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W. k. RWHn HLRra sydämesi Ze j

lTsuxin helnmsa, mä wihdoinlöysin lewon, Mun Wapahlaj«n ha-woisa, Vain <ynnin kuolosi eron; Niis on mullmuches lohdutus, Niis on mull tustiS wirwotus,Niis kuoloji elon kuljen.

v. 2. Witl ihmetellen muistelen, Mun en-dist orjuttan,,. Koff synnin kantza taistelen Eng'
tunden lEslistani: Waitt' pyysin wälttä naryc-
l«, Ia harjoitella pyyhyttä, Emba mä lep»loytän.

v, 3. Mä monda kerta lupaisin Ei wa«
ftom tundo «hdä. Kuin ulcm kuittng' langeisin
Sei, sain ma häpiäll nähdä,loc' enäinb' pyysin
pyhytteen,Silt' enämb' wajoin pahu ttcei Ei: o-
>in synnin vrja. .

v. 4. Peljästyn oli ftdämmcn, Lcnn ks»
W uhkaurist, Etl' waris', ytimen, Hel-

wetin



.wetln kauhisiurist, Johon mä luullln olleen syyn,
Etten mä syndi wälttä pyyn, Eng' Luojaa Laki
täytän.

v. 5. Wastuudest itzen rohwcMn, Kaikk
synnit bywäst lättä, HM kaikill' todill' sanoin
nm, Ett te saa ena pettä; Ei monda hetketar»
wittu, Ku,:, jällen olin suomittu, Sill' syndi ol>
mun Herran.

v. 6. Tas s»rkias sielun Mun
HErra Taiwast näki, Hän, sanoi minull Sana»
»a, Ei aum oma wäki, E> onia pylws, kauni»
stus, Kaikk se on jula ft.staisus, Taiwasen <i
M' päästä.

v 7. Tai ääni silmän rawotti, Mä hw
mam nyt taisin, Ett olin perät alasti, Mist niä
nvt lcwcn saisin, Se ol' mun hilun huokaus,
Se ol' nm» pyndbn rulous, Nlin äänen toW
luulin.

v 8. lEfuxen t?qö jcudu waan, Ia
mon muru ano, Siel snnnic andex anneW/
Kaikill ku n ustos jano: Täft sydän rupeis
laman, lEluxen perän halaman, Muu läll>
wast n sanoi.

v 9. lEsust !äh?stv, Su»
syndjs palioudes, Mahtako asias menesty W

sastnsud?s, Sä olet synn-s pärät kuoli,
S lEsus «nä siliust huol, O julman M



» 10. Täs kauhias kuollon mereiä, Mä
olin, En ncuwo järjestän, Mä

uude' äänrn kuulin, Wmks olet »uurln syndi»
im,, raadollinen, lEsureu sä maan
mrwa.

v> li, lE>us on sumu lunastan, Hän fi«
I!UN huum, ICsus on sinuy pelastan,

sä Mt c' rwitz inuun,. Waan ettäs turmat
lEs> r n, Hau. oinbi sinuil armoinen, Hnn syn-
nit andex ai-da.

v. 12. Mun sydämeni ibastui, Ett armo
on wiel tarjon, Etsin, än ISllst riemastuin,
Waikk sy: di pcino paljon, Ia kuin mä IE»sust' kahelin, Ia armo - armost rukoilin, N»ln
armon vaiwä roitti.

v, !Z. Täf kallis armon koitos 1, Ny/ u,
ston kipin' lcisti. I.k' Mipc.htajan mo tosa,
Pois lijas murhan poisti! Ah kuing' slmr ol' ft
lohdutus, Ett lEluxcs ol' lunastus. Täys ilo,
armo autuus.

v 14.., IZsuM pial ma säilyttjn, Kuor-
ma n kum mua painoi, Sen hänen karsas wai»
hetin, Hän minul armon annoin Ol' hywäs tur-
was po-kani, Sä olet nyt mun cmai.i, Iloitta
hän muil sanoi.

v 15 Jos on syy kiittcl lEsusta, N'l»
mahdan minä totta, Ett on mun päästän' sy«'

'
- nistä,



m'stä„Ett on mun armois ottan;Kuin lapsi aitinzthelmasa, M» saan nyt syleil' lEsusta Ustos i,!
rakkaudw. >

v. 16. MH tygö armo»istuimen, Nylt
turwall käydä mahdan, Sill lEsus on inull
lepvinen, Ma l>mell jutell taidan, Kaitt wi<
kan ja muuc puuteni, Hän lietä kaikk mun tal»
peni, Hän murhen minust pitä.

v> 17. Wiel tunnen usein lihasan. Sen
wanhan synnin himon; Se liehakoitze powesaii
Ia wa!dans perän kimmo, Mut kuin ma IE«
sust rakoilin, Ia hawoi hänes pitelin, Niin sy»»
di juunsa lukki.

v. 18. lEsuren pyhis hawoisä, Niis sy»
uin himo sammu, Niis taim sielun janosa, M
tuden wetta ammu, Niis löydän puhdisturmi,
Nis kaiken kerffauxem, Niis Plkaa wajiaan
kulien.

v- 19. Waikk nmilm' pilkka nimellä, Wal«
toden sake, Ia tarkotta niit kiwella, lotklEsus hurstar näke, Kyll' lEsns omans totut»

ta, Kärsimän mailman koirucca. Hän h«l kaltt
hywin «ke.

v. 2c>, Waikk häijy hengi satana, W><l
nnm wikojani matki, Ia pyytä minua ylös »ml,
luondens kans juimain ratki; Mutt kuii, mä
nennin Kaupungin lEsuien pyhin hawoihin,
MoiMtans häijp häp«.



Nyt lEsu rakas wolmas lain! Et
liNZen waiwaisudes Mä sinus kiini ain,
Ia uildes kuuliaisudes Ann' lEsu ann mun
uudistu, Ann heikko uston wcchwistu Toiwos ja
lakkaudcs.

v. 22. uffon koetuxisa, Zll' lEstl
«m», muu waipu Waan kcUkis kiusauxisa, Ann
mwon puolcs caipu, Ett kiiniripun sanasa, Ia«won lupauM, Sun wirwojmstas maistan.

v 23. Niin hawojas mä suutelen, Ia
niihin itzen sllljen, Mä weisan niist ja juttelen,
Ia niitten mrwis kulM Tääl surkeuden majasa
Six, kuin M miwan kuorisa Ijäistä woitto
lullan. Amen.

Toinen.
W. k. Gie Sielun ilslnen?«.

V. i.

«>)3su ufe lygön tän, Hallitzeman elamatt
Lciei paha mailma Minua wahingoita saa.

v. 2. lEsu weres woiman kautt', Ka»Anetta lastas am, Johdat handä oikiall nel
owl awa wiel.

5, z. Mmos lEsu enanä, Synnin taak-
ka



ka kewmä, Sydämeni uudista, saastaisuute
puhdista.

v- 4 lE'u pese werellans Punaisella hsch
lans, Minua synnin loasta, HAftwaisest M
pasta.

v. 5. lEm wchwist snrasta, Murhel,
lvsta 'vaiwaisia, Lohdura ia wllwota. Epäily,
p, st kirwora.

v, 6, lEsu nsson alkaja, Katuwaistl»
auraja, Wchwist mmun usioan; Joka päiwi
ainian.

v. 7. lEsu kuolemansa Kuoleman
tustas mua am, Ia sielun wastuhan, Jo»'
gas olet lunastan.


