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Se SnsimnMnen N)irsi,
Epauffosta.

W. k. V lEsu Christ sa autuuden.

meitä epaustoisi, Kuin olen» rastast
rikkon' Taiwast wastan ja Isäkm, Hä-

nen edesäns joutunet wikoin; Emme oll' mahdol-
liset tutzutta, Jumalan läpsii tuetta, Sill syn-
dim ylös huuta.

2. Ne kaikki on wääM uffosa, Kuin ei tunn'
itzens ja lEsust', Pmtz niisa harwoisa walituisa,
Kuin koettele itzensa wisust, Heisä se näky hedel-
mistä, Ett' owat syndynet hengestä, Kuin ustosa
Voittamat mailman.

3- O! Laupias Isa Pyhä Jumala, Kolmi»
naisus woipa suuri, Pääft' meitä epäustosta, Aur
sinun tundos juuri; Sit' eläwä uffoo rukoile-
man, Sill' ei HErran pelko olelkan, Maatun-nasa kaikes kansas.

4- Waan Sodoman synnit hirmuiset, Meis'
owat julki ja sala, Kaikk epauston sikiät Hedel-
mät häjyt meis' pala; Woi! mihing' aikan' olem'
elänet, Ett' olem' sielun»' tappanet, O! jos sm
tulldisim kerran.

5. Ah! lEsu se ennen näytä meill' Kuin tu-
lemme kuolion käten, Ia duomiosta wapahda
meir, Koff astumme Kaswois eteen; Seiso lE-sill silloin puolellam, Ia ole edeswastajam', Sun
Isss oikiall' Kadell'. e. Ah!



e. Ah! lEsu, plinas, ansios tähden, Saat'symun kauhistus meille, Woi! kost' em' sii sure
sieluin tähden, Lnö lElu runkomme päälle: Et»
tei meit' nielisi helwetin haut', Ala lEsu sun k,uo«
lemas kautt', Meu' Hu ka,, auna lulla.

7- Ah! lEsu meitä istuta, Sm, wiinamä'eeS
wielä, Ohdakeet nisuux myös muutta, San.'.S
kautt' Heng s työllä: Kasteli' lEsu ja so nita,
Wuohet lambair Käänn' ja saatca, wedä meit,
laumas tygö

8. Woi! meis' waiwaisss piems, suuris Kuin
vlem' asum' täällä, Nohtims ryylyis, ja Kiwi»
muuris, Kuoleman wikatten päällä: Synnin all'
aina röykkeydes, Pirun kouriS, ja ylpeydes, O-
lem' omat murhaiam' julmat.

9. Woi! mem' ymmär' sitä sure, Ett' lEsu»xen jydändä syndim' aiwan juur julmasi Kyllä
pun, Idst wihans syttypi syliim: Sill meidän-
gin Suomen maasam jo, Perkell' niin uusia ta-
poja tuo, Joit pakanois nähd' eik' kuulla.

iQ. Sentähdeu uffowain ymmärryxes, Hen-
gellisellä muoio, Merkit on AuringoS, kuus, ja
täkdeis, Mutt ei sit' ymmärrä tuoudo: Waan
Ijan lapset, he todella, taitawat salu» sen toimet»
la, Wauhurffauden Auringosta.

ii. Ei lEius saa sydämiin sisäll' paista. SR
tundom on nukkuu ja lukitt' ett' synnin pimcydeS
juostan, Ah! wahingom joka mm huwut jol?
sielumme tila on sangen walju Ei sinne lEsuren
walo mahdu, O! peljättäwä pimiät' loukoo.

12. Myös Jumalan lapset sitä sure, m'Kuu
on piminny maasa, lost heidän sydämmens haik»
ku tule Et seurakund, wnnin suo<a, Maka kuin
waiwainen lammas lauma, ei itziäns sit' auca
taida/ Ah! lEsu walais ,a ama.





20. S!tt' wasta he Min halija, Kuin Pieta»
li HERran lauma, Ruokki niin lEluren kau-
hoja, Eccci heit wirali? pois panna, Joit aiwan.
harwoi siell' ja täällä,- Tähtiä omwas idän
la, Oikcit opettcm löytty. '

21, Kuin lanlbatt ulos suden suusta, Kaikell'
halull' ja woimall, Py»)tä ei huoli mailmyst muu-'
sta, waan lEsuren esikuwM', Elämä!!', työllä,
sen todtp näyttä, saarnois, ripis niin puhens
käyttä, Ett eroitta wuohista lambat,

22, Ei hc mielix «elä mailmalle/Waan nuh«,
teen andawcn talkll', lyhinill »a taitawaisille lo«
den sanowai sndänie!!' raitit!', he koettele ia tutki»
stek, kmug' sielut HERras kuljessele, Ia lE-suren ustos woi kaswa.

23. He Moftrcn, Aaronin peräsa, Pane ai«
d?ln wäräjas rnkoilewat henges sydamme»
sä, Ettei HErra mnaca sais kiro, He julki ja
sala lauman lähden, tekepi wocä. Aumdcn pääl-
le, Euci murhan E>>gel Niis surmat.

