Sen Pphän Colmiyhteyven siunattuun Nimeen.

Suust
MistiWH ja Hengellistä

R«Nn(^/
Ensimälnen Wirst

Sijtä lundelnattomasta ja helwettijn pais

nawaisesta epauscostg.
Toinen.
Sen oikian/ eläwän ja autuaxi tekewäisen Uscon caipauxesta, josta vxi itzeens coettelewainen sselu rucoile, että Jumala lEsuxen tähden Pyhän Hengens cautta sen hänen sydämen
sans waikutta ja kirkasta tahdeis
ColmasRipille ja synnin päästölle
Neljäs.

lnennesä

Cieldä Palatesa
Wijdes.

HErran Ehtolliselle menness
Ia

Cuudes wirsi.
Sieldä palatesa

Prämtijn annetut

wuonn.a

1762.

Se

Ensimmäinen Wirss.

W. c.,0 lEsu Ehrist

v»

ss anjund«.'

l.

meitä epauffoisi, Cuin lolem

Taiwaft wastan

ja

wicom; Emme M' mahdolliset
Jumalan lapsix luetta, Sill' syndim
ylös huuta.
e. Ne caicki on wäärasa ustosa. Cuin ei
tunn itzens ja lEfust',Paitz nijsä harwoisa walituifa, Cuin koettele itzensä wisust, Heisä se

kutzutta,

nqssp.<hedelmistä, Ett' owat syndynett hengistä,
Cuin
woittawat mailman.
z. O! Laupias Isä PM Jumala, Kolminaisus woipa suuri, Paaft' meitä epäuscosia, Autt' sinun tundos jliuri>Sit' eläwä uskoo rucoileman, Sill' ei HErran pelko oletkaan, Macunnasa caikes' cantzas.
4. Wan Ssdoman synnit hirmuiset, Meis'
owat julkj jcl sala, Caick epäuscon sikiäe,
Hedelmät häijyt meis' pala; Woi: mihing' aii<
ean'

-

can' olem' elänet. Ett' olem' sielum' tappa<
net, O! jos sen tundisim, kerran.
s. 3lh! lEsu se ennen näytä meill' Ellin
tulemme cuollonKaten, Ia duomiosta wapahda meit', Koff astumme Kaswois eteen; Sei-

so lEsu silloin

!
puolellani, Ia ole edeswastajc.m', Sun Isäs oikiall' Kädell'.
6. Ah! lEsu) pinas, ansios täyden. Saat'
Mnin Kauhistus meille, Moi! Koff em' sit
sure sielum tähden, Lyö lEsu tundomme päälle: Ettei meit' nielisi helwetin haut, Alä

Meit' hucka»
lEsti sun cuolemas
anna tulla.
7. Ah! lEsu meitä istuta, Sun wisnamakees
lbielä, Ohdakeet nisuur myös muutta, Sanas caUtt" Henges työllä: Kastell' lEsu is

somina, Wuohet lambaix Kaan' ja saattn,,
weda meit, laumas tygö.
8. Woi! meis'. waiwaisis pienis' suuris'
Cuin olem' asum' täällä, Rohtimis rysyis',
ja Kiwi muuris', Kuoleman wikatteen päällä:
Synnin all' aina röyhkeydes. Pirun Kouris
ja ylpeydes, Olem' omat murhajam' julmat.
9. Woi! ettem' ymmar'sita sure. Ett' lEsydändä syndim" aiwan jur julmasi Kylsurenpure,
lä
lost w-hans' syttypi Wim: SN'
-

Suomen-masam jo, Perkell' nijntuo. Joit, pacanois nähd' eik'
Kuulla.
ia. Sentähden uscowain ymmärryxes, Hen,
gellisella muoto, Merkit un Aulil-gos, kuus,
jatähdcis, Mutt ei sit' ymmärrä woi:do: Wan
Isän lapset, he todella, taitawat sanL sen toinnlla WanhmscssOen AlmnZcha. '
u.
tneidangin

uusia tapoja

/

Ei lEsus Isaa sydamijn sisall' paista.
on nuckun ja lukitt' ett' synnin
tundom
Sill
pimeydes juostan. Ah! wahingom joca meit
huwitt' jost sielumme Ma on sangen walju
Ei sinne lEsuxen walo mahdu. O! pelljättäwä pimiätt' louco».
12. myös Jumalan, lapset sitasure,ett'Kuu
on piminny maasa, lost heidän sydämmens
haicku tule Et seurakur.d, synnin suosa, Maka cuin waiwainen lammas lauma, ei itzians
sit' aitta taida, Ah! lEsu walais' ja auta.
13. Wiel' pistunnen lauma myös sengin näke. Ia surkiastsita canshuoka, Ett' tähdet pimiast
paista tänne, Se opettajain on luocka: Kuin
edesa loista sijn, Ahneudes ja ridastin,
O! sokiat taluttajat.
14. Hee hywä siemendä paljo hasta, ei Kynnä, ei Kylmä oikein, Owat nijn Korwes, cuin
Ketut miekat, nouta mield'suruttoman sangen:
Laisiasti, hauckuwat Koir«t omat, Mailman
ja oman watzans orjat, Ijäisex wahingox
17.

cansan

lambaill'.

is. Ei huuda he totutta ruhkiast, Wan omax'
Kuniax' suurex' Mailman! mielix Kamalasi,
Ei tahdo pann' itzians uhrix' Ettei louckaisi
mielda lihan, lost joudmssitte nijden wihaan,
Cuin jotain mailmas ombi.
16. Ei huoli he omasta tunnosta Waicka

se

todista toisin. Ett'HErra uhca raamatusta.
Surmat ia panna poisi, Ia san» palca paimenill', Cosca han tule Duomioll' M', Mengät

saman suden halduun.

17.

