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Enligt befalliiing:

l,«i/'. /i/^l/e/l.

Wcisataan kuin: Käy nyt sielun kaikell' miclell', zc.

UR uka minun ompi luonut? Isä Zumal'
kaitti loi'); Miläluomises mull'suo.

nut? Sielun, ruumin hän sull' loi: Mitä Mar-
ten annoi ne? Luojan kunnials', tiedä se, Sen<
tän ne myös ylöspitää, Siis sä mahdat Her-
raa kiiltää.

2. Mitkä omat sielun lahjat? Ymmär-
rys ja tahto myös, Sitt' myös omantunnon
ohjat, Muisto auttaa mones työs. Mitk' on
ruumiin jäsenet? Silmät, korwat, pie-
nimmät, Kalliit lahjat kuitent' liene, Zoka oikein
käyttä tienne.

3. Näitten seas kieli kallis. Kädet, jalat,
suuremmist'. Kaikk' ne jäsenet sull' altis Owat
Herran luomisesi': Ymmärrykses »valistaa,
Tahtos anna taiwuttaa, Omatunlos anna
herät', Muista kowan kuollon erät.

4. Sitt' sä ruumiis jäsenillä Et myös enä syn,
tii tee, Silmill' näet, korwaissilla Kuulet,
mik' on oikia tie: Kie les kääntyy Jumalat' Ylis-
tämään lakkaamat. Kelwollomist' puheist' käan<
nyt, Jumalisiin jällens wäännyt.

5. Käles wäärist' kaluist kaikisl' Kiirun pe,
rast' puhdistat: Hywin tehdä kaikis paikois Woi,
mas jälkeen kiirutat: Zalkas juonet haikiall'Kadut mielell' waikiall'; Että juosta laiwaan tie-tä Nain sä mahdat ilses rietä.

tykoluetan Isalle Jumalalle, niinkuin se ensimmäinen Ju-malan hywa teko; kuitenkin °n koko Pyhä Kolminaisuus, Isa, Poi-ka ia Pyhä Henki, Luomisen työn toimittanut.



6 Kuka näitä ylöspitää? Sen myös te,
kee Jumala, Hän kuin ensin annoi niitä Ne
myös aum wahwislaa. Millä wälikappaleell'?
Ruwaall, juomall', waaitehell', Suojelluksell'
aiwan jaloll': Häntä rukoil' uskon halull'.

7. Minkätähden Herra näitä Tekee mi-
null', syntisell'? Alwös lurwaas, missään heitä
Oman turhan ansion pääll': Sulast' armosi'
Jumala Sinun niisä armvhlaa, Sentään pyydä
Herraa pnlwell' Kewäll', suwell', syksyll', talwell'.

» » »

8. Kuk' on minun lunastanut? lEsus,
Jumala ja mies: Mi st' hän mun on »vapah-
tanut? Kaikest' synnist', kuollon liest'. Mill'
hän minun lunasti, Synnist', kuollost'pe«
lasli? Pyhäll' kalliilla werelläns, Wiattomall'
tuolemallans. '

9. Missä lEsus ompi kuollut? Kowas
kuollos ristin pääll', Ei hän omast' waiwast' huol-
lut Lunastaa sua pyysi wiel': Duomion all' on
antanut Ilsens, ja myös kantanut Nistin-puun,
kaikk' smun tähtes. Rukoil'myös ain hengen lähteis.

10. Ensist' Yrltitarhass' maanut Weren-
hies wihan all': Orjantappuraisell'kruunull'
Kruunataan sitt'surkiall', Ruoskilla myös ruos-
kittiin; Wiihdoin wäärin duomittiin, Wiisi
haawaa ristin päällä Anneltiin wiel' wihdoin
siellä.

li. Eikö naila ajatella Sowis smul' syntisell'.
Ia sun mieles muistutella; Syntis saatti ne hä-
nell'. Kädet, jalat lEsuksen. Läpitse lä-
wistetään, Keihäll'kylki awettihin: Sie-
lu raukka, turmaa niihin!

12. Mitä warten hän mun osti Kalliit!'
pyhäll' werellans? Sill hän sinun ylösnosti
Omaks' ijät ilsellens: Kuinka omaks' lEsuk-sen Tulla taitais sydämen? Armon malta-
kunnass' aiman Omaks' taidat lulla taiwaan;



13. Jos sä elät hänen allans Henqellises
elämäs; Niin hän synnin moiman tallaa; Jos ets
elä ilselles: Anna sinun sydämes lEsukselle eläis,
säs, Palwell häntä pyhyydessä Ia wanhurs.
koas elämässä.

14, Sill' sä Kristuksessa kuollut Synnill',
kaslees olet jo, Jos et siitä ole huollut; Niin se
sulle wian luo.- Se kuin synnill' kuolee täss' Ajal,
lisess' elämäss', Se manhurskaudess' elää, Tai,
maan iloon joulu siellä;

15. Kuka mun on pyhittänyt? Pyhä Hen,
ki pyhittää: Muutoin olisit synliis jäänyt, Niin-
kuin jokainen wiel' jää, Kuin ei pyhäs hengessä,
Ala uskon-elämää, Nukoil' Isält' Pyhää Henkee
Muutoin synti sun pois änkee.

