
































Suomcnklelinen --!

«kyden Cappaldm canffa/
MasijlMtulewat:

UumnqalM WaijM
ArmoliftsiaMMH/

siumistlla/tarpellisest parattu;
lttyn myös

Sett z« oc xcv. yl'yecatzH-
tun RuotzatmstnWlAKir-i

janMeen jalosti enätty;

AumngaWn Maij.tin Armo!«
lisimmilla erinomaisilla /'»»
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Hogst-Sahl.Ron«
Maij.tes Konung c?/ it i. xl^i Aldrsglorwyrdigsie Aminnelse; p
den Finste Psalm-Bokeii

l» oH) t4to nädigs

haswer Hans Kongl. Maiji< M
- Aldranädigste Regerande Konun«
Hwilken den Alzmächtige beW
«ch styrcke! i Näder sts det nädlgste MO

mö/den ;,/«»«»1700.
lyder:

t Näder samtylt och bewllliat/l
»»«'ddehle förKtnskull här «ed/och t kraft
b«lta Wnrt öpneßrts/uaoeligen
ssope» 6U^LI.IO,?,

upläzgia och asiryckia lala
nicllt Ftnste pstlm»Book,
chi hwnrjlhauda pa Tolf H
tyd: Skolandes inge» anan medlesthd un»
siä sig/ ntom bemelte Blsiops eller detz Ä
wiftgalö samtyckt/ bemelte Pstlm. Boot

ellcr an„«rstä2e« nplagdt införa/l
',

'

ucht.'Wart 3lM> elier des nnderllggta.
'?««««>'', at föryctra och strMia, 2

af alla och Fe,
tzunorade Dahl. S. M:y. Stroff och
t>tz/ //sM«ie,, och an«lf<va»en ltt



McnCappalden päälle/jot-
caWylitzenca^otusaKir-

jan- Tiedon cansia.
l. Täydellinen Wirsi -Kirja.
m. Ewangeliumit jaEpistolat/ nijhin

tulewaisten cuU«a»iu jaRukou-
sten cansia.

iv. Suomen-Messu. -
v. Lutheruren Catechismus/ Huonen

Taulun cantza.
/l. uscon Tunnustus.
/!l, Chrissurenpijnan/:c. Historia. -
lii. Jerusalemin häwityxesta.

x. Zxi Rucous-Kiriä.
Kuramaisista cappaleista:

Aamu ja Ehto-
Rucouret.

2. Yhteiset ja'erinomaiftt
Rucouxet.

3. Ripin ja Synnin päästön Ru-
cous-Kirja/ nij.l MjUMhän
Ehtollisen mahdollisesta nautin
tzsmisesia.

4- Rucouxet caickinaisisg säädyisä:,
5. Rucouxet caickmaisisa tiloisa.
6. Matcustawaisten Rucouret.
7. Litania.

X- Seu<

Tucu



osottgMuri
Päi»Bn pltuben ja Hämärän can

luettu ja ylltzen lyöty joca l
6uun Aurtngo Päiwä hämär.
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M nousemisen ja Lastemisen/ ynnä
ämun Honzondl». m«s
>»«llen pälwän päälle:
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Auringo. pituus, pituus, päily.
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Bri Brigitta.
Kyntilämessu.
Blasius.
Veronica.
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4 g
5 A
6 b
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9 e
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Mar Albinus.
ti Simplicins.us Nunigun.
of Adrian.
fi Fridericus.
ci Victorinus.
o Perpetua.
de Philemon.
co Prudentiusi
ra Micheas,
tur Constat.
Gre Gregorius.
go Ernestus.
ri Zacharias,
a Cyl)iachus»
no Juliana.
Ger Gertrud.
trud Gabriel.
Ab losephus.
ba Rubertus.
Be Benedictus.
ned , Casimir,
jun, Gottfried.
cta Rosina.Ds »Marian ilm
mi Emanuel.
na !Gustawus.
Ge Malchus.
ne Eustachius.
tri Mdonica.
ce lDMus.

Hst»>,/«,, Maalis Cuulla on zi. P



l g A Theodorus.
lA Ferdinandus.
, b m Christian.

c Am Ambrosius.
d bro Maxim:lianus.

le i ft Mchs.s f 7 l i Egesippus.
> g fe Dionisius.

» A / M BogistauS.
!«b 4 o .Esechiel.
n c j vat Antippes.
il d ?"H, at lulianus.
i; e /</«,. que !lustinus.
4 f ,5 Ti Suwi PäiwH.
; g ,7 bur Olymp.
6 A ti Carisius.
17 b hmc Rudolphus.
8 c Va Timon.
9 d ler Hermogenes.
o e « San Sulpitius.
i f /, cti

' Adolarius»
lZ «» que Ertwin.
;A , Oe Georgina
4 b F org Whertus.
5 c y!3 Mar Marcus Ewan.
.6 d ci ,Joel.
7 e <- am Anastasius°>Bf M Mitalis.
-9 g Pe lGermauus.l°A tri ilosua.

z/<i
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3 d
4 e
5 s
7 A
8 V
9 c

" f
'4A
'5 b
16 c
»? d
,18 e
'9 f!
2" g

h
?; c

Phil Wl.lac.Älip Sigismundui
Crux Pyhä-Risti.

et lZipom.
God Gothardus.
Jo loh.Ant.
han Dvmicilla.
La lStanisiaus.
tin Hiöb.
E Epimachus.
pi Mamert.
Ne Nero.
re Theophilus.
i Christiernus.

que Sophia.
Ma Sara.
juö ilodocus.
E Ericus.
ric Potentia.

Vibylla.
ri Prudens.
e Nathanael.
te Desiderius.
net. Domitianus.
Ur Mbanus.
ba 'Johanna,

num Rudolphus.se- Wilhelm,
qui Maximinus.
tur Wigandu?.

Pet Petronella.
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l Nic Gsttschalcus.
l f 4 Mar Maresllus.
I g 5 cel Erasmus.
, A -li Cyrinus.

b Bo Bonifacius.
6 c « ni Benjamin.
7 d 7 dat Albanus. '

z e jun Medardus.
Z f / Pri Primus.
l° g mi Onoph.
lIA 5 Bar Barnabas.
II b Esch Eschillus.
i, c An Antonius.
14 d l 8 thon Valerius.
15 e '7 Vit Vitus. . -
16 s /«s que lustma.
17 g l/ Bot Votolphus.
izA 14 Hm Henricus.
19 b iZ Ger Gewasius.

c iH va Flavius.
d pa Benignius»
e l» Z ri Achatius

-; f ?H» ter Basilius.
4 g 3 Jo M.Kastaja.
5 A /»- han ElMus.
6b ler Jeremias.
7 c /H que Unikecs.
zd Le Leo.

e F« Pet Mari jaPaw.l° f Paul Lucina.
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, lul Theobaldus.
ii A o Vi Mar.etzieoP.
3 b 5 sit Cornelius.
4 c et Ulricus.
5 d ? re Anshelmus.6 e ti Hector.
7 f net Demetrius.
8 S s tl Chilianus.
9 A 7 bi Cyrillus.
'° b ft Israel,
»l c / ptem Eleonora.'
12 d fm Arvidus.

e F Mar Margaretha.
,4 f /?»H A Apostol.hajot.
25 g vo Bonaventura.
«6 A '.7 stel Ruth.
»7 b «' in Mlexius.
18 c lz de Ruffina.
»9 d que Rosina.
20 ez /) Mar Elias.
21 f «__. Prar Daniel.
22 g u u Mag Maria Mag.
2; A Ap Mpollinar.
24 b ?"? Chris Christina.

F A Ia Jacob Apöst.
26 d ?-. cob ÄnnA
->? e San »Martha.
28 f s« ctus lPanthaleon.
29 O Ol Olaus S-C.3«A z" Nb jAbdon.
31 bj Ger Mennundus.
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Lau Laurentius,
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E FridericuS.
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si Amos.

bi Mar.T.P-
Ce Cecilia.
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De Arnoldus.
cem Candida.
ber Agricola.

Bar Barbara.
ba Sabina.
ni Nicolaus.
co Agachon.

Eon Mar.Mmcl.Gust GusiawusA Adolphus.
dolph loachimus.
M ludich.Lu Lucia
n Nicasius.Ann >Anna.

San «Agneta,
ctus Ignatius
ab
in ,Loch.
de lAmmon.

Tho jThomasApvsi.mas Deata.mo !VictvVia.
do Mdam.Ewa<Nat loulupäiwK:

StephSteAan.
,loh!Man swcin.
Pu lasten Päiwä.

Nathan.Noah.
Dawid.
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Ijan-Deto.
Wuonna lälken Mailman Lu

misen/1656. capahdui Weden
p«l<umus.

W. j. M. l. 1745- Sanotan Ruoyiu W«
bacunda alcnns saanen.

W. j. Vl. i. 19». Aljeltln Jerusalem!Templt Cu»ing«s Salamouilda.
W.j.M.1.zi98. Alcol Romnlus «on,

tanpungtn.
W.j.M.1.z6c»7. Werla hlcoilit touor

-ja Kilvet.
W. j. M. i. Calwisiufen Ouppnt<ltl«

jälken ;947. »aan muiden 4000. syn»!
meidän wapahtojän lEsus Lhristus. sill»!f, walllyit Kelsar Augufine Roomls. Cunin
gasErlck se wtjs«« Ruotzls/ johon aica,
«co Mailma oli erinomaists raut)as.

Wuonna Christuxen Syndymäj
29. Anool Ehnftus »tz«ns lahannexeloa a
sto Jordanin Wirras. ;c>. Wuonna rupei
Saarnaman 34. Andot itzens öilsttnnauliil!
Matlmau lunastuxeri.

W. 70. Ryöstettin Jerusalemin Temf
Titne Ncspasiauurelda.

W. 152.Tehtln Upsala Rustzin Pääca,
pnngiri.

W. 410. Wslteltln Ro«t Götheln C«
nlngnld Alaricnxelo/ ia 547. Toiilald.

W. 626. Ilmannui Pami Romis. Ilszz. Nlahometh.
W. ltsa. Alcoi Turkin Waldacnnda >,

Pawiu sauomatoi» Plpeys.
W. Boc>. Tuotti Cnnlng. Blörn sillä nlmel

ls;. Chrlftl» Uston Rnotzijn/ Herbeoluxen«
Ansgarluxen canttil: sama Cunlng. teki myi,
BiörlöönPaacoupungixi. W. 98Q. iewin
Skätt Lunlng. Vlewt Erikin Potc» Chrlsil,
«scon ymbsnRuotzin Wnldacun. S:t Slft!

dnD



»uren eauttazEngelandisi. W»ils»> lähetlt
Cuuingas S:t Ericus 9. S:t Henrckin en.
simälser Ptspax Suomehen Engianbista co.
toisin/ joca täällä myös Pacanoiloa tapet<
tiu. Villoin o» myös ratetlu S. Mana»
Kircko Ranoämäellä/ joca Dnomtoltrclon»
pidetlin. Tämä S. Ertck snrmatttn ja cau<
la leicalnn Dannmarltn Lunlngald Skal»
larlld. 1165.

ll!9> Cuuingas Ericus il. »allau alcH«
na/annot He» Birger lerll Jumalanarmon
«ucca iaäiä pacaual Hämefi / Ehilstln u>
sco«/jaratensiHamen linnan. 119;. Woittt"
Tvrchtllus Winälätjet ja käänsi Carjolal.
stt Lhriftlu ustoon ja perusti Wyburin iin.
nau ia lantzcron«u: «voitti.Kexholman.

W. 1261. Auuol Her B-rzer lerltpann»
Stockholmin Laupungln persstureu.

W.i164 Aljetlin Iso.Kircko S. Mo. '!
laus nimelbä.

W. izoo. On Turun Dnomlofircko Ra>lettu. iziB. Poldecltn Turcu Wänäläisil»
M Ktrcko ryöstetltn. 1415. Palot coco Eau. z
PunglKircon cansta. 1429. Palot taasKirc. ,
lo jaentn oft tsost puolesi. ,459. Poltti Uc. !
toisen waltta Klrcon j» Caupungtn.
Paloi taas yrt osa Caupungi. 1512. Ryo.
stl Söftlngt Norbyyst Eaupuugin/ ja Nils
Andt» Poic» poltti sen. »546. Palot enin osaKircost ia Caupnngist. 1565. Paloi jällens,
«ci o<H Caupung-st. 1569. myös 1591. Mä.
tHjärwcnCorttell, 1594. Eaupuygi j» Kirc.
loKellomme. Yf« osaKluoftarlst/Ear-
jacatuid ja Mäcajärweldä. i6«. Jää» su.
lut wett Caupungiu Slllan. ISI4. Polot3uruu iluua. 1618,Kircko caluld. Mä«
charwen Cortteli / 1619. Olt Rutto 3u?u,
f«/i6zo Totmlttttln Turcun Gymnasium/
1642. Asttettt» , Academia. 1641. TuotinckrM Präntcälä/iSzä. palot iso puolt j<,



Dnoml, mnllenl Csl.
toin canffa / paitzi iso Toruta. 1678. Wu.,.
hald ja Uoeld Ktrctocatuld/ enin os»järweld/mpllkiu Czrjacatnld. 1679. imna»
Eatuld muutamia taloja. 1681. En!n os,
Caupungia/ YnnH Kircon/ Hoffrättln/
Vlaastuauja Schoulu» eansta / sisälda jc, u!.
co. 1684. M osa Hämen Cadnu päässä.
W. 1685. vominic,
lo< Tnrua Caupul»gis äkist yhden hetken s>M/»N paljo wettä/ että! Wenhellä ollj
pian saanut soudella lmnsn Ladulla.

W.izZ». On yrt Fransistan Mnncki/
Bertil Swartz «lmeldä / ylös ajatelMKw
tiu/ Pystyt ja lältstylit.

W. 1415. Poldettin Johan Hntz Chrt,
fieltftn nscon tähden.'

W. 14)9. Paloi Cnnstou linna/ josamyii
paloit Duomlo Klrcon Kirjat.

W. 1440. Ms ajatteli Ishannes S«t>
tenberg Klr/an Pröntamtst» konstin.

W 147! lyötin CuningasChr!stiernVlune<
labirtllä/Her Stem Slunrelda wätineni,
.W. 1480.Eyndyt kuningas Gustawus l.

lsli,Suostult DalacarlatHäneen. Saman»
«puona löi hä» Danmarltn Joucon Ba«<
lingäasa. islz.Wstttt Blekmgin.lllZ.Cruii'
nattln Saman» Wuona/ftattl lutheraren
puhtan opin Vnomeen.

W. 1549. Pois holjäis Pawllaisten I»
terim. »560. Cuoli Stockholmls/Haudatti»
llpftlas.

W 7148;. Syndyi D. Marlin l«therns.
,5,1. Naftats Carolus 5. edes.
Ulcoi h»ne» oppineRuotzis. UlosM
tln «nsist hänen Cattchismufe«> ij46.Lu,<
Wittenberis.

W. 1497. Seisoi Sota Rotebrooft.
W. Christiern <

Al«z«s,t<,uhian LMuneuhlN Stockholn



W. ltzcui se tarttuivat»!» T«ue<7
ftca cutzutan Englanotu hiki.

W. 1550. Publicerattin aufturzin Tnu<

W. 15;?. Synnyt Erleus »4. Stockhol»
wls.isj7.Synnyt Cuningas Johan.;. 156;.
Kll «eljesten Sota Cuntngas Enkin
Ia Johaninvälillä. 1569. Cruunaltin Jo»
Hannes, z 1592. Ylin annot liturgian/ j»
lnoll Omalla wnooella Stockholmis.

W.1540. Lehtin Sluotzt Pertnl»sW»l«
dLcunnaxl.

W.1544, b« fnnr nälkä RuoyiS/ sil«
loin LlucouS päiwät «ljettin.
W.1554. Käiittln Uusi Testnmentl Blbliast
Luomefi.i64l.Cocoßlblia Suomert täättln

W. ?566, Synnyt Sigi«mundus Grypz»
holmas. ,598. Hyljättln Ruotziu Waloa»
lnnnast.

N. 158°. bli suomes suuri Ysiä Wllofi.
W. l58c». Nslttt Gref Jacob PontusDelagarble. Kexholman Eanpungin ja ltn»

nan/jawuotla sen lälken Tresenbärln/Tols-bärln/loder/Fickelln/ ltsalin. Hapsalin/
Narwan/ Iwanagarodln/ Jaman/ tupo»
rtan ja Wttmistelnin.

W. 1588. Oli cauhio 3iue<o Suomes.
W. 1594. Gynnyi Gustawus AdolphuS

!6i7.Crum!««tm. 1611. Wotttl Siian Cau.
pnngln Wäualaisild. i6;c>. lciri S«x«n ft.
ton. lözi. W«tll Keiftrin Cuollesans lu«
tzin alla ja Haudattin Stockholmis. 16^4.W. ,597 Oli Nufa Eota s. Carl. y.
aicana. 1593. Vli EotaStcmgebroos. 1599.Anbot hän wanda Suomen Adellft Sur»
m»ta/jotca bändi wastan ltzens asetit. 1607.Clllunattinhän/jaCuolliSii.

W. löoi.vli Suomes fturl halla wuosi.W.i6oz, ti/cu< ?Rulto Suomen Maasa.W. lbiz. Ilmannul Sunrt Pyrstö lähtl



li>

Talwasa. Samalla »uo»ell« alcel Keysai
Saran Sodan.

W. i6u. Pimeni Aurtngo coconans.
W. i6«. Synnyt Carl Gustaff. H«

ilruunatlw Upsalas.
W. ,655. Ulcol Puolan Sodan/,657

Juntin Sodan/ 1658. Hallandertä «ast«<
l66c>. Cnoll Göthebortc!. jona wuona myil
Gowtudo lehti»KöpenhamtuaS/Ruotzll, j<
Danmarltn wältllä.

1616. Synnyt DrotnlngChrlstlna. l6;«
Cruunattin 1689. Cuoli Romtsa.

,644. 01lSota Maallo jaMerelläDan
marktn cantza.

1645. Tehtlll Sowtnbo Brömsebroos.'
,648. Tehttn sowi»o«Kels«rinlantza bj

! naburgts.
1649. Oltt callit calo wllodet Snomes.
1654. Lrunatttn HeowlgEleonora Sto«l

holmts.
M 1655. Synnyt Cunlngas Carl il. Sto«l

holmts/14. Novemb.
1671. Oltt Watdacutma», »astan. 167,

Crunattln Upsalas. 1676. WotttiDanma,
linHalmsiadin alla. Samalla wuodellac
lt suuri Werenwnodalns lnnl><» tylönä/ jos
Danmarttn Wäft Mahan lyötln/poisott!
iin heidän Artolleritns vlonueberls ja p<

° leuit landz Cronan. 1680. Wthtttln Dr»,
ning Mrican Eleonoran nukut HE>
roft. 1697,5. Aprtl. Halieatttn saman
wuona/ 24. Nowemb.

»656.blt Wöuälätnen ltjckill«/jost»ltpl
> to Suomalaisin / WänäläM sitä enäml

,656. Synnyt Drotning Mrtca Eleonoi
Köpenhanllnas. Crunnattln Stockholm!
i6Bo.nncku! HErrast.i69Z. 26. Julli. H«i
»attin Samana Wuonna / iz. Nowemb.

,657'F'1l Rutto RnotztS / Suomes/!
gae/Narn»<,e/ Wlhnrls Wtrols.



1664. Näkyi ktrkos Pyrsts Tähtl.
i67s.Tyrannlstrais se Julma hengi Sa«

than/leniä lapsia jamutamlta tjältsiä S«ck<
holusss. Ntjn että monoa heistä rangaisttn/
«oldettin/ja Päiwlloa pois oletti».

l67B.PtahanlöiGrefKöningzmarck 700»
Daumartin mäestä/ ja Fangtci otti heistä
zooo, landt Rugenlsä.

1679. Tehtlu Rauh» Keisarin jamuuta,
niitten Saran Förstciu ja Hallanotn/ uyu
myös Daumarkin cantza.

1680. Näyt suur Pyrstötähti Joulu» e.
tlllä lännesö.

lözi. Synnyt Princestlnna Heowlg So»
phla/ 26. lunit. Wchlttlu. 1698. Priue
Fredrlkin «ntza Halstenist.

1682.Synnyt «eldsn armollinen Cnulngas
CARI «. 17. lun«. Stockholmls / Eruu/
natlln 14. Decemb. 1697.25. luNt. l?oo.
Istui Wiiktnens Seelandtn/ ja waabet Dan.
marsin Euntngan rauhaan. Somana tvuouc.
10. Novemb.lhmelllsen wotton cautta Wö..
«äläisten ylitz?/ pelasti Narwan Caupungin.
1701. y. luitl. Samots Duuan Wirrou y»
lttze Ryan tylonä Nätineus/ ja»oltti Puo»
lau Sotajoncon.

1682. Palot Rauman Canpungl/Kirc»»/
Raostuan j« Schonlun cantza.

i6Bi. Synnyt Printz Gustaff. 1684.5vN»
»Vi Prtntz Uirieus / molemmat HERrasa
«xcuit 1684.

1685. Synnyi Printz Fllbctjcus/ joca
Malla wuodella HErraft nuckui.

1685. b« Ruotzls callis Wwsi/ ylön»
>«lblsest cuiwudtst.

1686.blt snm Calan stallsTalwclln C«.
Mrrasa/nyn etts yhdestä luomasta st«lt»m 1000. Tynnyriä lahnoja.

, :68ö. WyeCatzotttnSuomalcfnen M.
M/ «öhenimäs lorm«lis.

ZölS



,685/ja!«z6. Ylitze tOtzoltitt UuMl,
ll» orningl Stockholmis.

1688. iz.lauuarii/ Synnyt Princchinna»
Ulrtn, Eleonora/ Slockholmis.

169;. 26. Febr. Pioettin yllyt «co Viuo.
tz!n Waloacu.iuan Solen lubel/ft on/ rie.
mulinen lälklmutsiosijlä/ että lamana pii.!
wänä ftmasa cuusa/ «nn«n ioc>.
Gtetses w«pa< cocouxeft Upsalas/ puyoo<
Chrtstilinm oppt/ calltlda Rnetzin Wald«.
lunnan Säibytldä vtttl» / ja h»
mastM» ajasta meldön Rackasa Isänmaasi
hywtn menestynyt on. Silloinmyös is.Cori
ltast oppenut miestä tehttn P. Raamatu»
Doclorlll/ilman muuta suurta solennitetiä)
Cuningal. lahjoja/ enlutosta ja armoja/j
joilla Hänen Cuningaltsen MaijzllnS sama»
rtemn Wuoden cauntftoxex ja yancalckisell
mutstor arwaVattomafi Cunlngal. iemmens!
iulistl/caickia säälyiä»astan. Samana wu»«s
»a Käsikirja noen Kircks «rnlngin jälcke,
ylitze tayottw.

1695. Ylitze catzottln Rnotzalalnen wIG
Kirja/Calktlda Ptspoilda Slockholmis.

,696. ja 1797, bli juuri cowat catown»z
det< eoco Ruoyin Waloacunnasa: Waau el
pinomaisesi Suomesa/Wlrois ja tlngerln,!
maasa / Nyn cltä alnoastans Turun HtW
pacunnafa surliaft nalkin näännyit ja cu»«
itt ylitze» 6:220. Ihmtsts.



l.
Eateckisinus
Wirsixi tehty. .

l. Jumalan Kymmenen
Käfiyä.

ne Kymmenen Kä-
sty owat/Cmn Jumalan
tahdon meiltuowat/lotcHänMoMn cautt'an-
noi/ Ia Oinain

, rcll meil cannoi /Kyrie eleesonlMinä olen sinun HErras hu-
malat/ Mmuit pidä turwanas/ Mi-
nun päällm usco wahwasta/ Mlinua
myös sydämesi racasta/Kyrie eleeson.

?. Sinun HErras lumalas Ni-
!ine/ Pidä aina suuren ihmen/ Älä tur-
han lausu sitä/ Mutt ylift/ rucoile ja
W/Kyrie eleeson.

4. Murst Lepopäiwä pyhittä/ Ett
Orjas mahdais lewätä: iVinun työs
silloin ylönanna / Aa Jumala!! pal-
welus canna/ Ayne eleeson.

5. Isäs ja Altis turmioita/ HeildWos am pydä woitta/ NG Tyss
Maan päällä menesty/ Ia Ikäs si-nulle,pMsty/ Kyrie eleeson.

6. M sinä kctän cuoliax lys/ M-dck/Asell/Wihall ja Työll. HeitA , pois



» Jumala» «

pölsWlha jaYlpeys/ Pidä caickV-
cansza ystäwvs /Kyrie eleeson. >

Ul 7. Awioskäffyn pyhä Side/ C
, nä wahwan aina pidä / Tydy A

«maan Puolisas, Ole puhdas tois
w puheifts/Kyrie eleeson.
«l 8. Sinun Veljes Calu za Rch
2 Olä warast/ eli temma sala/ AlaW
" coscan juonitte!/ Mutt pyd hand«
" nasuositel/K"rie eleeson.
f, 9. M wäH.ä todisiust
3. myss coscan määrin wcmno/ Ra»
s sia aina Totuutta / Walhest sim
j> »ois luowuta/Kyrie eleeson.

. l I°. Älä sinun Lähimmäises H«
!! liettä/ Eli Emändätpydä himoita,Ä
'« tä hänen ombi omans/ H!ksn sm
« tulcs huomas / Kyrie eleeson.

n. Suo Unen caicki ne hm
1 Cuin sinä mnos itzelles pydät/ Se

, HENranKNy jaLaki/Johon)
meitwahwast waati/Kyrie eleest

'' , Ia Gom nijden jälken käyttämö
Pyhä Hengi meit auttacon/lan,
ma sijhen lamatcon!Kyrie eleeson,

~M E culn tahto Chrisst olla /S
ytimen cansia myös cuolla/ >y

mn tule Käffyt tietä/ lotc m m
coscan wittä: Ne Jumalan Sm
kirjsittttin/ Sinam Wuorel waft
otettin/ Sen hurscan Vlosixen caul!



l. MuistäKästyn aina pitä/ Opi
myös seuraman nntä/Sano itzeHEr-,
ra Jumal/ Cuin Lain cans ei cuwa-
e!: Pidä minua Jumalasedesi/ IauscopWen Sydämesi/Wmaitlu-
malit myös wältä.

;. Minun Nimen cunmas pidä/
Mi ja ylistä sitä: Jos sen lausutcoscan turhan/heitän päälles Wi«
han julman. Sitä myösLakin sinuldpydiisi/ Etts Lepopäiwän pidäisit/
latsilläspyhitäisit.

4. Wanhemmild älä Cunniat kiellä/
Nun cauwan ja hywin saat elä. N!smyösLähimmaistäs tapa. OKHuoru-
dest aina wapa. Olä warasi/älä wä- !
rin todist: Älä Lähimmäises Huonetomisi/ Eli mitä on hänen omans.

5-NämätHEßranKästytowat/ j
Jotc Jumalan tahdon meill tuowat:
Älä nijt wiha eli potki/Sil ett nijs on
cauNlsOppi. UftollColmensimmälsttäytttän /Rackaudell / jälkimäisetpää-
tetän/ Cost JumalHsnqens lama.

6. Näitä pitä jaSydämmeen pai-
u/ Sfthen apu meille laina! Autnyös ett me Wms tegois/ Ia caikis
Mist menois/Täsä surkeudesnyne-
älsim/Ett wijmeinTaiwasen wiedäi-,
>ln /Chrisiuxen Poicas cautta!

>.AENra Jumal asuwa Taiwaas/
Tahtons tiettäwäx sanoi/

Meil



Jumalan»
l< MilcumMaan pää! eläm wMas,
,! IaKymmenen Kästyä andoi. l
"

2. Sansi: Äiä pidä mutt t
h' lit/ M apuu kerjä heildä/ Äimä o> «

n len sinun ainoa lumalas/Tygöntw h
n wa/racast/minua pelkä.
« 3. M laus turhan lumalas M

me/ M sill sadattel/wzärin
1, Sitä auxhuuda/ kijtä/pidä ihmen/ll

tahtonet wälttä.
l 4. Muista pyhittä Lepopäiwäs/
? lumalallPalwelus edes Hz».

nen Sanans cuule/ Kircos käywöz» l
Muut ascaret täs ylsn anna. >

, , 5. Wanhembitas Cunnias pidilV
j nptä/Nftn nautit sm l
, M pitkä/Menestyt myös hywin M
' 6.Läl)immäistäs älä tapa/Hläck r,

ha/sorra/alaspaina/ Näisthänd m d
sian ole wapa/HKndracast/holhe K

, l aut aina. s^
7. Carta huorut ja riettait tapei

Nlla ole haureuden hallus / Raca! m
Puolisotas Awio/Ole puhdas/A tc
Hels/Töis/Ha!uis<

> V B.M warast/pctä/-wiettel/ryi p,
wä: Eri toisen omasi tnyni> Wao n
wirastas wacuul pyydä/ Cuinsst I
saatsHmsitt tydy. !?

9.AlämäärintodistLDmmäistO Ä
smn/Älä walhettel/panettel/häwäii te
Kotuut/oikiut/pydä racastä/Läh!!i 3l

' mäistssäs am puhu hywäst.
..

10.?!



ViMmenen Kassy.
pyydä Lähimmäises Huo-

net/Hänen Maatans/ Mandemns/
Saamans: Älä seiso perän wieckall
luonell / Salli ne hänen 01l omas
huomas. . , ,

n.Hänen Emändätäns älä hmio/
Hänen Peryettäns/Carjans tosin/
Alä suo heitä tygss kimmot / Suo
caick hänell/min itze soisit.

,!. Namät Kästyt annoi itz Ju-
mal/Ia >We meidän nijt täyttä. O

Apus ja Armos suomal/ An
meidän nijs ain elom täyttä!

u. Uscon Tunnustus.
4'

i.ME ustom yhden Jumalan pääl/
"loca on laupias Isä/ Cuin suu-

rel woimal ja wäe!/ Meil lahjoi an-
da ja lisä: Hän on Taiwan jaMaan
luonut/ Caick hywät myosMailman
suonut: Hän meist murhen aina pi-
tä/ En me mahda epäillä MH; Hänmeitä tahto rawita / Ia myös caickij
tarita / Mitä me mahdam tarwita. -

2. Me uscom lEsuxen ChristuxenM/ JumalanPojan meidän HEr-
ram/ loca on WoimaLa ja Tvöll/!
Mns cans yhden wertainen: Han sil>MsPyhästHengest/ Syndyi myös
Manast Neitzest:Ristin päälle cuole-
Nous Ms oma! woimal/Istu Isäns,

tahto tulla Duonuol.



l. ?. Me uscomPyhän Hengen MMden pyhän Seuracunnan/loiMu Saarnalla ja Castel/ Cootan mo <

> daWTaacunda. losa caick sytmit W
netan myös Lain

n candesi. Nijn me wijmein ylösnow
y sem; Saam myös nähdä toinen toi«
« sem/ Sitt ijancaickisen Elämän/ P.>l tä Christityt perimän/ Ia nijn a>na
"ilos pysymän/Amen.
; l.WE uscom phden Jumalan pW^
«

"' Isän Calckiwaldian/ Taiwan!
j jaMaan luojan/Ia myöscaickein ch'

,
' rywäistein ja näkymättömäin tekiän.

2. Ia chden HErran päälle/JS
, suxen Christuxen/ Jumalan ninocO,sen Pojan / Ennen caickij aicoi Isösiä syndynen / Jumalan Jumalasi»Valkeuden walkeudest/ Totisen lu>

malan totisesta Jumalasta/ Syndy
i, nen ei tehdyn/ Isän cansza yhdes
? lemises / longa cautta caicri tehdyt
R owat° Zoca meidän Ihmisten tähden»i>!> Ia meidän Autuudem tähden/ Alas,

astui Taiwaast. Ia otti miehuden Py/
, MHengen cautta/Neitzestä Maw

ast/Ia tulilhmisexi. Meidän myös
edestam/ Ristinnaulittin / PontiusPilatuxen alla/cuoletettin jayaudaft
Än. Alasasiui Helwettijn/ Colmaw
denaPäiwän ylösnousi/Kirjoitusten
Wen« Is ylösastui Taiwasen. M



Ustsn Tynnusil». »

Kädell. lafieldättA
wa taas on suurell Cunniall/ Dub?

'wan eläwit ja cuolleit. lonZ
Hjaldacunnal ei loppu ole.

;. IaPyhän Hengenpäälle/
ran wirwottajan/ loca uloMy Isä-
stä ja Pojasta. Jota ynnä Isän ja
Pojan cans/ Palwellanja cumarre-
tan/Ia aina cunnioitetan/locaPro-
phetain cautta myös puhunut on. Ia
yhdm pyhän yhteisen/Ia Apostoli-
!stn Seuracunnan. Me tunnustam
phden Casten syndein andexi saami-
M Ia odotam cuolluitten ylssnouo
Mistä. Ia tulewmsen mallman e-
llälM/ Amen.

6.
sinua me kijtämme/ Si-

HErra me tunnustamme,
l. Sinua ijancaickista Isää/Em-

moitta caicki Mailma.
3. Sinua caicki Engelit/ Taiwat

ja caickinaiftt wallat.
4. Sinua kijttäwät Cherubim ja

Serapyim/sanoden ilman lackamat:
5. PyhH/POH/Pyhä/HErm

Jumala Zebaoty.
6. Täydet owatTaiwat että Maa/Sinun Herraudes Cunniat.
7. Smm ktjttäpi pyhä Aposiolit-

tm loucko. >
8. Sinua myös kqttäwät/Umcki

Grochttat.
A4 9.Nqn



3 Uscon TnnnufiUF.
'

9.Nijn tnysskirckatMartyrit/Ki<t
äwät sinua wahwalla Todisteella

,1 ->. Se Pyhä Seuracunda ymbi
.' Mailman / Tunnusta sinuaM
, ylönpaldisesa Wallasa.
« !1. Ia sinun Cunnialisia / Totift
» ja ainocaista Poims.

Nijn myös Lohduttajat PH° Henge.
, 13.Sinä Christe cuman CuninZas
l ,4., Sinä olet Isän ijancaickm
' Mca

15. Ett sinä wieroinnut Neitze»
> Cohtu Miehutta ottaifts/ Wapah-
, taxes Ihmisten sikiöit.
, i6.SinäylitzewoititCuolema/H
, Omaisit Taiwan mikille uscowaiD,

i?. Sinä istut JumalanMM
Sinun, Isäs Cunmas.

18. Smä myös ustotan tulswM
Mhdm Duomarixi.

19. Nijn me sijsrucsilemma sinual
! Ettäs Palwelioitas autaisit/lotcai
! wllNa Werelläs olet lunastanut.

-;o. Iaanna heille tjancaickinen K
lo / Sinun Pyhäis cansza.

21. O HERra wapahda sinun
> Cansas/lasiuna sinunpericundas.

2.2...2.. Hallitze myös aina heitä /Jo'ylös corota qancaickistst.
?. locapäiwä me kntäwme smuoik<la cunnisimm sinunV?imes HancW

ntjn tzancaickisthm^
24. Ww



Uston Tnnnnstvs. y
mettä HERra tänä-

päiwän caikista SynnePä.
>5. Armada meidän päällem HEr-

ia/ Ia ole meille laupias.
;6. Sinun laupiudes olcon meidän

Mem HERra /Ntjncuin me sinun
pMes toiwom.

!?. Sinuun HErra me
me/ M anna meitä ikänäns häpiän
alla tulla.

?.

sinua kijtäm/
"SinuaHErra cunnias pidäm/

Smullijancaickinenlsä/
> 2. Caick Mailma cunniat list.

Engelit ja Taiwan woimat/
;. Sinull ktjtoxen aina tuowat.

Smust Cherubim ja Seraphim/
4. Lackamat huutamat ynnä näin:

Pyhä on Jumala/Pyhä onlumaw
5. Pyhä HERra Zebaoth.Cuin meille caicki hywä tuot.
6. Täydet öwat Taiwat jaMaa/

Sinun Herraudes cunniat.
7. Sinua Apostolit Wäwät/VitH ProplMt tehdä pyytäwät.

«.Ei Martyrein jouckosinuaunhota/Mutt alat sinua cunnioitta.
9. SinuaChristicundaCoco Maacunda myös julista/

„

". Mxi Caickiwaldiaz/W Poicas Mailman Hatdiax/
A 5 tl.Py^



l« Ustsn Tnnnnsttts.
e'' 11.PyhäHmgeLohduttqjax,
'i Ia hywyteen totuttajax.

« 13. Ihmisen lunastuxen tähden /

r Ett wieroin cchtua Neitzen.
« 14. Sinä Cuoleman alas painoit/
! Taiwat uscollisil teit awoi.
! ,5. Sinä istut Isän oikial/
,s Suurell Woimall ja Cunniall.
l 16. Sinä uscotan myös tulemani
> Caick Ihmiset duomitzeman.
'

17. Me rucoilem Cansaas auta /
> longas lunastit Weres cautta.

18. Taiwan Cunnial meit pueta/
, Pyhäis jouckon anna luetta.
> i9.WapahdaHEmaSeuracudai

Siuna hywäsi Pericundas.Hallitze heit M ollesans/
Corgotheit Taiwasen tullesans!

locapäiwä me sinuakijtäml
Sinun Nimes alat ylistäm.

«.Symsi meit tänäpäiwän wachl!
SitäHERra me sinuld anelem.

!?. Tee laupius canszam lumalo
,' Brmollas puolem cumarra.

24. Tulcon päällem pyhä Armo!
' Synä olem me aina tmwos.

; s.Vinu päälles HErra me luota»
'. Älä häpiät päällem tuota/ Amen.

8< ,
cuin tahw autuas olla/Ht

Uscons/Zi st m



Uswtt TlMttnstns. tl
ltWtmda tulla/ losei Jumal anna
tundons. Isä jaPoica tuta pyydä/
M myös unhot Henge Pyhä: Nä-!Mcolm on vxi Jumal.

!. Minä sils uscon Isän pääl/Ia
hines ripun kifni. Hän on suur woi-
lmallja wäell/ Hänel on caickiwaldi-
an Nimi: Taiwan jaMaan on hänjuonut/Caikille tarpet myös suonut:
lOhänmeitylonanna.

;, Minä myös uston lEsuxen pääl/
CumonChristuslsänVoica. Hän
vmbi meidän HErram tää!/ VM-
wäkyllä jawowa. Hän sitt sikis Py-
MHmgest/ Syndyi,Mariasi puh-
tast Neitzest: Jumal jaMies nyt ombi.

4. Kärsei sittcatkeran Ptznan/Ri-stin pääl cuoletettin/PandinHautan
caunin sian/Sield' alas astui Helwet-tin. Tällmuotopäästi meit cuolemast,
Mcadotuxen tulemasi: Nam Pim
M woimays cadot.

5. Nous Mms colmannell Päi-M/ Cuolluist omal! Wäell. AstuiA Taiwasen ylhäll/ Istu Isäns oi-
'ialKädel. Meld ustotan hän tule-van/Gäwät ja cuollet duomitzeman:3cn Woiman sai hän JOd.

6. Minä myös uscon HengenpM/>
Kiriä nimittä pyhär. Hän I-'N/Pojast ulos käy/YKdexLnhdut-

M hywäx: Hän sanall Pacanat-A 6 ' oco.'



! cocopi/laWeuracundaholhopi/Cuiii
i' en nijden pyhäin loucko.

?. Siinä sit anderannetan/Syw
, nit ja wäärät Teot / Ruumit Hau^
' doist vlösnostetan/ Ia saamat toW!

menot. Nyn ijancaickisen Elämään,
Pitä hurscat heitäns wetämän/TG
wahan Waldacundan.

8. Tämä on nyt minun Ufton/ Sen
tunnustan tiedos wahwas / Jumal
hänen perusiuxens on /Sill se on hj<
nen lahians. Ett minä täs Uscos H
syisin/ Ia Jumalan perän kysyisin.
Auta minua Pyhä Hengi!

9-
W. c. N. i°.

3.ME uscom pääl yhden lumalm
Caickiwaldian/ Caickin

Luojan/Taiwan/Maan/Nijscaick
Zlswaisten / Näkymättsmäin / näh
wäisten/ Cuin luodut holho/ hallitze»Wi!ejt racasia jarawitze.

2. Me uscom pääl yhden HErran»
i lEftxen JumalanPojan/JM W

QUÄiftst ftndynen / OnZumalasiD
mala totinen / Isäns cans yri «lendl»

, long caut caick luodut tehdyt owat.
meidän Ihmisten tälMl

meldän Autuudem tähden/Tö
.< astui Taiwasia/ Ott Miehude^

'l, Neitzest Mariasta / Pyhän H?tGwäel sikisi/ Tuli täydex Ihmiseri.
4> Jumal jaMies U Ehrffius o»

V> Cm
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ristinnaulit on/Cuoli
! Pilatuxen wallan all/ Maxoi Syn-
dim sill Cuolemall / Wapahti meit
Pirun mallasi / Cadotuxest / cuole-
man cuopast.

5. Hän coht cuoltuanshaudattin/ j
Nijn astui alas Helwettijn/ Helwe-
tin wallan hajotti / Pirun woiman,
pois cadotti/ Ettei meit »vahingoita
saa/ Cuin olemChrisiuxen omat.

6. Cuolluist nous colmanden päi- -

wän/PyhänKirjoituxen perän. Sittsuuren woiton cunnian cans/ Häny-
lssastui Taiwasen/ Isän oikiall
Mdell/Wallitze cmck omall wäell.

7. lällens tulema duomitzeman/Suuren Cunnian cans jaWoiman/
Caickia/cuolluit ett eläwitH/ Uscotto-
mat Pijnaan heittä/ Meit uscowaisitygöns otta/Ilon ihanan meil tuotta.

