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Phdellä Käandymättömälle Sielulle hä-
nen elamästäns ja amuutcstans, cuinga hänlal-

dais sitluns pelasta »ljtä ijancaMesta waiwa< >

sta jacadotuxesla lD armon aftS.

Ensimmäinen Virsi.
M. e. iLija minun sielun :c.

: autuas se aica, cose ihminen ck
' (W auluuttans aiattele, Ia Wamu

»IMM/ hartal ain ccstens lijtto muistuttele nijn
W3W hän cohl jal«i ja cohdastans
Caick htWituxet ja ilkiäl mensl juur nopiast. ,

2.Noust jo ajalel nyt cohl auluden Mli,MW ,
. lEsus sano sul wiel erän, EWMu My, WstOcss

Männy walbmMMkuHl.z. Vawid ci Psaltarins wcil ftn pMI
Ett' me sm lchdoisim eurhaxi Mts, ly
uko. Ett'.suuri tusca, pilch nHI oleman henM
linen täs elos.

.4. Ei suruttomat tuseasta mitsn M>. Oem
iähdm ei HMn sitlucms laiwostn wieda, Wgän
jotta M, itke ja catu,G hlil ol'tzancaMest yhf
M roaara.

s<Raamattuf meillä monesa paicasa nöytts.Ett'ccuumus japarannuscohl lchda' pitci, Ah cadusssunfyndis cohl. Ia pysy cammms ast lspfuun.i
6. Ach lEsu armahda minun, föäl-len, El tulisin uuteen syntymiseen Mm, Ru-csus sen w, ja gnul M, Uuden tien ja

man aln loppuun. 7. Aja,
' Job. l° Mltt).;: z. Wa«.,: »s. Luc. j. d.



?. Aialel Ma§ mhZs loppuus tsM, Nlsns
mieluifest useot lEsuxen päällä, Että hän on caulti»
ruollons, SunroiMin wicpä ijancaickistcn ilon..
B.Nijn"°woi «itä jotca nyt nauratte täällä,S il teidän
M wiel itkemän siellä, Ia parcuman, ain lackamat
näinMch maitia piruenpinajur julma.

'

9>' tah-
SlNlahden ett hancl oli coM hengi,

Siis aiwotan händ ylimmäisex, Waick hän jo
Jalopeurain keskellä oli.

lo.lEsus on calcklkärsimallans ostan.la helwe->
tin cuopasta caick ylösnostan.Muissacat nyt,sitä hy-
wyt, Cuin lEsus on tehnyt cMia ihmistä cohlan.ii.Näin pljnascaut caickiautuaxi tulcm, Jos
me maan ainarucouxis olem, Ia caeumuxis, syn-
deimysitz, ja uscos wahwas pääl lEsuxen cuollö.

12.Pidä nyt lEsu meitä sinusa aina,la Pyhä
Henaes armo meille laina; Et työm me tehdä, sinus
myös elä. sun kijtomcs jatuniazes am mahdam.

iz. O sielu jo sowi sun lähimmäiscs canha! ei-
ies sen cautta lulis pirun ansan, Se on astel', ja
cillliS astel', ett' ylönanda itzcns lEsuxen tähden.

14. Zofa myös moni siisahla pian, Eik tahdo
leicata oma matatta lihaans, Se hänen wiepi, la
polcs r.Di, Sijt öikiafi jarjesiyxest nijn waiw.m.

i/.Catzocuing lEsus sano nyt sulla,§§los jo,
cu tahto minun peräsäni tulla,Kicldäkön itzcns.otta»
con ristins.Semähden osieluäläcostan nait hyljä.

,6. Bastman ääni ci sinulle iloo luota, Elletz
Jumalan pääl oikein itzens luota, Moni sano: mi-
nä aiwn, lumalald caickinaist hywyt; el coscan.
> 17. Jos <ocu surutöin jotakin lumaKld ano,
Mjn e> cuitmgan HERra hänen perans jano;
St! hänpytcle.ja rucoile,Sitä ajallisthywa jamclil-
mun cunnia ainian- 18. Dljy



ly. Qlln el sulngcin mielä lampussss ole, rölc
<tz pyhäin seurasta wielä huoli, Waan toiwot
fuieng, ilon lijoleng; M! ti suingcm sencaldai«
sel cuolel uscol.