Cuin

17. Cuin päästitte lunastettuni. Joit omai
lverellän Oin, Näin minä nyt teillen taeaisin,
Maran ja cowasti.ruoffin,ei auta raha,oppin,
juonen, Waick sillä luurell'nimell' ennen. Ia
tuhannill ostite lauman.
Ehk samaiset cuin Engeli siell,' Ia panitte parhanne päälle, Nijn päästyä jall' min
Peweli, Sutten saulix hajoitit jällen, Lambat eryxijn sinne tänne, Ei hywa paimend etzi tiennet, Waan seuraisit palcapaimend.
19. long' sydän nyt totudest pacahtu. Ia
salaisesi suutmpi näistä, Täst'cauhistu tunnowawahtu, He osalliset on ,'tz' sijtä, Ei
pääse he ennen wapaxi, Cuin toisen kerran papixi, Hengesä tapahtu muutos.
20. Sitt' wasta he oikein halaja, Cuin Pietari HErran lauma, Ruecki nijn lEsuxen caritzoja. Ettei heit wirald pois panna. Joit aiwan harwoi siell' ja täällä, Tähtiä vtawas idän tiellä, Oikeit opettajt löytty.
21. Cuin lambait ulos suden suusta, Caikell' halull' ja woimall, Pyytä ei huuli mail,
mast muusta, waan lEsuxen esicuwall', slamäll', työllä sen todex näyttä, saarnois,ripis
nijn puhens käyttä, Ett eroitta wuohista lambat.
22. Ei he mielix.elä mailmalle,
teen andawat caickiu", tyhmill ja taitawaisille toden, sanowat sydameir raititt', he coettele ja tutkistele, euing' sielut HErras culjewoi casiva.
stele, Ia lEsuxeu
peräfä. Pane
Aaronin
Mosexen,
23. He
rucuilewathenges
sydämwäräjäs
seiso,
aidan

uscos

mesä/ Ettei HErra

maata

sais kiro. He

jul-

li ja

kija sala lauman tähden, tskepi työtä- Autuden päälle. Ettei murhan Engel sais surmat/
24. Ett' karhun ja Jalopeuran woitais'. Ia
sais' ulos sitt' Chrisiuxen
suden suusi lambat
waldacundaan tuottais, lost' rohkiast' seiso,
wat maxös. sentähde» heild' uni yöll pakeni.
O/wirca painaIa päiwalla helle
wat paljo.
25. Cuin ijes

cowa colistcle, Kyllkundäwätt
päätä,
Nijn
heidängin. päänsä harhäriän
mar tule, Tyosäns aiattelles tätä, Eit' ensin
pitä Lewin huonsst, heist alcaman duomio to-

dest, La:nban ja lamban walilK
26. Ah seuracunnan meno tosin, Hywaan
eli pahaan paljo. Seiso opettajain päällä myöskin,
Euing he esimerkillä walwo, Ain HErran

eansan

edefä tääll, Caitze heit hywäll'

pa-

halla saäll, Pois kortit caick' hecumat Keitta.
2?. Uh! lEsu sä kircas aurmgo, Walais
itz' pimiä cuilta, Sill' sinun seuracundas js,
On musta cuin synnin locaa, Älä tule wiella
huomiolle, Etltei pyhä weres huckaan meille,
Wuotanut olisi päällem.
28/ Yli paimen lEsu kircas ylhall, Paista
pimiain tähtein päälle, Cuin cutzumat on juoset fisall', Opettajar cansalles tälle. An heille
uusija puhdas sydän, Hengelläs herät ett' he
pyhän, Sun perimises caitzis caunist.
29. AH I rackain lEsu elon HErra, Lähett'
hywiä pgimenita. Joit lambat autudexens sen,
ra, Synnyt uudesta samaita, Sun wijnmäkes työhön wiella, Ia pidä ne kirckat tähdet

täällä/

Opettajat ylhällä woimas'.

30. Myös

30. Myvs Isäs edes seisojsas', lEsu cunnian Cuningas suuri, Muista
rucourisas,
Woidelduam Cuningast ruotzin, Cans' heimo-

sun

cundans caickiaina, Ia Esiwalda meidän oma,
Aut« lEsu heit tahtos tekeen.
zl. Siuna, walais warjell' taalla. Sitä
me sinulda pydäm, Suo Kuningam cauwan
hywin elg, Polwi polwelda, ain' oll' Isäm,
Ol Vlipaimen lEsu pyhä. Ann' henges manata halle hywä, Isäs Armo-istuimen edes.
32. lost heili ja meill ain ilo slis,
rehti muistat caicki, Ia ihmisten lapset Isan
luydäis, Sitt' lEsusta seuraisim ratki. Hänen
ansions woimall' heräisim, Uscotl'Ewangeliumist näkisin, lEsuxen pinan ja cuollon.
33. Hänen rackaudens nijn tundisim, Ett'ft
sydammisäm palais', Wiell haawojans myös
tutkisim, Cänswert ja cuolematans', loill'
lEsus meill autuden ansaitzi, Ett'

luojas kijn, Colminaijudes pyhas.
34. JM ylistys, Kijtos, cunnia, Cuin loi,'
lunast' ja pyhitt', Olcvn hänelle corkia, Ett'
armon ja autuden. taritz', Ain yhteisesti caickille. Erittäin nijlle sieluille, Cuin uudet luondocappalet owat.

cuolisim

Se Toinen WM
Sijtä Olkiasta Ustosia/

,

W. c. O

lEsu Ehriste

wiatoin,

n.

i. V.

Isä Jumal lEsuren, Hengellas he<
WW
/UM rät sydämen, Walaise Sielun mieleni,
MiM Pääst wallal side kieleni.

2.

