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Ensimmäinen:
Chrisiuxen pi/nasta.

W. k. Minun sielun jälkeen nyt pian ic.

Rakkain Herra lesuxen, Sa sotkit
wijnakurnan, Kuin täytet oli täytehen<,
Syndimme tähden julman, Kyll hirmui-
sesi Isan wihast, Jumalan koston woi-
mast, Jos lesus myös Katkeras työs Joit
wihan kalkist karwast.

2. Ah! armollinen lesuren Sa yxinyr-
titarhas, Siel mantelit tuin matoinen,
Kuumasa werisaunas, Min ft siel luur
pimiäll yöll, Sowitit, Herran wihan, Näin
pijnas kaut', Meit lesus aut Uskowit ar-
mon tilaan.

3. O! suloinen mun lesuren, Helwetm
tulen tunsit, tähden hirmui-
sten, Rukoilit hartahasti, Katsoisas Ml,
Morsiames pääl, Wc.litit waikiasti, S'ä
sanoit sijn, D! Isam waiwasolensurkiasti.

- 4. Mir ylönannoit minun näin, Ma
huudan sywäs waiwas, Wähennä walda
hlpiän, Ia katso alas Taiwaast Ma.näen
täs, Ett joukko läs, Jo joutu tulemafa,
Sill' mullit tääl Selkäni pääl, lulmast
cn waiwamasa.



5. D! weri ylkä lesu Christ, Kuing' si-
nust weri wuota, Morsiames tähden tal-
lihist, sielull' ilon tuotta, Sä synnit
kaick, Sowitit ratk, Sun kallin uhris kaut-
ta! O! autuat ne Kuin katune, Uflos heit
lesus autta.

6. Woi wiheljäinen sieluinen, katsele
ahkerasti, Kuing' lesus ombi werinen,
Tutkistel wisummasti, Suntunnosas Suurt
pahuttas, loll' lesus pistettähän, Se
pyhin pää, Teräwällä, Tappuroilla re-
wellähän. -

7. Nijn kaunihimmat kaswot tääl' Ih-
misten lasten lamnast, Syljetän, lyödän,
häwaistän, Waick ei hän tehnyt pahast,
Nijn silniät wiel, Kuoleman tiel, Kirc-
kammat auringota, Ne pimene Myös,
yhtehen Laskennut lesuxelda.

8. Wiel korwat ne kuin kijtoret, Kuu-
le Engelild Taiwaas, Pilcka sanoill',
Wäärill' waloill', Täytetän täsä waiwas,
Kans kiel' ja suu, Ei puhunu, Wäärät
ollesanö mailmas, Esimerkir Meill oli
sijn, lefus kuoleman tuskas.

9. Hän sienellä ja etikalla, Ia sapell kat-
keralla, luotetan myös isopilla, Tain
kowan tustan alla, Jalat pyhät, Herran
hywat, Kuin rauhan sanomilla, Käynet
owat Sittennaulat, Lyövähän kowimmilla.

10. Ne kädet jotka tehnehet, On Tai-
toahan ja pilwet, Ristijn itstns ojendanet,
Ne meit' on wetänehet, Kylkeens pyhään
Juuri sywään, Jos' weri lähde läyky, niin



kaicki muut, Jäsenet luut, lot wiholliset
hyöcky.

11. O! syndinen kuins särjet sen, Py-
himmän sisukunnan, Ia keihal tunget lä-
pitsen lesuren rackahimman, Sydän mu-
nasi Werta punaist, Kuin aamu kaste wuo-
ta, Ah! Jumal aut' Kuin syndeim kaut',
On Poikas ruostit totta.

12. D! waiwasi suur shndisi, Meihin
ne waarandapi, Että olem syndi tehnet,
lost lesus waroitapi, Sill' pedot ne, Dn
syndimme, Rackaimman raadehellet, lesus
weres Huoka hies, Me wäärin walehdellet.

13. Näin sanat jo ne täytetän, Kuin
ennust Esajas, Ett' Karitsa teurastetan,
Ia surmatahan mailmatz, Meidän tähden,
Kaickein nähden, Syndim sen matkam saat-
ta, murhettikam Suurt' pahuttam, Ettei
sais perkel kaata.

14. Näin Ylkä itz, Herra lesu Christ,
Nyt ombi alas taipun, Se Herra suur kuin
kaick' on luon, Syndein kuorman all' wai-
pun, Hän huuta niin, Lohdutust sijn, I-
säldäns ylhäld Taiwast, Di Isäni Kats'
Poikasi, Seisoo juur suures waiwas.

15. Aut' lesu pijnaas uflosa, Ett' tai-
dan: weres woimaa, Katsel ja sijhen tur-
wata, kost' syndi tundom soima, Ei suul-
la nijn Kuin Ryöwäri sijn, Pilkalla Her-
ra palwel, Mutt' sydämmest Me mieluisesi,
Pyyttämme Herran waihell.
- 16. Ah katsos kuinga huuta wiel' Tä-
näpan waiwasansa, Syndeimme tähden



lesus siel, Ristin päal ollesansa, Sun
tähtes mä nyt kärsimään, Menin näin kat-
kerasti, Etkös jo huol, Mun täyty kuoll',
Ack! muistel ahkerasti.

17. Syyst oli tämä perjantai, lesuxelaiwan pitkä, Silloin hän weret' wuodatta
sai, Morsiamens tähden itke, Wijmein sitt'
täs Kuollon hädas, Dmbi kost ehto joutu,
Mutt Herra suur, Ia lesus juur, Kunni-
all on hautaan pandu.