,9. Rackaus myös monclda nytWelä puutlu,.
Cosc he loinen toiseens ana suuttu, Wielä on
myös, yr penseys, Niiden Jumalan lasien wä«
lil täs mailmas.

20. Catzos cuing lEsus on tahtonut sua
«etä, Cosc Pyhän Hengen nuhde sun synnit
esiä, Ach lulcät jo caick, Wiel nyt on aic',
Nosi furkiäst suruttomuden unesi junr nopiast.

2i. Koco sydämen o lEsu hallitze aina. I,
Puhä Hengcs armo ain laina, Ann'lahtos tehdä
jaalat elä, Sijn hengellises elämäs ain loppuun.

22. on cuin ei oikein sitluani
lvalws, Ia seiso sodasa syndjH wattan ainck,
Rucouxen eans, sä taidat taas, PM' Mnraickiwaldiaan armoon jällens.

23. Wiel monda on jolca parannureen fuo«
siu, Ei cuitengan pidä kirumbaa juoru, PoiS
synnin silest perkelen ikest, sm caul he itzenS mnöö
pitämät hywän.

2H. Jos sinäf wielä myös sanot HERckHERra, Waan «etkös mitä hän suld ano
kerran?§Cottelcon rukin, hänen «rons; Nijn
hän löylä itzellens toisen elämä-kerran.

25. Sä olet o lEsu! ain kästen mclt lygös
täld kandy, Ia oikian uscon juur sydämel nöyräl
rohl wändy, Nyt känä wiel nilä, jotc elä pytck
Sunkastl)jäns mastoin eanspilckaen suajurjutmast.

26 Tule nyt lEsu ma nöyräsi sua rucoilen, Eg
olisit aina minun tykönän, Si« m huoli, waick
mailma wuoli Munsydändän caickinaijel muchtlMl. »?.V<»M5Edr.,2:1. Mc.s:4<. jGal. 6: 4.,



27. Vllmmäimn ylistys Jumala! «yi oleon,
Ia «unnia suuri Isälle tulcon, lEsuxel Pojal
Ochäl HWtl.Nyt ls alac Mcaickisest! Amen.

Toinen wirsi.
'Muistutus yhdelle Jumaliselle Sielulle

pysymiscs alinomaisest rucouris.
W. c. G I 2si» Christ s: anwden,«.

manucl laimas mun lEsuxen, Lohdut
minua ansios wolmal, Sil MostM
laki mun runnellut omb', ja kyyneleil
täyttänyt silmän, Ach armahda lEsu

:<nyös mailman pääl, Cuin minua rundcle autu»
ben M. Ia sano lo lEsus sun hyljäis.

2. Laina o lEsu mul kärsimystä ettän tämän
Äämäy chton, Voittaisin calcki mun wiholllsen,
!nij cuin yr wäöwä sangar, Et coscan tääl tai»
Mut Wijnamics. Sit wcisata saisim Caritzan
MS. lEsuxel mun iloni HERral.

Z, Itkewil silmil mailmaan tulin, maan coscan
M wahwistuin ajas, Nijn mailmön can§a syn-
M luoxin, mnen cuin tundoni heräis, Wastudeli
Mm lHytn lapsex tulla, jos tahdon Mun lEsu-

lapsi olla, ja seurata Cartzat ijgn.
4. Salcmin Caupung joca ylhal ombi, mun

astelun riemulla täyttä. Ia lEsuxen meri myös
MolgachD, mun sielun melasta päästä, Van»
Mscäuden autingo lEsu Christ, mä seison nyt
Utumuxen kyynelis, ansios turmaan aina.

5» Autudtn jarftMs armon ajas, on hurscas
iMäkerta, Ahbistettuin sieluin leposia. on lE-
lMen Weren mitta/Jos Wilma wiha kyll HAM aulta, Mä rucoilen Isä ain Mjan chutts,
HM oä ain Moa .