Si/

Sinä HErra synnis sokian, Sauluxm
lastes wainojan. Teit hänen pyhäx Pawalix,
Sull walituxi asehex.
2.

awa minun silmäni, Ett' namät arpaiwäni,
Hengellisesä walosa, Nousis
mon
tunnosa^
mull ilox'
4. Ah rakas lEsu sawuta, Ott' lambaas
kijn jakolkuta, Paal patunehen >ydämen, Cuin
kylmä vn ja kirvinen.
on kowin suljettu, Synnin maan
5. Woi!
tallattu,
Woi! wleläkö kaändyne, Oitiexi
waindyne.
kiahan
6. Ett' Mrran samst hedelmät, Aikanans
cannais eläwst, lEsuxen mielen jälkehen, Auiudest tulis murheseen.
. 7. Sill' halu ja taht' olis mull', Armostas
nekin owat tul!'. Aut' lEsu wilpittömäxi,
Ett' Sielun lewon löydaisi.
8. Waan lEsu ann' myus woima mull.
Cosc' halun tahdon annoit tull. Waan cuiteng'
sit wiel murhedin, Jos synd' on tutt muld'
3. Nijn

se
uscon

se

oikehin.
9. Ah

se on wiel mun pelkonan. Ett' seison
alallan. Ei oikia kijrut olekan, Mika
tast lopur tullekan.
12. Sitä rauka walitan lEsu sull. Ett'
se on waarallinen mull,Oll' tietamättömydesä.
An lEsu se mun ymmartä.
11. Jos olen pojes cadonnu, Eli olekos salannu, Itzes minulda lEsuxen, Ah! an se lEsu
«utaren..
12. Alä anna. pidemmälda mun> Majota
enö Vuruhun, Waan walais HErra lEsunijncuin

re»'. Ett'oikein tilan tundenen.

13.

13. Ah, Sinä tiedät lEsu mun. Ei sydämen tull itkuhun. Tain surkeuden ylitze, Cost'

ei tundokan
!4.

duomitze»

Ah lienekö

se

patunu,

Suruttomuten

cowall wasarall. Lyö ar"

Ah!. lEsu
mos herät sanas all'.
15. Ettei se tulis »'jäisen, Wasaras alle tuli,
sen, Cuin hacka niitä waiwaisi, Uudesta synnuckunu,

dymättomi.
'

Wiel calckein suurind asia. Suli lEsu,
puhua,
Tahdoisin nöyräsi sydämesi, Cuuxeni
le tätä lEsu armoisest. ,
17. Sill' murhe sijt on salainen, Ett', sielun
ombi sumuinen, Pelkän ei autuax
Ole mull usco eläws.
18. Waan sitä wasian waiwasus, Tunnes
sydämes caipaus, Mull ombi lEsu perähäs,
lost Sielun ombi kyli hädäs.
i9« Mutt en taid' ymmär puhua, Suullani
,6.

sielun asia, En rohken usco omista, Waan
jos hedelmät todista.
20. Mn olis sitten toiws sijt, Jos ne mi/
caswaisit, Sill oikialla tawalla/ Loistaisit
nusa
joca haralla.
21. Ett hengellinen waiwainen, Olisin syn,
nill neihainen, Cans pyhall rackaudella,Etzisin

Isään Jumala.
Ia

Hengen rackaudella, Taidaifin
HErra rucoila, Halu olis perän lEsuxen,
Christuren vhdistyxehen.
23. Myös Hengellinen rajaus, Lähimmän
22.

'

seni holhous,, Siunasin Ma tekisin, luma>
lan lapsi sturaisin.

24.

n»nisa.

Man' näisä olen lvajaiva, Hengen apuuttuwa,

nijn. Ett'

HErra

Sentähden luulen mä

uscon salapi.

sen

tämä näin nyt lie, Maan
wie,
Sill'epälulon uscolla,
harhan
N'jn hiwut pyhäll' tulella.
26. Se wiekas si)dän saastainen. Puhdista
lEsu suloinen, Sun werelläs ja hengelläs, Ei
uwa järki auta täs.
27. Ah lunastajan lEsuxen, Ansios tähdm
rucoilen, Lahjoit elawä usco mull, Oikia M'
autuax taidan tull.
28, Ah! lEsu uscon alkaja, Päatäjä olet
.
oikia, Opeta mm catzoman, Sun pääNes
koon tuleman.
29. HErra lEm woipa wälimies, Ei muis
oli' lurwa täsä ties, Cuhungas menen cuitengin, An' usto jvll' sus pysyn kijn.
?o. O! lEsu lunastajan M, Sun pyhän
Ewangelmmis, Sen cautl' mua uudest synnyis sytytä.
tä, Ulcun
25.

Mutt

jos ei

että sydän

us-

35. lEsu Isäs poika ninoa.
woit mus waikutta, Lait hywax
Pan, Sun Isäs edes asian.

Sinä uston
lEsu

32. Sit omaxeni tunnusta, Nohkiast tohdin
omista, Petkamat sun nijn nimitän, O l minun

oma

33.

lEsuxen.

Rucoilen <viel

sua

lEsu

pääst', Mun

sydämeni wallal tast', Sijt orjalisest pelwosta.

lock lain alla rasitta.
34. Cuin estä oikian

uscon sen, loll'

iu tunde ICchxen, Olmihingä
Lmn mkmn uston tullahan.

Sie-

sen wertahan,
35.

Se on cuin taiwan pitohon, Pääsis
Msuren ilohon Sitt' rackauden lEsuxen?,
Tundepi Sielu suloizen.
M. Se tammitta niin ftdämmct, Cuinau3s.

-

kuckaiset. An'lEsu näitä Maren,
kaswaren.
37 O.'. JM amo perustus) Oll' autudeni

ring' kedon

llscos

ja henges

rakennus, Opetmua Suldapytämän, Ewangeliumist löytämän.
38. Uscon ja elon hurftaut. Ia cnsist' puhiasi, sydänd' uut, O! lEsu Lunastajani, M
tiedät parhain tarpeni.
39. O! hywa lEsu suloinen/Oll' minullengm
lEsuinen,Sun nimes'lEsu wapahta. Sen,
tähden minua armahdat
40. Te mulle nimes jälkehcn, Ett' sä fitt'
duomion etehen, Weda nma syndist kirottu,
Ett' nimes lEstl 01l siunattu.
4r. Ah cuing' on lEsus, ihana, Jos Sie,
lu oikein halaza, Nini ett' st tulis ainoax,,
lEsus Hall' parhar tawarax.
42. Ah mitä taidan parcmba. Toiwotta
autut suremba Nyt cna tämänHlitze, Cosi'

sielu lEsust nautitze.

