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Weisatan cuin: Käy

nyt

sielun, kaikell mielell,

le.

onftmundlmut, Harvusoitons päät-

sänm, Welielt ääni langendunut. Isän
maalle kerinyt. Sielu ylös otettu, Herrald

kunniat krunattu, Isän Abrahamin sylis,
hywis.
Rummb
yri
o!
2. Hän
harwuist nijstä, Joista lEsus todista,
iotka
Aun.at,
murhctt öitä Cielustans jur todesta,
waiwainen, Oli joka aikanen, Joka
Henges
Cu hän
Isulst halaei, H.mcst Sielun elon imi.
z, S'tä han aln ahkeroltzi, Olla Morsian Christutygö meneen lExen,
Wcrel,
puheli, Chriansioji
rmoili,
juren,Nackaudest
näytti
heille.
sti wclnl, S>sarilie, eroituxcn
4. Sa>io,: ej sijn k,'l'ä ole, Waicka HENran
Hengi teit, Likuttapi täydcU tod 11, 101 l hän lahto taiwan,tiell, Kolkuttaja heratta, Simmst ulos wedättä,
Sielun päälle tcke työtä, Monda aika päiwää yötä.
wiel uffoo ole, loU ols IMls käsi5 Wan ei
tct, kossei ansio kali»' tule, loli on Isä lepytet, Johon
taldam turwam, Jos wiel syndi kauhista, Tarwitan
täs' wm. puhdas, longa wuodatt lEzus rakas.
):(2
6. E«

sm

6. Ei han tahlon muusta mitan) TiAä kuin itz
ICmrest,, longa wastan otta pitä Sielun jos han
tdslsest, Osalliser ansiost Tahto tulla, Tygö juost,
Wapahtajan hawain sisall, Sijt un mlrli suosio Isäll.
7- Tämän tähden tietä aina ttchdoi tuttawildanla,
Kosell heiluu weli waina, Huones olles kansansa) Ongo Sielu-elämän, lEsuxesa totowän, Löynyt hänen

ftawoisansa, Synnin tunnos ollesansa
8. Mntm Harmat herätetyt, Tais händ oikein
tma, Waick he tuunos enncketyt.. Olit HERran
gxmofta, Joka hälle kipua Sielun jairaut surua.
Hengen ahdistusta aiwan Saatti wuotell alle waiwan.
Ett han ussalda ma, Kuuli kuriaa kujkutust. Ei
Ke tienvt kijttä HERraa. Eikä weren puhdistust,
Ustos wanet tuta wiell, Waick he synnin tunnon
liell,Usw ajat olit ollet, Ei w!es'oikial tielle tullet.
ic>. Won elämähän uteen, Kuin on lEsus ilmeisest,
longa Sielu tunde tuten, Jos han yxiwakaisest, E'

was-

sa-

lamas ja Cuolemas. Rivpu Wapahtajasans, Kijni
nan lupauris, Ia ei oudois ilmoituris.
n. Näitä wastan hancll aina. Oli oikia kampaus,
Joit hän tahdoi alas paina Ett hä!l Hengen walkeus,
01l koht jo mwwdest, HERra andoi armoisest, Enjin symnn synnix tltta, Ia sitt uston eloo uutta.

»2.
kautta hcin sitt aina.Kallist arwamatoiw
da.HENmn Sanall siunatulla rukoures ahkerasi Sieluansa kehotte!. Muita muöffin warottel, ettei makais

wartwisansa, Cuollun epcwssosansa.

lz. Taman tähden wisnst aina, Itziänsi koetlel,
nn teoll oli waina Sisällisest t,!t?istell, Sieluns

Ti-

asiaa

ratzell, Gydämmesäns aatteli, Jos on ystäwudes HErran,
kuin kuoli kerran.
'4- N'in ol Christi weli waina, Köyhä omis silmiin, epanston synnix aina Näki,
tunsi hengesa: lunastupen edestä
lEsust sydamestänsä, Kijlti, yllst, kunnioi.
11, S?',l kaut pachan osan woitti.
is. Ei

is.

