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east Mun soima si)nnis saastaisex, Helwetin wai-
« wan ansaina; Ah! armahd Jumal wiella.

z. Jos catzon tasa eteeni, N>'in äckän turmelu-
xen, Ia ti.dan ett' on helwetti Duomitlu rangai-
stuxen,long tiedän synnil ansainen, lacuollon cou-
chn »oumnen Sen ruman synnin cautta. ,

4. Jos käännyn taani catzömaan Mun endistelämäni; Nijn murhel cowal hawait saan Ain suil-
ri sondejani, Cuin lehdes maistuit makiax, N>;t
muutuit saper catkerax; Woi cuca päästä nijftä

5. Jos catzon siwul puolellan, Mull apu hakei,
. fani; Nijn näen myöstin olewan Perkelen wiettel-

jäni; long lillytoren ottanut Mä Ylen, ja nijn
tuottanut Itzellen tämän tuscan.

6. Jos catzon ylös taiwascen, Mun Jumalani
puolien, Händ »vastan tiedän rickonen, lon sydä-
men nyt c»'le. Ah! raucka, ettän wihoitin Pyhän
wanhurscan Duomarin, Ia hywintekiäni.

7. Cuitengm tiedän wiellä mull Vhden, jong
suoleen riennän! O lEsu! togös itcu-suul Tulen
ja armoo kerjän: Sull lunnustal, caick ricoxen,
Sä tulit wälimichcren M>nun ,a humalani.

8. cnolit ristin hirsipuus Mun lunasturexe-
m> Ia sengin teet ett walo uus Jo loista silmi-
sani, long cautta waaran hawmtzen, Ia myöskin
Armon istuimen Weresäs uscon cautta.

p O Isä armost »index ann Mun sondin suu-
ret sangen, loill' olen sinun wihoittan; Sijn toi-
wos etees langen, Ettäs ne cmdex annat mull Ia
älä cansiän oikeull Käy, Poicas pijlian tähden.

10. O Pohä Hengi lohduta Mun suruist sydän-
dani, Ia relcoos aina taiwuta, Paranna Elämä-
ni: Sill oma työ ja apu myös Ön turha ,
lises työs, Senlähdeu apu kerjän.

'

'' n. Nyt.



ii. Not kiitos olcon lumalall, Han rucsuxen
cuuli; Vlistys HENrall corkiall Cuin hädäs auren
tuli. Hän synnin tundoon minun toi. Armon ja
lohoutuxen soi, lost woiton wirttä laulan.

Se Toinen Wirfi.
Us"n Dlasta,

?Q c. <v! ILsu Christ jH autuuden lc.

lEsu mu" opeta rucoilemaan Cäll wij,
meisell mailman lopuli, Co'c' ajat sun

tulollas lovetttan; Ol' lEsu myös aina mull saa-
pull. Mä olen kyll sylidinen woimatoinen, Tee
ZE,'u mull nimcuins teit miehell muinen, Cuin hal-
wattun wuotella macais.

2. Hän sydämmest halaisi synnist päästä. Ia
onderi andamust toiwoi; Oi huollut ni>n paljo hätt
ruumins säästää, Eik suuttun tain mailman wai-
woi. Mutt lEsus, jold sairat caick awun saawat.
Hän paransi sielun ja ruumin haawat; Ah catzos
cuing laupias hän ombi.

3. Hän holho nijt' cuin hänen tygöns kävwät Ia
syndejäns catuwat caicki; Hän teke eft' armon he
käfittäwät Myös elämät pitämän raiti. Näin lE-
sils heild synnit caick poies canda, Ia HengenfH
Pyhän heili' siaan anva, Cuin hallihe heitä täselos.

4. Ah catzele lEsu myös minun puoleen, Sä
svndisi ennengin autit, Cuin tulit ja sielustans vi,
dit kuolen, Niit taiwan tiell' käymähän saati; Mä
kerian suld armoo, sijs awur riennä, Slm lau-
piat caswos mun puolen käännä. Ia cuuldele mi-
nua armost. Ann



s. Ann anderi ftndin, jotk suuret owat. Joit o-
len tääll tehnyt ain usiast, Ia paranna sieluni lma-
wat eowat, Ma rucoilen lEsu täst asiasi, Etts
Isas canh' sowitit minua taall, ivelcan pois
pyhi sun kirjastasi wie'. Ia armostas tee mu wan-
hurscar.

6. Ah puhdist mun sieluni werellas nyt, lost
Sinua rucoilen nöyräsi; Ann anderi armostas son-
dini syyt, loist olen kyll joutunut köyhäx. Wieluscoo, toiwo ja rackautta, Ma pyydän suld lE,su, jasydand umta, Etts armostas annat muli nijtä.

?. Myös wahwist mun uscon o! lEsu jalo, Ett
ansios päall tlirwaisin aina; Ia sytytä sydämeen
henges walo, Sun armos ja woimas mull laina,
Elt rippuisin Autuudes kijmii taalla, longas mi-
null ansaitzit risiin päällä, Cosc' Sieluni lunastit
callist.

