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lnprimatul-

'lt,. Kot:s

Ensixi, Opettajan Rukous Wirsi,
Wtisttan mintuin: O! Klinga ihanat. ,c.

li. V.

Herra Jumala/ kuin olet minua,
I 1 andamtt tulla taxi, Sun. Seum-

tundas päari, Laillisell kutzumu'
xctt, js t.orkiall suostumuxell.

2 P.
Koff olet walinnut, mun heikon tarin-

m-r, painlener heille pannut, johon he ba-
lnn saannut olit juurl hartahasti ja yli-
nnelisesti.

3- v.
SMen mnös annoit tnll', Ett Keidan

buutons k:lu!' GUSTAWUS Kunin»
gamme ja M Isan maamme, kuin an-
dol wahwiswxcns, ett jouduin wartiaxes.

4. v.
Nyt anna hartaus, ja Henges woima

uus, koffas enänsit työtä, Ho mun myös
armo löyta, nijn täalla laumaas taita, ett
Henges iloit taita.

Ah! HERra ZEsu Christ, Ylin ja pa»
ras ih, Sa olet hywä Paimen, aut et.



tän tulen toimeen, W uudes wtras py»
has, Opis ja mieles noyräs.

(~ v.
Rohwaise sydammen, ja muistut inie»

lehen mitä mun tule pubu; pane ik sn»
nat suuhun, etten mielin heille Saar»
nais, eng synnin teille

7- v.
Laskis heit menemään: aut lEsu

dymaan, walmista sydalnet lm-
wäl maari, ett pyhän sanas siemen, heiskaswais HERran nimeen.

Ovet istuttamaan, ja kasta,
maan, ih ILsu kastvo laina, niinkuin
Lydian aina, Svdanden, owi awa, Sl)»
tyt lieckis, ett pala.

9. v.
Sun Henges tuli se, joka heit walaise,

ne pimmtkin louckaat, ett rukoilla ja
huokar taidaisit sydammestans, ett lE<sus saarllamieMns.

10. v.
Nyt myös kuin ennengin, enämmln'

semlucngm Ihellcns Tekis, niin
walitnxi, kuin Pawalln jm pyhun, wal'
mixi työhöön hywaan.

11. V.
Ei nhtan Saatya, Ms mailmas löywä

taida niin waarallista, eik yhttm wirkaajot satams se häjy, niin hirnmi-stfti wazy. 12. v.



12. v.'
Kuin tätä Hengellist, jong kautta IGsus itz, päästä sen paban paulolst, Snm

dei« siteist jn waiwoist, kost Hen»gens woimal, sangit lasketan irrall.
13-v.Aut ensin muistutan, itzeni opetan,' ett

taidan muita tanda Sun tygös neuwo
anda, tuleman kaidan tielle, jong olet
säättän meille.

14. v
Rukoilen lEsuren, ah! tule neuworen

tas! Paimen wirasani, ett laumas kaite»
sani olisin kaikill walox ja estmerttx jalox.

15. v.
TäS tvös, mm terweytta

myös, woimia walwoxent, ja ajatellaxe»
ni niin hartast pyhää sanaa, ett sinuttkelpais saarna.

16. v.
Anna myös onne min, ett pyhäin lyh.

Min, Saisin' kootuxi monda, ett kokoSeurakunda tulisi pchitetyx, Hengesä yh>
dtftetyx.

17- v
Est' ettei hekuma, se mytty tappawa,ne willityxet monet, rickaus, kckck muut

pnet, turmelis molembita,! lambait ja
patmenita.

-

Sun, pyM satellas/ kastele armot.
las,



las, O! Taiwallinen Isä,Seurakundaas,
ja lisä autuax tulewaifl Sun päalles usikowaisi.

19. v.
Aut etten laimin lois, mitän mun-

wirkan töis', en g suuttuis paiwill öillä,
waick nakyis raffax kyllä, mun toimitu-xen kallis, Suo ain mun olla walmis.

20. V.
Ah! auta lEsnpen, ett petost karttelen,

Suo kaikis Saarnoisani ja myöstin pu>
heisiini, Sieluni wapahdaisin, totuden sa»no saisin.

Aut lEsu itze tnös,'ett sinun kauttas
myös, syndeinsä tundewaissi, niit armoo
hemwäisi, taivaisin oikiall tawatt, ainneuwo tielle kaidall.

