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ke»; ynnä ajan waariu ottamisesta, ja autuuden wäliQMalitten oikein käyttämisestä, odo-
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Jumalattoman erosta tckstä mailmssstK/

kielestä on Suomcxi käät«
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edellä Wuonna 1743
PääsiäisenPräntijn
audanut,
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ly ja
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w.

Ensimmäinen Wirsi.

c. R<ly nyt Sielun caitel mielel:c.

sinull caiken waiwan Aina wa>Cutzun olet minun
villaan Haminaan:
Taiwaan
Aiwan
HZAI mun lunastit, Sanallas
mun omiWerelläs
stit, Herätit mun parannureen, Armos canskiast

aureu.
sa 2.tulitCuollun
olin

.

Epauscos hirmutses, Oman mielen rackaudes Surutoinen synnin ties, ilman pelwot waelsin, Armon walon hyljäisin. Epausco tämän teki, Cuollen
myötämäki.
s

snrkeudes

.

uscon

3/Sinun armos lElu hnusi: Kaanny,
käänny syndinen, Parannuxen elo uu>i On
olen werellan,
suU aiwan tarpeinen: Ostan'
Käännä,
käännä,
Sinun aiwan wndisen.
ja
ens'st,
sitten siellä.
Nijns saat elä Täällä
lapl syKawi
racas,
4. Tämä ääni, lEsu
dämen Nijn myös tundon, joca macais Heräis ylös hirmuinen, Lain cautta cauhiar Syn:

din tundui cuolemar; Elon autuus rpuuttuis, Sielun suri, syndijn

duomio

tin walbefcen, Sulkeis ulos hengen! lvoima,
cuollex löysin itzen aiwan.
<6. Tasa miirheMgEsu jalo, Sinun Henges armias EvanMnmist toi walon, löytöäni hawoilas, Uscoli cantta elämän, Togös,
armon istuimen, Weresäs, o lEsu Chrlste,
Ujcon cautta, ilman eftct.

7. Jolla duomio wäldetyri Tufts, /a myös
cadotus, Elon amuus cohdnuri, Cuöl,os ansios lunastus; Sinne riensin mmlieMll,, Ustou

halull, sijnä

läwäZa
8.

saan

uscon tiesa.

Armo» elon lEsuxesta, E-

Täsä ludau

lalopeuras Löysi Sielun

hunajat, Siua, lEsu, oln teuras
Sinä laat Exywäilen lambaan k-in, Olillenotit nijn, saatit laumaa» uscowaizien, Gon
annoit eläwäisen.

sa

9. Sillä cosc' mä haluisesti Armoo läxtln
lerjämään, lEsus, synnin duomloit päästä,
Tundon rauhoiit' elämään, Svudln' anliott
andex mull, Wercns woiman andoi cull' Sydälneni puhdisturex, Elon uuden ralei.lmrc!
10. Tämä tundui armo suuri W<i!ys, arnion elämäs, Uscos, tunnon
won löyttyis sydämes, lEsuxc?-. ei mÄlmag
Eikä synnis cawalas; ICsii> rackaMell caytti
Sydämen, ja armon
« 1. Syndein
sitet caicki
paasin hawoisas, Epäuscon orjus ratftis, Hengen
wircois! taas: losa löydän elä>M'Nl
Sinus lEsu suloisen: Henges huudan Abba

usco

M, Racas lEsu

uscoo Usä!

>(2

12. IE-

anna sudämenl slnuit t»aös wal,
Seiso aina edesani Wastan HENran

»2. JM;
lvoa,

duomiota: Sinun wereMSowinnos Löytä
Sielu elandons, Sydän elNiscos aiwan Weres woimast tiellä taiwan.
l?. Mutt' nyt lEsu heickouden, Mua tiellä peljätta, E< mun oman surkeuden, Mmu
tuffist säilytä; lEsu sijs mua autlele Armoam saattele, anna woima, tue, wahwist,
Wercllas ain pese, puhdisti
»4. Sinun haldus annan Sielun, Smull
lchran sydämen, Smull taiton, tahton, mielen, Ia caick ruumin jäsenen, Silmän, corwan, kielen, suun, Wcres ansiot on sinun,
Käten, jalccm, calcki huomaas Jätän lEsu,
hengen
is. Pyhit eroit caicki caickis, Tiestä lumakattomain Henges woimal wahwjst waicut
Caitaa tiet' ett' culjen am, loca saalta elämään Ahtaan portin lapitzen, Että HERraa
taidan
Kewal, suwel, syxyll, talwel-16. loca päiwa, joca hetki, Henges ja myöb
tomdes, walttää epäuscon retke, Uscon tiesää
lawas, Elawätä Jumalat Palwelisin lackamat, Täällä ens'st ja sitten siellä, Costa woitto cuollon niele.
i7» HERran nimee sydämesan Autt' ett ai<
«a pybitän, HERran
tiesä Racastan: ja petoren Wäldän pahan mailman,
Pahennuxen cauhian: Sanas walon jalcain
eteen Wahwist, nijn en pelkä ketään.'
18. Wanhemmat nijn cunnias pidän Julmaa silu waldan myös, CanMynM hyl,a'n
Nij-

