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lCsupeni helmc.sa, Mä wihdoilt.
lewon, Mun WapalMan

Sain synnin kuolosi eron; Ms on
mull murhes lohdutus, Nils on nmll lustis
BrwotuS, Niis kuolosi ?loon kuljen,

y 3. Wiel ihmetellen muistelen/ Mun
endlst orjuttani, Koff synnin kanha taistelin
Eng' tunden lEsustani:Waikk' pyysin rMt.
lä wäärytts, Ia harjoitella pyhyttä,Embä ms
epoo löytän.

v. 3. Mä monda kettä lupaisin Ei ma-
ljoin tunho tehdä, Kumg' «sein tuiteng' l«n«
heisin, Sen sain mä nähdä, Joi' e»

Pyysin pyhytteen, Sitl' enämb' wajoln
pahutteen Ett olin synnin orja.

v, 4. Peljästyn oli sydämmen, Lain ko»
iDist uhkauxist, Etl' wärij', wapi»' ytimen, Hel-
! wttln



wctin k.'uh'st'HM, Johon mä luulin olleyn
syyn, ENer. M sWtzU Mttä pyyss>Eng L«y.
I<ln MU täyttän

v. 5. Mastllchtst itzen rrhwajsin, Kaikk
synmt hywD jäitä, Helli kgikill' tcdell' sa,

,noln NM, Ett te jqa enä peitä; Ei monha.
hitte tcralttu, Kmn jällen olin suomittu,,
SE' stndl rl' mun HlN^n.

v. 6, Täs surkjys sielun maansa M n
HErra uöki, Hän sanoi minullGa.
naft, El auta oma mäki, Ei oma puhyskau,
mstus, KcillT st on suin sastaisus, Talwasln,
«l silt' pgäsiZ'

v, 7, Gai ääni silmän kawM Ms Kuo?
mata nit iuism, Ett 01-n perät alasti, M>st
mä nvc lnryii saiill,, S« ol' mui'halun huy«
kaus,S: ol' mun pyndön xukou.s< Niin ää,'
mn tolsen kuul n.

V- 8' lEsuxen lygö joudu waan«lnar-
mon muru ciw, Giel synnit anhcr annetun,,
Kalmit imu uffpsjano: Mst sydän l'P«s

lEsuxen perän halftwan, MM
Järki Mstan sanoi.

v. 9. Taidalkos lEsust lähesty, Gun
syndis paljoud?s, Mahtako osias menesty
Niin fuurcs sastaisuhes, Sä olet somns pe-
rät kuoll. Ei lEms «ns sinust H Ms
man Mm juouda.



y. ,O. Täs kauhias, kuOon mtptfH, M
nsnynsä olin, E" löytan nnnvo järjestä,
Wä lauden äänen kuulin, W'Uks os.l sunrin
syndinen, Miheljäistn, raahollineN/lEsuxttNss waass tuppa.

v. ii. IGIuZ en sinun lunastan, Hän si>,
nun perss huula, lEKiK on sinun, pelastan,
Ett sH nytt tarwih muuta, Maan ettäs tur-
n?at Hän onhi stnM armoinen,
Hän synnit anher an ha, ,

v, 12 Vlun sydämeni ibastui, Ett armo,
on wiel tarion, Etzin,.'n lEsust riemastuin,
Waikk syihi paino paljon, Ia kuin msIE,
fust' kaalin, Ia axMy, aMost yl,koilin<Nim
armon päiwä koitti.

