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Ensixi weisatan tuin: O! lEsu Chrlsts wia«
toin ic.

v. l.

lsän mitä kuulla sain; Tahdostas kuin
A) on hywä ain Mun Jumalani luodustaskaunista käsialastas.

v. 2 longa sä autit majlmahan; Annryöppy säähän ilmahan; syndyjes; kaikkein en»
six hän; lastetin käsiwarsillen.

v. g- Sit' koht mäsillä haawalla;sydämen
'nöyM halulla; Uhraisin hänen Herralle rakkal
ja laupial Isälle.

v. 4. Ett olis armoins ottanu; Kombastu-
xista wariellu; Jalat autuden rauhan tiel; E?
läis ia Kuolesakin wiel.

v. 5. Za kuin HHn oli lapsudes; taita?
mattomas nuorudes; wahäinen jalan ottawa
wahingo suur' oll' tarjona. ,

v. 6. Kuitengin warjel Jumal' sen, ettei
HHn kuolu wettchen, ehk' joudui pälläns seisomansaawin partalta pohjahan.

A» d. T'
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v. 7- Sill ybdest' wesi lusikasi, olis taln
kliolla huokiast, mutt ej sit nähty ylhältä; het.
ki miel tulleen Isältä.

r. 8. long edes' tuhat wuottakin, on jur
kuin yxi päiwäkin,muistosans ombi kaikki koht;
hjus rarwat meren sanda tott.

v. 9. Ikänsä oli mmstareN; yxikolmatta
kymmenen wiheriä plantu aamulla Kukkainen
langeis ehtolla.

v. 10. Silloin kuin sielu muumista; pais
:Gti asun maMa; Koff rauhast iloo pidettin/
Klasin juox, seisautettin.

v. n. Ah! kuinga silloin rastahast, sydä«
men paljo painamasi, jykähtr siitä sanasta,,
Kuin n.ulle tuotin sodasta.

. v. 12. Että Mun polkan nuori wiel piti
sinn' jäämän sodan tiel, se oli tosin Luojalda
niin nähty hälle korkialta.

v. 13. Joka on Herra molembain, elon,
ja wolemangin ain', jos hän suo elä eli
kuoli, se pitäpi niin täällä oli.

v. 14. Sill' hetket silmän räpäyret kaikki
Welt rmbi lefuxeld, mitä meil pälle langepi/se Herralla itz tulepi.

v. 15. Sill ei sen siwuts.taida pääst, jos,
joku kauwas karkais täst, mutta ei Herranmäärästä M' pidemälle pWetä.

V. »6.
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v. 16. Ehkä mä toiwon nähderen', tule-
wan plihutellaren kuin yri Ija lastansa, sydä-

. mesiänsä halaja.
v. 17. Se oli kowa hetki juur, kuin Ru-

otsin oma stycki suur', wei hänen armottomasti,
äkistä maahan martari.

v. 18. Näin hän kuin warjo katoffin jos
Herran armo muistoffin olis 01l köyhä uhrtll'
tott' Kuin syndyis' Isäll annoin koht'.

v. 19. Sitt hän elämän Kirjasa, nimen-
sä yllM' armosa, olis siell Herran edes juur,

, kuin salattu on töisäns suur-
v. 20. Waan se on Herra tiedosas, jos

»sielu ombi omcmas; ach jos niin äkist armahdit
Kuins Pietaria katzadit.

v. 21. Jos Isä pyhiin armohins olisit
sielun helmohis, ottanut pyhäin joukohon, tai-
toahan owi lourohon.

r. 22. Siel hänen kelpais kyllä 011, waan
ei tott muutoin sinne wll, mutta jos lesus an-
sions kautt', pikemill hänt, kuin nuoli autt'.

v. 23. Stlt mä wast näitä nähdä saan,
kuin huomiolle tullahan, ymmärän oikein puhen-
sa, Kuin sanoi koton olleisa.

v. 24. Tosin kyll' ehkä lyhyäst, kuitengin
rastast' sydämesi, kum yxi läpsi waikiast, sanat
läht' suusta haikiast'.

