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jo laupias lEsu! Joudu jo aut«
lamaan, Kats suurt' sydämen suru,

Jolla minä waiwatan, Niin etten ena tie-
dä, Mitan eteen otan, Waan lesu ty-
gös riennän Wissist päälles luotan.

2. Ah! onnetoinda aika, O aika kowa
pääll, Ett' Onni on niin kaukan, Eik a«
puu tule täall, Tiedän ets kuiteng riennät
O! lEsu auttamaan. Ehk aika pitkä
liene; Perähas odotan.

3. Hei! waikka wiel on raskas, RistiäkandaxeH, iäsnä on HERra tustas Kii-
tosta andaren, Kuin lEsus lisä Usio,
Autta alinomat, Kyll lEsus muutta tu«
skan, Ilohon ihanaan.

4< Ah! autuas on se sielu, Kuin karsi
kowuden: walmis, on Kunnian Kruunu.
Kyll lEsus anda sen, Kaikk tämän mail-
man Raha rikkaus suur, Ilot jahe»
kuman elot, Sen suhten turha on juur.

4- Niin, kuin yp laupias Isa, Syyst
lastaus kurilta, Rakkauden kummingin lisää
Kosk itsens palautta, Niin lEsus meille
tekee, Kofk ristin huojenda, TygönS lä«
hemmä wetää, Tiell oikial ojenda.



6. Siis ole sielun lcwos, Mix olet su-
ruincn; Sull on lohdutus tiedos, lEsusse suloinen, Waick sielu, ruumis waipuis
lEsus on osanan: Waikk taiwas ja maa
taipuis, lEsus on omanan.

7. Ennen kuin nöyryteltin! Synnit mus
wallan sait, Waan nyt on lEsus ehtin,
iammasians tahto kait, Pois wihamiehet
julmat, Hän tahto pakotta, Jotka minun
pyysit surmat, Ia maan all wajotta.

8. Seisoit ehk olit walmit Minua ka«
dotlaman. Höwetkät te tyrannit, lEsuS
on auttajan, lEsus kuin silmän terää
Warjele omians, Ei ole yhtän hätä
fuxen awun kans.

9. Synnisä olen syndyn Syndiä tehnyt
tääll, Surutlomudes undun, Mult luo«
tan HERran pääll, Hän synnit andex an»
da, Ia sielun rawitsee, Mull armons lah-
jat kanda, ja autun taritsee.

ic,. Tösta nyt iloit mahdan, Ia olla
riemuinen, Ett kuulin sanottawan: lEsus
on armoinen, Köyhi syndisi kohtan, loist
olen roaiwaincn, Cuon kyll en kiellä kose
lan, Waan armo rukoilen.

,i. Istun astun taik makan, Ajattelensen pööll, Ett' woisin synnist laata, Ia
walmiS olla tääll, Kost lEsus tahtoo tul«



lukua laskeman, Ett silloin saisin kuul-
la : Kay iloon autuaan.

12. Kats näin mun rakas Sielun, Nain
waiwas maxetan, Tääll kärsit kipiän ki-
wun, Siell iloll krunatan, O! onnellista
paiwä. O! kuinga iloista, Ett iloon saa-
da käydä, Tääld surun laaxosta.

i-I. HERran Zebaothin Kaswoin, Kas-
wbist katselemaan, Engelein kanssa jou«
kon Uutt Wirtta weisamaan: Pyhä on
Isä iuoja! Pyhä mun lEsuxen! Pyhä
on Hengi luoja! Ainoa ylistyren.

14. Eija! kqM Pyhät iänne Ilon kans
palaitkat. Ia äänell Heljällä lEsuxellwei-
satkat, Kiitosi, kuin pirun käsist, Meit
ittlos autoi wiel, Ia hänen woimans kukist,
Saatti meit oikial liell.

15. Unhodet on kaikk suru, kuin kärsin
etaisän, Körhyyl ei kusan kuulu, Täys Au-
tuus kadesän, Itkun on ilor käätty, Suun
Murull täytetty, Sydämmen riemuun
Wäätty, HERrall pyhitetty.

16. Suur Kiitos iaupias lEsu Sy-
lvin toimittamasi, Ei cnä misän puutu,
waan joudu tulc.ncs, Sydäinön pcrääs

Paukutan käsian, Joudu jo l.
Amen lEsu! Amen.



oin en.

Christityt nyt sitä, Kuin Sielu
ja Ruumis nita pitä, Ain' niin kauwan
kuin he yhdes owat, Ei taida keskenäns
sopia, Waan aina pyytäwät sotia.

2. Sielu puhu ruumill'ensist taall luo-
tat paljon mailman pääll: Pidä usko lu-
ja, pclkä Jumalat, Sill piru meit tahto»
«zmisia, Sielun ja ruumin kyll kowista.

3. Ruumis wasiaa: minä nuori, jalo,:
Juon Mettä, Miinaa, jota janoon, Niin
kauwan kuin nuori jaloolen, Hyppän, tan«.
han, ilos weisan, Ia iloisesti itseni käytän.

4. Sielu sanoo: neuwon sinua tääll. Mui-
ska HErran Duomio ja Sielus pääll Kats'
ettes tulis pirun halduun, Kasiehes olet sa
ltiwannut,, Jumalan ala ilses wannonut.

