
Sen
Wielä tvirhellistn

110-Wctsu,
Cosca hän

Jumalan Siunauxen woimalla
Ia

Lakarin konstin awulla
parattin huulensa wirhestä.

Caikille rackaille Nisti weljille ja sisarille ylös-
teyoituxexi, r<>ttamään Jumalala terwen ja hy,

will caunistetun ruumin edestä/
iCocoonpandu

ja pränttijn annettu
Wuonna i?6z.

Thomas Ragwaldin Po<alda
Turusa olestelewalda.

W. c. <l)le sielun iloinen.
töitä ilmoitta, Cosca waiwoist kir-

tzM» woitta, Tule suull ja sielulla, Rucourell
weisulla.

2.Mutt ah! halpa olen mä, Engä oikein ymmär-
rä, Tätä tehdä taitamasi, Waicka aiwon ahkerasi.

3.Sillä hänen armons suurW aiaturen juurOm-
bi käynyt todella, Cuin nyt tahdon jutella.

4.Minä olin huulesan Syndyes iowirhen saan,
loca esti puheni, Oudor näytti caswoni.

):( 5. Ta-



5. Tätä anha paranda, Aimoin monin aitoina;
Mutt'ei silloin wielä mull HErran awun hetß tull.

6. Sillä tämä ajatus, oli cowa rasitus, Etten si»
tä kipua Woinut ulosseisoa.

?.Wielq oli mielesän,Nijncuin tätä tehdesän HEr«
ran mieldä rickoism, Cosc'mun andoi syndy nijn.

B.W< mein HErrarohwaisi,Pclwon siteet catcaisi,
Ette» kiwun pcliastys Ollut minull hämmästys.

9. Nlin myös omas tunnosa Lewon löysin minusa,
Costa S«mnn Saarnaja Wahwist tätä asia.

io. Tämän täbden, läkärin Cansia sijtä juttelin,
loca oli mieluinen Anomistcm täyttämään.

n.ltzen myöskin malmisiin, lEsust hartast rucoilin,
Wajwans tähden waikian, Minu waiwas auttamaan.

i2.Wielä HEmm pöydällä Olin mielell nöyrällä,
Wacuuturen myöskin sain, Että lEsus autta ain.

iZ, Huhticuusa päiwäisell Cuudell toista kymeMll,
Tuli luonnon läkari Parandaman wirheui.

14. Pani edes istuimen, Johon istuin mielellän;
Tarttui sormill caswoini,Mijlsi weitzell huuleni.

is, Cohta silmän umbehen, Käten, sormen »hte-»
Hen Lmast kiini pusersin, Sydämen pääll likistin.

is. Tunsin kiwun surkian, Ahdistuxen angaran;
Että llhan wärisi, Caicki paicat wapisi.

i?. Mutta sisällisesti lEsuxeni wahwisti, Etteiäänen ollengan Cuulun yhtä sanaaccm.
18. Waicka weren cuohusta, loca juoxisuonisia,

Täydyin rastasi puhqlda Täsä weri-saunasa.
»9 Silla paitan, poweni, Lcki caicki paickani,

Cuumald wereld täytettin, loca alasculki sijn.
20. HERran armo oli myös Toisell tawall Mtyös,Kiwun eowan liewitti, Poicans piinan muistutti.
21. cosea weitzell sijn Zkeneni pijrettijn,

Mjn mä muistin ICsusta Cuing Hän oli hqawoisa.
22, Ia



22. Ia cuin saret huulesta keickais nahan lihasta,
Muistin cauneit c<lswoia Cuin sai cowij puusteja.

2z.Cosca neuloill pistettin, Huulen yhtee l lntetti m,
Nijn mä keihäst muistein, loca sisäll mnZettijn

24. Kylkeen ja myös sydämmeen Vapahtajan
lEsuxen; Nämät aiatureni Olit huojenneeni.

2s.Catz! cuin,y'HEßran woima suur Mua ylöspi,
tijuur,Ettei pääni pyörtynyt, Sydämeni heltynyt,

26. Costa näiin edes',n,Cuinga weri syllsän Hyl«
lyi, hyvdyi, seisahti, Oli cauhisturexi.

2?. Sitt' cuinLäkär liewitti,Työnsä toimen lopetti,
Nijn mä silmän awaisin, Käten puhtaxpyhkisin,

28. Niin myös hien castvoista, loca tuli tusca-
sta; Ia nijn paidan uudistin, Werestitzen puhdistin.

2Z.Näin mäwaiwoist suuristaPääsin pojestolista;
Menin iällcns «vuotelle, Panin maata lewolle.

30. Olin siinä fangincr Sitehisä orjana, Ettea
Lciwän palaaman Cahteen wijckoon nautit saan.

Zi. Jolla ajall säkäri Ussasti catzeli Cuinga huu<
len parat' wois; Wiimein neulat otti pois;

32. Ensimmäisen Tijstaina, ToisenKesiiwijckona,
Colmannen sitt'Perjandain,lotca cowin tuta sain;

33. Ett' he olit ruostunet, Lihaan kijnniottanet,
Josta muuttui muotoni, Waljux tuli caswoni. ->ch

34. Ia myös wielä caHista, Costa mieleen
cahta, CuinZ' ne neulat temmattin,Kipiäst ulosotettw.

35. Muttakiitos lumalall, Luojall Caickiwäldiatl,
loca päästi tuscasta, Nijnmyös wirhen wiasta;

36.Annoi onnen Märill Hermll hywäll Odenadtill,
Siunauven Woitehill, Balsamille callihill.

37. Näin wiel HERra wahwista, Kätten tyst
myös armosta, Smna Hänell cunmax, Tarwi-
tzewill parahax.

38. Nain myös kipun, waiwani Tällä eräll hu»<
):(» jenbi,



jendi,Paras Läkär lEsuxeu, Josta tuon häll kij-
toren.

39. Nyt sijssucun, omani, Caicki hywänftiowani,
Vstäwän jll tuttawan, HErranarmost iloitcan.

40. Mutta racas lEsuxeu, Andex sinuld rucoilen
Caicki sundin, ricoxet Myöskin tietämättömät.

41. Joilla mielesrickonut, Poluildas pois astunut
Olen eaikell ajalla, Tätä wirhee candaisa.

42. longas ristix' waikiax Lähetn mull oikiax,
Tänn mailmaan tullesa, Ia jo cohdus ollesa;

43. Itzelleni hywäxi, Muille esimerkixi, Että työs
ja tecos suur Cunniaxes tulis juur.

44. Anna myöskin lEsuxen Sinun Henges awu-
M, Johdattamaan sydämen/ Sisällisen ihmilen.

45. Että uudelt woimalla, Tästälähin waelda,
Armon tiellä tasaisell, Nucouxell, kiitoxell.

46. Hengellises köyhydes, Lapsilliseo nöyrydes,
Heittäin itzen iloisest Sinun turwijs totisesi.

47. AM' ett' sielun caswDja Catzelisin Laisa, Etten
toscan eryisi, Omatundoon louckaisi.

48. Häijys ilos mailman,loca tuotta cuoleman:
Mutta aina pelwosas Waellaissn mailmas.

49. Wijmein iloon ijäiseen Ota tygös Taiwaseen,
lotc on hengest syndynet, Autuuttansa ehinet.

sv. Engelitten seurahan, Sinullkiitost weisamaan /

Isä, Poica, Hengi suur, Ilos ijaisesä juur.