V. 25,
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v. 25. "Hlkä te Isän minua, sydämen suu-

ret' surulla; murheMo mun tähteni, jos tulen
ell jän mä sinn.

v. 26. Za kuin sitt kuollen sanomit', hä-
nestä kuul sain painawit; niin kohta warcittl'rensa st oli mulla muistoft.

v. 37. Joka murheni huojensi, Herransuur armo liewitti, kuorman hirmuisen päältä-
ni, kuin liikutt' järken kowasti.

Toisepi weifatan, ah lesu pysy tykönän; eli sa?
malla nuotilla tuin ensimmäinenkin.

v. t.

A) Luoja kuinga luotus tai sodast juur lähi
teis lopun sai, Herran Tiedosta totisesi'

st näht vll' ijankaikkisest.
v. 2. Ah että päänt r«uhahan, iloiseen

uuteen mailmahan, olis otett fin kottia, kusa
ei ole sottia.

v. 3. Totta se ruumin' erosta, hänen ste<
lunsa tilasta, taisi kyll merkit jotakin, kost olen
juur kuin'Koostin»

V. 4- Myöskin se minua iloitti, ja sydä-
meni kewitti, kuin yxi esimiehensä; minulle ptp-
hui hänestä. . .
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v. 5. Ett hän ain siinä Teltistin, tahdoz
01l kusa weisattin, ah ett' se kunniar Herralle
ols autudex tull sielulle.

v. 6. Oh jos näin kansas poikani, ollut
olis mun lapseni, ei sitte kuollos muotokan,
wahingoitzis sua ollengan.

v- 7. Myös wähä ennen kuolemaans,pyy«
si kuul saarna sanaa kans> joukosa ripill olla
myös; synnin päästöllä itze työs-

v. 8. Sin paikas samall erällä, chtollisslla
pyhällä, 01l rakkauden atrmll, Herran pöydät
fill korkial.

v. 9- Siel lelus sielun rawitze,, sen joka
halul himoitzs, ustolla Herraan ryhtyä, ja hä-nen kansans yhtyä,

v. 10. Näin wiimmeisillä anvollans toi-
mittan oli asians, ah lesu ett hän silloin niin
kunniares olis käyny siinn.

v. n. Etsimäs ewäst itzellens, ruumin ja
weren lesuxens, ols ottan wahwisturert, sie-
lullens matta ewäxi.

v. 12. Ett olis kaiken wailman tiell,' le-sus itz kumvanina siell, hänellä ollut kantzansatngönsä johdattamasi
v. 13. Sttte juur osalisudes,' lesu kans-sos taiwas udes, olis armosta autuax M, ei

HM oma qnsiot' 011.
V. 14-
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v. 14. An toiwoturen ombi mull, waan

lesu hänen asians sull, se on tott yrin ticdo-sas, salatt suur neuwois tegoisas.
v. 15. Tosin hän oli syndinen, juur, yri

Aadamilinen>jot' Herra armois' oli läs, kohta
kuin pcchax itziäns.

v- 16. Niin jos hän kans 01l aatoris.ja
paraniuren myönnyxis, siel sma joukos ollesans
salainm murhe sielus>n,s.,

v. 17, Häil tosin omas tunnoffin, lotona
wiimeis aiwolkin, lyödpri tuli hy->
wän suowilta ihmisild.

v. 18. Sen tosin hänest hawaitzit,ne jot-
ka pMe kahelit, sanoit hänelle painawast, ru-
koille armo hartahast.

v. 19- Ruppe jo itzes katzeleen, autuudes
perän aatteleen, unta tumos sull sanopi, jokose hnnil kuolepi?

v- 22. Ongvsta lesus pstäwss, sun kan-sas sotan lähteisas,joko hän saa sus waikutta,
heilgellans sill tiel znuistlltta.

