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§ In 6lieni ?rc>tc>eolli §

§ sgc. äd. K°r:z §

W. k. Minun Sjelun jalken nyt pian, tt.

lasse sinua lEsuren, Ennen kuins
minun siunat, Sinä minun

nastuxen, Toiwon etw pääni kruunat,
Sill kunniat, Kuin korkiall, Isiild on
walnnstettu, Ia tallelle, Uffswills, A»
lusta aiwoitettu,

2. Koht ruwetan pois käffemän, Is
minim tästä ilmast, Sentahden hvwast
jättämän, Teitä sydämmen pohjast, Mä
aloitan/KoE tawoitan, Taiwahau
tamalM, Ah! lEsu aut, Sun kuollos
kautt, Autuast kulkemahan.

3. Taal tuolewaineu, waiwainen, O-
len kuin taicki muutkin, Sairalloinen,
radollinen, Nyt jäsenet ja luutkin, On
särjetyt, Ia rewityt Syndini haawat
auki, Ne puhdista, ja paranda lEsu-xen weri kaictt.

4. Paits synuin tundo eläwät, Iaoikia katumusta,, Tääld monda pojes me-
newät, Ej He tee parannusta, Syndeins
tähden, Kaickein nähden, Owat wiel
paadlltuxes. Ah! lEsn aut heit ansioskautt, Oikias walmistures.

5- O! Rackat sanan tuuliat,' loist
):( monda



monda tnle mieleen, Akat te wäarin
luuljat Olko, en taka pielen Mä pannasaa, Waan totuutta, Wiel aiwon edes
tuoda, Sill syndisill, Teill thmisill, Au-
tuutta, tahdon suoda.

6. Sentahden minä todell teit, Ennen
kuin eron otan, Neuwon ett kckjett au°
tuun teit: Armosi teill armo suodan,
Mä palwella, En suingan saa Nyt
teille mielix, waiket, Waan HErrani,
Mnn tulepi Kuull: Hän on Duomar
kaiket.

7. Ettei tuls Sielun vandixi, Eng o«
lis laissa koira, Jok' haucku watzans
täyttcxi, Eik lambaisanja ohja Tjell hy-
wälft, Waan pahalle Eryttä elämähän,
KuS Mm, On korweffin, Sielunja
puotest harhall»

F. Sentähden tahdoisin mä wiel, Wa«
voituxisa olla, Ehk suusan kangia on jo
kiel, En taida tawall muutta, Nytneu-
wo teit, Kuin päiwät öit Kauhistuxisa.
elitt, Laackat jo pois, KylllEsus sois,
Ett pahudestan eritt.

9.Ah! lEsu auta, Auttaja paras sä o«
let aina, Sun tahtos jälken npua anon
suld, Armos laina, Ett kuormani kär-
siwästi, Kännäisin mielell hvwäll, Niin
kanwatt wiel, Kuin elän tääl, Kllmw
al Isäll Pyhäll.

iQ. Kuin sinä olet minulla, Niin en
M sitte huoli, Waick sielu rulnis wai<

pua,



pua, WvtH koss tule tuoni', Sä oletysan tnwaran, SMmmen uffallimn.
lEsus an oman auttajan, Guruja ihg,
stuxen!

n. Hän asian hywin toimitta? El k i
en Yle ansan, Gijt toiwon fgawan iloi-
ta, Ett lEsus ombi kansan, Jos elä-
nen el' kuollen tien kuljen, M kmnpa?
niren, Hänen otan, Mmt uudodan,
Mgkön he kaicki sixen. ,

i2.pdotan uutta elama, kuol«
lon kautta, Woi köyhä mailmcm piiriä.
Koff ei ketan taid autta, Siis autuas,
Kuin taiwahas, Talon on walmistanut,
Johon pian Minä ijgn, MM sign olen
Mnnt,

13. Hywästi jäa nyt Mini, Säwan«
hembani rakas, Al' sndames mun tah.
teni, Mn olla aiwan raffas, Waick
lymysi. Ia katoisi, Kaäld wähau ajan
Wll, Wches Mas, voiW hqnas,
Kutzutut taiwan Isälh,

14. Hywästi Nelien Sisaren, Heimo-
kunda muut kaicki, ansion we«nsen, PpyM kun' vita ratki, Hengen
woimas, Olkat, sydas, Rutoilkar HEr-
ralh grmo, Ett woitsttte tvihgmiehennef
Kuin vahuttans ain tarjo.

f5. Jos heickyuden tunnette, Ia ar-
rw armosi alat Heygen toyhydes pyy-
dättc. Niin symnn wert pahat, Paran-
hg itz HEMa lEsus Christ, Kuin ftin-

Mtz



hins tundewaisi, Tahto autta, Usssnlautta, Autuas sir murhell etzi.
16. Nijn tekin jtzen' käyttakät, Ettkohdat saatt' mun jällen, Sill tawall

elonn wiettäkät, Ett kelpatt' lEsilxellen,
Ah! lEsu ssut sun grmos kautt, Meityhteen ilon kanjja, Sijs rukoilkat, Ett
Jumala, Pidäis teit lapimqnsa.

17. Mun rackat Wirka weljeni, Hy°
wasti tekin jaakät, Kaick kuin olit työs
fansiun, Hengen woimas sit' tehkat:Kokekat M<ll, Ett hengi Ml, Teis wsaapi saarnat; Niin oppinne ja pnhen,
pe, Ej tuota tyhjät sanat.iZ.Myös kaicki sanan tuuliat, Te
wanhat että nuoret, Halduhun jakät In-malan, Rukoilkat että tuoret Puut o-
lisit, tuin kaswaisit Isamme istutlixes,
Että hän itz, Teit rawitzis, Mos ja
Henges udcs.

