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Ensimmäinen Wirsi,
Fhden Jumalan lapsen walmistuxesi cuole»

maan otollisella ajalla.
Weisatan xuin : Key nyt Sielun caikel miel ic.

Esu sinull caikkn waiwan Aina wackiast wa<
FM litan. Cutzun olet minun Taiwan Uiman

, Haminan: WerMs mun lunasiit
naallans mun omistit , Herätit Mun parannu,
fen, Armos cantza tulit auxm.

2 Cuollun olin surkcudcs Epaustos birmuists,
Oman mielen rackaudes Surutoinen synnin tieö,
Ilman pelwot waelsin, Armon walon hyljaisin.
Epausco tämän teki, Cuollen Uscon myötä mäki,

Z. Sinun armos lEsu huusi: Käänny, kään-
ny fynbinen, parannuxen elo uusi Dn suZi
tarpeinen: Ostan' olen rocrellän, Sinun äimän
jyndisen. Käänny, käänny, ntznö saat elä Tälä
«n'st, ja sitten sielä.

4. Tämä ääni, lEsuracas, Käwl läpi sydä«
mm: Nkjn myös tundon, joca macais Hcrais y<

, hirmuinen. Lain caUtta eauhiax Syndm'mml
dui cuplcmZx; Elon autuus inuldapuutuis, Sie-
lun suri syndijn suultuis.
'°?.'Hengen duomio todisiaisans Epäuscon il-,

mpitti, Wäckän hurfcautxn aisois, Ala'-oma»
annätli, Wäärän duomian itzestän.lofa luotini
walheftn, Sulkcis ulos hengen wvim«, CuMM
löysin itzen aiwan.

6. Tasa murhes, lEsu jaalo, Sinun Hm»gen^



gcns armias Evangcliumist toi walon, Että
ta bawoisas Ulcun cautta clckman. Tygös, ar-
mon istMcn, Wcrcsä3,o lEsu Chrisie, Uscon
cautta, ilman esttt.

7. Jolla duomio waldätyxi Tulis, la myös
taputus/ Elon autuus cohdalun, CuoM ansi?
os lunastus'; ricnjm murbcisan, llscon sa«
W:SHnä saan Nrmon elon lEsuxesa, Ela-
wasä uscon licsis.

8. Tasa ludan lalopeuras Löysi Wckun 'huna-
jat,(2>ina.lEsu, olit teuras Edestäni:
Erywaistn !ambaan ki<n,Dlillenja otit NW, Saa-
tit laumaan uscowaisten, Elon amoit en.

9„Silla cosc mii haluisesti Armo laxin karia-
mcln, lEsus, synnin duomiost pH 'i^Tundon
muhoitt' elämään, syndin' annui andcx mr.ll, We«
ttns wolman andoi tul? Sydsmc!'<i puhdistuxex,

'Elon uubkn rakennu^.
i« Tama tundui armo suuri Välys, armon

rlamas, UftoZ, nmnon rauhas Our!,L''mon!syt-
tys sydames/ ci mssi?mch'>M si)nmS
cawalas; lEftw rackaudcl täyni Siamin, ja
arttion natM

11. Synkin sittt caicki catkns, Nnpax paa-
sin hawoisas, Epäuscon orjus is, usco
wircois losa löydön., elaman Ei,?usi lE-
st> suloisen: Henges huudan adba Isä, RacaS
lEfu uscoo lisa!
- 12. lEsu,anna sydämeni sinun wgös wolwoa,
Seiso aina etzcsanj roastan HErran duomwta:



V?nun tveres Söwinnos Lahts Sielu
Sydän elä usros aiwan Weres wöimaft tiellä
laiwan^

nytt lEsu heicöuden minu' tiessä
Mjällä, Ei mun oman surkeuden Minu ftististsaylytä; lEsu sijs mu auttele Armosas am saat»tele, anna woima, lue, wahwist, WcrcNes ain pe»se, pilhdist!

14. Sinun sialdus annan Sictun, Smull uh«
tan sydämen Sinull taiton, tahwn, mielen. Ia
eaick ruumin jästncn, Silmän, cotwan> kielensrun, Mercs ansiot on sinun, Kalm,. MaNi,
caicki huomas Jätän lEsu, hengen suomas.

ls> eroi< caicki caikis, Tiestä Jumalat»
tomain, Hcnges woimal wahwist waicut Cailc»
tiet' ctt' culjen M, loca saattq elämään Ahtan
portin läpitzm, Että HErw taidan palwell Kc«
wal, suuw«l, fyxyll, talmcll.