V. 13. Tas kastiis anmon koitosa« 3?yt.
vffon ?ipln loistis lok' Wapahtajan, woilosa,

> Pois lijay murhen poisti. Ah kuing' suur ol'
fe lohdutus. Ett ILsures ol'lunastus,
ilo, armo, autuus.

v. 14. lEsuM! päsl mä sälytin, Kuyr«
Man kuin mua painoi, Sen hänen lartza'K
waihetin, Hän nnnull cipmon annoi-Ol'hy«
wäs turngs poikoni, Ss ol«t nyt mun oma»
ni, Iloiten hän mull sanoi-

v, 1;. Jos on snn kiittä lE^sta, Nun
Bchdan missä totta, Ett on mun pWän'fvn?

nisiä,



nW, Ctt on mun aemoins ottan; Kuin lapit
sitins helmasg s Mä saan nyt solei? lEsusta,
Wos ja rakkaudes.

v. 16. Ma t!-gö armo-lsimlmn, No<
rwall köydH mahdan, Siss lEsus mulj!

,lepyin?n,Mä hänell juM wdan, Haikk wi-
ran ja muut puulleni. Hän tletä k<M mun
Mpeni, Hän murhen minust yitH»

v 17 W«l mnnen usein lihasan, Sm
wanhan symnn.himon; Se iiehakoihe pvw<san
Ia! waldans perän kiwM, Mm kuin mä
lEW ru,Min« Ia hawot tzänes
Niin spndi sulmfa tu^ki,

v. l 8 lEsupsÄ Wh>shawoisH,,Niis si)n,,
nin himo lwnmu, Nlis, laita sielun janoscls
Hlutuden wttts ammu, Niis löyhän puhdistu-
peni, Ziiis kaiken tzrstaUmi,, Niis YlttH
«asiaan kuh'en.

h. ;g. Waikk mgilm' pilkka nimellä),
Walhelen tcden sake, Ia tahkotta nlit kiwet»
lä, lotk lEsus hmstax näke, Kyll' lEsus o,
mans wlutw, Mrsimän mailwan koiruttaH
Hän lM taikk hywin teke.

v. 20 <Mu'k häijy hengi latan' wiel
Mun wikojani matki, Ia Wylä minua ylös
niel, luonhens kans julmam HM; Mutt,
kuin mä riennän lCsuz!en pphlin'

Koiruttans haizy häp«^
, V. 2^'



v. 21. Nyt IRIU ratas, woimas lain!
At hengen waiwaisudes M sinus kiini ripun
ain, Ia uudes kuuliaisudeS. Ann'. lEsu! ann
mun uudistu, An heitto uston wahwistuToi»

. wos ja rakkaudts. -

v. 22. Kantz uston «öetchita, Dll' ZEN
unn Umn wachu> Wagn knikis tiusauxisa,
Nlnn toiwon puolcs taipu Elliini tipun fanasa,
Ia armo» lupaurisa Gun wMoKustas maistan:

v. 23. Min Mä suutelen, Ia
niihin itzen suljen, Mä weisan.niist ja jutte»
ten, Ia nnlen turwis kuljen Tääl surkeliven

Six kuw mä taiwan luorilg IjäistH
jvsittoMaulan. Am«n°

Goittttt.
Mk, Ole Sielun iloinen. A.

v. l.

tut« tygön Hallltz<man elämän,
Emi paha mailma Minua wahingoita saa.

v. 2. lEsu! w»r«s woiman kautt', M«
donttta lastas aut, Johdat hands vikiall ti«l
Taiwan owi awa wi«l.

». 3. Grmos Issu!«nsnäs Synnin laak»
ka



ka kewenä, Sydämeni uudista Saastaisudest
puhdista,

v, 4. lEsu! pese wetelläs Punaisilla
hieltäs, Minua synnin loasta, Haistwaisestrucpast^

v. ;. lEsu! wahlvist sair.sta Muryelt
lista wc,lwnlst«, LohbUla ja wirwota, Epäi'
lpxest ilyvota. l'

v> 6. atkaia> KaluwaistG ,
auttaja > Mahwlst minun ustonn, Joka päi-
wä ainian.

v. 7 IE u kuolemansa kautt,i,luoltzi
man tuzras mua aul> Ia ota sielun wastal
han, Zongas olet lunastam Z«Z s ,2