8. Me uscom pMHengen Pyhän/
-bEßran wirwottajanlumalan/ I-
W Pojast uloskäywän. Ynn yhdes
cumoitettawa/HänpuhuiProphetain
mutta: Meit JumalanLapsix autta.,

9. Me uscom Mailmas olewa.i.
Men pyhän Seuracunnan/ Cuin
onusiowalstcn joucko/Sanall Sa-,,!
cramentei! cocttu/SqnCbristus pää
on ja palwcllan/long läsemx mei->l
tm tunnustam.

10. Uscom Synnit andex Armosi/, ?
Jumal anda Poicans ansiosi. long,-,



Aucons.
werell olem pyhän Nl«
meens castetut: NäinLapsix tulemlu-
malall/Se tapahtu Uscoll ainoals.

11. Uscom ja odotam wiszisi/ Cuol«-
lllitten ylösnousemisesi/Wrjmeis päi"
wän tapahtuman; Meit ijäisen Elä-
määnkäywän/Iloon jariemuun lacka-
mat/long Jumalmeill suo loppumat!

II!. HCNmn Rucous.
10,

i.KSä meidän ylhäl Taiwas / Me
cuin olem waiwas/ Tu-

lemina sinulda rucoileman/ Ia caicki
tarpeit aneleman. Cuule HERRAmeidän Rucouxem/ Ota myös wa«
sian huocauxem!

2. Ann aina Nimes pyhitettä/Ia
Sanas puhtast opetetta. Aut että
mewärät opetuxet/ Wältäisim/ ja
myös erhetyxet/Sinun opisas pyftk
sim / Sinusi myös hywin puhmsim.

z. Lähesiykön Waldacundas/ Enä-
tyx tulcon Seuracundas/ Ann mon«
da siihen täällä tull / Ia sitte ijan-
caickisesi 011. Pyhä Hengi meit
jelcon/IaPirun wallast warjelcon!

4. Sun tahtos olcon nijnMaasa/
Cuin se tapahtu Taiwasa. Wt että

. me sinua cuulisim / Ia tustis nöyrät
'olisim/Mitä meis on paha sisu/Sen

xi HErra pois rrjsii.
5. An meil iocapäiwäinen Leipä/

»a caikett tarpcll lahjoit meitä/Tee



HLrmn Rncous. »5 >

ikäwäx cuin meillä onTla sinä meil- '
len olet suon. Caikest Rqdast jaSo-
dasta/ O HErra meitä pelasta!

6. Meidän ricoxem ja wicam/Ann
anveri HErra pian/Nqncuinmetah-
dom mielestäm/Unhotta meidän Wi-'
hamiestem/ Heidän nuhtens ja wääry-
dens/Coscas HERra meit nöyrytät.

7. Älä meit johdat kiusauxeen/ Eli
myös synnin horjauxeen/Johon meit
kiusaja wetä/ Cuin tabto meit alat
pettä. Händä wastan seisoo aina/ O
Ist meit woima laina!

8. Caikest pahast ja hädästä/'O
HErra meit aina päästä/ Sekä tääl
terwen ollesam/Ett taudis ja myös
cuollesam/Ota silloin Sielu huomas/
Ann hänen tulla sinun suojas!

9. Näiden päälle cuin me anom/
HErra me nyt Amen sanom/ Ia u-scom wahwasti sen pääl. Ettäs ne
tahdot anda meil/ Sill sinä olet an-
dias / Jumala Caickiwaldias.

11.
I.L-)HERra Jumal armolmen I-

Taiwan/MaanLuoja/ Iamitä ombi.nijsä/KöyhiäLapsias/lau-
piudes cautta/ Cuule ja auta.

:. M sinl<a rucoilem/ Tahdoisit /
Armss anda/ CaikilleCansoil/E
Maan pyri canda/ Silwn pyhä:
m?s pyhittä ja kyttä/Ia cunnioitta.

?. Tulcon myös lähes aina Wal^
zcun,'"



HiLrranlßucoue.
?, dacundas/lameitätalutsinunWw

racundaäs/Hallitze meitä aina PMHengel/ Aja pois Perkel.
4- Engelein joucko Taiwaas nw

les täyttä/ Nijn anna meidän Mae
! sa elom täyttä/ Tustis ja waiwch

aina nöyrän olla/ Ia sinua cuulla.
5. Rawitze HERRA jocapW

Perhees/ Ia meidän Ruumin laina
hänen wechons! Suo meille Rauha,

! stijdat myös pois ota/ Eip auta stta,^
6. Ricoxet suuret cuintulewatW!

dex/ Ne smä HERra anna meiw,
andex/ Ntzncum me meidän waiw
miestem wian/ Unhotam pian.

7. Mailma meitäPiru jamyösb
ham / Monehen waati pchuteen ia
wihaan/ Nyt wastan seiso/Ia myii
olas paina/Woima meil laina!

8. Caikesia sielun ja myös ruumj
waarast/Ia caikest pahasi/HERn,
meitä pelasi/ Ia anna cosca Heng
Ruumist eri / Taiwahas veri!

9. Näitä me sinun Kaffys jM
anom/laAmen caikest Sydämesck

, sanom/ Sill sinun Sanas ombi wch
wa sangen/ Se ombi Amen.

12.
meidän Isäm yllM

tahdotHenM1., meildä/ Smuas aina rucoelda. W
! hitet olcon sinun Nimes ainoasi/ Cun
1.-nioittttu caikild Mlä/ Taiwaselt

meil^,



HErran Ruösns. 17
nieildWään päällä. SinunSanas
<mn meidän cuulla/ 101 l Wmes py-
hittä tienem/Jota paitz ei se meis tai-
datulta/ Se sijhen meitä wiene/ Suo
fttöill tunnusta jasuulla/ Nijn Ni-
lmespylM liene.

2. Isä an Armos Waldacunda
jmeihin tulla/Sitä wastan otta uscol-
,la/Ettijät sijn salsim olla. Sinun
tahtos cuin Taiwas/nijn Maas meis
an olla/Cuin wasias on an pois cuol-
,la/Ia meist perät pois tulla. An meil
jocapäiwäjnenLeipäm/Ruumin tar-
peilmeit lahjoit/Rauhas culuttamyös
aicam/ Rijdat / Sodat pois hajot/
Työm pää! siunauxes käykän/ Was
pingot meist pois wajot.

;. O Isä ricoxem ja welcam andex
an/loil mieles wihoitim aina/ Eng
lacat synnist taine: Nijncuin me myös ,
Mestäm nijden unhotam / Heidännchtens ja jyyns cohtam/lotca ricoit
meit wastan. Älä an kiusauxeen lan-
M/Ettem sinustpois eri. Päästäpä
M ja hädäst sangen/ Näis aina a-»um keri. Näit Cunniaxes sinä meil '
mdel/ SuoTaiwan 110 peri.

I?.«.WGdän Isäm sinua rucoilem/ i
Cuin meit opetti itz lESUS i

Wsi/ Cuule meit/omat Lapses ö- !
em/ Sinä meil olet oikia Isä ainosi/ !

Man armollinen andias/ Woit l
myös



»8 <tzEer«n Rtt«ue.
myys woipa Caickiwaldias/ Saat j«
suutat autta omias/ lujasi/ wa-
ca/wchwa sanoisas.

z.PylMNimesolcon mna/Srjn
ainos autuax tulla taidam/ Sitä yIM
armos meil laina/ Tsil/puheil/pylM
elä mahdam.Waldacundas lähestul-1
con/Cusarauha/ hurscaus/ ilo on. NA
Maas cuin Taiwas tchtos olcon/Ettl
sinua cuulisim/ Estä oma tahtom.

;. Ann meill jocapäiwäinen
päm/ Cans caickinaiset ruumin
pem. An andex meil meidän welcam,
Cuin me meidän welgollistem annam: >
Kiusauxeen älä meit johdat/ Ettei y«
litz woitais meit Wihamiehem/Ha«-hast ia cuoleman kidast wapcht/ NP
M sinua aina me kijttänem.

,4.
W. c. N. ioy.

H?Acas Taiwalinen Isä/ Nimes
okon/Waldacundas meil

M/ Tahtos tapahtucon. Ann Leipä
' lewos saada/Synnit/Kiusauxet cW

da/PWä pahan pauloist» "

lv. Castesta.
l. AERra Christus tuli lordanill,

tahto täyttämän/Ia ot-
iman Castet Zohanild / Wanhw
autt nyn päättämän/Silloin Caft
;Puhdistus/ Säättm ja wahwistet>

,!'-' on Mmän udistus/ 101 l W



ly> 1
di woimattomax tehtin / Christuxen
Weren cautta.

i.S ijs tiedä jaymmärränyt/ M-
!kä pyhä Caste ombi/ Cuin pois pyh-
lfihaluthäqyt/Ia JumalanLapsix
luopi. Wesi on se/ sano Jumala/EiIcuitengan paljas Wesi/ Sijn on Sa-cans Hengi sala/Cuin riettaudet
pois pese/ Itzep Jumal meit casta.

;. Tutkistelcamme myös melkiäsi/MitäChristuxenCastestapaht. Isthuuti Taiwast selkiäsi / Ett st Maan
päällä cajaht: Tämä on minun racaS
Poican/loca minu mielen tietä/ Han-dä cuuwt eliaican/ Ei hän teit tahdo
wietell/ Seuratcat hänen Oppins.

4. Poica Ruuminö cans seisoi näh-den/ lohannexen tytön Wedes.Kyh-
kyisen muodolla leten / Pyhä Hengi
tuli edes. Sijs uscocam täydelisest/
Costa me Castet pyydäm/ Et sijn on,
mmielisest/Isä/ Poica/ Hengi Py-
)ä/ lotc tahtomat meisä asu.

5. Chrisius oman Oppins cautta/
Wtons anoi meil tietä.KD Cansaaväärydest autta/Ia ustoon heitä we-
a.Andabeitäns ntjncastetta/Ia pyy-ämän Cyristuxe omix.Näimb autuus
neille annetan / Tullan myös luma-an Pojix. Näitä st johdatta mieles.

6. loca näit ei tahdo usco/ Hänynnisäns aina pyjy/Pahuus jacuo-
lman pusto/ HHaen Heltvettin aja ja



20 Ripist eli Synnin pKZstssi.
sysi. ei suingan ulos p,«äz
Oman woimansa cautta. Ei tyo/G
mi/ei yxikänMies/Händä myös tw
da autta/Piru hänen wastan otta.

?.'Weden Silmä täsä näke / Cui«
Ruumin puhtar saatta/Sielunsa»
na kirckax tcke/ Pyhän Hengen ww
man cautta: Tällä sijs terwellW
Wedell / Taudit pois pyhitän S«<
lust/Slll K on stcoitett Werell/ Cui,!
tiucui Christuxen Kyljest. Olcon h
nen suuri Kqtos.
V.Rrplst eli Synnin päastöst,

16.
kästi Sanans saarnattl

- caiken/lam
den pääl lupa armahta/lotc sen wc
stgn ottamat taiten. Sen caut S«
lut wirwotetan / Synnist ja Piru!
kirwotetan/ Saadan jällens luW
lan Armo.

-.Waan Ihminen heicko jaM
Ei sitä uscoa taida. Sill ChrW

> tsisäns ain wchwa/ Mjk Ripistz
' andex anda. Pappi sijs Christun»
, puolesi / Päästä Synnist ja Piru»

juonesi/ Jos se ustoll otetan wastm
3. MltäMaanpWäpWeck

> Se on myös TaiwaspWett. Mit!
M siioin sWetän/Se ylhäl on s«

' dott jaMstett. long Synnit tääla»
!! H' dex annetan / Sen pääl ei TaW

lk. canntta/.Nimbä Christuö itzesM



HErran Ehtolistsi. »i

4. Ota sijs wasian HElftcm Sa-
>-.«/Sekä Ripis että Saarnas. Se
ombi luja ja wchwa/ Mun mielestsangen carwas / Sanaan sinuas
aina totuta/ Se Sielun aina loh-
mua/ Sen edest ktjtMm HEN-
ca/ Amen.

i.KEsus Christus lunastajam/ Ta-
meitä synnist wapahtaman/

Hän nnt cackerall cuolemallwapaht/
cuin olit all.

2. Etten me händä unhotaisi/ Nijn
Msi hän meillen ruaxi/ Oman py-
hän ruumins leiwäsä/ Ia callin we-
rensä Wftnasa.
, ;.Tällä ruall pyytä meitwahwax/Ia caikest pahudest wapax: Usco-
cam lujasti sen lpääl/ Ia niin käy-
käm tälle vsndäll.

4. Setasta saa paljon hywä/Cuinsmusco wahwasti pyytä/Että Mruas ombi hän/ loca cuoli meidänedestäm.
me M Ehtolist pidäm/

meidän Sieluin sill rawitzem/ Hä-nen pijnans päälle muistacam/ lusmalan Sana myös julistacam.
6.M ombi myösEhriftuxen tahto/Etten me nDt yhdestä hajot: Iuo-«n zijs jöcainenWerM Cuinruu-wMMleiwW. ,

7. Culll»



7. Cukin itzensW tutkican?lnijntätä ruoca nautitcan/ loca Ml,l
dotoin siitH-ottg/ Se cadoiuxen Mlens tuotta.

8. Sitä M sinä muistele/Hftn pHHI mitän myss epäile/ Eti Unit on sinull annet andex / SWRuumis on meill pandix.
9- Itze Chrisius sinun syndis W

noi/Ia sintähden sinul näin mami!
Ntjn totta cuin minä elän/Si»
syndis otin päällen.

i«. Sen pääll sinus wahwch
luota/ Hsnm sanastans slä luoW
suotta/ loca synnil rascautettuSs tälle pöydälle tulcon.

i:. loca sen nyt oikein tietä/ O
hän täs suuren Armon löytä / SWZkän tästuscos wahwas/nijn sydösaa olla rauhas.

i!. Istll cuin meitä näin ranchIa Poicans mutta armons taritztl
Kijtos olcon ijancaickisest/ Hän««suuren hywydens edest.

iB.
i.ElittMm HERra lUmalds

Taiwast/ Hsnm myi!
,' Poicans vlistäkäm wahwasi / Io«
> meit Ruumill jaWerelläns ruocki
' Jolla hän meille autuden tuotti»

Kyrje eleeson.
2< HERra sinun Ruumis ja PW

Weres/WahwWcon meit täs D



tzkt-Mtt Ehtolisiss. »z >
W eräs. Olcon myös meidän sie-
luin ewäs/Wijnas japuhtas Leiwäs,

l Kyrje eleeson.
;. Christe O Ruumis edestämme

annoit/ Ia sillä elämän meille can-
noit. Et sinä tainut meillen muufa
anda/Jolla me muisios mahdai-
simme canda/ Kyrje eleeson.

4. Oma sun tahtos HERra sij-
hm waati/ että päälles Isäs »vma
caattm/Sinä sijs cuoletettin/Ms
Isän cansza sowitcttin/ Kyrje eleeson.

5. Nyt tämän hercun cansza mei-
tä wchwist/Vscollja rackaudell mu-
nisi/ Että me sinun päälles uscal,
laisim/ Ia Christiweljem ama raca-
siaisim/Kyrje eleeson.

6. Vlä meild Pyyä HenZes pois
ota/ loca oikian Tien meille osotta/Että rauhas Cbnsticundas/ Wael-
dldstis sinun Waldacundas>Kyr.

ly.
i.ssEhu kielen/muista mielen/Kijt-

tä lEsuxen Hywyt / Taiwasihamast astun alas/Ihmisydes ilman-
dunut. Meihin miellyt/ Tänne tuli/
Mtzen cohdust syndynyt.
. Ilmeikäwi/Ibmet näwyit/O-

pinopctti autudest/ Sittptznattin ia,
'urmattin/ Meidän syndeim edest:'Meitä ett
Cadowxest/ Pirun kädesi.

Ehton ennen/'
Ehts



Ehto atrian asetti/RuuminS ruaxWerens juomax/ Leiwäs/ WiWsowitti: Meillen syötä/ ja myös Mta/ Cuolemans muistox caiketi.
, 4. salaus suuri tämä on juuri/li.

scoll ymmärrettäpä. Leipä ei mw
tu/ Ruumis sijn suotu/ Ynnä M
otettapa: Sala saadan/ Tawal tck
wan/ Ruumis suulla nautWpa.

5. Taito ei tledä/ Tieto ei tähdil,
Vmmärrys ei ymmärrä: RuumisLeiwäs, Weri Wijnas/ CuiWl
suulla nautitan. Sana saatta/ Cb»j
stus täyttä, Usco tietä exymätä.

6. Christus syödän/ ja myös M
dan/G hän senwuox wähene/ Ruu
millLeiwäs/ Werell
conans cummasak ollene/ murus O!
on / caikes cuin on/ CoconansW
sius pychne.

7. Nijn Le paha/ Cuin st hywi,
Leiwäs>Wijuas Suul!«syöpi/ suulla juopi/ Ruumin/Mm
molemmin. Cuolema pahall/ EIÄ
hywäll/ Eri osa on molemmill

8. Paha on wieras catumatW
täs/ Motoin HERran sanoin/ G

-Tieten m
synnis pahoin: Synnix syöpi/

! miox juopi/ Otta cadotuxen anm
9. Syndejäns Catuwa/ S>M

mest surema/ Ojeta elämätäns M
M, toin/ Hywä räs liene/ uscoo tienli

>3Ee«N Nhtolisesi.



Wrran tzlitoUstst.
HZRran omijn asetus sanoin/ HEr-tm ttioleman / pitäin oman /'Sill
hnnisi pääsnens uscoin.
i°.TWe psydäll/ sydämell nsyräll,

Amoikerjawäll astuca.HErran cuö-
emallostetut olemma/TR ustoll nmft
Mittani: Cuin tot nautitzem/ Nijn
MiMm/ Andexi syndimsaawam.

11 Näin laupiasti meit lunasti/
Chrisms Cuolemallans cowall. Tai-
vantaritze/ ruocki/ rawitze/ ruumiw
iverelläns meit omall/ Meihin hän
yhdisty/meillen omistu/Witwottam
neit alinomat.
i2.lEsukijtett/ijätylistett/Nuuwil-

ans meitruockimasi/Wahwistamast/
Mwottamast/Werelläns synnist wi-
ruttamast: Ynnä Isän/ HengenPh-M/Cunnia nyt/cuin alust hamasi.

20.
1.-MsuM cuolo wiatoln / MM

lohdutus am tustis on; Cum
Ws ftä muistelem) Niin riemuun
ytty sydämmem.
/. Sen kirjoituxen cangian/ Cuinmeitä wMhan/ Pois pyW py->äll werMns / Melt welast pMst

UMsellans mllllla/ MM wah-Wa/ catzomme/ Ia HER-i>n makeutt maistamme.
4. Sill hänen Ruumins totisen/



Ia werens uloswuotanen M nautitzem täll pöydällä/ Cuin lupais ftnall pyhällä. v
5. M hercku mwan callis on/Mloppu/wirhe/wiatoin/OnTaiwä MGna sielullem/ Senruocki eloon yäisea

6.Sijs autuaswieras catuwa/StzlEsus ain on asuwa: Cusombi us«eläwä/Sijn lEsus ain on pysywa.
?. Cans tahto pajet pahudest/ I»parat itzens sydämmesi/Cuoll synH

elä Christuxell/ Näin HErran tahtU
noudatell.

8. Waan wieras häjy kelwotm
Ei parane/ on uscotoin: Hän dw
miox hällens nautitze/Cans cadotu<
xen ansaitze.

9.0 lEsu weljenrackahin/ Cuinw
siinpäälle naulittin/Sunhaawas py"
Hät yautocon/Sen sielun joca särjetm

~ 1 o Aut uscon caikest mielestä/Etthy-
Zvydestäs täydestä/ Saam armon/ a>
wun/ autuuden/ Cuin usco/ autuas o»<
Amen. 2,1. W.c.N.40.
i.s> lEsu Leipä Elämän/Cuin W""läsnä olet: Sä catuwMn sp
disen/ Ain tyqö a<pniast tulet/ Mäpyyi
dänhartaill kyneleill/Ett Ehtolisell ff
häll täll / Mä mahdollisest täysin.

2. Sä nijtulltuoreellwihriäll/ Cans
Wedell wirwottawall/ Wie mmuol
waiwaisthetkell täll/MuamwiiM'

! täs ruall/Ett tästä armon attiast/M,>

26 »HClrstn Ehtolistst.
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iHmmjä Sielun jalon
wirwotuxen.

O Chrisie armias/ Suo
«m käyd Wyis AM/ Ia olla
nöyrä'palwMs./ Muld M armoos
kiellä; Mua ustoll/ toiwoll wäliM/'
Käll atrialt pylM wahwista/ Säll
Sielun majax omax. ,

4. Mun mielen wihasi puhdista,
Cans cateus carcot caickians/ Mun
tundoan syndi ahdista/ lot catua
ann mun haikiast/ SH tähten cuo-
litristin päall / Mun säästit waiwald ,
ijDld/ Se on mun uston IHsu.

5. SunarMohos O Jumala/En o-
le mahdollinen/Mätein paljon pahut-
ta/lot waikiast walittanen: Waanu-
sconlEsu catzot päällen
lepyisest/Cost armoi kerjään nöyräsi.

6. Täynn olen synnin hawoja/
Mun kätes terwer tehköön/ MH e-
ryn raucka Mana/ Mua armos wa-
listacon! Mull aiwan heicoll armos
suo/ Cans cadonnLammas cotia tuo/
Ia auta armos tähden.

7- Stjs riennä tygsn Oulhaisen, !

Mull itzes armosi anna/Ett rackau-
des suloisen/Mä rackaas mieles can- !
nan:Sä mull nyt aino lohdutus/Canscuollln tustis wirwotus/ Emb ercansinustcoscan.

B.Wel pydHn nsyrästWmmest/.
Mn lEsu minun tulla/Mt mah

B.z dolli-'



»8 H3rmn Vhtolisist.
dollisestpyödälles/ Ia oikiänwie
olla. Ol' minus ja mun loppun <
Ann' sinus ol': jammlmasi/ Wie »i
mein pyhäis seuraan. ).

mielesi nöyrästä/Ä
kijtoren nyt cannan/Tainr>san armos edesiä/ Cuins sielullen ch

annat: Sijs terwe armas ystäwän/
Mun canssas olet yhdistän/lost w
lan suurell riemull.

2. Sä ylitz sen cuin ymmärrän.
Mun itzelläs nyt ruokit / Sijs sinuzl
mna pysynen/Sätulkis turman tW
tit:Eij puutu muld nyt mitMn/M
lEsu sinus siunatan / SM suur sull'kijtos olcon.

?. Ann minun sinus pysy näin/Ia
palwell uscos wahwas/ Cans pysy
minus edespäin/Suo lESU.pM
lahjas. Cosc tuonen tauti cauhisia/Hällruall silloin wahwista/Suorie>
mull lähden tääldä.

ClMOismimn Summa.
F.F>> Christityt nyt iloitcam/Pitädensydämes/ Ia rohkiasi tuw
lusiacam/Meidän oppim mailmane«
' es< 101 l Jumal itze meit lahjoi/ Ia
uuten cappalen jacoi/Catechismus on
en nimi.

I'.l WB nyt on Mmmäine. n/HEr-



Catechiilnuxe» Gumms. -y

MkHMjälaki/Joita Un meitä pi-
tämän/Ia aina tävttämHn waatt:Ra-
Mlumalat sydämestäs/lanqncuin
itzees/ Lähimmäistäs / Nqn sinä M
lain täytät.

;. Toinen uscoman totutta/Ia on
täynäns oppi hywä/ Se Jumalan
meillosotta/ Isän/ Pojan/Hengen
Pyhän. Uscon cauttameandexsaam/
Syndim/ricoxemja wicam/ Christu-

rcn Mnan woimall.
4. Colmas cappal täsä opis /Tahto

D tvtutta meitä/ Cuing Isäld Tai-
wasta sopis/ Rucoel' ja pyytä näitä/
lotc hänen Nimens tekis pyhäx/ Ia
meille myös tulis hywäx/ Sielun m
ruumin puolesi.

5. Neljäs cappal cutzutan Caster/
Se on hengellinen äiti/Cuin synnytti
lumDnLapsir/ Ia perisynnin pois
pcittä. Mitäsmäsim oletluwan/Pi-dä se wahwan ia lujan/Nijn Jumal
myös lijttons p

6. Wqdes nimttttän Nipix/Se onmyss suloinen oppi/loca synnist on
tullut riwir/ Iacasten lqton pois potki/
Setäsi lohdutuxen canda/ Pcv-
pi synnit andex anda/ Jos hän muu>
toin usco wahwast.

7. HErranEhtolisen tapa/ On M
stä wijmeinen cappal/ Cusa Christusitzensjaca/Meillleiwänjamyss wij-
siw all. SA me hänen yh-

B; Ma.



lcdistetän/ Ia usco meis wchwistetan/
Sielum myös rawitan wahwast.

8. Ettme tain opin mahdaisim/Lu<
jast ja tarcast pitä/ Ia sen ymmärtz
taidaisim/ Sen/jälken myös meitäw
täyttä: Snhen autmeitracas Isä/I»Pyhän Hengen armo lisä/ Nijn me ft
nua alati kqtäm.

il.
Cun. Dawldm psalmit.

24.
Psalm. i.

».MUtuas st min ei käystele/ lu»^
malattomitten retkeil/ Ok syw

nisien teille astele/ Eik istu
kestel / Mutt HErran Laki lueffele»
Yöt/päiwät sitä tutkistele/ Se tck
hänen wijmein hywäx.

5. Hän on cuin istutettu Puu/Im
xewan ojan reunall/ Cuin hedelmäns
aicanans edes tuo / long lehti ei wa«
rise wehmall:Mitä hän teke/ se mene-
sty/Mutt lumalatoin hämmästy/Jo
hajo cmn tuhca tuules.

3. Sill ett ne Jumalattomat/ O
woiseiso duomion edes/ Eiksyndiset
catumattomat/Lsytä hurscasten scas:
HEr:a hurscasten tien tietä/ Mutt Ju-
malattomat-wiettä/ Oma tie cadow
reen. 25.

Psalm. 2.

'.MIr kickus samowat PacNnat/
Cansa on turhas mmos/Wab

30
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Ujä"UuninZat pauhawat/Histäden
chten neuwons/HErraa wastaan ja
Christusta / Jota tulis cuulla wisusta/
Ia Pitä hänen Käskyns.

!. He puhumat näin kästenäns/
Sen pNil myös tekemät walans:Al-
M cucan meist ikänäns/Andaco hei-
dän alans: Poick catcaiscam heidän
Mens/Pääldäm heittMm pois ikens/
Mäm heidän orjans olco.

;. Mutt HERra cuin Taiwaas
pauha/Heidän juonensa näke/ Hän
heitä pilckaa ja nauraa/ Häpiän ala
heit säke. Nqn närkästy wijmein pi-
caisest/ Hiuscu heitä myös wihaisest/
Ia lausu tällä Sanall:

4. Poican minä panin Cuningax,
MitzeSioninwuoren/ Ia sowitin hä-
nell cuuliar/Sekä wachan että nuo-
ren: Käskin hänen tahtoni ilmoitta /

Ia määräsiopist kirwotta/lotchau-
cutellut olit.

5. Sanoin hänell puheen tämän:
Sinä olet minun racas poican/ Mi-
nä synnytin sinun tänäpän / Sinun
cauttaspirun woitan: Minä cuolluift
sinun ylosnostin/Callill weulläs myös
ostin/ Ne cuin cadotetut olit.

6. Pyydä minuld pacanät periä/ Ne
annan minä sinun huomas. Tutkisiel
mailman ääriä/ Ne oloonmyös sinunomas.Rautawitzal heit musma/Cuinsawi astiat puserra/ Sen mallan si-nulle annoin. B 4 ?.Sm«j
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32 Euningas
7. SentHden Herrat Cuningaat,!

Ymmärtäkät nyt näitä/MaanDuo/
maut myös oppicat/ Ia
teimn.HEßraa »alwelcat wapisten/°
Iloitcat hänes maristen/ Se ombi mi- i
nun tahton.

». Poican sijs wastaan ottacat/Ei
! hän sitt teihin suutu. Älkät händcoscan

wihoittaco/ et te tiellähucu:SillZkist hänsytty wihaan/Ranqaise pa-
hat kyll vian/ Autuas hänen Miensrurwa, W.c.N.58.

Mlm. ;.

-.MOiHERra cuinga usiat/ Ml
minua wastan/ Muii wi«

tzoksen nuriat/Ain pytä mua lasta. Hesanomat mun sielustan: JoHEr:'onhänen, unhottan/ Eik ole apuu custan.
2, MuttHEßm sinäheithajMt/

Ia ratki maahan caadat/ Waan mi«mn,'pWi «hennat / Ia cunniaan
mun saatat/ TM huudan HErraaMllM/Hän muleminua mielelläns/
Wuorestans pyhäst aina.

;. Mä rauhas caiken pimiän yön/
luuv ilmmmurhet lepän:
ra minun Mrtian, on,/ En sitten pel'.
käketän/ Ny,n amull warhain nostu<
an/ työhsnmeyeniloisan/ Caik

> annan H<Zrrcm halduun.4,Enpe!kä waickaptjritOs/ MM
l- sata tuhatmiestH: lawerckonscMi . ViriOs; Sill HOraväästz heistä/
-7 ' Gä
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Mwlha miehen cukistat/Lyöt postil-
le jamurennat/ Caick wicckain häjyin
Mbaat.. /

5. Se cuin tääl apu tustifans/Etzl
jahartaast pyytä/Hän HErran wkön
ainoastans/ Sen kyllä hywin loytä.
Hän siunauMs Cansans pää!l/Ain
wuodatta/ eik hylKtääll/Ketään cuin
häneen turwa.

27.
Psalm. 5.

l.f>HEßra Corwas callisi tänn'/
ota waari änestän/ Sill

tygös suuri, Jumalan / Mä Liudan
minun Cuningan.

!. lumaNsuteenbangitzen/ War-
hain ja nöyräsi rucollen/ Oijn toiwos
ettäs awuntuot/Za ajan autuall ar-
mos suot.

;. jumalattomanrueous/Qn sinuA
simri cauhistus/ Sill vybyys ombi tä-
dcsts/Eipahapichrdcläs.

4. Ettkärsi sinä öyckäreidEik muita
pahan-tekiöit. Neduomitzet fH janal->
las/ Waan hywät cruunat armolla^.

5.Cuin petost pytäracasta/iVe wiec-
kat luonet julistat/Ett hänes julAcaicki
maa/Sun» huvscan costosnähdä saa.

6. Cuin murhall werta wuodatta/
Ei taida sinullkelwata/Eik se cuinwä-
jy wihasans/ CuipH ychens lcickais
mlens cans.

7. Ctt nämätwichet wäldäisin/Ia
B 5 tmp,



tunonpuhtan pidäisin/Rucoillen asiuy!
Huonesees/Ettshallitzetmua armoisest.

8. Mua mieles jälkeen johdata/I,
hurscasties mullopeta/Ett irwihaw
mas hämmästyis/ COcaick mull hy
win menestyis.

9. HM sydäncuohu petoxest/Ei pu.
Hu suu myös totudest/Heill kita awoin
hauta on/ Se kieli cutowahingon.

10.0HErra duomitz heidän tiens.
Ett astaitzisit pahudens/Heitsyöräu-
losjuondens cans/Sill pilckawatsu»
kiucuisans.

ii. Mutt nijll suöilo tjäisest/Cuin
puhtaat owat jydämmest/Ia uscowatsun nimes pääll/ HeitwaarastlW,
warjel tääll.

Sen uston myös sun tekemän/^O lEsu hywäwäkewä:Sill hurscait
HErra racastat/Armoll cuin Awell
caunisiat.

Mlnu-6.
l.y/H HEr:a älä wibasas/Rangaise

curjaa; Ala cost hirmua
sudesas/ Minun spndm, monda nuria,
Ole minull armollinen/Warun/olenradollinen/Caick luun on peljästynet.

Mun sielun on hämmästynyt/
WoiHEßra cuinga cauwan? Ach

',''' HErra auta minua nyt/Alda tain sMU klan wmwan. Pelasi sielun jaarmos
D suo: Ei kengäli ktjtost sinull tuo/ Cuin

?»« cuollen mullas maca.

34
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olen wäsynyt/Cuin

mminun murhen mt)stä / Itcustarat-
-snää>idynyt:Kiwuillan yli yötä/Ui-
tan minun wuoteen murbeisan/Ia
ftlen leposiamKyneleillani hartaill.

4. Murhest onmuoton muuttunut/
Caswoin cauNeus lanqen/ Ennen ai-
can wanhendunut/ Sill minua cowin
sangen/Mun wihollisen wainowat/
Armottomasi ahdistamat/ Radollist/
joca culmald.
5. Pahansuowat minust eritkät/SM

HErra itcuni cuule:Paetcat pahoin-
tekiät/ Sill HErra auxcni tule. HEr-
ra cuule rucouxen/Otta wastan ano-
muren/ Eik ikäns minua HM.

6. Caicki minun wihollisen/ Huckm
wat yhtähaawa/He hirmuisesitttän/lahäpiänhäqytsaawat-.Taca-
pwin myös ajetan/Ia ilman aemo
jetan/luur nopiast mysshäwäistän.

29. W. c. N.
«Psalm. l°. ,

1.AERRAmixis kätket sinus/cau-
minust/Wihollisen kiucui-

tes? Mms sinus pbjes käännät/M
ennät/ Auttamahan tarwitts?

Costa julma jumalaloin/wallan
M' on/Täyty köyhän kärsiä/ Sill'
ett' omaas wiatoinda/ loyty monda/
Häwittämän ylpiät.

?. Täst he heitänskerscailewat/ ar«
wailewat/Pybät calckein häjymmäx:

35



Cuning.ts
Pahudejans iloitzewät/duomchäD
HErranpuheet wäärimmäx.

4. Jumalaloin synnin orja/on nijn
co:ja/Ettei tottell yhtMn: Sydän hil,
jyhänes paisu/että lausu: EipäHw

ra lieneckän.
5. Caiken sen cuin eteens otta/M

cohta/Edes käymän estehet': Duomios
pyhät unhottapi/ jalaittapi/ lost' «n
monda pahoitett':

6. Sydämmestns häjy sano/ jamchwanno: Turhat caicki tuscat on-, G
päonni cowa caata/mua saata/Am
hamaan cuolohon.

7. Sadatuxij suu on täynäns/joita
päännäns/ Julmasi ulosoxenda:luo<
ny'/ joillaköyhän taita maahan caata/
Ei händ'tarwir opetta.

8. Salaisestlistu/wäjt)/cuinga hct-jyMyhäncurjunlangetais: Nijncuin
Lejon wartoisansa luolasansa/Cuinga
curckWis saalqn sais.

9. Min hän wieckast pane paulan/
wagan caulaan/ Curisiaxens cummiw
gin: Cosca joutu ansaan köyhä/siwiä/
nöyrä/Maahan caata cuitengin.

10.Näisä caikis liehacoitze/ sano itze:Ei näit'HEßra huomaitze: Unhottacaick'mitän tehnen/ nijncuin ennen/Ei
hän näitä rcmgaise.

ii. Waca Jumal'kätes corgot',
woimas osor/Pidä köyhä muistos ain:
Otix' wihoitta coya sinun? sano siwuu;
Ei hän näitäcatzockan. 12.Tie-
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,!. Tiedän cuiteng'/ ettäs HErra

muistat kerran/ Köyhän tusccm wai-
mnscans/Jolla itzens lohduttapi/ja
andapi/Halduus aina asians.

,;. Cuningani Jumal/ caicki caa«
dat ratki/ Mallan Jumalattoman;
Wäännä määrän Wwarsl/ woima
carsi/Päästä tuscasi mailman.

14. Köyhän huudon wiW cuulet,
awux tulet/Nnncuin ustoin toiwone:
Toiwos täs'caick' wastan otta/sijhen
luotta/ Etts wietmurhesilewoUe.

3 o.
Pftlm. ci2.
Jumala Taiwaasi/Me

kyllä walitta mahdam/ Ett maib
ma on cangia wastaas/ Cuin alatnäh-
dä taidam. Sinun sanas ylöncatzotan/
Totuus myöspois unhotetan/ Walhe
on nyt wallan saanut.

2. Mailmas iwt edes pidetän/Pe-
tos jaihmisien juttu/Totuus myös jo-
caitzeld Hyljätän/Pyhään kirjaan moni
suuttu:Nyt näemme sijs edesäm/Ett
cowat ajat on kädesäm/ loist Chri-
sius sanonut oli.

;. Se oikia Jumalanpalwelus/On
nauror japilcax käätty/ Wallan on
saanut cawalus/ Totuus on walhexwäätty. SijsHErran käffyt täyttä-
käm/ Toinen toisem wiat peittäkäm:
Sill rackaus lain täyttä.

4» Waan ft on toisin muutettu/Pi-
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run petoxill ja juonill/Jumalan sana
vn suudittu/ Walhen jawilpin suomii:
Me olim exywäiset Lambaat/Mykät,
sokiat/ cuuroit/rambat:Sill ettei meill
paimmd ollut.

5. Me sinne tänne juoxelim/ Eipii
meit kengän cainnut. Perkel meit lau-
masi pois cuockeli/Emd me händ wäl-
tä tamnet. Se cuin meit tähän asti
caitzi/ Tiet oikiat johdat paitzi/ Nijn
me sitt erhetyxeen tulim.

6. Viutt kijtet ole IESU Chrisi,
Cuin armahdit meidän päällem/ Ia
kirwotit meit Pirun juonisi/ Saatit
myös oikiall tiellen-.Wielä nytkin mei-
tä auta/Simm pyhän sanas cautta/
Sen cawalanHengen juonisi.

7. Sanas HErra aina wchwista/Ia cunnias itze wasta: Älä meit tykos
pois ahdista/ Ettem sinua mahdais la-

, sta. Corjaköyhä Chusticundas/War-
jel aina Seuracundas/Saat händä
Taiwaan iloon. ?i.

W. c. N. 9°.
Psalm. ,?.

i.MOi HERRA cuinga cauwan/
tuhdot unhotta ?Cuim'

cauwan caswos armaan/ Muldperät
salata? Cuing cauwan yxinäni/Mä
neuwo etzinen? Ia minun mietesäni/l,' Ahdistust kärsinen?

2. Cuing' cÄuwans sallit Jumal'/s.-, Mun wihamiebeni/ luur AM/ mie-
lcll
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Utmmäll/ Am ylpeill ylitzeni? Achi
HERra/ cuule/ catzahd / Cans silmc,:
walaise/ Mä etten nucku
TNd cuoloon Wseen.

';. Älä suo wiha-suopan/ IjHistst
iloita/Ett caasi minun moppaan; Ia
ylpiäst riemuita/ Äl' anna heidän nau-
raa/Mun langemuxestan/Cuin minull
panit paulan/Mua pyysit caatuman.-

4. Mm sielun sijhen luM/ Etts
armon taritzet/ Sä woitmull awun
tuottaaWaickmailmakiucuitze: Se
on mun ilon/riemun/Etts autat mie«
lelläs/ Stjs kyttä sinua sielun/ Iloi-
sell kielellä.

5.Mä HErrall hywäll aina/Tääll
weisaan kijtosta/Cuin iustis turwan
laina/ Cans päästä waroista/Suun
awaa nqn myös kielen/SullHErra
kqtoxeen/Seon mun sydämmellen/
luur riemu suloinen.

W. -<

Malm. 14.
tyhmät kpll kerffawat/

humalat taiten:
Tsil! ja sydämmell kieldäwät/ Ettei
Jumalat ole caiket: Caick Jumalasi

taidosans / Cachiat owat
tois ja Tawoisans / Hi yywää tee
tääl tenään.
tzoi/Ihmisiw Lasten päälle/HM jos
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iocuolis/ cuin Mhdois/ OiMwta
vmmalat täällä/ loca hänen tahtonsWdäis/ Etzis/ ja hänen sanans pi«
.däis/Sen lälkeen tääl mMMis.
'

;. Mut caick pois harhannet o,
wat/ luur Jumalan oikiasi tunnosi/
Hurmellut caick/ kelwvttomat / Ex>>xincukin kimmois/Wasioin luma«
lan mieldä caick äin teit; Cuin hywi
teki/ Ei ollu yhtän heit/ Ei ihmisi
ainoat yhtän.

4. Eikö caick pakoin tekiät tainm,
Merkitä tätä ja ttetä/ lotc minun
wäkeän mäkisesi waino/ Cuin
wän ylös niele? lotc ei ensingän lu>
malaturma/ Eikhändä hädäsansaW
huuda/ Mutt luottamat itzens päälle.

5< Sydän pelgos heill wapisewa ow
Sekä aina että tuscas/HERm hur'.
scaill anda lewon/ On läsnä nijt/cuin
pychwät uscos. Sen köyhän oikimi
neuwon sitt/ Te häijysi hämäisit/ hyl<
jäisit/maan Jumalon hänen turwans.

6. losc Israel sais Sionist/ Luwa<-
tun autuan äwun. Costa HERra
armoisians omisi/ Pois käändä ca>^
tzans fangiun/ Se Cbristuxen eautt
tapahtu/Cuin wapahtajaxon luwab
tu/ Ntzn iloitze Israel riemull.

3;.
Psalm. 15
cuca sinun Majasas,<e Saa alat asu japWIapyhäll

WM
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Morell wajäsäs/Lewon siaetzi jaky-

cuintäill wälttäpi wicaa/Ei
kmengän tee myös lijcaa/Ia totudes
Mirippu.
l.loca ei weljenspanette!/Mutt hil-

aina.Eik ketän wiha ja ca-
dchtel/ Eikpydä alas paina: Eik myös
lumalatoind cuule / Waan pyhäin
jouckoonalat tule/Ia heitä cunias vitH.
;.loca toisell myöswanopi/Hadäs

myös jotakin lupa/ Ia walasans wah-
wan seisopi/ Tahto sanans jällens tu-
ta/ Racasia myös lähimäistäns/Pyy-
tä händ autta hädMns/Woimans
jataitons peräsi.
4.loca ei myös pydä woitta/ Wää-

«yl toisen calu jaraha: Eik lahjoi wi-
attomald ota/Cuin mailmason tapa
paha. Se cuin näm teke ia elä/Sen
HERra majans sitt wM/ Ia siellH
«ahmana pysy. 34.

