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jo Laupias lEsu! Iou»
du jo auttaman, Catz' suurt'sydämen sumu, Jolla minäwai»
watati, Nijn etten ena tiedä,

Wttan eteen otan; Waan lEsu! tygös
riennän, Wisiist päälles luotan.

2.UH! onnetoinda aica, O! aica cowa
päätt, M'Onni on nijn cancan, Eik a-
puu tuletääll, Tiedän etscuiteng riennät
O.' lEsu auttamaan, Ehk aica pitkä lie-
ne; Perahäs odotan.

3. Hei! waicka wiel on rastas, MM
candaren, Läsnä on HERratuscas Kij»
tosta andaxen, Cuin lEsus lisä Uscoa,
Autta alinomat, Kvll lEsus muutta
tuscan, Ilohon ihanaan.

4. Ah! autuas on se sielu, Cuin karsi
cowuden; Walmison Cunnian Cruunu,
KyU lEsus anda sen, Caick tämän mml-
man meno, Raha rickaus suur, Ilot ja
hecuman elot, Sen suhten turha on juur.

s.Nijncuinyx Laupiaslsä, Syystlas-
tans curitta, Rackauden cummingin lisä,
Cosc' itzens palautM; Nijn lEsus meille

teke,



teke, Cosc' ristin huofenda, Tygöns lä-
hemmä wetä, Tiell oikiall ojenda.

6. Siis ole sielun lewos! Mix olet su«
ruineni Sullon lohdutus tiedos, lEsusse suloinen, Waick sielu, ruumis waipuis,
lEsus on osanan; Wmck taiwas jamaa
taipuls, lEsus on omanan.

7. Ennen cuin nöyrytettin, Synnit mus
waUan sait; Waan nyt on lEsus ehtin
Lammastans tahto cait, Pois wiyamiehet
julmatHan tahto pacotta, lotca minun
pyysit surmat, lamaanallwajotta.

8. SeisoitehMitwalmitMinua cadot-
taman; Häwetkat te tyrannit! lEsus
on auttajan, lEsus cuin silmä-teraa
Warjele omians, Ei ole yhtän hata IE»suxen awun cans.

9-Synnisa olen syndyn» Svndiatehnyt
taäll, Suruttomudes undun, Mutt' luo»
tan HERran paäll, Hän synnit ander
anda, Ia sielun rawitzee, Mull armons
lahjat canda, Ia autuu'll taritzce.

10. TM nyt iloit Mahdan, Ia olla
riemuinen, Ett cuulin fanottawan: lE-sns on armoinen, Köyhi syndist cohtan,
loist olen waiwainen, Suon kyll en kiel»
lä coscan; Waan armo rucotlen.

11. Istun, astun, taick macan, Ajat-
telen sen paäll, Ett' woisin synnlst taata,

Ia



Ia walmis olla tääll, Cosc' lEsus tah-
to tulla Lucua laskemaan, Ett silloin
saisin cuulla: Käy iloon autuaan.

12.Catznäin munracas Sielun! Näin
waiwas maxetan, Tääll kärsit kiptän ki-
wun, Siell iloll cruunatan, O! onnel-
lista päiwäl O! cuinga iloista, Ett'iloon
saada käydä, Tääld surun laposta.

iZ.HEßranZebaothin CaswoinCas.
tvoist catzelemaan, Engelein cansia jon°
con Uutt'Wirttä weisamaan: Pyhä on
Isä Luoja! PMmunlEsuren! pyhä
on Hengi Suoja! Ainoa ylistyxen.

14.Eija! caick Pyhät tänne Iloncansi
palaitcat, Ia äänell Heljällä, lEsuxell
weisatcat Kijtost, cuin virun käsist Meit
ulosauttl wiel, Ia hänen woimans eukist,
Saatti meit oiklall tiell'.

is.Unhodet on caick' suru, Cuinkärsin
eläisän, Köyhytt' et cusan cuulu, Täys
Autuus kädesän, Itcu on tlor käätty,
Suun naurull täytetty, Sydammen rie-
muun wäätty, HERrall pyhitetty.

16. Suur Kijtos Laupias lEsu! Hy.
win toimittamast, Ei enä mitan puutu;
Waan joudu tulemas, Sydämmen pe.
rääs pala, Paucutan kasiän, Joudu jo
tällä haawa: Amen lEsu! Amen.

Toi-



Toinen.
MKuulckatChristttyt! nyt sitä,CuinSie>

lu jaRuumis rijta pitä, Ain nijn»
cauwan cuin he yhdes owat, Ei

taida keffenäns sopia; Waan aina pyy-
tämät sotia.

2.Sielupuhu ruumill' ensist tääll: Luo.
tat paljon mailman pääll; Pidä usco lu»
ja, pelkä Jumalat; Sill piru meit tah-
to omista, Sielun jaruumin kyll cowista.

3. Ruumis wastaa: minä nuori, jalo,
Juon Mettä, Wijnaa, jota janoon, Nijn
cauwan cuin nuori jaloolen,Hyppän,tan°san, ilos weisan, Ia iloisesti itzeni käytän.
4. Sielu sanoo: neuwonfinua tääll, Muis>
ta HErranDuolnion jaSieluspääll Catz'
ettestulis pirun halduun, Castehesoletsaluwannut, Jumalan ala itzes wannonut.