8. Wiel karsimaan lEsus mu wahwist.-.con, Cose
kiusaus laaxohon tulen; Ia usconi wahwaxi peru-
stacon. Ett lapsi hald ostettu olen; Ett olisin usco-sa kärsiwäinen. Ia lEsuxen awun päall luottawai-
nen, S>'ll se paras neuwo mull ombi.

9. Aut' lEsu ett racastan lahimmäistan, Hall hy-
wa, enin itzellen, soisin; Ia sowinnoll cohtaism wi-
hamiestän. Ett andexi anda Hall woisin Mutt mitä
tääll tehdan meild picaisudes, nijst ala meitrangais
wanhmscaudes, Waan armostas nekin ann' audex.

10. Nyt iloitcat cantzani rackat caicki, lotc' uu-
desta syndynet olet. Jo lEsus nyt minungin sylien
laiti, Han heratta synnifa cuollet; long edest, handsi)damest mahdan kijttä, Ett lambaitans caitze,heist
murhett pitä, Ia pelasta syngiast corwest.

n. Sijs Jumalat palwella mahdamme täall'.Hand' ftdämmest kijttä myös sangen; Ia uscosa
la



catzeNa lEsuxm päall, Ehk' heicot tääll usiast kyll
langem: Hä>t meillen on mieluinen woimaa tuoman,
Sill' sitäcuin hywa on aicoin saaman luur can-
giat ja hitaat kyll ollan.

Me aamulla unesta heräwäistt, Coht rucoilla
mahdamme muista, W olisim päiwän stlsowai,
set. Ia wihollist woisim rois suista: Sill mailma
wiha, >a pcrkel coke, Cosc' meidän taall horjmvax
hecox nake, Sentahden ol' apuna lEsu.

13. Co>c ehto wicl wutu ja päiwä laffe, NijN
Jumalat mahdam myö' kijttä, Ett' caikis cuin sie-
lu ja mumisi coffe, Hän isällist suru meist pitä. Ia
aamull ett olemme rauhas maannet, Ia päiwangin
uude häld nähoa saanet, wircam työt toimit-
ta taidam.

14, Nyt siuna o lEsu mun käteni työ, Ia caick'
onncttomus poisestä; Itz waarat a w.chingot tacai-
sin lyö, Ann' woiman sun mmostas kestä, Muttol-
caii täs cmtengin tahtos sinun, Sä tarpet kyll pa-
rahin arwat minun; Semähden sun haiduus caick'
annan.

is. Mutt sieluni tarpet mull anna Jumal, S>t'
cuin suld pydän ja anon; Ia rawitze handä sill py-
häll sanall: lost lEsus meit neuwo ja sano: Enji
«tzikät Jumalan waldacunda, Teili maallista ricka-
utt Jumal anda, Ia rnuminne tarpeita kyllä.
' 16. O Jumala siuna nnws Esiwaldcm, Ia Cu,
liingast suurta ja ra, ast ; Pois poistamaan wamyt-
tä isän maalda, Ett pclwosas eläisim wahwast.
Hall pitkä myös ikä ja »ime laina, Ett lewosfarauhasa eläm' aina, Ia Jumalisuus meisa wahwist,

1?. Mutt lumalisus on mus heicko waja, Sitä
minun tilndon mull soima, Ia fielulda lcwungin po-
fts aja, Nijn ettei ol' uscolla woima: Muu sieluni,

luo.



luota sun lEsuxes vääll', Hän edestas käynyt o,
Volgathan mäel, Cosc piinan ja cuoleman kärsii,
l iB. Mun sydämen cowutt' ma walitan wiel, Ah
etten maan langeis, E iin minu poiscxytais
autuudcn tield ! Ann lEsu mull sun Pyhä Henges:
Cum otais pois sydämen kiwest cowast. Ia annais
mull sydämen uuden lihasi, Nijncuins itze luwan-
nut olet.

19. Mix olet mun sielun wiel murheN nen, Ia saa-
tat tääll itzelies tusca; Sill lEsus on sondisi!! armol,
linen, Cuin catu caick sondinZ ja usco Ett lEsuxeld
»veri wuot' Krydemaasa, Ia edestäm Nisiin päall
Golgathasa, CH, sieluni, lunastuft suurta.

20. Wiel' lEsus nyt rukoile ?>sää taiwaas, Ia
sydämesi racas on tott.: Cuin rist n pääll ollesans
waikias waiwasNi n wieläkin waarimcistotta; Hän.
andcxi aiidamust m?ille ano, Ia sicluitten autuutta
aina jano, Catz' r.ck utt määrälöind suurta!

»l. Ah! alkämme sijs amtelco täs nijn, Ett' Isäl,
lä cowa on sydän Meit lapsians wastan,cm'n rippua
kijnn' slin Poicansa ansio? poodäm. lEsus Enxm,
geliumis neuwo meitä: Myös Isakin racasta itzeleitä, Ia Poic:ns tcill awuren annoi.

22. Sijs eläkäm Christnxen ucola taäll, Cuin
mcist' pa,jo waiwa on nähnyt, I, meit perillifexi
taiwahan wieil' On pijnall ja cuolemall tehnyt; Iawätttäkam syndt cuin wetä meitä Sen ijäisen c»o-
-lemun cauhioi teitä, Joit ustowin sielu tääll kä»pi.

