SenPyhän Kolmeyhteylen siunattuun Nimeen.

Kuusi

Klmstillistä

ja

Hengellistä

Wtttli,

Gnfimamen U?irst
Sijtä tundemattomasta ja helwettijn

painawaiststa epaustosta.
Com?n.

Sen oikian, elämän ja autuaxi tekewaisen Uston kaipauxesta/ josta yxi
itseens koettelewainen sielu rukoile, että Jumala lEsuxen tähden Pyhän
Hengen kautta sen hänen fydamesäns
waikutta jakirkasta tahois

Ripille ja synnin päästölle
Neljäs.

mennesa

Palatesa
HEnan"sa Ehtolliselle
mennesa
kuudes wirfi.
Sieldä

XVijdcs.

Sieldä palatesa

PrZNd.

WASASA

Georg N)llK«lm H.ond»c<>r»ldä.
Pländätpn Enmplarin jällen Turusia

178c».

Se Enssmmäinen Wirsi.

Gpaustosia
Weis. kuin O lEsu Chrisi fä autuuden, ,c.
-

!

WW>

meitä epäuskoisi, Kuin olem ras.

kasi rickon' Tairoast wastan ja Isa.

Hänen edesäns joutunet wiko»
oll' mabdoUiftt kutsutta/ Jumalan lapsir tuetta, SM' sondini ylös huuta.
2. Ne kaictt on waärasä nffosa, Kuin ei
tunn itsens ja lEsust', Paits uijsä harwoisa
walitutsa, Kuin koettele itsensä wisust,Hei>
sä se nary hedelmistä, Ett' owat syndvnelt
hengestä/ Kuin uffoja woittawat mailman.
3.0! Laupias Isa Pybä Jumala, Kolminaisns woipa suuri, Paast'meitä epäuskosta/ Autt'sinun tundos juuri; Sit' eläwa
uffoo rukoileiuan, Stll' ei Herran pelko 0°
leckaan, Makunnasa kaikcs' kansiae.
4. Waan Sodomnn snnnit hirmmset, Meis'
owat julki ja sala,Kalck epäuskon sikiät, Hedelmät häijyt meis' vala;Woi! mibing'ai°
kan' olem' elänet, Ett' olem'sielum'tappanet, O! jos sen tunotsim, kerran.
5. Ab! lEsu sc ennen näytä meill' Kuin
tulemme knollon Käten, Ia duonnosta wa»
pabda mcit'/ Koss astumlne Kaswois eteen;
Seiso lEsu! siiloin puolellani, Ia ole edes»
wastajam', Sun Isas oikiall' Kadell'.
6. Ab! lEsu, pinas, ansios täbsten/ Saat'
synnin Kauhistus meille, Woi! Koff em' sit
sielum tähden, Lyö lEsu mndomme
tiu,

tn; Emme

sure

psMe/
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meit'nielisi helwetin baut,M
lEsu sun kuolemas kautt',Meit' huctan an>

päälle: Ettei

na tulla.
7. Uh! lEsu meitä istuta, Sun wljna.
Mäkees wielä, Obdakeet nisuux myös muut'
ta, Sanas kautt' Henges työllä: Kastcll'
lEsu ja sonnita, Wuohet lambaix tään'ja
saata, Wedä lueit, laumastygö.

8- Woi! meff' walwaisis pienii' snuris'
Kuin olcm' asum' täällä, Rohtimis' rysyis',
jaKiwinuuuris', Kuoleman wikatten päällä:
Synnin all' aina röyhkeydes, Pirun Kouris'

ja ylpeydes, Olem' oiuat murhajam' julmat.
9. Woi! cttem' ymmär' sitä sure, Ett'
lEsuxen sydandasyndim'Aiwan jur julmast
kyllä pure/ lost wihans' syttnpi Utjm:

Sill' lneidangin Suomen-masam jo, Per°
kell' nijn uusia tapoin tuo, Joit, pakanois
nahd' eik' Kuulla.
iO.

Sentähden uffowain ymmärryres,

Hengellisella muoto, Merkit on Auringos,
knus, ja tabdeis, Mutt ei sit'ymärrä luondo:
Waan Isän lapstt, be todella, Taitawat sano

senn.toimella,

Wanhurffauden Auringosta.

Ei lEsus saa sydämijn Mll'paista.
Sill tundom on nucknn ja lukitt'Ett' synnin

Ab! wahingom joka meit
huwitt' lost sieluunne tila on sangen walju
Ei sinnelEsuxen walo mahu, Oi pellMa»

pimeydes juostan,

wa plmiätt'louckoo.
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Myös Inmalan,lapfet sitä snre, Ett' kuu
)

en piminny maaja, lost heidän sydämmens
haicku tule Et seurakund, synnin suofa, Ma.
ka kuin waiwainen tackas lauma, Ei itsiäns

lEftl walais'ja auta.
sit' auta taida,pifkunnen
i z. Wiel'
lauma myös sengin

näke, Ia snrktast M kanshuoka, Ett'tähdet

pimiäst paista tänne, Se opettajain on luot»
ka: Kuin kansan edesä loista sijn, Ahneudes
ja ridaffin, O! soklat taluttajat.
14. Hee hywä siemendä paljo haffa, Et
Kynnä, eiKylwä oikein, Olvat nijn Korwes,

tuin Ketut wiekat,Nouta mleld'suruttoman
sangen: Laiffasti, haucklwat Koirat owat,
Mailman ja oman watsans orjat, Ijäisex
wahinaox lanibaill"
15. Ei buuda he totutta rohkiast, Waan o»
max'Kuniax" suuret Mailman mielirKawa»
last, Ei tahdo pann'itsiäns uhrix'Ettei loukkaisi mieldä lilaan, lost jouduis sitte nijden
wihaan, Kuin jotain mailmas ombi.
t6. Ei huoli he oinasta tunnosta Waicka
todista toisin, Ett' HCrra übka raamatu-

sesta, Surmat ja panna poisi,

Ia sano palka

Koffa bau tule DuomioU' sill',
saman
snden haldnun.
päästitte
Kuin
lunastettuni, Joit omat
17.

paimenill',
Mengat

werellan ostin, Näin minä nyt teillen takai»
sin, Maxan jakowasti ruostin, Ei auta raha,
oppin.