v. 21. Nain tuli hän tott manatux usiast
yli woitetur/ niin että todel' sanoikin: rukoitka
edestänäkim

v. 22. Ah sois: ja tekis lesus sen, ett
hywin asias polkaisen, olis 01l täältä lähtestin,
loimotan multas päälläkin.
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v- 23. Että sä osallisilleen, ansiosi Her-ran lesuren olsit tull lohanneren, kans jong

lesus piti rinnoillans.
v. 24. Kyllä sitt' ehkä syntisist, kallnvai-

sista ussowist, Taiwas tott olis iloisans ja si-nustakin riemuisans.
v- 25. Etts palwelisit korkia siell sota jou-

koin Inlnala, Kuin teke töit niin suuna, ahkuka taita armailla.
v. 26. Ah jos sä poikan suuresa, Betle-hemin poikain joukosa; olisit heidän seurasans,

tott kaikk sust olis iloisans.
v. 27. Sanoi: O! ilo asiat knulupi rau-

han sanomat, jopa nytt pääsen minäkin kohta
silla kotiakin.

v. 28. Suusta häld lähti sanat näin, waan
Herra tiesi toisa pain, se tapahdut ett alle maan,
men äitins poween matamaan-

v. 29. Ah jos sin uuteen Salemin Kor-
kiaan Koto Kaupnngiin sielu ol's plös otettu,
Ia Engeleiltä saatettu.

v. 30. Ehkä häll ilo oll', waan ajatust st
ando mull; Ah! O! sä poikan lapseni, jos oli-,
sit wicl kantznni-!

h. 31- Waan ett näin kclpais
kellvatkon st myös minulle, olkon täal maasniin tahtonsa, kuin st tapahtu taiwasa-
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Kolmannexi weisatan kuin: Ah mik »ombi e-
lom tääl:c-

-h. i.

sut' kowast muodosta,' tääldä pojes e-
rosta, Kutsu kirjast kuin hän sai; en mä

sut woi olla wai>
v. 2. Kädet jalat StyckiM, ruumis poik-

ki häneldä lyötin muhox murjtaxt juur / Hall ol
hauta Boctor sunr.

V. 3. Teki terwer tawallans, ruumis
maka alallans, Sielusi ei tied'sano muut, Ju-
mal itz kuin luke luut.

v. 4. Kiirust esimiehensä, riensi hänen ty-
gönsä, wirka weljet muutkin myös, surit hän-dä itse työs.

v. s. Näkiwät suun liikkuman, mutt ei
kuultu sanoja, enä muita puhutell, tilaansa heill
ilmoitell.

K 6. Ah jos silloin mieKchen, lesus jou-
dut sydämeen.- kuin saa huulet liituinaan, kosta
parhain tarwitan.

v. 7. Sitte JM ihastus, pojastansa rie-
wasius olis, jos nain kawi Hall', tiedät Herra
ylähal.

v. 8. Ei löyt ruumts woimia, hengi
M rmnoisa, je heis' suru waikutti, niin «tt
sydant' haikasi.

v. 9»



v. 9. Sanoit: kaswot oliwat terwet ja
tvtt ihanat, hänen päällens katsella; muotons
iloit todella.

v. !0. Ehk ei suusa wastaust, silmis ollu
katsomust, hänell enä annettu, waan kalk lu-
kitt suljettu,

v. li. Mutt jos lesu omallas Pyhän
Hengen sormellas, olsit ne kiini painanu, kun»
niares lukinnu.

v. 12. Niin sitt suloisemmat wiel', olsit
sielun kaswot siel' Herran kasivoin edesä, Pal-
mut hällä käsisä.

v, lg. Taiwan kmnsit stppelit, en. taib
oikein puhu niit; wilkkuwat juur
kuin tähdet tilkkuwat.

v, 14. Ah! jos lesu suloisin, sanowas
niin kuulisin: mene poikas eläpi, Karitzalle
weisapi.

d. 15. Uutta wirtiä Heliä, rinda/.kieli,
kerkiä, näit ma Herra puhun sull, asia itz on
salatt' mu!l'.

v« 16. Sitt vls. riemu ääretöin Taiwan
Pyhil' kuin tott poikan ilosa; olis
autuain seurasa.

v. 17. lesu itz aiwan hywingin, tunnet
tiedät minungin, ajaturet spdämelt, ilmoitan ne
smullen.

v. 18.
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v. »8. Jos st olis mahdollist, kuins teit

Nain Leffell ih, soit tzäll Mens poikansa, jost
ol' simrin ilonsa.

v. ig». Niin myös ihmein tckiä, Herrasrmos roäkewä, minäkin myös soisin sen, että
eakas lesuren.

v. 20 Si3ä samall tawalla, soisin lesu
duonnolla, käywän ksphäll pojallen; että JM
minullen.