16 Millä wälikappaleella Pyhä He n,
ki pyhittää? Kasleen-liitoll' selkiällä Lapset
uudesl' synnyttää, Millä sitt' wiel' armon
saan? Kallil' sanall' Jumalan, Herran EH.
toollisell' .vielä, Ei hän pyhitystä kiellä.

17. Missä hän mun pyhillääpi? Omas.
lunnos, sydämmes, Siel' hän synnist' sinun re.
pii Parannuksen oikias ties.- Ymmärryksen wa.
listaa, Tahlon muuttaa, taiwultaa, Omanlun,
non kaikki haamat Lääkityksen parhaan saamat.

18. Muiston uudistaa ja mielen, Silmät,
korwat selittää, Pyhiin puheisiin myös kielen
Samasarmossäälyllää; Kädet marjelee pahast',
Jalat syntii seuraamasi': Jok' ei nain ol' pyhi,
telly, Se on synnis upoteltu.

19. Millä tawall' pyhityksen Herraa
henki waikutlaa? Ensist' armon liikutuksenAntaa Herra Jumala. Kutsuu surkian syntisen
Parannukseen kääntymään. Elawäiseen uskoonsaattaa, Synnin duomion, mallan laattaa.

20. Synnit kaikki anteeks' antaa Edeös' Ar.mon-lsluimen. Walilluiden joukkoon kantaa Kokoolyg" lEsuksen: Synnin mallan murentaa, Syda.



men myös uudistaa: Hengelliset lahjat lainaa,
Jotka synnin alaspainaa.

21. Mitkä owat hengen lahjat? Armo,
»löswalislus Armon woima, tunnon ohjat,
Hengellinen kuritus: Nöyryys ja myös fi,
weyö, Jumalisuus, biljaisuus, Usko, Her,
ran Sanaa halaa, Rukouksis' sydän palaa.

22 Nauha, ilo lEsuksesa. Nakkauskin
palama, Uuden ihmisen myös wesa. Hengen ar<
mos kaswawa, Uusi Luonto lEsukses. Hcn,
qellises elämäs, Halus harlaas, näitten jälkeen,
Ei läss' sielu kuole nälkään.

23. Missä tämä armo löytyy? Suloises,sa lEsukses. Mikä tämän armon näyttää?
Herran sana uskon ties. Mill' tai armo te m.
malaan Sydämehen palamaan? Uskon ha.
lull', rukouksill', Herran Armon waikulutsill'.

24. Millä kiiru tulee sielul' Tätä ar.
mo etsimän? Koska näkee synnin nielul' Kuol-
ioon ilsens pyrkiwän; Niinkuin korkian kosken
pääl', Wirla nielee pahal' sääl' Sen kuin surut,
tomast' kulkee, Siin silt' p:lko tule julki.

25. Silloin sielul' tulee fiiru Kosken päält'
pois pyrkimään. Eltei hänen wenheens siirry Hel.
wcllihin uppomoan: Herää unest' kauhiast', Elä.
mäst' suruttomasi', Tartlu kiini Herran köyteen,
Joka elon rannan näyttää.

26. Hengellisill'kurituksill' Kiiru sieluil'
tarjotaan, Woimallisill' herälyfsill' Koska armo
awetaan; Ruumiin rangaistukset myös Kii.
ruun antaa samas työs; Koska ijäisyyden kohdenTämän ajan loppu nähdän

27. Surutlomill' ei ol' hälää Sairauden Hu,
minas, Synnin koski heitä welää He on aina
paalumas; Sairaudes sairastaa, Sielu koko kuol-
tuna: Joilla ei ol' Herran pelko Niil' myös ei
ol' synnist' selko:

28. Paatunut ei hätää tunne, Ennen kuin
jaur' helwelis, Koska lietti lyöpi umpeen; Sil-



loin wirrois ijaifis Huutaa: Isä Abraham; Pi-
sarata mettä maan Kaikel' ahkeruudell' kerjään,
Muun kaikt" loimon ijät' särjen,

29. Multa Herraa pclkäämäiset. Sairauden
kipinäsi'. Ijäisyyden kaikkinaiset Näkemähän ru-
pee täst'; Kuolion helli läsnä on, Joka päiwä
kuolemaan Kuolewainen ennältääpi, Sairaus miel'
lylö repii.

30. Kuollen hetki, sielu, muista Kalliiks' ja
myös kamalaks', Joka nlimenfin luista Särkee
kowaks kuolemass'.- Sielu siis kyll larwilsee Wir-
woitust' joll' riemuitsee Tästä surkeudest' päästä,
Ei täss' luonnon woima kestä,

31. Herran duo mi on ankarimman Eteens
oltaa tulkita, Jos ei synti sielun wimman, Elsi
ett' sais sowiltaa Tilin lekemisens. täss' Wielä
surkiass' elämäs, Ellei duomios sielu näänlyis
Ia kaikk' ittuks' ijät' käänlyis.