5 ( <p
oppin, juonen, Waick Mä suurell' nimell'
ennen, Ia tuhannill ostitte lauman»
18. Ehk sarnaisit kuin EnZeli M Ia panitte parhannc päälle f Nijn päästyäjäll' kuin
Pewcli, Sutten saalir hajoitit jällen, Lamdat ernxijn sinne, tänne, Ei hywä pmmend

H»

)

etsi tiennct,Waan seuraisit palkapaimend.

lZlong' sydän nyt towdest pakahw, Ia
salatsest sunttupinäista,Täst'kauhistu tunno'
wawahtu,He osalliset on itssijtäM
paase he ennen wapaxi, Kuin toisen kerran
paMi, Hengesa tapahtu lnuntos.
20. Sitt' wasta he oikein halaja, Kuin Pie»
tari HErran lauma, Ruocki nijn lEsuren
karitsoja, Ettei hcit wirald pois panna, Joit

sans

aiwan harwol sieli' ja täällä, Täyttä otawas

idän tiellä, Oikeit opettait löytty.
21. Kuin lambait ulos suden suusta, Kaikell'
halull' ja woimall, Pyytä el huoli mailmast
muusta, waanlEsuxen esikuwall',Elämäll',
tvöllaftn todex näyttä, Saarnois, ripisnijn
puhenskayttä, Ett eroitta wuohista lambat.
22. Ei hemielix elä mailmalle, Waan nuh.
teen andawat kalkM', Tyhmillja taitawaisille Toden sanswat sydämesi' raitill',He koette»
le ja tutkistele, Kuing'sielut HErras tuljeste'
le, Ia lEsuren uffos woi kaswa.
2z.He Moseren, Aaronin peräsä, Pane aidan wäräjäs seiso, Nukoilewathcnges sydäm.
*

z

mesa.
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mesa, Ettei HErra maata sais kiro, He

julki

ja sala lauman tähden, Tckepi työtä Äutuden

päälle, Ettei murhan Engel sais surmat,
24. Ett' karhun ja jalopeuran woitais',
Ia suden suust lambat jais' ulosSitt' Chri-

sturen waldakundaan tuottais/lost'rohkiast'
seisoivat maxos, Sentahden beild' uni yöll pa»

keni,la paiwalla helle polteli, Owirka pai-

nawat paljo.
25. Kuin ijes kowa kolistele, Kyll kynda.
wan härjän päätä, Nijn heidängin, päänsä

hc.rmar tule, Työsäns ajattelles tätä, Ett'
ensin pitä Lewin huonest,Heist alkaman duomio todest, Lamban ;a lamban wälill.
26. Ah seurakunnan meno tosin, Hywään

eli pahaan paljo, Seiso opettajain päällä
myöffin, Kuiug he esimerkillä walwo, Aln
HErran kansan edesä tääll, Kaitse heit hy.
wäll' ja pahalla säall, Pois kortit kaick' hekumat heittä.
27. Ah! lEsu sä kirkas amingo, Walais

its' pimiä kuuta, Sill' sinun sturatundas jo,
On musta kuin stnniin lokaa, Alä tule wiella
duolniolle, Ettei pyhä weres huckaan meille/
Wuotanut olisi paallcm.

28. W paililen lEsu kirkas ylbätt, Paista
tähtein päälle, Kuin kutsumat on juo.
set Ml', Opetrcjar kansalles talle, An heille

pmräm

uus ja puhdas sydän, Henaclläs herat ett'he
pyhän, Sun perimiscs kansis kaunist. 2^>.
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29. Ah! rackainlEsu elonHErra,Lähett'
bnwiä painmuta. Joit lambat autndcxens
seura, Synnyt undcst sarnaita,Sun wijuamakes työhön wiel!ä,la pidä ne kirckat tähdet täällä, Opettajat ylhällä woimas'.
30. Myös Ms edes scisoisas', lEiu kunnian Kuningas suuri, Muista sun rukourisas,

WoidelduamKuningast Ruotsin, Kans' hei-

mokundanskaicki aina,laEsiwalda meidän

oma, AutlEsu heit tahtos tckeen.
31. Siuna, walais warjell' täällä, Sitä
me sinnlda pydäm,SuoKuningam kauwan
hywin elä, Polwt polwelda,aln' oll'lsam,
O! Plipaimen lEsu pyhä, Ann' henges ma»
nam hälle bywä,lsäs Armo-Istuimen edes.
z2. lost hetll ja ineill ain ilo olis, Etts znurehti muistat kaicki, Ia ihlnisten lapset Isän

Sitt' lEsusta sturaisim ratki, Hänen ansions woimail' heräifim, Uffoll' Ewan»
löydäis,

geliumiu näkisimlEsuxen pinanja kuolion.

3 Hänen rnctauoens nijn tundifilu Ett' se
sydämmijampalais', Wiell haawojans myös
tutkisim, K<nts wert ja kuolematans', JM'
lEsusmeill autuden ansaitsi, Ett' elmsim,
.

luojas kijn, Kolmmaisudes pyhas.
34. 101 l ylistys, Kijtos, kunnia, Kum loi,
lunast' ja pyhitt', Olkon hänelle korkia, Ett'
armon ja autuden tarils',Ain yhteisesti taik.
kille, Erittäin nijlle sieluille, Kuin uudet
luondokappalet owat.
Se
4

kuolisim
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Se Toinen Wnsi.
S'M Oikiasta Uskosta,

Weis. kuin. O lEsu Chrisil wiatoi», zc.

