
IV.

Suloista ja loh-
dullista ktjtos /a rucolis welsu
Jumalancunnlaxi laSuomalaiftenhy,

«ch» tlltitty ja laulella llhty Kyw
Minnin tinnae.

CäKol>Ol'lc'lQN.lo,
milicum Ooncio»

n»t«le.

Iloidcat lumalasa caicki maa / wei-
satcaljaßiemuucat ja laulacat.

Präntätty
Violilnunld.
,o« t. ts. l,n.







Tuseaja traiwals»»/
Tunge lygösalgue/

Jumal sun lloltäyttä/
Corian onrcn pow käyttck.

tlljaMcswahwljt/
Dääs myss loisia lajllst/
Loscas tulewan Ntiget/
Sun cohlas »rlhan nuolee?

«ihan poioktiytlli/
1101 l sun Mene täyltä.

longaspallMlwltt/
palzon cwlet/

Senstlhaslstilmaca/
umal poiskäytti

I!oH sun Meno täyltä.
Turwa,tz« Herran/

kerran/
jänsunedchaosoli/

jawoilonCvllaluopl/
lumalä wlhamltheF?
luonee polo smmil tienne.

Genkyilloc»>c,l,tdhH»/
Etttl hius wlldl^/

H?Ä



Jollei jumala salli/
Etuahingosllwallil»/
Jumal »vahingon estä
Ilon sun jällenspäästä.

Josmmhe joahdistus/
Waiyvap'/ taickpeljästyo/
HErran tygöpaeoe pistä/
Hän sun pois päästä nilstä /

Jumal hän parhain «alta
Smun M 1101 laitta.

päällalnostans/
Toiwoshm cohdastano/
Jos sen pääll lupft s«kennal /

pysyt ><äl pakenemat/
Jumal funluseas talla/
IloxiMenslama.

Talwlstkylmä meno/
Seura suwenllo/
INnn peeäst slvren «Ulhen/
Myösriemu tule tullen/
Jumal sunpänae kaanda /

Jallotiällcnöwäänrä.
Ruohot jakuckalsil/

Cans mwl «läwälsil/
Cuollen on «alwellkylmall/
lott'suwlmstaplhall/

Ä ilj ?IuMHI



Jumal scn talwcn olla/
li, kewF.ilssiltne tuotta.

Tuiskut, lumi fattt/
Jaa pukol /)« myö«raktt/
lotl' .«urmgo poie lacais/
lum<ll l n lmftun lailla/
Ilo)lilällms lanta.

loosäfarstttvaiwa/
Pysy lupn aina/
Cosihätä tahlo woitta/
Cohl coillo
Jumal sen waiwan
Ilen sun jällenepäästä.

Coscaomaapu/
loeapailafiCaqlu/
ä skcin sit jumal alea
Auttaman ihmio parea/
Jumal sun awun anda/

landa.
Sun itku pisaras/

Kaandäsunlumalas/
Ilon jaRiemun malja?
Kaälan myss laicklpartM
HErlas ain tipun/
Ifiun/lalcktusa liikun. Wiwel-!



Wumelseldapyydhän/
Sydamnen eans näysan/
HE"an sun lahtos jälken/
Mun »riUwanpolee mengm/
Jumal«Ost hywän lopun/
Nltlll lalklll wllmun suoton/ Amen.



Almo on sinut s«rl/
Caikilastowalsil/
Tablomysöhyleajwri/

Päalles luoltawaisll.
RwmlnjaS>elumsin3

Ollt meille luonut.
Emb'osa sano minä/

mitä/
Sä mell olee suonut.

Oman sun poieasalnoon/
Annoit Syrdi tänne/
puhtasia Cainon.

Tae en/
Wolltan Ruman Hengen.

Hän lunast meil' pirunKidast
CalllllawttlUans/
Julmasi helwtli» pihasi

Ridhafi
Sat ilon meil jalltns.

VsllnonhadhastvaaltaN/
Monesi »Hltasi myös ..an/

Estän
Poio petkelen pirstasi.

SenedhtstsuralaslsH
loeaheltttiitttlen. Vsio



Vscoain' meille lisl

Me sins rileoelen.
>OlEsaarmoelain«

Syndlalncarta)lem.
tahjojae meille canna.

2lnn«
Autius sadhaxeem.

tuo meihin puhdas elo
pyhän Hengeeeautl«
pltäxem pyhä «eno

110
tahiMMalstaN Myös aU»t<».

HpuslanenmtätrKlz
Wssjel wihamield
Etteimtityissnttlla

Dellz
Saio s> luma Englll.

Ilon wic
lölkenesmänElon/
Meil quin olem e ll «rHlwab

Mc>»l«n<l»
HEttasllä«e«oilro«.