W. c. N. 218.
Psalm. '6.

».AHERRA st turwan ainoa/
suojel/ euin surkiast polje-

taan/Mun pahan suowildan julmild;
Mä woimas cans bywydes tunnu-
stan/long tähden mä pilcall waiwa«
taan/ Ntjld synnin orjild tuimild.

2. Sen cuitengin kärsin juur
lellän / Sun kDyis tähden hursti
sim/lotc owat mullhartaast rackaat:
Ett esinmkWn wielä sitt/ Muut usco-

MM
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man/toiwoman oppisit/Allristin caic<
ki Cansat.

3. lotc outoilumalit palwelewat,
Paitz sinua muita hywailewät / A

! kyll sen maxawat carwast: En ensin-
°gän minä culjesinn/Eng mielisty G
den uhrihin/ Waan costaconHEH
ra heill Taiwast.

4. Mun paras tawaran HERra
on/Munosan jasuloisinperindön/lost
aina iloita mahdan: Sill arpalangeis
caunimmisa/Mull osa on ilos jaloiw
maja/ Cung' tääld ain ikäwöit tahdon.

5. Gijs HERran hywyttH rqtän
ain/Ett tiettawäx tehnyt on asiantain:
CuinDutuax tulla taidan: Mua mu«nascuun yöllä curittawat/ Sun sanas
mull turman tuottamat/ loill mini
caick ristit woitan.

6. Ach cuingan sitä ain ajattelen/
Ett HErra mua lepyisest suosittele/Jo
ombi hädisä canffan: Hän seiso ain oi»
kiall kädellän/ Eik luowu pois coscantyköän/Täsipychn waiwois wahwan,

7. Sentähden sielun ain iloinen on<
Mun cunnian/kielen ktjttäkön/Händ
HErraa armons edest: Sill pyhäns ei
salli mädätä/Waanandamun muhas
lewätä/ Cans päästä helwetincahlest

8. mull osoitan'Taiwck
seen/Cus ilo on juuritäydellinen/Sun
kircasten Caswois edes: Siel iloisesi
wihdoin riemuitan/ IaHErra hywil

' ktztstän/luurihanasyächdes. ;;,



35-
W. c. N. 24.
Psalm. 19.

~^Almat limoitta Jomalan Kät-
tsgot/Mistä/ Wahwus sa-

no HErran cunnian/Päiwä päiwHll
ylism. Ms yölle tiedon ilmoitta/Erj,
ole kield eick puhetta/ Cus etj heidän
znenscuulu.

:. Caickijn maihin käy heidän nuo-
Ms/ Ia puhens mailman äryn/Au-
Mgoll pani bän majans/ Sen juo-
Mmyös määräns/Cuin ylkä/käy se
cammiostans/ CumSangarkehu juo-
xustans/ Sen suuren Luojans cunniax.

;. Hänkäy lopulda taiwasien/ Iatäyttä juoxunsaina/ Cckickein luotui-
dm ylitzen/ Lämbymäns runsqst lai-
na. HERmn laki täydellinen/Wir-
gotus wahwa sieluillen / Mertaisetsaa wijsax.

4.HErranWyt owatoikiat/Sy-
dämmill ilon tuotta/Silmät kirckaast
walistawat/ Caickein cuin häneen luot-
ta: Ijancaickisesi owat todet/ Ia mei-
dän HERram oikeudet wanhurscat
caicki tyynni.

5. Ne owat culdaa callimmat/Ia
culdaparasi caickein/Ia hunajata ma-
kiammat/Cuin mesi leipä makem/Pal-
welias nqll opetetan/Ia ntjden mut-
ta annetan/ luar aiwan suuripalcka.

6. Cuca ymmärtä erhetM/ Cum
tUle-
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tulemat Mcander? Ricnetcaickisa,
laiset/ Ann armost minull ander: Suoettä ylpeit wälttäisin/Ia wiatoin ain
viisin/ Nuhdetoin pahasi tegost.

7. Kelwatcon minun suun puheet/
OHErra hywä smull/ Suo sydäm
men aiwoituxet/ Caick hywin käydH
minull! Sinä olet lunastajan/Ia ar-
mias aino auttajan/OHErra minun
wahan. ;6.

Ml. !0. .

« HErra smull laupias/ HKrucouxes cuulcon. Hän m
luonostans
tulmn. Jacobin Jumal sinua wcw
jelcon/Cuin sinun Cumngax teki: Hänsinun turwas myös olcon/ loca päio
wä jahetki/ Sen toiwotta caicki nM

t. Taiwast HErra sua auttacon,
Ettei wihamies sua surmais /

Sionijn sua saattacon/ Siell
nä hywäs turwas. Hän ombi HEr-ra Zebaoth/Pysy lujan ja wchwan/Zoca händ wastaan sodan ott / Cohtase lyötin maahan/ Ia sai njjn lopun
Pahan.

?. Sinun uhris päällhäncatzocow
Ia palwelluxes nöyrän: Rucouxeswastaan ottacon/Se on rickaan mN
jaköyhän. Mitäspyydät hän sinul M
dacon / Wahwistacon sinun neuwos.
Onne hywä smull lainatcon/Töists js
caikis menois.! Nijn slft sä hywas w,
wos. 4.M

44 Cuningas
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4. M kerscamme sinun awustas/p«ong Jumal annoi cauttas. SinH

ival)wistat meit neuwostas/Eip muu-
toin mitänautais. Sotaan Jumalan
nimeen lähdem/Ia lipun nostam ylös.
Sill Cuningasiam HERra nähden,
Mtta jawetH tygsns /Ia cuule hä-
nen p^ytons.

5. Maunut/Orhit edes otetan/So-taanmennänkyll wahwast/Ia nrjdm
säälle luotetun / lotceiketän pääM
waiwast. Mutt me HErran auxem
otam/Menesämkäskettyn sotaan/ Hä-
nen päällens/meitäm luotam/Hän ol-
con meidän otam! Hänen me edelläm
tuotam.

6. Ne Jumalattomat langewat/
Oman coirudens tGden: Ia häpiän
cans pakenemat/ Fangix myös pojeS
wiedän: Mutt me min turwam HEr-ran pääll/ Pysvmne cohdallans wch-wan/ Se tapahtukyllHErran wäel/
Cuin lupais meillen rauhan/ OttaMldämpoiswaiwan.

7. Olconkntos nyt Isälle/ Ia lun-
nia Jumalan Pojall/ Olisins Hengell
Pyhälle/ caikell woimall:
nijncuin ollut on alusia/ Nijn loppun
asti olwn. Jumalin suuresi armosta/Apu meiZl aina tuton/ Hän aina myös
mMcuulcon. 37.

Mm.''ssHristus Cu,l?man ktwus sanoi/Cosc



Cosc
Munlumalan/ mix mmun ylönanoit?
Mun Jumalan/ täs sywäs waiwas,
Sun tygös huudan lackamat/ Apua
anonMhädäs/ Eng waickei: öin päi-
win parcumast / Ett wastaetk tulelä?
hes. O aica itämät! Pahain pilcat
mua pijnawat.

-.HErra sinäpyhä cuitengin/rauhas
Israelis asut. Cuin sinua am kijttj
cummingin/ Händ holhomast ett wö
sy.lsäm tygös huudit/ luotit päälles,
Olit heidän aino turwans/HeitDdästäns päästit wHMs/Cuin olitM
rastaan cuorman/ain autitnäit/M
häpiään andan tulla heit.

?.Minä mato en Ihminen lienen/D
misten irwitys jaihm/Häwäist/ pilcat
caick mua tienne/ Päät pudista/nam
tchne: Sylke/pitittäcaick pilckaa/M
nun sydändän suuresi waiwa/ Näin
puhumat minust itz« ilkiät: TurwO
Jumalaan/ apuutoipo/SaamnW
coht/ Joshän JumalanPoica on tott.

4. Cuiteng lumcl turmani M/
Minun toit ulos äitn cohdust/ Min
rinnald minun turms otit/PMs
heitett olin äitincohdrst.Käsis hätä on

' älä ole caucan / Smrtusca/ettei apu
ole custaan/ Sonnit siuret minua ym
bär owat/Mullit lihuvat minua pu-
skemat/Hengeni peräi/ carcawat cuin
Jalopeura.

5. OV
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cuin wesi uloscaattu/ Caick

luunhajal hroinnyhdesi/Kiwusi sydä-
meni sulattu/Cuin medenwcha wal-
kian lickist/Ms cuiwenncuinCruu-
sin muru/ Wäken jawoiman liene/
Muhox pure kipu/ suur suru/ Suun
lakeen tarttu Kielen / Tuscan on suur/
Cuoleman cchus olen juur<

6.Coirild olen ymbärahdisiet/Ke-
sseli juur julmain parwa /Käten / jal-
can läpitz läwistett/Heitit ham mi pääl
Arwan. Minun waatten he heillens
jaoit.Puun pääll olin pingoitettu/ Ett
joca jäsenänihajoit/Kyll caick olis luu-
m luettu:- Ihastuxens näit/ Ht ptjnas
pahas olin näin.

7.H<Hrra mmun wäkewyden ole
läss/Aux mnn/ älä ercan minusta.
Miecast/ coirgin Wst/sieluni pääst/
Wst mua laloyeuran suusta: Ni-
mes weljillen julistan/Kiitän sinua
Seuracunnas. Caick kijttäkät HHr-mylistäin/ Cuin händ pelkät/Oucu-
cunnat Israelin/ Cunnioitcat händhywin mielin.

B.chi hyljän hän radollist waiwaist/M caswons hänest pois käändän.
Cuuldeli hänen huutoans taiwasi/Ai-nahänen auxens riendä/ Suures seu-mcunnas sua kytän/ Maran julklu-
pauxe.Köyhät syowät jarawitä/Cuinsinua etziwät/ sullylistyxen/Täst tuo-
Mam/Joiden si)dän elikauhas qan.

9.Mail-
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9. Mailman äärin muistettacan/MkäännyisitChristuxen tundoon. Händ

pacanat caicr cumartacan/Hän HMCuningaxi pandu on. Rickat/köMhänd palwelcat/ Löydät hänesdenuscoll/Hänen armons awarutt a>
jatelcat / Joit saarnatan suloisell
noll Lasten lapsijn/ Nijn ijäisijnch!
coinasti. 38.

Psalm.!?.l.Mlkä silloin taita puuttu/ Cesl"*Herra tarpeet suopi. Mix mchmahdan Hänemsuuttu/Cost Taiwan
leiwäll mun ruocki. Ia sillä wedell
mua juotta/' Culnsielullelewon tu«t>!
ta/ Se on hänen pyhäHengens.

Oman nimens tähden osotta/Hän
minull oikian laidan/Cusa sieluni
wotta/Ia sanallarawita taidan.Sill
pydän minäolla wahwa/Waickpiru
pyristen pauha/ Sill sinä cansiani olet

?. Slnunwitzas/sekäsauwas/Lw' mas tygs minua tuocon/ Etten mini
exyis cauwas/ Engtulis harhaan lm
t«n. Sinä walmlsiit minull pyödän/
Cusa pyhän sanas löydän / Minun
wainollistan wastaan.

4. Mun pään sinä myös woitß
Pyhän Hengen oljun st
nä minull sowittelit/Etten tulls pirunansaan. Sinun armos minun eIM/
Ia tygös huonees wedättä/ Eusa ei
muän puutu.
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59. W. c.N. ii>6.

Psalm. 24.
I.MAa simr ja awara/Ia caick sen
-'

°

tawarat/ Sen perustus ja äret/
Cans wirtain suuret meret. Ia mitk
maapäälläns canda/ CaickHEßrall
lunnian anda^

:. Hän perusi woimallans/ Maan
Min sanallans / luur sulain mmmpäälle/Ett se sijn tule Mlch ~q pa-
hasi/ ei muut napaa/Oll' täs/ waan
wirtanxlpa.

;. Keng astu Jumala/Sutj wuo-
rescuckulall/Ia seisosiaspyhäs?KenK
ylisiä sua hywäst? Cuc'onjoltarmoK
lainaat?Keng kqttH sinua minne?

4. Se joca sydämmest/On puhdas
pahudest/Eij petä/ ryöws/ murha/Eik
cuuldel oppi turha/ WaantMHEr«
ran töitä/ Am yli päiwij sitä.

5. Nijn siunatt on se mies / luur
wW jocaties/ CansHErrald hur-
scarluett/ SMlEsus meidän puettt
ArmöLans/ wmcka langM/ Heicko-udest usein sanaen,s. Sijs sydän awatcam/HN nffn
myös andacam/ Ain portit awol oUa/
EttlEsussaa sin tulla: SiU siell onhänellmaja/lostei jyndhänd pois aja.

7.,Cuningast cunnian/M hartastMaitcam/Hän woimallmen juuri/Ia
Sangar aiwan suuru Hän Mun suo-
lckpi/ Ia wahwasi warMpi,

C 4'.Ml.
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Psalm. ;<?.

ikäwöitzen aina,
Sydämen sangen halaa.

An armos minull/apus laina/ lonzperän halun perät palaa. Turwatw
mallmullwrwar tule/Häpiän alaeb
ten culje/Ettei wihan suopan sais iloit,

Ei yMn häpiän ala tule/Cmsua olotta/sinuun luotta. Händ sim
kätes ulottune/ Murhest/hädäst M
tuotta. Häpiän saamatpilckajatcM
Cuin am wainowat syytä paitz/ G
nun surulisij palweljoitas.

;. Minull osot/ opeta tiesHEm
Ntjs anna minun pyrki jaelä. Totu.
des minua wie jocakerran / Sinä l
let minun Jumalan wielä/Minun«
pun/ turwan ja ustalluxen/ Odoto
sinua/ am ikäwöitzen/ Keng cadott
cuin sinä autat.

4. Muista HERra ain hywM
pääll / Lackamattoman laupiudes/ O
ne lujan cansias seisomat tääll/ W
saamat armos nautitaxens. Mailm
alusi jopäättän olet/Ett nijtcuinChn
siuxen turwannet/ Sinä autuax tch

«dä tahdot.
«« .. c«

5. Nuorudeni syndMmmsia/V
minull andex aimaisit. Wintt m
wioisi/ siinnist suisia/Ett tykönäsi
ain saisin/Päälleni muisi/ mua arß
nähden/Poicas pyhän täD
long edestämkärsei huikian.

tuningaZ



oikia/ silloinen/ hyws/
Händ auxens huutawit wastan. Jos
chwat horjahta syndijn sywään/Hän
Mens heit ylös nosta / Heilien opeto
ta tahtons pyhän. Heit harjoitta tie-
heens hywaan / Heidän sydändäns
lohdutta lujasi.

7. HERran tiet hywys ja totuus
öwat/ Sill cuin hänen sanans pitä:
Nimes tähden Jumalrucoilen cowan/
Pääsi caick minun syndin siteet/long
pahutt minus palio liene. HErra kä-
stys tiell minua wiene/Sinun pyhän
tahtos jälken '.

8.Ne cuin JumalalapMwst näin:
Saamat ilon autuan Taiwaas. lotchänen päällens uscowat ain/
anneta waiwas/HErracheit holhoja
corjapi/Lijttons lujanheill ilmoittapi/
HcillHengens hywän laina.

9. Silmän HERra tygss nostan
olm/ Smuld ikäwoitzen ain apuu:
Wst pahasi paulasi/cusa kynni olen/
3ong peräs on cuoleman cahu. AchHErra ole mull armollinen! Sill o-
len waiwainen radollinen/Caikild y-
ioncatzottu cowin.

I°. Aut sydändän, murhest ja hä-
W/Ander anna syndin riettaat. Wieminua uloswiholistenkädest/ Joita on
mull mondtuima/ Cuin wihawat mi-
nua ilman syytä: HErra tuscast mi-
nua päästä pyydä! Catzo minun suruistMkiuttan. E 2 il. Suo-
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i sieluan/ auta minua nyi/

Etten häpiään langeis.Päälles HEr-
ra olen uscaldanut / Slnuld apu toi-
won sangen. Warjel/wapahd minua
surust/tuscast. Armos tMen HErra
Hurscas/Ehristicundas cuule jaholhy!

W.c. N. 379.
Ml. 27.

~ AErra on mullwalo/autuus/Mhi
pelkäisin?HErra on mun

hengen wahwuus/Ketä minä wapi<
sen?Cosca riendä wihamies/ Syi>
mään lihaan' jocaties/ Häpiän cans
hänlange maahan / lanyn
pun pahan.

2. Waicka nousis sota suuri/las
mun Sielun pijritäis/ Caikild curild'
kiertäis juuri/ Ett hän raucan kch
täis/Hmbä pelkäis
on HErra turwanan / Joca sana!!
yhdell taita/ Monda tuhatt mahan
taata. .

;. Mä HErra sulda pyydän/O
tän asun Huonesas/Cusa armon auw
<ln löydän, Catzon caunijt caswojas:
Sydämmeni wuodatan/Tygos w
eouresan/ Sill' sä kätket minua ma<,
iaas/Ajall'cowall' corjat wajaas.,

4. Pääni hän myösylös otta/ Ä"
hollisten ylitze/ Jostakiitän händä w
ta/ Sielun weisull'riemuitze: Huutw

1,. icmi cuul'/ Armollmenole mm
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Sielun muistuttapi HErra/Sinull'armoos joca kerran.
5. Ach! munHErran/autuun/a,

pun/Aläpeitäcaswolas,!Suo ett' ty-
ksnäs am asun/MhylMpalweliaas/
Kättäs älä minulda wedä pois/eik ar-
moja/ Mua johdat oikiat tietä/ Ettei
kengän minua wietä.

6. Älä salli wiholliftn/ Täyttä tah-
toons häjyä / Suo sun tygös pidän
itzen/ Sjnust eng' pois Minä
HErranHywyttä/NälHäsaanja au-
tuutta/ Sqhen itzensnielun luotta/
SMätoiwos caicki woitta!

Ml. >B.
». ftEßra cosca surkia huuton/ Ty-

'Vgös tuscas tunZem / Mtä armot-
tomasisilloin/Waiwaiseld muld waic-
kene; Etten jouduis jouckoon sitten/Cuoppaan cauhjaancaatuwittm.

!. Mutta cuule curia,äänen/Co-
stan tygös yuutanen/ Costan Cuoris
päin cans täten / HErra ylös nosta-
nen/ Callist. corwas, corkia puoleen/

cumming tulen.
?. AIH jouckoon julmain Jumal/Wedä waimaist pa-

haa mielelltuimall/ Ahkeroiwat am
M: Spdämmensä myrkyn haikian/Peittämät all sanan makian.

4-Tee tecons/Perät
MO.perästä /Anna. palcta pahan

E 3 m^
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mwons /Eösta coiruuns ledesiä; ckt-
tei huoli HErran tegM/ Käsialoist/neuwoist.

.5. Costa he sijs surut/ waiwat/
Synnis sywas macawat/ Silloin
ilman armot aiwan/Kätes cautta caa«
tuwat/Ricot/M rakenn heitä/ Ett
muut wälttäis wäärij teitä.

6.HErra corkiastkqtett olcon/ Hän
on cuullut ääneni; Awun caikenollO
ulcon/Ollut kilpen / wäkeni; Hämbi
hywyteen mun saatm/ Pahuden pois
caiken caata.

7. Mos/ cuolos HErran psille,
Tosin toiwoo sydämmen/Hän aina«
wun anda täällä / Josta jouten ilob
tzen/Kijtoxen cans annanhänell/ Rie-
mu-Laulull/ weisun äänett.

8. SH HErr'olet turwa omaiZ/
Apu woipa woideltus: Auta/ holtz/siuna laumas/ Caitze caunist permdos!
Hywydelläswirwotwiellä/ Cunnick
corgot sitten siellä.

4;.
Psalm. ?«.

~Is>Hälles minä HErra uscallan,
etten tulis häpistn ala/ En<!

gä myös ijäiseen waiwaan! M
coilen sinua/ »varjele minua/ Arin,
cauttalst Taiwan!

z. Smun laupiat Corwas tän
kännä /Cuule rucouxen/ tygön rienn

, Minull pyhä Henges lähetä /Mn



Mn tcke tuscas tuke/Ann minun wai-
n>an wähetä.

;. Seiso cancan wchwanwahwa
Sangar/ Minull oleLinna luja/ an-
gar> Wihollista piruu wastan/ Cust
cohtaisin / Sotij saisin/ Cuin päällen
pchoin ain haasta.

4. Jumal olet minun wäken/ elon/
Minun turman/ apun/ autuun/ ilon/
Minun Afen/Kilpen/ cans Callion:
czsän ihanan/ cuin autat ijan/ Alda
wainollisten mallan.

5. Mailma minua paljon waiwa/
Walhell wainoll/ coirull aiwall/ Ei
edes tahdo totutt tuoda: Minua war-
jele HErra suojele! Alä an sen pahut
minun seurat.

6.Hengmi HErra haldus annan/
älä minua ylön anna! Poicas py-

hän Pijnan tähden: Siipeä allpää-
stä aut hädästä! Tygos turmaan täy-
den toden.

7. Kijtos Jumalan monin kerraw
Isän/Pojan meidän H.Grran/ loh-
duttajan pyhän Hengen/Cuin Woi-
mallans meit hallitze cans / Sitt Li
meitwahingoitz kengän.

44-
W.c.N. 257.

Psalm. '

i. Ihminen on autuasratk/101larmons näyttä / Htt
nchtens andex anda caick/ Ia wicain

C 4 paljoa
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patjoun peitts/ Ah autuas ioll ci sw
mata/Tääll syndein suurut saastaista,

'

Cost tahdoin peittä syndiän/ EnZtunnustanut ncjtä/Mnwaiwast wai<
wuinwaiwainen/Eng woinut itcuan
pitä:lostruumin tuli culunux/ Ia luw
nicowin muretux/Sir cuin mualu<
mal opett'.,

päiwäll aiwanrascas/losi minun tz>
dyi tunnusteli/Ett olinlstmres tuscas/
Mn että tähdencosten/Pois cului cw
wui nestehcn/ Cuin heinä kesäll cuim.

4. Sentähden jyndin tunnustan/
Sun edesäszQJumal/ Nijt cadm
«aikest mielestän/ TN tmwall tulen
tygös/ Ktts ne mull andex annaisit,

wääryden' pois cannaisit/Cuins
luwannut itz olet.

5. Näin ihmiset caickpyhätkin/Tuet
pytä pitäftlda/ luur oikiall ajall par>
haikin/ Tam äänen andawat cuullgi
Heit ettes julmast hueutais / Etk m
has roittchan pudotais/Waan G
Msitheidama. .

, 6.OHErratuVwanwäkewa/Muakätke mmheistmonist/Ett
dästä/Sull Wtosi weisanZiloist/Sm
lupames tänttäwös/ Mua
lä pitäwss/Ia stlmilläsMa johdat.

?. SW muulMAiin mpssorlM
tw/Ett, mahdaZwerraMa/loit D,
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Mcöwttl Hallilan/ Zos ei tiell tahdo
Ma: Maan cuulcatHErra näyttä-
mä/Mcil tien ja meitä tuottama/ I-
jäistenWaldamnda ns.

8. Wiel pahoill lumalattomil!/ On
witzausta monda/Waan hymyttänsä
hurscchill/ Kyl! HErra rulisast an-
da. Stjs ricmuit-
cat/Wanhurscat wahwast iloitcat,
Suull / spdämmell ia työllä.

45-

i.ylLwos sinä pahaxes pango/
on pahoi paljon. Culn

Heinä pian pois lange/ Nqn hekin
huckuwat waljon: Turma sinuas ain
HERran pM/ Te hywä/asu maa-sa Mll/ Jumal sinun ruocki runsast.

Tydy mitä Jumal pane pWv
Sydämes suomat sinull iaatta.HEr-ran haldun ties heitä Ml/ Hän hy-
win sen kyllä laitta. Sinun oikiudeK
hän ilmi tuo/Odot händ/ett hän sen
sinul suo/ Wacuudes toimeen tuotta.

;. long tääl menesty mieliwalda/
M sinä cadehdi sitä/ Ettes määrin
tee/ wihas malda/ Pahat kyll' cato-
man pitä. Paicastans picasseld puut-
tumat : Hurscat/siwiätmaas asumat,
Riemllns saawat rauhas suuj.es.

4> Hurscast haasta häijy häwittHfHambans kiristä pahoin puna: Miec-mns wetä/loutzens jännittä/ Tappa-
C 5 rens
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Ms köyhä curiaV kestell
Sydänd omaa/loutzi taittu luma-
lan suomaan/ Cmn naura pahNpäi-
wäns tuller.

s.Hllrscastenwäl)Hkestäwämb on/
> Cuin Sangatten ftalis suuri / Cui,
denKäsiwarsi catkewaon/ HERra
hurscait holho juuri / Heidän perin« sdöns pysy sangen/ Hätjyll ajall hä«

. piään ei lange/Runsast rawitan M
kä Wuosin.

6. Julmat/ehk juur jalot/catomat/
, Mldttnnsawupoishajo.Maxamat

he lmnar ottamat/ Hurscas omans
hywin lahjoi. HErran siunatut maan
perij/Hänen kirottuns maasi eri/ lum
juurinens pois juuritetan/

?.Hurscan wajellusHErraldhck
litan/ Muutoin wahingoon
kä. Horjchtahän/ huckuu ei sallita/
HErra händ Kädelläns kätke. Lapsw
desi tulin Wanhennux / nähm

> hurscast Hyljätyr/Eng hänen Lajiens
kerjäwän Leipä.

8. Poicke
mäs/ muista mitä wircas waati. Ei
Jumal ylönanna pyhäns/ Wahwm
warieluxen hänell saatta. Siwiän
sikiät HErrald siunatan/ Pahan M
jat pahasi kirytan/ Oikiutt Jumal
ylöbautta.

<> Oikiuden opir hurscan Kielesi
HEnan Laki am myös Mieles/ O<
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Wn ettei toisäns liwisty/Waick häi-
jy händ wäijymäs istu.Ei JumalM
sin haldun händ/ Coscwäarän Duo-
mion allonpand/HErra händ syyto-
innä pitä.

i°. Kätke HMrran Myt/ händ
odota/Hän ajallans autta sinua il-
meis.Pahoi vois catoman paitz muo-
dota/Näkemänpitä sinun silmäs.Näinsuuren Sangarin waldian/ Ohitz kä-
win/ catois kyll pian / Kysyin? Hip
cufan löytty.

n. Wiatoin ole/oikein sinus käy«
tä/ Rauhan wijmein se sinull saatta.Häijyn elkiset huckuu täyty/ Ynn yh-
ten wijmein caickcaatan. HErmhur-
scait autta hädäst/PWä pahoin te-
kiäin Kädest / Sm he uscalsit hänenpWens. 46.

W. c. Uti tm stora wrede/:c.
Mlm.

i.UCHHERra älä rangais/ Cuin
jyngiä ansaitz/Sun jul-

ms wihasas; Nijn czauwan älä cu-
rit/ Hirmuisudesas juuri/Waän le-
py laupiast.

!. Sun nuoles tundoon pistää/Eip'
enä woine kestä/ Sydämmen waipu
pois; Ei raadosan sill rauha/Waanluisan Sota pauha > Mun woiman
caick catois.
,;. En taida tuot mvss salat/syndinsyngiät alat/ Mllpääni astu-

C 6 >vat;
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wat; Cuincuorma rascasaiwanM!
mun cautt cauhian waiwan/Ain maa-!
han painamat.

4. Mun tundon haawat tuimat,
Ia jyndin monet julmat/luur ilkiäsihaisemat; Ntjn cumartu myös päs
ui/ Cans caick muut jäseneni/ Nijt
muistais taipumat.

5. Caick mun cupeeni cuiwaa/Hai
tusca tuiki tuima/Pois ruumistrck
tius; Märicki runneld olen/Ett kiwusikipiD cuolen/ Täst on mull walitus.

6. Sun edesäs/ O HErra/ Onw
lun jscakenan/Cans huocauxeni. Sy<
dän se l)yppä minus/ Pois puuttu cuö-
lon kiwus/Mn myös mun näkäni.

7. Mun ysiäwän ja weljen/Cans
tuttun caick jotcmuinen/Teit cunniat
minulle/ Ne caick nyt cauwas astuit/
V!un ylpiäsi ylöncatzoit / Eik lohdut
Sanallaan.

8. Muttwihamiehen wieckaat/lotc
lielulleni miecat/ Teroitta pyytämät/
Hewmttäwät vhdisckwät neuwons/ Mun juonillkiertäwät.

9. Mun täyty mykän olla/ Cans
cuuroin/ eikä cuulla/Eif awatsuutam;
Waan turmaan cuiteng sinuun/Ss
HErra cuulet minun/ Ia ajat asiani.

'

ic>. Tott sijhen itzen luotan/Etts
armiast awun tuotat/Ehk heicko hor«
juhdan; Ett cuiteng minua hyljä/stl
pilckajan Msvljm/Suo munain ma-
taman. li.Ln
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11.En walita mä sitä/Ett witzaa

kärsiä pitä/Senkyllä ansaitzin; Sill
tiedän hywin juuri/Ett pahuden on
simt/ 101 l HERran wihoitin.

12. Waan angarasti aiwan/Mull
tuottamat tääll waiwan/ Mun ylpiät
wainoian; Siis HErra apun autu-
as/Äl' ercan minust cauwas/Waan
riennä auttaman.

47.
Psalm. 41.

i.AUtuas autta köyhä waiwaisi/sen puolenkäändä/H«?.-
rahänd armahta Taiwast/Hän hä- ldäs holho händä:HErra händ mar- f
jelewaaras/Kätke/elättH joca haa- «
ras/Maas menesty hywinanda/ Eik
Mi wiholisten walda.

;. Jos hän tule taudin tuscan/ Ia
sattu sairauten/Itz holho händHEr-
ra hurscain / Ia tuotta terwcyteen.
Sanoin: armchd päallen/
"Paran myös minun sielun täällä! Mi-
nä wastaas ricoin rastasi/ An andcx,
walitan waikiast.

;. Pahan suomat minusi näin pu-
hu: Cosca hän mahtane cuolla? Co-
sta hänen nimens hucku? Ei sois ma-
ilmas minua olla. He curkistellen ca-'tzowat/ Minun wicojan he wartioi-
wat/Ett panetellen laittalsit/ lalca-ins ala minua saisit.

4. Mholisin minua wäjywät/Mi-'
nu3
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' null wahingot tehdä pyytäin. Tacaa
l purren he häyhywät/ Puhuin minustz pahoin paitz si)ytä.Coiran parin pää-

tit päänäns/ Minust näin sowitit sa-nans: Caatu hänen täyty tähän tu<
scaan/ Eiknous ylös ijäs coscan^'

5. Mäwän johong uscalsin/ Jotaminä ruokin ratki/ Sen juonet ilkiät
ostaitzin/Ett jalcains alaminua potki:
HERra ole minull laupias/Aut ulos
cuopast cauhiast. Ann endisehen mi«
nun nosta/HM tahdon jällens cosia.

6. Ettäs minull armos osotat/ Sensaan minä tästä tietä. Ettes salli m-
hölisten suotta kerscat/ WäkiwaW
rietä: HERra tiedät minun wiatw
max/ Wahwistat lapsexeF omchvA-
sctat minun cafwos eteen/Ntjn iloon
ijäisehen.

7. lumalalllsraelinHErrall/M
tos ja cunnia olcon/Nyt aina jaM
kermll/Armons edest/cuin on tarjow
Ain köyhtj waiwaWwasian/loit ei
hän ylöncatzo coscan/Waan apuns ain
anda sangen/long meillmyössuocon!
Amen. 48.

W.c.N. 379.
Psalm. 42.

l.?s3lincuin Peura janossansa/
, tuoret himoitze: Nijn
mun Sielun tuscaftnsa/ Jumalat' >«

käwöitze: Ach'. Ach! sinua Jumalan/
, Minun sielun huumain/ Ach! Ach'.coscan
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coscan päsen kermn/ Caswoi catzoma-
han HErran? on ruocan/ juoman/
Zöll' ja päiwäll' tustisan/Cosca pil«
call' wihan juoman/ Sano: cus on
humalan? Sielun silloin wuodatan/
ZMm toiwotan/ Lttän huonees
HLrran hywän/ Saisin weijatlaw
lun pyhän!

;.Mixissuret sielun curja? Mr
nijn olet lewotoin? Pane HErmltpäälle turwa/ Hän wiel nytkin apm
on/Caswons tMndä puolehen/lost
M annan kijtoxen: Haan nyt on?
O HErra hurscas / Sielun suuret
murhees/ tuscas.

4. Tämän tähden muistan HEr»
ran/Maasa cuin onHermonin/kön/ ja Jordanin Wirran / NA '
myös wuoren cuin on sijn': SWcuohu cauhiäst/ Pauha aiwan aw
garast/ Sywyys siellä/ toinen täällä/
Aallot astuit Pääni päälle.

5. Suuri on mun chdistuxen/Wai-wan sywä waikia/ Waan ja olet
wirwotuxen/ Apun hywä Jumala/Armost minull' luwannut / Sijhen
Mun turwannut/losta HErraa väi-wäll' kijtän/Yöllä myösen teen M.

6. Jumal', mixis mun nijn ratki/
Callion/ pois unhodit? Wihamiehmjuknat caicki / Cowin päällen pacotit:
Murha on mun luisan se/Costa sanoit

pilcall'



pilcall'he: Mahdat tyhmHHErraan
luotta/ Cusa on cuin awun tuotta?

7. Mixis suret surkia Sielun?Mi-
ris waiwaat sinuas? Luota HErraan:äyden mielen/Hänwiel autta minua;,
Hän on minun Jumalan/i CaswM
walon autuan/ Anda wielä paistaa
Mlen/ Sijt händ ijätkqtän jällen.

49-Psalm. 4;.
:.y->HENra minua auttele/ SA

JumalattomasiCansast/Ia w
molistst pelastewAin wKckainlhwsten ansasi. «VinHlumal olet minun
wäkewyden/ Mix annat minun olla
nijn surullisen/ Ia wihollisen ain a-
las polte?

2,. An walkeudesja totudes paista/
Cuin johdatta oikiaa tietä/ Ia sinun
pyhäll wuorclles suista/ Tygös ann
minua ainawietää: HErranAltarintygö astelen/ Tygös HERra minua
saatttle! Sinua minä suuresti kiitän.

?. Minun sielun mix olet nqn mur>
hellinen/ Ia saatat mun surullisexcaw
§as/ MiNun luojan on sangen armolli-
nen/Cuin autta minua murhetten an-
sasi:Hänen päällens tahdon itzen luot"
ta/Han tosin minulle awun tuotta/SiL
hän on minun Jumalan ia HERran.

', 4. Olcon Isän ijancaickisesi krjtosi
loca holho jahallitze caicki/plcon Po-
janmyös cunniaain famaslijtoslM

calhel«
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helwetin cukisii ratki: HenZell py-
M lohduttajall/Olcon myös cunnia
joca ajalllKijtosja ylistys/Amen.

s°.
Psalm. 45.

~alN<Oisaan yhdest corkiast Cunin-
wäkewän waldans

woimast/Mhden juurihanan Wirren.
Cuin on minun ajun ajatuxen/ Iakie-
len caunis kirjoituxen/Händylisiäxen
sadoin kerroin: Caunijnsijnä seas Ih-misien lasten/Huules suloiset caickein
kesten/ Sill on sinun siunannut Iu«
mal/Ntjn ijancaickisell woimall.

!.Sangar wyötä mieckas wöylles/
Totudes parhax menesiywös / Itzes
tunnialisest käytä. Ett köyhät oikiu-
den saisit/Ettei'be alas poljetaisi. Oio

kia kätes ihmeitä näyttä. Nuoles, ylön
teräwät owat/ Ett cansat etees lan-
gewat/ HäDn wihollises saawat/
Cmck hajowat phtä haawa.

;. Sinun istulmes/O Jumala/Py-
sy lujan ja jalona/ Ijancaickisihin ai-
coin. Sinun waldacundas
On oikeuden waldicka/ Oikiuc raca-
siat caikin paicoin/Wihaat lumala-
toind meno julmaa/Sentähden sinunlumalas O Jumal/ Sinun woidetl
on ilon sljyll/Mtze sinun osa weljeis.,

4. Cuins cunnia salistas uloskäyt/
Ia jalo corkeudeiäs näyt/Waattcs/
haju hywM tule. Käywät Cuningan

Tyttä-
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Tyttäret cauniullas/ Morsian seiso osi.
kiall kHdelläs/ Sulas callimmas cuK
las. Cuule tytär caunis ja
list corwas ja astaitze / Unhota oma
Cansas/ Isäs myös huone can§a.

5. Saa Uuningas halun cquniutees/
Hän onHErras ihanaisutes. Händ
fan pitä cumartaman., Tytär Tyyri
lahjoinens tuletänn/ Rickaimat can>
ftlst cans tähän/Hänen eteens rucoi-
leman/ Se Cuningan Tytär kyll tai«
ten/ On sisäld coconans caunis caikch
Hän on puetet ylitz caickein/ Caunft
min cullaisin Waattein.

6. Hän waatteis monell mutcall cu-
dotuis/ Medän Cuningan tygs suo-
tuis/ CungNeitzet leicksisaretkäywm
Zotc händ aina noudattamat/ Cm
neill waatteill waatetetut owat/lott
tuodau tygös naurain/Ne myös ilw
jariemun cans/ Sisäll wjchän jm
cohdastans /Mningan awaran Sa<
lijn/ He käymät sinn sisäll taluin:

7. SinunIsädes myös edest/ Si-
nun pitä saaman lapsij todest/lostv
lost ihastu mahdat. Ntjt sinun
miehlx paneman/Pitä ylitz awam
mailman / Näins Jumalan Armon
meill saatat. Nqn suaust sucucunw
han/ Sinun pyhä Nmes muistetan»
Sentähden cansa caick sijtte/ Ain M
ftst sinua kqttä.

B.TämäWirsinytweisattu/Ol
lumo



luinälanPoicaan wermttu/Cusa hän
cutzutanSangar/ Wn mns corkiaxi
CuninZaxi/Sen suuren waldas cun«
M/On ylkä jalo myös sangen. Cu-
hutan hänen Morsiamexens/Seura-
cunda caunistoxens / lost Jumalan
Armon näem cohtaam/Händkytäm/
mieleem tätä johtain.

s'.
Psalm. 46.z.MEidän Linnana on Jumal tcck

"-wast/Meidän kilpemja Otam/
Hänautta meit hädästja waiwast/
Cuin usein päällem cootan/ Meidäti
wihollisem/ on hirmullinen / Neuwois
monis/ pahois juonwEilsytä hänen
wertaans.

2.HändH wastaan omasi woimast/
G tohtin yxikänmennä.Sill Isän
malan suomasi/ Christus sotaan tuli
tänne. HErraZebaoth/häld woiman
pois ott/ SejaloSanMr/ja tWns
angar/Saiwoiton yliUn pirun.

3.Waick coco Mailma wastaan o-
lis/ Ia perät meit cadottatahdois/Eilmtengan edes tulis/Eik matcan saismitä hän aicois: Päämichens/osottacon wäkens/Hän juonensMcha/
pyytä mcit ansaan/ Itzep hän!cuoppan
länget'-'' ~ i!',,
" 4- RalchanKes-mMpitäsuoman/
Waick öwat klueus ja Hullun. SillClMstuson MiMlwoimaUHänonmeit
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meit auttaman tullut/ Jos he mU
pois temmawat/Hengen jatawaraw
Olcon ne heill/ jää cuitengin meill,
Jumalan Waldacunda.

s^.
».«Inna luja on Jumala. Meidänmyös wahwa wuori/Sota-Hw
ra kyll camala/Tuki turwaja mumi.
Wastaan wainoWj/ ja murha mie-
hij/ Cuin surkian summan/ja juuri
julmaan/ Meit wetäwät manhoijs
nuorit.

2. Että meolemitzestäm> Sangen
häijyt ja heicot/ Stjhen sijs Linnaan
turwatcam/lotapijlewät peicot. Ni>
misenlEsus/nijn on myös Chrisiui,
HErraZebaoth/ Cuin synnit pois ott<
long kasis woitto seiso.

z. Pirut ilmas ja Perkelet/ Pan-
gon paxuld cuin saäxe / Kyll lEfusmeitä warjele/Ia paulat pojes sMe.
He ymbär käymät / Cuin Jalopeu-
rat/Aicowat aina/ meit alaspainaa,
Waan HErra heitä estä.

4. Jos Jumala taas sen salli/ M
piru ruumijn tappa. Riisu myös pois
Calut callijt/ Iariistat rickaat nappa.
Ottacan wapaast/ei hän sielua tapa,
Sen Christus osti/ elämään lunasti/
Ci näkemän cuoleman Cuoppa.

6. Cunnia olcon Isälle / loca on
caickein Luoja. Cunnia pyhM M
Me/loca onLunasiaja/ nijn Pyyän
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75cngen/ Cunnia
wamoja suloinen suoja/Hän on myös
Lohduttaja.

53.
i.KUmal on meidän wäkewä apum/

Turwa tosin tustis suuris.Emme
siis pelkäettä Hucum/Ehk mailma cuki-
siuis juuri/Wnick meri pauhais/ Aal-
lot meren sywyteen
wajois/Mäet mullstuisit ylis alais.