16. loca päiwck, joca hätki, Hengcs ja myös
totudes, mällää rctke, Uscon tiesä eläwäs,
Eläwätä Jumalat Palwcksin lackamat, Täälls
enP jc> sitten siklä, Costa wsiito cnollon nielä.

17. HErran nime sydämisan Äutt' ett aina
pyhitän. HErran sanan uscon ticsä Rncastan: ja
petoren wsldän pahan mailmän,Pahennuin cau»
hian: Sanas walon jalcain eten Wahwist, ntjn
en pelka kctän<

18! Hanhemmal nljn cunnias pidän; Julmaa
sisu wäldan myus, CmHa käymist hyljän Hilden
lotca culkc fynnm yös, WaHettu mmollas;A'

mullas



«vullas mu wahwist iaas Lihan faasiaisutta ma,
stan. Wcrelläs mun olet ostan.

19. Naarasi calust, elatuxest. Minu, lEsu,
' zvarjelc, Pahain himoin ticutuxet suo-

jele Wilpjttömäs uscon ties, Anna uscon hedal-
mas laupeuden wihandella Hywi töitä catzwatella.

20. Walhen siteet caicki catcais racka-
pudes myös, Toiwos puheis pois ain ralcaig
Kaylöxis ja itze iyos. Väärät todisimet est Mi-
nu suusan pitämästä Totudetz ja Mhas jaloS
Anna mmui henges walos;

21. Caickcin himoin yettaubest puhdist, lE-su, wtrellas, Anna elo wastauvest! Uudisselus sy-
dames HengeLinen malluainen Sinuld armo e-
tzinen: lEju,HEsu, minu aula Sinun «allin
cuollos cautla!

22. Minun aican. ombi tärcki Cuin yx nuoli
lendäwa: Cosca cuoVo rinnat särle Suojel tl-scon elämä! lEft sinun hawoisas, Tue sulasarmosas, Weres puhdistuxcs aiwan Tahdon cul«
fe tietä' taiwan,

23. lEsus elon cuollo wastan lEsus armon
istuin on: Wncuin saanut plen casten Ntjn nyi
hmgcs haliitcon, Et- sijn liitos «vaellan, Easien
rooiman ssotan Kuudes luonnos, uudes wieles,
Uudcs sydamcs ja fieles!

Että jmu< Jumal, kiitän Armon cautta
lEftxen, Uscon cautta itzen Sinus, lE-su, elämän, Scmas woiman Autuudex Wastan
ct s!>ol-sef Mrran chtollista halan Sl)däme-

pechi Mqn, V/,T)a«<



-25. Halon mumis witts jalfm ' Ulrss Mnautchn, G sitt': Siewn luok nälfän, Waan
ha uudcn tlämän, loca tunnu fydämcs Uudi«
Mur uscon ties, syndcm anllx saamiW, Tun».hoyj puhdistuen.

26.T,asa HErran chtoUsts, MastoinWinul woima lEjus lisa, Tärwen jo nautK
ta, Giclun wirwoimxmßMW wahwisimcx, Py.
hax lcmplix IGstnclie Ccn§a usto-Mc.

27, Cuin ol? lEjus ailia civn Glaifan ia cu-
ollcssn, Mn mä mcrta mcion Vpwas' tur«
roas ainian: Ei sitt' uki!! cuo!«M minun taida
saawutm, Cuiu on lEsuZ saawutetlu, Uscon c«

omistettu.
?,8. lEsu,Sinun lulcmistt' Halan, lolwon,o«,'

hotan; ikn«oitzcn uscon tiestä IlmoiMcs racastam
lEsu tule joudu !o UftowiiicS cpu tUv?Mina lu?
AlCsus Ustowaistt lEsust jyno,Amcn,

'crost tästä mailmasi w.
W. c. Ruotzmkic!i!i«ngin, eli cuin

Fa<.u?äl werlö farwät !,c.