19. Näin kaicki puhen päätän nyt,
In teistä eron otan,' Jos olett sanankätkenyt, Mm waldakunda sWdqn Teill'
Jumalan; Sitte ijan, Engelein tule ilo
Sill Taiwasa, joll' matllnasn lEsuxespli haln.

Toinen.
N), k. »lh; W MhM,

miehille minä myös, Samaisin
HEMN sanaa, Ia ylin Pappi iye



työs, Autt' l>elckouttan aina, Hän mi»
uua armost opetti. Ia rackaudens osot«
ti, Koff olin ahdistures.

2. Cn mä nyt ena sodasa, Tarwitze
mailmas olla, Koff wiholliset HErrasa
Woitin: Eläin on mulla, Nyt Taiwa-
hasa riemuitzen, Autuattisest iloitzen,
Mun woitGani alat.

3. Jo nyt siis ihes kändämään, M
Turun Regimenti, Pahain'seura myös
wälttämääm Nupe jo sota Mi, Koko
leiri Armejakin Ruotzin ja Suoinen po»
jätkin, Korkiat ett alammaiset.

4. Hywästi jäkät kaicki tyyn, Te so«
tzan palweliat, Duomioll ej ole minunsyyn, Koffa mä synnit julmat, Nuh-
tella tein tiettäwcx, Etehenue myös sel«
kiäst Näytin kuin taisin parhain.

5. Siis koetelkat tundoann, Te So»
tamiehet kurjat, lotk hawaitzette sielu,
sann', Että te synnin orjat, Olette juur
kuin monda muut, Sadaturm taynä
suut, Koffa te kokoon tulett.

6. Silloin te waiwat sielullen, Saa-
tatt siin tuli järwes, lotk lisändy niill'
miehillen, Kuin perkeleitä edes, Toinen
toisenne kimmalla, Huudatte täydell kup
kulla, Kuin riiwatut ja riettaat.

7-Ongo se oikia sotamies, Täal.Chri-ftin uffon puolesi, Kuinga hän sodas woit»
m inyös, Koff silla tawall huonest, Lähte-
pi ilman siunaust, Ej uffo pleik rukoust,
Mawät on Hall häjyt. 80-'



8.0l huonot sota kumpauit, Kuins
kurjat aures otat, Sun sifällas erera<
wit, Joita sa kansas huudat, Am tuhansin
ja tuhansin, Kuka sitt wimein peritin
Ne perkelet kaius tutzut.

9.Waickas tyll itzes walan kautt, Waw
noit tääl faauan alle, Ej kuiteugan se
sinu aut, Koff et jä Jumalalle, Sun
kastes walaa pitänyt, Sen waärin olet
käyttänyt, lost autuus aljetaban.

»o.Koetetkat siis kokonans, Sydandan
pohjast astt,los kasien liitos
lette ahkerasti sotinet hengen sodasa,Omas
tunnos ja sielusa, Seisonet urbolliftst.

11. Sitt olett kahden kertaiset HErra»sa sotamiehet, Corneliuxen myös kaltaiset,
lost Ramatusa lujett, Kuin oli rukouxisa,
Ia tuli kuuldux armosa, O: autnast sota
miestä.

12. Ah! ett wjel tämän kaltM, Mäi-
si alhaisia, Sodasa yximielisi, Olis kuin
rukouxia,Suil)utais TaiwanHErralle,E-
simerkiri kaikille, Tott ilo sanoma jaadais.

13.Mutta pr tyhmä sotamies, Kehupi
kopiasti, Että hän outoi maita ties, Tääl
kulke kuulmsasti, Mutt ej hän tiedä yhtä-
kän, Puhella raucka wälMn, Hengellä
sestä matkast.

i,f. Kunga sitt kurja kulke mies, Keldä myvS
pasiin o«a. Kuka hand autta kuollen ties, Ett
underhollin woitta, Se jota hän Ml huutele,
Lahteis stit wastan otttle, ö! onnetoindn huui».
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i?. Äh! wielckö NZt käandymys, Tullene ar-
mon ajas> Waon »oko liene paammns Sydä-
men pim,äs lEsu syitdii s cundu»
hon? Saata raick uuteen Ann hen»
geS sota a<eet.

i6.0! lEsu Rihtinas, enNenM
ollut > Soda,a rauhan Kumligns, Heröläsyimis
tuöM't, S.iv kaxirerainen. Käydä l«i-
-pitze sydämmen, Sieluun ja tznMehen^,7.0! HE«a ZGu herät heit,,loenncnpai»
wän kottts, Zttci he makais synnin öit> Kosta,uN
HUilussoino,BastlnasmyDlNpauhäpi? lahUr»
stas Duonlar tulepl, W..tmistä heitä walpax.

iz. Nawidin tawall sotimnn Lmttomän
Mia? UrhMestl,wMamc,N> Za HötnHn tU>
handia? HEttä heit sotaan bpetn? Niin ett hi
ilman waamta> Tuli woiton toisen per

iZ.Kuninsiain ly>'t ja,Ruhtinain Ne salätia»
MN pitä> Wian tM HER.ran kötkian? lUli-stakat am M!lä,Al).' GolaHEtra lEsu Christ
Lippus jaMasalle ih,Wannotä heitä HeGes.

Ho. O!lEsti sotamiehiM/TaiMtä heit stin
les, Zä muuta PdätitelVixes, Ect. sielu olis tal.
des? Ett tMnS se» kanttaisit, Ett sodan lie,
tis Wo'ttaisit HenZesa wiholliset.

Hl. Näitä teille Nyt toiwotan, mml
tomustani. Ia peräsani odotan; Wian cnsittZEsnstani, Soisin ett ustos t^ttelett^Konimäudönsä myss kuuldelttt,

Hän A, ja O? on> Amen.


