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Ellfimmnimm '

W i.
5)! minun Jumalan? miiss,Se ajattUtt M

sts mun wlisustcin, jota nm laulelen. Ah!
sallinetkoH.sinä .o, suun ZMglaZ Ett'.awan
suuni ltjlnä jä wtisull walttan.

2. Woi minun kostan ajattelen
Mun endist elämänl, ja muista mielthen Zuma»
lan sanan saarna, jonga me kulliimme, Ia mMse Ruohm rauha, jos ennen elimme.'

z. Me olsm whchtanet ftn wikeft HMden,
Kuin meit on nouSattänut, ain pyyiän pyhydm
Saarnat ja Kirkko, psalmit, jo itze Raamatlu
Meill' kaikill' olit malmit kutzuman laitettu.

4. Is lapsuVesta fohtn on atms
wanhutchen saakka sm' meillen tanouu, Sm'
kosta ulostulim äitimme kohdusta, Ia wielä hel>
kot oliw> niin me jo Kastesa.

5. Oen pyhän liiton urino olemme saanehetj
Adamin saastaisuden pois Mldsm heittänet, w
wannet puolestamme, wannoliulla wnlalla, Ett
kaikest woimastamnt'e seuwta lEsusta.

6. Waay niinkuin heikko liha ei tgida seisos
Kuin se WanhuMS Pyhä vn meilvä waaii»

lva)



M, Nun uudistuen ayW sm päsllen seurawa,
Metld' kalkild' saada taitan MuMn pöydällä

7. Laki on ulostullut täydiss woimasa, Is,aina llmi ollut, myös nnidän jsaft: Se ilnwtt<
tapi meillen wil),a ja rangaistus/ Ia Mttq spn«
nltn tunnoon elämän parannus.

8. Gvangeliumin sanqn ihana ilmoitus,. Myös
usiasti kuullan, ja annon lmMis, Kuin" meillen
rauhan saarna ja uffon uudistg, Ska Lain saar-
ia >. anna meit perät kulutta.

9. Siis wanhat ijMiset mailman päiwistä,
Jo tosin kyllän saanet, ja hänen ilosta! Uukoil.
kat wftiästt, «cht te HLrrasta IElu»
lista, ja Taiwan toiwojia.

io Te nuori kauins nuorMen aamul-
la, Andakat tM löytä manna kokomusta,. Al«
kät myös yholtako puolipäiwän laukka, Kuin
«uutta pojessula pahutzen heltestä,

ii. Jos neljätoista wuotta ulette palMet M-
ilman Habanita, ja hänhä seurannet, loutukat,
kiruhtuttat kans pyhän
hohtakat pallvelus Labanin.

is- Wteinen kqnsa, kaikki te nuoret wanhain
kans, Kiitosta, rukousta hanast harjottakac;
Muutoin ei sowi tulla yhdengan
ei i6s. tahtzo yllä seuraja lEsuxen,.

Hoinen."
Wtisatan kuin: wiatHin :c'

M 38?-,'

s)'. sitä onnettomuna, Kmn nsiy
armo tuhlatun, Zotaj hän meillen tantze,

Koffa sen synnin nautitze.
3. Kuin



«. Luin HERran luotui pälmiä, G.
zo myös Juhlia, Synneisä suuris witl«l<l. , I.z
pahe:,' ux f saat«:a:7<

3 lolt hän l.n Mlillt sMtänyt, Ia or ")l

ftinsa andamt, Ett' silloin muista m nnaiftl, Ne
lllon ftmnt hirm^ustt.

4. Waan ft on tosin muutettu, Ia synnin
Mwäx salattu, Sijl' tchdy!, so, d: enämmin,
Sub muina päiwin muutamin.

5 SWn pahat kaikki la tMän
joukkons )Muwat, loila on stmnm palwelus,
Ia kaikkinainen saastajsus

6. tiukutan ja kiroisw,
niin myös tapella»», Jos ioku hmä nuhtelis,
S<a pM he koha karkaisis.

7. Jos ioku Mwan alufa, On «lsn HTSH«
tan petwos». Jo loisin thtepuolella, HHI, sy t«

diin ihens kliruhta.
8 Moni tiennyt kyll on slwsudest, Jumalan

wihan Ahkauxe!, Maan wähän niitH wältänyt
Ia ltziänsa ftäsianyl.

9. Mn' walmts pahut täyttämän ,

seura pitiimHn, El, ajatellen «nsingan, Palkka
tuin seura synnin pW.

lc>. Mond' kaynist saarna Paimenden, On
julki tuotu ei ole uiitci toteltu,
Elk' opiremme otettu.

,i. Se Niniwm kaunis kaupu.igi. Jos' «li
valjon syndlsi, Koff Jona kerran ainoasi, Heill
saarnais HERrm uhkaust.

,2. Niin he latumqn la HTRrau
«ygö jouduhtit, Kans wäftit wihqn ansattun, Ist
«atigalsturm uhkatun

»3. Kuing sullon Wmn Vu.W«n NM, Kuln



sanan aina kuulla saa, Ei?Z sH pM kostoa,
Ia HERran armon lopoua.

14. Jo al°oi ajka «Mä, Jolla hsn tahdoirangaista, W.a,, heitti helpon kuitengi, Odotp
tain ongo kumwi.

15 Waan kuin ei kuulu kammust, Ei? tule
rutoust, Niin wielä witza wiimeingi,

Ai.sinlan aina kowembi,
i6. SM sen tM i tiMsit Ettej hän W.

M jyndisit, Nt ajallisesi rai-gajstan, Ia ijälse-
sti waiwatan.