5. Ruumis wastaa: minä nuori wielä;
Älä muahecumast kiellä, locapmwä ma
iloit tahdon, Hyppan, weisan harpun
cansia, Enga pelka surun ansa.

6.Sielu sanoo: sinamulda, tuhca, Ainelätsynnis, jost'HERrauhca; Seisot cul-
lan, hoptan,rahan perän, Synuis, pahu-
des elät taäll, Huomen taidat olla paa«
rein pääll'.
7.Ruumis wastaa: minäwakewä,nuori,
Ei tauti minua huomen suorhWanhoill ja

sai-



sairaillonbänellwalda;Ann'munain iloit
sittsuakijtän, Aläarmmtze nuorta ikän.
8. Sielu sanos: sinä mulda jamaa, locaylöncahotHErran Sanaa, Coscas siiuastahdot Ah! jotule, palaa ja cuu>

le HENran sinun lumalas aändä.
9.Ruumis wastaa: minä tiedän hywin

Ett Jumalan Sana on caickein pyhin, Ensen wuoxmailman iloo hyljä Jumal' kyll'
Hauen Armons anda, Taiwahast nijn
maan pääll canda.

lo.Sielu sanoo: o säköyhä mies! Cuin
hecumas elät joca ties, Jumalan armon
perät poishyljät, Ruumistas ylönpaljon
juorat, Minun cansiashelwettijn tuotat.

11. Ruumis wastaa minä luulen, Ettäs
lmllust puhut, cuin cuulen, Ei mailman
ilo mull aina ole, Pidä suus kijni, ole
wai; Elämän minä parat saan ain.

12. Sielu sanoo: sinäracas mies.' Elät
hecumas joca ties, Minun ja itzes sä ca.
dotat; Tulda ja tulikiwe ilman määrät'/
Saat helwetisä ain' täarät.

I;.Ruumis wastaa: en pidä lncuu, En
ole mä rickan Miehen sucuu; Kyll aicaa
on wiel catua, Synnistä pojes laata,
Cosc' cuolema tule ja ajaa tacaa.

14.Sielusanoo: sinä ruumis hullu! Jo»
ca mallmaan olet tullU/ Ia catumurencans»



canssa wijwyttelet, minäymmärrän ajan
tulewan Ia cuoleman juurläsnä oleman.
15.Ruumiswastaa: minä teen aina nijn,

Cuin mailman tapa on, josaripun kijn;
Toiwon ett' wnoden wiel elän, Sitt ca.
dun, teen catumuxen, Wijcko-lugun pe«
räst parannuxen.

16. Ei catmuus ole sun wallasas, Eikäparannus woimasas; Waan Jumalan
Hengi wmcutta. Saancks elää huomiseen
asti Slll cuolemarienda juur noptast.

17. Woi! woi! minua sielu parca, Mi«
nawapisen,puheisaolen arca: Ettäs hyl-
jät minun neuwon; Ett tahdo sä autuax
tulla; Waan hclwetin pijnas ain' olla.

18.Ruumis wastaa: Woi.' cuings mua
waiwat, Mä tahdon elää ilman waiwat;
Sill catumus on luondoowastan. Tää-
rän jalost, ilos tantsan, Muitten mun
weljeini canffa.

Sielu sanoo: sinä mies parca.' Cuins
olet surutöin et arca, Kiuckuinen cuin susi
lammasta, Etzit tämän mailman cunnia-
ta; Etts JumalanArmoo saa nautita.

2O.Ruumis wastaa: nijnpitä oleman,
Mailman ilon ain tuleman, Engöst mä
muutoin tule häwäistyxi loswaliton
muutoin cuin syyn pääll; Caick' irwitte-
lewät sitä täätt.

21. Sie?



21. Sielu sanoo: coht' aica tule, Cuin
me eroitetan, sinä cuolet; Mitä sijs ric»
kaus autta: Sinä olet tuhca ja mulda;
Ei auta sijs raha eli culda.

22.Nuumiswastaa: Sä muawaiwaat,
Iarewaiset tundont haawat; SM tehdyt
synnit jo caubista. O! lEsu armabd'mi»
nunpäällen,Suncatkeran Pijuas tähden.

23. Sielu sanoo: Se on neuwo paras,
Pyhä Hengi! sydän walais, Ia lähetäarmos tann alas, Että hän synnist pois-
palais Catumureen, Taiwast halats.

24.Ruumis sanoo: Mun HERran Iw
malan! Ann'syndin'ander eteescumarran
Tunustan ihen syndisexi, Wiheljäisexwai>
waisexi'. Tee surullinen sydän iloisexi.

25. Sielu sanoo: Nyt on hywin caicki,
Saan ruumin cansi iloit ratki, Taiwan
llos, riemus rauhas. Ruumis lepä tuo.
nen cauhas, Duomio-Paiwän nostetaan
haudast.

26.Kijtoslumalall' loppumat! Pojall'
Cunnla suuri lackamat, Pyhäll' Hengell'
ijancaickisest, Aluss loppuun alinomaisest,
Caicki Christityt weisatcam'. Amen.