Jumal lEsuren,Hengelläs he«
MMh
MW rät syoämen, Walalse Sielun mie-

IsHM lem, Pääsi wallal side kicldnt.
2. Sinä HErra synnis sokian, Gauluxen
lastes wainojaN/Teit hänen pyhäx Pawalix,
SuU walituri afthex.
3. Nijn awa minun silmäni/ Ett'nämät ar.
mon pälwäni, Hengellisesä walosa, Nousis

mull ilor' tunnosa.
4. Ah rakas lEsu sawuta, Ott' lambaas
kijn ia kolkuta, PM patunehen sydämen,
Kuin kylmä on ja kiwinen.
5. Woi! se on kowin suljettu, Synnin maan
tiexi tallattu,Wol! Melako se käändyne,Ot.
kiahan uston wäändyne.
6. Ett' HErra n sanasi hedelmät, Manans
kannais elawät, lEsuren mielmjälkehen, Atltudest tulis murheieen.
7. Sul' halu n taht'olismull',Armostas
nekin owat tuil'. Am' lEsu witpitlömäxi,
Ett' Sielun lewon löydälsi.
8- Waan lEsu ann' myös woima mull,
Koff' halun tabdon annoit tull. Waan kui«
tcng' sit wiel murhedin, Jos syud' on tutt
muld' oikehin/
9. Ah on wiel mun pelkongn, Ett'seison

se

niinkuin

9 ( 5
nijnkuin alallan, Ei olkia kijrut oleckan,MlkH
tastlopur tullekan.
10. Sitä ranka walitan lEsu sull,Ett'
on määrällinen mull, Oll' tletämättömy'
desa, An lEsu mun ymmärtä.
11. Jos olen pojes kadonnu, Eli oleckos
lannu, Itses minulda lEsuxen, Ah! an

4»

se
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se

sa.

se

lEsu tutaxen.

12. Alä anna pidemmäldä mun, Wajota
ena Suruhun, Waan walais HErra IE»

suren, Ett' oikein tilan tundenen.

lEsu mun, Ei sydämen tull itkuhun,Tain surkeuden ylitse,
Koff' ei tundokan duomitse.
14. Ah lienekö se patunu, Suruttomuten
nuckunu, Ah! lEsu kowall wasarall, Lyö ar«
mos herät sanas all'.
15- Ettei se tulis ijäisen, Wasaras alle
tulisen, Kuin hacka nijtä waiwalfi, Uudesta
iz. Ah, Sinä tiedät

syndymättömi

16. Wiel kaickein sunrlnd asia, Sull lE-

suxeni

pulma,

Tahdoisin nöyräst

sydamest,

Kuule tätä lEsu armoisest.
17. Sill' murhe sljt on salainen, Ett'sie«
lun ombi sumuinen, Pelkän ei autuax teke»
wä, Ole mull uffo eläwä.
18. Waan sitä wastan waiwasus, Tm»
nos sydämes kaipaus, Mull ombi lEsu pe«
rahäs, lost Sielun ombi kyll hädas.
, «3. Mutt

)
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19. Mtttt en taid' ymznär pulma, Suul.
lani sielun osia, En rohken uffo olNlsta, Waan
jos hedr lm at todista.
20.N1m olis sitten toiwo sijt, Jos ne mi»
nusa kaswaisit, SM oMalla tawalla Loistai»
/

sit

joka

haralla.

Ett hengellinen waiwaincn, Olisin
synnillwihainen, Kanspyhall ractcmdclla,
21.

Etsisin Isaan Jumala.
2.2. Ia Hengen rackaudella, Taidaisin
HErra"rukoila, Halu olis perän lEsuren,
Chrismren yhdtstyxehen.
Hengellinen rackans, Lahim»
2z. Myös
holhous,
Siunasin hywa tekisin,
maiseni lapsi seurajsm.
Jumalan
24. Waan naisä olen wajawa, Hengen a»
Mnsapuuttuwa, Scntähden luulen ma sen
lttjn, Ett' HErra ussou salapi.
25. Mutt jos eitama näin nyt lie, Waan

että sndän harhan wie, Sitt' epalulon ustol»
la, Nijn hiwut pybali' tulella.
26. Se wiekas si)dan saastainen, Puhdi.

sta lEsu suloinen Sun werellas ja hengellas, Ei oma jarkt auta tas.
27. Ah lunastajan lEsuxen, Ansios täh.
den rukoilen/Lahjoit eläwa uffo mull, Olkia
joli' aumax taidan tull.
28. Ah! lEsu uffon alkaja, Paataja olet
oikia, Opeta mua katsoman Sun paalles
vsison tuleman.
29. HEr>
/

)

ti
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29. HErra lEsu woipa wälimies, Ei
mms o!l' turwa tasa ties, Kuhungas menen
kuitengin, An' uffo joll'
pysiui kijn.
30.0! lEsu lunastajan sijs, Sun pybän
Ewanqcliumis, Sen kautt' mun uudest syn»
nytä, Uffon walist ja sytytä.
31. lEsulsäs poika ainoa, Sinä uffon
woit mus waikutta, Lait hywäx lEsu ractahan, Sun Ijäs edes asian.
3 2. Sit olnaxeni tunnusta, Rohkiast tob°
nljn nimitän, O.'
din omista, Pelkämät
lnlnun oma lEsuxen.
lEsu pääst', Mun
83. Rukoilen wiel
sydämeni wallal täst', Sijt orjallisesi pelwo°

sus

sun
sua

lain alla rasttta.
sm. lock
Kuin
estä Man uffon sen, Joll' Sie»
34.

lu tunde lEsuxen, O! mihingä senwerta'
han, Kuin oikian uffon tullahan.
35. Se on kuin taiwan pitohon,Paäsis
lEsuxen ilobon, Sitt' rackauden lEsuxen,

suloisen.
36. Se lämmtttä nijn sydammet, Kuin
auring' kedon kuckaiset, An'lEsu näitä tu>
taxen, Uffos ia henges kaswaxenTundepi Sielu

perustus, Oll' autudemua Sulda pytämän,

-3-7.0! lEsn aino

ni rakennus, Ovet

Ewanaeliumist löytämän»
38. Uffon ja elon tmrffaut,la ensist'puh'
dast sydänd' uut, O! lEsu Lunastajani, Sa
tiedät parhain tarpem.
39. O!

!2

>

(

39.0! hywa lEsu suloinen, Ott' minultengin lEsuinen, Sun nimes lEju wapah»
ta, Semähden minua armahda.
40. Te mulle ni»nes Mchm, Ett' sä fitt'
dnomion etehen, Wedä mun syndlst kirottu,
Ett' nimes lEsn on siunattu.

