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Hnstmmäinen.
HuocauMa Cuolcman kiwusa.

Wcisatan cui» Ruotzsnlielinengin:
Rom o lUsu hur» länZe ic.

lEsu cuinga cauwan Cuollon wuotes cui-
cman;Can§as olla tahdon aiwan, Tule lE-su tygön waan; lEsuwalon, elämän / lEsu pysy

tpkönän, Armos tuota sydämeen.-
2. Ala anna minun hucku, Henges cautta wa-

paut'; Pue vaalien Weres pucu, Taiwas perin-
döön talut': Sanas jälken johdata, Armos minul
vsota, Heicko mieldän wahwista.

3. Caicki jynnit andex anna, Pelast siteist sa-
tana» , Piinaa cuollos cautt' mull' eanna Woittc»
ylitz cuoleman: lEsu minun calliotl/ lEsu olet
sowindon, Halan Nimes elandoon.

4. Armosi minu lEsu auta, Cuollon kiwus cat-
keras: Wihollinen tucauta, Ole canstan sotimas;
lEsu Weres punalla, Cuollon taidat surmata:Auta minu waiwaista.

5. Anna minul autuas loppu. Ia mun raucka
sieluisen Käsis canna: an mun oppi Sinun hal-
dus jättä sen; lEsu Sinu halajan, Cosc Sä lE-su tahdot waan, Nijn ma taäldä temmatan.

6. lEsu, lEsu pian joudu, Taiwan Salijn
minu wie, Anna woittos minull joutu, Huojen'
cuollon tuscan tie.- lEsu! lEsu cuule jo, Taäldä
eroit, autuus tuo, Caswos catzelmus mul suo.

?. liät olla tahdon canstas Etz mun cuollol lu-
nastit, Lasien perinnön mul ansan; Sanas cautt'
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mul luottelit, Käandywcklsen sydämen; lEsll ol nyt
elämän, Sinus ijät riemuiken.

Minä halajan taälda eritä, fn olla
Lhrisinxcn canfia lc.

Phil. i: 2?.

Toinen wirsi.
Mörhe huouesta <a Maahan panjaisisia/

eli maahan panjaisisa lopiwaisen murhenpitämisen aiatuxista
oman Sielun autudesia.

W. c. Röy nyt Sielun cail!el, mielel :c.
V. l-

huonefthen tnlcat, Rackat Sielu rauc,
VBk,W kaiset, Teidän lopustanne cuulcat, Cuin
nijn olet wiheljät: Että wihdoin cuolema Eläwäi-
setsmetta, Cuollon paarill pannan aina, Monda
tuhatt' cuollu waina. -

2. Wainax caicki cutzutahan, Ett' ne puhcist' wai,
kene; Caicki soum tuonelahan, loca heitä sinne wie,
losa tuodan elämä, Eli myöskin cuolema, Cax'
on paicka tuonclaft, Pilkan ijäijydcn maasa.

3. Cax' myös tiet on täsä culkeis Wiheliaises e-
lämäs, Taiwan tie ei ole slllkeis, Waick on portti
ahdas täs, Awoi tie myös belwcttijn, Monda tuhat
wiepi sinn: lotc'ei synneistänsä pala, Eikä armon
tietä hala.

4>O! sil' synnin orja parcaa loca luopu elon tiesi',
Lawiall tielle aina carcaa, Ei se ajalliftst piesi, Caic,
ke>n syndeins edestä; Waan Wanhurscan kädestä
Saap' loppuns hclwelisä, I-isa tuli itcuu lisä.

5. Harmat elämähän joutu, Taiwan Salijn suloi,
stcri; Cidotuzeen monda souta,A>wan tulen hätähäan:

Cax>



Cax'sijs tiet' on tuonelaan, Elbisa ne culjetan: Tä-
la Sielu raucka muista, Synnist itzes pojes suista.

