
Wahätstcn Kasien.
Ia myös muitten/ Lasten
Nöyrytten kaandywaisten, /a ha-

lullisien Sieluin

WPETUS-
Virsi:

longa
Solmen Uscon-Kappaldm

Me
Vatechismuxesa/ Kysymisten

ja Wastausten cantza/
Wuonna 1760.

On
Catechismuxen CuluMmGn^

aicana cocoon-pmmut
Ia

Präntijn anVannt
HcNKKSIMS.

TURUSA,
PMWMVMi?6h



Veisata» luin: Rly nyt Sielu» caikel
m»elel, «.

v. 1.
minun ombl luo-

nut? Isä Jumal caickl
WUZ Mitä luomistt

MUU' suonut? Sielun
ruumin hän sull' toi: Mitä wars
ten annoi ne? Luojan cunniax,
tiedä se, Sentä'n ne myös ylöspu
t<l, Sijs sä mahdat HERra kijttä.

2. Mitkä owllt sielun lahjat?
IlmmärryZ ja tahto myös, Sittmpvs omantunnon ohjat, Muisto
autta mones työs. Mitk on ruu-
min jäsenet? Silmät, corwat,
pienimmät, Callit lahjat cuiteng lie>
ne, loca oikein köyttä tienne.

3< Näitten seas kieli callis,R<ldet,
jalat, suuremmist, Caick ne jäsenet
sull aldis Owat HERran luomisesi:Vmmärryres walista Cahtos an-

na
.(*) tuominen tygoluetan Isälle Jumala!»le, nijncuin se ensimmäinen Jumalan l)y'

wäteco; cuttengin on coco Pyhä Colmi,
naisui, Isä, Poica jaPyhä Hengi, Luo,
ylsen Hin toimittanut.



na taiwutta, Gmalundss anna he-
rat Muista cowan cuollon erät.

4. S«'tt sä ruumis jäsenilläEt myös
enä sondi tee, Silmil näet, ja cor-
waisilla Cuulet, mik' on oikia tie:
Rieles käandu, Jumalat Viistämän
lackamat, Kelwottomist puheist kään-
nyt, lumalisijn jällens wäännyt.

s. R<ltes wäärist caluist caikist
Kijrun peräsi puhdistat: Hywin tehdä
caikis paicois Woimas jälken kij-
rutat; juonet haikiall Ca-
dut mielell waikiall; Että juosta
taiwan tietä Näin sä mahdat itzes
rietä.

6. Cuca näitä ylöspitä? Sen
myös teke Jumala, Hän cuin ensin
annvi nijtä Ne myös aina wahwi-
jta. MM wälicappalell? Nu-
wall, juomat, Suojel-
luxel aiwan jaloll: Handä rucoiluscon halull.

7. Mingätähden HErra näi-
tä Teke minul syndiscll? Älwös
turwas misän heitä Oman turhan
ansion pääll: Sulast armosi Ju-
mala Sinu nijsä armahta, Sen-
tän pyydä HENra palwell Kewäl,
suwel, syxyl, talwel.

8. Cuc'on minun lunastanut?
IE su s, Jumala ia mies: Mlst'

):(2 hän



hän MUN Cai^
kest cuolion tiest. Mll hältmmun lunasti/ Synnist/ cuol-
lost pclastl? Pyhäll callilla werel-
läns Wiattomall' cuolemallans.

9. MO lEsus ombi cuollut?
Cowas cuollos ristin paal, Ei hänvmast waiwast huollut Lunasta sua
pyysi wiel: Duomion all' on an-
danut Itzens, ja myös candanutRistin-puun, caick sinun tahtes.
Rucoil' myös ain Hengen lahteis.

ic>. Ensist 3rtitarhas muunnuiMeren - hizs wihan all: Grjantap-
puraisel cruunull Crunatan sitt sur-kiall, Ruostilla myös ruostittin;
Wihdoin wäärin duomittin,
Mijst haawa ristin päällä Annet-
kin wiel wibdoin siellä.

n. Eikö näitä ajatella Sowis sinut
syndisell. Ia sun micles muistutella;
Syndis saatti ne hanell. Reidet,
jalat IGsuxen, 3.äpitze lawiste-tän, Reihäll kylki awettihin:
Sielu raucka turwa nijhin.

12. Mitä watten hän munosti CMlpyhällwerellans? Sillhän sinun ylösnosti Omax ijat itzel-
lens: Cumga onilir lEsuxen
Tulla taidals sydälmn? Armon
waldacunnas aiwan Omax taidat
tulla taiwan;

13. lossäMhsnenallsns Hen-
Kckises



gellists elämäs; Nijn hän synnin
woiman talla;. Jos etz elä utzelles:
Anna sinun sydämes lEsuxelle e-
läisäs Palwel händä pyhydesil Ia
wanhurscas elämäsä.