E» hän ikän

itziänsa

pitan mitan olewan, Mutta

Itzens tuns ja Jumalan, se häll
asia walittu, lEsus Ristinnaulittu, Oli sydämes ja
suusa, Ei 01l haluu miftm muusa.
16. Ymmärryxell oikialla, Neuwoi Kansa Christityit,
hengen köyhydesä,

Maan ei

opil korkialia, lost on moni pyörtynyt, ei
puolell oikiall, Eikä myöstän roasemmal, Mutta
oikial kastus tiellä waels lEsuxesa tääll/l.
i". Se ol' hänen tumwstuxens Christus Nistinnau,

hän

töisa jutteluxens. Ei hän sihen sutmnu,
hedelmittcns kans, Kukojst joukos ollesans, e,
ystawille,
sitnerkix
Tutuit tundemattomille.
18. Nackaudell kohta is kaicki sisäll ulkon ollesa, josta
mielisuosion ratki löysit muut hand wastahan, Waicka
littu, Teis

ja

Hywain

Hall myös monda muut Oli mailmas pilcka suut,
Wan ei totell nisiä mitän, Tyl)Ml'in edest rukoili sitä:
19. Että HERra heitä käänäis, Warän tiensäi exy,
xist, Armon ajas lygöns wäänäis, Waiwoift ijancaicki,
sist' Nitä jotka kiukuisest HENraa wastan hirmuisesi,
Teke syndi synnin päälle. Eikä kostan tunn nijt täällä.
2c> Ettei
ole oikia makuu, lEsuresta käsittän
Mutta oman hurssaun hakuu, Siin on itzens wäsyttan,
Ei 01l woima sotia, Epaussoo wastusta sijn on nijn kijn
istutettu; Issus on pois kadotcttu,
21. Joka hänen tykönänsä luisti. Ia ei wakan all
nijnkuin walo kyntilasä, Tälle pimial mailmall, josta
harwat warin ott,waick hai-, monda kerta tott, epäuskos unduneille asian selit oikein heille.
kans
22. Rukoil kaickein säälyin edest,
Dwtningim, Että HENra kaikesi hädast alttaisj Esswallankin, Kolminaisuun nimchen, Andoi halduun lEsuren, Eta hän am armollansa walaisis heit kunniallansa.
2z. Sama!! tawall sarnaitten, Muista heitä mmbella

rucouxell HERra>» kateen

pani täydell

halulla. Että

he M rawin.noll. Kuin he saka karitzoill, itze ensin
kituri Tulis, muut sill rawitun.
24

ruo,

Ei hän näistä toimituxist, Pyha-arckio-päiwinä

pallweluxist, Nostes lewoll. mennesä,
yöst, päiwällätin lahti työst, Riensi
puoli
Herltesä
Nijnkuin Daniel ylistämän.
kiittämähan,
HMma
26. Näin nyt seilaht miehen juoxu, Paiw' on

lakan

HERran

tnn ehtVlle Sielu lEsuxehen suostui, Pääsi HERras
lewo!!?, Joka hänen palweljans, Lassi rauhaan ilon

cans, lälcen tämän waelluxen. Otti Taiwas

luxeei?.
27

Howästi

nyt

palwe,

caicki tyyni. litan minä eloni, ajat-

li"et päiwat yöni, 110 hetket, Ristini, Sis'lliset ulkoi,
set', elämäni aitasset, kuin mä kannoin kalckn aikoin, jo
nyt täisen pyhin paickoin.
28. Hywäjr koko mailma suuri, Myöstin Turku, Suomcn maa, lolKtz parannust tee juuri, nijn on loppu s
o>>.'wa, Sodomiteritten cans ja Gomorran cohdastans,
Tlilikiwen tuima tuskaa HERran wihan liecki puusta.
29, Hywäft ulkokullatutkin, Itzen pahoin pettäjät,
käwit ioukl>s niinkuin mumkin,Kastyn ylitz kamat, Jotka wieraan tyhmän kans, Syöstön ulos kokonans, kuin
ori waatttoinen, Häihin mmi kelwotoinen.
se zc>,
sydämestänne
Hywästi myös j>'Mt tekin,
lnwkat,
tahdot
tielkin
ostawäxetme
autuun
lElust
todcst
pääll
ustolli,
rukollkat,
Lunastajat
korkiqt,
ja
Pitäkät
kat

