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Weisatan kuin: Räy nyt Sielun KMel

V- I.

uka nunun ombi
nuc? Ijä Jumal kaikki
lm C): Mitä luomises
mull' suollut? Sielun

ruumin hän sull toi: Mitä rvar<
tei annoi ne? Luojan kmniax,
tiedä fe, Seinä'!! ne mnöS
Siis sa mahdac HERra kiillä.

2. Mirka owar sielun lahjat?
Anmarrys ja cahco myös, Sill
~!.ö3 omantunnon ohjas, Muista
H!!tla !M'Ms c, ö> Mirr" on ruu,
Min jäsenet? korwat,
pic,,imnat, K lia iial kuiung lie<
ne, Joka oikcK, kä tteii-e

3. f..is kieli c,Ms,
jalat, fuur.'!nmi!t, Kukk i,e iqstnet
su!l alois Owac HEN an luomiscst:

walista Tahtos anna
tai»

('")
le, niinkuu, ft enstmmliiuen Jumpan hy-
w> seko; o» koko Pnhä Kolmi-
naisus. fa Pyhä Hengi, 3no«
mistu lyö» toinlic»anul.



taiwtltta, Omatnndos anna heM
Muista kowan tuollon erät.

4. Sitt sä ruumis jajeuMä Ct myös'
ens s«ndi tee, Silmil näet, ja kor-
waisiilla Kuulet, mik' on oikia tie:
Rieles taHndn, Jumalat Ylistämän
lattamat, Ketwollomistpuheist kään'.
«yt, Jumalisiin Mens wäännyt.

5. Räres. wäarist kaluist kaikift
Kiirun perästpubdistat: Hywin tehdä
kaikis paikois Woimas, jällen
rutat; lalkas juonet HMM Ka»
dm mieleL waikiall: Ellä juosta
taiwan lietä Näin sä mahdat itzes
riem.>

6. Ruka näira ylöspitä? Sen
Myös teke Jumala, Hän kuin ensin
annoi niitä Ne mvös aina wcchwi«
sta. Millä wälikappalell? Ru<
wall, juomat, waattchell, Suojeb
lurel aiwan jatoll: Handä rukoil
uffon halull.

7. MinFätähden -HErra näi<
tä Teke minull syndisell? Hlwös
turwas misän heitä Onan mrban
ansion paält: Gulast armosi Ju-mala Sinu niisa armalM, Sen<
tän pyydä HERra palwell Knväl,
suwel, syxyl, talw«l.

8, Ruk' on minun lunastanut,?
IEsu s, Jumala ja micS, Nisr

(o) 2 häl'



hän 'Mun sn wapahtanut? Kai,
kest synnist, kuolion liest. Mil hän
minun lunasti, Oynnist, kuollostpelasti? Pyhäll tallilla wereMns
Wiatwmall' kuolelnallans.

9. Misä I!3sus ombi kuollot?
Kowas ?zwllc>s ristin paul, Ei hän
omast »Miwast huolluc Lunasta sun,
pyysi wicl: Duomion atl' on an-
danut Itzens, ja n<vös kandalnlt
Ristin- puun, kailk ffinm, tähtes.Rukoil' an: Hengttl lähteis-

i-o. En s! st Krtirarhas ttuwnnui
WereN'!)l!?s roihan a!l: Oljanrapo
PUraOZ krnmmll Munata!, sitt sur-
?iaÄ, Ruoskilla m.Bs ruostittln;
Wihdoin wäärin duomittin, wljsi
'haawa ristii, päällä Anntttin wicl
'WhLoil! siM.

11, Ei?ö näitä ajatellaSbwis silM
syndlftll, Ia sun mieles nwlstuceila,;
Sylwis jaatti ne hänell. Rädec,
jalar INsuxen, Läpitze läwGetän,
Reihäll kylki -arvenihin: 'Sielu
raukka turwa niihin.

52. warcen hän mun
osti Rallit pyhäll werelläns? Sill
hän sinun ylösnosti Omax At itzel-
lens: RuinFä omax lEsnpen
Tulla taidais sydämen? Annon
waldakunnas aiwan Omax laioat
tulla taiwan;

lZlss sä elät hänen altans Hei»



gellists elämäs; Niin ffän synnin
»voiman tulla; Jos etz «lH «H ll.s:
Anna sinun sydämes lEf'rells e»
läisäs Palwel händä pyhydelZ Ianxmhurstas elämäsä.

14. Sill sä Christuresa kuollut
Synnil, kastes olet jo, Jos et snrä
ole huollm; Niin se sulle wian tuo:
Se kuin synnil kuole täs Ajallises
eläwäs, Se wanhurffaudes elä,
Taiwan iloon joutu siellä;

» » » »« «»»

»» » »»»

15. Vura mun on pyhittänyt?
Pyhä Hengi pyhittä: Muutoin olsit
fyndiis jäänyt, Niinkuu» jokainen
wiel jää, Kuin ei pyhas hengefä,
Alka uffon elämä, Rukoil Isäld Py-
hä Henge Muutoin syM sun pois
änge.