2l. Ah? o! sitä iloa jos sull lesu
kunnia; tästä suuresi asiasi saisim/anhq ral>
kahast.

V. 22. Etts meit suuri syndisit/ ainoan
poikmn tappayet, oman köphän sielmmne saisim
saalihixemme.

i>- 23. Näiy tott epätiedosta, Isää poi-
kans tilasta puhu Mä asian haloun Juma-
lan.

v> 24. longa kädest' minä koht otin wa«
sian asian tott', annoin murhen Herrallen, pa-
remmin woi knnda sen.

v. 25. Ei se muut kuin rastita, kost' ei
murheesi aututta ole ylönpaldisest, eroitta pois

Neljäs
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Neljäs wirsi on sille pyhälle Jumalalle ja lau-
pialle Isälle kiitoresta, joka miimn tällä tawalla
koetellut ja läpitse mailnmn johdattanut on, niin
ettei hänen Poikansa lesuxen ansio minun pääl-

leni hukkan tulisi. Weisatan kuin: Her-
ra hywä kiitäkät :c.

v. l.

VZsyhäll IM tcmvahis, myöt ja mastoin käy-
mists', olkon kiitos kunnia, kuin näin,

sp.ldist minua.
v. 2. Näiten koetusten all', joit mä mie-

lell rastahall', kannoin si)oamesäui, pititin juur ?

itsiäni
y. 3. Hengesäni ustast', sanoin tosin paina«

tvast, kyll se oirein ombi sull, ett on asias ra«
star tull.

v. 4. Ylös alas käwellä, oikeuden retkil-
lä, sen sa oikein tarwitsit, ettäs Herran wi-
hoitit.

v. 5. Mutta Herra autteli asian, toder
laitteli, hurstan Esiwallan kautt, kiitos lefu-
xel kuin aut.

v. 6. Tosin rakkaudesa tällä tawal' armo»
sa, kuljeteltu laupiast, kiitos I<N taiwahast.

v. 7. Sinull aiwan oikiat, pyhät styt on
korkiat, etts näin neuwot mua tott, kiitos Isä
sinul koht'.

<». z.
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v. 8. Kaikkein aikain edestä, kuin mä
Herran kädestä, olen saanut tähän ast', Mtos
näin mua muistamast.

v. 9. Aina siittä hetkestä, kuin mä syn-
nyin äitistä, Herra on mua kosteli', parannu-
stan odotell'.

v. 10. Kowain lähetysten kautt, koff eiIsän muutoin aut, niin hän witzat kipiät,
hetti juur nähtäwät.

v, n. Ett hän poijes polkaisen, sodankautta jwuisen, otti wastoin touvooni, käwispdämelläni.
v. ,2. Näitä tämän MM lähetyxi pai«

nami, on mull ollu usiammat, kyllä juuri k at»
kerat- .

v. tz. Joiden kalkein perästä, lahjoitu-
siens,edestä, olkon kiitos Herralle, tule andahänelle.,

v. i- Kuin näis ahdistuxisl, kiusausten«unisa, kuiteng' on mua wahwistan'; eik' ol'wielä unohtan.
v. »5. Ett ain hywin tckepi silloin ko»

sta Pierepi, Isä lasta oikial', kudellsnsä kor-kiall.
v. 16. Että Poika tuhlaja, takaisin Mpalaja, nöplytetyll' spdämck', Ijän tygö kii-

tox«ll'.
p. l?>
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v. 17. Kuin näin wastan ottele, Isä, jss

sit puhele, voikans kansa karannen, tawaransa
tuhlannen-

v. ,8. longa tähden kuritta, Isä jällens
rakasta, omillens näin tekepi, oudot lapset hyl«
jäpi.

