cuing kllckaast auring paista: Sill yöckömse
on näköinen, IviB p.meys se loista.

3. Ne musti pilwei pclkäwät Auringon pai<
stcs parham, Ia wainomacn nijt riendawät,
Cuin etzi armo wlrhain: Ne nisun sano oh-
dackex, Ettei ol' silnn nähdä, Ia ohdacken jall
nilupääx: Nam wäärä Vuott-io tcdvan.

4. Mutt



4. Mutt oikiat elon leickajat JM silmät swat
walos, Ne ibasturen parhan saa, Cuin nisu
cajwa jalost: Ne päiwan päistest ihastu Ia
Jumalala kijttai'Sljt heidän toiwons cucoi-
stu, Cuin saamat wiriäst nijttä.

s. Jos sateet myös päal langewat Ia kyy-
neleihin saatta: Nijn he ain cuiteng toiwowat,
Ett'HErra itcun laatta: Ia armon auring
kyynelet läll paistellans pois wetä HeHErran
armo etziwät, Nijn ei heili' ole hätä.

6. Jos mustain pilwein pauhinat läll M,
ta elon uiman/ Ia marjär saatta elon maat,
Ettei woi cohla cuiwat: Niin heill on maja o-
dotta, Ett pauhinat pois rienda: Heic' aina
HErra johdatta Ia cowcm hywäx kaanda.

7. Mutt nijncuin elon ajasa Ei uucki elo»
lcicka; Waan cuiteng ei ol' laiftana Euin mu-
sta pären seicko: Waan muutamat sijn cut-
wudes Leickait wirwottawat, Ia castett'cani
da astioincns, Tarpexi ammuudawnt.

8. Muutamat yhteen sitowat, Muutamat
tähti poimi, Muutamat teke cuhilat, Cuiu
heill on hywä toimi: Muutamat teke cawejoie.
Muutamat tygö canda, Muutamat teke hat-
wloit Muutamat ylssanda.

y. Nijn hengellises elosa Muutamat elo nijt-
tä: Cuin wiriät owat lotc armo yh-
teen lijtta, Ett' toinen toisens siwusa Riendä-
wät yhteen määrään, Heill tlappuri on hel-masa, Cuin pääse elon ääreen.

10.Nijn rucouxell klappawat, Ett sirpin terä
cartuis, Sitt jällens eloo leickawat, luur noy-
limmisä hartiois: Tai leickaitten tapa on Nyt
elus hengellises: He löytämät myös suosion Cuin
HErra armoo lisä. »^



,t. 's muutamat tuo wlrwotust Myös, esi-
fucouxill, I,< rackauden cuco»»iUft Sydämen
riem stMll, 101 l t!>dm tsoer todista, Iloitze
ractaudest,, Iu HErran Nimee eunnioitta, Se
wuwotta wasiuudest. .- ?

- 12. ajallisis myös Työn tekisit
wirwottawat lotc HErran Sanan owat työs,
lost clatuxen saamat. Cuin rackaudest annetan
Jumalan Sanan Se wirwoluxen jo»
weljan Tuo julki caickein nähden.

13. Muutamat elon ziteltä Tuo toisten neu,
womilell, Joit sileill arin' yhdistä Ia rackaat»
ta !'sa: lumaian Sana lumammaj: Nijn tu-
le Sieluin kestcll/ Ia Sielm tule hartaamman
E«k rakennusta este!'.

14. Täs tawattomi neuwotan, Ia heicko»
mikllsilie Lohdutust tyZö ccumetan,
suodan nijlle, Cuin hcicot owat karsimaan: Täs
henZellisct Pjalmit Cucoistuwat myös weisalen
Elon sitctxi w.cknit.

ls. Hc täbräpäitä nouckiwat Jumalan
Sanan Saarnasi Ia sydamlhins painamat
Nuhteist m»ös tekc waarnan, Ettei he sydänd
hajotais Mailman rackameen loc' exytyreen wa»
jotais: Käändywat cuultaisutcen.