43 HErralEsu lastes jourshon, Ota haa
Salis louckohon, Mu2 olet sijny' syndyny'.
Kärsin, cuollu )ä heränny.
44. An lEsu se mua lohdutta, Wo ia
rackaut waikutta, Etts lEsus olet waiwaift!;.
Minulle Suuri ftndiscll.
4s. OU', lEsu, eläis cuoles mnll. An
mioll' Isäs simat o!l',Aut'ansios päässe usco,
scoman, HErm lEsu asu sielujani,
46.

-

46. Sit kijtolista puhetta, Sull ylistyst
ja kunnia, Aut lEsu tääl jo alkaman. Ia

Taiwahaas sit weisaman.

Se Colmas Wirsi.
Ripille eli synnin PWölle mennesa/
W. c. O!

lEsu lorlein lohdutus,

«.

minä suuri syndinen, Sun
)HW lEsu tulen; S'll' tundon on nijn saastainen, Ett, epäilyxes olen, losHErra armoins ottane, Vhden näin julman syndisen Cuin minä curja olen.
2. Waan sitä wasten mailmaan, Sä lEsu tänne tulit, Sondisi wastaan ottaman. Sen
itz' luwannu olit; loist olen suurin joukosa,

Kaikisapahoistegoisa-

Ah! lEsu kadtzad puolen.
3. Sitten m< sinun tundemaan, Tulen, o!
lEsuxeni, Kuin tunnosani saarnaman, Saa
ruwet Pyhä Hengi; Hän synnin tunnon waikulta, Äut' lEsu etten tukauta, Sun armo
waikntustas.
4. O! Jumal puhdist minua, Sun suuren
armos tähden, S>tt' nöyrast opet sinua, Kiittämän kaicke.ln nähden, Kaikesta sielun woima-

sta, Cuin ikäwöitze suuresta, Sun armo pisaroitas.
s. Ah! armada mun päälleni. O! lEsu,
armon afas, Että kaick' ripin käyndoni, Olis
suli' ilox taiwas, Ia ei sill' pirull' julmalle.
Kuin epäillpxeen wiettele, Nht', jotka ansios
turwa.

6.Sä

sm

6. Sa lEsu ansios woimalla. Särjet
pahan paullat. Helwetin tornist awullas, Am
ulos autat alat, Nijt, eryneitä sieluja, Werellas lunastettuja, Kuin sinu' auxens huuta.
7. Sentähden auta armostas, OllEsulsäs edes. Pyhi pois welkan kirjastas, Koff
minä tulen hädas, Suld" lEsu andex anoman, Mun syndejän, kmn kemhian. Sielulle

saatta.
surun
8.

Ah! lEsu weres pisara. Se woi mun
kyllä autta; Waick olen suures welasa, Mun
pahatekoin kautta. Ei ulkonaisesi' ainoasi'.
Maan sisällisest' kauhiast'. Lain käffy kymwastan.
9. Se siM mull on hirmuisin, Kaickia muita rastain; Ah! lEsu ann' oikein tunnen sen.
Ettei rackaus Henges paistan, Wastan mun

mend'

Jumalalani, Waiwamen rikoin lijttoni, Sitain paimenna olles.
ic>. Siel opin turhaan lausuman, Kolminai«»
suden nimen, Kuuliin mailman pauhinan, Tyhmäin ihmisten puhen, Koht' heidän kansans
huutaman, Perkelet ja M Jumala, En eroi-

tust'

sijn tehnyt.

Waick' uhkauxel waroitti, Muist' Pyhä
Lepopmwa, Silloin kauhemin hartasti. Tahdoin kaick synnit tehdä. Silloin ne parhain
menest' nnlll'. Kuin satan annoi mielen tull'.
Salaiset julki synnit.
12. En HErran käffyn jätkehen, Kunnioittan Isä Äitji. Sydämmen paisui täytehen,
Heit' wasian ynseys petti. Jollei juur julki
lyömisen, Nijn monell' muulla hirmuisell'. Käyy.
tös, pyheet
todist.
11.

sen

13.

Näin sydämmesän, murhaisin, Mnn Lä-

himmäisiäni, Ain monZa sata tuhansin, Waic-.
puolesta,
julmatappaia,
olin
Halkeullpahan
suvmul.
Heill'
1/,.. Woi kuinga nfein rakensin, Wuoleni
Kostlihald'
helwettihin? Ett'ajatella rohkeijm,
wieteldihin. Rakastaan rietast' saastaisut', Kuin
helwetisä polta lum, lästnnet ytimengin.

kei

juur

is. Wiel warastannu waiwainen Olen mä'
Lähimmäisen; S'!!' omaisuttans pikainen. Ryöstämän kaickinnaisenOlin ainwalmis hawittaan.
Enkoscan h!)w,ä tekemän, Oll' rackaudestwalmis.

Waan määrän puheiswihan kans, Christ
sifart' wastan,, Julki ja sala kunniastans,
Heit' mutten cdcs lastan, Wieckalla kielell'
Mllansa, Leckanolcnheild'krununsa, Hawäi16.
welje

stä

häjysi' pyysin.
",17. Myös lähimmäisen omaisutt', Kisndiat
waldolista, Hlmoitzin kaickinaist' /a puut', Miesi
wainw, palkollisia, Joisi' olen welas suuresa,
Jumalan edes tunnosa, Ett käikls ritkon, olen.

