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Clifimmäinen wlrst.
Phden heräwäisen sielun halusta ar-

mon perän/ sekä pääsemiseen endi-
ftst turhudcsi/ että myös uuden
towden löytämiseen.

Veis. cuin: 2lch! Herra <NH wihalas,:s.

ttten »ltN «xvnyt, muwlDNnei»

t.ihdoft eriuyt, mailMlin
laiwas; sill nyt mun tundon

jolmufta, mä hämmästvu sm duomiosta/
ttl* olen paljon lickon.

StlttähdtN «övräst cnmarran, ja huudanahdiMes, ett'ötin joumn paulahan, mail-
man hmvituxes; ett' olen suuri syndinen,
ja Herran wihan alainen, ain hamast'
nuorildelian.

3. Ach l



3,

Achl 33ss joudu awur tänn/ ennen cnin
perät näännyn, en mitan woi mä ihestän,
siis lEsnxen logo käännön; hän on mun
johdattajani, caidalla lisiin tielläni, cost
murhen merta melo».

4«
Ach! eulng' mä »len miMm, eaikisaHerran edes, ja bvwijn töihin »voimatoin,

ett olen synnin welas; Sill »man mieleH
juoxusa, mä jouduin «auwas Hertasta,
nmilman huwttulijn.

'4.
Cuitengilt <off« sineNän, nöln Herrs»«des hnnan, elt' pallon rickonut ol<n, »cak

sta ttlky wastan, nijn Herran pyhajt sa-nasta, saan liD lohduwxlsta, cvst Mhinges etzin»

Täs khtistus mlnnn elämHn, ilmolteM
lule, ett' armost lijcku sydämen, ja synnin
woima cuele, täs runsas castt wu»tapi>M
Mms l«k< parW, jota «n itz< käsit.

7. Su«



Sue armoon pyr?<mZn, hartaina
rucouxis, ja mailman pois kieldämän, etzi-
wän tulewaisi/ cuin oivat ylhäli' taiwasa,
ja hedelmihin puicahta/ cost' armo jaapi
wallan.

Toinen wirsi.
CIMZn usson cantta lEsuxen tykönä

löylyn turwan muodost.
Veis. mieWnsyrHMle.

kistost ColwinaisuveN, miilofiwei-HM sat mahdan > hän annoi lewon syda-
ettei mua cuollo caatan, sill'lEsus tuli mailmain, sondisl plös auttaman,

synmst ja cuollön wallast.
2.

Se suuri arms Jumalin, enm IMxes
»n tund m saatt armon tlet' mua halaman,
wstick' olin svnnis undun, ach! nltvil' ZE-sn ede,i.>, ett-n mä «namieleftän, sun armos
mahda miM.

z. An



Ann'atmos johdattojixenTull' caidall'armon
tiellä, sä olet mun wirwoituxen, anu' walos
coitta wielä, ett' pelwosas am eläisin, sydä-
mesi sinua kWsin, cuul äänen ratas lEsu!:

4.
Ann Henges armon curitus, mun muistut,

tajan olla, ann hengestäs myös lohdutus,
etten mä exy tiellä, joca mu aina talutais>
ja sillä lawall' johdatais, ain wijmein Tai-wan iloon.

Mä lEsn olen wölmatoin, wicl caikes
hengen teos, ia hengellifest toimetoin, i>ails
sinu ioca menos; mutt' lEsuxes on arm»
uus, hän on mull mielen huwitus, cosi' hä-neen aina turwan.

6.

Mult luonnollinen ihminen, elymmärrta,
ta wiellä, cuin sydän on ilkiwallamen, ja elä
lihan tiellä, ennen cuin Herran löytän on,
ja sielu uuten walohon, on tullut armou
tiellä.

?.

Kijtoxen rackilll' Isälle, tuon Mräll sy,
dämellä,



damellH, enin yoieans tyZ5 wetele, ium
sulasi armosi wiella; Sill'3Esus anda si«
lullen, salamn mannan sydämeen, jahywätt
todisturen. Amen.

ZolmssS lvirsi.
Vlöskchoittawalncn waroltus bengeNi«

scsti sunlttomille / heidän epätiedo-
stans otklast hcngcUlscst elämästä.