»6. Cuin cax ia colme cocoon käy lEsuxen
Nimeen aina: Nijn yajottlst ei enä nä«, Cuin
HErra armons laina: Nijn hengcllisi kuhUoit
Armon cautt wiela tehdän: Jos ei saad' aina
cawejoit. Ett pilwet joutu nähden.

l?» Elawäs Seuracunnasa Ne cawiat M
walmit Enst-chrlstittyiden seasa, NZeisattin kij»
tvs Psalmit Wiel silloin «hdest sydämmest Ia
yhdesi Sielusi aina; Mutt lopunajan kylmydest
Suur hajotus jo paina., «8»



n. Cuitengm elo cannetan Vhteisifn eawe,
soihin; Cuiu lapset casteen saatetun: Ia nuo-
rueaisten hoimijn On rippi <-schoulut rakcsut
lall lijton uudistuxeen, Parhain päin ne on
niwotut: Suo Jumal menestyxen.

'9. Sijn Hattuloita tehdän myös Neuwmll
fa waroiturill; Jos wanhemmat on armon työs.
Ettei he pcchcnnurill Ann' lapscns, pahan ma,l-
man Autuden tieldä saatta Ia turhas mcnoscaswaman-. Curitus tämän laatta.

20. He cawejoill Cost lap-
stns uhra Heidän canscms rucoilewat
Hcit siuna kerrall: O racas lEsu ar-
mahda Ett näisa moneld puuttu, lotc ei pa-

xhuutta carwchda: lost HErran armo suuttu.
21. Wlimeistä elomnca myös, Se henZesi-

kälvöitze loc' aina ombi armon työs Ia itzensahkeroitze: Ettei he jouduis ohdackeir, lotc rim-
puun sidotahan, Ia poldemn Mr tulisex, Cuitt
wlhdoin caatan maahan.

22. Catz' nämat elon tarwe työt, Enin HEr-
ra armons anda,NytChristittyiden seura myöt:
Sijn toinen toffens canda Muös cuormat, hy-
wä rackaus CHMuren lain täyttä: O -lEsu suomeill walistus, Caick asiat parhain käyttä»

Luc. ic>: v. 2.
iLlo tosin on paljo, waan

wahä: Rucoilcat sijs elon HErra,
ke lähettämään eloonsa»

10H.4: v. ;5, ,K,??,ZB»
Ettäkö te sano; wielä owat neljä euu-

cautta jaelon aica tule? sanon
teille. v"iostacat silmänfle ylös,jg cayocat

B mm-



mainioita: Sillä ne owat jo wattiat elon
ajari. Ia !<>ca nijttä, hän saa palcan, ja
cocc» hedelmän ijancaickisccn Glämään:

kylwäjck ja nijttäjä ynnä iloiyisit.
Scl.San.l.Km. 20: v. 4.

Rvlmän tähden ei tahdo
Sentähden hän elonaicana kerjä, ja ei saa
«nilan.

Sai. San. l. Km. lo:v. 5.
loca Suwella coco, hän on toimelll,

nen; mutta joca elon aicana maca, häii
tule häpiään.

Cuudes Wirsi.
Sen wijmeisen elon alan waarast ja

wlrwotuxcst.
W. c. l3ija mun Sielun ,uur iloisesi ic.

cauwan cuin ihmiset tytywät mml-
man rctkljn Nijn ei he mielesäns culje

wijmeisin hetkijn, Eik ajattele ja tutkistele, Ett
taft on elämän, cuoleman tie mailmas.

2, Ne cuin las ajaja cuoleman tietä culke.
Jo nijlten cadotus silloin tule julki; Mutt wir,
woms jäll on elämän tiell, Ia ijäinen autuus
sitt annetan siel juur Taiwas.

Z.Cuing itzecukin täs elon ajan käyttä Se
itzens wijmeijes elon ajas nayttä, loc' kylwä
coiruutt ja niftta waäryytt. Sen elon aica on
synnille myyt Täs elos.

4. loc' tasa mailmas hecumas myössin elä,
Se tieten jo culke aiwan cuoleman tielle, Sen

huwi«



huwitus lie myös mailman tie, loc' ijancaip
kisecn cuolemaan wie Sijn waaras.