41. Ah kuina/ on lEsus ihana, Jos Sielu oikein halaja, Nijn ett' se tulis ainoar,
lEjus Hall' parhax tawarax.
42. Ah lnita taidau paremba Toiwotta
cmtut sumnba Nyt ena tämän ylitse, Koff'

sielu lEsnst nautitse.
43. HErra lEsu lastes

jouckohon, Ota
hää Salis louckohon, mull olet sijny' syndyny', Kärsin, kuollu ja heränny.
44. An lEsu mua lohdutta, Usso ja
racrcmt waikutta, Etts lEsus olet waiwaisell, Minulle Suuri syndisell.
45. Oll' lEsn eläis kuoles ,null, An duomioll' Isäs siunat 01-l', Aut' ansios päälle

se

HErra lEsu asu sielusam. ylistyst
46. Stt kljtolista puhetta,.Sull
ja kunnia, Aut lEsu Ml jo alkaman, Ia
Taiwahaas stt wetsaman.

uffoman,

Se Kolmas Wirsi.

Ripille eli synnin päästölle mennejä,
Weis. kuin. O! lEsn kokein lohdutus,«.

G?ch! minä suuri simdinen,SuntygöslE.

iW su tulenz Slll' tundon on nijn saastaa
«n.

4»
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mn, Ett, epäilyxes
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olen,

Jos HErra ar«

moins ottane, Phden näin julnian syndisen
Kuin minä kurja olen.

2.Waan sitä wasten mailmaan, SäIE»
täne
wastaan ottaman. Sen
su tulit, Syndisi
olit;
its' luwannu
loist olen suurin joukosa,
Kaikisa pahois tegoisa. Ah! lesu katsad puolen.
3' Sitten mä sinun tundemaan, Tulen,
o! lEsureni, Kuin tunuosani saarnaman,
Saa rurvet Pnha Hengi; Hän synnin tunnon waikutta, Aut'lEsu etten tukauta, Sun

armo waikutustas.
4.0! Jumal puhdist minua, Sun suuren
armos tähden, Sitt' nöyräsi opct sinua, Kijt»
tämän kaickctn nähden, Kaikesta sielun woi<
masta. Kuin ikawöitse suuresta, Sun armo
pijaroitas.
5. Ah! armada mun päälleni, O! lEsu,
armon ajas, Että kaick' ripin kayndönt,O-

lis sull' ilor taiwas,la eisill'pirull' julmalle, Kuin epaillyxeen wiettele,Nljt', jotka

siosturwa.

6. Sä lEsn anfios

woimalla

/

Särjet

sen

pahan paullnt.He!wetin tornisi awullas, Ain
ulos autat alat, Ntjt, eryneitä sieluja, Werelläs lunastettuja,Kuin sinu'aurens buuta.
O'lEsn
7. Sentähden ama armostas,
kirjastas/
pois
PyKt
Kost'
edes.
welkan
Isas
minä tulen hädas, Suld' lEsu andet ano-

man.

H

14 ( G
man, Mun syndejän, kuin kauhian/ Sielut'
le surun saatta.
8. Ah! lEsu weres pisiira, Se woi mun
kyllä autta; Waick olen juures welasa,Mun
pahatekoin kautta, Ei ulkonaisesi' ainoasi',
Waan fisällisest kauhiass. Lain käsky kymluend'

)

wastcm.

Se syndi mull on hirmuisin, Kaickia
muita rastain; Ah! lEsn anu' oikcln tun»
nen sen, Ettei rackaus Henqes paistan, Wastan mun lumalatani, Waiwainen rikoin
lijttoni, Sikain pailnenna ollcs.
ia. Siel opin turhaan lausuman, Kolini»
naisuden nimen, Kuullin mailman pauhinan, Tyhmäin ihmisten puhen, Koht' heidän kansans huutaman, Perkelet ja sitt' In»
mala, En eroitusi' sijn tehnyt.
9.

Waick uhkanrel waroitti,Muist'Py.
hä Lepopäiwä, Silloin kauhemin hartasii,
Tahdoin kaick synnit tehdä. Silloin nc par»
hain menest' mull', Kuin saran annoi mielen
11.

tull', Salaiset julki synnit.
12. En HErran kaffyn jälkehen, Kunni«
oittan Isä Aitij. Sydämmen paisni täytehen, Hett' wastan ynseys petti. Jollei junr
julki lyömisell, Nijn monell' muulla hirmut»
stll', Käytös, puheet sen todist.
13. Näin siidämmcsan murhaisin, Mun
Lähimmäisiäni, Ain monda sata tuhansin,
Waickei

H
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Waickei juur kädelläni; Kuitengin Sielun

puolesta,

Heill'

14-

olin julma tappaja,

suonml.
Woi kuinga

keull pahan

usein

Hal»

rakensin, Wnoteni

hclwettihtu! Ett' ajatella rohkeifm, Koff lihald'
wieteldihin. Rakastaan rictast' saastaisut',
Kuin helwetisa polta luut, Jäsenet ytimenqin.

15. Wiel warastamm wmwainen
mä Labimmaisen; Sil!'omaisuttans pikai'
uen,Ryöstaniän kaickinnaisenOlin ain wal«
mis hawittäan, En kostan hywä tekemän,
Oll' rackaudest walmis.
16. Waan waäran pnben wihan kans,
Christ welje sisin t' wastan, Julki ja sala kun»
niastans,Heit' mutten edes lastan, Wieckal<
la tielell' kauttansa, Letkan olen heild' kru«
nuusa, Hawätstä bäjyst' pyysin.
17. Myös lähimmäisen omaisutt', Kijndiät rvaldolista, Himoitsin kaickinaist' ja
puut', Miestwaimo, palkollista, loist' olen
wclas suurssa, Jumalan edes tunuosa, Ett
kaikis ricton olen.
18. Sentähden Elemenditkin, Kandele
kaicki päällen, Ei anta hywät työni sitt',
Satan on joukos jällen,Kuin sano HErrn
Jumala, Duomitse paha palwclja, Mun
kansan kadoturen.
19. Kuin kuwaswaattes wahetti, Kau»
hian kaupan teki,Syndins kuin meri lainch»
'

n,
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ti, Julmat kuin wuoret ombi, Taiwas ja
pilwet kandele/ Mun päälleni ja sanele,Au»
ringon saatten annoim.
20.