24 Ett' karhun ia Jalopeuraa woittais, Ia
suden funst lambat sus ulos sitt' Cyrist«ren ival-
danmdeia« lost' röökiäsi' s)!!?wc! M3'
ros, stiiialideu uni vöil pakeni, päiwäl-
lu helle polteli, O wirka pninawa: pano,

2>, Knin ijes kowa kolistele, ssyll
harzau väärä, Niin yeidängin
le, Työsans-ajcnelles rata. Ett' euftn pila L'vin
hzwnesi, beist alkaman duomio todest, Laiuban
ja lamda'- Vajill.

2',, Ab seurakunnan meus tosin, Hywäan cli
pahaan pal-o, Seiso opettajain päällä myöskin,
Kui,?g 5e csiluerkissa waln'o< Ain HErran ka;,»
san edesä tääll, Kaih' heit' hywäll' ja pahM:
stäii, Vois kortit kaikk' hekumat heittä.

, A ? H", '





,4 101 l Ylistys, kiitos, kunnia, Kuin lvi, lu-
nast' ja pyhin', Olkon hänelle korkia, En' armon
ja autuden taritz', Ain yhteisesti kaikille, Erittäin
niille sieluille, Kuin uudet lmndokappalet owat.

Se Toinen N?irfi,
Siitä Oikmsta Mosta..

W. k. 3 lEsu Christewiatoin, «.

lsä Jumal lEsuren, Hengellas herät
sydämen, Walaise Sielun, mieleni, Paäst
wallall side kieleni.

2. Sinä HErra, synnis sokian Sauluxen la-
stes wainojan, Teit hänen pvhär Pawalix, Sun
walimxi asehex.

3. Niin awa minun silmäni, Ett' nämät ar-
mon päiwäni, Hengellisesi! walosa, Nousts mull
ilor' tuimosa

4 Ah rakas lEsu sawuta, Ott' lambaaS kiin
ja kolkuta, Pääll paatunehen sydammen, Kuin
kylinä on ja kiwinen.

5. Woi! se on kowin suljettu, Synnin maan
tieri tallattu, Woi! wielakö se kaandpne, Oilia-
han uffon wäändyne.

6. Ecr HERran sanast hedelmät, Aikanans
kannais eläwät, lEsuxen mielen jälkehen, Aum-
dest tulis murheseen.

7. Sill' halu ja taht' olis mull', Armostas ne»
kin owat mll'. Aut' lEsu wilpittömäxi, Ett'
Sielun lewon löydäisi.

8. Waan lEsu ann' myös woima mull, Koff
halun tahdon annoit tull. Waan kuiteng' sit wiel
murhehdin, Jos synd' on tutt' muld' oikehin.

9. Ah st en wiel mun pelkonan, Ett' seison
A 4 niin»
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niinkuin apilan) El oikia kiirut oletan, Mikä
täst lopur tullekan.

70. Sitä rauta walitan lEsu sull. Ett' se
on waarallinen mull, Oll' tietamattölmdesä, An
lEsu se mun ymmärtä.

11 Jos olen pojes kadonnut, Eli olekos sa>
lmnut, Ztzes minulda lEsuren, Ah! an se IE»su tutar/n.

12. §lla anna pidemmäldä mun, Wafota enä
Surilhuu, Waan walais HMa lEurm, Ett
oikein tilan lundenen.

iz. Ah, Sinä tiedät lEsu mun, Ei sydämen
tull itkuhun, Tain surkeuden ylitze, Koff' ei tun-
dskan duomitze.

14. Ay lieuekö se paatunut, Suruttomutttn
nukkunut, Ah! lEsu kowall wasarall Lyö, M
mos herat sanas all'.

15. Emi se wlis ijäisen, Wasaras alle tuli<sen, Kuin hakka niitä waiwaisi, Uudesta fyndy»
mättömi.

16, Wiel kaikkein iuurind' asia, Sull lEsu-reni puhua, Tabdoisin nöyräst sydamest, Kuule
täca'lEn'

i? Si!l' murhe siit on falqinen, Ett' sielunombi ämmien, ei aumax tekewä/ Ole
mull -, ff> xläwa.

'8- Waai, sitä wastan Tuunos
sydä,ncs Mull ombi lEft perähäs, lostombi koi! hädas

iZ, Mull' en taid' yimuär' puhua, Suullani
sielun «sia> En rohken uffo omista, Waan jos

2O Niin o!'s sitten toiwo siit, Jos ne MMU'
'a SU? oikialla tawalla, jo«



21; Ett hengellinen waiwainen, Olisin synnin
wihamen, Kans pyhäll rakkaudella, Etzisin Isän
Jumala.

