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AnhreaZ
ClgfootVtlle.
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elämän MOM HERM lo-

ToukoKnufa, Muona i734>
Christiltisen rakkauden ja hywatt tunde^
misen puolesta »Mittaisesti fahdesa weisusa kokoon panvu, yhdelvä heikoldä mailmapetti Sakyläsa

sinä zc>.
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sa matttewaiselda,

Thomas Rägwaldin

Z3ojaWa.

LURUSA,
PrändäW Wuona, tfss.

W- k. Juur

hartast mailmast tästä

?c.

IV/yt HERra Palwclias, Laff' rauhaan
menemäu, Kuin

muutta

mailmast

ma,

jaus, Toiwom, elämän, Ah! yhtä auKuin halaa lähte pois, On uu,
sieluu,
tuast
teen mailmau klruu, Ett lEsus armon sois.
v,

2.

Että sais erons taaldä, Halunsa jälkehen,
Ci kuula muum häldä, Waan pyhäin yhtey,
ten, Tahdoi sinn lulcwahan, Toiwotuun au,
nmlem, Rauhaiseen hamiuahaan, Pimeyst wal,
v. 3.
kemeen.
Se paljo paremb' sielull, Ett saa oli HER<
rcm kans, Sill wiheriäisett nimi, Siel elää
iloisans, Näit asioit aikanansa, Ajatel hän lop,
puns pääl, Sielus ja tunnosansa, Tulkistel e,
loous täal.
v. 4.
Ei luonon hiljaisudcn, Sen päässe ustaltan,

Eik siwiän kunnaallisen, Itzensa perustan, Ehk'
Haldia Seurakunnan, Oli Hän ajallans, Ei
Herrauns päälle luotan, Kuin pettä monen kans.

v. 5.

Waan koetteli sitä, Jos usto sydämes, On
ylöspitä, lEsuxen uhtcydes, Siilon
se kuinlähettäpi,
koik'
Postinsa HENra su,r, Malherättäpi,
En' rauhas lählis juur.
mista

v. 6.

Ah! Pyhäin erindötä, Kuin jo taäl tietä,
wät, Sit' jaloo perindötä, lot' samaan menee
wäc, Josta he riemuitzewat, lumalas iloitze,
Siel. laikk' on heille omat/ Enämb' luin tarwitze.

v.

?.

Itz' Jumalakin heillä, On omans olewa, Ei
hän heild itzians kiellä, Se HERra korkia,

Waan jakaa heille siela, Niin suurta tawara,
Ectem uitt arwat taida,, Kuin saawar autuat.
v, 8.

Moös Herra Wamami>a, Olen siin toiwoft, Että Hall' tcuwahasta, rOn osa kaikisa,Siin
suures Seurakunnas, Ia Pyhäin perinnös,
Kuorija ihaniimnas, Niit nautltze. itz cyös.
v. 9.
, Hän kirkcmdes paista, Kuin auring jalo
juur, Saa walon lEsuxesta, Eiköst oll' kun»
nia suur, lott' ej hän waheraisl, Tääl kaikiin
luowhin, Ehk' mailmÄs annetaisiin, Miljonei

tuhnnsi.

v,

10.

Hän sias pyhas sarnal!, Lähes neljä kymmend
wuoc, KiwauLell wnroir pyhäll', jong moni
tiecä tott, Ettei Hän waiwojansa, paljoxun eKii»
säns, Siin että haluns kansa, Näyt hedelmiinsä.

v. 11.
Meill' Kirjan ojenrmxcr, Kääns Luojan kun»
niilr, kaikille tarpelllser, Jok' näky ihanax, O!
kalliit, On paljon painawat,
kuing stin
heng:s
Niili
rlkkaii waimiiyKuin rukoillahcowat.
v. 12,
lost' HERra tule kiitel, Kuin palweljansc»
soi, Armoos tehdä työrä, Lewälkön HENrasa,
Hän uuoes lernsalmis, Saa olla HERran
kans,Kuka sic kieltä cohdis, Tphmil ajmurillans»
v. 13.
Jos se ols jollekulle, Mahdowin mielestä,
On tuiteng Innalalle Mahdollinen häMä, i!t
autuutehen paasi, Kam lindu paulasta, Sck
HERran oikia käsi, Wri auua maarasta.
)( 2
v. 14,

».
«4.
korjatakin,
Neuwollans talutta.
Hän taita
Ia wieda jakminiangin, Läpitze mailmasta, Siis
kuule <a
katzo, Joka jäät «lämään, Kuin
mhw, Suosions tekemän.
hywä
HERra
v. 15
Sinä olet Jumalani, Wiet tietä tasasta,
Elss kuolos auttajani, Siis kiitän
Ynn Isää, Henge Pyhä, Yhtä ijankaikkista,
Kolmmaisuut surind hywä, Kmnwiwom uudista»

Toinen.
W. k. O! ihminen ain aiattele x.

v.

i.

v.