!. Cuiteng Jumalan caunis Cau-
pung/Cuin on pyhäin Seuracunda/
Cula Jumalain asuwa on/ Wch--
wan on ikäcundans: Mies omisansasu ain Christus itze/ Vteitautta/ war- i
jele/wartioitze/Keng huckutta /HEr-

ran huoneet?
;. Cuningain wallat cukisiuwat/

Poishuckua pacanat täyty/Maa on
wärisewä jawapisewa/ Cosc Christusäänens näyttä: Hän HErra Zebaoth >
cansiam on/Meill lacobinlumal' tur-
wan on/Cuin caitzeChristicundans.

4. Tulcat catzocat HErran töitä,
Cum hänmaan päällä teke/ Hän sodat
pois soitta/ hajoita/Jouhen jakeihänsacke. Rattaat rickoo/pyssyt polta/Ei
kengän händ woi odotta/Hän sotikä-siwarrell tuimall.

5. Tundecat minua / minun woi-
man/Ett olen HErra/ jaJumal/ Pa-canain seas Cunnian woitan / Juurwchwall wäkewäll woimall. Teidän

' pääl-

69Vawivi« pstlmlt. 6p



70 Cuningss
pMdän wiholiset torjun/ Teista
tei kengän häpiän horjat / Itz sodin
itz Cunnian cannan.

6. HErra se suuri Sodan M>
mies/Itz meidän edestäm soti/Ja-
cobin Jumal wastan wihamWj
Wahwast warjele meit toki./ H
totinen turwa/tuki meill on/luma!
jaMies meidän Weljem on/ Chrisius
jollkiitos olcon!

54>
armollinen minull Jumal/

Sinun suuren hywydes suomall
Synnist minua ulos auta/ Simsuuren laupius cautta. Ia sinun
armosias awarast/ Pese minua w
siani wääräst/ Puhdist/ puhtax «

Synnist/ Pahat tecon minä tunm
Sill Syndin on edestn ain/ Sondi
tein ainoat sua wastaan/ Edesäs tch
paljon paha/ Sinä sanoisas olethll
wahwa/ Cost duomitan nijns woitat,

2. Catzo synnis olen jyndynyt/Aitin
en ftnnis minun sijttänyt/ Syndi<
ftst siemenesi saanut/ Suures synnis
olen maanut.Catzo Jumal totuuttp
lat/wijsaudescuin on salatt/Ilmsiw
nut minul olet. Tutki sitä tiedän todell,
Wala HysopillHErra päällen/ G
puhtax lumi walkiar tulen / Riemua
ilo anna cuullarem/Ett ne Luut D
sit ihastuxen/ lotcas särkenyt olet.

z.Caswos synnistä» pois peitä/V



hat tecon caickpois heitä/ Caikest syn-
W minua puhdist / Sinun Henges
minuun uudist/Puhdas sydän minu-
hun luo/ Sinun Pyhä Henges minull
suol M minuld sitä pois ota/ Aä
minua sinustas eroita. Wahwistmi-
M apus turwall/ Tue minua Hen-
qelläs wapall: Tahdon ties opetta
jmneisill/lötca eisinua tundenet wiel/
Ett he Mnnyisit tygss.

4. Minun terweyden Jumalminua
pW/Weren wioist/ en kieldäni sääsi/
Wanhurscauttas julistaman/Sinun
Wosias ylistämän. .Sill sinult Uhri
ei kelpa/Tai uhriHGrrall ei ole hal-
pa/ Ahdistet ja särjett Sydän/Mur-
hellinen Hengi ja petjän. Tee HEr-
raHwin Sionin cohtan/Nyn rake-
in Sanas woimaan/ Jerusalem se
Caupung suur/ Cusasinull Uhrit kel-
pawat juur/Cuin uhratan Marilles.

55.
M1.51.

iMßmahda päällem Jumala/Si-"nun suuren hnwydes tähden. Iapyhän armos woimalla / Pois pyhi
minun wääryden. Pese minua Syn-
nistä puhtar /Pahuden minä tunnen
aina/ Edesäs synnistä loytän rumax/Sinä snnoisas sangen wahwa.

olin syndinen/Syn-ms Mm minun Mailman toi/ Si-n! HERra M totinen / Salau.
des
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des minut ilmei soit/ Hysoppta minun,
pMen wiscaa/Nijn tulen lumi wck!
nax/ Ann minun cuull meno riemGl
sta/ Nftn MetytLuut tulemat iloisex.

3.Käännä Caswos poissynnistän/
Pahus minustpojes pudista. Puhdas
sydän luo minusen/Oiria hengiminuun
uudista. Alä nunua ylön anna/Alä mi,
nuld Henges pois ahdista. Terwey-
des ilo nunull canna/ Wapa Henzi
minuun wahwism.

4. Sinun tygss pahat wäännii<
sm/ Ia tyhmät tielles wedäisin. Gt
he tygss itzens käännäisit/Ia kijttisi>
nua tiedäisit. O HErra wapahda w
nua/Synnistä ja menost/ wäärD.
Nijn Kielen kqttä sinua/ Sinun
«ikeudes edest.

s.Jos sinä minuld uhria anot/ M
mins nqt sinulle pyydän. Se uhri
cuin sinä tahdot / Onyx murhellinen
sydän. Ole Sionill armollinen/M
sanallas ylös raketan/ Sinun Caw
pungis Jerusalem/Cusa puhdas Vh
ri sinull haetan.

56.
Psalm. 52.

'.MA kerscat wäkewH SanWl
Sinun paljosi pahudestas/Gs

wchingot tekemän olet angar/ W
HERran laupiudesta/Et se jocapix
wH kyll kestä/Cuin sinun juonestaito
estH/ longas käden alla olet.

~».KM



l. Kieleswchingon walhell saatta/
Cuin parta weitzi wrjle. Wäärytt/
pchutt puhu maltta/Totutt ja hywyt
Me/ Cuin cadotust/ cansians tuotta/
Sitäs pyydät puhuu suotta/ Wiec-.Mjawäärällkielell.

;. Jumal sinun coconans cadotta/
Murux muserta muista/Majastas häs
wittä/ hajotta/ Maild myös perät pois
soitta. Ne hurscat' cosca sen näkemät/
Häst Jumalat he pelkäwät/Ia n«M
rawat sinua soimain.

4. Catzo tai ei Jumalaan turwan-
nut/ZMHErranhywyteen/Waan,
on itzens pääll luottanut/Rtssiaans ia '

rickauteens: Pahaa tekemän oli wäke-
wä/ Wahingot caikill kökewä/ Jota "

Jumal ei woi kärsiä.
5. Pysyn minä HERmn huonesW/ Cuin tuore vljy puu caMFn.

Lustan ain JumalanKijtän ett näin teki cangan/Sinun
nimesHErmain odotan/Cuin
lisiaslohdutta/lost iloitzewatheai-na. 57.

Psalm. 58.
te- mykät nijntatki/Ettet

"tepuhu oikiutta? EtktahdoMt cohtutta? Paljon teet pa-
hudest caicki/ Muillen >, »aacunnas ett '
malda/Tekemäst wääiytt/ wäkiwalda.

cohdust/VM pahan elkiset owat/Exvwät er-
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Hetyxencow.an/Io kiucuitzewatäitins
cohdust/Pcha ain ajattelemat tehdä/
Cuin kärme kiuckuwan nähdän.

z. HeowatcuinKyykärme cuuroi,
Cuin rijni lukitze corwans/Ettei cuw

- lis äändä lumojans/loca juurhywäst
taita lumöi / Nijn ei he tottele totut-
ta/Eik ntjt cuin oikein opetta.

4< Särje HErra heidän suuhuni
hambat/Heidän häijyt neuwonsha«
jot/Ia pahat juonensmyös jaot/Mw
ren Jalopeuran syömä Hambaat/Hwdänwäijywäns pois wajot/Heidän

, kiuckuns perät pois cadot.
s.Heidän pita catoman Nseld/

wuotawa yliwcsimenesPoiscuiwaa
ei ole enä. Cuin nuolet ammutut juur
wäkiseld/Rickonduwat/ pois puutw,
wat: Nijn Mns häijyt huckuwat.

6. He huckuwat cuin näkin codat/
Auringon paistes ratkresans wedex sulamat: Cuin waimon
kesteräinen he owat: Auringot he ei
nähdä saa/ lotc aicowat asua PM
Maan. "

- ,
7. Ennen cuin orjantappurat nm

ett/ Knpchwät täydex pensans pM
Rewitän/ hacatan pois tield: Nijn

! Heidän juonens puoli tuoren/Wihan
> cautt ynnä itz sikiöinens/Pois juM

tetan coconans.
8. Hurscas se sijtä iloitze nijn/ M

fta näre costo päiwän Jumalattoman
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jalcanspese sen we-
res sijn/ Cusa coston näke tuleman/
Suuremman/ cuin sois olewan.

9. Ettjocaitzen sanoman pitä:Cui-
teng burscas hywäxens saa/ Ett Ju-
mal Duomar on pääll maan/ Cuin
warjele/holhohurscast sitä/ Pahain
wainost jawäkiwallast/Rangaise pa-

Mlm. 61.
HERm meit armosias/

"Cuule rucouxem aina/ Kirwot
jäbäsi ja tuscasia/ Ia meilleRauha
laina! JumalaCaickiwaldias/ Suo-
jel holho meidän Haldiam/ ja Esi-
waldam warjel.

!. Pyhä Henges händ hallitcon/
Caikis asiois ja menois; Neuwon
andajil lainatcon/ Mmmärryst caikis
neuwois: Ethywincaicki päättäisit/
Ia itzens aina käyttäisit/ Sinun py-
hän Wys jälken.
" z.Uscolliset kästyläiset/ SuoMr-

ra hänell wielä/ lotca totuttaraca-
simsit; Eik oikeut keldän kiellä/.lacatzoisitain hartahasta/Yhteisen can-
ftn parasta/wältäin ahneut ja ylpeyt.

4. Anna meidän Esiwaldam/ Ntjn
hallita Waldacundans / Ett- sinun
mieles noudais aiN/ Eik unhotais cos-can walaans; Holho händ aina ar-
mollas /Ett oikiat tiet ain waellais/
ElkwMl tielle wiedäis!



7<z Ctmmgas

5. Tyranneudesta tuimasi/ ja mus
sia wioist caikist/ Warjel Herra hän-
dä lujasi/Ia hywyteen ain wahwisi;
Ann hänenrachas haNta/ Ia eaicki
hywin toimitta/ Sinun pyhän n<»
mes cunniax!

6. Ole Cuningallem laupias/ Ia
caikill säädyill aina: Meille myös cai,
kill armiast/ Sinun Pyhä Henges lai-
naa;Ett caikin sinuaktjttDm/ Lacka-
mata ylistäisim/Seuramnasas pyhäs.

7. Se Cansa cauwas carcot pois,
Cuin pytä ain rqtaa,pitä/ EikäCane
sallesrauha sois/sik tahdo kärsiä M,
Waan meille HERra rauha lain,
Warjel myös Seuramndas am/

.Smulles cunniax suurex!
M c. N. 225.

Psalm. 6;.
' 9j InHEnan tygö turwanen/CM

awullans mua tukee/Häld awm
saaman tietänen/Nijs waiwois cm
pääll tulee: Mull lumalonhywäja
armoinen/ Eip suurin waara/eir yö>
Mn/Mua taida cukistaa maahan.,

2. Waick monda minua waim
wat/Cuin yM murhesa olen/Ia nm
cuin seinä Coht alas lyö/
dyx tulen: Minä turwatoin kyll wo»
tettu/ H)ian olen/ nijn myös sullottu»
Ell'ei mua auttais Jumal. .

?. O Jumal w? minua/Ia G



Ngemuxest/ Sydändän suruist ioh-
duta/Cuul äänen armollisesi: Mun
autuuden/ kilpen/callion/Cuin caikis
tustis turman on/ long pääll mä su-
run heitän.

4.Kyll HERran lupaus wabwa
on/ Ett hädäst ulwos autta/ Wiel
tuex tule turwattomain/Cans huudot
cuulla suutta: Ratk tyhjä täällä ih-
minen on/ Ei woimallist löyt/ eik wi-
atoind/ Caick perät kewiät owat.

5. Ei kengän sijs wäkiwallan pääll/
Taick woimans luotta mahda/ Sill
<ttei yhtän ihmist tääll/ Suur ricka-
As autta taida: Sen toder kyllä tie-
tänet Ett Jumal on woipa yrinänsf
Ia maxaa caikill oikein.

60. >

Psalm. 65.
HERRA Jumala/"Cuin rucouret cuulet/Caick li-

ha tygss halaja/ Sun kätes awaa
meille/ Meit synnit waikiast waiwa-
wat/Waan HERra aina auttaja/
Ann andex meill ne caicki.

!. Sijs näljäll meitä waiwatan/
Ei Taiwas ftdet laste/ Cuin rautacowax cowetan/ Maa cowemb ombi
waste/Eik hedelmätä canna M/ NisnIywät surkiast seiso tääll/ Caickdut näändy ratki.

;. Autuudem Jumal nM cuul/Dz Sä
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Säcaickein toiwo täällä/ Sunhuch
caudes anna tul!/ Meill lobdutuxcs!
wiM/ Maas etzi nijn myös lioita,!
Tee rickax jywift/ ruohoista/ Sm
lähtees wedest cuohu.4.Sä siuna cuiteng köyhä maa/

- Cuin all on kirouxen/ CauttsiMin
johon jouduimma/ Päälltuotim ran<

Sä hywä/ woipa totinen,
Ann menesty maan hedelmän// Gt
asteles tiuckuis raswasi.

5. Nijnhiljaiftdes maxaifim/ Sull
Jumal lupauxem; Sua Heliä! ääM
ktjttäisim/ Cuin hädäs rucouxen/ Ain

autat/lobdutat/ Cans eläw
tä iloitat/ Suu olcon W Wos:

61.
Psalm. 67.
päällem armchtacon/Ia

" hywästi siunatcon meitä! C4wons ylitzem watisiacon / Andcm
meit armoillans peittä: Että me maan
pääl tundisim/Hänen tiens ja oppini
wahwan/Pacanoitten seasmyos cm
lisim/ Chrtstuxen meidän lunasiajW
Cunnian jakijtoxen ftawan.

z. Eocs mailma sinua ktjttäkön/O
HErra jocaitzellkielell / Caicki CM
myös iloitcan/ Nyt weisaten bywW
mlelell. chttäs tänne tahdoit tulla
Oikiutta tekemän caikill. Sen stM
me myös sinusi cuulla/ Ettäs nuhteli
andex annat nM/lotc armyo «O
wät sulda> 3.0
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myösCansa kijttH mah,
ta/Ia ylistää sangen suuresi/ Ett cukin
aina nähdä saa/ Maan hedelmän can-
dawan tuoreest.Siunatcon meit Isä
jaPoica/ Siunatcon Pyhä Hengi
myös! Peljätkön cukin maan paicka/
HErra suurta ja wäkewät työs/Se»
Mlmesanom/Amen

61.
Psalm.. 6y.

i.AUta mua/ Jumalani täsätuft j
<"cas/ Wedet sywät sieluni ylitz

puusta/Wirta wäkewH upttta mi- -
nun/ Pohjattomaan mutaan wajon/
Muotoni muuttu/hchmoni Hajo/Cui-
tmg wiel turwaan sinuun. Huutaini'
wGin/ äneni rauwen/Näköni
nut:Ett ntzn cauwan/Odotan minun
Jumalan jälkeen/Hän apuuni cum-
ming kerkt/.

l.Epälucuiset wäkewät owat/ loto'
pilitz syytä minua wainowat. Maxan
jot en ryöwänn.yt ole. Jumalaminun 'sricoxen tiedät/M salli heit häpiähän
wietä/ Minun cauttan cuin turwiK
tulee/ Minun turwillan sinua etzi ainw
Heit häwäistHErra M anna. Pilc-kaakärsin caicrein nähden/Sinun M !kässyis tähden.

3. Muucalaisex tulin
dox minun äitin lapsille/Huoneeskij<
waus minun syspi.Pilcat nijden cuii»,'
snuaMaWMinun päällen

D 4 m
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ta osaisit/ Se minuakipiäsi ly^pi/W
nä itkin/ paastoisin hartaast kyll/Nau-
reitin/ puin säkm yll. Caikis täydyin
Muntulla/luompengis wi:tena olla.

4. HErra rucoilen laupius cautta/
Cuuldel minua hädäs/ ja ylss auta/
Logast ja sywist wesist! «Httei weden
kyymi minua lainois/Eik caiwon auc-
ko päälleni painuis/Wapchd minua
.wihollisist. Cuuldele minua armostas.iviyomM. mmuu urmviiay

«in! Caswos älä peitä/ käännä päin/
Minun sielun awux kerki/ Auta/ah-Pisiuxes lienen!

5. Sinun silmäs pilcat caicknäk«/
wihollisen minull tekee/ Se sy«

dändän ricki särke. Odotan myös ts-
' sä hädäs/ Jos jocu päälleni armch

dais/Ia tchdois apuni kerkij?Ei ken-
<gän ollu/ ei ketän tullut/ Cuin sanal-
lans olis auttanut/ Nijn olin peräti
Kyljätt/ Pilcatt caikild ja hljet.

6. Sappe annoit minun jyodärm/
etickat janoisan juodaxen/Psytäns

Heill paulax olcon.Heill costox ja l«w
scmisex/Heidän silmäns soetconpi-
miäx/Landeens ain horjuwar tulcon.
Vuodat wihas heidän päällens/Heit
hirmusudesas käsit jällens. Huoncns

! heidän kylmill olcon, Alkon asujat sin-
. ne tulco.

7. longas itze löit sitä wainowat/
Sijt ihastuwat jakerscawat/ <zl-ttäs
«ngarastomias witzaat. Heit salli<yn-

nist
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UftMn länget/Oikiudes tyköö hei«
t<j pois ängä/ Ettei malda ojeta itzens.
Pois pyhi heit elämänKirjasta/ Älä
an kirjoitetta hurscasten cans. Minua
radolisi apus autton/ Sinun nimel-
les kistost lausun.

8. Se sinull paremb cuin mullein
uhri/lost köyhät iloitzewat juuri/Si-
nun etzijttes sydän elää: HErra cuule
köyhäin huuto/ Eik sangejans ylon an
millän muoto/Cuin hänen turwawat
wielä. Maa/Meri/Taiwas kqttäkät
HErraa/ Ett Sionis wiel asutan ker-
ran/Sen perij hänen palwelians sl>
meii/lotc kqttäwätHErran Nimee.

H. c. N. "67.
Psalm. 71.

i.fl, Untygss turwaanlumalan/Hl'
mua häpiään tulla/Cans

anna huuton hartahan/ Suld Luo-
jan cuuldun olla: Ol' armoinen cautt
Christuxen / Cuin on mun
den: SäLinnani cung turmani/ Mä
otan/ lewon löydän.

:. Pääsi määräin minua kädestä/
Ia syn-
nin/pirun siteistä/Sä armiast minua
pelasi:Sä turman ammun waiwoi-
san/Cans mahan wahwa lienet/ Jo
tulduan tänn mailmaan/Ia wiel mun
«rmois wiemt.

z. Munkerjiauxm autuain/Cans
. D 5 tur«
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turman/ elon oKt/Io nuorudUnM'näytät ain/Sun hywättecos monet:
Sä kädellä wäkewM/Mun äitin
cohdust wedit/Wiel sitten ain elinaii
canan/ Mull paljon hywytt tejit.

4. Mä jouduinihmeercamalax/Iapilcax monell ilkiäx: Waan kielen cui«
teng Hartahast/Ain kyttä HErrakw
kW: Mä turmaan taällsunSanäs
pääll/ Cuin oikein opettapi/ Ett awm
ain juur autuan/Cuin HERran toi-
woo/ saapi.

5.10s ijällen suot pituutta/Ett w
len Heicoxwanhax/Nqn älä hyljäm
nuchWaan corjaalsä armas/Sil!

f moni mies/ juurjocaties/ Mua m-
s hingoitta pyytä/ Mä etten sais suna«puas / Eng caswos waloo loytä.

6.He surkiat sieluun wäjywät/M
neuwons yhdistäwät / Pääns wiw
kaat yhteen pistäwät / Mun tsick
häwäisewät. Waan turwanan oll'
HErrq ain/Ia riennä armias auxw'.
Wiel peljätä/ eans häwitä / Caick jck
mat wihamiehen.

7. En tuota tahdo unhotta/Waanmielestn ain pitä/Waicrhywyttäse!
lujctta/Eik mitat taita sitä/Mn siwsan mä cuiteng ain/ Sun armotoitgö
kätken/ Wiel muitten myss sun sm

' ret työs/ lulk' tuotan jocahttken.
B.Sun woimasminun wahwiM

, Ett tckläs taitenkäynen/ Ia woin M
weG
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Matkijtosta/Eans neuwo muita tiel-
len: Sä pelastit/.ja opetit/Mun ha-Wsinuorudestan/Nijn corjaa wiel/ äl'
apus kiell/ Mun heicos wanhudesan.

'y. Sunwoimaas tahdon julista/
armoos autuast kyttä/ Ett lasten -

lapset mainita/Ia lausu tietä sijtH;Ei
loppua eik lucua/ Sun wtjsaullas co-
stan/ Cuins cuoppahan mun muhi--
aan Lyöt/ sield taas ylös nostat.

ia. Sä paljon suurij suruja/Mun
annat täällä maista/ Waan min läsi
olen cuolloa/Suot elon uuden paista;
An pelastat/ ja uudistat/Mun mol-
len toiwon jällen / lost mielellän ja
kielellän/ Tuon kytoxen ain sullen.

64. W.c.N.;°.
Mlm. 7;.

l<3/H Zumal/min edes taisin käy/
Mailmas maan päällä/

Sill Jumalattomat minä näin/luurmenestymän täällä. Jalon/ Pramin/
Rauhas/ Lewos/ Ei moleman hä-däs/ muus pelwos/ Ei ole he mi-Wntuscas.

!. Vlpiäst wäkiwaldaa tekemät tääl/
tchtons perään caick päättäin. Luot-
tamat turhan tawamns pääl/Itzens
kyll corjast käyttäin. Hywäin hywät
neuwot hyljäwät/ Nyt laittamat iasylkewät/ Heilkelpawat omat juonens.

täyty mitä puhumat
tMCuin olis puhuttu Taiwast.Hei- ;i

D 6 hin lj
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«4 CMnM
hm mieldy Cansa maan pääll/Heidän
juonians ylistää wahwasi. Ei uscoJumalan näkemän/ MitH he täällä
tekemät/ lulk Jumalat pilcannewat.

4. Jos joldain mastoin sanotan,,
Se heildä tyhmydex tchdän. Ksyhi!
taitama ylön catzotan/ Hyljätän tus--
cains tähden. Ett lumalald
witzatan/ locapäiwä myös waiwa- i
tan/Äin täoty hänen kärsiä.

5.105t näkyy jumalinenhalwimar,
Cuin lumalald olis hyljyx.lumaw
toin Jumalan palwchax/ Istuman
Jumalan Ms. Mutt toisin HErran
Sanas liene/ Cuiu heidän lopustans
sen tiennem/ Vlix tätä pitämän pitä.

s.HErrahcit panee liuckaanpääll,
Jost Zkild langewat pohjaan/ Ennin
min hawaitze kengään Ml/ Perit
saamat lopun pahan. Heidän Cw
wans cuin uni pois catoo/Ei kengäin
sit heist näin sano: Heill Jumalw
pias liene.

v.HENra omas warjelet ainoa-
sians/ Heitä ylöspidät jalch. Jos
suot heitä culkee Majoistans/ Pois
luopu tästä elost/ Se toiseN tawall
tapahtu/ Sinun cunniaxes se johtu/
Ia heidän sieluns autuux.

8. Smtähden kärsiä mahdan/E>k!
hlpeit totella täällä. Oiken itzen ttyt«
tä tahdon/Muista ain loppuni päälle,

. Enin huomen Ks tääld culkisin / W
surkea



Mudest pois olkeisin/ Jota Mwöi-
tzmaina. ,y.HENrammunwahwa sataman/
Minun paras tawaran olet. Paljot/
wähäk/saatu/saamat/ Sijtä ei lucua
ole. Cosc sydämmcsän/Henges lahja
on/ Minun lohdutuxen/ turwan/ toi-
won/ Nijn minull kyll tawarat liene.

10. Waick Sielun/ Ruumis mi-
Md waipuis/ Caick maa ja Tai-
was huckuis/ Cuiteng Sydämeni ty-
gös taituis/UscaUuxel sinus kijnni
ripuis. Sinä lEsu Cbrist olet aut-
tajan / Osan/ turwan /Wapahtajaw
Sinä minua ylös pidät.

l 1. Tygos pidän ja oppis ala/Se
minun ilon aino ombi. Ei cunniat/
cockiat wallat/ Ei tawarat/ Herrain
lcmbi/ lost mailma paljon pitäne:
Minä wastoin waiwoin kerscannen/
Sinun nimestäs ja töistäs.

65.
Mlm. 77.

'. huudan etzm
cuuldele minun äändän.

Käten ojennan ioca kerran/ Murhei-san muistan händä. Olen sydämen
ahdisturcs/ Unetoin/wäetöin/ hämmä-
stpres/G salli Sielun lohduketta.

!. Jumal ijancaickisest
Mei sillen armons näyttän? Hänen,
laupiuns tjät puuttunek? Eik M
Mlstans täyttän? OnH hän jounhota

ta».
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tän armahta? Eik pM
catzahta: Ong sulken wihans wuor
armons?
,

? .Turhan minä itzen waiwaan näin/
Nkild Jumal caicki woi muutta. M-,
näns ihmeit taita tehdä ain/ Tuscasawun anda suutta. Wanhoi aicoia-
jattelen/Endisij apujamuistelen /Cuin
Jumal hädäs minull näytti.

4. Muistan muita HENran tsich
Ia ihmeitä sangen suuri/ Cuin omil<-
lens tchnex löytän/ Ain auttain hckhädäs juuri. Sinä Israelin Cansas
omas/Ulos weit ihmeittes woimas/sangen suuresi.

5. Sinuntahtos täyty tulla ilmei,
,' Caick luodnt luendons wastan/ Tai^

was/ Maa/Meri/ Ilmat/ Pilwet/
Ia caick coscas tahdot costaa/ Cw
win jalwoin meren läpitz weit/Si-
nun cansas coscas ihmeit teit/-Jumal
sinun wertas ei lsytä.

6. Sinun tyos ihmeliset liene/ Tutkia
mattomat owatneuwos:Tuscas auv
ta aina tiennet/Nijt, cuin sinuawättoiwos. Sinun sanas lupa awun
ama/Toiwon ets sen minull nytkin
lainaat/ Sinun ainoansijt onktjtos.

66.
Psalm. 79> .

~ Cansas perittäwäspW/
' Caranetpacanatowat/Wääm

. Jumalanpalwellust wäell/Pääll tuw



Aindes tuomat. Ei woi kärsiä sinun
pyhD knckos/ polqt
M/Cans cukistit Caupungis peräK
!.Pyhäis weren wuodatit/ cui n me-

den/Ei kengän heitä haudan/Linduin
ruax jamaan petoin/ Annoit heidän
Hans naurain. Z)mbär asuwild me
pllcatan/ Sanas tähden alas polje-
tan/long cautta häwäistän Nimes.

;. HErra cuings cauwan tahtonet/
Nijn wihainen olla me:llen? Etkös
ftndim andex andane? Etkös armah-
tane päällem? Alä meit rangais jul-
mudcsas/Muista päällem laupiude«
jas/Armos ann/apuhum riennä.

4. Wuodata wibas nijden pääll/'
Cum ei sinua tuta tainnet. Cukist cans
ne waldacunnat Ml/ Cum ei sinun
nimes maininet/Mutt seisomat sinuawasmn aina/ «vanaas pyytämät alas
paina/ Ia pyhää nimees pilcat.

5. Aum meit auttajani Jumal/Si<°
nun nimes cunnian tähden. Wiholli-sien julmudestuimas. Armahda pääl-
lem/aur ehdi/Endisij syndiäm älä mm-'sm/ Ann andex/lepy/wihas suista/Me waiwaisex olem tullet.

6. Alitz häwäistyxem jawahingom/
Wielwihollisild kärsim enä/Cuin sy-
dämen kiwun haalima on/Cosc he nain!pilcata tienne: Cusa se johon.
Wtit7lold awun heillms toiwotit?!
Ah nous H«r:a/ heidän pilckans.l

7. Ann
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« «rvttilifsss
7. Ann huocaunmetees tulla/ Sor-

jaameit cuolewaisij lapsiis/loita pyy-
tän surman ala/Holho käsiwarrellas
ratki/En me turwa toisia tienne/Ju-
mal sinä meil turwa lienet/SmHp lu-
nastajam olet.

8. Pilcall pilckailien mara/loillsi-
nuapilcannet owat. Hädasmeitä ai-
na auta/Me olemCansas oma. Aur
huudam sinua / päälles luotam / Cosc
meille apu sinuldsuodan/Nijn julistam
kijtoxes ijät. .67.

Pfalln.seisolumalain seas/Ia pu«
"huusanoillnäillä/,Nijllejotc hän

< asetti siaans/Duomarixi maan päälle.
Suing cauwan te nijn
rinduomit ja hallita? Ia Mä hywiä
cadotta/ Pahoi wäärydes awitta?

2. Sen köyhän asian pois heitätt/
Jota teidän tulis autta/Hänen oikiw
dens myös peitätt/ Wäärän duomion
cautta. Orwoi lasten myös hymyttä/
Pyydät teidän alan wäarydell: M
lain edest pois lykittä/loit yidän tu-
lis leMell.

3. Waiwaisil! oikius andacat/ Ar-
mahtacat köyhäin päälle/ Sorttu ja
radollist auttacat/lota wihatan siell
ja täällä. Waan ettei he ketän totte-
le/Pimeys heidän
huus myös maan wasian sttele/ Ia
siMpojessiastans.
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tein teitä lumalix/ Ia saa-

ti,, cunniaan suureen/Cutzuin ylimäi-
sen myös pojix/Ia asetin istuman juu-
reen.Mutt minä jällensalas cukistan/

, Teitä oikiuden Istumest / Ia caikcll
maacunnall julistan/Htt minä teitä
wihaan hirmuisesi.

5. Cuin muutkin ihmiset te cuolett/
Muttcoirain mwall hucutt. Piruld
woitetux myöstulett/Ia cuoleman a-
la nucutt. OHENra nouse jakerkij/
Caikill oikiutta saatAman: Sill sinä
jaat maacunnat tule meit
pian auttaman.

c. N. l°6.^H»)
/ / Mm. 84.

"

ihanat/Asunsias owat/
Sä Hmain suuri/Siell

sielun ruokit juuri/Sunpyhän sanas
makeull/ lost kijtän sinua riemull.

!. Mun sielun halaja/Sinn men-
nä ainijan/ Siell löydän lohduturen/Ia waiwois wnwotuxen: Mun sielun/
ruuminHErras/ Zloitze moninkerran.

3. Cuin pienet linduiset/ Kpll kij-
ruliriendäwät/lällpoicains tyZö pe-
sään/longtehnet owatwesaan: Nijn
sielunAltaris tygö/Ain halaa Jumalppynnös.

4.SiellsaaOlEsuinen/Tykonäs
sieluisen/ Ain autuas lewos olla/ Iaweisat Cunmgalle/KyllKqtos wirren
hellän/Ia tahtosMen ylä. 5.0
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5.0 cuinga autuat/Ne on cuin a<

suwat/Huonesas tahtoinhywyttäs jalijttä/Toiwons sun
päälle/ Cuin awun tuotta heille.

6. Cans owat autuat/lotc alat w
tzowat/ Pääll HERran hywän twl
wall/Ia waeldawat cunniall'/ Cm
toiwon/ ristins canda/ Odottama
wun ando.

7. Waick surun picarist/Saa w
wast niell wälist/Usein itkee ja huoca;!
6L.tt'Kynelet on ruocan / Heill cw
teng elämän lähW/Lohdutus wuow
runsaasi.

«. Ntjnmyös opettajans/NäkM
iloisans/ LainHErran seuratuxi/ Ia
sodan woitetuxt/ losi pahuus suuH
tucke/ Ia autuus Cansall culke.

9. Ach HErra Zebaoth/ WcouM
corwijs ott/ Lewitksn waldacundas;
Saatan paetcon cauwas/Suo jästnej
mun olla/Ia autuast tääldä cuolla.

ic>. Mx päiwä parembi/Puoi'ch
HErrani / Cuin caick' mailman w
Cuin nopiast pojes kimmo/Mä onm
wartiana/ Sulltahdoisinolla aina.

l i. MuU auring wilusa/Ia melii
stdasa/ Sä olet kilpi wahwa/ long
päälle luotta mahdan/Säminullw
nian rannat/Ia autuan lopun anM
Amen. 69.

Mlm. 85.
»HERra cuin armoWm oljt/ u<
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Mnun Maacundas cohtan/Ia Ja-
cobisi cuin fangir tulit/ Lunastit heitä
Mns jshtain. Cansas synnit ande-
n annoit/Heidän pahat tecons peitit,
Ia leppyä wihasias wannoit/Wihas
julmudenpois heitit/ Coscas paran-
nuxeen meit wedit. ,

i. Jumal pois käännä wlhasmelsi/
Meidän Wapahtafam meitä lohdut!
gustsucuhun wihata tahdot? <Mtk>)s
meitjällens wirwom? Ett Cansas si-
nus sais iloita/ MemarmosHEßra
osota/ Täsä tuscas nyt meitä auta/
Meidän murhen meist pois ota.

3.0 joscan cuulla cuiteng saisin/
Mitä pyhä Jumala puhuu/ Rauhan ''

hänen puhens, lupaisi/ Cansallens / jo-
ta näin tuke. PvlMns hän holho kyl-
län/Ettei he tybmyten tulisi/Eik epäi-
lisi hänesi olleng/ Ia kärsimättömät o-
lisit/Ichlumalall,laitos tulis sitt.

4. Nydeil tykon on hänen apuns/ >
Cuin händä pelkäwät ainqan/Ett cun-
nia meidän maallam ajuis/ Ia caick
hywin käwis yan. Ett laupius jato-
tuus täsä/ Kestenäns toisians cohtai-
sit, Wanhurscaus jarauha läsnä/Toi,
nen toisens suuta annaisit/ lost cukin,
ilon sitte saisi,

5. Totuus myös maast wesoiwan,!
näkyis/ Hurscaus itzens taiwasi alas!
«Nch; Mn mMn HErra hywin-!'



tckis/Meidän
nais; Näit HErra melll anna armo,
stas/Unhot syndim/ armahd päällcm,
Huojen Hätam/Kpy wihastas/Anna
anomisen/aut meitä täällä. SittHtäm sinua suull/ sydämellä.

W. c. N.
MIM. 86.

HERra corwas callisia,
sinuas käännä/Apuscans älä caucang/ Ole/ waan auMriennä/ Sill olen köyhä waiwainm

Sinuhun cuiteng' turwannen/ Mun
sielun kätke aina.

2.0 HErra ole laupias/ Silljk
' ca päiwä huudan/ Sun auta ainpck

weljatas/Ia tuscan suuri liewit/ Mun
anna nähdä ilo suur/ Sill minä A
wöitzen juur/Sunperääs ftdämestän.

?. Sill sinä olet armias/ Caikill aup
Huutamille/Cuule muacosc olen ww
was/ Etten jäis synninlielle/ Sill syn-
nin palcka rangaistus/ Ombi/waan
nöyrä rucous/Eisinuld liene.

4> Ei ole sinun wertaistas/EpäM
maldenjoucos/EiklöytH cusan caldai,
sias/ Tsis suurisa janeuwos: Ei M
taida yxikän/Taiwaas enäcuinmWsacan / Ntjt cuin <H tehdä tahdot.

5. Sijs caicki Cansat rucoillen/
Sull nöyräll kijtost tuocon / OM
4ies myss minullen/Sijn mielenkW

ni «l^
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suurta nimees pelkäisim

c;a tstudesas pysyisin /Jos' wahwansewon löydän.
6. Sijs sinuUHErralumala/Mä

ktjtostweisata tahdon/Ei mikänwaa-
ra camala/ Mua peljät/cosca tarjon/
Mull ombi sinun hywydes/ Sill sinä
tuotitmun edes/ Sywiniäsi helwetistä.

7. Mun päällen corjat carcawat/Ia
sieluan wäWewät/ He ylpiäst perki
puhumat/ SunHErra unhottawät:
Man sinä olet laupias/Kärsimä j«
wihaan hidas/ Sangen hywä ja waca.
B.Sijskäänä sinuspuoleeni/ Wah-

wista palweliatas/Htt minun wiha-
mieheni/Näkisit sinun waldas/Mtspyörit aina apunan/Ia mstis lohdut-
tajanan/ lost wihan suopa häpee.

7'.
Psalm. 9°.

JumalaTaiwaast/ O-
sinä hädäs jawaiwas/Meill

turwa tjainen ollen. Ennen cuin wuo-
retjamaa oli/Ia Mailma luoduxi
tuli/Sinä Jumal qancaickisest olet.
Suuren surun jawaiwan perään/ La-
sset ihmiset cuoleman erään. Sanot:
Asemin tulcat Men/Te ihmisten lap-
set ollen.

2. Tuhat ajastakaa onkädesäs/ Cuin
eilinen päiwäedests. Cuin yön war-
tms pois astuu/Cuin costet wuotawat/

Mt/H§owM cuin y)? uni Dem.
Cuin
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Cuin ruoho cohta lacastu/loca lvav»
hain kyll cucoistu/ Nopiasi ehtoon pols
surcastu/NtjtetälU cuiwa/psis catoo:
Nijn ihminen hajo japois jacoo.

;. Sen saattamat syndim julmat,
Mts päällem wihasiut Jumal/ lost
me hucum näin nuriast: Sinun hir-
muisudes teke tain/ Ett äkild Mdt»
matan näin/ Cuoleman kiwuU smkiast. Sill pahat työm etees tulee/
Kundemattomat syndim suljet/Wal»
kiutchen caswos eteen/ Joit eipM
tä taita todell.

4. Täst meidän Mm lyhyon/ Elom
ökistculuwa on/Sinun suumn wihas
tähden.Wuotem pikemmin loppumat/

.Cuin jocu jaaritushuckuwa/ CuinZ e-
nä kestää mahdam? On eli aicam seitze«
mänkymmend wuot /Mnin cahderan
kymmend suot/ Sekin paras/ tusca,suru suur/Cuin leten sekinkijrutta juur.

5. Mutt cuca sen nyt uscone? Et-
täs tuik tuimasi wihastunet/Syndein
tähden meidän päällem?Keng wihas
wastan wapisene? Keng hirmusuttas
peljänne? Keng pyytänesijtä päästä?
HErra opeta meit Httmeidän pitä cuoleman/ lost ymmsV-
täwäistx tulisim/Sitt ji)dämell wah>
wall am olisim.

6. HERrakäännä sinuas puolem/
Palwelias me cuiteng
da waiwaisuttam. Täytä meit M



eläistm iloitzem awul<-
las/Huojenna surkiuteam. Etts meit
cauwan waiwannut olet/lotc onnet-
tomut kärsinet olem/ Meit iloll ilahutt
tjzllä/Mn sinua Htäm qät jällen.

7. Armo osota palweljoilles/Sinun
cunnias heidän lapsillens/Sen jälken
sydän meispalaa:HErra Jumalmeill
lepyis olcon/Apuns cans tygom ain"
tulcon/ Caikin tätä anom ja balam:
Mttem tpst HERra täyttäkö» / Ne
meidän cansiam hy-
win sielun/ruumin puolesi/Nizn aina
kjjtäm sua sen edest.

72.
Psalm. 91.

corkeimman turwis istu/"Itzenshänen huomansanda/Ia
Caicknvaldian warjos asu / Hänentpgöns toiwons canda. Se sano HEr-mll: Sinä minun turwan/ Minun
Jumalan/minun Linnan/ longapääl-
le aina uscallan / Hän wakewäst mi«
liuapelastaa/Käsittäjän pahasi paula-
sta/M raateleman ruton mallan.
z.Sulillans on sinull

M/Wastan wihollistes waino. Si-
nun suojas hänen sijpeins all on/Roh-
wais simmsM ole caino. HENransanan wahwa lujasi lu-
pais tulla apuus/On keihäs/kilpi/ tu-
kiturwa/ Cuin laimill ei anna sinua/WaanwaarastwiM lu-
jasisijhen sinuas turwZat. 3.3)0n

95VswlbWPsiilmik.



;. cauhian cauhistuxet julmat/
Peljättämän ei sinua pidä/
lendäwäiset nuolet tuimat/Ei sinulM-
osata tiedä. Hik tartu tauti min M
meis ryhtyy/Eik rutto/ cuin
wän röyppyy.WaicklchanensiwM
caatuis/ Kymmenen tuyat oikiall W
rill/Silmäis nähden nukisiuis surill:
Ei cuitengan sinun sattuis.

4>Sinäsilmilläs iloas catzot/Cuing
pahat palckans saamat. Se ylimmili.
nen on sinun toiwos/ Ei satu wahw
gon haawat: ItzHEßraburscasm
tuki turwas/ Cuin wisust <ua waMwaaras. Ei mitän pahutt sinua ch
taa/ Jumalan armosi ja wäesi:H
witzaus mikän majaas lähest/ M
rauhas saat olla totta. .

, 5. Sinust HErra on Engeleill
styns andan/Kätkemän sinuajoca heftres. He palweluxens wisust päättD/
Wartioiwat sinua wircas retkis/Ia
käsistns sinua candawat/lalcas M
ole louckawa: Waick käysitlalopw
ran pääljulman/Myrckyisen myös ky<
kärmeen/Op wahingoitze myrcky/ lohi-kärme. Sill itz sinust näin sano lum<t

6. Ett hän minua halais ia ikäwoitz!
Hänen minä hädäst päästän. Hän
de minun Nimen pyynnös/WarM
händä jasäästän: Hän aurhuum w
nua händ cuuldelen/Hänen tykönäni
tustas olen/Hänen pian pois ttmman
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MMnnianwijmein saatan hänell/
Rawitzen Händpitkällijäll/Händ
tuuleen corjan tääld.