22. Ia Hengen rakkaudella, Taivaisin HEr-
ra rukoilla, Halu olis perän lEsuren Christu-
ren «hdistyrehen.

23. Myös Hengllinen rakkaus, Lähimmäiseni
holhous, Siunaisin hywä tekisin, Jumalan lap-
si seuraisin.

24. Waan näisä olen wajawa, Hengen awui<
,sa puuttuwa, Sclnähden luulen mä sen niin,
Ett' HEn-a uffon salapi.

Mutt' jos ci tämä nain nyt lie, Waan
että sydän harhan wie, SA' epäluulon usiol!',
Niin hiwut pyhäll' tulella.

'26. Se wieras sydän saastainen, Puhdista
lEsu suloinen, Sun nerellas ja hengelläs, Ei
oma järki auta tas.

2?. Ah lunastajan lEsuren, Ansios tähden
.rukoilen, Lahjoit eläwä uffo mull, Oikia joll au-
tuar taidan tull.

28. Ah! lEsu nston
kia, Opeta mua katzomau, Sun
tuleman.,

29. HEera lEsu wvlpa wäluiues. Ei muis
oli' turwa täsä Kuhunaan oin,
Am,' usto joll' Sus pysyn kim.

30. O! lEsu lunastajan
wangelmmis, Sen kautt' u«>:a
Uffou walist ja sytytä.

31. lEsu Isäs poikä anwa. C oil
Mu? waikuna, Lait hywar lEsu rakkahan, Su>s
Isäs edes asian.

Z2. Silt oluarein tunnusta, Rohkiast todpm
A 5 omista.



omista, PeMnät sun niin nimitän, O! minun
oma lEsuren.

33. Rukoilen wiel sua lEsu, pääst' Mun sy,
dameni wallal täft', Siit oriallifest pelwosta, Jok
lain alla rasitta.

34. Kuin estä oikian uston sen, loll' Sielu
tunoe lEluxen, O! mihingä sen wenahan, Kuin
oikian uffon tullahan.

35. Se on kuin taiwan pitolwn, Pääsis IE«suxen ilohon, Sitt' rakkauden lEsuxen, Tunde»
pi Sielu suloisen.

36. Se lammittä niin sydämet, Kuin auring'
kedon kukkaiset, Ann' lEsu näitä tutaren, Us»
kos ja henges kaswaren.

37. O! lEsu aino perustus, Ol' autudeni ra»
kennus, Opet mua Sulda pyytämän, Evang«-
liumist löytämän.

38. Uston ja elon hurstaut, Ia ensist' puhdast
sydand' uut, O! lEsu Lunastajani, Sä tiedät
parhain tarpeni.

39. O! hywa lEsu suloinen, Ol' minullengin
lEsuinen, Sun nimes lEsu wapahla, Sen-
tähden minua armahda.

40. Te mulle nimes jälkehen, Ett' sä sitt' duo-
mion eeehen, Wedä mua syndist kirottu, Ett
nimes Esu on siunattu.

41. Ah kumg' on lEsus ihana, Jos Sielu
»ikein halaja, Niin ett' se tulis ainoar, lEsus
Hall' parhax tawarar.

42. Ay mitä taidan paremba Toiwotta autuut
fuuremba Nyt enä tämän ylitze, Koff' sielu lE-
sust nautitze.

43. HErra lEsu lastes joukohon, Om Hää»
salis loukkohon, Mull olet siinnyt, syndyM,
Msin', kuollut ja httännyt.

44. Anu'



44. Ann' lElu se wua lohdutta, Uffo ja rak<
kauc waikutta, Etts lEsus olet waiwaiiell,. Mi-
ftulle suuri snndistll.

45- Ol' lElu eläis kuoles mnll, An duomioll
Mis siunac oli', Aui' ansios päälle ustomann,
HENra lEsu asu fulusam."

46 S'tl' kiitollista puhetta, Suli ylistyst ja
kuonia, Aut' lEsu tääl jo alkaman, Ia Tai-
wahaas sic weisaman.

Se Rolmas lVirsi,
Ripille elt synnu» Päästölle mennesä.

FL. k. O! lEsu korkein lohdutus, «.

minä suuri syndinen, Sun tygös lEsuA> tulm; Sill' tundon on niin saastainen, Ett
epäilyxes olen, Jos HErra armoins otta-

ne, Vhoen nain julman syndiftn Kuin minä kur-
ja olen,

2. Waan sitä wastan mailmaan, Sä lEsu
tänne tulit, Syndisi wastaan ottaman. Sen itz°
luwannut olit; loist olen suurin joukosa, Kaikiesa pahois tegoisa. Ah! lEsu katzad' puolen.

3 Sitten mä sinun mnoemaan, Tulen, o! IE«sureni, Kuin tunnosani saarnaman, Saa ruwet
Pyhä Henai; Hän synnin tunnon waikutta, Aul
lEsu etten tukautta, Sun armo waikumDs.

4 O! Jumal puhdist minua, Sun suuren <w
mos tähden, Sin' nöyräsi opet, sinua Kiittämän
kaikkein nähden, Kaikesta sielun woimasta, Kum
ikäwöitze suuresta, Sun arnw pisaroims.