32 Hurskaat elämähän kulkee Wösnostes
luisla, Wäärät duomio ulossulkee: Raamattu sen
todistaa. Elsi usko itselles, Uskon uudes elämäs
Niin sa lunastuksen löydät lesukses, ja armon
täyden.

33. Joka synlins anleeks' saanut Armost' om«
pi lEsukses, >?e myös synnist' ompi laannut,
Waeltaaksens' uskon ties': Nuumin ylösnouse-
mus, Sill' on jällens' elo uus, Iloks' ijankaikki-
sesli. Pyhä Henki sill' on pesti.

34. Tässä elämässä kulkee Yh distykses Py-
häin k a ns', Walon elämästäns'julki Antaa meil-
le kohdastans'.- Pyhäin seurakunnassa, Se
myös aina kukoistaa; Ncckkaudes omat weljet,
Wälltäwät ain synnin jäljet.

35. Tämä wirsi opellaapi Sinull' Uskonkap-
paleet, Hywän pahasi' eroiltaapi, Neuwoo oikian
uskon tiet. lesus sinun walaiskoon, Kunnia hä,
nell' soittakoon Sydämesäns joka sielu, Kuin täss'karttaa synnin nieluu.



Vahaisten lasten

Rukous - wirsi.

Weisataan kuin: Kirjoittaa on minul' mieli, ,l.

0> v. 1.
armost' auttakoon Mua köyhää lasta,

Taiwaan tielle saattakoon Turhasi' elämästä;
ymmärryksen walaiskoon, Tahton taiwulta,
koon. Tuntoni puhdistakoon, Muiston »virit-
täköön!

2. Nöyräks' tee mun sydämen, Rakas Vapah-
taja, Aina armoo etsimään, Zola olen maja, !>2uon«
loni turmelukses; Synti sydänt' kiusaa, Nuorna
jo täss' elämäs, ja suussa.

3. Silmis, korwis, jäsenis Kaikis himo syt-
tyy, Isommis ja pienimmis Turmellus se kytlyy.
Herran Henki vallitkoon Sydämen ja mielen,
Jäsenen' kaikk' wallitkoon, Lijoilenkin kielen!

4. Armon aika käsis on. lesu armoo lainaa!
Sinun haawas hautokon Sydämeni aina, Nöy«
räks', katumaiseksi: Synnit anleeks' anna:
lesu te uskowaiseks', Armo tygön kanna.

Z. Hengellinen liikutus Sylyt' sydämehen, Ar-
mon hengen waikutus Parannuksen tietien: Pa-
hennuksist' warjele, Zlki juonisi' estä, Sielun,
ruumin suojele, Kcnkest' pahasi' päästä.



6. Hywäl halut hengessä Sylyt' sydämeeni,
Oifial' tielle käydessä; Parannuljen ääni Anna
kuulu korwisan Herran sanasl' aina: Aula lai-
kisl' waiwvislnm', Wiisaul meill' lainaa.

?. Isän armo sydämes Aina läsnä olkon:
Puhdisl' Ie su werelläs, Waltakuntas tulkoon,
Hengen hallituksessa Minun sydämehen, Elä.-
wässa uskossa Tygön lesu lähen'.

«. Hartaat alinomaiset Huokaukset lal.
naa, Turhaks le latomaiset Mielessäni aina:
Taiwaallisi halamaan Zesu rakas auta, Armon
perään palamaan Sinun piinas kautta.

9. Yhdistyksen Nukous Lasten wälil' lai-
naa, Jok' on Hengen waikulus Armon ajas ai-
na- Llksi 3i imi" IEsu kse n Suusamm' aina
soikoon, Sydämes ja mielessämm' Hymän halun
woikoon!

ia. Kallis Wapahlajamme, Joka La sna olit,
Joudu, tul' jo auksemme! Ilman syytä kuolit
Nislin-puussa edestämm'.- Wiallisi outa, Talul'
meitä tädeslämm' Sinun luollos kautta.

,l. Na kk aude s, lEsu Krisl', Tykönamm'
an' loistaa. Uskoon sytytä wissist' Luulot poijes
poista. Kuuliaisuutta, lEsu,, lain Herran
tahtoo tehdä, Hengen hywäll' mielell' ain' Wal,
takuntas nähdä.

12. Siunaa sieluin sydämet Waltakuntas wa.
los! Siunaa maat ja mantereet, Siunauksis' ja,
los! Siunaa, siunaa wanhemmat! Orwo läpsii
auta! Isommat j.a pienimmät, Siunaa piinas
kautta!

13. Alimmainen ylistys lumalall' am' olkoon,
Herran kunnian julistus Lisätyksi tulkoon! Kii.
<os, kunnia Isälle Olkon alat' aina! Pojall'
ja Pnhall' Hengelle! lEsu armos laina!