14. Sill sä Christuxesa cuollut
Synnit, castes olet jo, los et sijtä
ole huollut; Nijn se sulle wian tuo:
Se cum ftnnil cuole täs Ajallises
elämäs., Se wanhurscaudes elä<Taiwan iloon joutu siellä;

-5 « » « »!

is. 6uca mun on pyhittänyt^
Pyhä Hengi pyhittä: Muutoin olsit
syndijs jäänyt, Nijncuin jocainen
wiel jää, Cuin ei pyhäs hengesa,
Alca uscon elämä, Rucoil Isäld Py,
hä Henge Muutoin syndi sun pois
an.ge.

16. Millä wälicappalella Py-
hä Hengi pyhittä? Lasten lijtol
selkiallä Lapset udest synnyttä Mil«
lä sit wiel armon saan? Cal-
lil sana! Jumalan, HGRran Kh«
tollistll wielä. Ei hän pyhitystä
kiellä.

i7.Mlsähänmunpyblttäpt?
ivmastunnos, sydilmes, Siel
hän synnist sinun repi Parannuxen
oikias ties: Xmmärrpxen watista
Cahdon muutta, taiwutta, Gman<,
tunnon caicki haawat Lakityxen
parhan saawat.

):( z ,8. Mui-



. !8. Muiston udlsta jamielettä Sil>
m<lt corwat seliltä, PMn puhei-
fin myös kielen Samas armos
säälytta: Rädet warjele pahasi
lalat syndi seuramast: loc' ei
nain ol' pyhitetty Se on si)nnis
upotettu^

19. Millä tawal pyhltyren
HERran hengi waicutta? En-
sist armon lijcutuxen Anda HER-
ra Jumala, Cutzu surkian syndi-sen, Pärannuxeen kaandyman. E-
läwaisen uscoon saatta. Synnin
duomion, wallan laatta.

22. Synnitcaickiandex anda Edes
Armon-istuimen, Walittuiden jouc-
koon canda Coco tygö lEsuxen:
Synnin wallan murenda, Sydä-
men myöF udista: Hengelliset lah-
jat laina, lotca synnin alaspaina.

21. Mtka owat hengen luhs
sat? Armo, ylsswalisius Armon
woima, tunnon ohjat, Hengellis
nen curitus: t^ö^r^s, ja myös
siweys, lumalisus, hiljaisus, Us-
co HKHran Sanaa halaa,
RucouxiZ sydän pala.

22. Rauha, ilo IGsuxefa,
Rackauskin palawa Uden ihmi-sen myös wesa. Hengen armos cas-wawa, llsi 3.uondo lOsuxes,
Hengellises elamäs, Halus hartas
näittm Men, Ei tas Sielu cuole
nälkan.

23. Mlfi



5 . Mlsä tämä armo löyty
Ma lEsurss. Mlkätaman

«cmon Näyttä? HEUmn sana
uston ties. MiU tai'armo tem-
matan Sydämnlehen palas.
Man? Uscon halul, rucouxill,
chEßran Armon waicutuxill.

,4. Millä Mu tule Sielut
Tätli armoMmän? Costa nake
synnin njelul Cuolloon itzens pyrki-
wän; Nijncuin corkian costen paäl,
Wirta niele pahal Dl Sen cuin
,uruttomast culke, Sijn sitt pelco
tule julki.

25. Silloin Sielut tulekijru Costen
pääld pois pyrkimän Ettei hänen
wenhens sijrry Helwettihin uppo-
man; Hera unesi cauhtast, Elä-
mäsi suruttomasi, Tarttu kijni
HE2tran köyten, loca elon ran-
nan näyttä.

26. Hengellisill curituxil Kijru
Sieluil tarjotan, Woimallisil hera-
tyxil Costa armo awetan; Ruumin
rangaistuxet myös Kijrun anda,samas työs; Costa ijäisyden cohdenTämän ajan loppu nähdän.

27. Suruttomil ci ol'hätcVSairau-
den huminas, Synnin costi heitä
wetä He on aina paatumas; Sai-
raudes sairasta. Sielu coco cuollu-
na: Joilla ei ol HENran pelco
Wl myös ei ol' synnist selco:

):(4 28. Paa-



28. Paatunut ei hätä tunne, Ennen
» cuin juur helwetis', Cosca liecki lyö-

pi nmbeH Silloin wirrois ijäisis
Huuta Isä «Abraham; Pisarata
wettä waan Caikel ahkerudel ker-

«jän,' Muun caick toiwon ijät särjen.
29. Mutta HERra

Sairauden kipinäst Ijäisi)den caic-
kinaiset Näkemähän rupe läst; Cuol-
lon hetki läsnä on, loca paiwa
cuolemaan Cuolewainen ennattäpi,
Sairaus wiel tygö repi.

3c>. Cuollon hetken Sielu muista
Callix ja myös camalax, loca y-
timengin luista Särke cowax cuo-
camax: Sielu sijs kyll tarwitze
Wirwoitust, joll'riemmtze Tästä
surkeudest päästä, G täsi luonnon
woima kesta.