5 Ah! armahda mun päälleni, O! lEsu, ar-
mon ajas, Että kaikk' ripin käyndöni, Olis suV
ilox taiwas, Ia ei sill' pirull' julmalle, Kuin vfVäillyxeen wiettile, Niit jotka msiyM mrwa. .

4. SH



6. SZ lEsu ansios wvimalla, Särjet sen M<
han paulat. Helwetin tornist awullas, Ain ulos
autat alat, Nitt exyneitä sieluja, Werelläs lu-

Kuin sinu' cwMs huuta.
7. Seutähden auta armostas, O! lEln Isäs

edes. Pyhi pois welkan kirzastas, Kost' minH
tulen hadäs, Suld' lEsu andex anoman,. Mun
syndejan, kuin kauhian, Sielulle surun siatta.

8. Ah! lEsu weres pisara, woi mun kyl«
lä aucca; Waikk olen st:ures welasa, M'n pa»
ha.tekoin kmma, Ei ulkouaistst' ainoasi', Waan
slsällistst' kauhiast, Lain kasty knmmend' wastan.

9Se snidi mu!! on hirmuisin, Kaikkia »«ui-
ta rastain; M! lEsu ann oifein tunncn sen,

i rakkaus Hengcs paistan, Wastan mun lu>
malatani, Wmwainen rikoin liittoni, Sikain
paimena olles-

ia. Sicl opin turhaan lausuman, Kolminm,
sudm nimen, Kuulin mailman pauhinan, Tyh-
mäin ihmisten puhen, Kohc' heidän kanstms huu«
laman, Pe kclet ja sm' Jumala, En eroimff
siin' tchnftt.

n. Waikk' übkaupll waroim, Muist' Pyhä
Lepopäivä, Silloin kauhemin hartasti, Tahdoin
kaikk' synnit tchdä. Silloin ne parhain znenest'
lnull', Kuin satan annoi mielen mll', Salaiset
Mlki synnit.

12. Ln HErran Kaffyn jalkchcn, Kunnioitan
Isä, Mi. 'Sydämen paisui Hcitwa»
sian ynstvs pttti. Jollei juur julki lyömM, Niin
monels muulla Kmmnsell', Käytös, puhct fcn todist,

-.z. Nain sydämmesän murhaisin, Mu!i'Lahl'
niäistam, Ain' mondasam tuhansin, Waifk' ci
juur kädMni; Kuicengin Siclun puol-sin, Hcill
Gn julma tappaja, HaiwT pahm» suonmll



16. Waan waarän puhen wihan kans, Christ-
welje sisart' Julki ja jala kunniastans,
Heit' Ul!!itt<n «.'dcs lastan, Wiekkalla kielcll kau-
lansa, Lekan olen heiid' kruununsa, Häwaistä
hajyst' pyynn.

17. Miios lähimmäisen omaisutt', Kiindiä wal»
dolista, Himoihin kaiMnaist' ja puuc', Miest,
waimo, palkollista, loist' o!cn welas suunsa,
Jumalan tunnosa, Ett kaikis rikkon olen.

18 Siittähom Elemenoickin, Kandele kaikki
päälle», Ei auta hywät'työni silt', Sacan on
jou?os jäll.m, Kuin sano HErra Jomala,
mche paha palwelja, Mun kanhan kadomren.

19. Kuin kuwas waatccs wahetti, Kauhian
kaupan teki, Syndins kuin meri lainehti, Julmat
kuin wuoret ombi, Taiwas ja pilwet kandele, Mun
päälleni ja sanele, Auringon saanen annoim.

20. Ilma, maa, wesi sanowat, Me leiwän
ruohot, Linnut, Annoim teili, tarper tuliwat,
Luojan lahjat ain' tiukuit, Wiinat, kalat ja taik»
ki muut, Llwndokappalet yrtit puut, Teili' pals
welurer' tuotim.

21. Waan kninga olet käyttänet, Näit Luojan
kunniari, Ett' kiitosi' bänell' andanet, Mutt' li-
han hekuman, Olette käyttän alati. Semähdmrangaistuxeri, Nyc käändy kaikki karwar.

22. Tuli ja walke sgnopi, Minus.he p^det^

«4. Woi kuinga usein rakensin, Wuoteni hel»
wmihin! Ett' ajarella rohkeisin, K'ff' lchald' wie»

Rakastaan rietast' saastaism', Kuin hel-
w>tisä poltta luut, Jäsenet ytimengm,

15, Wiel warastanut waiwainen Olen ma Lä»
himmäiftu; Sill' omaisulians pikainen, Ryöstä-
niän kaikkinaisen Olin ain' rvalm-s häwittään,
En kojkan hywä tekemän, Ol' rakkaudest walmis.



talon; ilma tuulet huutapi, Meisä he ku«
lukobon. Maa wesi sano ahnchu, Slsallens hei»
ta niell'pi, Kuin Choran Abramin,

23. Engclic pyhät wiela siel', Duomioll' päät»
li kanda, Kuin warcioitzit kyllä tääll', R,am.ui'
muös riecä anda; Niin että HERran Lakikin,
Duomme päälle kandapi, Kans oinarut do tuimin.

