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Ensimmäinen Wirst.
5W. k. Näy nj»t sielun kaikel miclel «.

sil?ull kaihen naiman Aina waikiast wa»
,'imn. Kutzun' ol's minun Tiwaan Ai»

wan oikiaan Haminaan. W>r.!l as mun lunastit,
Sanallcs mnn omittit, Hra u n u.l pamnnu»
l«n, Armos kansia aur:».

2. Kuollun olm smkeudcs Ecausios
Oman miclm rackaudes Suruloinen Il)!'Ni>' l: s,

pelwotwaclstn, Nmon walon hy'jaisln,
tämän tckj, K>.!ot!cu liston myölän-aki.

armos Msu huusi: Käänny, käänm)
syl Parani men elo nnsi On sul! ai'oail
mpeinen: Ostan' olen nerellan, «irvan
!>!> discn Kaäimy, kaamu) mli s jaat eia TaMa
m'st, ia sitten siellä.

4Tamä ääni, lEsit ra?as, Käwi läpi f»da'-
nni Niin myös tundon, iokc» mokns HMs y-
lös hirmuinen, Lain kantta taul!iax Sy-din tUn-
dnt knolemar; Elon autuus mulda pmunns, Siej
!!<!, suri, syndiin suuttua.

5 H«!igm duomio todistassljns Epäuffon ilmöits
li. Wäaran hurssauden aisuis, Alastoman ettnat-
«,Wääran duomion itzestän/ Ivsa luolin wajh«,

):(2 se^en



nm, Snlkeis ulos hengen woima, KuoUex löysin
itzee aiw,!».

..

6.Tää murses, lEu salo, Smun Hcng-s
armius Ewangttiom st t'i wabn, löytäxM lwa,
woi as, Wonkautta elämä", Tgös armon istui-
men, Wtresas, o lEsu, Cyn,te! Uffon kmtta,
iiman estu. ' '.

.. . .

a duomio waldttyrl Tn is, ia myös ka-
Elon aumus kohdcmm, Kuo''os ansios

lunastrw; S n e r.ensin nmßcisan', Uffon holuil
siinä saan 'Armon elcn lEsuresa, Eiäwajä us-

-8 TäsH ludan lalopenras Löysi Si-lun lw
nai.!t, Sna, lElu, olit teuras Edestämme:
Sinä ''aa: Exywä sen lambaan kiin, Olllensa o<
r.t n in, SaM lauhaan ustowaisien, Elon cn-
noit e!äwä,stn.

,..«..

y. Silla kost ma halnlsestt Armo larm kma»
maan, lEsus synnin dnomiost päästi Tundon
rcuhoitt' elämään, Syndin' annri a: der mull,

woiman andoi M' Sydämeni m
Mr, Elon uuden rakennurer.

io Tämä tundui ar::o su"ri Walos, armon
e'amäs. Wos, mn o l rauhcs !Uuri,Lkwon löyt-
tvis syd mes,lEsnres: Ei mailmas' Eikä synnis

lEms rackftudell S?dän:cn, Ia
armon näyni.

ii.Svrdnn sittt kaicki knke's, Wapam- pa'<
sin haawoilas, Epänston o> us ra:keis, Hn'N
ufto wlr'ois taas' löydän elämän, Cn ns
lEm suloinen-. Henges huudan Abba Isa,
kas Msu uffoo i^ä!

12. Esu, anna sydämeni Sinun mal,
woa, S.iso aina edesäni Wastan HERran duo»

nno



miota: Sinun Weres Sowinnos Löi iä Sclu
elandons, Sydän elä uffos ainxn Wnes woi>
mast ti-'ä Taiwan.

iz. Muct' nyt Issu hcickoudcn, Mua tiellä '-

peliattä, Ei muu cma-i Muu tussist
sälym; .i ua autt<!e Arm-"''» am >aat«
ttle, an»'a woima, lue, wai)wN, Werelläs am

puhdisti „

14. Siuuu annan Sielun, S«mll «!)<>

M, sydämen, Siimll
kaick ruumin jäsencn, Si!>uän, korwan, kicl n ,

jui, ansisll on sumn, Köttn, jalkaa,
kaicki buomaas Jätän I?j.!,s-euc,en suomas.

is,P)lm', eroit' kaick: Tiestä
tomuin woima 3
tist ett' kuljen ain. jok' laatta cl maan A.MM
portin läpitz?n, Etti HMraa taidan nUwck',
Kewäl!', zuwell, ftxyll, mlwell.