6. Nijncuin ennen elettihin Täsä turhas elamäs,
Tcrwen ollcs etzittihin, M'n on loppu cuolemas;
Cuollon warsi on elämä/ Warretoinen cuolema.Sille joutu, joca aina Itzens syndijn alaspaiua.

7. Armon warsi, armon kirwcs Sitet lcicka cuole-
man ; Cuins sijswielä oltt terwen, Aicaisin rup' leicka-
man Synnin orat sinust pois, Ettäs armos caswaa
woit; Ettcs armon wartta caipais, Armotoinen wij-
mcin waipuis.

8. Parannuxen elämäsä! Armon warsi menestyy,
Armo silvon cuolcmasa, Cosc' jo loppulähcstyy; Sill
vr' usco eläwä Armon warren käsittä; Sijtä uscokljnm pitä, Leicka pojts cuollon sitet.

9- Et sa warrettomal hackaKirwel siteit cuoleman,
Nijsä hellrettijngin saacka Suruttomildriputan.HE:-
ra, HEna huuta myös Cosca cuolemanon työs, Ei
ol' wartt.a kijnipitä, Cuin ei armo noudat' nijta.

iQ.Hengen laki wapautta Siteist cowan cuolemanfEn'onetzin'eloouutta, lEsuresa elämän: Elämäs
ja cuolemas Syndei andcx andamas lEsus silloinombi aina; Se sitt' oikein wast' on waina.

11. Murhe huones, jalken iääneil Murhe omast
elämäsi Olcon caikil murhen äänell', Cuin käy ulos
sydämest,Että armon Wtäis. Että armo lämmitäis
Kylmä sydänd'halajamaan,Armon perän palamahan.

i2. la,ei murhen huones aiwan. Mutta jocapäiwa
myösCulje sielu tiellä taiwan, Ia ol' aina halun työs;
Halawaiset awun saa, Armo nijtanoudatta, Pyhän
Hengen waicumM, Armon halun lijcutuxis.
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,Z. Mutta surntoinen elä Ilman armon halaust,
Samas tilas usein cuole, Cuin ei ole palaust Syn-
nin himost birwuisest, Joe'on cadotuxen vest': Wi-
ha synnin päälle seura, Sijn myös niele jalopeura.

14. Jos nijn lälnä lEsust oldais, Cuin ol' mui-
nen Rvöwäri, Silloin toiwos cuitcng cuoldais,
Waick' ol's syudei hirmuisi, Mutt' nyt syudi eroit-
ta, Himoin cautta wicroitta, lEsuxesta'aiwan
cauwlis. Elämän ja cuollon laiwas.

lf.Roöwar' cuuli lEsuxesta, Cuuli Hänen pu-
hensmyös, Käändyi myöskin sydämestä, Wa-cka
cuollon caulMs työs; Jos nyt yx oi's tuhannest,
loc' nijn wircois cuolloo last: Alä sen pääl sen»
tän luota, Waau coht sulles armoo tuota.

.

16. Toinen waiwui cuolemahan Wieläryowa-
reistäkin; nousi pilckamahan, Langeis syudein
endisijn Wielä itze cuolemas; Ol' sijs S>elu jou-
tumas Lähes lEsust eläisäsi, Ettes huckuis cuollesas,.

17. Synnin paaret lEsuxesa Anna aicaaseisahtu;
Nouse ulos armon tiesä, Cuollon kitaa cauh)stu; Nou-
se uuteen elämään, Lähde armoo kerjämäan,Coscas
jalcus päällä culjet, Lihan estct pojes sulje.

,8. Pue itzeslEsurehen, Casten lijttoon joudu>o,
Mä syndij cnä lahen', Sill se cuollon myötäns tuo;
Casten liittoon palaja, Ettäs saisit ruweta Cuolle-
sasi lEsuxchen, Armon aican' Handa lähen'.