24. kowm on pääll' kandaja, Itz Jumal
hurstas Duomar', Kaikkein töiden maxaja. Ei
Kuningaica kumar, Waan anda ansion jälkihen,
lolaitzen osan kätehen, Kuing' kukin owat tchnet.

25. Ah! HErra lEsu aum nyt, Sun wcres
Henges kautta; Sill' ei mun omat rippin työt,
Woi sieluani autta: Luojan ja luomin kandcsta
Tundoni soimauxesta, Waan sinä lEsu yxin.

26. O! Pyhä Hengi kirkasta, Mun uffon:
lEsuresa: Wieroita pois mailmasta, Hallitz nnm
woimas kantza, Etten täst edes ikänän Sua
lnurhelliscx mifäkan, Saattaisi elämällan.

27. Anna mull' lEsu armoja, Etc' Isäs kas»
lvoin eteen, Tulen kadonnut tuhlaja, Kuin yx'
Virottu rieten, Andaman itzen arwam, Niin et<
täs taidat katzahta, Mun synnin orjan puolen

28. Suo opettajan woimas kautt', Lyödä niin
tundon päälle, Ettei mun oma apun am, Mutt
ansios turwan jällen. Ann' palweljas puhu niin,
Että mun omatundsni, Ia sielun selkeis sonnisi'.

29. Lyö lEsu sangar miekallas, Kowain sy-
dänden päälle; Tunge niit' läpitz sanallas, Ia
wuodat öljys jällen. Walais niit' kaikki sieluja,
Jotka ei pieni suuria, lUnn' <yndi ripill käydes.

zc>. Ann' wakmus Myös mnnollen, Kuin spn»
nin päästön kuulen, Suo uusi woima saadaxen, Ett'
omas lEsu elen, Sun Henges todisturen kautt',
Mua rippi lapfex aut', Murheni ilox muuta.

31, Sen



31. Sen päälle Amen sanon Nyt, Sinuu" O!
Jumalani, Etts andex annat welkan syyt, An»
sion kautt' lEsupeni. Ia Pyhän Hengen HEr»
ramme, Kuin murhellisi kuuldele, Kolminaisull'
kiitos olkon!

Se Neljäs N?irsi,
Ripilda eli synnin Paastöldä palatesa.

W, k, lEsu minun ilon autuun, «.

nyt mun sielun sinä, riennä tygö lE>suxen, Mene kiitost HErrall wiemän. Niin»
kuin mies se syndinen, Joka spitalisa ko-

was Dli siin niin suures waaras Että hengens
saalix sai Kiitti lEsust, ei oll' wai.

2. Niin myös tule samall tawall Tehdä minun
syndisen, Ei niin tyhmä oll' ja kamal' Kuin ne
Miehet yhderan, Joita lEsus kaipas kaikki Suu-
ren työn heill teki ratki, Puhdist heitä pahasta
Taudist tappawaiftsta.

3. Niin myös minun teki terwer Sielun hen-
gen wirwotti Andoi syndin suuret ander, IsänS
kaicha sowim, Päästi tundon ahdistuxest HErran
wihast uhkaurest, Lain kandest towasta long all
olin orjana.

4. Auta nyt ett' woifin pysy Sinus kiini IE»suxen, Sinun perääs hartast kysy, Muistut' itz'
mua lEsuxen. Etten sinu kadotaisi Hywi töi»
täs unhohdaisi Kuin sä minun tUtaren Ripill
annoit saadaxen.

5. Oper lEsu Henges kautta, iloll klittäin
weisaman, Weres woimall aina auta Halleluja
sanoman, Sinun hywä tekois puolest, Tunnon le»
won, rauhan edest, Kuin sä synnild fangitull Sie»
lulleni annoit tull. 6. Io-



6. Koka pedoll Olin mosu julmalle
Lullin itzen wapahari Palweljar HErralle Waikk
en hänen äändäns kuullut Wiinamaes työsä ol»lnr, Muna omas pyhydes Tein työt synnin pk
meMS,

?, Ab suur kiitos lEsu rakas Olkon armos
edcsta. Ettäs heitit stmdin tatas Sielun päästit
häpafta Kadon lammas kotio jäällens Pääsi m«
tux Vstawitten seurahan, Pyhäin
lammas laumahan.

8. Joiden joukos ulos sisall Kävpi HERran
laimmell Heidän kanstans ehtollisell Mcue ilor
lEsuxell Ia sitt taiwan pyhäin kalkein, JM'
ori siitä riemu sangen, ett' he sai mun kcstellmsMäwari lEsuxes.