16.Joka plw'l. joka h->cki, He>gtsji nnM
totudes, mälliä epäuff n retke, Ustcn liesä
was, Elawätä lumclat Palwelisin sackamat, Tääl»
la en'st ja sitten sitoa, Kosta woiw kuolion m le.

!?. HCRran nimee sydämcsän Aut' en' cina'
pyhitän, HENmn sanaa uffon tieä Rakasten',
ja petoren Waldän pchan mailmon, Pabm uxen
kauhiau: Sanas walcn jalkain eleen Waynist/
niin en pclkä ketun.

18. Vanhemmat niin kunniasi id'n, Julmaa
Mm NMs, Kmchakänmist'hyllän luiden,
Iock« kulke synnin «ös, Walistcttu armollae; A-
wullas mu wahwist taas Lihan saastaisutta wa»
stcm. WereBas mun olet »sian.

19, Wäärast kalust. elatuxch, Mua IZsil
jele, Payain himoin lukmum Tukautta, Suojel-



uston ties, Anna usso"> hedelmas,
smn)iudm wihande!la, Hywi wk' kaswmelia

20. Walden siteet kaicki katka s ustos rackau,
d(s uyös, Toiwos, miheis ci,,
tö is !a -Ke työs„ Wääwt todistan! est Mmun
si.u'an pnämast, T mdes ja rau^sss,alos,, Anna

"i himoin riettaudcst.Hnhdist I3N'!
Merellä Anna elo wastaudest' fydq.
mes, >f)ena6'in n waiwaiuen, Sinuld armo ch!«

minu auta, Sinun wl-

wdawä: Koffa kuollo rinnat >ärke,luo!el uffon
«lam ia' lEsu Snm> <!u was ar-
mosa-/Weres puhdistu,!.es aiwan, Tahdon kul<
kee^i «ka Taiwaan.

elon kMoowasian, lEsus mmoo-
istuin cm-Niinkuin saanet ol n Kasien. Nnnnyt

Hmaes hallickon, ffu' sun liuos waellan, Kal.en
woiman owtan, luonnos, uudes m.cles,
Ur.d's'ud nnss ja . _.2/Gtä Sim, Jumal! kutän,AnMnwtt>
ta lAmen, Uston kautta itzen luwn Smus,lC
su, elämän, E anas wonn m autudp, Nastan
mau 3i!i.HEßran Ehwllista halaan Syda.w

la nauMen, Ei sw' sielun kuole nollan, Waan
l^

öistemx uffon ties, Syndein andcx faanuftr., Tm»

M,Minull woimaa lEsus l.,a,Terweu l^wn



nautita, Sielun wwvolmeri, Rmdan wasw'siu«
M' Pyhar Templir lEsuxelle, us-
kowille.

27.Kuin on lElus aina elon Elaisan ja kuol»
lelan, Niin mi ajaan mettä meloon, Hywas
turwas a nian: Ei sitt nkist kuolema Miliu taida,
saawutta, Kuin on lEsus saawutettu, Uffon <-

los omistettu.
28-lEsu Sinun tul.mises Halaan, toiwon, o»

dotan; Ikäwö,tzen uffon tiesä, Ilmoimxes ra?a»
sian: lEsu tule! joudu jo, ustowilles apu luo:
Minä tulen lEsus sanos, Usiowaiftt lEsust ja,
no. Amen.

Toinen Wirsi.
Weisatan kuin Ruotzinlielinengin: Äi kuin:

Far wäl werld, far wäl «.

HMh Dmlniot! jo täys, Mun Satanan or'an
DM jo Jumal nyt löys: Se ijaincn kosto on

käteeni tull, Kuin eläisän enen ain uhat-
un mull; Nyt Helwetin lieck,- pään ymb«ri lyö,
O ijäinen yö!

2. Ma kirottu, näin Nyt k'roust täynans käyn
helwecnln päin, Mun pnkun ja paitan täys kiro-
ust lie, Mun sielun ja ruumin kaick kirous wie;
Dll Korkiammcm Laki mun kiroili kaick. Ei muu»
tu,.taick, taick.