«z. Näin hurftasti eläkäm armon ajas, Ett cun-
nias cuoleman hetketl, Engell' meidän sielum weis iloon
Faiwaas, Pois mailman pahalda retkeld; Ain muii»
stain ett taiwaisa palcka on suur, Mutt'ijäises itcus
«in rangaistus juur, Cuinq eläma ollut on täällä.

24.0' Christ.tl sm päälle sijs ajaM käänn', Ett
ta-



lämän «yt elämän rahdus, Tääll toinen t.iick toinen,
nijstkäsitetän: Ia tiedä sijt ett' se on turhus, Josruumia!
stas holhot cuin cuolewa on, Mutt' sielusi et huoli cuin
cllolemawin O tyhmyttä lokeutt suurta.

es. Wiel' racasti Christityt neuwon teitä, Cuin
cuollehen uscon paall luotatt' Ett rucoilett lEW
cuin autta meitä, IaPyhällä Hengclläns tuotta Msill'
uscon, jrll elo on lEsuresa , Ia lahjat muut suuret
sill' totudcsa, Cuin walmis on ottamaan wastaN.

26. Tas usco ia loiwo ja rackaus wiell' On Tai»
wasta slmrimmat lahjat, Ia kärsimys lEsuxen assel,
den tiell; Cuin uudesta syudynet saawar. Sijs äl-
lämme cakoco muiden päälle/ meill' csimercki
un lEsus täällä, Cuiug elämät käyttämän pitä.

27. Aut' lEsu! ett uscosa loppuun asti Näin kiin-
ni juur ripuisim wahwast; I/> tusiisa seisomaansiwästi Mcit wahwista lEsu ain taiwast, Cosc' Sa-
nas n t saarnatan ymoär maata,, W nck moni on
pahcmbi pacanata, Mcit syndisi armahd o Jumal.

28. Sun Hengcklas walais m ös opettajani. Ett
wircansa wiriäst tek-sit: Ia lambaitas harrasti cai-
hisit ain, Hcit näkisit. la, ettäs nijt
eloos am lähetäisit, Cuin sieluja autuuteen kaälyx
<aisit, Ia t. ivaii tiell käymän heit n^uwois.

29. Ah tulc nyt tyköni Isä, Poica, Ia alnainsydämcsäni! Ah tuli »>yt tulema Hengi wuipä, Iasytytä halameseni Am sinua suuresti racastamaan.Ia uscon cautt sinuida caicki saamaa../ Ia rucoß
minusa kehoit.

zc>. O autuast sielu ja ihmisen last', losas, Col-m nasu .s, ih asut! O autuast ihmtst täst syndisest
maast, Cuin Taiwasta Hengen on saanut, locahänen hengens c.ntz todistapi, Ett' auman ilonhanalmost saapi, Ia lEsuxeld cruunungin taunin.

Zl. Cose



Zl. Cosc' aicas o! lEsul on tänne tulla, Sun
»mias ottaman tääldä, Aut' silloin ett' mahdaisin
walmis olla, Ia cuulla sit' suloista äandä, 101 l oi-
kiall puoll' seisomat wilwotetan, Nyt tulatt te sisälle
waldacundaan / Cnin walmistttt teille «n ennen.

32. O sitä suurt ilo cuin siellä cuulu, Cosc' pää-
semme näkemään näitä; ijäistä suloista ri mu
humu, Ia Caritzan omia häitä. Siel' woitoxi wei-sa juur ilossansa, Mun sieiuni ylkäns lEjuren cans-sa, Ia Most Hall M lunl.i.

35. Mä Caritzan häihijn jo cutzut olen, Kyll' aica
sitt' pian jo joutu:, Mä riemuita rmckcn cosc' sinne
tulen. En tailx, mä olla siell' outo: Cosc' lEsus
mun suloinen ylkamiehen Mu' kädestä talutta sisäll
wijmein, Ia cruunulla cruuna mun pää>,i.
<34. O armotyöt hywä cuins lEsu mull teit, En
sinua Ma nhn taida: Wast' minä tän ästön nyt

sullrexi- näjin,, Ia tarpell scri- mull aiwan; Etts wcl-
cani werelläs maxan M, long cautta ma wäldän
caick pirun nuolet, Cosc' us.osa sus kiinni.

zs. M kljtän siji' m olcst.i :,öyr!MN!ästn, Etts 0-
let tain ailjain:, Ia ylistän sinua sydä-
mestä: Ann Sssu sun Hengcs mun cänlan, Cuin,
rucoilis kiitäisi mmus sinu, Etts lahMas siunan-?'
M,t olet minu. Wiel tulcwaiji anon myös armo.

-

Jo lopetan wchun sill' langeis äänen. Ia cai-
tiet culkemaan lahdM; Ab rucoilcat lEsust caick

Mcn' jäänet, Ett' tundisit' sondinne nähden.
.'lEsu mu cnmosas pysymähän, Ia muita sun '

Hengellas siihen mnös käänit', Cun
cunlnares ijäti. Amen. -