9. Muista nyt siis sielu parkan Ettäs olit pa«
rattu, Ala mene syndin karkaan Joista pahoin
paaduttu Sydän niiden sr.ruttomain Rippi la-
sten kelwottomain lotk' ei syndi niit
ander saanekan.

io. Terw' ei tarwitz parandajat Koff ei tiedä
walitta Tunnon hawoi soimendaiat Jotka sielun
rafitta, Koff' ei tunnust ulos sitä Mitä liha hy»
wän pitä. Mutta peittä petoxens Juoneet jul-
mat fydammens.

n. Ei saa heihiin sana salwa Saarnan all ei
ripisä, Maikka tundo soima kalwa Kuicengin he
synnisä Yhtä hywin pysy. kableis Wiekkaudes pi-
run solmis, hengellisen muodolla Sielu rauk' on
fangina.

12. Päästä HErra lEsu waNal Sydän fyn-
nist sywistä Että ripild' oikiall tllwall Isas kas-
woin edestä Palais hengen wakutuxell Omantun-
non todisturell, niin ett olis Wi waan Siic
jos laps on Jumalan.

33. A



tz. Q! sä hurskas Hengi tosin, Kuule sinua
rukoilen, Te wiel armos ihme-työskin, Kynnä
sywäld sydän se Kuin on ulkokullaisudes, Ma«
kias omas rakkaudes, Pettawäises menoja, Ri»
pill ja muoll ollesa.

14. Ah kuin monda Suomen saar.S, Että mu»
olla mailmas, Kävwät ripill joukos suures Iu«
malata pilkamas, Kuiteng monda sulda Iot«ta syndins peittä sala, Luule että silla tiell, Pa-pild' a»dex saiwat siell.

15. Mutta ei ol' papill woima Syndj andex
anda sill', Kuin ei tunne synnin waiwa, Sana
tule duomior niill, Mutc Kolmyhteys sen teke
niill kuin murhelliser näke syndeinsä ylitze, Koff'
he händä rukoile.

16. Sitte wast niill kamwaisill Joita tundo
ahdista, Kaikill harwoill uffowaisill, Pappi asian
wahwista Syndein andex saamisesta, lost he pu»
Hu haluisista Heidän sieluns tiloja Ahdistuxi iloja.

17. Että lEsus syndisiä kuule kamwaisia Ei
muist enä endisiä' Rikoria pahoja, Parandapi
weripahat, locka sielun itkeen saiwat Julki sa-
la sanoman, lElu joudu auttaman.

18. Nain he saamat hänen kanstans Kuin ft
Sacheus syiidixen, Opetuslapset »nurheisansaKuu-
lit äänen suloisen lEsuxelda, joka sanoi, Antut,
rauha heille jakoi, Autuas namät sanat saa Syn-
nin tunnos omista.

19. Se on päästet ulos siitä Pahast omast
tunnosta: Ah ei tied' kuina' lEsust kiittä, Ju-
malan toit julista Taidais, David pyhän kans-sa, Joka sanoi aikanansa: Kiitä HErra lEfA-
sta Kaikki mit' on minufa.

20. Suuret owat HErran teot Autuas waa»
rin ottane, Häll on sula riemu menot Joka nii-



ls tutkine, Sill on sodas joka erän Aina woil,
to woiton perän Se saa kruunun kullaisen Pal»kax laiwas ijäistn.

21. Kolminaisus armollinen Meitä itze kunkin
Kuolema ja duamiot ennen ArmoS pakanoitakin,
Käändakön ,a walaiskonon Amuari saatcakobon.
Se on mahdollinen full Isä lasteS huuto jo kuul.

Se rviides N?irsi,
HEMan Pördälle mennesä.

W. k. O lEsu Leipä elämän, «.

IEi«l rakas Wälimits Kuin sielun ila-
hutai, Siunatull ruumill, werelläs, Mun
rawitzet ja juotat; Ma tunnen etten ymär»

ra Lnoimolllsella järjellä, Sen korliat salaisuna.
2. A>> walms Ipsu tyhmynän, Aut usion sil»4Nill näen, Sun ansios arn»os tyllyttä, Kuin

teke Mun mahdottoman ilkiän Iakeiwottoman kerjäjän Sun PöoiäS wierahari.
3- Ah puhdist nytkin sydämmen, Kuolettami-

sta töistä, Ett oikein HERran Pöydällen Tulen,a M2isi2n tästä, sen aterian, KuinWiwottK mun sieluistan, Am' mahdollisesi nautin.
4. Etten mä olis surutöin, Takaisin langm

'huono, Sär aumast armost osatöin, Ett syön
ja juon sen duomion, Kuin sille sielull ollme.Jok' kelwbttomast ottane, Sun Ruumis, weres«vastan.

5- Siis paremb' olis asia Etten mä omiswastan, Tät' Armo-pöydän atria, K«lw»ttoma«
sil kostan, Ennen kuin armon saawman, I«synnin tunnon tawoitan. Sitr sielus halu sony.s. Waan enän olen kelwetoin hetku nau-

tim<"



timahan, Ia ihesiani valutöin, Sun tygis tu-
lemahan: Niin weda lEsu minua, Ett laheiw
sin Sinua, armo wetos woimall.

