
Nuhaisten Lasten,

Ia myös muitten Lasten
Nöyryteen käändywaisten ja halullisten

Sieluin

Opetus - Wirsi,
Kolmen

Uston - Kappalden ylitse Catechismuxesa,

Kysymysten ja Wastausten kansia.

TURUSA, 1829.
Prändätty I« Frenckellin ja pojan tykönä.



Weisatan kuin: Ray nyt Sielun kaikel mielel, «.

minun ombi luonut? Isä Jumal kaikki
loi (''); Mitä lusmises »null' suonut? Sielun
ruumin hän sull toi: Mitä roarten annoi ne?
iuojan kunniax, tiedä se, Sentä'n ne myös plös,
pitä, Siis sä mahdat Herra kiittä.

2. Mitkä orvat sielun lahjat?
ja tahto myös, myös omantunnon ohjat,
Muisto autta mones työs. Mick' on ruumin
jäsenet? Silmät, korrvat, pienimmät, Kallit lah.
jat kuiteng liene, Joka oikein täyttä tienne.

3. Näitten seas kieli kallis, Rädct, jalat,
suuremmist, Kaikk ne jäsenet sull aldis Owat Her.
ran luomisesi: Vmmärrpxcs watista, Tahtoo an.
na taiwutta, Omatundos anna herät Muista ko»
wan kuollon erät.

4. Sitt sä ruumis jäsenillä Et myös enä
syndi tee, Silmil näet, ja korrvaisiilla Kuulet,
mik' on oikia tie: Rieles käandy. Jumalat
stämän lakkamat, Kelwottomist puheist käännyt,
Jumalisiin jällenS wäännyt.

ö. Rätes waarist kaluist kaikist Kiirun pe«
räst puhdistat: Hywin tehdä kaikis paikois Woi'
mas jalken tiirutat; lalkas juonet haikiall Kadut
mielell waikiall; Että juosta taiwan tietä Nain sä
mahdat itses rieta.

6. Ruka näitä plöspitä? Sen myös tele
Jumala, Hän kuin ensin annoi niitä Ne myös
aina wahwista. Milla rvälikappalell? Ruwall,
juomat, waattehell, SuojelluMaiwanjaloll: Hän«dä rukoil uston halull. '

o Luominen tygöluetan Isälle Jumalalle, niinkuin se «n»
simmainen Jumalan yywä teko; luitengin on koko Pyh"
Kolminaisus, Isa, Poika ja Pyhä Hengi, Luomisen lyön
toimittanut.



7. Mingatähden Herra näitä Teke muwll
spndisell? Älwöö turwas misan heitä Oman tur«
han ansion pääll: Sulasi armosi Jumala Sinu
niisä armahta, Sentän pyydä Herra palwell Ke<
wäl, suwel, syxyl, talwsl.

8. Ruk' on minun lunastanut? flEsus,
Jumala ja mies: Misi' han muu on niapah,
tanut? Kaikest synnist, kuollon tiest. Mii hän
minun lunasti, Spnnlst, kuollosi pelasti? Py-
häll kallilla werelläus Wiattomall' kuolemallans.

9. Misa lesus ombi kuollut? Kowas
fuollos ristin pääl, Ei hän omast waiwast huollut
junasta sua pyysi wicl.- Duomion all' on andanut
Itscns, ja mvös kandanut Ristin-puun, kaikk si»
nnn tähtes. Rukoil' myös ain Hengen lähteis.

10. Ensist Vrmarhas muunnut Weren-hies
wihan all: Grjantappuraisel kruunull Kruuna-
tan sitt surkiall, RuoMla myös ruostittin; Wiih»
doin »väärin duomittin, wiist haaroa ristin
päällä Anneccin wiel wihdoin siellä.

11. Eikö näitä ajatella Sowis sinul synbiscss.
Ia sun mieles muistutella; Syndis saatti ne hänell.
Rädet, jalat Icsuxen, Läpitse lärvisietan, Reihall
kplki awettihin: Sielu raukka turrva niihin.

12. Mitä rvarcen hän mun osti Rallil
pphäll rvercllane,? Sill hän sinun ylösnosti O,
mar ijät itsellens: AuinZa omax lesuxcn Tul-
la taidaio spdamcn? Armon waldakunnas aiwan
Omar taidat tulta taiwan;

i3. Jos sä elät hänen allans Hengellises
elamäs; Niin hän synnin woiman tulla; Jos ets
elä itselles: 2lnna sinun sydämes lesuxelle eläisäs

händä pphpdelä Ia »vanhurskas elamäsä.
14. Sill sä Christuxesa kuollut Synnit, ka.

sies olet jo, Jos et siitä ole huollut; Niin se sul-
le wian tuo: Se kuin synnit kuole täs Ajallises



elämas, Se wanhurstauhes elä, Taiwan iloon jou.
tu siellä;

15. Ruka mun on pphmanpt? Pyhä Hen»
gi Pyhittä: muutoin olisit syndiis jäänyt, Niinkuin
,okainen wiel jää, Kuin ei pyhäs hengesa, Alka
uskon elämä, Rukoil Isäld Pyhä Henge Muutoin
syndi sun pois änge.