U)eis. «uin: Ach! surutöin costas synni-
stä lackat:c.

l.
h!rneoil' nöyräll' sudame!! nvttHerrat»,

Ä 1« et»' soisit halun yhden kcrr.m,sun sydames on kiwtn caldainen,
lihan mieles luulet nöyröx sen.

2. Se määrä luul» saatta monda harhan/
cost' oman s)d mens ain usto parhan, silloin
hän joutu camväs Herrasta, ja walo eatb
pojis sielusta.

3- Ach! lEsu aut' niit- ernneitä lambait»,
«ttti he enä maca niincu!N rambat, saastaises
synnin murkyn sumusa, ja oman mielen tur-
has luultosa.

4- Achl herä, herä ylös sielu raucka, waicr"
Herran armost olet wiela cancan, ach! ru-
loi'.' ,w;m)let»st «ydämest, etts saisit armen
walon Herran tiestä

f. Cah ITsus rucoil r.örräst ristin päällä,
wyös simm tähtes, euin nijn kewiäst wielH



silruttomndes seurat mallma, ja cman mie-
len turha luuNoa.

6. Ach! jos sun tundos cuitwg duomtoll'
tulst.. uijnS cuiteng' hämmästnxeF ft j» olstt',
mutt' et ft u,Io diwluionrassaun / ftluuhden
el' sa kijcuhd' Herran luon.

7. Ach! jos sa
ett saisit oi?icm e.rmc>ll walon kircvs, la Py<
hän Hengen jota sun eundos
VlöshlMtäis.

8» SljS rucoil' nöpräst Herrald' armo
alm', jong woimast cald.-.li' tielle oikein pa-
la?', ett' P»hä Hengi simm ftatta sicll', sill'
ilman häni)' sä nulkln liel!'.

9. Jos Pyhä Hengi jydämcsäs loist,n's,
mailman murheu snnist psics suistais, nijn
murhe- Herran mielen jälken eäali' sua va<
rannuxen loimeen wiell'.

Neljäs tvirfi.
N?«is. cuin: Miris wijwxt cauwan

ulcon:c.
?.

mun racas lAuxeni, focamlnullIW löysit jäll', cuin nijnsynnis käärittynä,
macaisin juur cuolion ticll: warjel

«tlel syndinen himo louckais sydämen, joca
minun pyta ptttä,mailman myös pauloin wetä»

2. Nijtten seurasi minua auta, cuin on
walhes svnniu tlell', «i tunn' oma sydänd'

raucka^



raucka, eatzo aina muitten pääll', Mljens wi-
coiduomitze, waan ei itzens hlwmaihe,pettH
itzenspahoin aiwan,jol>tu sitte suuren waiwan.

3. Ala racas Jumaliini, minuld itzes ly-
mytä, cosi'ma olen murheisam, fulallas
mua wirwsta, ustowita lohduta, costa mur-
he rasitta; lEsureen ann kijnirippu, josa
nähdän armon lippu.

4. Nyt mun racas ystäwäni, ali ena wij-
wytell', ahneus ja synnin äni, jäätön pois;
MU' armon Neil'; ettei lEsus tullesa, löydäis
sinun maaleja, ja sun tyhmäin neitzein cansa,
eroitäis pois joucostansa.

s. M anna turhan menon, sinuas syn-
dijnnuculta, sill' ft tlwtta surkian elon/ joca
sielus hucutta, mailman huwttuxisa sielu
raucka haawoi saa; sentä'n etzi lEsust ai-
«g, hän sull Pyhän Hengens laina.

6. Jos sa lerufalmin uuden, esimaun
«undisit, nijn sa synnin saastaisuden, wiri«
äDwaldäisst: waiitut siel welsawat, Her-
tall' kijtost uhrawat, cuin niin suuren armon
anda lapsizlens myös edes canda.

7. SieTa isicoiset yynna Herran armost
tveisawat, Engelit myös caicki tyyni, Col«
minaisutt kiittawät. E> siell' murhe rasita,
«ikä sielu wasW. Siellä 110 on ja rauha.
Herran kijtos alat pauha.


