
Taxi Jumalista

Halullisilda Sicluilda
weisattawafi /

Cocsnpandu
Pojalda

Cappalaiselda Oulun Caupungisa.

Pr<snd6tw 1735.



Ensimmäinen (^).

Weis. cuin: V IILSU Chrifie! s« autsden lc.

v. 1.

HCRm, cuin ijäinen walkeus

Han on mun waloni nscos;
Se cuin. on woimasans autudcn

luon',
Hän on mun iloni toiwos;
Se cuin nyt waesWs hallitze caick'/
Hän on mun waken ja elämän ratk',
Ketän sijs wapista mahdan?

v. 2.

Ehk' wihaiset wihawat minua tott,
Taäll ctziwat sieluan murhat,
He hgpiäl cuitcngin caatuwat coht,
SilMvakcwin minua wapaht':
He Guckandu llMgcndu onusa teis;
EIL hcicko ma olen mun HERrani tois, ,
On lEsus. tok' Sieluni, turwa.

K. 3.
Waick' helwelin walda, caick Pcrkclet wiel,
Taäl nousisit minua »vastan;

Mun l
!

(*) Thenna Wisa «r cn öfwcrsattning af ftamlcdne
öfwer Pstilmcn p»vjil« 27.



Mun toiwon on cuitengin Jumalan pääll',
Cu.in kätke mua salaisen Majaans:
Jos sota wicl sywimmäst cauhistuxest
Täall sorrais mua heickoa hirmullisest;
On lEsus wiel Sieluni turwa.

v. 4.
Vx' on cuin anon Ml HENrani suld,
Sitä.minä halulla pyydän,
Ett teisäs ja huonesas andclisit cuull'
Sun ilos, jong tawarax löydän,
Mun sielullen, joca on naandymällllns
Ia cohta peräti waipumallans,
Elles sitä sanallas wtnvott'.

v. 5.
Sä olet mull kilpi ja wariellus lain,
Cuin kiusaus minua laitta:
Sun sljp.'ls wario mun turmani ain,
Se lewon woi minullc laitta.
Ia peittä mun majasans pahalla sääll',
Ett' lEsuxen corjosa elelen töäll;
Viijn waiwoista olen ain wapa.

V. 6.
Se apu, ruin lsscolle luwattu on,
Sen lEsus nijn jalosti täyttä,
Ett sumimmist waiwoist ma ilon jäll' luG,Cosc' hän minull armonsa näyttä,

Ia



Ia wijmein cuin woiton mä saanut olen,
Pirun ja mailmcm juonet poljen.
Ia Lunastajatcm kijtan.

v. 7.
O autuden Jumal', sä ilon, elon,
Cuul' nyt cosc' minä taäl huudan,
Catz' Sieluni surkeut, huomaitz' huuto»/
long' hädast nyt sywästä tuotan:
An' armos se armas wiel tapahtu, muu",
Ett huomasas mahdaisin ijäisest oll',
Sitt Taiwaisa caswoas catzell'.

v. 8.
Mun sydämen sanas tain muistutta M'
Mun cafwoan etzikät nöyrät,
Ett taidaisitt' awun saandohon tull';
Mä olen sit' etzinyt köyhä,
Ia tullut sun tygös ain rucouxelt'
Toiwoll, ettes niua hyljyri wiel
Sun wswois edestä laita.

v. 9.
Eh' minua itz' cutzun o lESU olet,
Nijn älä sun caswojas peitä,
Mä muutoin olen cuin muutkin cuollet;
Sijs johdata armos teitä
Mua heickoa, turwatoind sinun tyZös/
Cuin äitin cohdust jo otit ylös/
Ett olisin aina sun omas.