IMH duomiol! jo täys, MunSatanan or-«.
san jo Jumal nyt löys:, Se tMncn (osio

on tattni tl,!ll,3uin elähän ennen ain lchattin mul!;
Nyt helwttin lkki paän ymhcrin ll<ö,O lMienyö!

kirottu, nain Nyt AM läyncns keyn,
hllwetlm pam, Mun purun ja paitan täys kirous
lie, Mun Sielun ja ruumtzn, c,aick kiroiljt wie^

'Si!



laki mun kiroili caick, Ei muutu
Taick! taick.

z. Ma mato ja coi, loc' cabvane repimä pu»
rewa woi, Oho, mikä rindoini alati syö Mik yli<
mcs polta?M corwille lMMun calwawa tun-
doZ nnt hcrais, moi, moi, Ma mato ja coi.

4.Nyt waditan wicl Ms duomarin ctm,jo cuu«
lupi taäl Basunat caick pauhawan: syndmen käy,
Oho! eipä cusan Wiy apua näy, Eaick meriset
syndini seura, ja nyy Uin pitämät kljn,

s. Ma perkelein myös Tä.ys. asMasia cm jo-
työs, En Ilunalat pallwell, en totellut waick

W kestyt fylNicsm: nyt taynnatan caick Mun
etcn, ma palwelin culda, eng' huol' Waick olisin
cuoll'. -^

6. Mun lsMi pääl Mä. ja palwelin wa-
tzcmi taäl, en Jumalaan ikancns lurwata tain,
Mun omani woimani turmaisin ain, En luma«
liit peljan, en racastan, m Mös totella tien'.

7- En lEsusta myös Ma chnyt puolengan sy-
dämen lyöö, Mun syndin mull rackambi oli cuin
han: Mutt mainita turhan kyls laisin ma sen,
Sm pahimmen nimen, sm mainiltn) snus, Waick
sydän ol muus.

B.Macaupitzin oin mun, sydämen luhannM'
perkcleil, main jo nyt on ostettu, jonytt on myytt',
itz awaisin portin; Ä muilla ol'syyt', nytt omat ne
tuhannet hclbcris Sial moi sydamm wiäl.

9. O kiuckua täyn se klroiNa sydän cuin lcwon
on löpn', sijn kiroillian myrckps, ett kieleni päälain

, lewi-



cumla hengin sial, M Sasieni Njton Mkielsin suur su<!s, joc' rnmia huus.
lo.Nljn sabbaliy mnos mci luopumus myö-

tens: mun mchcin wns Ne ynnä mun cansan joit
taäraisit niin, ett roinasta mchtalim yölläkin
wtin»picarit, cannut ne yhtm nW soitt, nijn pal<
jon cuin woit. ' .

n. Ä?a luvmari ma 101 l miinasta usein,ol' cuu«l
mana paa, joc' ainian huusin: mun Sieluni jw
annpicarin culke: nyt perkele tlw mull tulesta p<u
laman maljan, saast läld ei cucan juo päald.

12.Ei cucan jhlo pald mun tayly juod wimeisen
ropoingm Sicld. Ei anna mull cucan nytt pisara
«vett, joc jahdytäis kielen, catz'-tulista kalt Mlse runia: jo käteni wai,caick iloni jm,

i;. Ma syndmcn suur, cuin kiroMn Isani aitK
ni juur, ja sydames usein heit' tapoin, ja, soin heill
nljn paljon paha cuin ikuncns mund carwa
tna harmar heU'surusta lein, sijs pman mä nain.,

14. Ma murhexi heill,. olin ja waclsin
fynnisten tcill',EnZ totellut heila: nytt taytypi, cuull'
ja totct„ joit ennen en olisi luuss, Sial nisiä i».
Min, Mt kynsiä juur, nttn costo on suur.,

15. Ma petoen ralelin lambat, ei
heidän oll'fyns,nijtb köyhildma kcritzin millat caick
poss, waick wuotzalil kynalit, jot an nytt sois, ne
kynalcl cuumene tzyicllzni pckal, caick cuummc taal.

