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rackaudeS/lEsuThrist/W 3 Nijn palaa minua kohtay.
Ettei woi arwat kengän meist/ Ei
kieli puhua kostan; Sijs anna/
että sydämen Sun peraas jallens
palaa/ Sinua halaa; Nijn omaS
M olen, Ia sinus pysyn alat.

Suo, ettei muuta Musan >
Kuin rackaudes asu/Ettolis kruu-
nun/ Mun kaunistais/
kuin kaapu; Sinun rackaudes pol-
takoon Kaick esteet fielust poisi,
Kuin ei soisi/ Et tekon ja
Vm HMas palaist.

2.



Q! kulnga makia> suloinen On>
lEfu/ rackaudes; Kuin sen saa
maistaa sydämen / En taida olla
murhes: Nijn ala anna ikänans
Minun nähdä/ maistaa muuta/
Kuulla) tuta/Kuin lEsust aimons
kans/ long perään sieluni hunta.

Äh! että tämä tawaxa Se
minus alat olis/ Ia ihanainen
Walkia Sydämen sytytklis; Ann
walwoani päiwall/ yöll/ Ia tä--
ma kalu paras/: Säästä waarast/
long, perääw fuurell työll Piw
taypi joka haarald.

Rackaudes/ lEsu hywä/ Sun
tgiwast alas saatti, Hapiään tus-kaan, waiwaan sywään/ Ia Ri-
stin kuolioon waatt: Tai rackaudes
sijs/ ja haawas/ Sydämen haa-
woittakoon, Kchoittatoon / lalftes



halus hartaas Huokamaan kaickiM
aitoin.

6.
O lEsu! sinust lastettu On

puhdas woipa weri/ Wan miNus
sydän kowettu/ Ah! kowa/nijnkuich
Mi; Nijn anna/ weres waellS
Sydämen pehmitettää >Lawistettä,
Ia rackaall tulella Suloiftst
mitettaa.!

O!Ma sielun aukiais/Ia we-
rihikes wisust Autudex itzelletts ot-
tais,Kmn yrttitarhas sinust/MuU
syndin pakott hirmuinen: Wuodats'
toon silmaim lähteet Runsat we--
det/ Kum tap'on sulhmsten/ Kost.halut owac todet.

8.
Minun sielun sinua huutakosn/

Kuin lapsi pieni itkull/ Ia älköön
ennen waiketko/ Kuin/ lEsu wc-
las, sinuld Sun fyM ylösotetan.

Ia



Ia sinun rackaudes Makias tuleS
Autuaasi wirwotetan/ Nijn tantas-
olen yhdes.

Ah! rackaan, weda minua, Nijn
juoxm ktjruisani, Ia hartaast ha-
laan sinua/ Suut annan sielujani:
Sun huuldes jalosi hekumasi Suo
malstan wirwotusta, Wahwistusta;
Ett sodin ahkerasi, Laall wastatz
waiwaa, tuskaa.

10.
Minun ilon, autuun, elämän,

Kans walon rickauden,Ot'omaxes
mun sydämen, Sill finull uhran il-
zen; Ei mailmas muuta mull liene.
Kuin tujka,watwa ahdas, Sappi
karwas, Kuin murhefcen wienee/
Paitz sinua, lEsu armas.

ii.
Sinä olet lepo totinen, On si-nus rauha, riemu, Suo, että ruoc-

ti fieluism Sm sanas kallis mchu?
Sm



Sun tules minus palakoon/ Mm
woitees tvoidelkohon, Haudeltohon>
Haawat parandatoon,loist on mi-
null tipun paljon.

12.
RackaudeS, Mu rakas/ o»

Men autuun lähde, On walon,
auringon armas. Ia kirkas koin-
tahten; On matia manna fKlullen/
On juoma, kruunu, werha, Tustisturwa) On amuas huonehen, KOei minua tvaiwa surmaa.

'3'
Ah! mit' on minun olostan,

sinust, lEsu, luowun; Jos racka-
udes kadotan / Nijn waiwaan wab
kiaan joudun: Nijn anna, ettan tai-
tamasi TM' sinua etzin/ lyödan,
Kijnni pidän/ Ia katlm amu st,
Lng poijes paasta ijan.

Sinä minua tijnaast rakastit/Ennen, tuin taisin hylräa Tchdä,
ja



Dl aänochis lveM;
on sywal Nijn anna, lEsu racka-
han, Serackaus minun pitä Oi-
kiat tietä Kaymäs, ettei harhaan
Horjahduis jalkani sijta.

15.
.« Rackaudes kaunistakoon Minun
lvirkan ja myös Myn, Se tielle
minun saattakoon/ Kuin wikoin
raucka exyn: Se neuwon töisän an-
dMon/Opetton hywat tawat/Et-
lan alat Kartan syndij/ töhtön Ter-
lvexi sieluni haawat.

16.
Se olkon riemun murhela, Iawaken heickoudes. Jakosta aikan

juostesa Tääld lähtöön joutuu lä-
hes; Mn suo se rackaudes wM
Minua, lEju> tygös ottaa,' Sij-
na wirwotetta,Ltt waroildg wapq/
3aiwaisem tulen totta.