22. v.
Ett ussoou tulisit, ja siinä pysyisit, St«nnsa lEsu kiini, Se olis ilo työni, ett

näkisin ns tod?st, uffos syndywan uudest.
-. 2;. v.

Ettl tmwan Sulemis, Sim mndes knu-
pungis, Saisimme kiitta kaicki, Paimenja' lambaat ratki, Kolminailutta Pyhä,
kmn ijäisest on hywa.



Toinen Wtrsi.
Seurakunnan suosiollisesi heidän Opetta-
jansa wastanottamisesta.

Weisatan niinkuin: Pyhä Hengi sydämmelle:
I. v.

Mll sinä siunatt, Nimeen HER-ran Jumalan joka waiwan päälles
otat, Hengen woimas kaihelnan, mei.

dan Seurakundaham, Laupias Isa lu-
malam, wahwtst Sanas palweljata/ wa»
lais umtä tuulewita..

2. V<
Ett me niitull wiherjätte, taivalsimme

tulla wieli, ussoon Sielun elämälle, pa>
lajata oikiall tiell, HERra lEsu
ta Paimenes kautt kirwota, kysymään
häld ojennusta harhald tleldä palausta.

3. v
Ettei suru'sydämmellä, huckaan huu»

dais edesäm, jota olis raffas kyllä yl>
dell oikiall paimenell nähdä ettei eläisam,
hedelmata tykönam, näy maasa tangiasil
sydammesäm surtiasa.

4. v.
Nyt sentahden HERra lEsu, saatasanas tcklöik, Oma hurskaus pois riisu,

te meit sieluus kipiöix, ett se armo ta»
pahduis, kaikis meisa kuiwis puis, Ett me
tulifim elawixt Hedelmita tetewixi.



5. v.
HERra älä laffe wielä, kirwest pui.

den juurelle, mutta murhan Enqell kiel.
lä, ettei wihas tulelle hackais kuiwi o»
ria, Mm. alamaisia, jotka härsyttele si«nu: lEsu auta syndist minu.

6. v.
Kolota wiel yxi wuosi, pahanelW

kmya tääll, wahwist paimenes ett woisi,
lnödä sanall tundoin pääll, jotk on Sinllnhyljännet, kawaluteens luottanet, lnoni lä«
hes Christityxi on tull, waan ei uffowiri.

7. v.
PuhullEsu hywä Paimen, kansia a-la-paimeues, että hän työs tekis toimeen,

wyötä hänen rupehens, Sinun Pyhätt
Hengelläs, Smmll, ansioll, werelläs,tul
itz lEsu puhumahan, kost'hän mene saar»naulahan.

8. v.
Ett hän svdammestäns halais,. tehdä

tM)s jälkehen, ettet sinä handa surmais,
jost sitt tulis häpehen heidän kaikkein e«
desans, jotka ohitzkaydesäns, Pyhi Sanoi
käandelewat, HERran teitä waändelewät.

v.
OERra lEsu woinmllinen, te handwahwar Kaupungir, Ett hän sull' on mah>

dollinen, pyhiin töihin Kumpani,, pane
rauta patsaxi wghwist wasti muunxi,ioko

maa»



maasa niitä wastan, jotka HERran» sa«na lasta.
10. V.

Anna HTRra Pappis soti, Henges
ja suus miekalla, wihollisi wastan otti,
tällä sodan ole hänen kanssansa,,
ett hän woitais woimasa karlmt monet,
jalopeurat, Helwetin ne witti-koirat.

il. v.
HERra jhe Lakis kautta/tundoin pääl«

le tolkutta, Anna sim Henges autta, ett
he saifit iloita; ann' jo, tasa ajasa vssonsilmill waaranja, nähdä vojes langemu»
xen, ett wiel tekis katumuxen.

12. V.
Sill jos kalkki muut meill vlis, ja se

yli puuttms waan, niin se sitten todex
tulis, ettei lEsus kuuleckaan, rukoustasynnisten suruttomam ihmisten, mutta ar-mon kerjällaisten rukouxtt kelpa hallen.

13. v.
Täytä walittuides luku, lEsu ennentuloas, walaise tai pimiä suku, että Seu»

mkjlnnallas, olis ilo elämast, hengellistst
hedelmast, jonga kautta rickahaxi tulem'
taiwaas autuaxi.