18. lost' auring' ja kuu puketrat, Pää-lensä murhe waaten, Ia suuresti sitt sure-wat, Luojans ja kaikeen muitten, Maa wä-
rise, Ia wapise, Kiwet kalliot halke, Woi
ettei tahdo ihmiset Synnistäns pojeö lähte.

19. Ah! ole kijtet sydämest, lesus nyt
Weri Mäm, Kuin ristis olit mieluisesi,
Cttet s'ä meitä hylkän, Jos ristin pääld
Kowalda sääld, Olisit poisa ollut, Nijn
asiam suur, Huckahan juur Dlis sitt ijäx
tullut.

20. Ah! uskolla nyt seuratkam, lesusta
täsä elos, Pyhää menoo noudattakam,
Hyljäten pahain neuwo, Hartaudel Mielet
uudel, Ia nöyrät rukouxell, Ett oikian
Sitt sataman Saisimme parannurell'.

21. D! Jumala meit opeta, Armos iasanas kautta, Kylmät sydämen lijkuta Ia
uuteen eloon auta, Ah! lesurem Tul' a-
wuxem, Aut etsim hengen rauhaa, Sielun
kirwot, Kuollost wirwot, Sun kaliin we-res kautta.

22. Kijtetty Pyhä Jumala, Olkon ja



lesuxemme, Kuin suurell työll ja tvoimal-
la, Tuli meill' awuxemme Hengel pyhäll
Sama ylhäll, Ylistys, kunnia tulkon,Täal
ajaistst Ia ijäistst, Kolminaisudell olkon.

Toinen:
Härvityxen Rauhisiuresia.

W, k. Jo aiwcin lasna aika ön «.

cWoi! wijmeist' päiwää tulewaa, lost
lesus waroittapi, Duomio on angar ole-
wa, Jota Hän walittapi; Ah! edelpäin
jo kauhista, Ett' hirmuisus suur' ahdista,
Nijt jumalattomia.

2. D! Herra lesu! wahwista, Waltvo-
maan ajall' tällä, Häwityxen tuskaa hir-
muista Al' ann' tull' lastes päälle. Sill'
mailma jo w.alistu, Ia turhudesans kal-
listu; Ei tunne lumalata.

3. Ah! kuinga syndiset sijrtäisit, Sen
Suuren Herran päiwän. ' Ettei he silloin
menisi, Helwettijn sisäll' käymän; Sill'he
huckuwat itku suull', Kuin Christus tahto
heit' lugull' Wijmeisell' päiwällänsä.

4. Pilkajat maan jo kähttäwät, Irstan
elämäns kanssa; He Duomio päiwän kiel-
däwät, Waärällä opillansa; Uflo maasta
pois sammupi, Ia häwityst' aawistapi,
Wijmeisel' perikadoll'.



5. Sentähden lesu kijruhta, Auttamaan
Walituitas, Suo heidän iloll' riemuta,
lulistain rackauttas. He woiton wirtä wei-
sawllt, Kofl' häijyt, ilkiät huckuwat, Sun
wihas Duomiosta. >

6. Häwitys maata ahdista, Kost Auring'
walons sulke, Kuun muoto syndist' kauhis-
ta, Kuin Duomion eteen kulke; Suru sit
sielut tayttäpi, Ia Sanan toder näyttäpi,
lot ei uskonet täällä.

7. Vasuna Käskyn andawa, On kuol-
luille wäkewä, Haudoil' kajaus tulemat,
Saarnamaan kokous-päiwää: Nijn maan
perustus tärise, Syndisten sydän wärise,
Duomarin hurskan edes.

8. Mihing' sijs raucka packopi? Kuin
mailma tules hucku; Wuoret heldestasulapi, Joiden al' soisi nucku, Mik' aika
on pois kulkenut, Ia Sielun ulos sulke-
nut, Jumalan armon Lijtost'.

9. Nyt sydän kiwust tykytta, Koff' nä-
ky tulen kuohu, long' synnin myrsky sy-
tyttä, Ammowan syöxe, suuhun; Toilvo
peräti huckupi, Koff' mailma tules kulupi,
Johon he itsens liwtit.. ,

10. Helwett' suuns lawiald' ammotta,
Tulisell' järwen kiehull' Duomittuin pe-
rään tawoitta, Hirmuisell' pauhun liehull;
Tai kuuma syöxe tulinen Sielun, ruumin,
ett' ytimen, Läpits poltta ja hohta.

11. Jo siell' kaick' waiwat yhdistyi,
Helwetin tulen poudas, Ylpiät mielet.kans
tyhmistyt, Kuin, owat kuollon haudasj Suu



huuta äänell' kipiäll Walitta mielell kijn-
diäll' Helwetin kauhias waiwas.

12. Waan huuto siellä turha on, Kus
tuli ijät' pauhu. Ei armo, jälken duomi-
on, Saarna helwetis rauhaa; Sill paran-
nus se kato siell', long' he hyljäisit ajas
tääll', Syndisel' elämälläns.

13. Woi! lesu anna ymmärrys, Palata
ajas wielä, Ennen kuin kato herätys, Hel-
wetin reunan tiellä; Elo kuiwu kijruhtain
pois, Ia niinkuin Lindu lendäin tois, I-
jaisen walituxen.

14. Aut' tutut, tundemattomat, Syn-
dimme katumahan, Wedä myös ne halut-
tomat, Takansa katsomahan, Ennen kuin
Duomio hukuttu, Ia Helwetin taik wui-
wutta, Surkian itkun waiwuan.

15. D! lesu älä joudu wiel Tulemus
duomiolle, Mond' mailmas maka synnin
tiell Kadotuxes kauhiasa, Ah! käännä wa-
lais Armolluö, Ennen kums tulet Kunnia-sas. Amen! Herra lesu Amen.