31. HGRran duomion angarims
man Etens otta tutkita. Jos on
ftndi Sielun wimman, Etzi et sais
sowitta Tilin tekemisens, täs Wie-
lä surkias elämas Ettei duomios
Sielu näändyis Ia caick itcux ijät
käändyis.

32. Hurscat elämähän culke Vlös-
nostes cuolluista, Määrät duomio
ulossulke: Raamattu sen todista.
Etzi usco itzelles, Uscon udes elämas
Nijn sä lunastuxen löydät lEsu-xes, ja armon täyden.

33. loca syndins andex saanut Ar-
mosi ombi lEsuxes, Se myös syn,

mst



nist ombi' laannut, Wtzeldaxensuscon ties:
mus, S«'ll on »jällen u's,
itox ijancaickiststi,' P,M-He'ygl' M
on pesti. .»^^

34. Tasa elämäsi! culke
pyhäin cans Walon elämastans
mlk, Anda muille cohdastans: py-
häin seuracunnasa, Se myös ai-
na cucoista; Rackaudes owat wel-
jet, Wälttawat ain synnin jäljet.

Zs. Tämä Wirsi opettapi Smul
Uscollcappalet Hywän pahast eroit-
tapi, Neuwo oikian uscon tiet.
lEsus sinu walaiscon Cunnia hcv

nel soittacon Sydämesans joca
Sielu, Cuin täs cartta

synnin nielu.

M-



,MlMcn Aasien
KA c o u s-
Mirfi,

Samana Wuonna jälimbäns
kirjoitettu.

Weis. cuin: Kirjoitta on minul miel, «.

armosi auttacon Mi-
VHM) nu köyhä lasta, Taiwan
«?i«i Aattacon Turhast e-
NZMi lämästä; Hmmärryxen
walaiscon, lahton taiwuttacon,
Tundoni puhdistacon, Muiston wi-
rittäkön!

5 2. Nöyrax te mun sydammen Ra,
f cas Wapahtaia, Aina armo etzi-

< män, Jota olen waia, Luondoni
i turmeluxes; Syndi sydänd' kiusa/

Nuorna jo iäs elamas, Sydames,
l ja suusa.
' 3. Kilmis/ corwis/ jasenis Cai-
< kis himo sytty, Isommis ja pienem-

-5 mis Turmellus se kytty. HERran
) Hengi hallitcon Sydämen ja mie-

len, Jäsenen caick wallitcon, Li/oi-
l tengin kielen!

4. Ar-



4. Armo» aica käsis on, lEsil
armo laina; Sinun haawas hauto-
con Sydämeni aina, ja
Catuwaiser; Synnit andex anna:
lEsu te Uscowaisex, Armo tygön
:anna.

s. Hengellinen lijcutus Sytyt sy-
dämmchen, Armon hengen waicu-
tus Parannuxen tiehen: Pahennu-
xist warjele, Ilki luonist chä, Sie-
lun, ruumin luojele, Caikest pahasi
päästä.

6. Howät hengesä Sotyt
sydämmeeni, Oikial tielle käydesä;
Parannuren ääni Anna cuulu eor-
wisan HERran sanast aina: Auta
caikist waiwoistam Wijsaut meill'
laina.

7. Isän armo sydämmes Aina
läsnä vlcon: Puhdist lEsu werel-
las, Waldacundas tulcon, Hen-
gen hallituresa Minun sydämme-
hen, Eläwasä uscosa, Tygön lEsu
lähen'.

8. Hartat alinomaiset Hus-
eauxet laina, Turhax te catowaiset
Mielesäni aina: Taiwalllsi halaman
lEsu racas auta, Armon Perän
palaman Sinun Pi/nas cautta.

9. Hhdistyren Rucous Lasten
wälil laina, loc' on Hengen wai-
cutus Armon ajas aina: Rri lTli,
mi li2suxen Suusam aina soi-

con.



coft, Svdömmes ja mielesäm Hy-
wan halun woicon!

iO. Callis Wapahtajamme, Zo-
ca 2>asna olit, Joudu, tul' jo au-
nmme! Ilman syytä cuolit Ristin
Puusa edestäm: Wiallisi auta, Ta-
lut meitä tädestäm Sinun cuollos
cautta.

n. Rackaudes, lEsu Ehrijt, Ty-
könäm an' loista, Uscoon sytytä wis-
sist Luulot pojes poista: Cuuliai-
sutta lEsu lain' HERran tahto,
tehdä, Hengen hywäl mielel am'
Waldacundas nähdä.

12. Siuna Sieluin sydämm-et
Waldacundas walos! Siuna maat
ja manderet, Siunaures jalos! Siu-
na, siuna wanhemmat!
auta! Iftmmat japienimmät, Siu-
na Pijnas cautta!

iz. Alimmainen ylistys lumalall
am olcon! HERran cunnian juli-
stus Lisätyri tulcon! Kiitos cunnia
Isälle Olcon alat aina! Psjall',

Hengelle! Mu ar-mos laina!