16. Millä walikappalella ppha Hengi py-
hittä? Rasten liitol selkiällä iapset uudest syn.
nyttä Milla stt wiel armon saan? Rallil sanal
Jumalan, Herran Ehtollisell wiela, Ei hän py.
hitysta kiellä.

17. Misa hän mun pphittapi? Gmastun»
nos, spdämmw, Siel hän synnist sinun repiPa-
rannuxen oikias ties: Zmmarrpxen walista Tah.
don muutta, taiwutta, omantunnon kaikki haawat
iääkityren parhan saawat.

18. Muiston uudista ja mielen, Silmät kor-
wat seliltä, Pyhiin pyheisin myös kielen SamaS
armos saälyttä: Radet warjele pahasi, Jalat syn-
di seuramast: Jok' ei näin ol' pyhitetty Se on
synniS upotettu.

19. Milla tawall pphitpxen herran hengi
waikutta? Ensist armon liikutuxm Anda Herra
Jumala, Rutsu suckian syndisen, Parannuxeen
käändymän. Eläwäisen uskoon saatta, Synnin duo»
mion, wallan laatta.

2c>. Synnit kaikki andex anda Edes Armon-
istuimen, Walittuiden joukkoon kanda Koko tygö
lesuxen: Synnin wallan murenda, Sydämen
myös uudista: Hengelliset lahjat laina, Jotka
synnin alaspaina.

2,. Mitkä omat hengen lahjat? Armo,
plswalistus Armon tvoima, tunnon ohjat, Hen»
geUinen kuritus: Nöprps ,« mpZg siweps, lu>



nialisus, hil/aisus, Uffo Herran Sanaa halaa,
Rukouxis spdän pala.

22. Rauha, ilo lesurcsa, Rakkaustin pa-
laroa Uuden ihmisen myös wesa, Hengen armos
laswawa, Uusi L.uondo lesures, Hengellises elä-
mäs, Halus hartas näitten jälken. Ei täs Sielu
kuole nälkän.

23. Misä tämä armo loptp? Suloisesa
lesures. Mikä tämän armon napciä? Herransana uston ties. Mill tai armo temmacan Sp-
dämmchen palaman? Uston halul, rutoin ill/Her-
ran Armon waikucuxill.

24. Milla kiiru tule Sielul Tätä armo
etsimän? Kosta näke synnin nielulKuolloon itsens
pyrtiwän; Niinkuin korkian kosten pääl, Wirta
niele pahal sääl Sen kuin suruttomasi kulke, Siin
sut pelko tule julki.

25. Silloin Sielul tule kiiru Kosten paäld
pois pyrkimän Ettei hänen wenhens siirry Helmet-
tihin uvpoman; Herä unest kauhiast, Elämäsi su-
ruttomasi, Tarttu kiini Herran köyten, Joka elon
rannan näyttä.

26. Hengellislll kurituxill Kiiru Sieluil tar-
jota», Voimallisi! herätyxil Kosta armo awctan;
Ruumin rangaisiuxec mpös Kiirun anda samaS
työs; Kosta ijäisyden kohden Tämän ajan loppu
nähdän.

27. Suruttomil ei ol' hätä Sairauden hu-
minaS, Synnin kosti heitä wetä He on aina paa-
tumas; Sairaudes sairasta, Sielu koko kuolluna:
Joilla ei ol Herran pelko Niil myös ei ol syn-
nist selko:

28. Paatunut ei hätä tunne, Ennen kuin
juur helwetis, Kosta liekki lyöpi umben; Silloin
wirrois ijäisis Huuta Isä Abraham; Pisaratawet-
tä waan Kaikel tchkerudel kerjän, Muun kaikk toi»
won ijät särjen.



29. Mutta Herra pclkawaiset, Sairauden
kipinäsi Ijäisyden kaikkinaiset Näkemähän rup?
täst; Kuollon hetki läsnä on, Joka väiwä kuolc.
maan Kuolewainen ermättapi, Sairaus wiel tygö
repi.