2.

Seyrakundani, Mun sanaukuus
liani, Teidän päällenne woimayi,Hiwwin
tyyni ratki, Sen tein kuin taisin ymmärsin,
ivaan mitä tule pmoMn, AllCsu mitmull soima»
nyt

Heikolle fawi

astialle, Sun Palweljalles

köyhäll, jsngs siahas tääl alahal, Asetit pats
kal pyhäl, Mun kyllä laihat lamb.chan, Kai-

tähän Laumahan, Aht lEsu heit itz nyt
v. 3Mchä ne wic>l pois Hden fuust, Joita en

tziax

kaitze.

minä faann, U' anna heidän enä juost, Ettei
de sinne kaadu helwenn waiwoin tulisin, Tul
lEsu mm heille fiin, Sun omain Lunastetuis.
v. 4.
Ah! lEsu hnwä Pa,mcn itz, Sun oman
sanas jälken, Päast synnin pirun sicehist, Ny»
ha heit tunnon kylkeen, Sen kauna jongas
phdatta, Tahdot heil ariuos osocca Paiinenex
v. 5.
ftlcham.
Ettei watzan palwella, Vaal itze wäara Pw-

s«

phem

pheta, ollls kuin leika willoja, Eik sure lambau
m; waan jattä suden saaliri, Gi ChristuM omari, tahdo hcit talutella.
V, 6.
Waan sinä Pispa Sielujen, Kuin kaikki hy^
win laitat, Heit ih arpas pää! paimenen, jongs
siaas tull annat, Et wadis ensin mlcman,Synduls cundon lMkatuman,SitustoSansiosturwiin.
v. ?.
Ettei hän mmlle farnaisi, Itz hyljältäwäD
tulis, Pirun Apostel olisi, ludaren tawal
kulkis, kuin pyhän wiran häwäisis, Kirolus
himos riemuitzis, Babelonian porton seuras.
v 8.
wänia,
SZ ylin pappi lEIsraelin
Ah!
fus. Opeta heitä?ai?k:a, An heidän tuta sinus,
Ettei itz jtMis kutzumat, Ne Siclmn warkm
murhajat, Lait lEiu itz eloos wak«.
-

v, 9.

Hywasti kaikki omaisen, Ens Puolani
kas, Toileri ainoa Polkaisen, Tyttären neljä
ilmos, Pr weljen ja kar Sisaren, Ko!m
wyn lasten lapsiftn, Te paradisin planwt.

v.

10.

Ah! tiedä se mun arinahan, Ettes luun
ve suuresi, Waan taiwan HERran ihanan
muist sana Szelns prolest, Waro sun uudest
syndymän, Tää!
ajatte!

hänen

puolens kändymän,AH:

ahkerasi tätä.

v. n.
otoMn,
ÖM mun neuwvn
Myös polkan
osalliseni,
Siehen knin alat
tämä, Etz tulsit
lorkm,
Se hyn-ä
py!)ä, Sanopi Herra
Pispar
pyytä.
halaja, Kuin henges
V,

Ah! ettäs

olsit

12.

kerjäwä, Armo
)( 3

sun

asiahas,

Ia

Ia HERran Henge etziwZ, Nais kalleis affa,
reisas, Että hän sisällisesti, Ennen kuin ulko»
naiststi, Sais Papix mielens jalken.
V. IZ.
Etz salaisuden Haldia, Olisit oikia täällä,
Murhella lauman kaihia, Sanan kunliain
päällä, Woitalsil itze mailman, Sic kansa hy«
wain palweljain Saat palkan parahimman.
V. 14»
Kuins uskollinen palwelia, Olet
warna»
sas, Ia hengen murhes walwowa. Sen
yli
Papin sias,Täst Poikan sinua muistutan, Ku»
sas waan seisot wiraasan, Wapahda Sjelus
waarast.
v. 15.
Myös Tyttären teit kaikia, Waron ett l,enZes walwot, N,in että etzit korkia, Suurt lumala kuin lähiöt, TA hauen kuwans muo»
tonsa, Wicla sitt aiuoan Poikanja lähetti Lu«
nastajax,
y 16.
jo
rukoilka, Pht oikia synHaneldä täal
nin tundo, M-ös kacuunixen armoia, Kans
eläwatä »iffo, Imi hänen ansions omistatt, lE<
susta Henges rakastat, Tääl eläis ma lähteis.
v. ,17.
Kans Welien Sisareni wiel, Nnt tänä
oymon aikaan, Rukoilka HErra elon tiil, Ko«
sta Hän loyttä laittaan, Ah! lähestytä Jumala,
Hän kuule katumaisia, Armos ia laupiudcs.
v. 18.
Niitä kuin tunnon waiwnst, On syndeiis
lähden täällä, Sjelusans ahdistuxcst, Maka
rikon tiellä, Ne korjapi Hän majoyins, Kätkepl omiin telcohins, O! auluallisi sairait.
v. 19.
Myös Wäwyn Tekin jokainen, Koetelkat

sun

itzi.