18. Sentähden Elemendilkin, Kandele kaicki
paällen. Ei anta hywät työni sitt', Satan on
joukos jällen Kum sano HErra Jumala, Duowitze paha palwelja, Mun kansan kadoturen.
19. Kuin kuwas waattes wahetti, Kauhian
kaupan teki, Syndinskuin meri lainehti. Julmat kuin wuoret ombi, Taiwas.ja pilwet kandille,, Mun pääliem ja sanele. Auringon saatten annoim.
20. Ilma, maa., wcsi sanowKt, Me leiman,
>

Linnut, InnolM, teill, tarpex lulimat.
Luojan

Luolan lahjat ain' tiukuit,' Wijnat, kalat ia
kaicki muut, Luondokappalet yrtit puut, Teill'.

palwelluxex tuotim.,
21. Maan kuinga oletkäyttännet, NäitLuo<
jankunnian, Ett' kijtost'hanell'andanet, Mutt'
lihan- hecumari, Olette käyttän. alati. Sentähden rangaistuxexi, Nyt käändy taicki karwa>'.
22. Tuli ja walkesanopi, Minus he poldettakon;Kaick ilma tuulet huutapi, Meijä he kulukuhon. Maa wesi sano ahnehti', SlWens heitä n ielepi, Kuin Choran Abiramin.
pääl23. Engelit pyhät miellä siell'
le kanda. Kuin wartioitzit kyllä tääll', Raamatt'myös tietä anda; Nijn ettäHErran Lakikin, Duomitze päälle kandapi, Kans omatundo tuimin.
24. Wiel kowin on päall' kandaja, Itz Jumal hurscas Duomar, Kaickien töiden maxaja.
Ei kuningaita kumar, Wan anda ansion jälkeä
hen, Jokaisen nasö katehen, cuing cukin
owal
25.

tehnet.

AHIHErraIEsu auta nyt, Sunweres
Henges kautta; Sill' ei mun omat rippin työt,
Woi sielualli autta: Luojan ja luotuin kandesta

Tundöni soimauxesta, Wan sinä lEsu yxin.
26. O! Pyhä Hengi kirkasta, Mun uffon:

lEsuxesa: Wieroita

pois mailmysta, Hallitz
mua wotmas kansa, Etten tast edes ikanän
Sua murhellisex misqkan. Saattaisi elämällan.
27. Anna mull'lEsu armoja. Ett' Isas kaswoin eteen Tulen kadonnut tuhlaja. Kuin YI
kirottu rieten, Andaman itzenarwata,.Nii,n et«f
tas taidat katzahta, Mun synnin orjan puolena
>

23. Suo »ptttajan woimas kautt', Lyödcl
nijn tundon päälle, sttei mun oma apuu aut,
Mutt ansios turman jällen. Ann palweljas puhu nijn, Että mun oma tundoni. Ia sielun
selkeis synnist'.
29. Lyö lEsu sangar miekallas, Kow«in sydänten päälle; Tunge nijt lapitz fanallas,la
wuodat öljys jällen. Walais nijt kaicki sieluja,
Jotka; ei pieni suuria, tun' syndi ripill käydes.
30. Ann' wakutus myös tuntwllen, Kuin synnin päästön Kuullen, Suo usi woima saadaxen.
Ett' omas lEsu olen, Sun Henges todistuxen
kaut', Mua oikiax rippi lapsex aut', Murhem' ilox muuta.
31. Sen päälle Amen sanon nyt, Sinuu" O!
Jumalani, Etts andex annat welkan syyt, Ansion kautt'lEsuxeni.Za Pyhän Hengen HErramme, Kuin murheljisi cuuldele Kolminaisull'
kijtos ölkon.

Se Neljäs Wirsi.
Mipildä eli synnin pästölda palansa/
W»

c»!

lEs» min»» ilon «utnun,
I.

«.

K

<ZWoudu'nyt mun sielun sms, rienä tygö IE,

MM

suren,

Mene kijlost HErrall roiemnn,
Nimkuin mies syndinen. loca lpitali-

se

sa

waarasClta hen>
sagenseowas OlisisnKijttininsuures
lEsust,ei oll' wai.
'

saalix sai

2. Niin myös tule samall tawali Tehdä
minun syndisen, ei nijn tyhmä 01l ja camal
Cum »ie miehet yhdcxän. Joita lEftls caipas
caicki Suren työn heil teki ratki, Puhdlst heila pahasta Taudist tappawaisesta.'
z. Nijn myös minun teki terwex Sielun
hengen wirwotti Andoi ftndm suuret arder, Isowim, Päästi tundon ahdisiuxcst
säns
HErran wihast uhcauxest, Lain candest colvasta long all olin orjana.
4. 3luta nyt ett woistn pysy Sinus kijni
Smun pcraäs hartost kysy, Muistut itz mua lEsnren. Etten sinu eadotaisi
H»w> töltäs unhoddaisi Cuin sä minun tutaxen Nipiii annoit
5. Opel lEsu henges caulta iloll kijttäin
wci aman, Weres woimall aina aula Halleluja
Sinun hywäztekois'puolesi Tun,on lewon rauhan edest, Cuin
synnild fangitull Sielulleni annoit tuli.
6. loca pcdoll saalihixi Olin juosu fulmalle Luulin itzen wapahaxi Palweliax HErralle
cuullu WijnamaeS
Walck en hänen
toösä ollu, Mutta omas pyhydes.Tciu höt
synnin pimeydcs.

cansa

saacaren.

sanoman

sa

7. Ah suur kiitos lEsu rakas Olcon armos
edestä, Ettäs heitit syr.din takas Sielun pöastit
hädästä Cadon lammas cotio jällens Pääsi

tntuv paimenellens Vstäwilten seurahan Pyhäin lammas laumaHan.
8» Joiden joucos ulos sisäll Kaypi HErran
.
B
la»m.