v- ,9» Mntta ne tott omista, joit hänristin maljasta, juotelepi ajallans, jokaist hä«
nen tawallans.

v. 20. Haan ei tahdo ijäisest' Isä, ran»
gaist' wihaisest, mutta rakkaudesa, witzapi täs
ajasa.

v. 21. Isäll hywä tarkoitus, lasta koh-tan ajatus, ombi kowittelesa, katzois lasten pa«
rasta.

v. 22. Näin on kelwan Herralle, kel«
wakkon myös minulle, rakkan Isän kuritus,
poikani pois kutzumus.

v- 23. Katz, näin elon aikankin, wähäM pahakin, ombi ollut minulle, kiitos Is«l
Sinulle-

o. 24. Ettäs murhen leiwW, karwast
maaran wedestä, olet syötel juoteltu, Isallistst'kohdellu.

v. 25. Etikka ja sappe tott sielun «latu»
xex koht', olet. mull« andann, kuin kyll', olen
tanvinn».

5. «s
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v. 26. Sitt wast lapset ymmärtä,, kuin

heit Isä heränä, sano-- täm' on Herran tie,
kuin tääl Sielun Skoulun wie.

v. 27. Itsiänsä tundemaan, spndejänsä
katumaan joiden tähden Isä tääll' pane ristiä
lasten pääll.

v. 28. Sitts tapsi huomaitse, ett hän
kuttä tarwitst, Isänsä, kuin Skouluunsa otti
opetarensa..

v. 29. Näit' juur tämän Valtaisi, paljo
pamawaisemb'», lesus tääla ollesans,lMd'sai»
pi maista kans.

v. 30. Ah kuing' Isä ihana, meni kans-sa Poikansa, aiwall armottomasti, annoi tap°
pa surkiasti-

v. 31. Kuiteagin sitt Kuningaax maan
ja taiwan haldiar, Isä asett hänen koht, ai-
wan korkialle tott.

v.- 32. Näin sä teet o'. Isäni, painat en-
sin kuoppihin, ne kuin peri taiwahan, lastet i-
stlm tuhkahan.^

v. 33. -Näinbäs Isa minuakin, rakkau-
öest tahddtkin/'palatta tiest wäaräM wlisesta
ji^rwesta.

v. 34. Kiitos klitos ihanan', o! mun I-ssn rakkahan', neuwos edest kaikkisa, mua koh-
tan mailinasi^

V. 35.
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V- 35. Ettäs wastoin kätmisis, neuwot
«tt mä kiitoxis, olisin O! Isä sull, kuins tääl
annat tulla mull.

v. 36. Ettei alla murhetten, sielu rnpeis
kuolehen, niinkuin luondo tekeepi/ jos tääl
stoin kayneepi.

v- 3?. Tott on päre sielungin murhe su«
ru huoncsiin, kuin tääl mailman ilosa, siin'
on sielu waarasa.

v. 38. lostas Is.i hallinnu olet minun
warjellu, ettei julma kuolion haut, surman
mua lesus autt.

v. 39. Ei mua päästän langemaan, nii«
den tawall' kuolemann, jotta trapuil' hiriehen,
johdatett' on tukillen.»

v. 4Q. Mutt sä rakas Isäni, warjellu-
xer' etenin, kahden puoleen aisat mull panit, kii-

" tos olkon sull-
v. 41. Ettäs pään kans laikani/ sidoit

koko ruumini kowil kahleil fangires; näin
mua tahdoit omaxes.

v. 42. Ett mä tällä tawalla, kiittä ru«
koill' palwella, taiöaisin O! Isani! opet köy-
hää sieluani-

v. 43. Ett myös ruumis syndinen, tois
sull kaikis kiiwxen; onnes onmttomudes', olsin
tptywäisydes'.

B v. 44
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v- 44» lesu alku loppukin, woit mun
asian tämänkin; tpöni laitta ibelles kiitorer' ja
kunniaxes.

v. 45. lesu eläis kuolesan'» suo mun
duomioll' tullesan, armost armo saadaxen, sitt
ma sinust iloitzen.

v. 46. Surun murhen perästä, kiitän suanöyrästä, Ah O! minun lesuxen, jos sua kii-
täis Poikaifst,.