scw

suomas.

uscon

nijden, lotca cusse synnin yös, wMettu armollas ; Awullas mu wahwist taas Lihan saasiaijutta wastan. Werellas mun olet ostan.
19. Wäaräst calust elaturest, Mua, IC-

su,

warjele.

Pahain himoin licuturet Tucauta,

suojele Wilpittömäs

uscon

ties, Anna uscott

hcdelmäs Laupiuden wihandella, Hywi löita
caftvaiella.
20. Walhen sijteet caicki catcais, Uscosf,

rackaudes myös, Toiwos puheis pois ain ratcais, Käytöris ja itze tuos. Waärät todistuxet
pitämäst, Totudes ja rauest Minun
jalot,
henges walos!
Anna
minull
has
21. Caickcin Kimoin riettaudest Puhdist, lEsu, wcrellas, Anna elo wastaudest! Uudistetus sodames, Hengellinen waiwainen Sinuld
armo etzinen: lEsu, ITlu, minu auta, Si-

suusan

nun callin cuollos cantm!

22. Minun alcan ombi tärcki, Cuin yx nuoli tcndäwä: Cosca cuollo rinnat särkee, Suojcl uscon elämää! lEsu sinun hawoisas, tue
sulasarmosas, weres puhdistures aiwan, Tahdon culkee tietä taiwaan.
23. lEsus elon cuolloo wastan lEsus armon istuin on: Nijncuin saanut olen casten
Nijn nyt henges hallitcon, et sijn lijcos waellan, Casten woiman osotan, uudes luonnos,
uudes mieles, Uudes sydämes ja kieles!
24. Että sinu, Jumal, kijtän Armon caut«

lEsuren, Uscon cautta itzen lijtän Sinus,
lESU, elämän, Sanas woiman Autuudex
Wastan otan suloisex, HERran Ehtollista ha,
laan Spdammchän perän palaan.
):(?.
25. Hata

2?.

Halaan ruumis we«s jälkeen, Mos siE> si l' sielun cuolc nälkään,
saa uuden elämän, Joa tundu s»dä-

tä
Maan

uscon ties, Syndcin andex
saamiscri, Tundoni puhdiftuxeri.
26. Täla
ehtolllses, Wustoinkmsauna, M nulHERran
woimaa lEsus lisä, terwcn jo
saan nautita, Sielun
wirwotuxcxi Rmdan
wahwistnxexi Pohäx templix lEsuxelle, Canl)a
nies, U-oistemx

weljex

usco!ville.

Culn on lEsus aina elon Elaisan m
cuolesan, Nijn mä ajan merta meloon, Hy,
was turwas ainian: Ei sit äkist cuolema Minu taida saawutta, cuin on lEsus saawutet27.

tu, Uscon elos omistettu.
28. lEsu sinun tulemtses Halaan, Toiwon,

odotan;

Ikawöitzen uscon lieia, Ilmoituxes ra-

eastan: lEsu tule joudu jo Ustowilies apu
tuo: Minä tulen lEsns sano, Uscowaifet
IHust jano, Amen.

Toinen Wirsi.