<est, Wissist

autta

armollisesi.

zi Hywost weljen Sisareni, Harwat usson Lap,
set te, walitut mun rackabani jotka woimcm maistatte tu!ewa!'est elämäsi, Mutt ei caick n? tiedä last,
puhumista, Waan ei jölken seuramista.
loill on
z2Christures mi kilwotellut kijstas wuiton ennättän,
Tuchudes en wilwotellut, Mutta olen käiMn, Usson
elon autuden, Pitän' sanan totuden silla ahtall kaidall
tiellä, lost on vakkan suuri siellä.
25. Näisä kaickein kauneim»la, HlMs pyhis awuisa
weljem

welfem kuin nvt siunatusa

yaudas maka lewosa, hariolteli aikanans, Koristeli Sieluans, lost sitt wel»ex

Taiwaas idanalle.
,atti kaW, omaisenS ja muutI> hän
kin myös, ??slMnfa kijltä ratki.. Kuin händ nenwoi
joka ties, He lle totut sano naan, nsiolst waar»' ottamaanSielun "uudesta alat jot he Taiwsss nautit saawat.
felpals
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Nyt mä w:e!'i wi me sexi, Sydämmest teill
toiwotan, W lallpias
lEsns iakön ooettan,
Pyhä Hengi s-<'r'akon, T ia wons aiin
27.

Että kaick ols mahdolliset, Autuaxe
Weisalan

n,in(

Ihminen

osalliset.

jong Jumal loi, i«.

me kuin jällen iäim Hanesi, ,ok
Meni kaiken mailm.n tiet,
E)N3V< Nautit iloo päiwäiset.
2 Mu« ws me w pojes täld> Kuhut ols Kuin liuckald jäld, Kus nytt asund paickamme. Mitä
kulidomme.
z. ' hminey tas erämaal, hän on kahden HENran
«11. Molemmat hand tvmiwm, Palwelluxeens tahtowat.
peri täst,
4, Toinen taicka toinen ncist. Sinun
tzi sijn arwoos kojot.?, Olleh kuka ikana.
s. Sillä kahteen kohden tacld, Kuollan mailman pimjäld yöld. Silmäin ki/ni painaes autuus saadan

ah

nyttedes am,

sanoo

helwett myös.
6. Sillä monda surntomd, Autuudestans murhetoind,
ajattele raucka niin, Kuin mun kuolo otta k m.
7. Saama sittek katua, Saarna miebell sanoa, mi,
tä olisin tehny waick, Hän ne andex andaa kaick.
8. Mutta kuulO sinä nyt, Epaustos pimenyt, tiedä
se, ei kuolesa moni ol sijn woimasa.
v-Am

saa

Hni on pois otettu. Suu ja Kieli lukittu Ej
saniya.
edes
Oho surkia asia.
ia. Ett ols palfo puhumisi, Sielun hawoist rakningeist, Synnin welka kiriasta, Täytet tunnon soimusta.
ii. Nyt
täsa tule paÄ, lotas pelkaisit nijn tääl,
9.

se

loras olsit paenut, Rahasummat andanut.
12.

Ei aut enä ensingan, Eik myus tule semmenHelwelt teurans perimä.
Seurakunnan kokous, ei woi

Zan, ybtan wälikeräjän,
13. Ei aut esirucous,

14-

sua wahwista, HERran wiha kauhista.
Ei olz apua samasta, Turhasi elämäkerrasta,

is

Ei

Papp

Alistuxesi

sen kaut
,6.

tu,

sua

Hautaus rahasi wärästa.

mailman kitos

aut,

koff

ei

HERra

tull

Kmmiuitecuxi Mummukin pahendu sitt wiel.
Mutt sä lEsu siunattu, Meildä kowin waiwctt-

aina

mast.

ylpiästa,

haman Hautaan asi,

Warjel pahasi kuole,

17 Rackain HENra lEsuxem, Nvyryt ylpiat sydamem. Malmisi mcita majaxes, HENm lEsu.
itzclles.