3. Mä mato ia koi, lot' kalwane repiwä pure-
wa woi, Oho! mikä rindani alati syö? Mik' y«
timcs poltta? mik' korwille lyö? Mun kalwawa tm« .

don nyt heräis, woi, woi! Mä mato ja koi.
, 4- N»,



4. Nyt waaditan wiel Mä Duomarin eteen, jo
kuuluit ra?, kaick pauhawan! sy-dinen
käy '>!)'! 6pa kusan mu!l apua näy; Kaick'we«
rift' s<n,d'n' stura, ja min Ain picawat kiin.

?. M" my's, Täys asumasta ain io<
kaitz'' umawt en ttclllt waick
M K ffot kyl ticsin: nyt kaick Mmi,
ett n "ä palwelin eng' huo!', Waick o»
lisi" kuoll'.

6,Munitzem pääll Mä luotin, ja palwelm wa,

tz-au t'ä!l,En lum laan >k U'ns t'!rwata tai,,,
Mm omaban woimaani ain, En lu<
mal tt pe'jän, en raastan, en Moös totella tien.

7 C"> myös Ma chinyt puolellaan so>
däm-n M:n simoin' mull rackamb: o,'i knjn
Hi,u Mttt' mainia tnrham kyll taisin mä jm,
Sn PMmmän Nimen, semainittin sims, Waick
sydän or nmus.

8. Mä kauvitzin ain Mun sydämmen tuhanneill
P.kMl, waan Jo nyt se un ostettu, jo nyt on
myyt/M awa-'sin portin; ei muilla ol'sy)t. Nyt
owat ne tuhannen helberis siell'' Woi! sydam<
mm wiel.

Z. O! kiuckua t'yn Se ki-oilia sodan. k"M
lewon on lmm, Si''n' lMoilian mmkys'. ett' k<e<
le,u paali. Ain lewitin rumia he giä st, tl, Nii
K'ste,ni liiton pois kielsin juur sims/ ru^
M!N hw's

ic>. Ni n Sabbachin myös Wei ju?p>mu«' m "."

tans; mun weliceni wiis, Ne linna m>m kansan
joit, taäraisit niin, Ett' Mliuasta riyhkäiim yol<

läkin si"«; W>'!Np'karit, kannut, n? yhteen m/ill
soitt' Niin paljon kuin woit.

ii. M



n. Mä momar'' ma,IrII W'''uasta !:s in
kumana Jok' a:'m:'n huusin! mun E-
juo. Ann' Pik rln kulkee: Nl),t Perkele tuo, M>!l
tuista p lawan maljan, saas täald; Ei kukan
juo

l2.Ei kukan juo vaald, Mun t'ytl) juld w
mcisllain roponqin sielo.' Ei ai'na inull kukan
M Mraa Wttt', Irk' zahdyf i-, k elen, katz
tiilistä katt', Wiel tarjuo se ruma: jo kamu w'i;
Kcnck il ni jäi.

,3, syndnen lnnr, Kuin kroi!'n Is.-ni,
Ailin: juur. Ia snd'mmcs us'in heit t?p in m
soin, H«ll niin valion paha k>N!i känans wo<n,
Mond' kampaa mci harmax heili sinusta tein, Siis
purkan tuä nain. '

14. Ma Mlnberi HM, S'>l olin,fa wmlsin sim»
nisien teill,Eng' totellut heitä: nyt tcwtlwi kuu!!',
?a >

jott ennen en ol si luiill', S ell nisiä t-
min, Nyt kynsiä mur, Niin kosto on suur.

15.Ma pttoen kons, Kuin raatein lambat, Ei
beidan 01l syyns, Nild köyhild mä kerchin wlliat
kaick pois, Waick wuodatit kyynelit, jut' en nvt
sois; Ne kyynelet kuumene Sieluni Kaick
kuumenee tääll.

i6,Kning ahneus sai mun ylitzen wallan, Eng
,'k'nans wni Ma ollut, ain waadcw ia riidoin kuin
woin, lulk' kövbäin weriftä hik-e m> join. Nyt
kosto sen mitan muld waatipi läall, Kmn mi-tai-
sm siell.

I7.M»N kaluni kaick, Kaick klilda ja kiUM"
luin kutoisin, waick Siel ääneti makais, nytluni-
tayi niin, Ia soima mun warkax'; pid' warkaa-
sia kiin: Niin huuta se peto kuin ennen ol' lrai,
Jo nyt äänm sai.