chiä!',ne Kuinga tääl ombi asianne, Kysykät

se

tun,

noldaime, Jos on synnin lewosta, Herän nyt
makiast uncsta, Kyll se teit wasta wakaast.

v 20. Waan iongejtUni)oyhtakän,Todisthywä
«li paha, Se makaa kuolu kylmähän, Woi!
wil)c'«!äistä raukka, Ah! lEsu herät sotiman,
Wirwoita kaikis oliman, Ett etzis sjelun lepoo.
v 21. Ah! lEsus wielä lapsiakin /Huuda h«t ty«
gös mleen, Sun Hengcs woimal kaikkiakin,

Pan heitä kouluus

kallaiftt, Kuin
ra lEsu, cpet

nyt

uteen, Kaswat heist loisen
on mailmas ihmiset, HER-

heitä.

v. 22 Al lEsu heidän päällensä, Ann ansios hukkan tulla, Sill kyllä tääl jo elaisä, Saa kam
histuxet kuulla, Et kärme hänen sikiänsiin, Kast
walcan on kuin itzestin, Helwetin myrkyl täytiän.
v. 23. Etz lEsus olet todistan, Waiwaifist
wanhemista, Sanasas heistä kuulutan, SynneisH
paatoneW, Kumg hywi lahjoi heitillen,!Te tai,
dat anda lapslllen, lotk itze pahat olet.
v- 24 Am lEsu wielä molcmbi, Läpsii ett wan«
hembia, Ia estä waiwoi tulewi, Sääst ihmis
raukkaisia, Armahda lEsu mailman paäll, Jo
näky kallistuwan tääl, HERra lEsu tuli armos

apuum.
v. 25. Hywasti wirka weljente, Kusa itz kukin
olet, Itze tott parhain, tiedätte,loselät eli kuolet,
Olette sjelun puolesta,Kuing walwon hengeshar»
lasta, Laumanne tähden täällä.
v. 26. Kyll' kerran tämä hetki tott, Silmänne
aukaisepi, Siilon saat nähdä juuri koht, Kuing
asiat selkenepi, Koht yli Pappi kylele, Kusa on
teidän lambanne, Ong sillon tunnos turwa.
v. 27, Kuin niiden edest waftapi, lotk alat mur<
het kannoit/ HERra heit tunnos kiicapi, Et hen»

geS

ges laumans walwoit, Ei mailman

jsukos juore«

Perkcien porcon ollchet, Waan surewat am
Laumaans.
v. 28. Ett sydän niin heisH sulaa, Huokauxis
HERran eves, Karihan tähden huokapi, Ettei
kaswo ml ylös, Ehk teke wöt niin harrasti, Ett
manvelpun kyll harmari,P<sa tule harjan kyntais.
v. 29. Eiköst sit i,es kolista, Wirka p.yha kuor«
ma raftas, Sen raamattukin todista, Et st kuin
het,

pane parhans, Fangeja kahleist päastassans,Hel»
wenftitzeens säästäisäns,AH)Esu annwoimakaikill
v, zo, Hywasti kändymättömat, myös julki pil»
kalini, ElamäZ hapemarcömät, Kuin Seura?un«
nalleni, Annatte palio pahennust, Kuin Israelt
kauhistust, Isst Jumal mlki rangais.
v. ?i. Ah lEsu armon ajasa, Ann ml heil
Mnyon walwa, Ettei helwetin piinasa, Siel pe«ke! heitä kalwa, Waan että paranuuxehen, Peta«
xin mwal itkehen, Rupeisic lEsust etziin.
v. 32, Hywasti Hciiges vstawän, Muut hvwä»
kaiki, Alkon HERra teit ikänän,A>uak
paitzi, Sielun ja ruumin puolesta,
apnans
M'
ain olkon.
eli
Jos elätt kuotetta, ICsus
riemuitzet,
ja
v. 23. losi iloitzet
Siel! Pyhäin
ja
En sano woi
kiittelett,
yhttydes,
lEsustanne
pöjes
jo
noutamaan ICsu! aM
tuot ?3es tullaan
sinua sturaman Tul matka kumpa»
niren, Amen»

suowan