,7 Waan joka katu syndinsä, Ia lunde pa»
hat t<gonsa, Ei se HERraida hpljälä, Waan
talwan koton korsatan. .

18 Niinkuin lekj se Bawidi, Jollen jo arcko
onmttin, Ia ristin pWe ROwäxi, 101 l Pg.
raList luwattin.

,Z. Siis hi wst tehdä pyylMm, lEsust ain'
awem huutakaili, loka.on ariuon mdaja, Ie»palkan oikia jakaja.

20. Ett me sm hywän saisimme, Ia pahq»
wältZ woisuume, Johon meill arnn> lainatko»,
lEsus ft kaikiin ftivlndo.

Kolmas, >

W isatan kuin N:s 262.

ljtt, Sisaret kaikki, k<.in zäsä olemm?,
tähchi fturan palki k> kyon

pidon kcunnsiuxer' !oiettän',im tän.a
Gtptzs NNdw jylk tämän walmisti.

2. Waan



Maan ensin mmstakame, sen pöydän HEs«
i-an paäll,. Kuin lahjat nMen ar-lnystas
annoi täall', Waan Mllä uMuxen me nuom
tygö kaym, ollemme huotauxell johoafa mielemme.

'3. Han rawitze kaikki myös luondokappaiit,,
Ne halwimmatkm, poiili myös karnchen
Suloisist fuoian ,anda,, M ylönanna heitä, Host
he myös owat totta hänen, kähensä töttä.

4.
snen kans, j.: sucimt, M hänen
lahiojans wastanotta, nautita
flsi, Ia hänha knnnimtla aina arnwjanS edest.

5. Milläs me ewitawme luihuista hal»,plmtst,
Ibem ja ilmoitanme luonbomme järMst, lollsi

mcnoß toiimllW,- MprällH käyt'b<
s>lls, wnsull hengelliM.

6. Jos ei tgas ääni pauha, juu? kaikkein ty«
köna, Ia kieN täitza laula
Kum>sislun, hengen, wonna sen pMe työtä te»
k« Niin ääni kauniit soiwa, ei paljon W'.rk»tze.

?. G HERra sitä katzo, kuinga lanat kuu-
tuwat, Eikä ainoastans tahdo meildä äänen pau.
hinat, Waan sanan woima sagkon, jaääm. lii«
kultakon,. Sydämet heyältäkön hattafttN kii«
toxeen.

F. Että sydän sytytetty kiitoxen halusta, Ia
meille lukuMtn hartauden woimastl',,, Aln' VljtzZ»
käwis kaiken suun, kielen sM)M,, Ift äänen
toimituxen wHkewHst lpoNmsi,

9.' Kukin on kuulla saanut Jumalan sanasta,
Jokainen sm myös liennyt jo ruoka«luguista,, Et«
temme kostan söisi Mnpaidisudes,, Iapalwtllsi, hekumgn wäärpdes.

ly. Mn ettsl tchmNlmi tclweys tulisi, Kuin



Mmm jäsemlls, luMnostäns hlist> As je nnl,
tapahlui pääll tunnon ilmoituren> Niin s« myös

luopi köwan rangaistuin,
n. Niin Myös pidon tämän owat wslnnsta<

net, j-- j lken wanhan twvan, wisrmta kulu-
net,, tuin on nshnyt), rnunnnsa hedels
mäsiä, Ocil kuin nyt tas on tehnyt Awio ra-
krnnmia,

12. Ei hekän st'lä soisi, M zoku pahennus,
Hun, ini.rhm hellien toisi, wleriilda diMdms;
Gcn ih: knkin taita ymmMä
nen nn)ös sen tietä, juur kodoastansa. .

5z- Maikka se tapghlupl >äaslä kM Wast,
Zmn runmis kyllän saavi-, ja riioka
Niin pchat pahennuxtt jo ,Noin wMM owaf>

ia kirouxet myös vlZsnuM>wat."
IH, SmtähVen lumalalda Kä6-päiwßx

jätä:v« Ia Kaikkiwaldiacha myös, ywnkatzoisn !.

Ne heikot huskauxet, kuin niisä edMuodal», Ia
kaikki pallveluxet kelwöttMaj tehdän» '

15 Sentsdden kaumhisti ja niinkuin Pmst?"wt, liM rmtlhW pitäkäm h EM
HERrn «Micesti katzoisi m idän PsÄem,' Wmeidän buökaurem keipaisphän^lleN.

16. Ia nDiät nuoret Wtki, zöMngs WiiW,
z:i TÄ m?rkiWnen l)elkt m tullut tehdpxi) Mös
saisit ssu'lauren/ onnen ja menestyxen', Tai
kyn toiwoturent, ja suoksn Jumala?

l?- liorst ikäpäiwät HERra HM' anVMn,
Edut ja lahjat bvwät ai!Mostans lainatkon, Et-
tä h« jloiM Awio. onnestansa mMi-
tztsu toinen toisestansa.

18 Kaiken wihamiesten neuwot HM k.
Vhitzen, Pahansuopain mM wiwot heitz' tiltos



hytväxi Hai Liiton HEslta suuti sen kM tch.
dä taita <> Hänen Engeieins juuri palwtluren
kautta.

iZ. humala P»ha Hengi myös HM hallit»
köli, Koko tuyös elämänkin wioista warjelkon
Että ht eläisit pyhydcs a puhtaudts, Ikänans
kulli sei'olsiwc,t sinan kaswojes «des.

20. O HERra! heidän anlia pelwofas pn-
svä, Ia eärsiwälsKst aina sutl tytys,
Että he tain jäädyn alla stuua palw«lisit> I»
sunili Pyh«l HERra kliiosta weisaisit.

LOPPU.