«8. Aul



78,W'el' ylpeytt taon, Mi itzeeni
korjiri löiil, Mun pukuni silkis, jos wocn, kaick
k>ns, Nyt Satanmi sahaat mun wiils,
Se ki'ldöwä prameus sydämmen päull', Nyt pol«
demn laall.

19. Mun huuldeni paäll', Kyykärmetten myrcky
wuos baikiast siell', Wyw walhe r, ja petosi' ja
panctust suun Ain löyttiin; nyc Satanas rundele
lu n, nyt walhemn isä mun perei ja Su,
tod ri jätt'.

20.Kuing'miMän wiel', Mä kumarsin pow
tuo, ja palwelin M', Hand nöyräsi, ja himoisan,
andclin suut' Sen ftastaisill kahell', tuin kuittn-
ssin muut Äin'lEsustans palwelit, jok'nsiinpuus
Mun 'destan huus.

21. Se hinwN on näin Mnll aiwan jo karwar
ja kackerax käyn,;Woi; woi sitä hcckee, kuin suo:
sion sain, Se tuhansin lugun on hirmuisin ain:
Ny: wnistt kyyneleet silmistan käy, Cl k lohdm
tUst' !'M'.

22, Ei surkuni mli, Ei sydämmcu pchminn',
waicr smwmn mnll: Vx surusa naandpwa Sielu
rl! m>,c,s, Ia kumarmm suld laupeutt caa?;

so.ck',
Mä petoon miel, Mun kitan sen köyhim»

män tawaran niel, Mond orwoi mä wajyin, jq
i!'wydm wcin kuin kotka pois kynsis, lliin wäa«
lylä tcin Mä kmvila juonis mum waiwaisex
sain, Itz rikastckn ain,

24, Mä suu, JM walheista kowcn<
Hu» siedän kuin luu, En wäärisa waloisa pancixi
p-!i'!'/'Pl,t' raistaa, M,an Sielun, ei sitä mu!l'

N">t okaisin perkel', waan sen kaupan pääll
VMMini wiel. 25. Mä



' 2 5-Mä kiwnttten pa<s, Kuin wih."!p
kuin, kun rajmnen sää,,Sit'nimi:!au r.
tuin oli hau!'. Ia minua Jumalan l<i
Se cylyi.en sydän nyt punan, eip' cuc' Waick.
sywä on l)>nn',

26. Mä synnistän t.'nn', Pois ttmmcnan ltck<
kiin; knll ansaitzenstn, Maa lcwittä kitans 'a we-
ristn juuns,la surkiast mun nielee ain pohiatoin
smms, Katz syngia sywyl)S sitt' itzms lyö aut',
Mu wastan ma

27,Mä waviicn kaick', Kosk muistan kuingku-
lui mun crmoni aik, En humalan arir.osta lotell
eng' pyyn', II; can hakee: mun oman ol'
syön, Gm M; kuin neuwoi, lot' ncisin nyt,
mun wihani sycr'.

28 Kyii' kyselit' wuor'Mun silmän mmlmaa,
waan ei synn n suot', Sit' enämmm surin, jos
koira nmld kuol', Kuin lEmeen kuvllo, Sii' en
minä huol'. En murhett' mä tunnostan' pitan',
nyt wil' Auk baawat on si^l

2), Mä paistetaan läaK','Nyt walkias,
kyykarmetten pääil'; Mu» ymbarin kjehu kaick'

myös, Ia lulisill' st heiden on
työns Mun fydänmm repiwät picner; oho! Ei
lypuckan jo.

qo. Nyr uppowat min Mun jästnen mlistm
Wirtaan. ja sun Ain waipuwat ei poh>
ja eik maat' Täs löytä; o! spwys Sieluni
fa t, Mä häi,'yn kuin kekäle tu'es, Man en Mä
sammu kui:'. hän.

zl. Nyt oppem mä ftn Kuin ennen en to?
Vppi;m!tänn O! syndinen, opi m t minusta jull,
Cu onncmn osa on witzingin Hall, Kuin lum

ja lihansa työt, Ain ,eurapl myöc.
32. Nyt



Nyt autuuden psn' On mu'l kii"i silljttt,
s: su«nc; sun M', Muuc sisälle autuuden pojista
r y, Ei M!l! cna muuca kuin jumistuis ',äy, O

' nrck Hill' wiel olis yr heck', Käyd' amuu^

hmidin jos woin, M huudos ja pa<
rr.s n t pak<chm' koin: Te wuoret ja kuck-ilal,
l n,zukan paall T> «uliiet aallot kuinlai!,el)tiu' täol,
Te lanaetkan pääilen ja kackekät Jos ijcxi wois.