5. Ruumis wcstaa: minä ruori wielä;
Hlä mua yekumcisi tiellä, Joka päiwä mä
itoit tahdon, H< ppän. weisan harpun
kanssa, Engä pelkää ftrun ansaa.

6. Sielu sanoo: sinä mulda, tl/hka. Ain
elät synnis, jesi HERra uhka: Seisoit
kullan, hopian rahan perän, Synnis, pa-
hoöes elät lääll, huomen taidat olla paa-
rein, pää N.

7, Ruumis wasiaa: minä wäkewä, nuori,
W tauci milwachu>Men suori, Wtlichoill jg-



salraill on hancll walda, ?lnn' munain iloit
sitt sua kiiian, Älä armanse nuorta ikän.

8. Sielu sanoo: sinä mulda jamaa, Joka
ylönkatsot HErran Sanaa Koskas siunuaS
tahdot käandä, Ah! jo tule, palaa ja kuu«
le HERran sinun lumalas äändä.

y. Ruumis wastaa: minä tiedän hywin,
Ett Jumalan Sana on kaikkein pyhin, En
sen wuox mailman ilo hyljä, Jumal kyll'
Hänen Armons anda Taiwahasi niin maan
pääll kanda.

ic>. Sielu sanoo: O! sä köyhä mies, Kuin
hekumas elät joka ties, Jumalan armon
perät poishyljät, Ruumisias ylönpaldisest
juotat, Minun kanssas helwettiin tuotat.

n. Ruumis wasta: minä luulen, Ettäs
hullusi puhut, kuin kuulen, Ei mailman
ilo mull aina ole, Pidä suuskiini, ole wai;
Elämän minä parat saan ain.

12. Sielu sanoo: sinä rakas mies, Elä
hekumas joka ties, Minun ja itses sa kado-
tat, tulda ja t..likiwe ilman mäorät saat
lielweltisä ain töärat.

is. Ruumis wasiaa: en pita lukuu, En
ole mä rilkan Miehen jukuu; Kyll aikaa
on wiel'kalua Synnisiä pojes laala, Kosk
kuolema tule ja ajaa takaa

i4. Sielu sanoo: sinä ruumis hullu, Jo-
ka mailmaan olet tullu, Ia katumuxen.



kanssa wiiwyitelet. Minä ymmärrän ajan
tuleman la, kuoleman juur läsnä olewan.

15. Ruumis wastaa: minä teen aina niin
Kuin ckailman tapa on, josa ripun kiin
Toiwon elt wuoden wiel elän, Sitt kadun
teen katumuxen, Wiicko?lugun peräsi pa-
rannuxen.

16. Ei katumus ole sun wallasas, eikä
parannus woimasas, Waan Jumalan Hen-
gi waikutla, SaanekS elää huomiseen ast,
Sill kuolema riendä juur nopiost.

17. Woi! minua sielu parka, Mi-
na wapisen, puheisa olen arka: Ettäs hyl-
jät minun neuwon; Ett tahdo sä autuasi
tulla, Waan helwetin piinas ain olla.

18. Ruumis wastaa: Woi! kuings mua
kaiwat, mä tahdon elää ilman waiwat Sill
katumus on luondo wasian. Täärän jalosi,
iloS tantsan, Muitten mun weljenikanssa.

19. Sielu sanoo: sinä mies parka, Kuins
olet surutöin et arka, Kiukuinen kuin susi
lammasta, Etsit tämän mailman kunniaa;
Eits Jumalan Armoo saa nautita.

20. Ruumis wastaa: niin pila oleman,
Mailman ilo ain tuleman, Engöst mH
muutoin tule häwäistyr? Jos walit' o«
muutoin kuin syyn pääll/ Kaikk irwistele»
wät sitä taäll.



»1. Sielu sanoo: koht'aika tulee. KuN»
nie eroitetan, sinä kuolet; Mitä siis rik-
kaus autta: Sinä olet tuhka ja mulda Ei
auta siis raha eli kulda.

22. Ruumis wastaa: Sä mua waiwat.
Ia rewäiset tundoni haawat, Sill tehdyl
synnit kauhista O! lEsu armahd' winun
päallen, Sun katkeran Pinas tähden.

23. Sielu sanoo: Se on neuwo paras,
'Pyhä Jengi sydand walais Ia lähetä
armos tänn alas, Että hän synnist pois-
palais katumuxecn, Taiwasi halais.

24. Ruumis sanoo: Mun HERran Iu«
malan, Ann syndin' andex etees kumarran
Tunnustan itsen syndisexi, Wiheljäisex,
waiwaisexi, Tee surullinen sydän iloisexi.

25. .Sielu sanoo: Nyt on hywin kaikki
Saan ruumin kanss iloit ratki. Taiwan
ilos, riemus, rauhas. Ruumis lepää
tuonen kauhas, Duomio« Paiwän noste-
taan haudast.

26. Klitos lumalall' loppumat, Pojall
hunnia suuri lakkamat, Pyhäll' Hengell'

2llust loppuun alinomaijest.
Kaikki Chrisiityt weisallam, Amen.