19. Costa cuollo tygös kerkij, Nijn sun muotos
muutetau; Ruumin kiwust rinnat sarke; Waiwa-
loisesi rucoillan Cuollon oampaurisa, Cuollon msca
ahdista: Woick's sijs uscoo ahdistuxis, Cuollon co,
wan combastuxis,.

20. Cuin etz ole aicaa ennen Etzin'armoo armo-
ita ; Suttia kB on tulla tänne HenZellises cuoliosa^
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Mikä sielun w,'rli>otta? Eikö cuollo hirmuta Euru-
toinda sielu patcaa, Cosc' jo cuolcm' rindoin »carca.

21. Ah cuing' surkia on st sielu loca suruttomu-
des Culke aiwan cuollon nieluun, Eik'ol'ollut
myöndymäs Parannuxen kyynelijn: Eik'Myös ar-
mosi pitän kijn, Cuin st häll on tarjon ollut; Mon<
da tuhatt' nijn yn cuollut.

22. Tällä haluttomat aM, Ajal lijckumattomal,
Hywast murhest ollan hajal, Mielet on ain catowal;
Eik^ol'murhe huonesa Paljo murhet cuolleista, Nijn»
iuin pidos syödän, iuodan, Suruttomus cotia tuodan.

23. Ei ol' murhen kyynelita Usein cuolleist endi»
Mi Ehk' myös itze cuolla pita, Ei ol' cuiteng' mur-
hett'nijst: Woi sit' surkiaa syndistä, Cuin ei elo»
tndistä Costan ole murhettinut, Eikä hengen mur-
hes sijnnyt.

24. Ei ol' syndyn Jumalasta Hengelliseen elä,
maän ; LawiaN pottin Haminasta Ei ol' lähten'tiendämään, Ahtan portin lapitzen, Nrnwo armosikerjämään; Suruttomasi ai» on elän', Jättääpäallens syndins welan.

2s. SiB mailman huwituxis Aicans ombi »viet-
tänyt, Armon ajan turmelluxis Armoo wastan sos
linut: Cuollon retkil! culkenut, Armon ulos sulkenut;
Huwituxis olla pyynnyt, Armon ajan pojes myynyt.

26. Cost' sä wijmein paareil pannan, Iloson loppunut, Helwetin sä löysit rannan, Et etzmurhett' oppinut, Parandamaanelämaäs, Wael»
damaan uscon ties, Aina HEtran Sanan Mn,
Sijs on sielus cuollut nälkään.

27. Ot' sijs Sielustas nyt waclri Murhell itcu-kyyneli»; Etzi tulla Pyhäin parijn, Ihmex', ilox'autuill'; Engelitkin riemuitze, Costa sWneift' ec.a-
ne



ne Sunnin orja catumurttn, Elämänfä parcm-
nureen.

2<>. Sinun tähteslCsus ombi Murhes ollut cnol-
loou ast', Ett' sull' lie ol's tasaisembi Saisit lohdu-
turcn wast' Murhes, haawoist lEsuzen, Uscou
cautta elämän; Ei sijs murhe silloin waiwut', Jossa elon tiehen taiwut.

29. Lohdutusta lEsus lisä Catuwaisill syndisill.
Jumal itz on armon Zsä Hengellisill syndyneill; lE-supes on elando, Myöskin'cantzapmndö, Pyhän Hen-
gen Templix tule, loca Sanan uscos cuule.

lrstaist mielda sijs ain hyljä, 1100, nau-
run mailman; Hengen murhen tietä culje, Lohdns
tusta halamaan. lEsus Sielui etzikön Taiwan

tielle saattacon, Että cuollos eläwixi Tulsit
Taiwan jäsenixi,

Säl. Saarn. Kirj. ?:;. 4. s.
on mennä murhe huoneseen cuin ilo huone-seen; Toistsa on caickcin ihmisien >a eläwa

pane sen sydimeens. parembi on murhetti» cmn nau»
ra: silla murhen cautta sydän parane, wusasten sydän
«n murhe hnonesa, mutta tyhmäin sydän ilo huonesa.