W. c. N. 197.
Psalm. 9^.

t.EM callis hywä asia/On kyttä
Taiwchan/ Cuin mei-

dän mcaslsäm on/Ia meill on caic-
kee hywä fuon.

:.Me harpuill/yuilui!!/
me/ Ntjn kijttä cuin me taidamme/
Tääll hänen armons awarat/, Ain
ehtoin/amuin/ lackamat.

;. Sqs weisat caikell mäellä/MH
kijtost HErrall hywälle/ Nyt tahdontähden hywydens / Ia tunnusta sen
sywyden.

4.EijM tyhmä ymmärrä/Waan
jano ilman järjetä/ Caicktule tapa«
tumaisesi/ Nyn elä aina syndisest.,

5. Kyll cucoisiuwat ylpiät / Iatnieldäns myöden juurtumat/ On cui-
teng loppu julmaheill/ IacauhiaM ajatell.

6. Mutt sinä HENra HMtzett
Caick wäkewimmäst wallitzet/ Sun
wihMses huckua/ Kyll täyty/ eicksilt
ruulua.

7. Ach catzo cuinga yletän/ Munsarwen cunniall suurella/ Saa' ilons
nähdä silmM Pääll minun wihansuowani.

E b.Tääll



8. Nääll hurscas on cuin palmu,
puu/ Ain syxyin/ kewäin/ hedelmän
tuo/Nijn caswa myös cuin Cedri,
puu/ CuinLibanonis cucoistu

y. Cuin istutetut seisomat /

HErranhuonees asuwat/Aincaunisiwiherjöitzewät / Wiell wanhan hz<delmöitzewät.
i°. Ett julista he mahtawat/M

Jumalan ja tietämät/Ett hän on hur.scas ainoa/jaarmoinen/ häll cunnia!
74-

Pstllm. 95<
weisatcam HERrall/M

'"dän autuudemturwall/Käß»myöskijtoxeill/ Hänen eteens jaM
Mill/Sill HERra suur lumal/Y«
litz caickeinlumalain/Cunlchassm
woimall/ Pääll caickein Cuningaii»
Yxinäns Herrain HENra.

Hänen kädesäns on caicki M
Masa on/ Wuorten cans cuckM<
Meri/ maa omans owat: Näit M
on hänen kätens tehnyt/ Walmisiain
päänäns/ Tulcat/ cumärtacam/ pf
willem langetcam/HERran me»
Luojam eteen. .
, ;. Hän meidän Jumalani/HW
me aina cumarram/ Me hänen W
tens lauma/ElatusCansa oma. lei
te tänäpän cuulethänen äänens/M
Hlkätpaaduttato sydändan/ Cumaw
haikiuden/ Corwes kiustuxes tapH

98 Ipttittgss
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Minun työni nähdä sait. Kärsein tä-
tä Cansa näin neljäkymmend aiastaik/
Näll Cansall sanoin näin: Sydämell
hän exy ain/ Hik oppi minun teitän
tahton/loill wihoisan mannoin/Ett-

pidä minun lepoon käymän.
5. Cunnia olconlsäll/Ktjtos suuri

cansPojall/ Pyhälle Hengell myös/
Cuin meit autta oikias työs. Cuin se
ombi ollut alusi aina nijn myös nyt/

ijancaickiseld nqn
Z)hdelllumalaU ainoall.

75. .

Psalm. ioo.
Mailm iloit mahta/Caikesi sie-

lusi/ mielestäns/HErran tygs tulcat
cauca/Tee cuin vletliitosans/1101l e-
des asiucat/ HEnall kiitosi weisatcak
l.Hän on se cuin meidän teki/ Can-

ftxens ja.lambaixens/Cosc ne cadon-
nexi näki/,Wapaht omall' werelläns,
Seiso waiwoifa / Anda ilon
Taiwaisa,

?. Hänen portijnskijtoxeMCaic-
'i Cansa culkecaan/Kijttäin äänell su-

edest rc. tahan: Hän«n hywä totistst/Pitä uscon tjäisest.
76.

Mlm. ia?.l.Wlnun sielun WäHErra/Mo-'nin kerran/Ylist hänen nimensW: Minun sielun kW HErra/Ä-E: lä un-



läunhoda/Mitä tehnytm l
wä/ Ettarmoftans/juur cohdastani, <

Minun parandVandex
jyndin/ wican;a nuhten/ Moren ja.wyös muut l

t. HHn hengen hädästainapW,
Cuolemast esiH/Armons ylhHld aM
minun saada:Lchjans laina tawM
täyttä/Caunist minua käyttä/Häm s
hywyttänskqttH mahdan: Tcke tw!«
wx minun janusrex/Duomion tlw/' s
ta/ oikiun saatta/ Caikill cuin kärsiwät
wääryttä/NOdäpahoilda paitzlW. c

;. Mosexell ticttäwäx tehnyt W/ c
Tahtons cuin hywä on/Israelin Cw!
sall kästyns: HErra on haluisesi Iw <<

Ms/ Aiwan armias/ <«

test hywydestäns: G hän häx/ GZ
lqax/Miljan Hidas/Eik Gt wPsij
Eik ftnnel syyn jälken costa/ Eikp <

han työm perän meille maxa.
'

4. Cuin taiwas pM maan cm
tett on/ NijnHErra andawa on/ w<>
mons pMwäistens päälle. Cuin cau<f
was lännest sifttty on Itä/Mn m>!
pois pitä/Meidän pahat tecom» ,

lä. Cuin Ist Lasia armahta/M p<

HErra ikäns/ armoi
mahta pelkäwäisiäns/ lotca lM
wat händä auxens. /'

s.Hän tietä meidän heicon menoni "»

Mikä meis on/Olem tomu cmn M
rauft. Cuin ruoho/ «n tlWns^."
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jMn/Cuin cuckainen/ cosc cucoistu/

Cohta pois lauks: Coft tuuli tääll pu-
halda pääll/ Hq kestä enä/ eik sians
tienne/ Nijn Md, elom mene/Pettä«
wä tääll meidän ikän liene.

6. Ijancaickistst ijancaickisen / Hy-
wäinl)litze/ HERran armot ulottu-
wat: Hänen oikiudens pysi) nqn/La-
sien lapsiin/ Ntjl cuin hänen lijtosans
vwat/ Äin käskyt muistain/ Synnisi
suistain. -HENra istuimens on Tai-
was tawoittan/ Samn caut Walda-
cundans/ Lewiä ylitze caickein Maa-
cundam.

7. Kijttäkät HENraa te Hngelit/
Wäkewät Kemditv Cllin hänell kä-
styns teette/ .Mtt hänen sanans ääni
cuullaisin/ Zost cunnian saisi/Hänen
Sotawäkens hälwä kijttä. Pallvel-
jat te cuiw hänen tahtons teet/ Caick
hänen työns/ Eaikis paicois myös/
Kijttäkät kilwan HERraa/ Minun
sicluil kijttä händ monin kerran.

77-l-Mlnun Sielunkiitä HErra/"' hänen Nimens ylistä: Sill etthän monin kerran/ Cunnians Christietyill julista. Synnit andex anda ai-
na/Heicot hän teke wahwax / Ar-.mons hän m?illelaina/Cuolemasttawapax/Runsasthän meitäHengen woiman myös uudista/Oike-udencaikille taritze/Wiattsmat nuh-tchpuMa. E;'' 2.Mn
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2. Hän meille ilmoittapi/°HywA

tahtons/ tiens ja
myös osottapi/ Armons/ suosions jl,
pyhät menons/ Hänen wihans pia»
loppu/ Eik ansion jälken rangaistmch
Laupiuten äkist myös tottu: Ia lchdutta murhsliset. Cuin Taiwas UManpääll lewitet/NijnArmollW
meitpeittä/ Cuin Itä on Lännestä
ritett/Ntjn hän symt meistpois HM

;. Cuin Isä Lapsians armahta,.
Heidän nuhtens unhotta pian/ M,n
Jumalckeitpuolens carwahta/losUi
turwam hänen ijan/ Hän tundeM,dän heicon luondom/Ett meolem tchj
dyt tuhwast/ laolem werratut Mi
hon/ Cuinhaja ja cucoista puhtch
Cosc Tuuli sen päällpuhele/ Cohtast!
lacastu / Nijn Ihminen äkist myis
puuttele/Ia peräti pojes lahastu.

4. Mutt HErran Armo onwch
wa/ Nqt wastan cuin händ pelkäwil,
Ia pysywät hbrscan aina/ KDyni
jälken myös eläwät. Taiwas on hj-
nen Istuimens/ Ia hallitze ijancaicki»
sest. Te Engelit hänen MstyläW
Cuin saarnatte woimalisest/ Teidm
myös ylistämän pitä/ Luotuiden canij
HErra/ Minun Sielun myös aina
Mä/Jumalala monin kerran.

78.
Psalm, iio.
HEtta asuwa Taiwa,



Wistuxell minun HErrallen / SinH
oltt Poican racas/ Yhden caldainen
woimallen. Istu minun oikiall kädel-
len/ Sijhenast ett minä sinull wete-
len/Wihamiehes astin laudax.

WaldaswitzanSionisi/
HErra tahto uloslähettä. (VieldH
myös Sanas iloisesi/Mailmacm ää-
rin lewittä: Caikis paicois sinä halli-
tze/Wihollistes kestell Että
be pchudest lackais.

z. Cosca suld pijnalla suurell/ Syn-
nin pääll walda on saatu/ Can-sas mielellä hywäll) Pyhydes tygös
caatu. lold Uhri sinull wedetän/Lap-
ses myös kiwutsynnytetän/ Nijncuin
yriAmuCaste.

4. HErra myös walallans wah-
wist/ Eik cadu sitä millän Ajall/ Ett
hän sinun asetti Papix/Melkisedechm
tawall. Sinä myäs nät nijn pysyt/
Sitä wanhaUhriäläkysy/Sepu>nas caut pois lacka.

5. Sentähden moni myös wihastl»
Ia rijtele usein wastas / Mutt sinä
mahdat sitt ihastu/ Ett HERraonsinun cansias/Suuret Cuningat wi-
hoisans/ lotc nauramat sinua pidoi-
sans/Muserta hän cohta ricki.

6. Hän tahto wäkenM menoA,
Caicki maacunnat duomita/Eik wää-
rn salli 01l lewoll/Mutt cuoppan hei-tä jowitta. Pirun iouckons can§a lys-

E 4 M
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pi/ Wallan häneld myös pois wiepil
iAp sitä yxikän estä.

7. Mutt ennen pitä hänen cuch
man/Ia Lihasans kärsimän wniwan,
Cansans nain tuscast suoriman/M
cuin olipuhuttu cauwan/ ColmandenPäiwän sitt nouseman /Ia tjancaiH!
sesi hallitzeman/Nijn cuin suur wck
dias HERra.

8. Olcon JumalanTaimastktjU
Cunnia jawoima alat. Cuinpiti
§ame ltjttons/Ia hädäst meit pois p
latt: Hän itze meille nijn mannoi/Ia
vmall suullans myös sanoi/ Cmsi
meit waiwat mahm.

79-
Mlmnl.

l.l<Utuas fe cuin pelkä HErraa/Hö
Kaffyns hala monin kerran/

Sen Siemen on wäkewä M»
pääll/HErrald, myös hywäst siumbtutääll.

2. Huone hänell hywin catzot sn/
Mckaudell/ Cunniall myösmuutck.
Pimläs saa hän paistaman waw
Cuin walisia sydämen halun.

;. Hän,hywä teke/ mieliftst laina/ O>^
. kemia toimcll puhu aina/ Hän pysy

ain ijäisenWujston/ Josta caikill cm
nial! cuuluwa on.

4. Jumalan tygö turwans panee/
Eik pääll carcausi peljänne/ Hänlop/
punasi pysi) wahwan/ Näke wibch
sWs häpiän saaman. s.Mie<
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omans aldix anda/

Ken köyhill kyll tarjor canda/ Hän
siis tule HursMdens cans/Corkiall
corotetux Cunnian cans.
' 6 Cum lumalatom sen näkewa
on/ Sydämen kiwust pyörtywä on/
Caick hänen himons aiwotuxet/Pois
catomat asti perustunen,

80.
W. c. N. 343.

Wlm. ii;.
tahdot/luur

NW kijttä nimeäns
mahdat/ Nyt ja ijäisesti/ Am idäst
ländem ast/ Se kijtos ihanast/ Ann
hänell hywäll soida / Armostans a-
warast.

l. Jos armoo/ woima HERran/
Mun sielun tutkit taas/NM löydät
jomkerran/ Htt suur on cunnians:
Caick taiwan foucko tääll/Ia ne cum,
on maan pääll/Ci cunnians ole mer-
rat: Se paljon corkemb wiell.

?. Kenglumalittenseas/OnHEr-
ran wertainen/ Cuia catzo caiket cau-
was/Maan päällen alhaisen: Cum
istu corkiudell/ Eik häpiäxluje wiell/
Maan matoo hallit waiwaist/Woismallal^wäkewäll.

4.Wmck waldans ombi lawia/Iacocke istuimsns/ Nqn-catzo armiast ai«
ksyhän puolchen:Cuinon

milmasM/Pois HMt jocaitzeld;
E 3 Au-



i°6 Cuninisas
Autuas cuin alla waiwätiTUnluöt-
taHErranpääll.

5. Waick täyty maata monen/M
murhen pitkäldä/ kerjät edes owen)
Syod' leipä kyynelden/ Cans nälkää
kärsiä/ Miell pilckaa/häpiää/Ia w
coill' nöyräsi sangen/ Täs mailmas
häM .

.6. Ntjn wihdoin nosta hänen/ Itz
Jumal tomusta/Cans teke suuren il>
men/Pääns logast corgotta / Ett mo>
ni köyhä Mies/ Cuin 01l on waiwas/
työs/ Sitt joutu cunniaan suureen/Ylhäisien ystäwäx.

7. Näimb Jumal täyttä monda<
Mm rftstall/cunniall/ Wiell m»nda
ylösnosta/Päämiesten jouckoonmaall/
Sen teke kätensä/luur laupias/nck
kewä/ Ehk waihes wijpy/ totta/ Onsanans pysi)wä.

8. Nijn yrinäisen taita/Wiell lap«
sill lahjoitta: Waan ei tai Wirsi sW
ta/ Caick armoons mainita: Mun
sielun cuitengin/ On sijtä iloinen/Gt
HErran armo wahwa/On alat A
ren. Bi.

W. c.N. z'4-
Psalm. n6.

HERra ilo suuri/Mull onetts
huutoni/Ain cuulet armiastM

, ri/Munrucoillesani.
2. Sqs cuule nytkin huuton/ O

HERra laupias!/ Sull uhrin tehdä
tahdon/ Wcoillen sydämesi, z. S>k
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minun cuollonpaulat/Kyll

cowast pmitit / Ia helwetin julmat
waiwat/luur julmasi ahdistit.

4. Waan coscan huusin HERra /

Ett auttais sieluan/ Nijn tuli samall
kewallvla pelasi mun pian.

5. Sill Jumal on armoinm/Ia
aiwan laupias/Sill cuin on catuwai-
mn/ Ia häneen luotta lujasi.

6. Hän taita pian otta/Meit ulos
tuscasia / Hän haawoitta ja autta/
Meit armosi suuresta.

7. Sen minä tiedän kyllä/ Myös
itzemmustan/ Sill Jumal on mun
päällen/ Cans muistan murheisan.

8. Hän tuonesi sielun päästi/ Iasilmän kyyneleist/Cans langemastjal-
canesti/lostktztän händijäisest.

9. Sijs tahdon edes HERran/Mll waelda elämäin Maas/ Cus'
löydän armois werran? Muut caick
mun hyljäis taas.

l°. Sijs HERra cuingan sulle /

Caick armos maranen?Ei woima si«tä mulla/Ett oikein elänen.
, ii. Mä iloll wastan otan/Sen

calkin jongs tuot mull/ Sun nimeässaarnaan cohta/ Cans Kqtoxen an-
nan sull.,

12. Am palwell HErraa ltahdon /

Cuin pääst mun siteistä / Hän wiell
mull lahjoittacon/ Armons ja Hen-gmsä.

E 6 8!.Ml.
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Psalm. i i?<
l.ALleluja 1101 l lujall/ Te cansat caicknäin huutacat ratk. Kytet
mal suurell mnniall/ loca aicoin sä<nans suo meill caickin paicoin.

Armosi sulasi autti meit lujasi/
Synnist/wihast/ Cuolon kidast/ P<°run kädest/ Helwetin hädäst/ Caut
Chrisiuxcn pyhän Poicans lEsurm.

?. On hywydesi näin meitwarjel ain,
Pirun juonisi/ Wahingoisi monist/
Opistwääräst/Hielun waarast/Meill
totuuns toi/Tykonäm wiell olla se» fti.

4- Weisull/Kijtos Laulull/ Tck
well/kesäll/ Ylisiys Isäll/ Pojall py'
Ml/Hengell Hywäll/Cuiu ollut ona-
lust/ lackamat ktjtos, olcon.

83.
, Psalm.

i. /^Oscmurhe jawaiwa päällenkiy/
tygo silloin huudan/Hän mim«a kyllä Mtta woi/Rtjnett

se cauwas mullan; Hän on se sama
yrinäns /, Cuin Sielun autta waa«
rasi/lSen pahan huulen hyminäsi/
ja wieckan kielen paulasi. ~

2. Mikä taita olla Huonomdi/Cuin
yxizwiecas kieli/Cosc hän pahois M
nis ombi/Ia wahingot faatm mieli?
Hän on nyncuinyhden wäkewän/Te«
täwä tulinen Nuoli/ Wahingot wals
mis.tekemän/Ia pitämän häijyijuom.

3. M
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Woi ett minun
Milmas nijn bäijyin waihell / Cuin
minua pyytämät cuolemaan/Ia aina
alaspamellMinä elin aina sowmnoll/
Tuimain jakirrcin kestell/Cosc minä
heill puhuin suosiolla Mn he,minua
pyydit esiell.

4. Mutt HSrwn olcon suurta kii-
tos l Cuin mmua alati autta/ NtzldK
cuin on sijM ltjtos / Ett saisit minua
hautan: Minä lMn myös HErra
Christust/Gckä myös Pyhä Henqe/
loca minua,<des wisust/ Ettei
ejtääHa kengOn^

84.
W. c.N. 9°. ,
Mlm.

i.WUn silmän täten nostan/- Am
lnäkihin/ lost awun tie-

dän saawan/ Ia walon caunihin/Sill HErra awu>: lama/ Cuin Maan .
Taiwan loi/ Hän cuule huuton

aina / Ia suojellkyllä woi.
salli jalcanhorju/luurwal-

pas ombi hän / Eij nucn M torcu/
Waan pysy tykönän/Mun armiasi
suojclepi/Ia tuke käteni/Oin päiwin
warjelepi/Cans siuna säätyni.

?. Pois minusi pahat poista/Ia
sielun pelasta/ Am armons suo mull
loista/Cans päästä waiwasia/Mun u-
los Wllkäyndsn/Hän tukekädelläns/
Ain armons cans on tykön/ Tygoils
turwawlttenk. >«S.MI.D



85.
Psalm. 124.!.<FOs ei HErra auta meitä/ Coscwiholliset, sotimat cansiam/ Iatacaperin lyö heitä/ lotc meitä pyy-

tämät ansan. Josei hän Israelij »var-
jele/ Ia itze Cansans suojele, Turhaon caick meidän tecom.

2. Ihmisien juoni ja wW/Ei mei-täpeljättH mahda. Se cuin Taiwat ja
Maan teki/ meitä heisi setittä taita.
Costa he owat pahall juonell/Sil«
loin on Jumal toisell mielell / Cuin
toimitta caicki hywin.

?. He owat kiucus jawimmas/Ei
woi meit kärsiä tiellä. Sitä myös subke heidän killans. Ett saisit meitänieb
lä. Cuitt Aallot Meres pauhawat/
Nijn he meidän Wertam janowat/
Jumal Taiwasi sitä nähkön.

4. Meitä he pacanar cutzuwat/
lotc ei Jumalasi mitantiedä/Ia hei-

> täns Christityx kehumat/ Joiden elo
japuhe on pyhä. O HErra sinunM
mes heitos/ heidän coirudens on peb
tos/ Cuing cauwan sitä kärsit?

5. Se ombi myös heidän lijttons/
Ett käsitäisit meitä pauloins; Olcon

' Jumalan aina kytos! Ettei saanetmeitä wauloins. Heidän Nuoransapoick catkeis/Heidän werckonsa myös
ratkeis/ Ia me nijn wallallens pääsim.

6.0 HERm sinä nijtä lohduta,
Cm

110 Cuningas
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Cuin owat kiusauxes/ Ett tahdo myös
sinusias luowutta/lotca sinua huu-
tamat auxens. Sitä me usein luem-
me/ Ia itze aina tunnemme/ Ett se on
sangen tosi.

7. Waick wihollinen wielä meitä/
Cadehti ja myös waino/ En cuiten-
gan toiwon heitä/Eng ole hänen ede-
Ds caino. Sill secuin Maan jaTai-
wan loi/ Autta meitä/cuin kyllä woi/
Sen minä wahwasii uscon.

86.
Psalm. 1:7.

I.KOs eiHErra rakena Huonetta/ylös pidä sitä, Talon menoimyös toimita/ Ia caicki hywin lijtä/
Turhan se muild ylös raketan / Tv«
hiän caluyhten haetan/Huckan myös
työtä tehdän.

!.Ellei HErra Caupungit warie-
le/ Holho linnoi ja torni/ Ia töisämseas carkele/ Itze myös lijcuta sormi:Jos hän ei walwo ylitzem/ Turhanjuoxem ja pyrisem / Wartiat myös
walwowat huckan.

teette te myös kyllä turhan/Ett alati murhes elät; Unesi noustt y-
lön warhain/ Ia hiljan käM lewat/Soytte sitt leipän surun cans/ long
HERra anda maatesans/ Omillenpstäwillens.

4.Lasten tähden te juoxelet/Ia suus-ta murhet pidät/Edestän muita yoisfyöxe-



syörelet/ Calu heilien cocön pyW
Lapset owat HENran lahjat/ Cuin
heillen, tarpet kyllä laina/ Ia mw
hen heisiä pitä.

5. Ntjncuin Sotamies Mesäns/
Tunde wasamans ja nuolens/ loccahän wetäpi edes / Ntjl warjele pMns
ja suölens/Nijn nuoret HErmtunde/ lotc' hän silloin sotan tunge,
Costa hän autta tahto.

6.Autuat owat jbidenwijni/Sw
taltaisij on täynäns/Eip yxikän HMsaa ktjnni/Eik wihamies heithäM:
Cosc he puolestans sotimat/wihollisia otiwat/ Mn heidäntäräypi. 87.Wielä toisin.

cartanoit ja taloja/Jumal
6^ylös pidä aina/ Siunaust jm

wuos jaota/ Lahjojans meille laina:
losei hän talos toimita / Mitä sii-nä taitan tarwitta / Turhan sitt
tätehdän.

losei Jumalisen wäelläns/ lu<
mal hallitze Maacundi/ Caupungeit
caitze kädelläns/ Warjele maldacm
di/Ellei itz anna armosi rauha/ Tw
han Herrain neuwo pauha/Wartiat
caick walwowat huckan.

?. Te cuin pyritte ain päiwill/M
Sitt surun cans ftötte leipän/ Mw
heill/ epäys suruill/toill/ Pyydät teh-
dä riM teitän/ Jumal edes catzo 0^

millens
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Mm^tarpet/Ia anda ylläisens/Io
cuin he macawqt, parhain.

- 4. Lapsia Jumal on teille suonut/
loist pidätte murhet paljon. Joit Ju-
mal wijjast on luonut/Heit wijsast e-
M tahto/ Itz heill elatuxen edesca-
tzo/Werhon/tarpen anda tahto/Nä-
mät heill jo malmit liene.

5. Nijncuin Sotamies kädestäns/
Nuolens ambu cung tahto: Nqn
nuoria Jumal ehdostans/Ihmeisest e-
des catzo. Miehet/waimot wierailda
maiid/ Saatta yhteen ihmeisell laill/
Ilmei heit hywäst siuna.

6. Autuas st jolla on kyllä/ Sen-
caltaist nuorta wäke/ Ei M häpiän
taida tulla/ Cosca wiholtsens näke:
Cuin hän pWteis heit puhuttele/ Oi-
kiun edes myös juttele/Asiasans wah-
wan pysy.

7. Ist/ Poica/Henge Pyhä/ Ru-
toilla hartast mahdam/Ett sois käden
käyndo hywä/Taloin tois/ cuit tehdH
tmdam/ Cans warjelis Waldacun-
dam/Rauhan/annais meidän Maa-
cu»dam/Meit sijpeiiw ala suojais.

88.
Psalm.

i.Mtuas se cuin pM HERma/"Ia hänen kästyns aina seuraa/Mtes työ sinun elättä/Ia onnen ty-
Sos wcdättä.

2. Emänd on sinull uscollincn/ Cuiy
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wijna puun ora hedelmällinen/Laplses cuin öljypuun wesat/Pöytäs Mbärill seisomat.

;. Catzos/ cuin se mies siunatan/
Ia caikell bywäll lchjoitetan/ Cuin
HErra pelräpi aina/ Hänen sanans
tindans mnös paina.

4. Minä sanon sinull totutta: Sio«
nist Jumal sinua lohdutta/ Andaft
nun nähdä iiopäiwän / Jerusalemin
myös hywin käywän.

6. Näkemät myös sinun silmäs/Ett
lapset sinull lisändywät ilmeis/ JM
rauhas sitt saamat elä/ Israelinmaanpäällä. 89.

Ml. 1;°.
tygös HErra tulen/ Iasywäs waiwas/ Am

corwas äänen cuule / Älä minust w
cane cauwas:los sinä syndi tutkistell/

l wm sinun edesäs pysy?
2. Jos me M ftnnistäm tahdom/

Wapax ia puhtax tulla/ SWn ci
mahdu ansiom/ Saaman sen M
muulla: Jumal suuren Armons
ta/ Tahto meitä nijstä autta/ Händä
me tarwitzem caicki. '

;.Sentäbden työni unhotan/loca
ei syndi peitä/ Ia Jumalasi turman
«tan/ Toiwon myös hänehm heitän/
Hän alat minua auttapi/Cuin hänen
Oanans lupapi/loca on sangen tosi.
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hätt wielH kiusa meitä/Ia
awuncansia wijpy/Cuitengin odotan
händä/Hänes myös Anni ripun/
Hän luullan olewan hirmuinen/ Jo-
caon sangen suloinen/ Ia walmis
auttaman caickij.

5. Waick me olempahut täynäns,
Ia aina jynnis eläm; Nyn cuitengin
armoi päänäns/ Tahto hän warista
MlennHän meitä synnist päästäpi/
Iariettaudest pesepi/Olcon hänen ai<
noankijtos! 90.

Ml. l;o.
huudan HErm/ Cal-

N/kesia sydämesi. Ah auta tällä
kerrall/lEsu armollisesi: Awa sinun
Corwas wielä/ Cuuleman huutoan/
Älä minuld apus kiellä/ Murhein ja
tuMan. .

:. Jos oikiun jälken synnit/ Tch-doisit duomita; Nnn huckuisim catck
tyyni/Eng wois mitan wasiata/Mlttsinä armosi ricas/Hidas olet wihaan/Silleicuin tunde wicans / Ia riendH
catuman.

?. Caiken minun/ tunvan panen/O
HErra sanas pääll. Sfttä ainawun
sanm/EhkcuinK käwis tääll. Sie-lun am HErra toiwo/ Ia händä o<>
dotta. Cuin wattia yolla walwo/Iapäiwä toiwotta.

4- Israel lujast luota/ Am HM-hywyteen/iHän finull/awun tuot-
ta/I^



«6
ta/ Ia autta autuuteen: HänHiiU
andex anda/Suuresta
M awun canda/Ia tussisi pelasta.

9'.
PM. i;?.

!.!V)NnH M yhteys/ KästinätW
Wälill weljesten EW:

Ynnä ybdes asua/Ilman yhtän
sua / Weljexet omall ehdoll: Ha-
namb on mielisi ilo/ Suloisemb suo-
taisi Elo/ Caickein callein Calu jalo/
Ia parasi Mailman meno.

Kempi Kyläisien kestell/Talois
tai caunis ästenv luur paras pari-
cunnas. Hywähän Hallituxes/Mzoikias opetures/Sijn HErranSw
racunnas/Täll talos hywin hallitun/
Waldacunat mallitan seuracundä
des siisotan/Hywin caickedes catzotan.

z. Paramb Balsamit parasi/HID
woidetta öajawaist/ Sep/on HEr<
ran Hengen woide/ Hyodytsemb
ajaisi nestet/ Callimb cans kesäisi w
siet/Cuin maan tuorer tehdä woivi.
Cust Cuckaiset cucoistuwat/ Metzit

, myös ihasiuwat/Laihot caick leitzow
wat/Hedelmät cans kqruttawat.

4. Smun Jumal! siunauxens/M
nestyxen lupauxens lupaisja Wi D
syy. Rauhalisi racasta/Lapsixens lM
su täsiä/ Suo maan perindot kch.
Työt menestywäiftt owat/Caickme-
nottoimehentuowat/suosioisiensoww
not/.Mimielisten olennot. S.RM
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RMa räkenda RaWn/ War-

Wxenwchwan pauha/ Ouotuis elo
yhteinen. Ocuracunnan suosio/ Oi-
fian opin yhteys/ Aina autta autuu-
ten/Itze näin Jumal lupais sen: Elon
alinomaisen/Ann ilon ihanaisen/Saa-
da vntniMen.

6.Eripuraisudet tuowat torat/ Tap-
peluret riidat/ Taloin/häftyt häwity-
MSaattain sodat capinat caick/Rau-
hattoman menon ratck/ Waldacun-
bam cukistuxtt/Opis pahan pahennu-
fen/Oikiald tield erhetyxen/ Sielun
cans cadoturen/ lost Jumal suocon
warMren. 9 2.

Psalm. i??.
~AMr wirtais wieres Babylon/

suurell siirull istuim /Costa
mielem muistui Sion / Wuodatim
hyneleit parcuin: Ia ripustim car-
wallmielell/ Candelem/ jotchywät lie-
ne / Ratk pajustohon Muun/ Cuin
on Mi wierasa maas/ losa me pil-casa pchas/ Pidettin waiwaisnäwaliun.

siellfangina cauwain/ Ain
Mim suruu sitkjät / Käskit meidän
pahat pauhain/ Iloita itcusam ilkiät;Näi.l häwyttömät häkytit/ WirttH
meild iloisia pyysit/ Mieli carwaudexhuuten: Weisatcat nyt weisu caunis/.ma on tehty Sionis/Ia kyll cuma-, -
Mcuuldm.

3.M.



?.Näin suures surus tällkerrU/
Midammek iloita täällä/Iloisesiwei-sata HErrall/ Wirttä wieralla maal-

Jerusalem jos minä sinun maas/
Unhotan/mahtaHErra taas/ Unhot-
ta oikian en aina Sionita
muisi/Kielen sijt kipeist kiwuist/Taro
tucon suuni lakeen.

4. Alinomat jos en ylist/Jerusalem
mipyhä/Wiel wäsynyn mucheist sy>-
wist/loimota hänell hywä. Jerusa-
lemin päiwänä/ Muist HErra Edo-
mill tämä/ Cuin tuimasi huuta taisi:Lyö/ lyö maahan / joudu häijyis / Ett
perustoxengin täytyis/ Käändy ylös-'
alaisin.

s.Sinull M häwytöinßabel/Gk
HERra muistane jällens? Eostam
>ilckas cowallkädell/Ia saattam wai-
va pWes. Autuas on joca,sinun juo-
ies/Oman owes eteen tuone/Ia sillä
mitall hywin mjtta/ Cuins meille mi-
tan lienet: Autuas sinun lapfts pienet/

! Armottomasi paisca kiwijn.
9?-M- '33.

i.AERra sinä minun tutkii tiew,
Tunnet minun tiedät caick

pienetk/ loco istun/nousen / macan/
Näet caick tyynni/ edesi taca / Mam-
bat ajaturen fiedät/ loca tahold
nun ymbärs kierrät.

z>OO FMWN kielmi MU/
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tääll/Mick edell lät-

kin minull tapchtu/Se toimituMas
johtu/ KätespH am päälläni maca/
Paitztahdotas eiminullmitän tapaht<

;. Tämä tieto
Ia on ylön ihmelinen/ (hangen cans
corkia callis/hywä Mitz käy ymmär-
ryst sywää/ Hietoos / taitoos s tecoos/
ihmeitäs/Tunustan/eiwoi käsittä täs.

4.CunZa sinun Hengestäs menen?
Cunga Caswostas pannen? Josylös
Taiwas asiuismminä/ Siela edestn
olet smä/Hk yaman Helwettyn tuli-
sin/ Sielläyn minun edesän olisit.

5.10s Aamuruscon Sijwetminull
käärin/Nlrimäisin Meren ääriin/Mi-
nä lendäisin/. ja Asuisin M/ Mtes
minun sinneweis wiel/ Sinun oikia
Kätes caick täyttä/lot ei taita mäit-
tä/se minun Mtä.

6. Jos sanon: Pimeys peittä minua
muoll/ NA yön täyty walkiun minull
M Sinun edesäs ei paxuin Pimeys/
Ole Pimeys/ waan walkius/M wa-
laise cuin päiwä walwain / Pimeys
paista/ cuin walkius walkiain.

7>Wallasas on minun munascuun/
Halun/ himon/ myös menon
Min cohdus minun ymbärs peititte
Wahwan warjeluxes näytitt. Ktj-
tän sen edest sinua toden/Ett ihmellisftst tehtt>olen.

«'lhWWHMraowattyss,
Sm
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Sen nähdä taidan/ tiedän myös/O
minun luun ollet-salatut sinuld/ Coscvlin äitin cohtun tull/ Sijn salaises
tehty ollu/ Cosc alhall maas olin luotu.

9. Minun walmistamatoin oloin/Näki silmäs ennen cuins minun loit,
Luut/ suonet/ joca jäsen/ ikäpäiwätk,
Caick/ cuin minull oleman piti mk/
Mnnen cuin ne edes tulit/ Jo sinun
kirjaäs kirjoitett olit.

lO. Jumal cuing callit minull owat/
Ajatures/ihmes luomat. Cuing luke-
matoin näiden lucu/suur/"<Mnw°is
waick lukisin ytjt juur/ Ne saman ll«
gun ylitz woitta/Ain sinun töitäs tuto
kin totta.

ii. loscas Jumal tuimat tappai!!
sit/ Wericoirar minustpois ajaisit/H
pilckawat sinua/Miät owat/
syytä sinua wihawät/Täydell wiM
hMwihan/ lost jällens minua O
hawatHan.

i!. Tutki sijs minua Jumala/A
ettett sydämen poWsa/ Kiusa minua
kästyllas/tutki ajaturen/ menon ml»ut«
kin / Jos tien pahan päällä lienen/
Sinä autuun tielle minua wiene.

i z. Am Mäin sinua kiittelen/W
sijpeis all minun suojelet/ Minun w
nut/ tehnyt/Kolhon/ cainnut/ Cuis
«let juur parhain tainnut/ Tai tiett
tygös turman saatta/Sydändänsff
nist pois palatta.

94. W



94.
Malm. 14;.

W. c/N. 552.
Jumalan rienn' auttaman/

"Sielun on cchleis ahtais/ Ann
nmos tääll äl' a'pus kiell/ longto-
tudes mull lupais.

z. Cuul minua ia lohduta/Ett ar?
mon armosi löydän. Ah lepy mull/ äl'
oikeull/Käy palwelias cans köyhän.

;.Ei loytä tääll/ maan caicken päältt
Cuin olis hurscas/ waca: Stis tie-
dän myös ttt oikiast syysi/ Rangai-
stus päällen maca.

4. Mun wainojan juurangaran,
Mun päällen pilcan saatta/Ntzn jul-'
mast tääll mua waino wiell/Ett ruu-
min runnell mahta.

5. Mua waiwapi/ cans pamapi,
Cuin cuollet moppaan pinnan/
culutett ja ahdistett / Cans muchelltäytett hengen. X6. Mämuistelen mun mielesän/Amaicoi endisitä / Sun ihmet työs on
muistos myös/ Ett lewon jWn sijtä.

7. Mun kämmenen nyt leivitän?
Sun puolees/sielun ano/ Suld loh«dutust/iawirwotusi/Cuin carke maa
wttt' jano.

8. Mun woiman caick/ on heickoratk/ Muld cafwos älä peitä/ Muu-
toin olen / sencaltainen/ Cuin tuonihautan heittä.

F p.Sus
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9. Sm Jumalan mun warahHKmr armos autuast cuulla/ Pääl!
ainoan sun turman ain/Suo sijpeiz
M mun tulla.

I°. Mull osota tie oikia/ lot myö< <

dmkäydä taidan: Sun perFs am M ,

halajan/ Aut ett sull kelwat mahdan
11. Aut minua nytt armostas/Mun' l

wiholisten wainoist / Sill turwanen
ja luottanen/Ain päälles caickis uw c
wois.

12. Mua neuwo wiel sun käW a
tiel/ Mun sielun tahtos tehkön:Sm p
henges ain sä minull lain / Hän ta>
saist tiet mua wieksn.

1 Ah lohduta / mua wirwM, «

lEsuren nimen tähden! Mun sielun t>
wie pois hädästä/ SM ktjtoxen sull
tuonen. ' tl

14. Mun Jumalan caickwa»
jan/ Sä lyö'/ mull hywyt w
Nyt cadot taas jotcpalwelias/M tze
ha/muai!oll täytä. «

95. ja
W. c. N. 224.

Mlm. 145. pe
~fnListän sinun nimeäs/ O m» ta

Ia suullani sun ihm stc
täs/ TunnioitanCuningani; SO ris
sä taito minull suo/ Ia armostasa»
apu tuo /Sä armon awun alcu. C

Suuri ja ylistettäwä/ Sä oli ry,
minun HeZßmn / Woimallineni G

W 5

122
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Mcwä/Cuin tutaan monen kerran/
Cosc' käsialas catzellaan / Ia taiten
mcast tutkitaan'Ehk owat epälugut.

;. Sun armosias mä puhelen/Ia
suuresi cunniastas/ Sun woimastas
myös juttelen/ Mainitzen wijsauttas/
Lapsildam sinun hywydes/ Ia lasien
lavsild wacuudes/lulistettaman pitH.

4. Mailma mahta mainita/ Sunarmos awarata/Hywyttäs julki juli-
sta/Zot mitata ei taita/Sä HERra
aiwan armias/Hidas wihaan ja lauo
pias/ Suloinen ystäwilles.

5. Sun waldacundas wchwa on/
Se pysi) ijät aina / Sun woimas
myös puuttumatoin/Sen oikiattun-
do laina/ Sä corjat caunist caatuneit/
Vahwistat wahwast waipuneit/ lotc
turwawat sun tygos.

6. Särunsast ratki rawitzet/ Elä-
mät einehellä/ Ia tarpeet caicki tari-
Ket/Suurella hywvdellä: Sä awaat
«tes armian/ Ia täytät luodut aini-jan/Suloisell suosiollas.7-Racasiawitas racasiat/Lähestyt
pMivitäs/ Ia waickas waihes curi-tat/stt cuolet cuiteng heitä: Sä hur-smn huudon huomaitzet / Paban pa-
risi pelastelet/Häwität häijyt'caicki.
_B. Wanhurscas waca Jumala,

olet sinun teisäs/ En sinus wää-M cawala/ Waan pyhä olet tsisäs;
kielen kilwan khttMn/Luotuin

, Ms



cans ynn ylistäkän/ Sun pyhä nimes
aina. 96.

Mlm. 146. ~

i./V^Uun/ sydämen/sielun kijttäkän/
hädäs auttajat aina.

Päämiesten pääll turwatan turhan/NeHErrat ei autta taine/ Itz owat
gwuttomat ihmiset/ Synniset/siirat/
cuÄewaiset/Joiden apu turhanrauke.

2.0 nijn corkiatCuningast ole/sik
Ihmist yhtän nijn jalo/Cuin ei hewgens-ylsn an ja cuole/Mullax/tuW
tomux tule. Caickein tääld täyty M
pois/ Heidän juonens joutu tyM
myös/ Cans caickaiwoituxens huckan.

?. Autuas Jumalan itzens luotta/
Händ auxenschuuta aina/ Hän apmsn hänell hädäs totta/Lohduturenji)-
dämcen paim: Händ ei kengän m
cadotta/Itz Jumal händ turwinK et>
ta/Händ bolho/ warjele wisust.
- 4. HENran woima on puuttum
toin/ Cuin autta ain suutta / siatta/
Taiwan/ Maan/ Meren/ caick cm
nijs on/ HERran käsi tehnyt on caic«
kia/HErran lupaus luja liene/G w
tän pcttä se tienne/ Wahwasi us»'
waisians autta.

5. Waickas wäkiwalda kärsinet
HERran perän odot ja toiwo/Hä>
puolestas puhu ja sotine/ Autta m
taita ja tahto/ Awun tuo tygö turw
willens/ Saatta oikiuden ystäwiM

"jn pyis polte. .6. A

ll< <runi«Zas



Vawidin Psalmlt. »5
cowall näljän aiall/ Ju-

mal omians corjat tietä/ Ruocki/ ra-
witze ruall juomall/Tarpettarjon ain
pitä/Fangit päästä tornein pohjasi/
Puldeist/ cahleist/ pahasi
Viholliset carcotta cauwas.