Weisat. cuin: Ruotzmkielinengin, eli cuin:
Farwäl w«rld, farwäl:c.

fo taos, Mun satanan or«
MVh sanduomiot!
jo Jumal n»t löys: Se ijäinen

costo on, käteeni tuli, Cuin elaisan

«en ain uhattin mn«;

Nyt

en,

helwetin lieckipään

.Mbärin lyö, O »jäinen yö!
.2. Mä kirottu, näin Nyt kiroust tZynans
käyn helwettin päin, Mun pmun ja paitan
täos tlroust lie, Mun sielun ja ruumin cmck
klro«>

kirous wie; Sil eorkeimman Laki' mun kiroili
caick, Ei muutu Taick; taick.
z. Mä mato ja coi, loc' calwane repimä
purema woi. Oho, mikä rindoini alati syö?
Mik ytimen poltta? mik corwille lyö? Mun
calwawa tundon nyt heräis, woi; woi, Mä
/

mato ja coi.
4. Nyt waaditan wiel Mä duomarin et?en
jo cuulupi täal, B.!s>mct caick pauhawan:
suudinen käy, Oho, eipä
mu! apua näy;

cusan

Caick meriset syndini seura, ja nijn Ain pitämät kI!N.
5. Mä perkelein myös Täys asumasta ain
jocaitzes työs, En Jumalat palwell, en totel<
lue walck Mä käffyt kyl tiesin: nyt temmatan
caick Mun etten, Mä palwelin culdaa, eng'
huoi' Waick olisin cuol'.
6. Mun itzenl pääl Ma luotin, ja
watzaanitäal, En lumclaan ikanans tyrwata
tain, Mun omahan woimaani turwaisin am, En
Jumalat pchän, en racastau, en myös
tien'.
7. En lEsusta myös Mä etzinyt puokngan
sydäuien lyös, Mun syndm mull rackMbi oli
cuin hän: Mutt mainita turhaan kyll taisin
mä sen. Sen pyhimmän nimen, ft lMiittiit
suus, Waick sydän ol muus.
8. Mä caupitzin ain Mun sydämen, chWneil perkeleil, waan joZ nyt M ostettu, m nät
on myyt, Itz awaisin portin; ei mMa Ä'
s»»t', Nyt omat ne tuhannet helbetis M Woi
sydämen wiel.
9.

O kiuckua

täyn

Se kiroilja sydäi! cl"'n
le-

lewon on löyn, Sisn kiroilian morkys, et kle,
leni pääl Am lewitin rumia hengin siel, Nijn
Casteni lijton pois kielsin juur suus, loc' rumia huus'.
ia. Nijn Sabbathin myös Wei juopumus
myotans; mun weljeni wiis, Ne ynnä mu"
canhan joit', täärälsit nijn, Et wijnasta röyh,
lälin yölläkin siin; Wijn,picarit, cammt Ine
yhten meil soit Nijn paljon cuin woit.
il. Mä juomari ma, 10l winasta usein ol
cuumana pää, loc' ainian huusin: mun sieluni juo Ann picarin culke: nyt perkele', tuo
Mull tulesta palawan malja»/ saastz taäld, Ei
cucan jno päald.
12. Ei cucan juo pääld Mun täyty ,'uod
wijmeisen ropoingin sield. Ei anna mull cu-

can

nyt pisaraa wett, joc' jähdytais kielen,

catz tulista kätt Wiel tarjo st ruma: jo käteni
wei; Caick iloni jäi.
13. Mä syndinen suur, Cuin kiroilin Isäni,

Otin»
.

juur,

sydämmes usein heit tapoin
nijn paljon paha cuin ikänäns

Ia

ja soin Heil
woin, Mond'carwa ma harmax heil surusta
tein, Sijs puttaan ma nain.
14. Mä murhexi heil, Siel olin ja waelsin
syndisten teil, Eng totellut heitä; nyt tämypi
euul' Ia totel', joit ennen en olisi luul, Siel
nisiä imin, nyt kynsiä Mr, Nijn ..osto on
is. Mä pefoen kyns, Cuin ratelin lambat,
ei heidän oli' syyns,' Nilld köyhild mä keritzm
willat caick pois, Waick ryuodatit kyynelit,
jot

suur.

jot en nyt sois,' Ne kyynelet cuumene sieluni
paal, Caick cuumene taäl.
16. Cuing ahneus sai, Mun ylitzen wallan',
ja
eng ikanäns w u Mä ollut, ain
köyhäin
ridoin cuin woin, JM'
meristä hike
ma join, Nyt costo sen mitan muld waatipi

tääl, Cuin mittaisin siel.
17. Mun caluni caick, Caick cnlda ja cupar
cuin cocoisin, waick Siel ääneti macais, nyt

huutapi nijn Ia soima mun warcax', pid' warasta kijn: Nijn huuta peto cuin ennen ol'