6. mun lEsurenl. on ymbsM
Hiedonut tääLä Hän pilcat' on mailmald nA<
cuin mekin, Lihans päiroin täällä maan pa<M,
Waan cosca mun lEsuxen duomiol M, silloin
mond sielu kyll wapise; lotc raadel on lEstt-
xcn lambait.

?. Eija ct IWs. on
tztman coco maan piiri > hqn andapi cullengin
dens jälkm. Ia lapftns, riemulla täyttä, Äch
ICsu suloinen armon Isä, Minulle heicolle rctzi-
Ma lisä, Ä lahW tekisin aina.

8. Te woiman Engeltt elämäin maal>flstpalwelcwaiset Henget §Te suloiset ihmisien Var-
tiat, lotc Carissal kijtosia laulat, Olcat muN
Lchian synnin maasa, Elta ijäli sit yhdes tai-
wasa, Ain hända kW saisin.

9. lEsurcn wcristn Faanan M, W Hm
nyt kohdastans annan; Ia hänen laupian cys<-
roons eteen, Mun puutoren aicanyns cannan,
O lEsu suloinen Mämiehen, LoWut minw
suruinen sydammen, näil wijmeisil mailman HM.

lo O ihanat ÄLuodct jaArmö-päiwät, Cost
lEsu-en pijna täal tutkin, O ihanat wijcotftl
qutuat hetftt, Oost CariW ristiä muistin/ Ne
hetket mun eleeni amais taiwan, Ne licwitit sielun
«aikian waiwan, lost Emanuel sua kijtän^

ii. on kirjoitanut> Culn
taiwan talosa oli, luurkircas paiste ja riemun D-
no, Nijl Muwil ostetuil maasta, näkifj'
muinen myös Stephan maina,Eosc ludan Can»sa hand kiwil jnrlna, 3Ajn taiwas leimahti awoi.

fz. Umos §§ HErran Prophetasano: ettäDa»
Mm huone ja maja, Taas ylösraktlan nijncuin

fEbr.i:,4. §Ps.i°4:4."Hks.»^7»



enneng, Ne meidän sielumme omat, lol<. Ndämis
kangen on, caiken täällä, N >t lEsus ylösra»
tensi ristin päällä, Ia lepytti Ifäns wihan.

13. Naemin§§lessen kyynelden wlrsi On lE'smel kelwannut aiwan, rucouren cautta me cmcki
woilam, Mltä lkänäns nimiltä taitan, Ruwns
tuo meil uudet taiwal, rucous liemittä caicki wai,
«vat, Sijs rucoilcam ahkerasi aina.

14. Näin nöyrä rucous HErran edes, sn Voi-
ma js hedelmit täynäns, Moses hän muinmnijn
ealiwanrucojl, Et wäWa langeis maahan, Hän
rucoil nijn cauwan et langcls maahan, Näin pitä
LEsust rucoildaman; Sit on wast rucous cuullu.

15. Elias ollefans täsä elos, on wacaisclsydä-
Ml rucoil, Ah ratzoc-n taiwan mesi l^hteit, hän
llmast jummast esti,sWiel nchsi, WaunuilM
tääldä, Cosc «mmattin taiwaseen eiämälda, Näin
rueous hedelmän eanda.

,6. XAiWz M Kircon Optltafa, yän taiwan
llosta puhu, ia cuinga ne walitut sielut siellä, Ei
lumalcm kijtoxem suum. Nyt Sisaren racas ms
mulstulan sun, Etzrucoilet lEsust, Euln muistan
on meit, Cesc tdcsiäm ristisä rippui.

, 7. Ei st o!l nijn kemia' autuar lulla, Euin mu,
tamat puhumat sijla, Wanhurscas wapise armon
«ijtos, Et usia,li hörjahta tchto, Jos jocu tääl

On ybdmgin hetken paitz IE-
Ma, Nijn Engelit jo iekewät taiwas.

»8. ModemusflEsuxeldkysyimuinen, Mi«
ja elämä seiso? Käändy japalat hänen

'lEsus kasti, ja lapjexi jällens lulla, Ei tahdo nyl
«ucan lapsi olla, Waan caikil on mieli auluar tul-
la . Ach ei ilman parannusta.