7. Ann' ewä« tai oli mrwanau, Tääld' mo»
nelahan tulles, long woimalla sin kuomaan Tm
len mailmasi lahieis, lonZs walmistan itz armo<
sta, Wowaisille kallista, Sun ansiollas olet.

8. Ah lEsu neuwo taiwum Ecc taidan labtos
jälken, Näin korkian asian toimitta Talul mua
PöydaNes »ikein, Ett armos kaucm kunniaxes,
Sun ruumis pyhän ruwarens, Sais sielun i»
tzellensä.

9. Kans weres kallln siunatun, Joka mun
lähten wuosi, Lunasturexi annettun Rakkaudes
muistori joisin, Ett uston siit ain' wahwistuis,
Sieluni woima uudistuis, Sun kuollos julista«
man.

i». Ah jos sen tehd' ai.i' muistaisin, Silloin
kuin jyndi kaiwa, Sitt joka päiwa woillaisin,
Kaikk jotka minua waiwa, Tunnos, sielus ja
sydämes, Ne tallaisin Sun waellas, kuin tustan
lunNen heistä.

n. Opel mua silloin etziman Ristis tylin am
apu, PöydäUcs muistut menemän, Siit' hyödy»
tvst ja maku, Ann lEsu minun mcaxen, Sun
ansiotas tutkiaxen, Weres kautl' womo saada.

12. Ia koettel«n itziän Opel' mua HENra
lEsu, Tutkiman oma sydandän, Kuin mones
jynnis kiehu, Ett' eron niisiä ottaisin, Eng' «nä
heihin suostuisi, Waan kauhistuisin kaitkl.

lZ- Ah lEsu itz mua malmista, Sun Pöy-
täs wierahaxi Ussoni heikkoo wahwista, Etl tu-
lisin hartahari, Suli lEsu opetuslapsi Ia
tantzas perillisexi, Nyt tall eräll ja taiwas.

»4- Mutt joka tl«Hm<lltömyd«s, Ellei vl' fie»»2 l«s«



lusa halu, Käy HERran PöydZN köykäisiides,
Ei kostan ol' kerjämäs almu, Waan luona töi,
dens ja yywydens pääll, Eik syndiänsä 01l mur»
htttin tääl, Se kirouren huomion saapi.

'5- Sillä m wierat waiwaiset, Joiden sielut
el lEsusta kaipa, Ol' autuudesta osalliset, Ei he.saa andex welka, Koff syndi ei tunne walmakan
Niin ei sitt uffo wahwistukkan, lEsuxen ruu,
nust ja werest.

16. Tästä meitä kaikkia warjelkon Isä Poika
ja Pyhä Hengi, Kolminaisut jokainen rukoilkon
Et täällä auxemme ehti, Ett herätäis synnisH
kuolleita meit, Ellem me käwis helwetin teit,
Määrin HERran Pöydäll, waan oikein.

17. Waikk moni sen pyhän Ehtollisen, Suul<
lans siell syömät ja juomat Siin «ke h« synnin
ehdollisen, Kadotuxen omat he owat, Jollei «p-
--mon ajas parannust tee, Niin Sakramenti h<
duomitze Ettei lEsuxen muistoxi tehnet.

18.AHmerkitze surutoin wieraswieläKuing tules ja.
walkias kumas, Kattilas kuohu wari siellä Rau<
«a kiehu ahjosa pajas; Niin HERran wihan
tulesa ain Prusiupi wierasten kelwottomain Py«
reet suust sieramist ulos.

19. O paremb ett' olisit ennen tääll Luondo-
kappalden rietasten kantza, Sikain ja koirain am«
bäristä Syö!/, jilonut ruuhestansa; Ei helmen'
niin kuina sitt olisi heill Palkan saa kauhian tu-
lisen siell, Kuin lEsuxen pettäjä ludas.

20. Jos näistä närkästyt sydämmesäs Ia pa<
hasti tahdot paisu, Niin katzy ja toettel' elämä-
täs, Mitä raamattu sano ja lausu, Etts taida
yhdellä erällä, Olla HERran ja perkelen pöy-
ZMä, Sen Pawali todista todex.

»« Ah!



21. Ah! ZEsu elämän leipä yrln, Kuln läh,
de, tie, tomlls itz' olet, Yhdistä sieluni kantzas
yhten, Sill Sinä ja sanas on todet: Ann' ar<
most l« armo mun lEsuren, Ett Hengesä ain'
sun nautitzen, Mua kuollutta koira sa wirwot.

22. Ett siunatut kaikki olisim Jo täällä Ms
mailmas, lEsusta syvämmest rukoilisim Ett li-
han ja hengen sodas, Verensä kautta meill woi»
ton tois, Täall haawoisans M ia kuolla fit sois
lEsupen ustosa Amen.

Se Ruudes lvirsi,
HERran Pöydaldä tullesa,
W. k. Sull lEsn mielest nlyrästs, ?e.

v. l.

kuinga herkut korkiat, Kallimmat muita
kaikki, Taiwan PöydälVä saawutta, Andoi
mun lEsuxeni, Rawitzi mun nyt itzelläns,

Pyhäll rummll ja werelläns, lost sielun riemui»
tzepi.