Millä wälikappalella py-
hä Hengi pyhittä? Rasten liitot
felkiällä Lapser udest synnyttä Mil-
la sit wiel armon saan? Raf,
lil sanal. Jumalan, EH»
rollisttt Ei hän pyhitystä
kiellä.

17. Misä hän mun pyhittäpi?
Gmasmnnos, s dämmes, Siel
ha>, syimist sinun repi Paranneen
vikias ties: 3l?mmäryxm »valistaTahdon muulla, taiwutta, oman-
tunnon kaikki haawat Lalityxen
parljan saawat.

(o) 3 18 Mui<



,F. Muiston udista ja mielen, S il,
wär korwat selms, Pulnin pch«i<
sin myös kielen Samas arnios

Rädec warjelz pahasi
Jalat syndi Jok el'
näin ol' pyhitetty Se on synnis
Upotettu.

,9. Millä rawall
hengi waikurra? En,

sist armon liikumxen Anda HER»
ra Imnala,, Ruyu surkian syndi,
sen, Parcmnureen kaändyman. E»
lawäisen nstoon sgattn, Synnin
duomivn, mallan laatta.

20. Synnit kaikki andex anda Edes
Armon «istninen, Walittuiden jouk<
toon kanda Ksko cpgö lEsuren:
Synnin wallan mttNnda, Sydä'
men mvös ud-sta: Hengelliset lcch»
jat laina, Zotka synnin alaspaina.

2,. N7irkä owac hengen lah»
jar? Armo, ylöswalistus ArnioN
zvoima, tunnon ohjat,
nen kuritus: Noyrys ja myös
f' ''?", Jumalisus, hiljaisus, Us'
ko HERran Saana halaa/
Rukouxis sydän pala.

22 Rauha. ilo IA su r e sa,
Rakkauskin palawa U2«n ihmi»
f'» myös wesa, Hengen armos kas»
wawa, Usi Luondo lUsuxes,
He"gellifts elämas, Hcssus harrasnaitti, jälklN/ Ei täs Sielu kuole
nalkän.

,3. Misä



2Z. MA tämä armo löyrv^
W.iloisesa lE<!.'r s. Mikä rämän,
armon näyrrä'? HER.an sanausso» cies, Mill tai arnio tem-
muran GydHznmchen palaman'
Ujkon hal, 1, rlckouM, HERran -Ar<mon wmkltt^flll.

24. Millä kiiru tule SiellilTätä armo etzimän? »äkesynnin nielu! Kuolioon itz?ns pyrki»
wan; Niinkuin korkian koffen pääl>Wrm ni?le pahal jääl Sei,
suruttomast kulke, Siin sitt ve!kotule julki.

25.SilloinSielulwlekiiru Koffenpäald po-s pyrkimän Ettei hauensiirry Hclwemhinman-. Hera unest kauhiast, EIZ.
mast ftrutcomast, Tarm, kiini HEr,ran kyöicn, Joka elon rannannäyttä.

26. HenZellisill kurimM KiiruSl<l,nl mr/ocan, Moimallisil herä,
tn l armo awetan.- Rttuminrangachuxee myös Kiirun andasamas tyos; Kosta ijaisnden kohdenTainan ajan loppu näbdän.

27.Snrmt0!ml ei ol' häta Sairau»Synnin koffi HeitHwetä He on aina paammas; Sai<raudes sairasta, Sielu koko tuollu.na: Joilla ei ol HERr«n pelkoNlilmyös ei ol' synnist ftlko:
)o( 4 28. Paa«



Paatunut ei hätä tunne, Ennen
tuin juur helwetis, Kosta liekki lyö»
pi umben; Siiloin wirrois ijaisis
Huuta Isä Abral>am; Pisarata
wttlä waan Kaikel ahkcrudcl ker»
jän, Muun kaikk toiwon ijät särjen.

29. Muna HERra pelkäwäiset,
Sairmlden kipinäsi Ijäisyden kaik»
kinaiset Mkenlähänrupeläst; Kuol-
ion hetki läsnä on, Joka päiwK
kiloleinaan Kuolewaineu «nnäctäpi,
Sairaus wlel tvgö repi.

za. Kuolion hetken Sielu muista
Kalllr ia myös kamalar, Joka y«
limengin luista Särke kowar tuo»
kamar: Si«lu siis kyll tarwitze
Wirwoitust, joll' riemuitze Tästä
furkeudeft päqgä, Ei tätz luonnon
woima kesta.

zi. -HERran huomion angarim»
mau Etens otta tutkita, Jos on
fyndi Sillun wimman, Etzi et sais
sowitta Tilin tekemisens, täs Wie-
lä surkias elämäs Ettei duomios
Sielu naandyis Ia kaikk itkur ijät
käändyis.