34. En kätk:). Woi, woi, Mun tävty kayd'
edes ma toucka ja koi, lock' jäftms rysty inm
'.'uuniisan,; sck' Mä täyin kai k synnit kuin Co-
doma, nnll Ma sidotan, satanas limajan lie, Jo
hiwettiin wil.

3?. Nyt bnwHsti jaa, Sek' Jumal, «tt armo
ett'sulanen sää, Jaa taiwas, jaa wcckeus, Enge>
lit myös, Jää Abraham n helmat, täs hirmuiss
lyös, Ia amuus, jaa kuhnia, ja Engelein äai!':
Tul' snngevs wnn.

36.0 näistä yöt, O maw, kuins alctl
syöt o ijä sU sown !« ftnaeyt suun', O ijäijps wll
ei ol' loppu eik!uurt, O i aisys, iaisys, nyt olet
sä mll' luur kuubiar mu!

37. N t lnN teen ratk', M kohdastans wai>
w.un, eik piinapi kack', Woi ruumin, woi sielun
v. o' jäftnet kaick' Woi lnuni, sill autuuden lMjäi<
s,: ivaick Se mull o!i tarjon, mun kuoleman tie,
Nyt lulwcnin w e,

28, Jos haudMn käy:, Ni'n kyn-l'l t M nait kuo>
- syntisi woit,

Tae' werista kosto ja helw:nn soin',. Kuins kuulet
- mun kiljuman, fyncleil! sa Jo --e.

39. Täys tosi on se, long' ailU'!s use-'n hind
htlwmun wie> Si walttä sen piinaan; ja pyrki kuin

woi/



N)Bi, lalroayan

u uchdo koke tät' liecki, se M Käy elämän t.ell.
H. <5 « ><> >»

42. Nyt syndinm suur, Pois käänny jo kaiki-
sta 'ynm''a ium-.lb? et sinä k, iNs oi' elänyt niin
Sun ulknes mitäs: pitämät kin, Ne <alai>
stt so nir st t rme'us!ttur,Kuinfinus on iuur.

41 Knn ZEfures pois, Ain lyck , kuu anno. '

ja el mmi iois, Kuin lEiuxen wercn täal tallan
ja mo Ain waäri,den wett , kum jyudi se -uo,
Ia pyhyttä pilcka, sm osa on tuos, luur!>lwe-
lin suos.

Se uffo on kuoll, wacida surutöin
sy'-distl! juoll, Waick

tie Hand kuitmain äkist sitt l)e!v>'tiiilnvie,

Koff wiimeinm hecki käy edes, je työ Sun hei-
wttciin lrö.

4',. Koff kuohuna käyt, Pois Jumalan pclw,si,
ja m«'lman «et Ain kul-et, ja c'ät kuins
saat N ius nouda at iyndi, >a n cnet oin maat ,

Sun Ebristitty nimesi a!.a, se tie Sun wi".
44,Ni n fääuni- >'yt pow, Sit. syndilcst e-ä-

M'st, ettei °'e tois Su!! iloisia itku ia parku, sis
tääll Ain pk roolia a ml!' lppusi p('älZ- zrs
tt sa lämmn, nin hi miii' >,i >:ö Sun lyö.

O mlmen lö, Kun yliMs p'!'!«, kum y»
dämes ftö, Kuin <rnyt>cn K ctomat Upotta ain,
Sun n.'jsss awus on p n-e<s wa in, Si>.l madot ,
jakövel t rcpiwät luut,Kcici'.isenetmuut.