2. Ett nautit sinn ma pidos täZ lEsusta stl,
loisinda, Hän aina ombi apu lätz, Hadäs aux-
huumwita, Sen täsä pidos lihawaS, Todefsnäin ihanas, Niimsa kukoistawas.

3. Ehk' olin kuollos kowaft, Nälkään nään-
dymäs synniS/ Niin parans kätens omansa<»
Lanlmit mun mndon kylmist, Wesistä ylösnosti
myös lois' sielun spdämen kyll lpös/ Ol' pöll' H
paiwall' rastas.



4 Nain stzens pani panbiri I« tobifiurex Ml«
« Elt' wclkan anvoi anderi. Ah! kiitos olkonsulle, O! lEsu oma ystäwan, lEsu pysy sydä<mesan, Ia ustost uikoon auta!

5- Kamr Pyhän Henaes ainian, Kuin sielunuolttapi, Siit etr on morsian Kuningan, lold'uudeil woiman saapi, Mun weljet sisarefsnsmyös, Omarens omist täsä työs, lUou' heku,
mals kuin wirrall!

6. Näin HErra lEsus toimittan, On oikeill'Pöytäns wieraili; Niill uffowille lahjomaa, Ehk
owat mailmas haiall', Sentähden waikas köyhä
tstz, Olet mun sielun itzesäs, Min rikas Iu«malasa.

?. Siis kiittä HENra lEsusta, Sielun ja
sydämeni, Ruumin hengen kuin minusa Ombi ja
«lämani, Joka ei soima pahuttas, Waan mui<sta köyhä sieluistas, kruna.

8. Nyt yrtitarha awoi on, Ia lähde juore»
»ainen: Aut' lEsu siit ain Henges juon, Kuin
helle polttawainen, Mun sieluani kuiwapi, Ah-distus, risti seurapi, Eli jos itzes sqlat.

9. Rukoilen wielä ftdätyist, Etts ruumis,
«er«S woimall', Näyttäisit wnnos salaiset <Wi«
tam jota haarald: Ann' lEsu ne oikein iimei
tull' Ansios kautr heistä woiuo »ull', Syöd EH»
ttllifta kantzas.

ic>. O! lEsu osalliset tee, Aiu sanast, sacra»
mendist, Ett' ripill, Ehtolliselle, Tulisin mahdol,
lisest; Sill' ei se paljas tapa waan, Autuudenasioisak<m, <Vlin aut' mitän Sielu.

«i. Sill' 3u»n»»n suuri ynimärrps, wiisims,
taito, Niist tule syvämme» paisumus, Ne
niinkuin ram, Aur lEsu mua sisällisesti,

Ett



Ett sydämesi henMststi, NöyrydeS sinua siu-
laan.

,2. Ah! lEsu rakkaus mäarätöin, nyt
minus asu: Sill' sinä olet äärelöin, Mä
<na paisu Mun svdäm«ni misäkän, Waan auta
sinus pysymän, Eng' lepo löydäis muolla.

iz Al' ann' mun lEsu unhotta, Sun hywi
tiicäs kostan Waan rakas lEsu kehoita, Sy«
oämen si»u muistaa"! Ett' pyhän ehtollists kam',
Tulisin urhollisex, aut ElämHl, uuvistupeen.

»4. Ann' ITsu HmgeS minua, Nuhdell' j»
«lumo aina, Jos osaisin pois horjahti», Autuu-
den tielda taiwan, Ett hän sitt tundon kurimiS,
Sm evtst HErra tunnioicais Mun sielun Ju-
malala.

is. Aur ITsu «ls sydämmesän, Tain herlu»
pidän talltll' Sielus, mieleS ja h«ng«sän, Maa«
lesa «ltä walwell' Muistaisin sitr ain' maistella.
Kuin mtttä/ sokee, hunaja, Lape»äilin rleffaa,

Amm.



Tiettäwäxi tehdän, että täsä Kuning.
Academ. Kirjan'Praudisä on myy»
tawaxi seurawaiset Kirjat:

Kantzapuhe kahden Pevsonain walillä, still. ä.
se ensimmäinen, joka oi» Lain orju»
drn alla olewainen Sielu, se toinen
joka on Armoitettu Sielu, maxa - 6.

Uffon Silmaminen HTRrcm lEsuxen
puoleen Ristin päälle - - 4 i. 9.

Meidän Wapahtajame lEsuxen Chri-
sturen Karsimisen ja Kuoleman Tut«
kistelemus, otettu Ebr. 12: v. 2. - 2.3.

Armon Järjestys Autuutehen » » 8.

Christillisyden Kplymyxet Rippi-Lapsil-
le hywäri « - - - 6.

Vpikertaiset Kysymyret luopumisesta - l. >—

VtiinmyoS moninaiset Hengelliset Wirret.