Wiidennen hywästi jättö asiat, weisatan kuin':
Ihminen jong Jumal loi, ic.

v. i-

hän mullas maaiesans, puhele wiel ta,
wallans, wauhemmilleus rakkaille, Wrell

muil suguille.
v. 2. Hywäst Mä pikaisesi, Isän Aitin

totisesi, jääkä halduun lumalall, le,uxen myös'
korkian.

v. 3. Hän am olkon kansianne, sydä«
mesänn' omanne, waikuttakon molemmis, niin
ett Hengi halli tzis. ,

v. 4. Että henges palamat, olisitte lak-
kamat, älkät estäkö stt, pois armoo joka wa-
lon tois.

v. 5. ' Että sislus tunnosa / eläisänn jakuolte-sa, spdan olis taiwasa, ja ei halu mailmasa-
V. 6
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v. 6. Koetelka aikanans, jos näin! om«
bi tosi kans, juuri täydellisesti, ettet itzeen pet-
täisi.

v. 7. Ett sit pääsin päiwänän, malmit
tääldä lähtemään,! olisitte ustosa, lesurennetunnosa.

v. 3. Ah ett silloin saisimme, iloll toinen
toistamme wanhemmat ja lapsetkin, taiwas
riemuit Herrastin.

v- 9. Ett niin ollais yhdesä, taiwallises
pöydäsä kuin tott mailmas söim ja joim, sitt me
sielä hpwin woim.

y. iv. O! kuing riomu meistäkin, nousts
taiwan Pyhilkin, sielä kirkaudesa. lesus suose armoja.

v. n. Hywäst ainoa sisaren, jää nyt
halduun lesuxen, M sure ollengan, waik etts
lähteis nähdä saan.

, v. 12. Ehk nyt olen taipunu, äkist maa»
M waipunu, kylläs mun wiel nähdä saat, ru«skoil' hartast Jumalaa.

v. 13. Uhra itzes Herrall tott/ nuorua
kukoisturees koht' st on paras nuorelle, autuut-
tansa aattelle.

v. 14. Alä sitä jM pois, waik sen' wi-hollinen sois, ehk hän mahddttomaxi, teke tar-
pettomaxi.

B » v. 15.
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V. 15. Se on Herran Hengen työ, joka

ilmoitta ja lyö tunnon paM rattaudest, ettäihminen sydämesi.
v. ,6. Taidais kallhtstuxella katzella ja

katua, spndiä omas wttnozans, itkis PietarMarian kans.
v. 17. Se kuin hanasi' rukoile, lesusannos wuldele, surullista syndistä, joka tund?itzensä.
v- 18. Ei iäs tarwitz totella/ vihollistatuulella, mutta puhuu Herran kans lesuxelleasians.
v. 19. Hän sit syntisi autapi, joka mur«

hel siuwopi, lesus lunastajan tott, asiani ar>
waat koht.

v, 20. Armahda niin päälleni, kuins ainsuun syndisi, olet heitä iloisesi'- wastan ottan
totistft.

v. 21. lesus ansios woiman kautt', epä«
uston alda autt, etten jäisi lesuemiin.

v. 22. Ah! O! lahjoit läsilxen ansios
uffo minullen, jolla witMiftni, lvollan taik
ja itzeni.

v. 23. Se uin mielees johdata, ah ettwoisin ujkoa, Zumalani armon M, ja sunlesu anftoos tääl<
v. 24.
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v. 24. Jos näit uffos omistat, ajaturiis

sowitat, Huokat sydämes kammiosa: Herrakuule taiwasa.
v. 25. Mitäs alhall anelet, hänen tygöns

huutelet, totta hän sun asias, hywär laitta ai-
kanans.

v. 26. Näitä sulle muistutan ajattel' pääl
Jumalan, ettäs hänen lapsensa, olisit omas
tunnosa.

v. 2-7. Muista muista lesustas, hänensuurta rakkauttaus, Ah jos sen waan tundisit,
niin sä juur kuin pyörtyisit.