16.Cuing'ahneus sgH, mun yliM.watlM, eng
ikäncns waij ma oM> ain mädein ja ridoin cuin
rooin, julck' kchhilttn mcristci hik«c ma ioin nyt co?»



fio ftn Miian muld waaiipi tsal,cuin MlttaisinSiel»
i?, Mun calulii caick, caick culda ja cupar cuin

cocoisin,waick sicl ääneti macais, nytl huutapi nijn
ja soima munwal<ax,pid'wmastakijn: nijnhuue

st peto cyin ennen ol' wai, jo nyt saij.
18. Wiel ylpeyt täyn.Mä olin; sill' itzcni cor-

jaxi löin, mun pucuni silckis, jos wocn, caick kijls.
Nyt Smanan sahral mun sydämen wijls, se kil-
dawa parmcus sydämen pM.nytt poldelan tääl,

19. Mun huuldmi pqäl, kykärmellen myrcty
wuos haikiast Sicl, täyn walhct ja petosi ja pa«
nclust suunain löytin; nyt satanastundeleluun, nytt
yialhettc» isä munpereifa pM',sm todexi jaat'.

zo,Cuma miMen witl, ms cumarsin portoo ja
Haimelin sich Känd nöyräsi, ja himsisan andelinsum sen sastaiftl ka'del,tt!in cuitmgin muut ainlE<»
susians palwelihjoc'ristin puus mun cdesian huus^.

21. Se on nain, wull aiwasien carwax
ja catkcrax käyn; woi moi sitä hetke cuin suosion
sain, se tuhanmin luguin on hirmuisin ain:
lisct kynältt silmisien kay cik lohdutust näy.

22. Ei surkuni tull', ei sydämen pchmin, waick
fanoltin mull:yx surusa naandywä sislu on
ja cumartain kerjä sulo, lalipcut taas; nyt Jumalsen nofu jong polweni pol,cL' mun sywyttcn folk'.

23. Mä p«toen miel, mun kitan sen köyhimma»
Maran niel, mond orpoit ja hymyden
wcin cnin colca pois kynsis, nijn wäaryttä tein,
Mä cawolq juonis/mmil wAwaiscx lsain, itz m
«asi«jn qjn.

H4.MH



- «4< MH walhttlcn suu, jong walhcisia cowen-,
hui sydqn cuin luu, En wäarisa, waloifa pantixl
pcmn' M raisca.waan Sielun, ei mullci sit' ann',
nyt tacaisin perkele Mgn sen caupan paal, wie ru»
mini wiel,

2f. Ma farmclten pclä, cuin wibaijest
cuin rajuinjn sachWsilmillcn murhaisin cuin oli.
haus, jaMinua IMalan yssäwar laus', se tyly-
nen sydän nyt punan cip'aut'wa>ck jywa on haut'«

26. Mä synnistan' tann, pois tcm.malan tieckin,
ky! ansaitzin sen, maa lemitta kitans jaweristn ftuns,
ja surfiasi mun imle ain pohjatöin cuuns, catz jyn«
gia jywnyv sttt'itzcns lyö auk'mu massan, ma Mk'

27. Ma wapistn caick, cssc' muistan cuing' cului
mm armoni aic, En Jumalan armosta totell' äng,
pyyn.ih autuuttaan hake; mun oman ol syyn, Sen
ylitz ,ioc'ncuwoi,iot'iikiftn nytt, MM Wihani sytt',

28. Kyll konnlit wol, Mm silmän mailmaaz
maan ci synnin suot',sitt' enemmin surin jos coira
muld cuol', cHin lEsuxcn cuollo; siit en Uina Hu?,
oll'. Gi murhctt' mä tunnostan pitHn,', nyt wiel
Mk' haawat on Sicl.

29.Mäpaistettmtaal.nytijaiseä walfiaskykar»,
mctten päal,mun ymherin kiehu caick perkeltt
za tulisil pihdeil, st heidanon työns, mun sydämen
ltpiwät.pielm, oho'! c! .lopuckan jo.

zo.Nytt upporoat ntzn,mun jäsenen tuliseen wir»'
jaan, m sijn am waipuwat sywäld,- ci pohja eiki-
maat' tas löyttä; o sywys! cuin Sieluni saat, mä
häilyn cM kekäle lM.waem m mä ftawmu.cuin



Zl> Nytt opein mä stn, MIN enmin <w iotcllut
Mit- tul tänn o syndinen opi nyt minussa M, tt<
onneloin osa on wismgin sä!l, cuin Jumala'-pilca
ja lihansa lyöt, ain seurapi, mnöt,

32. Nytt autuuden port', on mull W! snljetf,
st surma mun sott', muut sisälle autuuden patista

ci mu" mä muum cuin iulmistus näy, o että
Hiull olis yx httk', kci.7d' autuuden rclk'.