, »Z.Tch
S§lue. 7: »5 *»Cun. 2:u..51?h.1: «/>



19. TaboVin wuorel on hywä M, sil ICsus
on kirckanna siellä, Waan mcngön ensist jocainen
Krydimachan, ja sitten Golgathan wuorel, Mck
ymmärrän surun ja murhen päiwät, loideng lck-
pitz Jumalan lapset kaywät, Sisäl Isan cnnnian
taiwaan.

20. Vlimmäinen minun plkan racas, sä lEs«
Chrizte zcilo, Suo okein pysyn sun sanafns, Joeson oikia uston walo, Et wijmein täld laimasenpäsisin Cans cuolon cauhian mälläisin, Ia hir-
muisen helwtlin roaiwan.

21. Taimallinen Isä mun cunnian HErra, ä<>
la duomiol kä») minun eansian, Sil sinua palwe«
lm tästälähin, Sä olet mul auluden ansain, MH
itken nyt huikiast Jeremian cans, Ach lEju!
Ack lEsu! nyt armois ota, Jo pelwosta ratki
raukeen.

22. Nretoln on sun laupiudes, O lEsu
nian YErra; Sä moiton Ruhtinas Ifraelis,,eik.
iyntistt enä sul kclpa, Nain Sisaren racas m
lEfus tMan. Tulcat nyt sisälle Waldacundan,
loca walmisiet on catuwil sieluil.

23. Rohkiast sentähden mä mahdan sils sunar-
mo-istuimes tygo käydä, sä oikia elämän tie lEs«
CHG cuin syndini caick maxoit täällä ah auxenchdi,
mä rucoilen wistist, Mä luowu meist juurisi fyndi<
sist, Waan saata Caanan maalle.j

Evangeliumin Z saarnan cautta, Ms nyt
ptriä laidan taivaan, A« lEsu et paäM lain
«ldG, loca minua peljättä aiwan, SM nuorudtn

muisios owal, Waan cuitengin lEsu/
len Hi haawat, MunnWä pelasta taitaa.

25. Nyt
§ Match, z»; z.



«s. MM mmMun aMon mas,suxm ruokinaan turman, Ei muall oli apu tik loh»
butusia, Ehk m mä wiel totisesi usco; Sä epH»
usto mft: minua waiwat, Sill taluwmn sieluin on
Isä taiwas, Ach ZEsu mun uscon wahwist.

26. Basunan äänen me caicki cuulem, Cost?
HCran duomiol tMn, Ne Walitut oikjal puolet
tzsän, sil Palmu kW sch), O ihanat iWisim
Wsi wainat, Cuing caunist le tasa nyt laula tai-"
hat, luur Heljät uusil kiM

27. E» ole nyt kynelet simils enä. NelEsuz.
on Werellsns nuuttan, Nytijancaickistl Riemu-
ivljnax, Cuin luman on omasta suusians, Et uu- >

yesa Salemln Eaupungifa, Hän tahtopi kynelet
W muutta, Ia caicki ne pois pyhki.

2B. Memust jswlewasiMwan ilost, Mä raft
ti «iewuia MMan, Tääl hawälstyst Bc« ms -

lärstn paljo, Maan sielun siel cunnlas hohta,-
MälEfGakljttm stll harpukäbes. ehk halpa kyl
MnM mOlMn edes, Näin Jumal omians corjil. 1
l MMmunwissytti, El syn-

MNtlasisspäUiN, AA IGsueteläisin lahws jM
ken, Mun elon Ahtoon M, Et cuolon raut cul«
Hm cunnWan, Mun Mwallifen Isan«maahan,
DU NöyM ruWn sulba.M weisat mahdan, Nyt läyä
Duden pchwan.Wl lEjus mun ruocti ain tai»
Van mMal, Ia syndim andex anda, Slt kij,
WW Moinen sielun Yltä, jocaet minua coMlHM, WM wahwistat elämän teiwal.

Amen.