se

wai, Jo nyt äänen sai.
18. Wiel ylpeyt täyn, Ma olin: sill itzeni
coriari löin, Mun pucuni silkis, ios woen;
caick kijls, Nyt satanan sahrat mun sydämen
wijls, Se kijldäwa prameus sydämen Ml,
Nyt poldetan taäl.
19. Mun huuldeni päal, Kykärmetten mylt-

ky wuos hailiasi siel. Täyn walhet ja petosi ja
panetust
Ain löyttin; nyt satanas runNyt
luun,
dele
walhetten isä mun perei ja

suun

päät', Sen toden iätt'.
22. Cuing mielellän wiel, Mä kumarsin por<
too ja palwelin

san

siel, Hand nöyräsi,

ja

himoi-

andelin suut Sen jastaisel kadel, cuinzcuis
tengin muut Ain lEsustans palwelit, joc' ri-

siin puus Mun edestän huus.
21. Se himo on näin, Mul aiwcm carwax ja catkerax käyn; Woi, woi sitä hetke
cuin suosion sain, Se tuhansin! lugnn on hir<
wuisin ain; Nyt meriset kyynelet silmistan käy
Eik lohdumst näy.
23. Ei surculli tull, Ei sydämen pehmill/ waick

sanottin mull: Vx surusa naandywä Sielu on
maas. Ia cumartam kerfä sulo laupeut taas;
Nyt Jumal sen nosti cuin polwenil potk' Mun

sywyteen sott'.
köy23. Mä petoen miei, Mun litan
himmän tawcntn niel, Mond orwoi mä Maijoin ,'a hywudcn wein Cnin cotca pois kynsis, nijn wäaryttä tein, Mä cawala juonis,
lnuut waiwaisex sain, Itz riehuin ain.
24. Mä walhetten suu, lonq walheista cowendui sydän cuin luu, En wäärisä waloisa
pantiri pan' Yht raisca, waan Sielun, ei
M mul an', Nyt tacaijm perkel, waan
caupan päal, Wie mummi wiel.
25. Mä karmetten pää, Cuin wihaisest
tiustuin cuin rajuinen saa, Sii' silmiilan murhaisin cuin oli haus, Ia minua Jumalan ysiäwäx laus', Se tylyuen sydän nyt pman
eip' aut' Waick sywä on haut'.
26. Mä synnistä» tänn, Poistemmatan
lieckin. kyl ansaitzin se», Maa lewittä kitans
ja weristn suuns, Ia surkiast mun niele M
pohjatöin cuuns, Catz syngiä sywoys sitt' itzens lyö aul' Mu wastan mä, rauk.
27. Mä wapisen caick, Cosc muistan c:ling
cului »mn armoni aic, En Jumalan armosta tolcll' eng pyyn Itz autuutta» hake; mu»
oman ol syyn, Sen »M ivc' «euwoi, jot' itkisin nyt, Mun wihani sytt.
28. K»l kynnelit wuot. Mun silmän mailmaa,
waan ei synAn suot', Sit enammin surin jos
coira mulo cuol', Cui» lEsuren mollo, siit e»

sen

,

sen

mi«

minä huo!!', En murhett' mi tunnostan pitän',
wiel 3luk' haawat lon sie!.
29. Ma paistctan tqal, Nl)t ijäises wal>
l-as Kykarmatcn päal, Mun ymbärin kiehu
caick perkclet myös, Ia tulilil pihdcil, se heidän on työns, Mun sydämen rcpiwät pienex,
oho; Ei lopuckan jo.'
ZQ. Nyt uppowat nijn, Mun jäsenen tulisten wlrtaan, ja siin Ain waipuwat svwald,
nyt

e> pohja eik maat'

Täs

löyta; o sywys! cuin

l-eluni saat, Ma häilyn cuin kekäle tuules,
waan en Mä sammu, cuin hän.
ZI. Nyt opein mä sen, Cuin ennen en totellut oppi; tul täim O syndinen opi nyt mi>
nusta jäll! Et onneloin osa on wihingin Hall,
Cuin Jumalaa pllcka, ja lihansa työt, Ain
sturapi muöt.
32. Nvt autuuden pott' On mul kiiui suljet, se
surma mun fon', Muut sisäl!e
autuden portista
käy, Ei mul enä muuta cuin iulmistus näy, O että mul jälil wiel olis yx het?,käyd autuden retk'.
3,. Mä huudan jos woin, Ma buudos ja
parus nyt pacahtu coin: Te wuoret ja cuckulat
langctcan paäl Te tuliset allot cuin lainetit
taai, Te langctcat päällen ja kätketat pois,

Jos!M'i

wois.