Heidän cansans ehtollisell Mene'ilox
lEsuxell Ia silt taiwan pyhäin caikein, JM'
vn sijtä riemu sangen, ett he sai mun krffellens
Vstäwäxi lEsuxes.
9. Muista nyt sijs sielu parcan Ettäs olet
parattu, Ala mene syndin carcaan Joista pahvin
laitunnll

paduttu Sydän nijden

sten

kelwottomain

lotk

suruttomain

Rippi lasyndi
ei
tuimekan Ei

cmdex saanekan.
ic>. Terw' ei tarwitz parandajat Cost ei tie,
da walitta Tunnon hawoi solmendajat lotca
sielun rasitta, Cosc ei tunnust ulos sitä
liha hywan pitä. Mtltta peitta Morens Juomjt

neet julmat sydämmens.

saa

sana

heihijn
ii. Ei
salwa Saarnin
ali ei ripisa,Waicka tundo soima calwa Cui,
tengm he synnisa Mta hywin vysy cahleis
Wiecaudes pirun solmis, hengellisell muodolla
,
Sielu rauk on fangina.
,2. Päästä HErra, lEsu wallal Sodan,
synnist sywistä Että ripild oikiall tawall Isäs
caswoin edestä Palais hengen waacunixell Oman tunnon todistuxell, nijn ett olis nHi waan
Sijt jos laps on Jumalan.
13. O sä hmscas Hengi tosin Cliule sinua
rukoilen Te wiel armos ihme työstin Kynnä
sywäld si)dan se Cuin on ulcocullailudes Ma„

tias omas rackaudes

Pettäwaises

menosa Ri-

pill ja muoll ollesa.
saares, Että
14. Ah cuin monda
muolla mailMss, käywat ripill joucos
Jumalala pilcamas Cuiteng monda sieldä pala, lotca syndins peittä sala. Luule että sillä

suomen

tiell, Papild andex saiwat siell.

suures

is.

Mut-

papill woima Sondi anei
dex anda sill Cuin tunne synnin waiwa Sana tttle duomiox nijll, Mutt Colm yhteys
teke nijll cuin murhellisex nake syndeinsä ylitze,
Cosc he händä rucoile.
16. Sitte wast nijll catuwaisill Joita tundo ahdista Caickill harwoill useowaisill Pappi
asian wahwista Syndein andex saamisesta
lost he puhu haluisista Heidän sieluns tiloja
Ahdistuxi iloja.
i?. Että lEsus syndisia cuule eatuwaisia Ci muist mä endW Rikoxia pahoja, Parandapi weripahat lotca sielun itkeen saiwat
Julki sala
lEsu joudu auttaman.
18. Näin he saawat hänen
Cuin
lapset
syndinen
Opetus
Sacheus
murheisansa

15.

Mutta ei 01l

sen

sanoman

cansans

se

Cuulit änen suloisen lEsuxelda joca sanoi Autuut rauha heille jacoi Autuas nämä sanat
saa Synnin tunnos omista.
19. Se on päästet ulos sijtä Pahasi omasi
kijttä, Jutunnosta: Ah ei tied cuing
malan toit julista, Taidais Dawid pyhän ean-

sa Joca

sanoi aicanansa: Ki/ta HErra lEsusta Caicki mit on minusa.
22. Suuret owat HErran teot Autuas
waarin ottane Hill on sula riemu menot Joen nijtä tutkine, Sill on sodas joca erän Aina woitto woiton perän Se saa crunun cullaio

se

Palkax taiwas ijäisen.
21. Colminaisus armollinen Meitä itze

cuta-

kin Cuolema ja duomiot ennen Ärmos pacaAutuanoitakin Kaandakön ja
n saattacohon. Se on mahdollinen sull Isä
Oe
B3
lastis huuto jy cuul.

Se Mijdes Wirsi

HErran

pöydälle

mennesti.

W. c., O lEsu leipä tläm«», ,r.
i.

v.

lEsu racas Välimies cum
FA
W! Sielun ilahutat Siunatut/

rumil wercllcis, Mun rawitzet ja
juotat/mci tunnen etten ymmärrä

luonollistlla jäljellä/ Sen corkiat
salaisutm/
2. Ah walais lEsu tyhmyttän/
aut uscon stlmil näen/ Sun am
sios armos kyllyttä/ cuin masdoNiser teke mun mahdottoman

ilkiän la kclwottoman Kcrjajän sun
pöytäs wicrahari.
3. Ah puhdist nykin si)dämmen/ cuolettawista töistä, et oikein
HERran pöydällen tulen ja mai»
stan Ma/ Sacramentist sen ater/on/cuin lvirwotta mun sicluistan/
aut mahdvlllsest nautin.
4.

Etten

4- Etten mä ollee

surutöin/ lataisin langen huono/ sijt autuast armost osatöin/ Ce syön ja
juon sen duomion/ Suin sille sielu! ollene/ jok kelwottvmast ottane/

sun Rumis
Sijs

tvcrcs lvastan.
paremb olis asia etten
5.
mci ottais wastan / tät armo
pöydän atria/ kelwottomasti eost

can / ennen cuin armon saawutan/
ja Synnin tunnon tawoitan. Sit
sielus halu sytty.
6. Waan ettän olen kelwotoin
tät herku nauttimahan / ja itze«
stäni halutoin/ l«n tygös tulemahan! niln wcdä lEsu minua/
et lähenisin sinua/ Sun armo
tretoe wotmall.
7. Ann etvaS tai 01l turwa»
nan/taald tuonelahan tullcs/
lroimalla Gitt cunniaan Tulcn
mailmast layteis/ jongs «valmistan itz armosta/ uscowaistlle callista/ sun ansiollas olet.
5.

M

s.

nmtvo taitvuta et
jälken/
näin corkian
taidan tahtos
<lstan toimitta talut mua pöydälles oikein/ et armos cautta cunAy

lEsu

ziiaxes / Sun rumis pyhän ruwa-

MS / Sais sielun itzellcnjä.

sans

weres Sallin fiuna«
lun/ loca mun tähten wuoss/ lu9.

annettun
nastUMi
joisin/ et

rackaudes muiuscon stjt ain wahtviwoima udistuis/

stosi
stuis/ sieluni
tuollos Julistaman.

sun

sen teyd

ain muistaisin / Silloin cuin syndi caitva/
Sit joca pciitvä woitaisin/ caick
iv.

