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Weis. Cuin Rirckast Cointähtl eoitta/

H hera sielun surninen, Catz'Vlh H>) cuing' sull' HERra suloinen
Wiel armo -päiwans alcaa «

Hän sinun yöllä suojeli, Ia
pirun puusteist pelasti, Waicks

ansclitzit ne palcax b Sydämmest haluisest
Halle anna, Edescanna Aamukaulus Ai«
na nöyräs armon halus.

, Wal.K. z:22,2Z,24. 1»P5.91:z.,;.

2. Et ole hänell' callimbaa, Eick' yhtän
uhri mieluimbaa, Cuin uxi harras kieli, (e)
Se joca händä iloisest kifttapi nöyräsi sy-
dämmest,turwattu HERran mielesi. (6)
Tain halun, ja laulun lEsus wetä Isäns
eeem (e) Ett ma armoin> ja myös tulen
Isan parmoin. (s)
«Pf. s»:»?'»9. ckL«. «:,». 2. ssor.z.'9.'

«Ebr. 7:25. l Ps. 50:»;. 91:14:16.
3. Caick luodutZmehis,' wirroisa, Kifttä«<

Wät HERraa kilwasa Tawallans tukin
h lull', Cosc': myöskin rakeet lumi, jää
Tekemät samaa, (s) Engös ma Dlistäis

hän



handä riemull, Cuin mun loi, Tänne toi,
Andoi Hengens sulas lembes surmaan al-
tiix, Ia wiel sanans cautt': mull pantix.i
z P5.14851,10h io:il. 10H.1511Z. iEbr.6:17.19.

4. Siis olcon sull': ain muistosa, EttHERra ,tze armosa Sun weti aitis coh-S>3' oli Hän suli'; wirwotus, Iarackain Isa, puhdistus, Tuldais syndymäs
porust. K Andoi täall Leiman,werhon, talon, perhen, Joita ialost War-lelepi aina waaroist.
>K «s^M.?'''''-«"-'''-

s. Wiel armos ylönpaldijen Ofotit HEr-ra sielulle», Cosc' annoit minun tuta Se»opin, cuin wie Aututeen, Sen uscon, cm»
tuo Pyhyden, Ia cuwaxes mun muulta:
Ett': iloll, Ia riemua: Sua kijttä. Si-nuun lijtta Saan nyt armois Sinun Sewlacundas parmois. m

m Ilmotus Raamatt. ?: 9 < ,4.
e. Sen sanan woimaa ihanaa, Ia We-«s anstoo callistaa. Iv Castees annoit tuta>Cosc': Werelläs mun puhdistit n Ia heit-

koo usein wahwistit Ebtollisesas, uutta Liit«
los teit, Eloos weit, Annoit pandix Itzesaldix, Caitzemahan, mua iloos saattama-
han, o

« Tit.,:6. « I»h.lo:li. Pi.2;: 10h.,7.'2°,71,22

7. cuin, lEsu Christ,
Sinusta wMapi wiM, p Iameitä sinuun
lijttH, Cosc? sinus wahwas uscosa, Toi-wos, ja Pyhäs seurasas, Rippuisan alati

ktjtän



kijtän. Mmba täal', Armon tiell'i Sopi
olla/ SynniN': cuolli: Nimes cunniar»
Etts meit eaicki saisit omax.

l> Heitt. 4?: 9-
8. Ett samas ulcos,toiwosa, Ia rackaas

nöyras halusa, Taidaism ikäni wiettä : Nijn
suot Sa minull': aicaa wiel, E«l käan-
dWn ain' armons tiell'.Likemmin itzeni lijt-
täis, lEsu Christ, Totifest Simm haa»
wois, Slnimarjois, Joista sielun ijasin saa
wisist lewon.

9. Sljs kiitän sua haluisest, Mun suloist
HERran lEsu Christ, Eltes mua Duo-
mioon wedä, Waan annat minun elää
tvieu'; Ett wahwistuisin armon »tiell, Ia
annaisin mua wetä Sun armois, Ia par-
tnois, Että taiwais, paasto waiwoist/ sai-
sin laulull' Sua Kijttä nöyräll': halull'.

to. Warusta nyt mua armollae, IaPyhnn Henges «euwolln, sAssaasti akam
tayttA Ett lihan pahoi haluja > Ia mail-
man,'pirun juonia taivaisin v»kein wältä;
Johdat': wiell': Armon tiell': mua nöy-
rää, waiwast.? Köyhää, Etten hurmios
sielu parcan ijät surmais.

»l. S'js ann mun armos walosa, Ia
Pyhän Henges neuwosa ne juonet nähdä,
'wältä, Cuin piru eteen winttä, loill co-
win mua pijrittä, Saadarens omaan pel-
lMö. Ohia wiell' mun täal! Sanaas hy<

wää, wacaist, pyhää cMemaya»,
Ia nijn raubas wihdolnsaaman, y
4: »«iv.