32. Hurffat elämähän ku!?« Ms-
nostes kuolluista, Wääräc duomw
ulsssulke: Raamattu sen todista.
Etzi usso itzNles, Ustöl, udes elämäs
Niin sä lunastuxen löydät lEsu<
res, ja armon täydcn.

33» Jota fyndins ander saanut Ar-
mosi ombi lEsupes, Se myös syn-

lNst



nist ombi laannut,
ties:-Ruumin vlösnsnsemutz, Sill
on jallensclo
Pyhä Hengl sill on pesti.

34. Täfä clämasä klllke
pyhän, kans Walon elamästäns
julki Anda meille köhdastans: py»
hain sturakunnasa,, Se- myös ai»
na kukoista; Rakkaudes owat wel»
jet, Walttawät ain synnin jäljen

35. Tämä Wirsi opettapi Sinul
Uikontappalet Hywän pahast «roit<
tapi, "Neuwo oikian uffon tiet»
lEsus finu walaiston Kunnia HS-

nel solttakon Syvämesiins joka
Sielu, Kuin tas karuasymn nielu.

Wä



Wähäistkn Lasten
Rukous Wirsj,
Samana Wuonna MiM

bänä kirjoitettu.

Weis. kuin: kirjoitta on minul miet, ?c^

W V.I.
armost aunakon Minu

köyhä lasta, Taiwan tielle
saanakon Turhasi elämästä; I?m,
märryren walaiffon, Tahran tai»
wunakon, Tundoni puhdistakon,
Muiston wiriltäkönl

2. Nöyrax t« mun sydämen Ra<
kas Wapahtaja, Aina armo etzi»
man, Jota olen waja, Luondoni
turlmlures; Syndi sydand' kiusa,
Nuorna jo las elamas, Sydämes,
ja suufa.j

3. Silmis, korwis, jäsenis Kai-
kis himo sytty, Isommis ja pienem,
mis Turmellus se kylty. HERran
Hengi hallilon Sydämen ja mie-
len, Jäsenen kaikl wallitkon, Lijoi«
tengin kielen!

4. Armon aika kafis 01,, JEft»
armo laina; Sinun haawas Kauto'
kon Sydämeni aina, Nöyräf j^



Rarmvaiser: Snnnit ander anua:
lEsu te Ustowaisex, tyM
kanna.

?. H'"!gMinen lij?utus Sytyt sy-
dämin hm, Armon henge, waiw»
t',!s Pilrannuxen tiehen: Pahennu,
f! st war,ele, Ilki juonist estä, Sie>
luu, ruumin suojele, Kaikcsi pahast
päästä.

6. Hywät halut hengesä Sytyt
sndämmeeni, Oi?ial tielle käydesä;
Parannuren ääni Anna kuulu kor.
wisan HENran sanast aina: Ama
kaikist waiwoiHam Wiisaut nieill'
laina.

7. Il«n armo fydämims Aina
läsnä olkon: Puhdist werel,
iäs, Waldakundas tulkon, -Hen,
Zen hallicuxcsa Minun <ydämme<
hen, Elämäsä uffosa, Tygön lEsulähen'.

8. Hartat alinomaiset Huokau»xer laina, Turhap te kaiowaisec
Mielesäui aina: Taiwalliss halanian
lEsu rakas auta, Armon perän
palaman Sinun Pimas kautta.

9. I?hdist?ren Rukous Lastenwälil laina, lol' on Hengen wai«
kut's Armon ajas aina: Kn Ni-
mi lEstiren Suusam aina'soikon,
Svdälnm.s ja mielesäm Hywän ha»
lun woikon!

10. Kallis Vapahtajamme, Jo»ka Lajna olit, Joudu, tul' jo au»
xemme! Ilman syytä kuolit Ristii,

Puu»



Pltlchz MstaM) M,Msi
meitä kädHätn Bmm kuollos

kautta.
i,. Rakkaudcs, ICsu Chrlsi, Tv-

Wnäm an' koista,Woon sMtä wis<
M Lmllot poista: R«uliab
suttil lEsu lain' HERran tahto
tchda, Hengen hywäl mickl
Waldakllndas nähdä.

72. Sinuun Sieluin sydamme)
Naldakundas waios! Siuna »nääl
B ma!wlM,SiunauM jalos! Siu«
na, siuna wanhlmmat! Orwo-läpsii
ama'! Ifo!Mnat ja pienimmät, SM
Na Piinas kMtta!

1,3. Mmmainen ylistys Imnalak
oi!» olkonl HERtan kunnian julr
stus Lisätyxi tuikon! Kiitos ?unni<!
IMe Olkon alat aina! poM

pyhälle HeNZMe! lEsu at»
mos laina!