Ilma,

lnaa,

wesi sanowat, Me lei»

tvän, ruohot', Linnut/ Annoim, teill, tar«
per tuliwat, Luojan lahjat ain' tiukuit, Wij»
nat, kalat ja kaicki muut, Luondokappalet
yrtit puut, Teill' paftvelluxex tuotim.
21. Waan kuinga olet käyttännet, Nait
Luojan kunniari, Ett' kijtost' hanell' andanet, Mutt' lihan hekumari, Olette kck)ttan
alati. Sentahden mngaistureri, Nyt kaän»
dy kaicki karwar.

Tuli ja walke sanopi, Minus he poldettakon: Kaick ilma tuulet huutapi, Meisä
he kulukohon. Maa wesi sano ahnehti, Sisäl»
lens heitä nielepi, Kuin Chorau Abiramin.
23. Engelit pyhät wiellä siell', Duonuoll'
päälle kanda, Kuin wartioitsit kyllä taall',
Raamatt' myös tietä anoa;Nijn että HEr>
ran Lakikin, Duomitse päälle kandapi, Kans
22.

omatundo tuimin.
24. Wiel kowin on päall' kandaja, Its
Jumal hurffas Duomar, Kaickien töiden
maraja, Ei kuningaita kumar, Waan anda

ansion jälkehen/Jokaisen naso kätehen, kuing
kukin owal tehnet.
25. Ah! HErra lEsu auta nyt/ Sun
weres Henges kautta; Sill' ei mun omat
rjppin

"5

)
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4»

rippin työt, Woi sieluani autta: Luojan ja
luotuin kaudesta Tundonl soiluauxesta, Waau
sinä lEsu orin.
26.0! Pyhä Henqi kirkasta, Mun uffon: Ie»
Wieroita pois mqilmasta, Hallitsnlua
woimas kansa, Etten tast edes itanän Sua
murhellisex misäkan, Saattaisi clamällän.

suresa:

27. Anna mnll'lEsn armoja, Ett'lsas taswotn eteen, Tulen kadonnut tuhlaja, Kuin yx
kirottu rleteN/Andaman itsen arwara,Nijn et«
täs taidat katschta, Mun synnin orjan puolen.
28. Suo opettajan woimas kautt', Lyödä
Nijn tundon päälle, Ettei mun oma apun
mtt, Mutt anssos turwan jällen. Ann pal'
lveljns pubu nijn, Että mun oma tundoni,
selkeis synnist'.
Ia sielun
sangar miekallas, Kowain sy.
Lyö
29»
lEsuTunge
nijt läpitssanallas, Ia
danden päälle;
nijt kaicki sieluja,
jällen.
öljys
Walais
wuodat
tun'syndtriptllkäydes.
pieni
suuria,
Jotka ei
zc>. Ann' wakutus myös tuunollen, Kuin
synnin päästön Kuullen, Suo usi woima

saadaxen, Ett' omas lEsu olen, Sun Hcnges todisturen kaut', Mua oiktax rippi lapsex
nut', Murbeni ilox muuta.
31. Sen päälle Amen sanon nyf,Sinull'
O! Jumalani,Etts andexasluat welkansyyt,
Ansion kautt'lEsuxeni. Ia Pydan Hcnqen
HErramme, Kuin murhellisi kuuldcle KolSe
mtnaisull' kijtos olkon.
"

»

Se

)
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Neljäs Wirss.

Ripilda ell synmn pasioldä palarefai
Weis. luin: lEsu minun ilsn «utuun, :c.
Nyt mun sielun sinä, nenä tygö

W. lEsuxen,

Mel« tljtost HErrall wie«
man,Nijntuin mies syndinen,lokasp<tawaaras Että
lisä kowas Oli fijn nijn
hengens ftalir sai Kijtti lEsust, ei oll' wai.
2. Nijn myös tule smnM tawall Tehdä
minun syndisen, ei nijn tyhmä 01l ja tamal
Kuin ne lntedet yhdexan,Joita lEsus kaipas
kaicki Suren työn heil teki ratti, Puhdist
Taudist tappawaisesta.
heitä pahasta
Nijn
myös
minun teki terwex Sielun
3.
hengen wirwotti Andol svndin suuret ander,
Isäns kansa sowttti, Päästi tundon ahdistu,

se

suures

xest HErran wlhast uhkauxest, Lain kandest
kowasta long all olin orjana.
4. Auta nyt ett woifin pysy Sinus kjlnt
lEsuxen, Sinun perääs hartast kvsy,Mui.
stut its mua lEsuxen. Etten sinu kadotatfi
Hywi töitas unhohdaifi Kuin sä minun tu»

taxen Nipill annowsaadaren.
5. Opet lEm henges kautta iloll kljttäin
weisaman, Weres woimall aina auta Hai.
leluja sanoman Sinun hvwä tekois puolest
T unnon lewon rauhan edest, Kuin sä synnild sinlgitull Sielulleni annoit tull.
b. Joka pedoll saallhixi Olin juosnu julmat.
le

ch

'9 ( 4»
le Luulin itsen wapahari PalweliaxHErral.
le Waick en hälr n äändans tuullu Wijnamäes työsä oUu, Mutta omas pyhydes Tein
)

työt synnin pinieydes.'

7. M suurkljtoslEsu rakasOlkon armos
edestä/Ettäs heitit syndtn takas Sielun pää»
stit hädästä Kadon lammas kotio jallens

seura-

Pääsi

tutur paimenellens Pstäwitten
Pyhäin
lammas laumahan.
han
8. Joiden joukos ulos Mll Käypi HEr.

ran laitumell Heidän kansans ehtollisell Me«
ne tlox lEsurell Ia sitt taiwan pyhäin kaitein, JM' on siitä riemu sangen, ett he sat
mun kestellens Pstawän lEsuxes.
9. Muista nyt sijs fielu parkan Ettäs olet
parattu, Alä mene syndin karkaan Joista
pahoin paduttu Sndän ntjden suruttomain
Rippi lasten kclwottomainlott ei syndi tun»
nekan Ei nijt andex siianekan.
10.

