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W. k. Wstän HGRra spdämest «.'

v. i.

Mun lEsuxen hzlmasa, mä wihdoin
löysin lewon, Mun Wapahtajan ha«

woisa, Sam synnin kuolosi tron; Niis on
mull murhes lohdutus, Niis on mullMstis
wjrwoms, Niis kuolosi elon kuljen.

v. 2. ihmetellen muistelen, Mun
endP orjuciani. Kc.st synnin kmcha taistelen
Eug' mndW lElustani:Waikk' pyysin wälttH
wäryltä, Ia harjoitella pyyhyttä, EnM M
lepo löym».

v. 3. Mä monda kerm lupaisin, Ei
lvGom tundo tehdä, Kuin usein kutteng' lan«
geisin Sei, sain ma häpiall nähdl enämb'
rypsin pchytleen,Sict enHmb wajozn pahuus
ten St llin synnin orja.

v. 4. Peljästyn oli sydämmm. Lain
Ett' wäriss, wapis ytimen,

H«l«



Gchv-till kmlbist -M, Johon mä luullin Mei»fuyn, Etten mä syndi ppyn, Eng Lm-
jan LM, täytän. ,„ ,

v 5. Wastu<zd?st ihenrohmaiftn. KHiW
hywöst jättä, Helll kajkill' todell' janoin

piin. Et te saa cnä Ei monda hetktz
Kuin jällen-oltli fuom,l!cu,,,Sist' syn.

Hi ol' nuu; HLRran,

v 6. Päs fupkias siolun warafa
HTRca T«in>äst näki,-Hän sanoi lninyll Sa-
pam, Ei aum-oma wäfi, S oma p"hos,
k<.wty'stlls, MiM se on sula fastassus,, Tap"gs^
«i M' MäU. '

.

v. ?- Tai
huomata nyt tassin, Ett olin perät alasti, Mist
mä nyt lcwsn saisin, Se ol' Wun halun, hub«
kssus P« or mun pyMn rukous,, Ni.in aänm
toiftn k^uillt.

v, 8. lEsuxen tygtz ioudn wa«n, la.«rnwn, muru al>o Siel wnnil anvtp annaan»
Kaitill kuin yffos jano: Tast sydän ruoeis/pa-
Mmau IEIHm
Mstan sgnyi.

v 9. Tmdalkos lEsust läbesty,
syndig paljMdes Mahmko asias, nunesty N

tastaisudes, Sä ol«r synnis
G ZEAS M shmst HW,, I julman jä-^^z



io. Täs kauhias kuolion mercsa, Mä
nänyxisä olin, En löytän neuwo järjestän Ma
uuden ää«en kuulin, Waiks olet suurin spndi-
yen, Wiheljäisin, raadollinen, lEsuren sä waan
tumn.^

5 v. n. lEsus on sinun lunastan, HHn
sinun peras huuta, lEsus on sinun pelastan,
Ett fä nytt tarwitz muum,z Waan mss tur-
sM IZsuM, Hän ombi stnull axmoinen,Häu
synnit andez andg.>

v, 13. Mun sydämen! ihastui, Ett ar-
mo on wiel carjou, Etsimän lEsust riemastuin,
Waikb synyi vaino paljon, Ia kuin ms IC«
sust'kahelin. Ia army<armost.rukoilin, Nnn
army päiwä koitti,

v. iZ. Täs kaW armon koilofa, Npt
uffon kipin' loisti, Jok' «Vapahtajan woitosa,
Pois lijan wurheu poisti! Ah kuing' suur ol'se lohdutus, Ett IsMs ol' lunastus, Täys ilo,
armo autuus.

V. '4- lEs«M paäl mä säilpttin, Kuor<
man kuin mu» painoi Sen hänen santzaS
waihttin, Hän minul' armon annoi. Oi hy>
was turwas Poikani Sa olet nyt mun onlil»
Ni, Iloinen hän mull sanoi.

b. is> Jos on syp kiitä lEs usta, Mn
mahdan m,M Ett vn mun MM sylft
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nisiä, Ett on mull armols ouan; Kum laosi
MH saan' nyt syleil' lEjustn

Ustos ja rattaudlS.

v. 16. Mä tygö armoistuimen, Nm
turwail räyda mahdan, Sill lEsns on mull
lepylueu, Mä häneu julcl! taidan Kmkk wi-
kan ja muut pumem, Hän tiettä kmlk mun
turpeni, Hän murhcst minust ptta.

v. 17. Wicl tunnen usein lihasan, Sm
war,hnn synnin himon; Se liehaloitze powc.an
Ia waidans perän kimmo, Mut tuin' ma E«
silst rukoilin, Ia hawois hams pitelin, Niin
sy chi suunja mM.

v. iB< HEsuxen pyhjs hawoiA, Nns
syinen hiaw sammu, Niis taita siellm ianöla,
Atitudm wettä ammu Niis lövoän puhdistu»
xeni, Nlis kaiken kerffauxeni, Nils Pltaä wa-
staau kuljen.

v iy. W.ijkk moilm' pilkka nimellä,
Walhesn toden jake,la tarkocca n!it kiwMä.
lock lEWs burstax näte,Ky!l' ILsus omans
tomna, Kärsimän mailman koiruna, Hän lM'
?a>kk hywin teke.

v, 20. Waikk häijy hengi satana Miel
wun wikojam matki, Ia pyp:a minua ylös
l-ml, luolchens kans luimam rackz; Mun luin
ml r-mnan Kaupungin lEsux>n pyhin ha<
Voihin/'KoirmcgnS häij» ,
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v. 21. Nyt lEsu rakas woimas lain!
st hengen waiwaisud33 Mä sinus kiini r pun
oin, Ia uudeS kuuliaisudes Ann' lEju am,
mun uudistu, Ani heitto uston wahwistu Toi'
wos ja rakkaud^s.

v. 22. Kantz usi'on koetuxisa, Al'lEsu
ann, mun waipu Waan kaikis Ann
wiwon puoles laipu, ött kiinjripun sa!,asa, a
armon lupaurisa, Sun wirwojtustas maistan.

v 23 Niin hawojas mä suutelen, la,
niihin itzen suljen, Mn weifan niist ja juttelen,
Ia niitten mrwis kuljen Tääl surkeuden znajasa
,Gix tuin mä Taiwan tuorisa Ijäistä woilto
laulan. Amen.

Toinen.
W. k. ll)Ie Sielun iloinen:c.

tule tygön ta»/ Hallitzeman elämän
paha mailma Mlnua wahingoita saa.
v. 2. lEsu weres woiman kmm', Ka-

donetta lastas am, Johdat hsndä M»ll tiel,
Taiwan vwi gwa wiel.

v. 3.



v. 3. Armos lEsu enänä, Sunnin'
taakka kewenä, Sydämen sa,lstai»
suudest puhdista.

v. 4. lEsu pese wereNns PunMM
hielläns, Minua synnin loasta, Haiiewaiftst
ruopasta.

° v. 5. Msu wahwist sairasta, Murhel-
lista waiwasta, Lohdum ja wirwota/ Epcuty»
xest kirwota.

v. 6. lEsu uston alkaja, Katumaisten
autaja, Wahwist minun ustoan; Joka pä«wH
ainian.

v 7. lEsu kuolemanfa kautt', Kuolee
man tuffas mua am, Ia ota sielun wastahan,
longas ol«t lunastan.