Mä huudan jos woin, M« huudos ja- pa-
rus nyt palalmrroin: le wuoret ja cuckulat, länget-
canpaul le wlift.c aidot cum lainctitl'tääl, telan»
Dcat päaslc!' ja käikickät pois, jos ttaxi wois.

34<cEn kä>-ky.Nsi, woi, mun täyty käyd'
mä loucka p cr. i',' »ästncs rysty mun ruumiKm;
Sill'mä täytin kynnit cuin Sodoma, ntzll'
M sidottan, smmia-, licttajan lii, 1o helwetin wie.

35. Nyl hywchn jää, sck' Jumal, ett armo ett'
suloinensaä,Mtalwas, jää walkcus,
lää Udramin helmat, täs hirmuiscs jaa au-
tuus, jää cumia, ta engolein ään',tu,l' syngcyStäM.

36.O.tzaistä yöt,omaistä mato, cuins alati syöt
?0 häistä fawu sa syngcyr sun', y tzäisys joll ci ol'

! loppu «k jurt,, o tzäisys ijäisys nyt olet Mjuur
m.ull!

37. Nyt sywyyteen ratk', mä cahdastans wai-
«M, eik pmani ca/k', woi, ruumin, woi. Sielun, woi
ljastnet caick' woi luuni, M autuuden hyl aHn,
Mick se mull oli, larjon, mun cuoleman lie nyt hei-
Wtin wie.

38«Noh haudaM kmx ni<n,tynW tUb nM
cuol^.



«uo!cm<m teit, ja ajatte! eoscas wlel fymiisä moh
lal' meristä cosio, ja hclwetin soitt', cuins cuulct
Mun kiljuman, kyncliN'' sä joparann«st «e.

39- tosi on fe, jona/ ajatus uscm hand
hckrtttin wic, st wällä jen pinan; ja pyrki cuin
sinn mnrahan jong Jumala loi, joc' ci tah«
bo cskt tat' licki, l« D käy elämen W. -

4<>. Nyt synbinen suur, pois käänny so kaikista
synnistä M: jos «' sinä caikis ol' elänyt niin sijn
fulkises mitäs: kyN'pitämät W ne salaisetse turmeNus suur, cuin sinus on juuy.

41. Cuin lEfuxcn pois, ain lyckä, cuin armon
za elämän tois, cuin lEjuren meren tääl talla, ja
juo aiä wääryden mettä, cuin syndi se tuo, ja py«
hyttä pilca, sm osa on tuos, suur helwctin juos.

42. Scusto on ruoll,!oll'wailda surutöin syn<
dijel suoli, waick toiwo fc taimaft, nyn cuolcman tie
hand cuilcngin äkist sitt wie, cosc roi«
meincn hctki käy edes, se työ, sun helwcltin lyö.

43. Cosc cuolluna käyt f>ois Jumalan pelwosi,
ja mailmcm'teit ain cuhet, ja surutyin elät, cumtz
saat ni ns noudatat jyndi, ja menet ain maat',sun
Chriflitty nimmsä alla, se tie sun hclwtttin wie.

käänny nyt ppis, sijt syndisesi elämäsi,
Mi fslvis suli »jälsiä itcu za parcu, sis tääl ain
pelwolla,' ajatteli' loppunsa pääli mntt jos ett D
käänny, nijn hirmuinen yö sun ylitzes/lyh.

4s, O tulinen yö, ctiin ytimcs polta, cuin syda<
mcs syö, c«in sMyteen lackaMt upstta ain, sijn

ijM



i aists fqwUs on pimeys main, Ml madot ja ksptt
lit repMl luul,caick jäsenet muut.

<6. G jcmosck Ms, M surMawas walkiasiss
poltamas saas, ruin jano on suurin niln alea se
M, st suuringain jano wast alcu on sicl:cast'^
ma»'man ystckwa' somits,mun sinn>ja lähdytä nijn.

47. Et jadytta woi, et lähesty ruohuwa luldn
säcoi,je tulinen myrsty, sm janoisen Mm, wiel
tulella polfa, ja ytimen muun ynn cormisi ja sil»
mist tay ktfinat, las' on kirous M.

48. Ett siunma saa, sicl suloisia laiwast, sä ki?
tottu maa, täys kirous helroetin liekis on ain, sä
kiroilla kiroust lcikitzit main, sie! ijaincn-ijaincn ki«
roillan lyö sun corwilles lyö.