V. IV.



Eht" Isän ja Aitin mun hyliawät tääl,
Mun oman ei enä mull suowu,
Nijn tiedän ia uscon, ett lEsus mun wiel
On ilon, eik' minusta luowu.
Sijs neuwo mua lESU waeldaman/
Sun tahtos tielle ojenduman,
Ettei mua Perkele pettäis.

v. n.
Al' an' mun joutua saalixi taal
Nijl, cuin minun sieluan wäijy
Juonit julmil, ja caike! wäell'
Pyytain mna haldunsa häijyt,
Join. woima on walhen ,a petoxen cans;
Mutt' lEsus, cuin minun on, totudellans
Hän woi heit maahan caick' lyödä.

v. 12.
Ellen m 5 ustois eläwäin maas
Sun caswojas ilolla nähdä,
Ia hywydestäs rawittawax'
Riemull, jot' silmu ci tahdä;
Nijn waipuis mun sielun ja rumini tott",
Mun toiwon se menis Ml limllan ali cohh
Mutt usco se woitta caick waiwat.

v. 13.
Sijs odota HERraa mun sieluni wiel,
Za haneseen tmwa ain lujasi/

Hs»



Mn on sun ilolla cruunawa siell'
long' lupais sull armosta sulasi:
Nijn odot, niin toiwo, nijn usco sen päall'
Ett sanan, cuin lEsus on puhunut tääll',
Sen pita hän ijäisest wahwan.

Toinen (^).

v. i.

YUESU, euin itz omall' waell', Nousit
cuollon haudasta, Ia sun callin' an-
sios werell Päästit meitä lvlUwasta,

Ach'. sijs synnist sielun nosta, Ett han tygös
Jumalan Mahdais tulla asuman.

V. 2.
Anna HenZcs minus waicut', Edestuoda

cnämmin Uuden elon, uudet halut; Kim-
nit cmnoos sydämen, loca synnin woiman
caiken, Sielusani sammuttms, Ia mun li-
han cuolettais.

v. 3.
Haudattu kyll' olen canstas, Casien caut-

ta cuolemaan, Lain canden/ tuscan ansas,
Tullut syndin' tundcnlaan; Muit se wan-

ba
(/) Thcnna Wisa/ som är cn öfwersattning af then

stiöua Psalmen i w«r SwcnffaPsalmbof:
en »g f«!f npwgckte, siungcs ock mcd sama "n.



ha synnin juuri, WircHsielussurkiast, Te-
ke elon ahtahar.

v. 4.
Mielet caikel halan todel Tahtos Men te-

kemän, Pyhydesa, hartaudel Suosioxes elä-
män ; Mutta hidas synchn luondo, Mail-
man muoto, Perkel wietl'/ Teke sen mull
työläx tääll.

v. s.
Auta sijs, o lESU racas, Sinun Hen--ges awulla, Että' elo, joca laokais, CostaAdam synnillä, Cuuli Perkeld', rickoi la-

kis, Mahdais tulla woimahan Minun kop-
häs sielusan.

V. 6.
Ala salli minun seurat' Halu »vanhan ih«

miscn, Eikä sondi enä noudat', Caunistel-len mielestn : Ettäs nousit haudastlESU,
Se meit pitä neuwoman, Synnist pian nou-seman. v. 7.

Ehkä sydän pelwost waipu, Tuten wihashirmuisen, CuitcnZ sielun tygös taipu, Co-
sta cnulen rauhan sen, longa lESU no-
stuatza toit mcill'elox cuollesas, Ia mpös woi-
to>' woimasas.

v. 8.
Tämän rauhan ilmeftyxes, Sytty ilo sie>lusa, Häisexi lohduttixex, LM tund» wilM

sta:



>,,

sia: Omantunnon lepo alca, Sitt sen cuor-
mli huojeltdu, Armo henges ilmandu.

v. 9.
Ach! ett' Henges rauhan, tämän Sielusan

myös ilmottais, Ett mä saisin uftos nähdä
Ilon sinun .woitostas/ Ettäs olet fangeuden
Sarken, ja sen awan mull, Ettan eloon
dan tuli.

v. io.
An' myös minun iloll cohdat' Sinua mi-

nun lEsuren Sanasas/ joi!' sielun johdat'
Makeudcs nlaistoreen, Cosca pyhis lupauxis,
Elon tien mull osotat, Ia sun iloos johdatat.

v. li.

Talla callil armo pöydäli' Sielun halu ra-
witait/ Taiwallisel' ilo leiwäll', loca uscoll
taritan: Ei sijs sielu muusta huoli, Cuill

sit' armo haluisest Saada nautit
ijäisest.