34. En rckky. Moi, wo», Mm täyty
känd edes, ma toucka ja coi; loc' jäsene rysi» mun ruumisan, sill' Mä täytin caick synnit cuin Sodoma, nijll' Mä sidotan, sata-

nas lihaian lie. Jo helwettiin
Zs. Nyt hywa.ii

wie.

jää, Sek' Jumal, ett avmo
ett

suloinen sää, Jää taiwas, jää walkeus,
Eugelit myös, Jää Abramin helmat täs hirmmsts työs, Jää autuus, jää cuunia, ja Ensyngcys

ett

,

tänn.
gelein aan', Tul
z6. O ijäista yöt, O »iäistä mato, cuins
alati syöt O iiaistä sawu ja syngeyt simrt', O
ijaisys jol ei ol loppu eik jurt, O ijaisys, ijaiolet sä tull' Juur cauhiar mull.
shs nyt Nyt
sywyteen ratk, Mä cohdastans
37.
waiwun, eik piinani catk, Woi ruumin, woi
sielun, woi sästnet caick Woi luuni, sil auluden hyliaisin, waick Se mul oli tarjon,
mun cuoleman tie Nyt helwettim wie.
zB. Jos haudallen käyt, Nijn kynelil tutki
näit cuoleman teit, Ia aiattel coscas wiel synnisä woit, Tat' weristH costo, ja helwetin
soit', Cuins cuulet mun kiljuman! kyynelit sä
tee.
Jo parannus,
39. Täys tosi on se, long' amtus usein
händ helwettiin wie, Se wältta sen piinan;
ja pyrki cuin woi, Sinn' tanvaban iloon,
jong Jumala loi/loc' ei tahdo coke tat' liecki, se siel My' elämän tiel.

42. Nyt fyudinen suur, Pois käänny jo
caikista synnistä juur: Jos et sinä caikis ol'
elänyt niin Sijn julkises mitäs -. k»l pitäwät
kijn, Ne salaiset synnit/
turmellus juur.,
juur.
on
.
Cuin sinus
41. Cuin lEsurcn pois, Am- lyckä, cuin
armon ja elämän tois, Cuin lEsuxen weren
ääl tallq, M juo Anl waäryoell wettä/ cuin

se

.

syu-

se tno, Ia pyhytta pilckaa, sen osa on
luur helwetin suos.
42. Se usco en cuol, Jo!!' waelda surutöin

svndi

tuos,

se

syndisel suoll', Waick toiwo
taiwast, niin
cuoleman tie hand cuitengin äkist sit helwettijn
wit, Cosc iVijmeine» hecti tay edes,
työ,
Sun belwcitijn lyö.
43. Cosc cuolluna käyt, pois Jumalan pelwost, m mailman teit Ain culjet, ia surutöin
elät, cuins saat Nijns noudatat syndi; ja menet ain', maat', Sun ClMitty nimesi alla,
tie Sun helwettijn wie.
44. N>jn käänny nyt pois, Sijt syndisest
elamäst, ettei se tois Sul ijäista itcu >a parcu, siis tääl Ain pelwolla ajatte! loppusi paal:
Mun' jos ett sä käänny, nijn hirmuinen yö
Sun ylitzes lyö.
45. O tulinen vö, Cuin vtimes poltta, cuin
sydämcs syö, Cuin jywyteen lackamat uvotta
am, Sijn ljaises sawus on pimeys wain, Siel
madot ja köpelit repiwät luut, Caick jajeyet
muut.

se

se

46. Et innosta Ms, Täs
kiias ja polttawas saas, Cuin

se

surmawas
jano

wal,

on suurin

suuringin jano wast <u>
cu on siel: East' mmlman ystäwä sormesi
m en' sinn', Ia jähdytä nijn.
47. Et jahdyttä woi, Et lähesty cuohuwa
janoisen
tulda s? cvi, Se tulinen myrffu,
suun, Wiel tulella poltta, ja ytimen muun,
mjn alca

jall,

Se

sen

Vnn corwift

,rous las.