Terw' ei tarwitsparandajat Koff et

tiedä walitta Tunnon hawoi solmendajat

Jotka sielun rasitta, Koff ci tmmust ulos si.
liha hywän pitä. Mutta peittä petoxens Juoneet julmat spdämmens.
li. Ei saa beihijn sana salwa Saarnan
M ei ripisä,Waicta tundo soima kllwa Kni>
tengin he synnisa Pbtä hywin pysy kahleis
ta Mitä

Wiekaudes pirun sol,nls, hengellisell muodolla Sielu raut on fangina.
5"

12.

Pää,

4« ) 20 ( H»
,2. Päästä HErm lEsu wallal Sydän
synntst sywista
ripild

Että
Mall täwall I<
säs kaswoin edestä Palais hengen waakutuxett Oman tunnon todlsturell, nijn ettolis
tvisil waan Sljt jos laps on Jumalan.
13-O sä hmstas Hengi toftn Kuule sinua
rukoilen Te wiel armos ihme työstin Kyn»
nä sywald sndan se Kuin on ulkokullaisudes
Majas onws ractaudes Pcttawaiscs menosa Mpill jakuinmuoll
ollesa.
monda suomen saares, Että
14. Ah
muolla maillnas, kaywat ripill joukos suures
lumalata pilkamas Kuittng monda sielda
pala, lotsa syndins peittä sala, Luule että
silla tiell, Papild andex saiwat siett.

15. Mutta et ollpapill woimaSyndi an>
der anda sill Kuin ei tunne synnin woima
Sana tuleduomiox nijll,MuttKolm yhteys
tekeNijll kmn murhelliser nake Syndeln»
sä ylitse, Koff he handa rukoile.
i6.Sitte wast nijll katuwaisill Joita tun»

sen

do ahdistaKaickillharwoill uffowaisillPap.
pi ostan wahwisia Syndein ander saaiuiscsta

lost he puhu haluiscsta Heidän sicluns tiloja
Ahdisturl iloja.
17. Että lEsus snndisiä kuule katuwaisia
Ei muist cna endisia Rikorla pahoja, Paran»
dapi weripabat Jotka sielun itkeen siuwat

Julki sala

sanoman lEju

joudu auttalnan.
«« Näin

4»
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he saawat hänen kansans Kuin

se Sacheus snndinen Ovetus lapset murhci-

Kuulit anen suloisen lEsurelda joka sasansa
noi Autuut rauba heille jakoi Autuas nämä
sanat saa Synnin tunnos omista.
päastet

19. Se on
ulos siitä Pahast omast
tunnosta: Ab ei tied kmnq lEstist kijttä,lu.
malan toit julista, Taidais Dawid pvhan
kansa loka> sanoi aikanansa: Kijtä HErra
lEsusta Micki mit on miuusa.
20. Suuret owat HErran teot Autuas
waarin ottane Hall on sula riemu menot
Joka nijta tutkine, Sill on sodas joka erän

Aina woitto woiton perän Se saa krunnn
tullaisen Palkax taiwas ijäisen.
2.1. Kolminaisus armollinen Meitä itse
kutakin Kuolema ja duomtor ennen Armos

pakanoitakin Kaandätön ja walaiskohonAu-

tuaxi saattakohon. Se on mahdollinen sull

Isä lastes huuto jokuul.

Se Wijdes Wirsi

pöydälle mennej3.
Weis. luin: O IGsu Leipä elämän, «.

Sielun iMl lEsu rakas Walimtes kuin werclläs,
Mun

lahutat Siunatul, rumil

rawttset

ymmärrä

ja juotat, ma tunnen etten
luonoliisella järjellä/ Sen korkiat

sillaisutta,
2. Ah walals lEsu tyhmyttän, aut

us.

O
kon silmil näen, Sun ansios annos kyllyttä,
tuin mabdollisex teke mun mahdottoman il«

)
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kiän ja telwottoman Kerjäjän

wierahari.

sun pöytäs

Ah puhdist

nykin sydämmen, kuolettawista töistä, et oikein HErran pöydätlen tu«
len ja maistan tästä, Sakramentist sen aterjan, kuin wirwotta mun sieluistan,aut mat>
3.

dollisest nautin.

4. Etten mä olis surutöin, takaisin lan.
autuast armost osatöin, Et
syön ja juon sen duomion, Kuin sille sielut
ollene, jok kelwottomast ottane, sun Numis
weres wastan.
5. Sijs paremb olis asia etten mä ottais
wastan, tat armo pöydän atria, telwotto»
masli koEan, ennen luin armon saawntan,
ja Synnin tunnon tawoitan. Sit sielus hagen huono, fijr

lu st)tty.
6. Waan ettän olen kelwotoin tät herkn
nauttilnaban, ja itsestäni halutoin,
tygös tulemahan: nijn weda lEju minua et
lähenisin sinua, Sun armo wetos woimall.
7. Ann ewäs tai 01l turwanan, tääld tuo»
nelahan tullcs, jong woimalla Sitt kuuniaan Tulen mailmast lahteis, jongs walmi»
stan its armosta, uffowaisille kallista, sun
ansiollas olet.

sun

8. MlEsu neuwo taiwuta Et taidan tcch-

23 ( ch
tos jällen, Näin korkian asian toimitta Ta.
lut mua pöydälles oikein, Et armos kautta
tunniaxes, Sun rumis pyhän ruwaxens,

4»

)

Sais sielun itsellensä.
o. Kans weres Kallin siunatun, Joka mun
täyten wuosi,Lunastureri annettun Rackaudes lnnistoxi joisin, Et usson sijt ain wahwistuis, Sieluni wotma udistuis,Snn tuollos