Ah

jos

jotta minua waiwa

lus ia sydämes/ ne

/

tunnos

ste-

tallaisin Sun

tväMs/ cuin tuscan tunnen heistä.
n. Opet mua silloin etzimän ristis tykön ain apu/ pöydMes mui«

stut menemän/ stjt hyödytyst ja
macu, ann lEsu minun tutaM/
Sun anstotas tutkiaM/ lveres caut
tvoitw saada/
n. Ia

Ia coetteleen itzian opet mua
HCRralEsu/ tutkiman oma sydändän / cuin mones synnis kiehu/
ett' eron niistä ottaisin / eng en 6
heihin suostuisi/ tvaan cauhlstuisin
caicki.
n. Ah lEsu itz mua walmista/
tt.

PSytäs lvierahaxi usconi heisun waljwista/

coo
SuN lEsu

et tulisin hartahari/
opetus lapsesi ja canperillisesi/ nyt tal ercklja taiwas.
14. Mutt/ jocatietamättömydes/
ettei ol' sielusa halu/ käy HENran Pöydall köykallydes ei
ean ol' kerjamäs almu / wan luot<
ta töidens ia hywydenS paal/ eik
syndiansa 01l murhettin täal/ kiro-

sas

cos-

«M Vuomion saapi.
15. Sillä ne wierat

ioiden

se

waiwalset/

sielut ei lEsusta caipa/ ol'

autuudesta osalliset/ ei he
ander

welka/

cosc

tvalittacan nijn ei

saa

syndi ei tunne

sit

usco

wah-

lvistuckan/ lEsuM rnmistjawerest.
16. LA

16. Tässä meitä caickia warjelkon Isa Poica ja pyhä Hengi M-

minailut jocainen ruwllcon et täällä auremme ehti/ ett herätys synnisä cuollcita nnit/ ettcmnic kawl3
helwettn zeit/ wäärin HErran Pö.)«
däll/ waan oikein.
17. Waick moni sen pMn EHtollisen/ Suullans siel soowät m
juowat Sijn teke he synnin ehdol«
lisen / cadotuxen omat he owat /
jollei armon ajaS paranust tee. M»,
sacramenti he duomitze ettei lEsujren muistoxi tehnet.
13. M mcrkitze surutöin wieras
tviclä cuing tules ja walkiis ku-

mas/ ZattilaS cuohu tvari siellä
rauta kiehu ahjosa paias; nizn HElran wihan tulcsa ain pruscupi wie-

rasten keltvottomain

Sieramist ulos.

pyrect

suust

o paremd ett olisit ennen
tääl Luondoeappalden rietasten canft/ Sicain ja coirain ambäristä
19.

SYÖN

syön juonu ruyestansa; el heltvelt
«lln

ssuma fitt

olisi heil palcan saa

cauhian tulisen siel, cuin lEsiyen
pettäjä ludas/
20. Jos näistä närkästyt sydämmesäs ja pahasti tahdot paisu/
nljn catzo ja coettel elamatäs/ mitä ramattu sano ja lausu/ ens

taida yhdellä erällä/ olla HERran ja Verkelen Pöydällä sen Pa>
lrali todista todex.
21. Ah lEsu elämän leipä yrm
cuin lähde/ tie, totus itz olet/ M
dlstä sieluni cansas yhten Sill sinä ja sanas on todet: an armost
segesäarmo mun lEluxen/ et Henain sun namzheu/ mua cuol'
lutta coira sä wirwot.

Ett siunatut caiki olisim jo
täällä eläis mailmas/ lEsusta sydämmest rucoilisim et lihan ja hengen sodas/ werensa cautta mcil
tvoiton tois/ tääl hawoijans elä ja
cuolla sit sois lEsmcn uscoja Ameu.
22.

SE

Se Cuudes Mirsi.

HERran

pöydäldä tulleja/

W. c., Su!! lEsu mielesi nöyrästä

/

ls.

V. i.

cuinga hercut corkiat/ Lal*
VAI
NI limmat muita calcki/ Tai-

wan

pöydäldä

saalvulta/ Andoi

mun lEsuxeni/ Rawitzi mun nyt
ltzelläns/ PyhM rumill ja lverel«
läns/ lost Mun ricmuitzepi.
2. Ett nautit sain mci pidöS
W lEsusta sulolsinda/ Hän aina ombi apu läs, Hädäs auchm
tawita/ Sen täsä pidos lihatvaS/
Todexi nain lhanaS/ Nijtusa ku-

coistawas.

Ehk olin cuollos cowasa
Nälkään näändymäs synnis, Niin
parans kätens omansa/ Lammit
mun tundon kylmist/ Weststä ylösnosti myös lois fielun sydämen
kyl! työs/ Ol!' yöN' <a paiwall'
3.

/

rastas.

4-

Näm

4. Nain itzens pM pandlxi,
Ia todistuxejc mulle. Ett' welcan
andoi andexi/ Ah! kijtos olcon sulle/ O l lEsu oma pstawan/ lEft Pysy sydämesan/ Ia uscost

us-

coon auta!
5.

sautt' POän tzettges aini-

an/ Kuin sielun iloittapi/ Sijt
ett' on morsian Knningan / lold
uuden woiman saapi/ Mun wel<ex sisarexens myöS/ Omaxens o-

mist tasa wös/ luott' hecMnall'
cuin wirrall!
6. Min

HErra lEsus

tan/ On oikeil

Mll' uscowille

tolmilwicraill,-

lahjoittan'/

Ehk

olvat mailmas hajall' Sentahden

waikas köyya tal)/ Olet mun sielun itzeM, Mn ricas Jumalala.
7. SijS kiittä HErra lEsusta/.
Sielun ja sydämeni/ Ruumin hen.
gen cuin minusa Ombi ja elä-

miini/

mäni/ loca ei soima pahuttas/
Waan muista köyhä ficluistas/
Wapahta/ cunniaU cruna.
5. Nyt prtitarha

awoi on / Ia
lähde iuofewaitien: Aut' lEsu stit
aln Henges juon / Zuin helle pol-

lawainen'/ Mun sieluani cuilvapi/

Ahdistus risti semapl/ Eli jos itzes salat.
9. Rucoilen lvielä sydamess/ EttS

ttiumis wcres woimall'/
fit tunnos salaiset Wicani joca Harald: Ann' lEsu ne oikein

iltnci tull' AnstoS caut heistä tvoito mull'/ Syöb' EhtoWa cansaS.