y. 28. Ett hän sais sun piikaxens, Ma«
rian kans omarens, mene sin mun sisaren',
palkolliser lesuren.

v 29. Ia lnvös Tätin rakastin; hywäst
jätän sinunkin, joka olet tnrhas tott. Kaupun-
gis kuin kato koht.

v. 30. Kiitän sinua totisesi', holhoisit mua
s«djn:est, kuin sä minua kohtelit, rakkasi puolen
kahahdit.

v. Zl> Waan mmst sitä wastahan, tu-
los anda humalan, kuin sun ajallisesti, edes
katzoi suuresti.

v. 32. Mutt wiel paljo hartammast, ru-
koil Isä laupiast, ettei hän sua hyljäisi, pyy-
dä Me lapsexi.

z. v. 33,'
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y, zz. Hän tott snlle stmopi, siilham»
mitti lapseni, palaja jo palaja, Mä mull on
armoja.

v. 34. Sydämen sull tosssest', kiehu sulast
rakkaudest, sinua kohtan sieluinen, pidän sun
kuin tpttaren'.

v. 35. Jos waan joukost iloisesi' siitä
mailman kaltaisesi; lähdet pojes erymäst, tällä
heckell wiipymät.

v 36. Wiiden wiisan neitzen kans, me-
ne heidän seurahans; lesus ylkä huutapi,wal'
wo hetki tulepi.

v- 37. Ehtoll eli puoli yös, kukkon lau«
lus kuka ties, eli päwän koitosa, ah jo tätin
walmista.

v. 3«. lesus mieles muuttakoon, kiirun
hädän andakoon, karitsan häihin riendämän/
itzes mailmall kieldämän-

v- ,9. Näit sull wiimer toiwotan, sydä-
meni ilmoitan, ett sun lesus perisi, Sielus
kunniall' kruunaisi.

v. 4Q Hywästi mpös usiatt tututt, tunde«
mattymat sutun kuja lienet waan, en teit kaik-
kia nähdä saan-

v. 41. JM teitä armosa puhutelkon a«
jasa, Mä tiel jo kulkeisan/ hengens kautta si<-
luisaun'.

v. 42'
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v. 42. Kuka teist lie tunnofans, sowitett

tott Herran kans, jo tääl eläesänftl, kuin, yx
lapsi Isänsä.

v/43. Se sitt sukua taiwahan ombiHer»
MU Jumalan usios lesuxesä kiin, pHäse pyhäin
parihin-

v. 44- Ilman ei 01l yrikän, autuas
Herran edestän uusi sydän waaditan, jos waan
autuar tahdotan.

v. 45. Jollet tunne Issusta, kuinga HH-nes iloita, taidat Ml jo ajasa, wähemmin
wiel taiwasa.

v. 46. Kuin ott omaisirensa, julmat '.vi-
hollisensa, edestämme kuolikin sulki niiwä hel-
wetin.

v- 4?. Jotka sundejäns snrewat. Herran
wihan tundewat, lähte armoi kerjämään, au-
wttansa etzimän.

v. 48. lesus kaikia malmista, ansios
woimal pueta, awa silmät näkemään, armon
ajas itkemän.

v. 4Z- Ettet saisi helwstis', itke wai-
wois' ijäisis, olisi siel' surkeudes/ kidus lickis
tulises.

v. 50. Ettet paaduturchen, huomion ai-
wan hirmuisen jäisi Herran wiban all, jost
ols ilo saatanat.
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v. 51. Hma ann heil hätä suur, armon
ajas poltto juur, ett he Pelkäis syndejäns/ duo-
mitzisit itziäns.

v. 52. Ett he armon löydäisit, lesusta
jo etzisit, ilman händ, ei rukous/ ole muu kuin
kanhistus.

v. 53- Lyö lyö omantunnon pM, kyllä
hywin moni M, tarwitzepi koltutta: Herralesu palauta.

v. 54 Ettei he jsis ijäisen, wasaras all
tulisen, jost heit lesus ulos aut, armon ajal
ansios kautt, Amen.