7. HERra sokiat näkemän saatta/Murheliset ilahutta/ Sorrut ja pol-
jetut ylös autta/ Ojenda oikiun caut-
ta/ Cuin oikiutt/totutt/tottele/ HEr-
ran armoon turwaele/ Händ racasta
itze Jumal.

8. Oudoi wierait HErra warjele/
Hädäst/ waarast heit säästä/ Orwoi
onntttomij auttele/ Wääryst/ wäki-
wallast päästä lLestist muista murhenpitä/ Holho heitä/ kädelläns peittä/
Heidän ylöncatzens cosia.

9. HErra hajoita jumalattomain/
Aiwoituxet jaeljät/ Työt tyhjäx tcke,
juonet julmat/Akild ilon carcotta wäl-
jän: HErra on Cuningas ijancaicki-
sesi/ Caick wsllitze woimallisesi/ Veu-
racunda Alleluja weisa.

97-
Psalm. 147.i.KErusalem pyhäCaupung/KM

wahwast/ Sillett M 01l sinull apun/ Usein sinunpWi myös waiwast/Hän lapses hy-
wasti siunaisi/ Sinull myös rauhanlupaisi/Caikel hywäll hän sinun täyttä.

2. Sanansja kästMs sinull lähet,
F z Cum
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»6 Cuning<js
Cuin onnen tuomat myötäns/Esiiyt
estä saa eli wähet/Ettei ne päätä työ-
täns. Lumi ja jää nijden edes sulapi/
Wirta myös pojes cuiwapl/Cowus
ei siellä myös pysy.

;. Näin Jumala tehdä pyytä/Isra-
elin Cansall aina. Ei ole myös ilman
syytä/ Httei hän nrjtH caikill lama/
Hänen ftnans jalost pauhapi/
ta se sitä halapi/ longa Jumal sydö
menawa 98.
l.KAttäkät HErra/KijttäkätHEr-

Sill hän on juurhywä. Ratk
callis asia on Jumalakijttää/Onlu-
malaa kijttä. Suloinen on
händ ylistä. Kqttäkät HErraa/KPtäkät HErraa.

2,. Weisatcat wuoroin/Weisatcat
wuoroin/AinHEnallkijtost. Cans
candelein weisatcam yhdes ltjtos/M-
-satcam yhdes lijtos. Sill hän on suur/
Woimallinen ja wijsas. KijttMt
HErraa/Kijttäkät HErraa.

;. Hän taiwahansa/ Hän taiM
hansa/ Pilwillä peittä. Ia satehen
maan päälle armast heittä/ Maan
pWarmiast heittä; Nijn ruohot cw
will wuorill myös lewittä. Kijttäkät
HErraa/ Kijttäkät HErraa.

4. Cuin caikell lihall/ Cuin caikell
lihall/ Ain ruan canda. Ia eläinden

rawindons anda Myös M
»ttndons anda; Cans carnen poM

lom



händä.Kijttäkät HEr<-
raa/Kijttäkät HErraa.

5. Wäkewys mielten/ Wäkewys
miesten/On hälle halpa. Eik wäkewys
häll hewoisitten kelpa/Hewoisitten kel-
pa; Waan ne cuin HErraa kijttä-
mään on walpaat. Kijttäkät HEr-raa/Kijttäkät HErraa.

6. MMt HERraa/ Kijttäkät
HErraa/ Cuin on ratk hywä: Hän
elämän on lähde sangen sywä / Lähdesangen jywä/lostcaikill luoduillwuo-
ta paljon hywää. Kijttäkät HErraa/Kijttäkät HErraa.

7.0 lEsti Christe/O lEsu Chri-
stel Sä apum ainoa. Sun armos
caikill Chnstitville laina/ Christityille
laina/ Wt nimeäs he ylistäisit aina/
Amen. Kijttäkät HErraa /Kijttäkät
HERraa. 93.

W. c. N. 233.
Psalm. 150.

'. ftEßma hywää kijttäkät/
'Vstst ylistWt/ Luodut caicki lau-

lacat/ Pyhät pyhäs pauhatcat.,
2. Suuret/pyhät/ corkiat/ Tecons -

en ja oikiat/Hänen Herraudens suur/Puuttumata pysi) juur.
;. Kijtos tuocatlumalall/Mielell/kielell Hartahall/Halpuill/ huiluiw cai:-

deleill/Culcuill/ trumbuill/ cymbäleill.
4- Caicki joisahengi on/Mwaatkijt-'

umää»i olcon/ HErraa hywäärie'.nui->
WHMMa haluistst. .F 4 ul

'2?
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m. IHca wuotiset Juhla-
Wirret.

l. Muutamat pyhäinKijtos-Wmet.
iQQ.

N. Marian Kijlos.Wirfi. iuc. i: 46 «.

i.Mlnun sielun suuresi ylistä H3l.
la minun hengen iloitzel».

nmlasa mmun Wapahtajasani.
~ Että hän cstzoi PijcaaS liöyr>)e<

es/ Catzs/ tästedes pllä caictein sucu<
cundaln minu» aumaxi cutzuman.

z. Sillä st woimalinen on tehny!
suuria ihmettä minun eohlani/ Ia hj.
nm Nimtns sn Pyhä.

4. Ia hänen laupiudens pysy suMa
sumhun/ Nylle jotca händä peltäwllt.

f. Hckn osSlti wsimans täsiwarlel»
lans/Ic, hajoeli ne jotca carjae omtt
Sydämens mielestä:

6. Woimalliset on hän lutistam
Wm<ld/I«corVtt'Näprät.

,

?., Isowaistl eclylli hän hywydtli
Ia rictat jätti tyhjäxi.

z. Hän corjaisi Israclin hänen p«l<
»eljins/ Muiftain oma laupiuttans.

?. Mijneuin hän on puhunm mei»
bän Isllllm, Abrahamit jg hänen fi<»
«nenelleNs ij mcaiÄiseft.

«o. Cunnia olcon Issni ja PoM
! §a Pyhän Hengm.

il. Nnncnin ollm on alusta ja ny<!
Ia aina/ja liancaictiftstijancalckifecnf
Hmen. Se

128



101.
Se sama.

,Mlnun sielun suurest tijltH Hk^
ylifiä monen kerran/

Hengen iloltze lumalasan/ minun
w«s wspahtajaftn.

l.Ett M catzoiPijcans nsyrcl/Eit
ylsn anna coscan töyhcl/ Cstzo/ M
«ickein SucucMdain/ Aueuax minua
cuiiuman.

z.Gill<l HTRra culn »äkwz on/
Ihmtliftil löit tehnyt on/ Minuncoh»
lan tylls hywln/ Hänen Nimens on
«ickein pyhin.

4. longs laupiull «i loylH lucuu/
loca pysy jugusta suruun/ Nijden ylitze
lastewa/ Cuin h<lnd<l aina peltclVät.

s.Hcln osolci wäkewän woimans/»
Kyll cswall Kckstwarrellans/ Corjae
hajotti häpiällistfiH/ Sydsmens v!?i«
D Mielestä.

<j. WoimMtc maahan on caan»
nm s IstUMlda «ukljlanm. Isllensc»rj«is hsn n( töyhät/ Plös corotti
nc »jyrät.

7. Isowaisill armons näytti/ Is«jaloil hywydell tsylti. Ne rictmowae
H«lchnnel/loechilnon eyhjäx jäcesnys.

«- Ia Israelin pslweljans/ HänMin tyll<l cerjais cans/ Omaa ar,
mons muisiain wlellll/ I<l luwalllt»
laupiuns pHMe.
'

?.Wicuin l)sn on »Vpuhunut/ Ml.
F 5 «M
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pyhZinßHtos-Xvieret.
dM IsiilemDwWNM/ Abrahamillasen fitwenell/ jo hamaft ij mcaickiseld.

ic>. CunniK olcon aina Isälle»/ Niin
myös lEsurell Pojallen/ Nijn itän<
hengell pyhäilen/Nyt l'a ijancaictisehen.

102.
Zcicharian Kijcos.WiA iuc. n sz.elc.
''Elitetty olcen HTRra Israelin

Sillä' hän on «Myt K
lunastanut hänen cansans.

2. Ia on meille corgottanue aumu<
den sarwen/ Davidin hänen PMtl,
jans huonesa.

;. Mijncuin hän on muinen puhu»
«Ut/Hänen pyhäin Prophelains suun
cautta.

4 Wapaheaxens meitä meidän wl,

holllsildam/ Ia calctein nijden KäoO
loeca meitä wihawae.

s. Ofotlaxens lauplUtta meidän I-
MM / Ia muifisxens hänen P>M
lijttons.

6. Ia sitä wala/ jonga hä» wann»iz Abrahamill meidän Isäliem/ meillm

. 7- Eetä mc wapalMut meidän »l<
HMfiml kädest/ Peltämäl händäpal'

!' lvllisuni pyhydts ja hurft«udts, hänlN
> edesäns caictena mndän elinaicanam.

8 Ia sinä poicainm pitä cutzUlta'
s msnYlimäisen Prophetaxi/sillä sinun

itä räywän HERran Caswon eteen
Walmisiaman hänen lieläns.,'
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la andaman aueuden tunnsn
M canjallens/ heidän Syndeins an-
dex< jaamisex.

io. Meidänlumalan sydclmmelisen
iaupiudens cautta / Jolla meitä on e-
tzinyt coilto ylhäldä.

ii. Valistaman nijtä joecapimeydes
ja mallon warios ifiuwae/ Is ojende.
man meidän jalcamrauhan tielle. Cun<
nia olcon Wn/ j 5 Pojan / ia pyhän
Hengen. is;.

Se sama.
!>AI>l"l ole Israelin Jumal/ Nyt

pyhät länn cumar/ Can-
jos sinä ol« «inyt, Ia
Mänyt.

2. Sill sinä aUlUhenfarwm/Plos'
Motit meit wareen/ Bawidin pyhän
palweljas huonefa/Sangen armeliafi.

;. NMUin sinuld sn muinen p«.
ia endiseld ennustettu/

lais pyhäin suun caults/ Eltss meit<l
tahdoit aulta.

4. Meidän wiholiftem?<ldefi, Caic«
tein wainoieten «desi: Osstit lsupiuden
Ifillem, Muistit pyhän lijtlos päällen.

s. Ia sm wagan walanpMe/ lon.gas wahwaft «vannoit täällä/Ab«ha<
will meidän Isälleni, Wlt)istä anda.
M meillen.

< Että me psäsnet »ihsllisild/
peleämcll Oikeudes pyht>des«
hMln/ Laictir.il meidän iläpäitvin.

F 6 ?. 5-
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7. Psicainm pilä cu<Uttämän?P7g,
phemxi sen cortemman, Cuin tä»i
HErr«n csswon eleen/ Walmifiam«n
hänell tietä.

8. Evangcljuwin Saamalla/Anda.
Man HERwn cansalle/ Tunnon «,«.

«uoen mlemiftn/ Ia syndeins «ndefftamisen.
3. Setin Jumalan suloisesi/ laupiu»

Keft sangen haluisefl/ loft on e<inyl niei<
tä lääld/ Chrifius tirco» coillo ylhslv.

10. Walisiaman cuin plmeybes/I«
fiuwat/ la cuollon sywydes/ Ia nijn
Ojendaman täällä/ Meidän lalcan,
rauhan tielle. Eunnia olcon Isän/ <«
Pojan/ja Pyhän Hengen.

104.
SimeoninKijwS Wirsi. iuc.l-^.tt.

nyt HErra sinun palw<lja«<
""Rauhan menemän sanas jällen,

2. Sillä minun silmän owae M.
net sinun Aumdes.

;. longa fins olet walmisianm col-
Me «ansoille.

4. Walteudtxi »alistaman Po««
noita/ ja sinu»consas Israelin cunnia<
xi. «lcon Issn/ «c.

Ios.
jam».

l i.l>>HM nyt HERRA palweW
Rauhaan menemän sowiliast/s Salli läft surteudest pois culjen/ G»

mn swa» ftnas Mey.^
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~ Stll owse nähne« minun silmän/
Sinun »apaheajos jo ilmei/ longs
walmiM armost/»etsin caickein can»
ftin caswoin eleen.

;. Wolkeuvex «alistaman pacanoitt
Ia lunastaman/ Csusas myös Ista»
elin palhar/Cuuluisax coitiax cunniax.
Euunia olcvn Isän / eec.

11. Adwenti Wtrrtt.
ic>6.

l.MzZuracunda iloitze/ Mkäs wa-
««" hangitze/ Hän tygös tule

tänne/Cuin on ennen: Hosi-
annaHErra apu anna/ TällDawi-
din Pojalle aina / Cans Cuningall
cunma laina.

Drotningi Sion warald/Awa
portis anmrald / Ota Ylkäs Christus
wierax/Huuda hänell ilokerrax:Ho-siannaHErm apu anna/ n.

;. Hän burscas auttaja/ Autuun
aino andaja/Hän wastan walmist i-
tzes/ Weisa hänellriemu wirtes: Ho-siannaA.

4- Catzos cunnian Cuningas/Asill
ajain tule täs/ Nöyrän ja kyllä köy-
hän/Ivldtaiwan tawaran löydäm.
Hvslanna 3c.

5. Lytons Werell wirutta/Cuopast
cuiwast kirwotta/Rauhan meill saar-
nat anda/ Näin autuun caikill can-
da. Hosianna )c.
6. Hän autuun hinnan täytti/Meill

«rmos
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armos awun näytti/ Sai wiholliftsians woiton/losthänell näin ylistys
olcon: Hosianna HErra awun
noit/ Täll Dawidin Pojalle,ainO
CansCuningall cunnian ain soit.

7. Sydämen owi awatcam/Händ
me wastan ottacam/Turwatcam HH-nen tygöns/ Ei ijäs hän meit anna y>
lön. Hosianna oc/

8. Oxi sield tääld taittacam/MO
tem cans hajottacam / Tustis tunnun
siain händHErrax/ Auttajar monin
kerran. Hosianna )c.,

9. Händ wastan käykäm Palmit,
Kijtoswirsill ja Psalmeill/Hzlutain:Hnwäst siunat olet/ Cuin HERm
nimeen tulit. Hosianna oc.

I°. Tähden
tain lunastuxen/longmeill ansiosians
annoi. Kijtos hanell/näin ain sanoin:
Hosianna MDawidin Pojall/Sill
cunnian Cuningall/ Amen.

107.
portis/ owes aniaja/

nöyräsi itzes alenna/ Nyt
susi wastanottamaan / Cuin tule ty/
gös asumaan/Jo tule weisull riemck
seil/ Huud'/ että cuulu cockiudeil. Sull
kijtosi lEsu suloinen/ Euin
sut tyk^län.

HywydenlEsus myötäns
Ia calken armon sinull suo/HällM

134 Fdwenti Xvirrek.
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Udwenti Xvirret. izs

hyys om' on crununsa /Ia wacuus
wabwa waldicka/Hän waiwat saat-
ta sammutta/Sun tustist tuimist pe-
lasta/Sull olcon kijtos lEsu Christ/
Cuin waiwoist autat ahtahist.

3. Cansa ja Caupung on autuas/
Cung culke tämä Cuningas/Sii, nrau-
ha on ja mckaus/Cus'Christlyell on
asumus/Hän armon tullesans/
On apus/neuwois/ teZoisas; Sull
Issu annan kytoxen/ Etts tulit mun
Päämiehexen.

4. Sun portis/owes awaja/Häll
sielus majax malmista/ Ann uftos loi-
sia lujastaiWartioitze ole walmisna/Hän tule tygös totisest/Sun cmuna
armoll iloiW/.Sull lEsu racas ky-
toxen /Ain armos edest lclusunen.

5. Ah tuleWomlEsumen/Sullawajan mä Sydämen/ Cans armos
tule autuun/Ia asu aina Sielusan/Mm taiwan iloon johdata/Ett tykö- fnäs saan asua /Mä tulen pian sielui- l
nm/Amen tul. Oleniloinen.
lu.Christuxen Khan tulmnsest.
MSaijal Prophetal tapahtui/ Ett

cunniasans hänel näkyi/
Iticockialistuimet istui/Hänenwaa:
Ds palle Templin täytti. Seisoit <Seraphim cahden puolen/Cuus
culleng heill oli ollen/ He caunit cas-Mwons cahdMpeitit/ Peitter cax j..



136
»z 6 «rhristnxs» lihiln wlemiseff.
cains Ml heitit/Canscahdel sljwel
lensit pe wapast/ Huutain toinen toi-sens tygs wahwast/Pybä on JumalHERm Zebaoth. Pyhä on JumalHERra Zebaoth. Pyhä on Jumal
HERra Zebaoth. Caiken maan lMeunniallans täyttänen. Wapisit pih>
tipielet täst huudost/ Huone täytettin
jäuwust jatuoxust.
'.OHristus Jumalan Poica/ Cm

meidän HErram/Isästäulos
coitta (Sano Naamat monin kw
ran) Hän on se Cointähti /Cuin mw
tä walaiseman ehti/Caikes pimeydes.

e. Hän tuli Mailman lopus/Mei-
dän tygöm Taiwast. Gikis Marian
Cohdus/ Päästi meitä waiwast: Cw
leman ylitze woitti/ laelämän meille
tuotti/Taiwan eteem awais.

z. Armos Christemeill laina/Ia
palawa Rackaus. Ujco ftdämin pai-,
na/ Ia synnist- lackamus. Ann mck'
dän jälkes himo / Wilpi meist pois
kimmo/ Iaracasta Totutta.

4.Caiken woiman nytlsä/Annoi
sinun kätees. Sesinull kqtost
täs sen otit etees. Sill-finun tule M
ta/Ei sorta eli laitta/ Sitä kW
woimatoind.

5. Mitäs saanut olet Ijäld/Alö
nijtä cadota/ Wie heitä Taiwasew
'Wll / Ia awullas laWta/ Siellä



christnxel» lihM tulemisesi. iz?
kysyn/ Ia tykönäs aina

pysyn / Caickein pyhäm cansia. <
lin.

».?> lEsu Christ cuin Luondom saitt
"Ia synnyit Neitzestknckast/Rac-

kaus sinun sijhen wei/Ettäs meitpää-
stäisit pilcast. Sinä näit misä wai-
wasa/Me olim täjä Mailmasa/ Hel-wetoliedesäm awoi.

!.Annoit sinus cohta sotaan/Sen
ruman pirun wasian: Ia tahdot 01l
meidän ötam /Costa hän rijtan meit
haasta. Sinä saatit meille rauhan,
Otit myös päaldäm pois waiwan/ ,
Pijnas ja cuolemas cautta.

;. Nijn sinä myös caicki käskit/
Turwaman sinun paälles.Orwoit ja
myös köyhät Lesket/ Lupaisit corjata
puoles / Jos he waan uscowO stM/ Ett st ne tahdot anda heill/Cuin sinä luwannut olet.

4- Sinä olet meidän weljem/ Iocs?meill cunnian tuotat/ Et sinä myös ,
meit catzo ylön/los me sinun päälks
luotam. Engöst me mahda iloita/SillChrlstus Jumalan Poica/ On mei.
dmracas weljem.

5. Tämän suuren armos tähden,
Olcon sinun kjjtos Cbriste/ Ettäs
Ues saatit meidän/Ann meill aina
M pistä. Sentähden mahdamiloita/ j
W lumalata cunnioitta / Hän ol>wkldän racas Isäm.

iv. lou/
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m «»«)(Q)cz«,^
!V. louluWirret/

Christuxen Syndymistst.
m.

t.MUIe toiwottu turwa tän/M-
- näyttämän,

Ihmex Ihmisten Mailmall/Sesyn-
dpmys sull jorosi lumalall.

2. Ei tapahtun st Miehen Sieme-
nesi/ Waan HErran Hengen wai«
cutuxest / Sana Jumal Lihax tänn
tuli/ Jumal itzelhmisex yhdyi.

?. Neitzencohtu cannoi Hedelmän/
puutoxeta Neitzyden / Ihmet

isoit nyt ilmanduwat/ Jumal Tem-
!' plis omas asuwa.

4. Sangar samois ulos salistans/
' laNeitzen Cohdust Cammiostans/

lumall Miehexi meill oleman/ M-
i lijxens meitä wapahtaman.

5. Isästänsä hän uloskäwi/ Täy-
den Miehen Issn tygö wei / Häm
Waldans ylitz caikein Ny/ IstuKl sänsoikiall Kädell ain.

6. Znnlsänscans yx woimallon/
Lihasans corwens Cuoleman / Hel-
wetin.woiman hän häwitti / Pirun

, wallast meitä wapahti.
7. Sanan saarnall tästä on tullut/

Walkeus waiwaisiwalaisemrln/Pi-miöin sydämihin paistaman/Muchck
~. ta ilotzi muuttaman.

8. Kijtosoicon aina Isällen / M
ylistys Mallen/Cans corkia cunnia



Christuxen VfttdMistst.
Mäll Hengell/ Cuin näin armon
Awun annoi meill.

112.
i.syUnnioitcamChristusiCuningast,
"'SyndynytMeiM Mariasi/

long walda on ennen Auringot/
Maan äärin ulottu loppumat.

t. Mailman Luoja Luonon ihmex,
Itze tuli Ihmisex Orjax/Ett Ihmi-sen luonnos lunastaig/ LuotujanslH-
misi huckuwit.

;. Jumalan armon awara Ait-
ta/Maan caick ja Taiwan täyttäjä/.
Annoi itzens autuan aican/
nuoren cohtuisen puhtan.

4. HErran pyhä wijsaus pohja-
toin / Woimawäkewä puuttumatoin/
Tämän ihmen tehdä talsi/ EctNeitzy
sanasi sikiän sai.

Engel sen ilmoitti/Ma-
ria Uscoll tygsns otti/ PaitziÄiiehet.,
Neitzy rascax tuli / Pyhäsi Hengest 1sikiän sijtti.

6. Ammärryst ylitze/wastoin luon-
do/Paitzi Miehen awuta muutoin/ «
Neitzen cohtu Hedelmän canba / senHedelmän/ lold itze luotu on..

7. Ett Neitzen cohdus oli Jumalja Mies / Elisabeth terwetyresi ties/Marian juur lumalans äitir/ Sixtuns Johan jo cohdus Hitins.
8. Coht cuinsePOH siMyi tääll/

Veimen sallei panda pchnain .pääll,
Aitins



Aitins Riescall hän rawitan/CmLinnut ja Luodut caick ruocki ain.
9. Täst syndymäst Engelit ilöitzit/Kqtoxen lumalall weisaisit/ EnsinPaimenill ilmei suoöan/ Se hyw<j

Paimen caickein Luoja.
I°. Sijs kijtos olcon lEsunll/Ett itzens auttajax annoi meill/Wcl,'

jex/ wälimiehex synnyi tänn/ Canskii-tos Isän/ Hengen Pyhän.

i/Mlemuit me mahdam wahwOsangen sanomasi/long Engel ilmoitti/ Meille toisin tei>
! motti/Armon awun aiwoitun/Luw

siuxen luwatun / Isäld ijancaickiseld.
2. Jumalan Poica pyhä/Caickein

cappalden luoja hywä/ PiwosanswtäwH Taiwan/Maan/Meren sywan/
Corkia cunnian Cuningas/Ihmisex a-
siuialas/Orjan pugun päällens puki.

?. Pilwet pisaroitzewat/lataiwat
täst satamat / turman ain toiwotun/
Lunastajan luwatun/ Esi Isild iki»
wöityn/Cansoild cqikild halatun/W
reill ennen ennustetun.

4. Taiten tätä Tamarat/ Ei taida
taimat awarat/ Sulke sylins M/
Eik Mailma mahdu olenoll/ Neitzes
macais mittamatoin/ Cohtun mch
dui määrätöin / Maan ja Taiwan

.'täMä.
,?. Neitzen nuoren cohtumen/PaitzpuM
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puutoxcta Neitzyd en/Kätke/ kätkyns
canda/ Tuo edes / ilmei anda/' Näky-
mättömän/ nähtäwän/liancaicklsen/
ajaisin/ annoll awun ylhäisen.

6. lumall yhdyi Ihmisex/ Ihmex«xi yhten yhdex/ Ammärryst ylitzen/
Luonon lain ohitzen/ Meillcn syndyn
meille ftotu/ Neitzen Copdusi tänn
tuotu/ Wapahtajaxwaiwaisill.

7. Pirun puusiitcostetan/swa.no-
mena ostetan/Armon apu anneM/
Fangit ulos otetan/ Taiwan Owi a-
watan/Riemun rauha jaetan/On-
netiomill autuus.

8. Toiwo tosin turwaM/ Meille.
tule tästä wahwa/ Sydän sytty u-
sioon/tygs autuan Isän armon/ Tu-
stis luja lohdutus/ Itcusilon odotus/
Hengen wahwa waicutus.

y. Lepo suotuis Sydämes/ ElämH!
ijän Cuolemas/ Saam nämät ilmei-
sist/ Isän Pojas Ihmises/Hänentn-',
gons turwatcam/Händä «iaikin kijt-',
Mm/Isää ynnä Henge hywä.

114.
l.KLoitzeCHMicund l,

woimasi/ armosi ja hywy-
dest/ Ett hän Poicans ainoan / An- >noi tulla Mailmaan/ Ia sigitä Coh-'dus Marian. -

Jumal Engelins lähetti/ Cum«Aolsest Maria terwetti/ Ia teki tiet- j
Mx/Mt hän pand oli sijttäjäx/Ia '<

MGuM synnyttäjäx. z.lus
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14l «rhristnxen Vynvymistsi.
3. Jumala kyll woi jatietä/Cuing

Neitzy chnnyctK Miehetä / Nqncuin
me msä näem. Se pidetän suuren il/,
men/Ensin oli se ja wijmem.

4- Meille se japaht parhaxi / Ett"
Jumal tuli meille turwaxi/ Jäsen
Pojan tän annoi/ Cuin autuudenmeill
cannoi/ Nijncuin hän Isillcn wannoi.

5. Se on sinull suuri Cunnia / HttChrisius sinust syndyi Maria/ Sin«i
kiwuta yrinäns/ Synnytit Mailman
sikiäs/Japsit cuitenginNeitzydes.

6. Sinä mahdat autuas ryll M
Ettäs Gabrieli taisit cuulla/ Ia nhn
Jumalanhuoman/ Itzes annoit jasuo"
man/Sill löysit sinä hywä?.Luoman.

?. Ann armös HErra lumM
Hywin elä tällä Juhlalla/Että mekin
ftdämcst/ MttDm sinua wäkewD/
Marian cans qancaickisest.

li;.

päiwän M>
la / Ihmellinm ihme! On tullut

' tänne: Jumal itz yhdex Ihmistr lsy»
dex? Ihmisten, ilox/ijäifex tlox/Toiws-
mx lurwax/ aulutex aiwax. <i>s

> iloittam' HTRra cunnieitacam/ IT<
su Ehnft tijcee, Ihmisex fijnyt M

lsä ylistet/ Hengi cunnivlttlti
li 6.

' l.ft>Phä Christicund iloi«e/ luwM



s Chrifiuxen Gyndynlisesi. 14;

amlönft edest / Isng hän finull osott
Pncaickisest.

~ Phden suuren ihmen täällä/ Ar»
lnolisest osse meille/Ett annoi rac>
tan PsicailenS/Ilmandu maan pääll
Wiehudes.

z.Maria Neitzy ia Äiti/ Miehelä
Pojan ilmaan w«ii Et itänsns ennen
cuulll«/Gtt Miehet on rascar mldu.

4. Px uufi Poica synnyi läs/Cuin
Isää Taiwasi ifiu läS/ Meille annet-
lin lllrwaxi / Se meitä synnist lunasti.

s. Adamin wian tähden me ntjn/
Caicti pahast ulos «ulim/ Ett meidän
M cnolemau/ ja pirun ala iuleman.

.s. Waan meitä päästi lustistl
Meidän welftm coht lEsus Christ/
Cuin pijnan ksrsti lyll hirmuisesi/101l
maxoi meidän synoeim edest,

7. Synnin/ Cuoleman/ helwelfn/Joiden c«oppan me leljitlin,' Michu»
dens hän maahan loi/ ja rauhan MH
Mlillen wi.

8. Kijttlly lu>
ml armonszedest / loca sen muwon
piti tlttisi/ Ett me pääsim pirun täsist.

II?.l.^Le kiitetty lEsu Cbrist/Cum"Vliehuden otit syn-
nyit Neitzestä puhtast/ Ettäs pää-
stäisit meit tuscast/ Kyrje eleeson.Junnilan mnoaPoica/ Synnyt
>n?lllm,l)Män aican/ Hän Mi hä-



Gy»tdMi<csi.
«ens pahnoin käärittä / Jom ei tUnytkenengän wääryttä/ Kyrje eleej!

?.. Jota ei Mailma wetänyt/ On
Neitzen cohdus lewänyt. Se Laps
v!i heicks caickein edes/ long Mailm
on cuitengm kädes/ Kyrje eleeson.

4. Nyt näkyi oikia Auringon Ci»'/
Cuin walkeuden Mailman toi/ SePimeydet pojes hajotta / Jumalan
lapsix meit aimotta/Kyrje eleeson.

5. Jumalan Poica Taiwchast/
Tuli Mailman wierahar/Hän tahtocaicki waiwaiset/ Ilon cans saatta
Taiwasen /Kyrje eleeson.

6. Köyhä hän oli myHs täällä/W
mahti cuitengin meidän,yäällem/ Tch
ta Taiwaas tehdä meit rickax/ lavy-
häinEngeleins werrax/ Kyrje eleeson.

< 7. Näit on hän meillosottanut/ Ia
' miclclis sill ilmoittanut / Sqs pyhit

caicki iloitcan/ Ia händä aina n«M
oitcan/Kyrje eleeson.

lig.
«. fyAicki Christityt iloitcan tälläjuh-

lalla/Haleluja. Nyt on syndyw)t/
NeitzestH itze Jumala/ se onkylllujo.

tuli taiwast/ G>M
dyi Mailman Neitzest waaast/ PZV
sii meit waiwast. Nyt nHryi Aum
gon Coi/ Cuin walkeuden myoM
toi / long ihmisill soi.

?.Se Auringo walaise/ OM
mn Tmwastn/ PW sinnwaiww
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Aurina edes tuott/ Pimes

«den pois carcot/ Walon meill osott.
, 4. Se luetan suurex ihmex/Juma-

lan Poica tuli miehexvsanqen pienex.
Ihminen on hän ja Jumal//lonaawoimall ja turwall/ Hn lyödä me
,

s>Esajas annoi cuulla/Ett lumat -
omallsilulla/Oli luwan tännetulla?
Ia miehen olla:Samalmuoto se myss
tuM/lumala cansans wapaht/Wis
hanst'pois lacaht/Wun chdän pacaht.

6.0 köyhä ludan sucu/ mixes näisi
«idä lucuu? Usco/nyn ett synms pois
chucu.Gen sanon sull totta -. Christlls
synnit pois otta:Cuiu Naamatsen kpl- , Gläosotta/Halleluja.

Wäch.
astui

U.dyi Neitzest puhtaast/ Hän pää-
sti meitä suuresi waiwast/laijan-
taickisest tuscast.

HY.
iloimn alca/Jarien

mullinen juhla,: Että Taiwast
zumalan Poica/ Maan päälle tay-
)o/tulla. Se sli suuri nöyryys/'lonpaldinen köyhyys? Chri-m otti päällens/Ettätuli mailmaan
vlerari/ lacaickMlHmWn orjaxi,
saattaman heit iloon jällens.
'. Vr wGH caunis Lapsucainm,

G Ilman- f5



146 thristuso»» Gynd^nnsist.
Ilmanduinyt maan päälle/ lönga
synnytt puhdasNeitzykäinen/ Guuw
xiilori meille. losei seLaps olis Milman tullut/ Nijn olisimecaickcado-
tetut ollet/ Ia ijancaickisesi cuM
Olcon sinull sijs HENra Christus/
Kijtos/ Cunnia ja ylistys/ loca ettmeidän sitä suonut.

3. Sinä yönä cuin Christus syn-
dyi meille/ Paimenet caitzit laumani
kedoll/Nijn Engel Taiwast ilmestyi
heille/Ia puhui MH ehdoll:M
tuon teille hywän sanoman/ Iong»
pitä caikille hajoman/ Riemurim
nin kerroin. Tänäpän on jyndyn,
Wapahtaja/ Christus caikenM
man lunastaja/ Ia Davidin hm

, HERra.
4> Se taiwalinen sotawäki / Hsiui siitä sanasi/ lacoyta kijtos ck

ren tcki/ Weisain Engelin canswo!
wasi: Olcon ktjws Jumalan cot

, des/ rauha myös mailman len
dcs/ ilo jariemu. Me m
nyt kqttWm/ Ia Cb
siust aina ylistäkäm/ loca on M
iloon wienyt.

i.ftAuluja nyt lastecam/lumckl
"jutelcam/Joulu wirsi weiW

rian: Gabrielin ennustus on tä>M
Eija/Eija/Neitzv nuori »!<



HnimsMiehet Pojan toi/ cuin caic-
fi loi: Tvdy tähän piltnn wähään /

Mn wähän/ Israel: M lunastajat
toista toiwo sill. Tosin cunnian Cu-
mngas / Emanuel / Neitzest nuoresi
snndyi/ sanoi Gabriel.
'2. lostDrophetat puhelit/ Esi I-

K ennustit/ Juuttaat paljon juttelit,
lEsus/ etc.

;. Pojat parhatpauhatcat / Neitzet
nuoret iloitcat/ Wanhat wahwasi
weisatcat/lEsus/etc.

4. Sioni sinun HERras/ pidä cor- ,
kias cunnias/ catzo sinun Cuningas/
lEsus/ etc.

ll.i.
~ HNgel Paimenill puhui sanoill

: Sangen hywän sanomansanon teill/ Ilon teill ihanan ilmoi-
tan/ Cuinlumalald julki teill suodan.

!Z)x pilti piscu nuorucainen/Kyll
caunucainen lapsucainen/On teill snn- Gldyn Neitzest nuoresi/ Teill ilorsangen suurer. z>

Hän on HErra Christusmalja mies/ Se luwat/ ikäwöMoi,
wott Teidän armiasaino aut- f>tajan / Woipa wahwa wapahtajan. z

4. Hän cuoleman hädäs teit autta/ > j
/ pirun wallast wapautta/

"G tantze ijäisen autuun/Io suo-!,!duncautlstnlaupiun.
5. Taai teille tähän mercki liem/

G Soi- !



148 Christuxen Gyndymisifi.
Soimes löydät Lapsen pienenTKH
Chrisiittcauniscatzoman/ Mitk lch'jat Jumal sinne on pann.

6? Mks herä sieluni? hei wm.',
Catzos keng sijn soimcs maca? Sielon,
minun HERran Chrisiuxen/
lan pyhä Poica lEsuxen.

7. Terwe sinä tulemasi tänn tygin,'!
Cuin synneisi ett catzo ylon / T«
tulit köyhydes kyllen / Cuing ktlck
sinua tain edest ollen.

8. Ah HErra sinä caick cappM !
loit/Cuingasoletalendansinuas nM >
Etts macat heinäin ja pahnain M/
Joit luhdat jahärjät syöwät täätl.

9. Nämät sinun silckis lacan lrjmi/ i
Herrain HERra/ Taiwan Cu» >
gc^s/Caick callimatculdaisetwaatw <

< Huonot olis sinull sittäk maata.
' lo.Näinsyndyäköyhydeskelß 5

sinun/Etts Taiwaas saattaisitrickG «

minun/ Annoit täll tietä/ ett Kch l
on juur/ mailman meno kempi/
reus suur,

n. Ah lEsuinen minun HM
raiftn/Tule minun siMmencarsiM
seen/ Mä ercane minust murhes/ tch
cas/ Anna minun olla oikias usccs. h'

Täst sangen suuresi ihasiM
Etts tänne tygsn olet astun/ Hain/ w
desi sinua kittän Christ? / Z)nn D t"
VBHWeyliM. .



'Christuxen Syndymiscst. l4? '

hui
12:.

1 ilmestyi Taiwaast/Puhui
Te mahdat iloit wah-

wast/ Riemuisill mielill/ Eqa laula?
ca/ lunastetut oletta / Cuoleman ca-
dotuxest. ,Tänäpän Piltti piscu/ Synnyi
Bethlehemls/ Se ikäwoit HERra
Christus/Dawidin Caupungis/Lqa
laulaca/ etc.

z.On HERra suuri soimes/Kää-
rit capaloin/ Taiwas/ Maa jong on,
woimas/ Caick hän hallit woi/Ma
laulaca/ etc.

4.<Ztzngelit ihmettelewät/ ylitz tain
ihmeen/Ett Neitzen Cohtu selwzvlu-
malantoi ilmei/Hqa laulamina/luna-
stetut olemma/ Cuoleman cadotuxest.

5. <M Lusja lasti näin nsyrär/ ,
Itzens meidän tähtem/ Ia synnyi san- !
gen köyhäx/ caickein kyll nähden /Ma,'
laulamma/ etc.

6. Muutoin camalan teki/ Tuli!>
tänorjax/ Paljon kyll
MeitOrjoi saatti Herroix/Htja/ etc. 5

7. Me riemull mainit mahdam /

Hl7!mn Hnwyttä/Ktjttä cuin var- '

pain taidam / Acmonskyllyrtä/ Hua:z.ZnnH canscaickein luotuill/Kll-
wan kqtMm/Isä Jumalat cuin suo- Htuin/ Ainons aimoi cHnn/ Hia etc.

y. Olcon sull lEsu kMos. Tänne, l
Z)nn pyhän Hengen ltjtos'/)

G; A'^



Armonsandamast/Hija laulämH
nastetut olema/ Cuoleman cadotuM.

"3.
«.HVAtkriemuita me mahdam/Nnt

Joulunluhlall/Sill Chwsius syndyä tahdoi/ neitzest ja tann
tulla: Hän meidän aino autuumon/
lost iloita aina tahdon / Nyt M
Joulun luhlall.

;.Ilmoitta Engel ennätt/ luurlu<
malan armosi / Pyhä Pilti jymy

> tänne/Neitzen puhtan Parmoist/G
meillluwat lunastajani/Tän tulita
wottu Turwam/ Nyt.

?. Hän soimes mamis pahnck/
waljus wajas Juhtain/ long tm
nem H«mmx luojax/ Neitzen PG

. puhtan/ Sen aino apum ja elom<
< Ia aina ikäwoit ilom/ Nyt ett.

4. Täst Hngeleinloucko iloitze/ IIN
meill ilmoitta/Ktjttäin lumalai»nioitze/ Rauhan meil toiwotta/ IH
Jumal meit lapsirotta/ Tain W
caisens cautta cohta/ Nyt.

5. äA woi cuolema cadotta/ G
Christus tän ftndyi, Hän synnit mch
pois otta/ long caut cuolem M
Cust kilwan kqttäkäm HE),ra/ M
muitcam myös monin kman/ M.

6. Ktjtet ole Isä Jumal > Poicstän lähettämäst/ Kijtet canS IHI
cunniall/Meit auttamasi hädDH
tet H««ran Hengi hywä/ co'w V

. «4!»



124.
17U clulci jubilo, Ryll 0N is. 110/
KOlailman Mel)«as waca/ in pr««

les,,". P«'st« cuin Aunng atMZs/^l»>
tris «5 öi O, Hlpli»
«. öco.

H. 0 Mu pzrvulö, Vinua me m-
coilcm/ Anna armos aina/ O puer
oplime. 11, SansS meille laina , 0
l>sinoeps zloriir, 1r»li« me te,
Il»Ke «e pnlli le.

z.O l»,tli, cli,lit«s.c>n>tilet>>t«s,
PiiUl rumat meit caafil / ?er uoKr,
crimin», SijS sinä meille saatit/ c«<
loma, Aula finn HERra/Au»
la sinn HERra.

4. Übi lunt 8«ucli», Ei slttlM fiel
sia/Cuft Engelil laulawst/ Nuv« c«n«
lic,, Ia Taiwal caicki cajawal/lu ke.
ziz euri», Aula finn HLRr« / A«>
lafinnHEßra.
i.NLon cans

' Meidän turwam jc
toiwom/ Syndyi/ japandin soimen
Pmsia cuin päiwä armas/Oman äi«
tmsä parmois/ Alcu ja loppu/ Al«
ja loppu.
2.0 lEsu wähäinen/ Tygss U

hm?m,Murhes meit aina lohdut/Hyi
willen tawoillen totut/ O sinä cunmar.
Isä/A>m meidän pysyä nljsH/Wedii
mcktysss/Wedämeittpgos.

G 4
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15! LhWuxen S^nd^istst.
;.H> Isänräckaus/ Ö Pojan si,loi<

sus/iKyndi meitä pojescadot/I<M
wettin alas wajot. Sinä meit Mylös nostit/ Ia callilla werelläs ojH,
Saata

4. Cusa on riemu suuri/ Ia
jalo juuri / sGngelit weisawat ftlll!,!
Sielut ei laulua kiellä/Ei tora eli »vi?!
Ka/Kärsi senCuningan piha/ Sm!
me halam/ Sinne me halam.

126.
'.MHill taiwan corkia Cuni,W

nuoresi puhiasi/S>B
' dyi Ihmisex/Syndyl Ihmisex.

2. Euta cuu / ilma/ auringo/MN
meri/ tähdet / taiwat / Ain palwck
wat/ Ain palwelewat.

?. Enä me Ihmiset mahdam/Händ
/ hiljan jawarham/Kqttä/palwellW
Kijttä/palwcll ain. >

4. Cuin meidän tähtem tuli täm/
Synnyi sangenköyhän/Soimen pw
din pahnoin/Ia pandin pahnoin. ,

5.0 Pyhä Pilti piscuinen / Hchdisc meii synnistäm / Täll spndyMl-
'äs/.TällftndymMs.
> 6. Olcon sinull IESU kijtos aiw

tulemastas näin/ Mnn ID
<bengel!/Z)nn yhten ZM/laMällHenZell. 1:7,
'. miehet/ miehen Jumalan/

Engelit cutacumartawat/Tap
wan/tähtein ttMn/ SynnyttNeiU



!,

Mos corkian luma-
sH Jumala synnyt Ihmisex/Io Ju-
mal leppY>lhmM.

