Sm

Wlelä

«MeUen

IloMelsu,
Cosca hän

Jumalan SiunauM/lrotmatla
In
Lakärin konstin awutla
f)arattin

huulensa wirhestä.„

Caikllle rackaiUMistl weljille ja sisarille t)lös<
kehoituxexi, kiittämään lumalataftcrweu ja hywin caunistewn ruumin edestä/
Coesonpandu
Ia pränttijn annettu

Wuonna 176Z.

Ragwaldin Pojalda
Luruftl olestelewatixj
W. e. Gle sielun iloinen.
töitä ilmoitta, Cosca waiwoist kiri
OMERran
woitta, Tule suull ja sielulla,, Ruconrell
VM weisiilla.
2. Mm ah! halpa olen ma, EnZa oikein MMato
rä, Tätä tehdä taitatvast, Waicka aimon ahker^st.
z.Sillä hänen amons suur Dli
>uur OM
bi käynyt todella, Cuin n»i tahdon jutella.
4. Minä olin huulesan Gyndyes is wichen saan,
loca esti Meni, Hudoj.' näytti casivyni»

Thomas

f. Tätä anda paranda, Aimoin monin aicoina;
Mttl'ei silloin wielä mull HErran awun hetki tull.
6. Sillä tämä ajatus, oli cowa rasitus, Etten sitä kipua Woinut ulosseisoa.
7.2Vielä oli mielesän,Nimenin tätä tehdesän HEr,
n
.ra mieldä Moisin, Cosc'mun andoi syndy ni/n.

L.Wjmein, HErra rohwaisi,Pelwon siteet eatcaisi,
Ettel Mun peliästys Ollut minull hämmästys.
9.Nlin myösomastunnosaLewon löysin minusii,
Eo/ca Sanan Gaqmaia Wahwist tätä asia.
io. Tämän täbden, läkärin Cantza sijtä juttelin,
loca oli mieluinen Anomista» täyttämään.
n.ltzen myöskin »valmistin, ICsust hartast rueoilin,
Waiwans tähden waikian, Minu waiwas auttamaan.
i2.Wielä HErran pöydällä Olin mielell nöyrällä,
Macuuturen myöskin sain, Että lEsus aulta ain.
'3. Huhticuusa päiwäisell Cuudell toista kymenell,
Tuli luonnon läkäri Parandaman wirheni.
14, Pani edes istuimen, Johon istuin mielellän;
'

'

Tarttui sormi» caswoini,Wijlsi weitzell huuleni.
15, Cohta silmän umbehen, Käten, sormen yhtehen tzuiast ki»ni pusersin, Sydämen pääll likistin.

Tunsin kiwun surkian, Ahdistuxen angaran;
Että lihan wärisi, Caicki paical wapisi.
,7. Mutta sisällisesti lEsuxeni wahwisti, Ettei
äänen oliengan Cuulun yhtä sanaacan.
weren cuohusta, loca juoxi suonista,
16,

Täydyin rascast puhalda Täsä wechsaunasa.
iZ. Sillä paitan, powem, L«ki caicki yaickani,
Cuumald wereld tayttttin, Zocq alasculki sijn.

HERran armo oli myös Toisell tawall täsä
eowan liMitti, Poicans pjjnan muistutti.
sl. Silla cosea weitzell sijn Ikeneni pijrettiin,
Nijn mä muistin Musta Euing Hän oli haawoisa.
2Z. Ia
3<3.

iyös, Kiwun

22. Ia cuin saret huulesta keickais nahan lihasta,
Muistin cauneit caswoia Cuin sai cowij puusteja.
2z.Cosca neuloill pistettin, Huulen ydtee«liitettiin:

Nijn mä keihäst muistelin, loca sisäll tungettiin
24. Kylkeen ja myös sydämmeen Vapahtajan
lEsuren; Namät aiatuxeni Olit huojennuxeni.
2s.Catz.' cuing'HEßran woima suur Mua ylöspiti juur,Ettei pääni pyörtynyt, Sydämeni heltynyt,
26. Costa näjin edesan/Cuinga weri syltsän Hyllyi, hyyvyi. seisahti, Oli cauhistuxexi.
2?. Sitt' cuin Läkär liewiM, Työnsä toimell lopetti,
Nijn mä silmän ulvaisin, Katen puhtax pyWsin,
28. Wn myös hiechcaswoista, loca tuli tusca-

sta; Ia

uudistin, Werest itzen puhdistin.
tolista;
Menin'imlens wuotelle, Panin maata lewolle.
30. Olin sijnä fangina Sitehisa orjana, Etten
Lciwän palaacaan Cahteen wijckoon nautit
31. Jolla ajall säkäri Ussasti catzeli Cuinga huulen parat' wois; Wijmein neulat otti pois;
32. Ensimmäisen Tiistaina, Toisen Kestiwijckona,
Colmannen sitt'Perjandain,lotea cowin tuta sain;
33. Ett' he olit ruostunet, Lihaan kijnniottanet.
Josta muuttui muotoni, Waljux tuli caswoni.
34. Ia myös wielä cauhista, Cosca mieleen »ouo
cahta, Cuing' ne neulat temmattin, Kipiäst ulosoiettin.
. 35. Mutta kijtos lumalall, Luojall Caickiwaldiall,
loca päästi tuscasta, Nijnmyös wirhen wiasta;
?6.Annoi onnen LäkärillHerrall hywällOdenadtill/
Siunauren Woitehill, Balsamille callihill. o
3?. Näin wiel HERra wahwista, Kattemtyöt

2Y.Näin mä wairyoA suurista

saan.

myös armosta,

Siuna Hänell cunniax, Tarwi38. Näin myös kipun, waiwani Talla Mli huw

hewill

parahax.

):(«

jendH

''endi, Paras

Läkär lEsuxen, Josta tuon Hall kij«
39. Nyt sijs jucun, omani, Caicki hywänsuowani,

toren.

Dstäwän jatuttawan, HERtan armosi iloitcan.
40.Mutta racas lEsuxeli/Andexsinuld rucoilett
Caicki sondin, ricoret Myöskin tietämättömät,
41. Joilla mieles rickowit, Polmldas. poisastu-

nut Olen caikell ajalla Tätä wirbee candaisa,
42. longas ristix waikiax Lähetit mull otkiap/

Tann,mailmaan tuliesa, Ia /o (ohdus oilesa;
43 Itzelleni hvwäxi, Muille esimerkixi, Että

työs ja tecos

suur

Cunniaxes tulis juur.
myöskin lEsuxen Sinun Henges

44.Anna
M/ Johdattamaan

awu-

jydämen, Sisällisen ihmisen.
Että
woimalla,
undell
45.
Tästälähin waelda,
Armon tiellä tasnisell, Nucouxell, kiitoxell.
46. Hengeliises köyhndes, Lapfillises nöyrydes/
Heittain itzen iloisesi, Sinun turwiis totisesi.
4?. Aut' etl' Sielun caswola, Catzelisin Laisa',

Etten coscan exyiss, Omatundoon louckaisi.
48. Häijys, ilos mailman, loca tuotta euole.
Vian; Mutta aina pelwosas Waellaisin mailmas.
49.Wiimein iloon iiäiseen Ota tygös Taiwaseett,

lotc' on

hengest syndunet, Autuuttansa etzinet.
50. Engelitten seurahan, Sinull Kijtost weisa<
Ilos ijäistsä juur.
»naan/ Isä,Poica,Hengj

suur

/