46 Et talusia pc<s, Täs lmlncwas
ja soäs, Fu n !«no rn 'mrin uim

se 'all, Se sm.ruM wast alkcpi jicl:
N'ci'mcn ysicwä, lountt, Mnu' sum', Ia M-
lyta niin.



se koi, Sc tu!im'n Mnvsty, se-! !anomn
tniella polcca, ja yenn.n muun, Ynn korw'.n ia
silm st käy kipinät, täs On kirous las,

48. Et siunata saa. Siel sukista tmwast,
kirottu maa, Tmxs kircuss helwctin KcklN on am,
Sä kirMia kirousi liekitzit wain,Siel «jäinen, iii-
nen kiroilian työ, Sun konMes lyö.^

49< Huud' hirmuinen aan', A Ma wo; huoku
ei wäsy, sill h.'n Sen huoknwan.tuleila Kukluta taick,
Sen wäsynenrepj ain Uppoin, n, waick Se Mku,
<e huma, ei armo siel wl, Ei laupeut kuul.

50. Sun liiws kuol, kums he!wetin soVui-
nos pidit, ei hml Me. k«!juwa ruma, waan pllcka

sun wiel Ets zeiiraisit bandä, ,a walhma ots
- hyljäisit lorudeu sanan, m neit Sun he we>in teit.

si.Muut dz!omi!M myös, Sun toiwos melpM.
wat helMtin tt)ös; Joit s niiisä rakastit
näet, ne rewaist mles, ne myötäns l
poman sywytteli, iiäiW yös, Sun uii s t!'ösH

52.J0s yhdcrchin wois Sun wcliistans taamb.y".
eroAa vois, S? o!is jo kewlämb, waon ct sa p
Nnsi iiäisist sitcist täs tuli les saas, Ym, ftnn s, ynn
pilckas, ylin kiroust täyn, Sn o!er siimlönn.
ja karsasti pääl!' 3l!n kahoit lm, Kun,
luopuisit pois, S-it' menost, 'uin mail-
ma sois, Kuin wäldit sun tcitäs:za Ii mal.s kun
Ain pnwisit niin. ', .

54.5e pilk<suli'käy, h,'pi p', >ik
lbhdlnust näy, SieU' PerkeMl il» -a pilcka mii
v. "vx, ijaimn itku, itz duomittuin luon, Sm

sun uffos sun helMltiin wei; Eus p<O

fes jei. .



,Sim' syndiles ties, Hos pyysi
M siln mi-.s; Sa kuoleman löysit -uur i,

loppuu siin' löydä, ei apua kuul',
siin lopu, ei kuole se koi Kuin helMcki wi.

Se löyhkä kuin käy, Itz helwec.st y
jost ei loppuu näy, S< puhalda kilumaan he,,-
ges ain kans, Sun henges, sun sielus sicl

?o!lesans, Ei jammu s« tuli, se tulinen sää, Täys
kuolema jää.

5?. Jos nchannen wuolt' Siin wlcs sä po'd^
' tais pälwät ja yöt. Eik' i'o olls kyllä suurkivu >a

Mutt' sicll' jyka hetki siill tuhanntp lyö, Ei
lopu, ci lopu wiel'Mek' se koi Kuin mxi woi.

58. Ah! wahmgo suur, Kuin tule sun ijäijell
. Siclulies juur; Ei mailman woitto sield lunastaa
'woi, Ot' ajast' siis waari, jong' Jumala joi,
Ia Mm) nyt syndinen takaisin wiel', Tul kai»

ldalle tiellä
MM). 16: 26. .

NZitä se autta ihmistä, jos hän kaiken
Maillaan ryoicca, ja sielullens saa wahmyon?

wicä anda ihminen Si?tuns lunastu-
i. loh. 2: 17.

Mailina Jaröo, ja hänen himons: mut-
ta joka teke Jumalan tahdon, se pysy i»

ftanksickisest. S»r. 9:1?.
M mielisty jumalattoman aiwoituxiim

lsillä ei he tule'kostan ei helweciw
lZän asti.
j Syr. 9: Z-

!> Mitä sinä Mnäns teet, niin ajatte
ja niin er sinä kostan syndiä tee.



man niiden
nastan
pidä kllolen
nian

ä«l räytv jäädä hclweci
ia pa!

tekc tykön

kär rcil?,-n -nsi henc^i!
pl pid.ns l : Israelin bli^^
ne'' G:Uä ei ml'.mlla ole yhtäkän ilo

joka.kncl'', ftnc- >'-,ERra
'emähden käändakäc il?

elää.