,

i. Cojca ftndyl metll/Hls
nousi Engeleill/ Taiwan
tawäell; Weisaisit cockiall Aänell:
Mtos corkian Jumalan/ )c.

;. Engel puhui Pasmemll/Ilmoit
iloisill mielill/Christuxen meitl syndy-
nen/Wapa!Max waiwaisten. Ktjt.

4.Löydät Lapsen nöyränä/ Capaloi-
hin käärittynä, Walms Wajas-ole-
man/ Soimes/cowas macawan. K.

5. Neitzen nisij imewäm Aitin rie-
Mruokittaman / Cuin linnut/ luo-
dut ruocki caick/Eläimet elättä/rawi-
tzemck. Kqtos etc.

6. WMLapset! lchiotit/ Culdaa/'pyhää sawuu/ mirchamlt/lumalax cu- /
marsit/cunnisitit/ Euningain Cmin-!
gax tunnustit. Kiftos etc.

7.Tätä armo awarat/Laupiatlch-!,
ja ja tawarat/ Sydän suruinm
tacan/ Uscoll wastan/ sanocan: Ktzt. >'

> 8- O IHsu pyhä Piltinen / Puh-,
dist/ peft meit si)nmstHm/PuMl pps,'
tzäll siindyinälläs / Armos awull/ans'
siollas. Ktjtos etc.

y. Suo Jumal meit tällä I,uhla6l>
Mldß myöden iloll ollu/Suosioll//'sswinnoll/rackaull/ Sinua
sydämell/suull. Ktztos corkian luma-'tm/luinalasynyilhmiser/IZluma^



i;8.
'.rr Uinki:ckastCointähti coitta/Tä>>

touitt/armo aina/ Se Jes-sen juuren wesa/Sinä Dawidin py-
hä Poica/ Minun corkia cunnia Cu-
ningan/ Sielun sinun peräs pala.M'knn/ystäwän/ainoani/Armahani/iha-
nani/ Otit minun omax Morsiamem.

2. Minun culdan caunis cunia «M
nun/ Aino ilon/runsas riemun/ Juma-
lan jaMarian Poica/ Sydämen si-nun cutzu cuckaisex/ Sinun suotuiz
Awangeliumis / On Hunaja maA

- Maito/ Cuidan cunnian/ Hosianm
taiwan Manna/ minunHod annat/
Sitt en suutu sinuhun ijäs.

;. Sytyt sydämen sinua tzalanm
: Mckaudest peräs palaman/ Sinäkö

', cas lEsu Christe. Ilahuta minua e?
''läwäf/ Oleman ruumis jäjenex/Alat
,ain liman esiet. Halan/palan/Pms

, pu.jas/aiwa urmahas/ sangenjmrM
! Jälkeä olen rackaun himost.

4<Cums catzot laupiast minun pIW
len/Ilmei ilon paiste päällen/ luma-
lald juur julki coitta. Wahwist w
nua wirwota wircu>7 Sanas/Hen»
acs/ Ruumis/Wercs/O lESllw
,:-on aitta. Corza minua/ lEsu W
mias/ pyhtjnparmois/ anna annos:

zstes caut cutzut/ tulen tygös.
5. Ija Jumal/ minun Isän armm

i ennen alcu Mailman/ Racaiiit
M«N
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mnuäGojasas. Poicas minun uscoll
kihlan on/ Hänen oikia awions olen/
Hän autuas ilon ainoasi. Eija/Eija/

elämän / taiwan tawaran ylhäl
andawa/ Sielhänd ihanasi ijätktztän.

6. Caumst siel C<mdelet cajawat/
harput Heliäsi Hctisewät/Urcuin uus
Wrsi pauya. Cusa cauninlEsurm
cans / Minun Man arman culdan
cans/Saan rackan ilos olla. Hypäc/
weiftt/Woiton wirtä/HErrahänd ylistä / Corkia on cunnmn
ningaZ.

7.0 cuinqan olen iloinen/Ett
hä Potca Issuinen/ Minull tawam ',

tiettäwä liene. Hän minun wie wiffist
wijmein/ Parahijsin ilon ilmei/ Täst H
paucutta msiäm tienen. Amen/ M'
mm. Io M joudu culda Crunun/ i-
lon riemun/ Mix wWyt? Peräs:<>käwsitzen.

v.UdenWuodenWinet. w.
»MLoitcam sijs

ZMarmon aican/ Ett Neilzy nuorta
M/Mcil synyttpyhän Poicans/ SeM
meidän toiwott turwam, Cans
kein HerrainHErran.Weisatcamkip,
tos kilwan/nyt tänä uunnaWuon. >

2> Joseph io tot tunsi/Marian ps«' ,wes pockiwax/ lchnqelin puhest
märsi / Händ Hengcst Byhäst rastarMlEsus caunis nähty/ Tuin -,

G 6 iipMi,^



armias chti/Cust kijtos ääni ain pch
ke/ Nyt tänä uunna Wuon.

;. Poiminen pieni synnyi/ MMMitzen puhtais parmois / lost IsäJumal Meit ksyhi corja ar<
moins: Pois Suru surkm salwatt/Meil ilon owi awatt/ Cusi kijtos lau-

! lu cajcht/Nyt etc.
4. Idäst-wijsat wisusi/ Etzeit jM

Lasia lahjoill: Cusa Cumngas Chw!
sius? Näim Tähden / tulim tiedL

. He Lapsen laupian löysit/ Pacanck lz. turwar tunsit/ Eust kijtos Chrisieft <
. null on sit/Nyt etc.

5. Simeon se wanha/Otti pift!
Pildin parmoins / Sanoi ratk w!
mun c-ansia: HEAra pääst minm

„ '-Md amiois / Näimbän ChristlW
' /'HERran/ Minun.autuun/ainotwj

SinullKijtos monin
v «Nyt tänä etc.

Manhan Wuvden tiedost/MM!
. '.paljo pahut tehtin / Cuit cadum

«st mielesi/ turVijstulcmw!
MeilPoicas panit pandir/Tu!-!

'du wanhan Wuonna candex/ Am
llumal meill ne andex/ Nyt etc.
!" 7. Cunnia olcsn Isäll/ Meil am
«ns awur annoi. 3;ijnPojallPild!!l

meidän cuormam cannoi.
iCtt HERran Hengell hlMäll/ S>ll
i.Colminaisull pyhäll/ 101 l kiitos/n>M
RiaMäll/Am jowuunna Wuon!

,56 Udev N?u<>dcn Xvirref.



I^o.
W.c.N. 286.

i.fK Un hywyttäs me Kijtäm/ D
lEsu Christ/ Ml

uudell wuodell lijtäm / Sull lahjax
mielistst/ Sydämen werelläs/Ratk
wioist caikist pestyn / Ia kclwollisex
tehdyn/ Cautt uscon ypteytens.

i. Emb me tott armotetta/ Vääll
tamnet suuremmast/Cuin ett meill il-
meitetan/EttChristus cuolcmast/ Ia
synnist lunast meit/ longs tejit tiet-
täwäxi/Täll päiwäll nähtäwäfi/101l
wertas wuodatit.

z. Sentähdcn on sull suotu/Nimi
Mis japyhä/ long cautt mi caikill
tuotu/ Autuus ja elämä/ Sunnimes.
lEsusen/ Meill lEsu/lEsus ole/
lalaupiast nytkin cuule/Pyyndöm
jong edes ttiom.

4> Sun lahjoit Isä laupiast Meill,
wapahtajaxem/ Tai muistaa meidän
tarckch/ Tule/ja sentähden/sinullen / Ain anda mielest täydcst/',
Sunrackaudes edest/ losi tahdoit'tulla tänn.

5. Sä armiast Sielun päästit/'
Lois synnist Hwäsiä/CansRuumiw
Hengen säästit/ Am tuscast syngiä< <
siä/ Rawitzit rackahasi/Ett
wapaat jällen/ Tain päiwän tahtoSzMn/Nntt wietäm ilsiiest.Mtgidam tehdä/ <
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weluxex sinull? Täll päiwäll jong
nyt nähdä Saam armostas iloll:M
6'cmos awaran/ Tunnem/ etts sanaspauhat/Meill suot ia lisät rauhan/

, myös muun tawaran.
7. Uudista meidän mielen/ Uudella

« Wuodell täll/Meit ojenn'oikiall tck
len/ Ann lopvun ajatell/Ettcaicki ca<

' towat/ Rickan ja raiftan pidäm/
Ia Taiwallisij pydäm / lolc' pch
puuttumat.

8. Sun tahtos jMen rauhas,
«Annaicam. culua/Ia päälles ustes

wahwas/ Ann meidän seisoa/Toiwck
rackaudes/ OlEsu armos laina/Gt
palMlem sua aina/ TM ja sittau<
tudcs. i?i.
.KO loppu wanhall wuodeAe/On

v< ~l nyt lähden uudelle; SP
'HErma hywää kijtämme / Ett rW
'has rackaas elimme. Ann lumall m

uusi wuos/ Meill caikill uusih
oän luo/ Ia synmst warchast erosuo!

. -.Cuing monda tusca anssara/ MB
taloudet/O Jumala/Oä cuitm
»ncitain armiast/ Nijsi päästit S'laupiast. Sun Henges lumall meil,

Ne ann / Ett kilwan kqtämsmuaain/
armos edest awaran.

<. Ei kengän nältä ansainnut/
«Waan armosi olet andanut; Ei mi
,!sin' iimn hywydes / meit nähdä B

Heliäishdes. Mn aut ett mM^i<.
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dHmme/ stt wihdoin Md pois läh-
demme/ Ia HErrantygs Mnnyme. '

4- Sä Isä ajoist ralleista/ Meit
Mit/ ntjn myös taudeista/ Waick
tuimist Sodist cuulimme/ Nqn cui-
teng rauhas istuimme/Sä päästit co-
tom / buonehem / Ain waaroist/ caikinmielelläm / Sijs rauhas sinua pal-
welem.

5. Me Isäcaikest mielestäm/Suld
jyndijm andex anelem. Suo Sacra-
menttis jaetta/Laumalles/sanas saar-
natta. Sun caswos Wnnäpuolehem/
Ann Henges armot mielehem/ Poispoista petos Perkelen.6.Ounkätespäällemlewitä/Maat !

Caupungit cans säilytä Ann leipä
jocapäiwäisiä/ Meit päästä caikest hä-dästä. Cans Esiwallal! walos suo;
Ann rauha meill ja suosio/ Pois mur-
het/ suru poistaco.

7. Stjs sinua Isä ylhäinen/ Ain H
harmll mielell palwelem: SunHen?
gelläs meit sijhen aut/ IHsurm rac>
lan Poicas cautt. Suo wijmein tai-
wan salisa/ Sun Engelittes parisM
Sua kijtäm ilos caunisa,

W.cß';74.
'.NEsu armosi alcawalle/

onne suo! Uusi woima >
snn minulle/ Uusi mieli minuun luoi
HEMa waca warM ain/ M

mM



»6» N>irret.
minun omicck / Siunaus ja armo ai!
na/ Caikill meillen- armosi laina!

2. Suo nyt Minun murhell mui«
siaa/Että ricoin mielestM/Synnin
tusca caick pois suista/Catumaan M

, minua iäll'/ Ettän armos tawoitaiv'Wioist itzenwierotan/ Synnit andss
, annat smä/Coscnqt hartast itken minä,

;. Lohdut minua rackaullas/Cw
K HErra huutoni/ Embä taida ftn,
suulla/Caikee juruukipuuni.Walwsi,
san ia maatesan/(3?un suojaas jW
annan / Wahwist minua waiwoiZ

' caikis/ Etten synnis/ surus waipuis,
4. Ann sanas wuodell tälli,

HErra minull cuulua / ChrMM
, elämällä/Aicanautuast culua/LähW

> mäisi ett racastan/ Eng mysö mho
. händ coscan/ Ett ntzn wältän teitä

wäärij/ Engä syndein minua kään.
5. Anna HErra Hmges mwa/

) Tietä tasaisi talutta/ Estä minustch
piät sisua/ Wilpi cauwas corcota/

, (Huuresi pchast pelasta/ Wariel w
'staisudesta/OpetSodas sotimahW
,Tustaa toiwoscandamahan!

6. lEsuscalun oman
'fusläsn' ain taitonw

lEsust sielun halaitcon!
mun wahwistacon / lEM

wa^jelcon!
olcon/lEsustustis tygsmtulcock

?. lEsu armas culm aiM/iW



M wuosi autuast!KäsiM sH minua
cannä/ Pääsi mua tuscust ahtayust.'
Hädäs ole tykonän/ Corja puolees
cuollesan! Sylihis st minua sulje/Cosc
mailman majasi culjen!

lEsuxcn Nlmest ja hywt'
siHTegoisi.

~.MMt olconlEsuxenNimi/Ia
lausutt aina: Sillse on

fttama ja niemi/ Cuin meille rauhan
lainaa. Itzeppä hän sen todisti/Juma-
lan lapsix meit sowitti / Cuin ustomhäneWimenspM/Ia rawitanPy-MlHngell.
i.Polwensa caicki taiduttawat/Tai<-

waasja maan päällä/Helwetinwoi-
mat myös wapisewat / Coft lEsus
mainitan täällä. Ei ole yhtän muut
nimee/lost sielu autuudenlmee/Paitz 'lEsuxen Nime puhdast/ Ia hänenSanaiis cullaist.

?.Raamattu meitä kästepi/ Cunni"
oittaman tätä Nimee/Sill se woimal<-
lans eftäpi/Pirun juonet ja ihmet. Ia
m min cuolluet owat/ lEsuxen 3ii-
meen wncowat/E en cautta caicki myss
sairaat/ Terweydens jällensLaawat.

4. Jumal mjl lupa autuuden/ Cuin iauxens huutamat. Ne myös <
löytämät wahwuden/ JM hänen ty-gons turwawat. Costa Dn duomioll
tchto tulla / Silloin cowutt saadan^

cuulla?



,6» lEsnxenttimefi
cuulla, locaitzen pitäedis rHHTyöns jälkeen palcan wiemän.

5. TämäWirsi nyt opetta/Cuing
sielu hywäxens taita/lEsuxen?ttme
mainita/Sitä myös cunnioitta. IGSUS cutzutan iiunastajax/Ia cai>
ken Mailman Wapahtajax/ Hänsyn<
nit anoex meill anda/ Ia armons cck
Mcanda. 134.
i.??Esus cunnian Crunun canda/

HlEsus ilon/ elämä/ lEsus w
nun terweyn/ Haldus tahdon itztn
anda/ Olet ano auttajan: lEsusmr.
nunTawaran.

! man armoi lEsuxen / Sydän sN
ahdisturen: Ilmand händ ei auta w
can / Caikis tustis apunan/ lEfts

/ on/ja turmanani
3. Cuin on lEsus

' Niin on minull 110 suur/ loca Oic<
' lun täyttä juur; Lohdutusta mmll

lisä/ Surus murhcs aintjan/ Ws
, minun Tamaran.

4. Tahdon sijs ain itzen
' nun Armvos IHsu Christ/Wasim
' Syndeiä wi§ist. Sinun Armosi
't wun tuotta/Kestcll cuollon cauhiOparas Tamaran.
''

;- 3<Gsu racas armon lähde/ M
olet minun/ Minä Weres cm!

lij sinun: Auta minua ansios tähW
turman awaraan / IW

ainoa Tamaran. 6. h



"

6.Omas tahdon aina olla/Caicken
klinaicanan / Olet minun turwanan.
Ia wielä cosca täyty cuolla/Turwan
imun ainoan/I<u minun tawaran. -

7. lEsus minull caicki caikis/lE-suxen"ain omistan/ Hänellsian wal-
mistan. Sydämesän caikis paicois/
lEsust Wn ainijan/ITsus minun
tawaran. 135.
l. 'Vpahtajan wisiist/ Sinuun minä
luotan aina/ Tott uscon päälles/ Etts
tulet lähes/ Wihchäisydes/ Ssnas
Lohdutuxen laina:

Sinuntahtos perän/ Ann HEr-
ra elä/ Ia pcckvell sinua tahdon; O-
lct Jumalan/ Smun sanas turwaw
Eliaicanan / .Pidä minua Ustoswahwan.

;. Nyt tahdon olla/O .lEsu Ml-lä/Cunga sinun tahtos wiene/
sinun suljen/ Minun Sydämehm/ IaMielehen/ Armos ain turman liene.

4. luur totisesi/Turwallisest/Si-'
nun O luotan; OI«ju ra- -
cas/ Aut minua waiwas/Cautt cuo-!
lemas Ia apu tussis tuota.

5. Ain turwan sinun/OlEsumi-nun/Sydämniperäs pala: SillLoh-'duturen/Ia wirwotuxen/ Allkiusau- ?,

ren/Olet/ sinua Sielun hala.6. All surun surkian/ Ain tygss tur- -'
wan/Loputta taidat pachain.:llongs)

- tahdot -
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164 IVsuxen^ttimsst.
tahdot warjell' Se on kyllitaM-I
H«rra suojel/ Minua hiljan jamchwarhain.

7. Nyt tiedän wisiist/ O IGEhrist/Mtes minua hyljä cojcaan/
Sinä olet sanon:Minuld apu am:'Tott autta tahdon/ Aldcaiken mw
hen ja tuscan.

8. Suo lumall meill/Ett kWteill/Ntjn täällkäyttäisim elom: Mcantzas wtjmein/ tjancaickisen / W
mallisen/Elämän perisim / Amen.

i;6.
'-f') lEsu Christ / Cuin olet wiM ,

Minun racas Lunastajan: Pjz
les luotan/M ylsnan/Näin surkm

, Sanas ottMinun turman. >
2. Sinua minä halan / Sinun <

, räs palan/ Cuin päästit minun Isä»
' wihast: Sinä olet minun/ Ia minj
' sinun / Werelläs wirun/ CMK s

c<
;. Nyt tahdon 011/Clä ja cuoll/Cu«' ic

h sa sinä lEsu suonet: Cung ikän cul-
jen/Sinun minäsuljen/O racas

§ jen/Sydämmevi carsinaiseen. 3
4. Sill wtisest/ luur sydämmst/ a,

'«Ansios on minun turman/ Jumal ja
<mies lEsu täst ties/ Cuoleman lM '.

minun cuounan.
5. Suur uscallus/Ia ihastus/ O- m

jletsinä sielulleni: Sinä wäkewä tyik
ftnas myös/ On synnin M

2Virwoms hengelleni. 6,W



murhe/ waiwä/ Sydänd
caiwaa/ Nijn haluni sinä olet. Cosc
tchdot autta / Sinun pijnas cautta/
Wnci woi sautta/Wchingon/mail-
an nuolet.

7. Nyt tiedän todesi/ O lEsu Christ/
minua unhottane: Näin sinH

wannot/Näin todell sanot/Jos apu
anot/ Nijn armoni awoi liene.

8.0 suo/ Ia apus tuo/ Mn
elä ja käyttä meitäm / Mt pääsisim
Mld/ Surun laxon Md/Pois pa-
haldsääld/Waeldaman taiwantie-
tä! 137.

muisto ihana/ Sydamell-
"ilon andawa: lEsus sydänden '

lohdutus/Elon alcu/mielden
Caikm ilon ylitz iloisus.

!.Pääll Hunajan makian maun-
nonMakiamb hänen läsnä olendons:
O weisat suloisembata/ «Sikä cuulla
cauncmbata/Cuin lESUSlumg- >

lan Poica.
;.lEsus anna minun wta/Racka- >

udes awarutta; lEsus ander andaja/ '-

Ia taiwan cunnian candaja/ Sinä '.

armon ainoa jacaja/ Amen.

onnen/ osan oman /Ilon/Riemun runsahan ! Suo ett
wisian sanas woiman / Tule tygsn
Oman.lEsu asu tykönän/Suo ain
INUs PysiMN.

z. lEft



;.' lEsu armias anna ainälTysn
caick sinus aljetta: Menestys ;cgni
laupiast laina/ Suloisesi suo lovetta,
lEsu asu etc.

;. lEsu puhen aiwöituxen/ Tchtos jälren taiwuta / Ijäisen suo lAdytyxen/ Ett mH caunist cartutm,
lOsuasuetc.

4> IHsu caunisicorja msnua/Sw
jaa maata pannesan/ Aut ett kijwasl
kijtän sinua/ Cansian olenosiesan. Iz<su asu tykönän/etc.

5. Costan caicki päiwän pW»/
Ann mun autuast nuckua. CuM',
cautt cosc' Mailman jätän/ PyM
jouckoon joutua! IMsu asu tyköni
Suo ain sinus pysynen. l

VI. Loppims Wirret. <
l; y.

l.H>lldinsynyttßechlchem/Bch .

lost ihastui Jerusalem
Halle/ Halleluja.

2. Hän pandijn soimen mammani "

Macaman/ Cuin hallitze ilman ltck
mat/Halle/Halleluja.

;. Aasi seisoi ja härkänen / H«M.
nen/ Cusa Pilti oli HErranen/ Hall,

4. Saabast tulit sitCumngab/O
ningat/ Lahjoill teit hänell cuniat/H»

s.Wnsi)ndyi äitistNeitzestä/M
tzestä/Cuin wapa oli Miehestä/H»

6. Ihmisen Luonon päällens M ~

Wällensott/Kälmen tykönsä M"'
potk/Hall. ?.W'.
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Loppiais ,67
nijncuin meD

NPttnn meill/ Ei cuitengan käynyt
synnin teill/Hall.

8. Werraxens tahdoi meit tehdä/'
Meit teM/ Ia Caswotlvasnäpdä/Hall. '

y. Tällä nyt ajall iloisell/ Iloisell,
PalwelcamHErra krjtoxcll/HaU.

ia. SW olconkiitos loppumat/ Lop-
pumat/ SmKolminaisuden lackamat/
Halle/ Halleluja.
l. s)Usr nxtuz in LetlileKem, Letnle»

l,em, Un6e g»uilet
U»!I« tt»lle!uj».

2. Nic in pr«levio, «»

sue telwino, N«ll.

pu«r er»t voiuinuz I^I«IIe!uj».
4. llez« «ie s»l?»?«N!unt,

IKu«, IvljllK«m oselunt, tt«Il.
s. De m»lre o«tu» virsine, Line v>

M lemine, U«Ile!uj«
6 Bine sesl,ent>s vulnere, De uoKll»

venit lzngviue, I^lleluj,.
7. In e»lne uobll liinlljs, ?ecc»t»

8- Ut recickelllt nos nominez, Veo



. 140.
1.fViX -Lapsi syndyißetblehcmis/ jMnous lerusalenns/'

corkian Poica/ Ihmisen luonnon Gdoi otta/ Mngelt toi Mariall
man/Htthänesi piti syndymänPojm,

B.Cuin 2)M Morsian Huonch!
Tuli hän äitins lohdusta. Hän Min
Soimen pahnain pääll/ Cuin caick
hallitze omall wäell. Hngel ilmoitl!
paimenill/ Htt se pilt olfHWrä meill,
- z.Wijsat MaaldmieraldtukM
Lajoi hänell candelewat/ Sistll Hm«nesen menewät/Lasta nuorta terM
tHwät; Ktzttäkäm sijs HErra Z
malat/Tällä nyt iloisellHulM.

Vl!. Chnsturen Ptznast jll
Cuolemast.

141.
i.WlHminm muistel syndis pHOj

long tähden Jumalan M«
tääl!/ SyndylMailmaan MieiM
Hän puhiasi Ncltzest miehuden ck
Se Poicans synnitäMailman
Vieill tuli hänWälimiehex/ CuM
hän herätt haudoistans/ Sairatp
ransi taudistans / Syndisill armß
annoi/Iaristin pääll Hengens can»,

collms IWs puheli/ Ia tulemat»!
siat emusi/Nyt IhmtsenPoicafMn/ la, tuchman tuscaan heitß
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ludas sitt pahudens
nin Huonees IHsuxen/ Yx
woittliNarduxell/S? IHsuxell kyv
lä kelpms/ Waick ludas hHnd co-
winpilckais.

;.ludas
tmn palckaa heild anoi/ CohtHopia--
penningit otti/ SittlEsus Opewsla-
ste-is cans/ Soi Pääsiäis Lambaan
tawallans/Meille palion hywää tuot-
ti/ Sijn pyhän Ehtoliftns asett/ Mcit
Pijnans muistaman opttt/ sitt
rackauden merkix / Pesi Opetusla-»
stenssilkiäx.

4. Sield ie! matcusti / Ru«
nileman ky»
stms hartaasi/Heistä edes käwiwä-
M sitt/ Muchesta sydän wapisi/
Ans rucoili Taiwaast: tX Zst tä-'
misalki pois Minuld/jos' sinun tah-t«s sois/ Sitt OpetuSlapftms etzei/ -
Ne m«rhest macawan löysi.
s.Heill sanoi mixinytmacatt/Isal-

<la on cuin tietäftatt/Ettu waiwaan/ Syndisten käsijn anne-
DN/Ia määrin päälle cannetan/Iu- ,
Ms sen nijn on l<ittan. Wiel hlnmMitä puhuisans/ludas lähestyi jom-
lons canS/ 101 l sanonut oli se tieckät,
siongsuuta annan pois wiekät.'l 6. Cosc lEsus caicki asiat ties/ Cui»lanentapahtuis siinäties/MielellrowMlhesastui. KMkMtee «tziM



170
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lEsust Nazarenust sanoit hee/ Nijn
caicki mahan caaduit: ludas lEsuren
annoi sunt / Mutt hänen Hnni otit
muut/Pietaryhdeld Corwan hackais/
SenlEsus parans ja wasiais.!

7. Ei tappeleman tarwita/Silll-sä on minull malmistani Calkin jong
juoda tahdon; Mutt loucko johdat
lEsuren/ Pappein Päämiehen
nesen/Siell kärsi pilcka paljon/Sm
Pietar seuraisi jäljes/ Ia Mestams
colmasti kiels: Caiphas todisiuxia O
loilllEfust hucutta pyysi.

8. Caiphas kyll paljon kyseli/Mut!
lEsus oli äneti/Caiphas händ nm
notta tienne / Cautt Jumalan si«
wannotan/Etts totuden mulltunm
siat/Jos JumalanPoica lienet. Sen
lEsus todex todisti / Mä olen Mck

. man Duommi;Caiphas rewäiswW
tens ricki/Sanoi,nytt te cuulit caicki.

9. Nyt te hänenpilcans cuulitta/M«Htästäasiastluuletta?Hesanoithan!
cuolla mahta/ He syljit hänen silmil-
lens/Löit postelle händ nyrkilläns/Pei-

, tit hänen caswons cohta/ HäpiN W
kysyit häneld näin: Arwa Christe w
ca sinualöi/Sittwarhain aamulla
ten/Z)lsn annoit Pilatuxen käteen.,
h>apelll jällens rahansa/ Ia tIMW
pahast tchnens/ Wiatoind werta B
täisäns/Sitttohmsamas murheDiis
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Mtpemingit Templftn jällens/ Ia
hirtti itzens Nuoralla: Mutta Papit
sillä Rahalla/Ostit weri Pellon mui-

oudoill asetit Haudoix.
i iHäämiehen edes seisoisans/Siell

Pappein jouckö walben cans/lEsust
pyysit Mspainaa: Hän kieldä Keisa-
rild werön / Sano ett Jumalan Poi-
casn/Cansaa hän wiettele aina/ Pi-
latus/lEsustkysyi monesti Mutt ma-
staust ett, saanut todest/ Sield hän He-
wdexelle mietin/ Cuin händ oli näh-
däpyytän.,
i!. Herodes lEsust pilckaisi/Händ

walkial Caapull hämäisi /- Lähet hä-
nen Raastupan jallens/luuttaill Pi-
latus stnoi sitt/Miehes täs ei ole sur-
man syyt/Hänen sijs päästän tälläns/.
sWaan mielen nuotex Cansallen/Lu-
vais hän päästä wallallens/ Barra- '
ban eli lEsuxen cohta / lEsust caiL
anoit pois otta.

i;. Päämies IHsuxen ruoskitta/ .Gitt Purpurall anoi puetta/Ia tap-
,pura Cruunull pilcat/HällRuoco kä- ,
ten anettin/Ia polwill eteen langettin/
Cumarten Cuningar pileall/Pilatus
mi ulos lEsuxen/ Sanoi nyt te näet
Mmisen/ Cuin weriser on jowaiwatt/ -
lotenyttytyä mahdat?

'4. He huusit suurell äänell caick/ .
ota ristinnaulitz tai / JosKeisa-W Mwä lienet. Buomiostolis Pi-

Hz latus



latus sijn/Pesi kätensä jaamonU,
Wallallensßarraban heille. Mu«

omis waatteisans / Mietinpois risimaulitta/Itz candoißMzsiellä/Händ Simon autti myös ciellj.
»5- Sijnpaljon wäke seurais cang,'

MuttWaimot itkit Hartastans/MZEsussanoden neuwoi/Mkät mim,,
ylitzm ittekä/ Waan armchtelcati,
h<än/ lotc langett suuran waiwoin:
Sill pcliwät ne on tulemat/Ett tM
on teist sanoma/ Autuat hedelmillämät liene/lotc lapsist ei mitänti».

16. Cosc he sitt tulit Golgataan/G
Rswärit lEsuren cans/ NistinM
littin siellä. lEsus wihamicstenöedt»
siä/ Nucoili Ann hei«dän andex wielä; Sijn hänen syyns

>'! kirjoitettin /Ia moneld ylös luettin;
> Tämä on lEsus Nazarenus/ Judo,
s sienCuningascuuluis.

' 7. Cost lEsus ristinnaulittm/H^
' nen waattens cohta jaettin/Mutth!!-!

mesi heitettin arpa. Äitillens IsD
! sanoi myös / Ota Johannes coht ty,

gös /Hän kvll sun tarpes arwa: I°<
>, Hannes pidä händ cunniasa / Sunf!

,« man äitis siasa/Mutt Cansa ja
'.' mies päänäns/ Pilckaisit ja wäM

oäätäns.
,8. Hänens JumalanPojar WO!Ia ernyt itzcns autta woi/SitäW

wäri hänell soimais; Toinen lEN'
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,?4 «lhristuren Pfinast
ylös colmanden Päiwän/ Mcill laitti
caickihywäxi/Meithällens tehden py«

sisälle käymän. Hän Euo-
leman ylitzen woitt/laHelwetinwoi-
manpols soitt/lost weijanKijtost HH-nell/TM jaijancaickisest/ Amen.

~e-) Msu cuingas oletpynattu/Pv-
"ftell hiesty/ syljett/rustcoittu/ Or-

jantappuwill cruunattu/ Sinunßuu-
mis ruoskittu/ Haawoitettu/Purpurall

, pilcatt/ naurettu/Weri pääst/caswoist
> wuodatettu/ Cocorumis werta tiuckui.

2. Ristin pääll Jäsenet pingotetut/
Jalat/ Kädet Eti-
call/ sapell juotettu/(VYdän ricki pilcall
pistetty/lulmall Jumalanwihall run«

, «eltu/ Kylki keihall läpitze tungettu/
l SurkiaU cuolemall surmattu.
> ?. Cuing sinun hywä hahmos lau-
! wenut/Cans caswos caunis millistä

nut. Sinun Ruumis rymäx raulve-
nut/ Waljux on muotos muuttunut!

» Luodut caick luondons mastoin/
' Hämmästyit/surit/itkit/ lastoit/ Hei-
l dän HErransLuojans cuolendot.

4. SuusasChriste ei löytty petosi/
Ett sinä HERra määrin tehnyt/ Eik
ollutsinus yhtän ricost/ Etk synnin tie-
tä sinä käynyt:Puhdas/ wiatoin cai,
kist olit/ Cuitengin catkerast cuolit/

» Oteidän caickeinHhmisten edestäni.
5.0 eMalaAlmnivjälaussinlr,



jalCnolewost. <7i
Syytöin svypän edestwaiwatan/ Cuin
pahoin teriä ricko juur/Sensiashur-scas Pyhä ptjnatan/ Cuole Jumal ih-
misen edest/Luoja Luondocappalens
<yyn puolesi/ Cuings Christe itzes näin
niyrytit?

6. Sinä wiatoin wicapäiden edest/
Hlrmon halusi käwit cuoleman. Etts
päästäisit meit pirun kädest/Ws lap-
sir soit tuleman/ Welcam maxoit/lain
täytit/ Meill armon ja awun näytit/
Ptjnas ja cuolemas cautta.

7. Minä synnin siteill sidottu/ long
edest sinä kijnnotett, fangittu/ MinH
tuonen nuorill niwottu: Sinä cuole-
man kiwuill rangoittu. Minä perke«
len cahlein culiennu/ Ia Jumalan
wihan all oljennu / Sinä joit wihan
maljan edellän.

8. MinH ain ylpiä: sinä hiljainen/ 5,
Puusteil ja Purpumll pilcattu. Mi-'
nä cowacorwainen: sinä cuuliainen.
Vlinä röykiä: pijkeill sinä eruunattu.
Minä turhas cunnias- sinä syl>ctty.
Minä juomar: Sapell sinä juotettu.
Minä hecumas: sinä sidott/ naulittu.

9. Minä määrin tein: sinä rangai-
stin. Minä ricoin: sen edest sinä wi-
tzattin. Minä häpiän tein: sinä
wattin. Minun syndein tähden
piinattjn / Ia Ristinpuuhun ripustet-
tin. Minun pahuden tähden sinä cuo<
letettin/Minun syndein uhchsmä u».
»attin. H 4 l«.l!-



MMinO HERra catzo mlnun
väin/Coscas tulet sinun woimaas. I,z-
W hänen saman päiwän / Wannoi
cantzans iloon käymän/ Coht pimeys >
maan Mwettäis/Cudelt yhdexm-
den Hetkeen.

19. Mun JumalanhuusilEsuS sijn,
Mix ylönannoit minun ntzn: He sa-
nckhän Eliast cutzu/I Zsus sanoi: Mi-
nä janon/ Sen jälken: caicki tHytetty
on,öLi sillen mitäkän puutu. Wtj-
meinlstns tygö sanoi/ Hengens wa-

. sian otta anoi, Coht pääns sitt alas
Mnoi/laHengensylsnannoi.

l°.Maan järistys tapadui suur/L-
-sirippu ia callio halkeis wur/ Cuoilet

! nousit ylsshaudoist/PäämiesihmeitH
! nähdestns/Jumalan Pojax sanoi il-
; meisest/Se cuin on cuoleman paulois.,,
< Luut Ryöwärten myösricottin/Mutt l

> Issuscuolluncohdattin/KeHäUhä- !

!« neld awattin Kvlki / lost Weri ja
» Wesi wuoti julki.

>i ti. Joseph lEsuxenNuumihin/A-
-y, las ottiEhton ja Lenoihin, Kääri sen

O! l haudataxens / Sinn Nicodemus can<-
«« noi myös/Sada n marcan woiteet ty- i

H koons/Sill ruumist woidellarenS:U- '
m teen Hautaa nh e panit sen/ Kiwen o- !

welie wmitit sinn/ Menit ntjn cotia
,li sieldä/Mutt Waimot päälda. !

Wlel Haudall pandin wartiat/ ,

fi Muu Issus aamu walkiall/ Nous
'Hz ylös ?',
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15. Olchu cuinga sinua kWn^

H615.<3.ck70Z awun tähden? Etts
rytit itzes näin tänne/Käwit cuoleman»-caickein nähden/Autettän sen ain mui>
staisin/ Itzen pois synnist suistaisin/
longs tähden surkiast surmattin.

11. Minua pijnas ansiosi osallisej:
tee/Synnist werelläs wlrut pulMi,
Sinun haawais sisäll sä minua me,
Isäs edes tee minua hurscaxi. Ml/wisi tähän uscoon lujaxi/ Waimis,
kiusauxis turwaxi / Mull Pijnas ja
Cuolemas olcon.

12. Cuin cuoleman campauxin tck
. lan/Cost st hätä minua ahdista/Ann

»ielesän pijnas muisto olla/Sill mi,'
liua silloin wahwista:Mnuntyk<3n«l>l
vwullas olwo/Cuolemallastu:waM
Mwo/ Tääld tygös minua iloon w«,

' m. 14;.
> ,1.K Umal aut minä taivaisin/Sinun"hywiH tsitäs muista! Sydämesi
, Wtä mahdaisin/Sanas totuutta tw

nusiaa. Sen wacuus ijät olle wchl wan/ Lähetti meill Poicans cuin lu«
' Pais/lost händä kijttä mahdan.

2. Cuin mailmaslEsus käwi/W
', suun tien opetti oiktitvHänest armon
<> «pu ain niwyi / Wastan waiwwscen caickein / Cansald omald otettin
<> piinatta/Christus se wiatoin Caritza/
1 Meidän tähteni waiwatta.

3. Cuin ftön oli pääsiäis Lambaan/
Ahl



ja cnolemssi.
MZHtölijensa asett/Cusa Leiwän
Msanoin näin:Syökätmmun3luu-
min on tämä/Cuin teidän edestänM-
mtan/ Cuoleman all coht otteu/M-
Mnmuistoxenainteettam. .

4. Cans Calktn ottl za sano:: Ml-
nun Weren on/ täsi caick juocat/long
sundeinne maxox annan/MinunRuu-

mistan ulos wuota: Nqn usiast cu,n

M juotta/ Prjnan muistox
ttlM/Sill ostetut olctt totta.

5. Pesi Opetuslasiens Mlat/ Cu<t
kestenäm tehdä tiennem/Racasta toi-
nen toistam alat/Cuin hän mettl teh-
nyt liene. Näin tekemän kestenäm

>nmtäMEtt meit hänen omax can- ,
sax/Cukin tuta tietä täst.

6. Costa Yrtitarhas rucmll/Cans
cuoleman kiwun camppais/ Wapis ja
wertahicoili/Kiin otettin/puustit hän i
jai. !
Orjantavpwoil cruunattin/Duomioll
»ääräll surmattin.

7. NipustcttinRistin päälle / Etic- !
kat/sappetäydyi niellä /Häwäismxet/
pilcat wielä/ HenZens ylönawwi siellä.
Caick kärsci lunastuxem tähden/ Ptj
nanja catkeran cuoleman/Äiaxon te- j
ki kyll täyden.

8. Pandinhän hautanristist/Cust
colmanna päiwän nous itz. Woiton,
cumuancans wM/Omillens eläwäx snäytti sitt. Näin opettaniankästi mm- >

H 5 n 5 !
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nä Heit/Cuin uftomat/castensaäiMAutuax tulewat caiket.

y. Sitt ylösastuiTaiwaas/WW
datt meill hengens Lahjat/Meidän
tuscasam ja waiwas / On tyköniawuns cans wahwan. Hengelläni
Mtl meit hallitze/ Lohdutta/ aina M
ta/ Waldain ylitz wallitze.

'°. Isä/Poica/Hengi hywä/TD
rijtos sinun olcon tjan/ Ann meit usicosas pysyä/Nyn loppun ast ainw!Warjel wäärän opin wauloist/S«<dist/ capinoist ja rijdsist/ Pirun Mhsisia pauloist.

144.l-EHWuren Pijna muisiacam/I«synnist suisiacam/Cmhänm cuolemaan waati/ Ia meitä ca<
dotuxeen saatti.

Sinä päiwäncuin hän petM
Ia oikeuden eteen wedettin/ Mones
paicas hän pilcattin/ Cuudell HMmyös pijnattin.

3. Puhtell hän kiinni otettin/Ope>
tuslapsild coht jätettin / Lappein
teen johdatettin/ Wääräx starnGlaitettin.

4. Päiwän coittais sield taluttttiix
laPöntiuxcn etten saaeettin/ Wäil-
rin hänen päällens cannettin/ Lyötin
ja puustit annettin..

5. Murkinan aican hän dumit-
tin/ Witzoill caakin puusa suomitti>v



179

f.» <s«olemast. i?y

jaPu:purall nau:ettin/M
stins cannoi johon naulittin.

6 Päiwäll puolell ristnn nostettin/
Ryöwärten keskcll ripustettin / Kä-
det/ M läwistettin/ Sapell/eticall
juotettin. .

7.Pu0l ehtosi Hengens ylsnannoi/
Oieluns Isans käsijn cannoi/ KM
Me pisteitin/ Maa järis/ Aurin-
ao musrettin.

8. ristisi alas pudotetun/Ia
losephild wastan otettin/ Calleill woi«->
teillä woideltin/ Ia maltein Lijnoin
kikittln.

y. Wijmein sittHautan cannetttn/
Wartioitten halduun annettin /

hyhäKirja näin täytettin/ Wn wi-
ha lepytettin.

i°. Näin Christe sinä pilcattin/Ia
hirmullisesi pftnattin/ Meidän teh-
temmewaiwaisten/ Cuin olem pahat
ja saastaiset.

. 11. Mailman Pijnas cautt lunastit/
Ia caikest synnist puhdistit/ Sys ol-
m sinulle Wos/Cunnia sekä myss
Ms! !45. -

Ristin päässä ripui' We-
ri Mest ulos tiuckck Haawoistoli hänell suuri kipu/ Seitzemäst pu-

hui hän sinä hetken/ Ne sanat sinä sy-
dzmees kätke.

l. Ensiss sanoi sanan armollisen/I-Mst tWtaiwalisen/ loca on suloi-
H s nm



nen cuulla: Ann heidän ander nihnons/ Eip he ymmärrä oma tecoonz
?. Sitä lähin sanoi hän äitillens'

Waimo catzo Poicaas silmilläs/
on Johannes nimeld / Johannes w
tzo sinun Aitiäs/ Sinä olet nyt Hznen sikiäns.