30. Kuollon hetken Sielu muista Kallix ja
myös kamalax, Joka ytimengin luista Särke ko,
wax kuolemax: Sielu siis kyll tarwitse Wirwoi.
tust ,'oll' riemuitse Tästä surkeudeft päästä, Ei tätz
luonnon woima kesta,

3i. herran duomion angarimman Etens
otta tutkita, Jos on syndi Sielun wimman, Etsi
et sais somitta Tilin tekemisen s, täs Wielä sur?
kias elämäs Ettei duomios Sielu näänyyis Ia
kaikk itkux ijät käändyis.

32. Hurstat elämähän kulke Ylösnostcs kuol.
luista, Wäärät duomio ulossulke: Raamattu sen
todista, Etsi usto itselles, Uston uudes elämäs
Niin sa lunastuxen löyhät lesuxes, ja armon täyden.

33. Joka fyndins andex saanut Armosi om-
bi lesuxes, Se myös synnist ombi laannut, Wa,
eldaxens uskon ties: Ruumin ylösnousemus,
Sill on jällens elo uus, ilox iiankaikkisesti, Pyhä
Hengi sill on pesti.

54. Täsa elämäsa kulke Mdisipxes pphain
kans Walon elämästäns julki Anda meille kohda,
stans: pphain feurakunnasa, Se myös aina ku-
koista; Rakkaudes owat »veljet, Wälttawät ain syn«
nin jäljet.

35, Tämä Wirsi opettapi Sinul Ustonkap.
palet Hywän pahasi eroittapi, Neuwo oikian us-
kon tiet. lesus sinu walaiffon Kunnia hänel soit,
takon Sydämesäns joka Sielu, Kuin täs kartta
synnin nielu,



Vähäisten Lasten Rukous - Virsi.
Weisatan kuin: Rirjoina on minnl mieli, «.

«i v. 1.

armosi auttakon Minu köyhä lasta, Tai<
wan tielle saattako» Turhasi elämästä; 3?mmar«
rpren walaiffon, Tahton taiwuttakon, Cundoni
pichdistakon, Muiston wirittäkön!

2. Nöyrät te mun sydämen Rakas
taja, Aina armo etsimän, Jota olen waja, iuon«
doni turmeluxes; Syndi sydänd' kiusa, Nuorna
jo täs elämäs, Sydames, ja suusa.

3. Silmis, korwis, jasenis Kaikis himo syt»
W, Isommis ja pienimmis Turmellus se kytty.
Herran Hengi hallitko» Sydämen ja mielen, la-senen kaitt wallitkon, iijoitengin kielen!

4. Armon aika käsis on, lesu armo laina;
Sinun haawas hautokon Sydämeni aina, Nspräx
ja Ramwaisex: Synnit andex anna: lesu te U.
stowaisex, Armo tygön kanna.

5. Hengellinen liikutus Sytyt sydämmchen,
Armon hengen waikutus Parannuxen tiehen.' Pa,
hennuxist »varjele, Ilki juonist estä, Sielun, ruu.
min suojele, Kaikest pahasi päästä.

6. Hywät halut hengesä Sytyt syoammeeni,
Oikial tielle käydesä; Parannuxen aani Anna kuu»
lu korwisan Herran sanast aina: Auta kaikist wai»
woistam Wiisaut meill' laina.

7. Isän armo sydämmes Aina läsnä olkon:
Puhdist lesu werelläs, Waldakundas tulko, Hen.
gen hallicuresa Minun sydämmchen, Elamäsä us<
kosa Tygön lesu lähen'.
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8. Hartat alinomaiset Huokauxet laina,
Turhax te katowaiset Mielesäni aina: Taiwallisi
halaman lesn rakas auta, Armon perän palaman
Sinun Piinas kautta.

9. 3hdisipxen Rukous iasten wälil laina,
Jok' on Hengen »vaikutus Armon ajas aina: 3ri
Nimi lesuren Suusam aina soikon, Sydammes
ja mielesäm Hywan halun woikon!

10. Kallis Vapahtajamme, Joka Lasna
olit, Joudu, tul' jo auremme! Ilman syytä kuolit
Ristin Puusa edestäm: Wiallisi auta, Talut meitä
kädestäm Sinun kuollos kautta.

n. Rakkaudes lesu Christ, Tykönam an'
loista, Uffoon sytytä witzist iuulot pojes poista.
Ruuliaisutta lesu lain Herran tahto tehdä, Hen>
gen hywäl mielel ain' Waldakundas nähdä.

12. Siuna Sieluin sydammet Waldakun»
das walos! Siuna maat ja manderet, Siunauxis
jalos! Siuna siuna wanhemmat! Orwo»lapsii auta!
Isommat ja pienimmät, Siuna Piinas kautta!

i3. Plimmäinen ylistys lumalall ain olkon!
Herran kunnian julistus, lisätyxi tulkon! Kiitos
kunnia Isälle Olkon alat aina! pojall ja pphäll
Hengelle! lesu armos laina!