O! lEsu osalliser tee/ Mn
sanast sacramendist/ Clt' ripill' Ehtollistlle/ Tulisin mahdollisesi; SiN'
ei se paljas tapa tvaan/ Autuuden asiotsakan/ Min aut' mitän
10.

.

Sielu.
u. Sill' luonnon

luuri

pmmä-

rys/ Wijftus/tieto/ taito/ Nijst
tule sydämmcn paisumus/ Ne hainijncujn raato/ Aut' lEsu mua

se

sisällisesti/ Ett syrames yengelllsefii/ Nöyrydes sinua simaan.
12. M! lEsu rackaus märatsin/
Pysy nyt minus asu: Slll' sinä
olet aäretöin / Älä ann' enä paimisäkan / Waan
su Mun sydämeni
auta sinus pysymän/ Eng' lepo
löydäis muolla.

O' ann' mun IM unyotta/ Sun hytvi töilas eostan Waan
racas lEsu keholta / Sydämen
finu muistaan: Ett' pyhän ehtoMses cautt'/ Tulisin urhollW/ aut
Elämän uudisiMen.
14. 2lnn' lEsu Henges minua/
NuhdeN' ia neutvo aina/ Jos osaisin pois Vorjahta/ Autuden tielVti taiwan/ Ett Wn sitt tunddn'
13.

tUitais/ Sen edest HErra cunnioitais Mun sielun Jumalala.
15. 3lut lEsu ett' sydämmeM/
Tain hercun pidtin tallell' Sielus/
mieles <a hengesan/ Maateft että
waltvell' Muistaisin sit ain mai-

soker hunaja/
6itin rlescaa/ Amen.

Ma/ Min
kaps

mettä

seihemäs wirsi joca ei ensimIa tämä
pladin
alcu stwusa ole nimitetty
mäistä
sen syn tähden ettei lultu tähän, mahtuman.

W. c. Ah sielun «nna Wallit HErranil.

V.

i.

aica on /s ajatella, Sun stelus autut
WKhihminen.
Ia sunnin unda cawahdella

JM Sill Cuolon hetkon hirmuinen, Ah tutki

HErran sanoja NWlEsushuutawalwomaan.
2. Ah joudu curia synnis rakas, Autu-

den tietä culkeman, älä nyt ena catzo ta,
kas Mailman perän juoxeman, Waan tutki
Jumalan Ia turwa Häneen ainoan.
z. Ah jos sä waiwan wähimangin, Taäl
Mttlisit gjusas, Helwetin pijnan pienimmän-'

sanaa

gin Tundeman tulisit tunnvsas Nijn et 13
synnil makial Uhraisi sieluas satanal.
4. Ah tule nöyrall sydämellä, Jumalan ete<
en itku suul. Ia saastaisudes tuunust wiela.
Edes tuo nijden pahus suur, Sills olet häjy
kuiwa puu, Hädelmäs pahoin kucoistu.
s. Ne cauhistapi kerran todest Sun oma lundos waiwapi, Ah jos lEsuren ansion puolesi
Nijt Isäld andex anoisit, Huocquxilla hartasti, Nijn hän sua cuulis lanpiasti.
6. Wiel neuwon sinua siclu raucka, Ettet
sä syndiä syunin pääl, Tekis, ja nijn ccwwgs

carca Paimcnes tykö vches tääl. Ah PydastM
nist luopua S'll yelwet cuum on palawa.
7. Ah älä käandymystäs jata Ihminen het-

silloin suuri hätä,
«'jäiseen, Ah antuas joca cuolcsans, Walmis on lahteu iloncans.
8. Ett's löydä esimerki muusa, Sielu parc
ajatellesas, Paitz ryöwärita ristin puustl, Cuitt
armon saan on cuolesans, Alä sentahden luota tääl Cuolen uscon ja tviwon pääl.
9. Jos olisit jo kändywämen Sa sielu
ka pahudest, Ia hywäll tiellä culkewainen,
Nijn IS'u' sna armoisest, autais Pyhällä Hengelläns; Mailmast satäis ermäus.
iv. O l cuinga suuresi riemutzepi, Se sielu
j» täs elämys, Sijt ilosi cuin M taiwas saavi Ia tietä sielä löytawäns Abrahamin, helmas lackamat Hosianna weisg wucomat.
keen wi)meiseen, Sielut on

Coff's lähdet matcaan

,

Waan usto ensin racas sielu Tarwitcm
sä silloin muihin suostu
coff haucuttele peräsäns, Se wiekas perkeljuoii,

jo täs elamas, Ettet

xeman»Himoin ja töihin suostuman

«.

su»

lan sa
kulkeman Jos teet sitä cuin määsopi,
rin
Tuudos wastan ja Jumalan; Nijl
juuri lulki sondcjä Taic salaisia pieniä.
13. Rucoilcam ain ett HErra Jumal, Tsäl
crmon ojas täänais meit, Poikans lEsuren
hywin nuckuneit;
ansion woimcill,
Polial Hengclläns walaisis Ia wdämmisäm

lMltzis.
,4. S>ll ei sielull

lyuut

ole turwa

Murhcs

ja klulamisa, Ei lol)da lepo muol eik rauha,

V'ut pyhän wuoren rawoisa; Ne ombi hawut
lEsuxen, Cuin anda lewon sseluisen.
15. Inn' lEjll armos caikill wielä, Ia
läänna
Aläheild Henges armo kiellä, Että he olsit näkewät; Cuing syn-

he HelweM palawat.
Tätä cuulcon Iftm taiwas, Colmsnais„s pnl'ä corkia, lEsus ja Pyhä Hengi
takas, Edestäni howä manawa Elais clioles
meit aut.;con Jumala! Cunuia olcohon!!.'
dins catumattomat
,6.

Maxa sidottuna Cauten cansia 6.
äyii hopja raha^