Julistaman.
,O. Ah jos sen tehd ain muistaisin, Sil°

loin kuin snndi kaiwa, SU joka pmwä woi.

taisin, Kaict jotka minua waiwa, Tunnos
sielus ja sydames, Ne tallaisin Sun wäel»
läs,Kuin tussan tunnen heistä.

mua silloin etsimänRistis tykön
ain apu,Pvödalles muistut menemän, Sijt
hyödytyst ja maku, Alm lEsu minun tutaxen, Snn ansiotas tutkiaren,
il. Opet

woltto saada,

Ia koettelee» itsiän Opet mua HErra
lEsu, Tutkiman oma slHändän, Kuin mones
«2.

synnis kiehu, Ett'eron nijstä ottaisin, Eng enä heihin suostuisi, Waan kauhistuisin kaickt.

z.AH lEsu itsmua walmista,Sun Pöy.

täs wierahari uffonihcikoo wahwista, Et tu«
lisin hartahaxi, Sull lEsu opetus lapsexi ja
kansas perillisen, Nvt täl eratt ja taiwas.
14. Mutt, joka tietämattömyoes, Ettei ol'
sielusa hal«,KäyHErranPöydäll köykäisy.
"

4

des

4»
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des ei kossan ol'kerjamas almu, waan luotta
töidens ja hnwydenspaal, eik sondiänsä 01l
murhettln tääl, st kirouren duomion saapi.
15. Sillä ne wierat waiwaiset/ joiden sielut ei lEsusta kaipa, ol' autuudesta osalli»
set, ei he
andex welka, kofk syndi ei tun»
ne wallttakan nijn el sit usto wahwlstuckan,

saa

werest.
Tästä meitä kaictia warjelkon Isä
Poika ja pM Hengi Kolminaisut jokainen
rukoilkon et täällä äuxemme ehti, ett hera»

lEsuren rumist

ja

16.

täis synnisä kuolleita meit, ettemme käwis
helwetin teit, wäärin HErran Pöydäll,
waan oikein.
17. Waick moni sen pyhän Ehtollisen,
Snullans siel syöwät ja juowatKijn teke he
Min ehdollisen, kadotuxen omat he owat, jollei armon ajas paranust tee. Nljn sakramen«

he duomitse ettei lEsuren muistori tehnet.
18. M merkitse surutöin wieras.wielä kuing
tules ja wa,kias kumas,Kattilas kuohu wari siellä ranta kiehu ahjosa pajas; nijn HEr»
ran wihan tulesa ain pruffupi wierasten tel»
wottomaiu pyreet suust Sieramist ulos.
19 D paremb ett olisit euncn rääl Luon»
rietasten kansa, Sitain jakoi»
ram amdarista suön juonu ruhestansa; et hel«
wctt nijll Kuma sitt olisi Hell palkan saa kau»
ti

hian tullstn siel, kuin lEsuren pettäjä ludas.

Jos
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närkästyt sydammesäs ja
nijn katso ja koette! e<
paisu,
tahdot
lämatäs, mitä ramattu sanoja lausu, etts
taida yhdellä erällä, olla HErrania Perke»
len Pöydällä
Pawali todista toder.
21. Ah lEsu elämän leipä vrin kuin lähde, tie, totus its olet, Yhdistä sieluni kansas
vhten Sill sinä ja sanas on todet: an armost
armo mun lEsuxen, et Henqesä ain
nautitsen, mua kuollutta koira sä wirwot.
22. Ett siunatut kaiki olisim jo täällä e-

H )
20. Jos naista
pahasti

sen

se

sun

läis maillnas, lEsusta svdämmest rukoili,
filtt et lihan ja hengen sodas, werensä
ta meil woiton tois, tääl hawoisans elä ja
kuolla sit sois lEsuxen uffosa Amen.
Se Kuudes Wirsi.,

HGRran pöydaldH Mesa,
Weis. tuin: Sull lEsu mielesi noyrHstH,
kumga herkut korkiat, Kallimmat
Vs) muita kaicki, Taiwan pöydäldä
wutta,Andoi mun lEiuxeni,Rawitsi mutt
nyt itsellans, Pyhäil rumill ja werelläns/
«.

saa»

lost sielun rlemuitsepi.
2 Ett nautit sain mä pidos tafi lEsusta
suloisinda, Hän aina oinbl apu latz, Havas

aurhutawita, Sen tasa pidos lihawas, To»
dexi näin ihanas, Nijtusa kukoistawas.
3- Ehe olin kuollos kowasa, Nälkään
näändymäs synnis, Nijn parans' tätens o«
mans«,
z
**
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mansa, Lämmit mun
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tundon kylmist, Me-

sistä ylösnosti myös Ioij" sielun sydämen
tyll työs, Ott' yöll' ja päiwäll' raffas.

4. Näin itsens pani pandixi,latodistu.
xex mulle. Ett' welkan andoi andexi, Ah! tij.
tvsolkon sutte,O!lEsu oma ystäwän,lEpysy sydämesän, Ia ussost uffoon auta!
5. Kautt' Pyhän Henqens ainian, Kuin
sielun iloittapt, Sijt ett' on morsian Kunin»
gan, lold uuden woiman saapi, Mun wel-

su

jer sisin-exens myosOmarens omist tasa työs,

luotr hekumall'kuin wirrall!
6. Näin HErralEsus toimittan, On oi.
teil pöytäns wieram; Nijll' uffowille lah.
j"lttan', Eht owat mailmas hajall' Sen«
tähden waickas kyöhä täsi, Olet mun sielun
itsesäs, Nijn rikas lumalasa.
7. Stjs kljttä HErra lEsusta, Sielun
sydämeni,
ja