49. Huud' hirmuinen aan', ei sijnä woi buocu
ll wasy, sill hän, sen huocuman tulella wcutlil
caick, sen wasynen repi am uppoman.waick ft par-
ru, se huula ei armo sitl tul ei laupcut cuul.

50. Sun liitos on euull> cuins hcswetin sowZ-nos pidit> ei buol se kiljuwa ruma, maan pilca suntvicl etz seuraisit handa', ja walhctta täal, ettz hyl-
jaisit lotudcn sanan, ja weit sun hclwttin teit.

si> Muut du,mitut myös, sun toiwos wicl pil«
rawat työs; oit syunisa racastit causiaxi
nact, ne rawaise tulcs, ne myöten sa witt ain ups
foman fywyytccn, ijaises yös, sijn hirmuises lyös.

52. Jos yhdcngi!? wois sun Mlizlas Mmbaxieroiltu puis, se obs jo keroiämbi. Man cl se pääs
M ijaijist sitcist tqs lulifts saas, ynn fy>u,is ynrl
Mgs, ynn kiroust tgyn sen olet Mn lönn.

'

/Z. Cltz



53. Eltz pilcaisit tael, wanliurMficn Wkc, la
rarscisii paäl ain catzoit nijt Sielu, cuin tnoxui H
fois, sijt syndistst Mcnost, cuin mailma soi?, cuin
waldit sun teitse: ja lumalas kijn, ain pysyiwat
rijn.

54. Se pilcar suli käy, ja iiäiscx häpiax, M
lohdutust näy, fiel pcrkclein ilo ja piltc, sul! on yf
ijainen itcu, itz dwmiluin luon. Sun luulos,lM
«scos sun htlmclun mci sijx Pcloxex jäi.

55. Sijn syndiscs li<s, jos pyysit ain culkc, jo
olla sljil mics.-säiuolcman löisit fuurijäiftx
«t loppu sijn löydä, ci apua <u,u! ci hengcs
pu ti cuole se coi; cuin helvetin loi.

56. Se cuin kay, itz bclwM ylös, iost li
loppvnay,se puhciwa kitumani hengcsain canssun
henZessun Siclus sii ain ouesans, ei sammu stluli, st tulinen saa täi s cuokma jää,

, ,57. tuhanncn wuot,, sim tules sä poldettis
päwat ja yöt, cik.iö o'is kyllä suur Opu «a työ,,

joca hciki sull ruhclnckj- lyö, ci lopu, el
lopu Wel siltck'se cvi cuin iW woi. .

Ah wahingo silur, cuin sun ijäisel
Sielulles juur! ei mailman woitoWd lunasta
«voi, ot ajast siis waarin iong Jumala soi, ft
taälmy nyt surutöin tcicäisin wiel, tullcmlM liel.

Mach. ls:v. 26.
Mitä se auta ihmistä, jos hän cäiken m<"

llman woitta, ja sielullens saa wahingon!
taika mitä anda ihminen Sieluns lunasta
fexi. i.lob



i.101>5.'v.17.
Mailma cato, ja hänen himona: mutta

Noca tete humalan tahdon, se pM ijancai»
tisest.

', ' Eyr. 9- v. ??.
'

Mä mielis jinyalattomäin ain?öituxijn:
sillä et he tule coscan hywäxi, ei helwetin»
Zän asti..

Syr. 9: b. 39.Niitä.sinä ikänäns teet, nijn ajattele lop-
pua ,

ja nijn et sinä cofcan syndiä tee.
Isa. v.

Ia heidän pitä menemän ulos ja cafte-
leman nijden ihmisten raatoja, joka minua
wastan tväärin teit: sillä ei heidän matons

cnoleman, eikä heidän tulens samnw-
!man, ja heidän pitä caitille lihalle cauhisiu-!xexi oleman.

Hcs. v. 30, ;i,
Sentähden käändärät itzen, ja Palajätca

caikest ettet pahuttz,
teconne tähden. pois tylon caicki
vlitze käMistn, jolla te rickonet oletta jg teh-
lät teillen usi svdän, ja henZi: silla mixi
pidäis teidän cl«oleman sinä Ijraelin huone?
SiNä ei minulla ole yhtäiän ilo hänen cuo-
lemahans' jcca cuole, sano HLrra HErra.

Sentähden täänd Wt itsenne,nijn te satte elä,