110,



luo< le, man mcll )a- sa.
Tut k»lc,m Vailman meno/

Mitä ba-l Mysti'NS lUcp'



TMajalonsmmntnelo
longahanmelllcsuop'
Waan Sl.lun ruoea ja juoma
«!)n taiwan Cuningan suoma
Rauhaa M nm myös/

MtlUesäaS
EuldanonlEsuChnsie/

Ann apue Mi«U,l pistä
Ellei mm wlhamlesnoil'
S lio M'lll sun pyhä HengtS
Slsältttulgoomtnnlh

halal wahmaS.
Wari.l3hl'MncnsialY

2n»'raohanlalcklpa«ly
Inn' 110 Isan maa»
Aln' warftlwaaVasi
Ilktln ja pahain paolast
louckone cane toconans
«i)Errasunapuslans.

Anna suloinen rackaue
Calkilmaanasuwalsil
tisamyseßwmm elatus
Ann' Spnnil anrex m»lll



Ia wll>n ln Taiwan ilos
meidän

Taälo e«.sizi auluast lllvll'
KllloS «M Ilal olcon

potalla Hengeli'Mäll'
Mlltä Köyhiä suojeko»

WclMatjawatlhywall
Iln lviklal tolmlnaislldell
Hllwansnmlnöylydell
Klltvs iapalwelus lehkam
Händ ealtin ain tllllakäm/Amm.



»ltnhardltt Cunnias neuwotättlmän
Ealliseappalon ppi sellttamen
Sen laidatkyllpltusst cadotta
Waon edh tustan latl kllnn, 0,t,.

chrisilyen lauma tämän opp,lan/ .

Alkänhän telakan panitelian.
Sillpanllusomblwlca s<vn
loea pois hawalsi monen Zwtl.

vuomil ala pyydä wlholllstae
Pilea ja naura sttä Salhanas.
ala halwenbalas myss caso plen.
Sil häijy on loppu Ylpeyden.

Lchktlckau» lygss laatUNt
<ila lafi ylpell/ mut ajattele /

Ett Rickauo ombi HErran lahja
KäMse/cuin hänenkäjkpns calwa.

5/



r<oee/auwo ja hllijalsus
Nöyryo ja peltoon caumstus
V?amäjul pysylräl catomat
Waan culda jaraha pole catomat,

<3eegorlus han neuiro auttaman
Ia hywisa pnlvlsijh tadzoman
Köyhaln la waiwaisten walnust
Joo waan tahdot tr«llaladolufi.

«ywal lyst muista jall
101 l unholla omb, suur hapln mllll
Se kyllä löytan nuorist wanholst
loll' lyön costamal häijysi.

ltzeo harjoita nuotulaie
TyMtlkcman IsäeMais
SenlstMt edtstäswanhas ijäe
Joe jotakinopit nuorna clmo.

Kyl mondon palwlljat silmäin tdtb
lotl'sinuakchuwal sun nähdlo.
Runsat jasuloiset sanois owal
Waan sydames paljon paha suowal.

jaahdistus mwllelewat
myss lyksntis asuwal/

iVutallisa itzescallstrle
Vaan Jumalansanan lurwaelk.

alalta mleleo slm triholjas
oltiin tvlMilal asloisaS

<^



Sll mol» sen leke harmisaneCuincasu calken ellnalcane»
op» opetus ottamanala myös häpe eltz neuwotan

Slltattawaeunnlas plvelan
Waan tailamalolnd hawalsten.

Ola Myös wastan walltus
Cosca se annetan sun hallus
Cadz' ensist ymbtlrs asian haaratDuomitz olke,n/sllrangaw pahat.

pois Hell sinusias ylpeys
Cuin michcn ja waimon on llumelus
Racasta nsyryl sydämefaS
SUYlplacaatu pvleedesaS.

cluln tuscahata talck waiwaisulTuUul onpaal sinun lahlmälft»
<Öolho hanoämlsää taidat

' «!a llsa hanel walwt».
itzcns on häjy lapa

Josnuutusitahdot olla «vapa
Nnlaca pois itzeskehumasi>S'l eaMa sun hawalse maahan ast,ZlMckosaopiwalläMaN

loloashäjystlwlelellan
! U3aan wiisait pyydä noudat
Jos tahdot mnwM wsttla.



«lwast
raymgo löylänfyl foca paicaft
sinungln hiullS taandywäe

spl pian slt iloe näändylvat,
Vnhot tora ja wätt waldo *

Mammonat «räärä ainaeartt
Sll wäarin saalu lräärinmene
Waan oikein eogottu tauhas ltlvs,

Wilhl sivti on Ylpeys
Cans, käyMlsesmuintn pat/«
E,p'y)c,kanpidetä hyvän edest
Cuin »yeno nosta ylös äkist.

Xlszes luotti wäkens pääll
Semahven lull han haplänlaall
Hän olls wlssst woilon saanut
Jos olle jumalatpalwel «ainulo

ystävän anon alat
Delta ja ealasta Jumalat

- uo hywa sinun lähimmäisee
nquinsä tahdot itzelles.
'Hcharjaxen milssi nyt weiftdt«»

) afwons ombi meille näyltän
«SOHanocaicklylifiäkän.
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