5. Cuin jDwä-mies ennengin Siclullens tyh-
mäsi sanoi, Ia mailman tawara hccumas myö-
stin janoi, Mun Sieluni syö, se sull nyt on työ:
Mutt 'amana päiwanä tuli yx yö Cuin calcais.

6. Nijn turha on mailman ilo, ja
Hr hetki sen catcaise caick: Sitt caickl puuttu;
Ei hcngelllft, ei taiwallist Ol' etzinec coscan;
maan ruumillist Mailmas.

7. Mutt Jumalan lapset cuin kynöawät hen-
gellistä, Ia työtä tekemät hengesa surullisia; Ne
ikäwöitze,a ahkeroitze Tas ensin: ja sinen wast"
riemuitzcwat Taiwas,

. 8. Jo cuitengin ennengin lohdutetan parhain
M»ös Hengen ilos, cuin armo etziwät war-
hain, Mutt' sitt' on riemu ja ilon hmnu, Cuin
Taiwasa nainen elämän kruunu Myös saada».

9. Wanhurscctt silloin cuin auringo Wdäwat
siellä, Waick tasa mailmas on ollet cuin oydac,
kein tiellä, Joit miliisit, ja wainolsit, Ia mo-
nilla pilcoilla hämäisit Mailmas.

iv. Mutc' ohdacket sidotut lyhteisijn,heitetän
pätzijn, Ettei he ol' armo armon ajalla etzin:Siel itcu ja moi, sill suruisen toi Cuin caikenilonsa tääll ylös joi Mailmas.

n. Siel hammasten kiristys piucotta ham,
bain juuret, Ia tulinen pätzi tuo ahdistuxct suu-
ret; O ikäwa työ.' o ijäinen yö! Cuin nyt ju-
malattomcin ymbär l»ö Sijn cuolios.

12. Ei helpo ol' ensingän zasenden lijcntuxist
Slll sidotut kädet ja jalat on ahdistuxist: Eikiellkän saa yhtä pisara, Ei sormen markyytt;
waick cuumoitta Sijn lietis.

lz. SiU



iz. SM ohdackeill on suur hirmuinen elon
palcka, Nijn wijmcisin hetkijn, cuin Herran duo-
mio alca, He kylwö teit, paliait ohdackeit He
lihasa kvlwit, ja ohdackex jäit Mailmas.

14. Sijs turmeluxen nyt ijäisis aigois niittä,
Ia cadoturengin tulcja woi, woi siittä: O syn-
dinen rauck, jo syunistäs tauk', Nijn cauwan
cuin armon owi on auk' Täs elos.

15. Se cuin nyt käand» ja sydämesi HErra
cHi, Scn pelasta armo sijt hirmuisesi ohdackew
pätzist: Ne elon aittaan, sitt cootan waan Cuin
Sielu stu sulan armon on saan, Ia caswa

16. Cnin nisuinen jywa, ja bedelmitä canda
Wanhmscaudcs japyhydes: HErra andaHeill
Taiwan majan, ilon Haminan, Sill piscuistll
laumall myös waldacunnan Ia woiton.

17. Sijs rohmciucn elon aica on wirwotus
niille, lotc ei jumalattomutt mailman cansa
wijlla, Waan meuos pyhäs, jumalisudes Am
waelda armosi walittuin ties Täs elos.

18. Ne ikäwöitzewat wijmeist elon aicaa Ia
lEsuren tulon ymbär mailman caicken, O lE-su lähen' ia waiwoi wahen' Waldacun-
das omistaden! la, Amen.

Matth. 1;: ».40,41,42,4;.
Nijncuin si,» ohdacket haetan cocoon, Ia Ullilla

poloetan, nisn pitä myös tämän mailman lopulla c>»
leman. Ihmisen Poica läheltä zLngelinsä, ia heioän
p«« cocoman hänen Waldacunnastanfa, caicki pahen<
nuxet, ja ne io«a waäryttä teirnvar, ja heittäivqt
heioäss tulisten päyijn: Siellä pit« oleman itcu j»
hammastenkiristys. Silloin pitä wanhurscar kijlda»

man nizntuin auringo heidän Waldacmu
n«j'«: Ioll« on corwat cuulla, se cuulc»n»j