Ruumin bengen kuin minusa

O'Nbl ja elämäni,

Joka el soima pahuttas,

Waan muista töyha sielnistas, Wapahta,
tunniall kruna.
8. Nyt yrtltarha awoion,la lähde juore«
wainen: Aut' lEsu sijt ain Henges juon,
Kuin helle poltawalnen'Mun sieluani kniwa»
pi, Abdistus risti sem-apl, Eli jos Usessalat.
9. Rukoilen wiela sydämesi, Etts ruu-

weres woimall', Näyttäisit tunnos sa<
laisu Wikani jota Harald; Ann' lEsu ne oi-

mis

kein

4»
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O
fein ttmei tull' Ansios kaut heistä wolw
mull', Syöd' Ehtollista kansas.
,O. O! lEsu oftlliser tee, Ainsimastsa.
kramendist, Ett' ripill' Ehtolliselle, Tulisin
mahdollisest; Sill ei se paljas tapa waan,
Autuuden asioisakan, Min aut' mitan sielu.
ii. Sill' luonnon suuri ymmärys,Wijsans, tieto, taito, Nijst tule sydä,nlmn paisumus, Ne haise nijnkuin raato, Aut' lEsu
mua sisällisesti, Ett sydämes hengellisesti,
Nöyrydes sinua seuraan.
l». Ah! lEsu rackaus märätöin, Pysy
)
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Sill sinä olet aaretöin, A«
asu:
paisu
euä
Mun sydämentmisäkän,

nyt minus

lä ann'
Waan auta

sinus

pysymän,

lepo löy-

däis myolla.
iz. Al' ann' mun lEsu unhotta, Sun
hywt töltäs koffan Waan rakas lEsu keholta, Sydämen finu muistaan: Ett' pvban
ehtollises kautt', Tulisin mhollisex, aut Elä.
man uudistureen.

14- Ann' lEsu Henaes minua, Nuhdell'
ja neuwo aina, Jos osaisin pois horjahta,
Autnden tieldä taiwan, Ett hän sit tundon'
turitais,

Sen edest HErra tunnioltais

Mun sielun lumalata.
15. Aut lEsu ett' sydammesän,' Tain
herkun pidän tallell' Sielus,mieles jabenge»

san, Maatesa että

walwell' Muistaisin sit
am

)
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ain maistella, Kuin mtttF soker hunaja,
Laps äitin rieffaa, Amcn.

Ia tämä seitsemäs wirsi,joka ei ensimmäisen
pladin alku siwusa ole nimitetty sen syn
tähden!, ettei lultU tähän mahtuwan.
Weis. kuin: Ah sielun aun» Wallit HErran,«.
aika on jo ajatella, Sun sielus nutut
ihminen, In synnin unda kawahyella

Sill kuolon hetton hirmuinen, Ah tutti Her»
ran sanoja NijslEsus huuta walwomaan.
2. Ab joudu kuria jynnlsrakas, Autuden
tietä kulkeman, älä nyt ena katso takas Ma«
tlman perän juoxeman, Waan tutki

sanaa

Jumalan Ia turwa Häneen
3. Ad ioS sH walwan wähimängin, Taäl
ajattelisit ajusis, Helwetill pijnan pieniM'
mangin Tundsman tutisit tunnofts Nijn et
sä synnil makial Uhraisi ficluas satanal.
4 A?) tule nöyrall sydämellä, Jumalan e»
teen itku suul. Ia saastaisndes tunnust wie«
la, Edes tuo nijden pahus suur, Sills olet hä»
jykuiwa puu, Hedelmas pahoin kukoistu.
ainoan.

5. Ne kaunistavi terran todest Sun oma
tundos waiwapi, Ah jos lEsuxen ansion puo»
lest Ntjt Isäld ander anoisit, Huokamilla
hartastt, Nim bän suä kuulis laupiasti.
6. Wiel neuwon sinua sielu raucka, Ettet
sä syndiä synnin pääl, Tekls, ja nijn kanwas

tatta

4-
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karta Paimenes tykö pojes tääl, Ah pydä syn«
mst luopua Sill helwet kuuni on palawa.
7. Ah ala kaändymystas jata Ihminen hetkeen wijmeiseen, Slelul on silloin suuri hätä,

Koff's lähdet matkaan ijaisecn/M cmtuas jo»
ka kuolesans, Walmis on labtcn ilonkanS.
B.Ett's löydä essmttki muusa, Sielu park
ajatellesas, Palts ryöwarita ristin puusii,
Kuin armon saan on kuolesans, Ala fentäh.
den luota tääl Kuolen uskon ja toiwon pääl.

9,10 s olisit jo kändywainenSä sielu rauc»
ka pMldest, lahywäll tiellä kulkewainen,
Nijn lEsus suä armoiscst, autais Pyhällä
Hengellans; Mailmast satais erinäns.
io. O! kuinga suurcst rtemutsepi,Se sielu

jo täs elämäs, Sijt ilost tuin hän taiwas
saapi/ Ia tietä sielä löytawans Abrahamin

hellnas lacknmat Hosianna weisa laukomat.
n, Waan uffo ensin rakas sielu Tarwitan jo tas elämas, Enet sii silloin muihin
suostu koff haukurtele peräsans,Sewiekas
perkel juoreman, Hi-noin ja töihin suostuman.
Siil Mä raick se

ombi, Kuinga
hän sa sun kulkeutan Jos teet sitä kuin vM.
rin sopi, Tundos wastan ja Jumalan; Mlt
l 2.

häijy!

julki syndeja Taik salaista pieniä.
13. Nukoilkam ain ett HErra Jumal,
Taäl armon ajas käanäis meit, Poikans
lEsuxen ansion woimall/ Sunnetsam hy-

suuri

win

4»
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Pvhäl Hengelläns walaisis
Ia chdämmisäm lhallitsis.

lvln nuckuneit;

>4.Sill ei sielull muut ole turwa Murhes
ja tiusaurisa, Ei löydä lepo muol eit rauha,
Alut pyhän wuoren rnwoisa; Ne ombl ha»
wat lEjuxen, Kuin anoa lewon sielui<en.
«5. Ann' lEsu annos kaikill wielä,la

käanä kaändnmatömät; Hla heild Henges ar«
mo kiellä, Että he olfit näkewät;Kuing syn<
dins tatumattolnat be Helwetisä palawat.
i6. Tätä kmNkon Isäm taiwas, Kolmi«
naijuS pyhä korkia,lEsus ja Pvha Hengi
rakas, Edestäm hywä manawa Eläis kuoles
mett autaton Jumala! Kunnia olkohonm