ja sllmist käy kipinät, täs Hn ki>
,-

..<

48. Et

sa

48. Ett

siunata saa, Mcl suloissa taiw.ist,

kirottu mni, Täys kirous hclwetln liekls
en ain, Sa tlwilja klwust l.lk tzit wuin, Siel
»jäinen, uaiuen kiwlliau cyö,Sun corwilleZ loö.
49. Huuö' hirmui-ien can', l siniä w i
huocu ei wasl), sill hän, Cen huocuwan tu»palyne» rcpl cin uplella hucut.a caick,
poman, waick Se parcu, >e yuula ei ar.no

siel

tul, Ei laupeut cuul.
sO Sun lljttos on cuo!, Cuin bclwetin
winuos pidit, ei huol Se kiliuwa ruma, waan
wicl Ecs seuraisit hända, ja walhetpilcka
ja weit,
ta täai, Etts hyljaisit tocudcu

so-

sun

Sun helwctin teit.
si. Mum duomitut myös, Sun toiwos wicl
pilckawat helwelin työb; Joit syuulsa racastlt
cautMrj näet, Ne rewaise mles, ne myöten, sa
wiet A>n uppoman sywymn, ijaises yös/
S«jn hirmuises lyös.
sK. Jos yhdenginl wois Sun weliistäs
taambaxi eroitta pois, Se olis >o kewiamb,
»vaan et la paäs Niist ijaisist siteist täs luli,
fts sääs, Vnn synnis ynn pilcas, ynn kirous
täyn, Sen olet sijn löyn.
sz. Ets pilckaisit tääl,Waus)urstasien retke',
<g earsasti paäl Uin calzoit nijt sielut cuin luopuisit pois, Sijt svndisest menost, cuin mail<
tna ssis, Cuin waldit sun tcitäs: ja lumalas ki/n, Am Pyfytsit nijn.
, 54. Se pilcch <ul ka», Ia ijaisex häpiäx,
<ik lchdutust näy, Siel perkelein ilo »a pilca sul
o» V>' ijaine» itcu, itz duomittuin luon. Sun
luu-

sun

sun

helwettijn wei, Sijs
uftos,
jäi.
petoxes
,
5?. Sijn syndists ties. Jos pyysit ain culke
ja olla sijn mies; Sa cuoleman löysit juuri,
jaisex sul, Et loppu sijn löydä, ei apua cuul,
E, henges siel lopu ei cuole
coi, Cuin helwetin toi.
56. Se löyhkä cuin käy, Itz helwetist ylös,
jost ei loppu näv, Se puhalda kituman hensielus siel ain
ges ain cans Sun henges

luulos,

.

se

sun
se

tulinen sää,
ollesans, Ei sammu; se tuli,
Täys cuolema jaa.
tulessa
57. Jos tuhannen wuot, Siin kyllä
suur
poldetais päiwät ja yöt, Eik jo olis
kipu ja työ, Muu' siel joca hetki sul tuhanmx lyö, ei lopu, ei lopu wiel sittct' coi
Cuin ijäri woi.
ijailel
58. Ah wahingo suur, Cuin tu'
lunawoitto
juur! Ei mailman
jonc»
ajast
fijs
waari
wa woi, Ot

se

käänny nyt
jcatdalle liel.

Jla

Mitä

«u acha

surutöin

*

Mitä sinä ikänäns

teet, nijn

tee.
coscan s/ndiä
Esa. 65, v. 24.

nijn cc sinä

auttele

loppua/

ulo» ja cayeleman niijotta minua wastan wäarin
teit: sillä ei heidän mnons pidä cuoleman, eik»
heidän tulcns sammuman, ja hridan pii» caikellc lihalle cauhifiuxexi oleman

Ia heidän pitä

den

ihmisien

menemän

raatoja,

Psalm. 49: v. i;.
-He macawat helwcns nijncuin lambaat, cnolcma
heitä calwa: ja heidän, oyckayren» puä huckuman,
ja heidän lä/t/»jäädä helwemjn.
Hes. iB:v. ;o,;i/32.
Senrähden käändäkät inen, ja palaitcat maisesi
ettet «.lanaei» pahan teeonne tähden.
-HeiiMät pois y'kon caicki ylitze kähminen, jolla te
rickonet oletta ja tehrac leilien uusi s/dän, ja uusi
hengi: silla mixi pids.i» «idän cuoleman sinä Israelin
huone? Sillä ei minulla ole Mätän ilo hänen cuo»
'

>

lemaan»

joca

cuole,

sano

HVRra,

Sentähden räandäkät iyenne, nijn
saatte elää.

te