4. Sen jälken puhui hän juloists,,
Saarnais myss Ryöwärill lohdA
lisest/Ia sanoi näillä sanoill: Wiffi
pita sinun tänäpäiwän / ParadW
minun cansiani käymän.

5. Neljäs Sana oli juur armias
Mix olet minull Isä nijn carmis'
Ia heitit päälleni wihas: MinäM
nyt pijnas jahädäs/ Tämän julm
jouconkädes.

6. WndennerSanax sanoi
, < Minä janon täsä rastas työs/ Cm
'» «li meidän lunastuxem hinda/EtiM<sappe löit he yhteen/Sen joihän«däntähtem. ,

7. Sen caikeran Siemen perW
Sanan sanoi cuudenen edestä / W
ei mitän RaamattuM: MitäW
ja on minust puhunMi? Se on jn«

, des culunut. G M»
8. huusi hänMkiasi/I<

, sänsä tygö corkiast: Sun käsijs W
nan Hengen jaSielun: Cohta Vl
pääns alas painoi / Ia Hengens^

> lönannoi.
I. Cosca PMies nM nämät/P<

ttzlM
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NwUuuliTaiwan ja Tähdet/Au-
jaCuu paisiens cadott / Wuo-

ri repeis ja Maa järis/ Cosc Luoja
tuollon Ws wäris.

.

iv.HHn sanoi itzellens cohta/Wift
sist on Jumalan Poica/ Cuin pijnan
ja cuoleman kärsi/ Se cuin HERra
sn yllMTaiwaas/ Ombi nyt suures
Miwas.

11. He pelkäisit Jumala täydellisesi/
Ia kijtitLuoia iloisesi: Sitä mc myös
tchkäm nyö:ast: Eip hän Poicans tah«
ton waiwasi sen mut-
ta meit päästä.

i!. Nyt syndiäwastan soticam/Ia!
pahus puolestam Vticam/ Cuin
stuxm cuoleman saatti: Ktjttäkäm,
händ sangen suuresi/ Cuin meitä pääsi!
häM ja murhest. /? )(> /? /

' puusa pnnattin / Meille,'.
sinä armos taritze/ Waickas silloin!
cowan pilcattin. Meidän syndim si-inä cannoit/Ia elämän meillen annoit/!Armchda meidän päällem/ O lEsu.

2.0 lEsu matoin Caritza/"Cum«suman Ma annettin/Meitä sinä kö>stä rawitze/ EKk waärin päälles can<«!
nettin: Meidän tähtem sinä cuolit/
Ia synnit mcild pois wuolit / Ar<'
niahda/ etc.

3.OIEsu nchtttoinCaritza/Cuii'!!tahd." i

181iaCuolemsst.
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tahdot armos"warista/ Meidän nyt
synnisten päälleni / Cuin asum alhalltäällä: Helwetin sinä woitit/ pi«
ruld mallan pois otit:Suo meille nyt
rauha/ O lEsu!

147-
W. c. N. 379-

i.KEsu sinun waiwas cowat/ M"siis/ kipuS catkera/ Minull opy
turwax owat/ Eläisän ja cuollesan,
Jos mä syndijn syttynen/ Wnas
cohta muistelen/ Se sen kyllä mieleen
wiene/ Ettei syndi leikix liene.

2. Hecumas joshehcupyytä/Liha/
weri syndinen/ Haawais muisto esti
siitä/ Cosc ne johtu mielehen/ Cosca

- Satan kiusa tasll/ Luotan aina M
, sios päällz-Häiiyn juonetst nijnW

,<i AimbMnett häpiällculke.
?. Mailma mua pyytä ptttä/lu^

>'
. nell monU cäwalall/ CadotuxeisM

nua wetä/Häqy iloll Hecumall/Waan
cuin mieleen johdatan/ lEsu waiwas

il waikian/ Pyhydes ntjn taidan pO
, Halut häM pojeS sysi.

4. Mastoin caicki cuin mua nm
, wa / Haawas tuke sydändän/ NW
itzens sielun caiwa/ Löytä uuden w
män / Lohdutuxes makeus / Surullen

?, on huojennus/Autuun ansaitzit st mi»
null/Catkerallacuollonkiwull.

5. Sinäsijstääll aina turwan/IK
' su apun ainoa/ CuoKmas on tuonen

182
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surman/ Ettei wahingoita saa: Sinä
olet turmanani Costa tullan tuonel-
lan/Sinun armos minun taita/Syn-
nist/ cuollost eloon autta.s. Ia cuins sydämesän olet/ lEsuMdä lähteisän/ Woitan caicki häi-
jyn nuolet/ Wijmeisesä hädäsän: Co-scas olet turwanan/ Culjen iloll cun-
niaan/Haawais turwis jostääld läh-
den/ Perin ilon nijdm mhden.

i4s.i.AEsu elon/autudeni/ Sinä cuolitZedestän; Annoit waiwoist pää-
siäreni/Sinus sielun hätähän: Ei nyt
minull mitän waiwa / Waan saan
perij elon Taiwas: Kijtoxen sull tjäp
stst/lEsu sanon haluisest.

!.I<3su häpiät/pilcat pahat/Olet
sinä ottanut / Puusiit/ syljet/ tuscat
cauhiat/ Köydet/ nuorat candanut,
Älinua waiwoist wapahtaxes/ Pirunpauloist pelastaxes. Kijtoxen sull :c.

?. Cauhiast annoitRuumis pyhän,
Hiestää/ löytää/ haawoittaa; Paran-da näin haawan' sywät / Tahdoit ja
mun rauhoitta. Sinä cannoit kirou-
M/ Ettän saisin siunauxen. KP. :c.

4. Sydämmes onsärjett/murhatt/
HäpM/pilmll cauhiall/ Cruunullru-Mll pääs on cruunatt/ Mikä saattiM tain M? Ettäs minua iloitaisit/Cunnia cruunull caunistmsit. Kqt. :c.

5. Mepöitta sä sinus annoit/ Mtt



mä waiwoist pääsisin/ KieleswNpäälles cannoit/Ett mä lewon löyiH
sin: Lohduttamat ripuit sinä/ Lohdu,
tett ett ylsin minä. Kijtoxen :c.

6. Z<Hsu sinä waikian waiwan,
Kärsit Gsiwäisest täätt/Maistit cw!
lon cowanaiwan/Maxoit welcamw!
siin pääll. Waiwatta st annoit sinus,
Etts mun kirwomisit kiwust. Ktjt.«,!

7. Minun ynsiän/ ylpiän sisun/ S°<
wttti sun nöyrydes / Cuolos cuolol)
woiman rijsui/ Muutti mull sen M
tuudex. Sinun ristis/ häpiäs/ pilM
Minull ombi mnnia Krcas. Kijt. :c.

8. Nyt sul! lEsu suuren lvaims
sdesi/annan kntoxen/ Edest kipiän ö
pus/ haawas/CuMos eowan/ hirniw
sen/ Edest
tzeim rastaan ranWstuxes.Ktjtof.lc,

W. c. N. 304.
' '.MG sinua JM plistäm/ öZtti

'

annoit edestäm: M
pirun pauloisi pahoista/Meit tahdoit
lEsu pelasta.

5.0 Christe Jumala ja mies/M
strje synnin ijes meist/Pääsi ijäW
cuolemast/ Aut ulos hädäst ahtabO

?,. Meit synnin möisi warjele/Ia
'. riDin alla auttele/ Sen cuorma cewa
s huojenna/Meit wahwist/tue/ ojenna!

4.0 lEsu weljem suloinen/ 2l:n pch
r meidän tykönäm/Täswaelluresww

kias/ Suo sitt meillilo taiwahas! ';°>
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i.y/H suru suur ett näen juur/Iu-
ainoan pojan/ Ia hänen

Ms cuwan/ pilcall poljettaman.
!. Woi minua! Ett Jumala/On

murhatt ristin päällä: Kiwest ombi
sydän M/ Cuin ei pelkH wielH

?. Suur Jumala cuin sanalla /

Mailman lijcuttapi/Cuollun nyt hil-
jaisudes/ Maasa haudan saapi.

4. Keng muistella cans catzella <

Näit ilman itcut taita/Sill Juma-
lanpojan näin/ Syndim sairaxsaatta.

;. Hän caritza wuodatetta/ Maan
päällä werens annoi/ lanqn armon
autuuden/ Itze meille candoi.

6. Suu suloisin jatotisin/Sä il-
man syytä piestin/Petoxell pllcall il-
kiäll/ Wäräld kieleld lystin.

?. Sä sulhainen juursuloinen/Etj
sulle wertaa löydy/ Sä cuiteng tulitkophäx/ Me jong cautta hyodym.

8. Ah autuas cuin tienne taas/Näit
todell tutkistella/ Ia Christuren cuo-
lemat/ Ustos muistutella.

9. Ett Jumala paitz ansiota/Poistuolla tahdoi tääldä/Sijspaitz omaaansiotani / Autuut pyydäm häldä.
„

l°. Hän hautahan sitt lastetan/M maa on pyhitetty/ Ia meille/hauta jalox/ Lepocammiox tehty.
".lEsu rackain sun hautas aiwMun sydämeni liene/ Etts siell lepäätAW/Tpgömsmuas riennä, i-.
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Christ Sl wrwAitz/Me uscos smuld pydäm/Sunpjj,
nas/ cuollos tähden/Suo ett ilon li^däm! 151.

W. c. N. "8.
I«Osu! sielus/ sydämmei,

waiwattu Gethsemanes/EenDawid edes tuotta:Siell paulat D
hat helwetin/ Cans cuollon ojat Bl>
lialin/Sun kiersit/käreit totta. Astut,
seisot; pelwos / murhes/ Tuscas
res, .huudat ylhäld/ Lohdutusta JK
PMld.

,2. Sä lausuit: Isän ylhäinen /les
, Ms toi mahdollinen!/ Tai Calcki c»

hiasi ca:was/Sun wihas tulijami»
wa suur/ Helwetin liecki cuuma jum,
Ett oojes poiket mahdais: NW mi
sitä partasi anon/Cuiteng sanon: jb
rön minun/Mutta olcon tchtos simn.

Susi wuosi hiki werinen/ Sill
Isän wiha tulinen/ S?poltti/ cauhioli
waiwais; Cuin mato maasa matelit,
Ia suckiast aiwan ajelit/ Yx <MI
rohke rohwaist/ woilhuOi»
huocauxq/Kivub tustq/ werist saunat,
lotc sä jyndein edest cannat.

4> Mä ricoin ja mun tästä tyW
i. Rangaistus, paicall piti myös /M

daa kärsimään waiwan. Mun syM
dän tai surkeus / Ia carwas tjät O
wus / Pitänyt olis caiwaa; KsW
ickiä/ tules cuumas/ Tuscas tuims



pchäinMss/ Syndem tähden/ pi«
miiis loucos.

5. Sä autat surkiat sieluan/ Im-
, manuelin rackahan/Näinsuuresi to-
siasi/ waiwast/ Sun Sielus murhe
Krydimaas/Cans cuollon kilwoitures
taas/Mun wapaht caikest waarasi.
Kijttä siltä mielelläni/Kielelläni tah-
don sinua / sAt näin armiast autat
minua. ,

,
6. Sijs elcon sinull ylisiös/ Ann i- ,

lo,henges aina myss/Wahwista sie-
lun/mielen/Ett sinull annan kijtoren/
Cosc murhen mä Gethftmaneen/M
tuscain tuimain tulen. Auta/saata/
ettän Mdä/ Surun sääldä/ taitvan
Salijn / Tygss tulen / pyhäin partjn.

Wc. N^9>
I.VIeKn ke'M ole tärkiä/Weisa

campaust/ loca nälMn/ ?i
tosca lähti/ Psica Isäns camm'ost/
Cuin.meill woiton lchjoitt .
MWlaupiasi.

:.Kärmet Häjy/Ewat' wäjyi/ Caa-
fi rietas ricoxeen. wicaa/ seurais u
wiha/Cosc söi kieldyn hedelmän/ Tp
tit MH caickein päälle/ Cuollon co- s,
wan Wftn. mysslaupius, !
Mhdäisijn/ntjn tarwittin/swan ri-
«s/kärmen petos/Cuolemall ett ran-,
<?rwtzs / autuus anlMm. 4i fl

187sHCuolanast.



,4. Cosc aiwoittu aica
tääll tuli täytetyx/ Poica alas HTaiwast/Neitzest syndyi
liweljex/NeiMAitir/ Cuin löchennustetur.

5. Cosca wuotta/ cului totta/CH
me neljättkymmendä/Silloin hänl„z
Caritz päänäns Eroitett' soipääldä/ Mielellänst ristiänsä/CaM
cuoli pois tääldä.

6. Cowill pijkeill/ hywäll miM,
Itzens sallei cruunatta/ Ajattele
noiwiellä/ WerenO wuodatetta/Cch
puhdista jayhdistä/ HEnall caickcui»
castetan.

?. Hän suomittin/ ripustettin/R<
siin puuhun rippumaan/ Päsiäisl»
bsax/teurax parhax/ Tuli tänne m

, ilmaan / Päällens otti/ ylitz woi«i<
» Syndim/pilckam ja waiwam.

«. Cosca täytett jaraick pääM
Oli/Heitti hengenst/Joseph sitten/h«l<
Mn uuteen / Cunniall corjais hau<!
taansa/ LepytetHn wiha Isän / CaM
euollo waldansa.

?. Sitten haudast jHllens palaii<
Guurell woitoll/ cunniall/ Pirun kie<
doi/ häijyn sidoi/ Pimeyden calMWiellä ensin Testamentin) Asett ha<
lull rackchall.

»o. Satan caatan fangix saadan/
Woima synnild/ cuolemald/ On poii
»tett/ ylitz woiiett/Helwett rpösiett lo<

wia!l<
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Caicki haawat/awun saawat/
leppyneld piald.

,!. Sijs weisatcat/Nuoret/wan-
hat/IM yät ylistss/ Pojall pyhäll,
iunnia ylhäll/ Rackauns edest tuocat
myös/ Hengell HErran/ monin ker-
ran/Mos corkia caikestyös!

'5;.
W.c.N. l«.

...f>Christe wapahtajame/Sä pääl-
otit lyötin/

piestin angarast/ Ia risti cannoit ra-
scahast/Sun cuolloS cautta rucoilem/
Äin hädas ehdi awuxem.
vlll. ChnstunnHautamssest.

«54>l.WlinMsuracas päätetty/ Jo
täytetty/Cuin cuol.

lostas kyll «wasia / On ennustettu
wanhssta.

2. Sä Ijäs tahdoll multain/ Am
hamaan clstin cuolemaan/Sä weret
lähtem wuodatit / Vteit fynnist MH
puhdistit.

;. Waick cuolls silmäs nucutti,
Sun mollos cuollon hucutti: Sun
tuollos on meill elämä/ Hi cuollo sill
woi peljättä.

4. Ehkjyngiys haudan pimittä/Elj
ft meit mahda peljättä/ Ett lEsushautaan lastetaan/ Nijn hautammelunnioitetaan.

5. Sull IHsu ktjtos slcon am,



190

ly«, Chrifiupen <?sutamiftst.
Cuin kärseit cuollon catkeran/ Canz'hautam hautamisellas/ Sä walaiUsunwalollas.

6. Ach lEsu tule sydämmeen/Sen,
huonon jurkiaan huoneseen/ Siellle-pälEsu suloisesi/ Nqn hautaan me,
nen iloisesi.

7. Etts lEsu pcmdftn hautahan,
Nijn «K hautam wartian/Etteimull
pahaa tapahduit Eij turwa minullole.mms.

«.Ettsnousit ylös haudasta/Su»
«nt myös nosta iloisna/ Ia suuM
riemull sitten tull/ Sun tygös Ta^
«MN corkeull.

lx. Paasiäls Wlrret.
Ehristuxen ylösnousemisesi.

155.
, . «MLoitcam pääsiäiselläsi/KW
' ! M käm Cuningasi cullaist/ Mi,

satcam iloisesi mielesi/ Cuin pääsimpw
nmsest Meresi.

2. Sen pyhä Ruumis uhrattin/Ia
tXistin päällä murhattin/Hänen w^
tens wuodattttin / Islla me synnist
wirutettin.

;. Me olem synnist päästetyt/ Ia
Nlumald hengeld iääsietyt/ Se Mi

vrjuus luopui myss/ Nyt on st oifta
wapa Wuos.
- Meill CKrisiuslEsus wilpitöin,

' i)n pääsiäis L«mas wirhitöin.l käm sm canS Leipää laldjast / Cuin
WCaickiwaldias. ).Vt
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oll jawUhri/ Euin

Cärmen pään murur puri/ Helwe-
M maahan cuM/ Taiwan nmll
«ällens uudisti.s 6.OCHristelumalanPo:ca/Me

sinua tähän aicaan/ Cansas
cuolemast kirwota/ laDuomiopöi-
wän wirwota. .

7. Olcon sinun Christe tosin/ Cunit
cuolluist nlssnousit/Kfttos/ cunnia ia
ylistös/Isän jaPyhän Hengen myös!

156.
~iraristus- min cuoletettin/Caickein

tähden/ Hän jällens y«
lösnosiettin/Ia saatti elämän meidän.
Snsmenyt Micki iloitcam/Jumalat
myös aina'cunnioitcam/ Ia weisat-
mm Halleluja/Hallel.

!. Ey yhtänlhmist maanpäällä/
Cuolemat asetta minut/ Wmtoind ei
löytty Mllä/Synd oli caick alanssaa-
nut,/ siis cuollo sitt waMn sai / Iameitä coht alansa löi/ Saatti myös
Pirun fangir/Hal.

~ Nyn lEsus Christ Jumalan
Poic/ Annoi hänens meidän siam,
Hän äkist pirun ylitze woitt/ Syn-
nin pois pyhkci meisipian. Cuolemanmyös maahan löi/ Iahäneld woiman
pojeö wei / «Polki hänen jalcans alw
Halleluja.

4. Tuonen ja elämän wslill/ Oli
pri tamala rjqtq/ Tuyni «ht elämän

käW



Mll/WchuijaheitettmlMG
Sen 01l Raamattu janonut/
Cuoll' oli Tuonen lvsittanut/ v
ftattanut häpiän ala/ Halle.5-Fän on st Pääsiäis Lammaslost Jumalkästyn anlwi/RistmMuhrattu hamas/ Cunqa meidän
nim cannoi. Hänen Werens wuoda,
tettin/Meidän usten päälle priM
tm/Ei päästä murhajat sisäll/M6. Pitäkäm slls M luhla/Kcan§a ta riemun/Ett Christus tygiss
tahdoi wlla/WalistamanHän Auringo kircas on/ Cmsynnin jamyös salan työn/Ilmeisi
ta caicki tyyni/HaR.

7. Svskäm jahywln eMm/Til<lä makian Leiwän ajall.Hapsin U»kin pois Heittäkäm/Cuin meit temmo
pahall tawall; Christus meitä rawi!<
«n/ Ia sielull tarpens taritcon/EHtlfts muita kHrsi/ Halleluja.

'57-«.«FEsus Christus Uhrix meille/Qn
kannet synneisille.
». Caritz kärfti cuoleman/ Istns

t<lns sa«t oleman/ Armon tielle sM
diftt stäs tuleman.

;. Cuollo ja elo pockeit/HirmuW
yhten otit/ Cuollon elämä woitt / I«
pojes soitt.

«. Maria sen tunnusta/Min tiel
puhut.
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puhutteli lEsusta/ loca oli cuollunz ollut/Mutta jällenskirckautens tullut.

5. Engelin hän myös näki/ Cuin
M tiettäwäx teki:Cuolluenhaudast?Ms'mener/ Ia elämän sensian jäänex.

6. Uscocam enämin wahwoi/Ma-
rian tosij sanoi Cuinludan Cansan
walhei ja waloi.

7.Christus omall wäelläns/ Cuo-
lemast nousi jällenss Ia sai nijn woi?
ton hänm päällens/ Halleluja.

Wärsi).
nous ylös cuoleman hau?

la päästi mailman Perke- '
leli paulasi. Stjs me nyt wahwast <

iloitcam/Ia Jumalalle kijtos weisat '
cam/Kyrie Eleeson.

lMlxell Mtosi weisat '
H mahdan,/Ratk rackaall halull 1

Mickein nähden/ Sydämet! ett kielell
cum parhain taidam/Hänen laupian, j
Armons tähden. Synnin siteist hännmt wapaht/ Istns wiban päldäm '

M lacaht/ Autuudex Mn meill cais -

M tapaht.
/Humalatylistäkät caick luodut jul-,n/Kqttäin hänen armons corkiat cun, 1niat/EttPotasans pirun wallai: pois zM/Sen ald meitä päästi/Ia wai-
Md moniald. Wihan/kirouxm-aldmmast/ Helwetist/ Öisesi cuolmast/'

I Vsi,



iy4 Chnstnxen Wosttousemistsi.l TästHEßmktjtos olcon ijUoiM
;. Caikill cuin Christuxen päill mchitzens luotta/ Synnit Jumal andy,

ett armons anda/ Meit Lapsir otto,
näin meill awun tuotta/ Meill toden
turwan tustis caikis canda: RaM
lans lohdutta/ awuns näyttä/ Cuin!
hänen kästyns perän pyydäm käychl
Wifist lupauxens hän tahto täytti i

4. Kijtos armos edest monin kerM
Olcon Isä Jumal sinun taiwast/D!

, jan Christuxen myös meidän HEU'
ram/ Cliin awullans meit päästi sW,
xest waiwast/Ia Pyhäll Hengell lch,
duttajall/Sill meidän oikian tim l»
sottajall:Kijtos olcon nyt ja jocachllj

159.
l.?lEsus nous cuolluisi ylös/Ha!ll<

-5-luja/ Kijws Luojan. Wim
wihdoin Haudast jällens/ Hatlckj^

Luojan.
' 2. Jocachnnit caickein canoi/H.U.

k IaRistin puusHengens anoi/H.11,'
3. Pääsiäis päiwänätosin/H.k.!

! Ofott ttzens kerroin wqsin/ H. k. L.
4. Maria Magdale ensimäinen/b

k. L. NNlEsuxm wirgonneli/H.li
5. Nijn näit hänen myös muutmi

mot/H.k.L. Näki sitt Petari G,
mon/H.k. L.

- 6.Taas ntill cal)dl
H.k.L.Cuin käwitEmauxenticll/b

7. Wijmein illall hän ilmesty.
U' >L. Apostolit isiuit/H. k.L., «



eliristuxe-iVloSttousimistfi.' ,Y 5 '
wapisit pelwost wacat/H.k.

! ,L Lukittuiden Owein tacan/H.k.L.
o. Costa <;tt wijckocaus cului/ H. ,

f L. Apostoleill hän ilmestyi/ H. k. L.
»» 'lo.Caikillyhten toisen kman/H.k.L. ,
»! Thomas tutkei haawat HEnan/ H.k.
,l 11. Nqn myös Merell Tyberian/

H.k.L. Opetuslasta seitzemän/H.k.L.
li.Cojca he Calatsuuretsait/H.k.L. ,

HLrran Rannalla he sitt näit/ H.k. L.
i;. Jacob jalo Apostoli/ H. k. L. ,"

Sanan saattaja taas oli/ H.k.L.
14. GtHErra heräisi Haudast/H. !

k. L. pääsi cuolemanpaulasi/ H.k.L. !
15?W.ijmein weljet wijsi sata/H.k.L.

Meit uscoon mahtawatsaatta/H.k.L.
is. Ett lEsus on ylssnosnut/H.k. <

L. Ia wiholliset woittanut/ H.k.L.
17. Oleon sijslEsuren kqtos/H.",!

k.L. Ia ylimmäinen ylistös/ H.k.L.
iß.Ynnälsän/Pyhän Hengen/H.

k.L. Cans Sunnia suuri semmengin/'
Halleluja/Kijtos Luojan.

160.
i-Kcksus cuolluis ollesans / Suolet

ti Cuoleman cuollesans/Ia Het-wcttijn astui alas/Sield woiton
lilljällpalais.

2. Helwetin häwitt/wei pois woi"j
mcm/Awoikidald ain ottaman/
Nuhtinat/ ryösti/ ryswäis /

MstLambaat/ Paimen caappais.
3. Puun luolasi luswuttimeit/Cosc!

I- käwi



!y6 ChrifiuxenUosnousemisefi.
käwi cauhian cuopan teit/ PäWnnilcadotuxencahlest/Ottonnettomij pyjz
Orjudest.

4- Woittons näytt wäkewäll woi< -
mall/ long itze sai ansioll omall. Oicuolema cuollut enä taine/Itz
andajat paina.

5. Maa mahdotoin hindaa Mail«
man/ Sen Nuumisi pyhää pitämän/
long kädes luodut caick owat/ Cans
caick kiwet/ calliot cowat.

6. Haudattu haudasi heräylös/t>>
mall woimall kimmo ulos / Pääldäspois pubisi solmut/sitet/ Hettt hikily
nat cuollon wirwet.

7. Colmanden päiwän nousi nm
bain / Maa/ mandere järis/ lijckuis

' Luojan/Hngell ilmestyi ilon tuoja/
i Pelgosi pois pakenit pahat wartiat,

' l 8. Maria Magdale/muut waiM
>' ! Warhain HErran Haudall samck

Woitell woidcka Ruumist aiwoit/
i Paaden psäld wieritetyn pois näit. '

9. Hautan he curotit catzoman/O
fielllsynnet Ruumist Luojan. Midi

.«Gngelin äckäisit / Miel oli kysyy/
waick pelkäisit.

10.0 ihanainen sinä Engelinen/st«
< tik HERran Ruumist kengän ? Sa<

,nos meill/ cunga se wiety liene/A
lwoidellaxem otta tiennem.

11. EngeU Waimoill wasiais M
V!<a: Mix eläwät etzitt cuollein stcan/ I°



MM itze teitl ennen sanoi/ Ca-
Mat sia cansLääri lijnoi.

l l. Engel armas/Engel pyhä/ Cu-
sast löydam HErran hywän / Cusa
händ elämän osannem? Autuastiloll
nähdä saanem.

1;.Hänedellän käy Galilean/ Siell
löydät Luojan, Lunastajan/ Ilmoitta-
cat Opetuslapsi!!/ Ett erittäin puhu-
itPetarill.

14.Kijtos sull Engel hywän suowa/
Sen suloisen Sanoman saattama/
Coht itze ilmanduiHErra heill/ Soi
kätens/ jalcans/ haawans pidell.

15. Ett beräis HErra janous Luo-
ja/MMmHErra Halleluja. losi
ilon meill autuan annoi/ Sen sydä-
men pohjan meill painoi.

16.Radan rakens meill rauhaisen/
Cuin meit talutta Taiwaseen. Itcust >
ilo sijs meill olcon/ Waiwaisild ma-'
litus waiketcon.
l 7. Tällä nyt ajall autuall/ Ia luh- zla päiwäll julkiall/lEsust caunist me Hktjttäkäm/Händ yliaica yllstäkäm^

161.
'-EHristus Caritza pybä pijnattin/

puhdas uhri uyrattin/ Ri-
stin pääll edestäm ripustettin/
Weri wiatoin wuodatettin/ans cuoleman cuoletti/PirunMtz moitti.

;, Pois pyhkei wclca pykällyxen/
Iz Kir-



. Kinoitetun knouxen.Woiton cans^
> lais Helwetist. Nous cunnian caG
' cuolluist/Pimn rqsui/saalin ryowäis/
Taiwan owen eteem awais.

z. Turwall Isän tygö taiwan/M-
-past me nyt mennä mahdam/ Chri-siuxen cautt edestämcuollen/Cuolluist
cunnian cans nosnen/ ZEsust me mi-
kin kijttäkäm/ Lunastajax myös mw
stacam. 162.
l.NsXÄsiäis Pyhän pääsin päitvän/

ijäs ikäwöittyn/ IloitcamMäin lEsusta/Mainit me mahdam
ja muista/ Tehtyi HErran hywtj tp

, coi/ Weisatcam kijtos lEsuxell.
2. Päsiäis Pyhän pääsin päinck

l Pääsim pirun pahoist pauloist/ Ca<
dotuxen ridast cauhiast / HirmuW

> helwetin haudast/Cautt HErran co«
l wan cuoleman. Weisatcam )c.

;. Päsiäis Pyhän pääsin päinck
, Mlös HErra Haudast heräis/Pi»s pään polki rickt perät/Cuoleman cau<
! pian cadotti / Helwetin hirmun h^

witti. Weisatcam )c.

4. Päsiäis Pyhän pääsin päiwän/
NousChristus cuolluist ylös/ Pirmsuust saalin sai pojes/Meit otti orp

>dest ulos/ läll omistainlsäns omE.
Weisatcam n.

5. Päsiäis Pyhän pääsin päinM
Cuin cuniall Chrisius cuolluist/ Nous

« kirckauten kijldämän; Wn noscam m
zs. M

198 ,98 Christuren MZslwusemisest.
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M elämän/ Päästäm pois pahudest
«»hyteen. Weisatcamoc."i. Päsiäis Pyhän pääsin päiwän/
Luotuin meno meill muistutte: Luo-
dut wesoiman wircowat / Elämän i-
Kanasi asuwac/ Linnut laulain wiser-

7. Miäis Pyhän päästn pHiwäw
Luoduin cans ntjn muista mahdam/
Mösnost uuten elämän / Ilkiäst elosi
pois eriämän/Kijttäin Luoja Lunasta-
jat. Weisatcam?c.

16;.
l.ttMäis päiwää nytpitäkäm, IE-

corkiast ktjttäkäm/loca ai-
noasi Armosta / Päästi meit Pirun
pauloista.
;.Hänen pyhällä pijnallans/Ia cat-

kerall cuolemallans/Ia ylösnousema
sellans/Saatti meit armohin jällens..

3. Ei Laki meit sillen soima/Ei oli
synmll syngiäll woima / Hi helwetti
woi häwittä/Ei cuolema meit cadotta.'

4.Caickein wihollisten wainot/Si<-nälEsu meild pois cannoit/ Iasäisit pahaan paickaan/Autit meit oi
kian aicaan.

5. Päsiäis st totinen teuras/ M
ritza puhdas ja paras / Sinä olet N
man estet/PyhäHErm lEsu Chusi'!
" 6. Sinä se oikia uhri/ Cuin helwötin taidat tuhri/Ia päästä fanKwaiset/Ia rauhata radollisct.

I 4 ?'Wa^



10a ChrlstttxettHlosnousimisesi.
7. Wahwistä meit Maanostoon!

Sinun
capois wanha, hapatus/ Pidä Melämäs puhtas.

8. Sinullolcon aina kqtos/Ia chmäinm ylisiös/JumalanPoicalG
Christ/ Cuin ylös nousit cuolluist.

164.
i.Msus Christus wM wahwO-H On ylosnosnutHaudast.

Kärsei cowan cuoleman/Amisiarmon Saatti rackan rauhan/Meillen päällä Maan.
;.Elämä ja Cuolema campalitkeste-

nänsä/ Elämä ylitzen woitti cuoleman.
4- Maria Magdale Saattiz man/ensin sm: Ett cuolluist Christus

nousi/ Ia osotti itzens cläwäri.
5. Sillä cuin Kän käwi/Aamulla

! < «varhain Haudalle/ Engelit cax M
.'. siellä/Ia coht lEsusta cohtaisi cklll

6. Maria Magdalenat/ Uscocam e-
xymät/loca näki lEsuxen elämän.

7. Caiket Christus päiwäll colma,
nell cuolluist nousi/Ia pirun päänp
räti pois potki/ Kijtos Luojan.

165.
I.<MSUS Chrisius sielun tuma/
. "Cuoleman myös surma / Hän
?lös nousi/ kynnin nijn alas sorsi/

> Kyrje Eleeson.
». Waick ilman synnit tänn tuli/

'«! suitenZin hän cuoli. Caick hywin toi«
mit/



«humalan cans meit soMt/Kyr.
;. Synnin japirun hän ckoitti/Ar>

nion edes tuotti/ woi meit autta/ j
PPans ia woittons cautta/ Kyr.

4. HErraa cuin cuolemast nousta j
MoilcamAt joisi/ Tykönäns olla/ z
Ia taiwan iloon tulla/Kyrje EKeson. !166.
'.ss?Vt lEsusi lohdutustam /Kijl> >

corkiast/ Cans ilom ssot- ,
tacam/Weisatenhaluisest; Häny- !
Änousi haudast/ Meit päästi pahasi !
paulasi/Toi woiton tullesans.

Se Lejon jaloludast/On woi-
ton pitänut / Cuin sidott oli lujasi/la,
cuollon kärsinyt; Se cuollon cuiteng
cuolett/Helwetin mallan,surett/Meit
miwoist wapahti.
, ;.Se Simson fangitt' misi/ KB !
itzens pelasta/ Ia owm meill awaisi/ !j
EttMsem haudasta/ 1101 l me
nanla/Sill lEsus woimallanft/Ott',
woiman cuolemald.

4. Nyt meresi jywäsi/ On >!
nolnut ylös jäll; lalKsuxestam hy-!z
wsi/Taas toiwo ombi mM/ Ett le-'-
pytett on wiha / Nqn lunasturell na/
Ia elo annett'uus.

5. Sill kärme cMdapäähä»:? Nijn Zpisti lEsusta/ Ett tuli tuscaan tähän/ sW?tt' roinan ojasta / Täynn' sieliösurkeutta / Hi lumalun walkeutta/5
Vqasädysselitttt.

I 5 6.S^



2<?l Cl)rtstuxettl?lö3Nousemlscst.
6. Se wihamiehem wäqy / <^M

,' julmasti Waan,lEsus"caa-
lsi häijyn/ Cuin nähdän Raamatust/
' Hän Satanald jai saalix/ Mallan,
wei hänen fangix/ Helwetin häwitti.

?. TaipäiwäHEnald tehty/Im
vmbi totisest/ Nyt Satan ombi lyy«
ty/ Weisatcam iloisesi: Chrisiu^n
waldacunda / Lewinn'/ lisändyn' mow
da/ Sqhen/ktjtos HERmll.

8. 3?yt taidam turwas sano:
cuollo on otas? >vä helwett cuin ain
Mut/ Cus woittos on sodas? Juma-
la olcon nät/ Eaikilda corkiast
Cuin woiton andoi meill.

9. Hän temmais molemasta/ Sie-'
lum/ja jalcamme/Langemuxcst
sia. Kyynleistä silmämme: Wach

'dacam W wagasi/ Ml HEnan/>a
nyt pahasi Elämäsi eritkäm.

10. Chnstuxen can§a cuolloon/Hw'datut olemma / Castees / ett uuteen e«
.loon/ cautta tulemma: luml
Weit uscson auta/Uteen elämään fta<

henges awulla.
TlUwaseen a-

stumistst.
167.

«l.WHristus cuin edestäm cuoli/I<ll alas/Ei händH
'woittanut tuyni/ Elämän Mens pa<

Päästi meitä ntjn cuolemast/Ia
canj;a olmast/Pyhän pynaw



christ. astumisest. lv;

lAstui sitt ylös Täiwaseen/lost olk
tiil'li,t alas/Sield lähett meillen wai"
Mli/ (Tahdoi nijn pitä walans.)
Pyhän Hengen Lohduttajan / Caio»

ken hymyten totuttajan / Holhomaa
Wisticunda.

;. Christus meidänLunastajam/I-,
oikiall puolell/Hän on meio

däindeswastajam/ Pyytä meit aina
suojeli: Jos me hänen sanans cuulem/
Hänen tygöns- mielelläm tulem/ NW
me saam Pyhän Hengen-

4. Jos ei hän olis ylosmennyt/ Ia
astunut Taiwasen jällens/,Nijn
duttaiat Pyhä Henge/ Ei olis jättä-,
nyt jälkens: Mutt ett hän meni coti->
ans/Zi tahtonut unhotta omians/
hett heill Pyhän Hengen.

5. Ett me nyt saim Pyhän Hengen/!
Se on meill suuri lahja/ Älkän meit
peljättäkö kengän; Mutt pitäkäm u-
sco wahwa/ Ia turwatcam
xen pääll/ Niin cauwan cuin me elänHM/ Han meitä Taiwaseen autta..Z168.
i.KEsus tääld woiton cunnian canÄ

astui miehudesans/I«
loisell sLngelitten seurall / Taiwack
torwein helinäll heljäll/ KijtosWiW
M/iloWeisull/Taiwat täyttäin M
sill riemuill.

- 2. Caick luodut Christuxen edes!
myödyit/Pilwet taituit/Taiwat,iot^I 6 cult^



204 2»4- asiuwisefi.
, cuitj/Pyhäm
ton Wirtä weisaelit/ Cosc elosi >My-
wäst eroitti / Pois mailman menchwieroitti.

z.Lihans corot cunniallcorkiaM
sctt istuman Isäns oikiall/ tai<
wasten cockeitten/ Taiwat/ caickpaicat
täyttämän / Waldain ylitz wallitze<man/Caikild cunniall cumanettaman,

4> Ei meitä orwoix unhottan/Meildläsnolemuttans ei ottan. Oncoconans
tykönäm loppun ast/Caick caitze/HM
tze huokiasi/ Kyll warjele
sans/Hädäs meit autta awullans.

.5. On ylhäll meill edeswastajan/Am
' Isän micldä meill lepyttäin. Armms

anda/Lahjat laina/Lohduttajan meill
lähettä/Murheis meitä lohduttaman/
Waiwaisi waiwois wahwistaman.

6. Ehrisius täll taiwan asiumall/
i,, Verr oikian osott Isän long
, itze meiAen ansain on / Isa alusi ascki tan on. Täll uscoll edes asiucam/M

turwall itzcm wahwisiacam.
7. lEsust yliaicakijttäkäm/EttM

! Munam/rucoilcam/ Corjais meit w^
meisis waiwois/Hengen hädäsä m>)is
holhois/ Cosca M tulewa duomM
Sois meit pyhäin oll.

l P.UEsus Isäns tahdon täytti tääll,
Luojan/ IaK

! 'tns tuli mallan pääll.H.f. L.
,2.W



s,
m/cunnian heisi itze wei/ lulk ylös a-

li siui taiwaftn/ Elon erit näkywaijcn.
;. Cuiteng on coconans tykönäm/

-! Milman loppuu ast almoman/Istu-
>, den Isäns oiriall/ Taiwan cunniall
t hll corkiall.
, 4. Alitzen waldain wallitze/ Pmcat
, caick täyttäin hallitze/ Puhu ainparasi
> puolestani/Ia hywä mana edesiäm.

s.S>eld lähetti lohduttajan/ Hen-
gen Pyhän pyhittäjän/ Tyhmi oikein
opettaman/ Murbellisi lohduttaman.

6. Wihdoin hän wijmein tulewa/
Cans cunniasans kyll cuuluwa/Usco-!
waisi sitt siunaman / Heit Taiwan l

' cunnian corjaman.
7. Wääri duomitzeman/ Ia

«ngarit asettaman. Olesinä kijtet lE-,
su Christ / luur cunman Cuningas >
wW. 170.
I.?IESU meidän Lunastuxem/Ha-lum/pyyndöm/odoturem/
cuin olet Luoja hywä/ Tulit alas ma-
ilmaan sywään.

Armo suuri sinun woitti/Ettäs.
Wlles syndim otit/Annoit sinus cat-
keraan cuoleman/ Ia saatit mcillen
Elämän.

z.Helwetttjn myös alas astuit/Sield?.uscolliset pois estit/ Menit Taiwasen
mallwoimall/Istut nytlsäs oikiall.

4> Sinun suuri laupiudes/Saatti,
meille'



106 senttisi.
meille tämän autuuden/ Ei oma M
kimitän woinut/ Jos ett sinä sitä o-
lis suonut.

5. Mekijtäm sinua lEsu
ca päästit meit Helwetisi/Olcon sinunarmos edest/ Plistös ijcmcaickisest.

Xl. Helundai Wmet.
Pyhäsi Hengest.

171.
2.MZ)t wietäm aica autuast/

Jumal lZhctt taiwahast/ Lch
duttajan pyhän Hengen/ AposiA
ten sydämeen.,

2. Hän loistikirckaast nijden M
Pois ajoi caiken murhen heild/ W'olit caicki uscowat/ Mnn sanasHwges palamat.

?. He puhuit kielill oudoilla/ Tai
suuri cansoilla/ He juoxis luck

tin Hourawan/lotc ei wiel maiimt
rqhtucan.

' 4. Sen Petar osött wäkewäst/>
elin saarnasi endisest/ Ett Hengi oli
tulema/ Waickkielsit luuttatjuttilla.

5. Ett Laki tundom waiwawa/01l
annet muinen helluntaina/ Nijn
Hengi tuli tänn / Täll päimäll Mwäändämän.

6.Sä cuin Prophetat opetit/D
Apostolit walaisit/ Meit synnin m
eist caickist pääsi/ Suorauha /piru»
petos esi,

7. Meit armahda suarucoMvDIM
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Henges

.iiii cautt lEsuxen/ Cuin sieluil jaatta
gutliden. ,

8. Sull kiitos olcon tjät ain/ Tain
armos edest Jumalan/ Etts tänäpäi-
wän armiasta Meill Henges annoit
taiwchast.

172.
l.s>Wn Hengen Armo/Olcon

caickein
meidäncaickein Vydämem tehkon hä-
nen Majaxens/ Sieldä ulos aja-
con caicki Hengeliset wiat.

!.MH
ja/Perca meidän sokiain sydändem
pimeydet. Sinä pyhä joca racastat
wljsait ajatuxia. armos woi-
de wuodatch meidän siidämihim.

z.Smä Pyhä Hengi perca caicki
Wtjynnit; Perca myös sinä mei-
dä>uist!lifen Ihmisen Silmät; Että
me sen ylimmäisen Isän mahdaisim
nähdä/longa waiwoin puhtan si)-
dämMi"silmät woiwat nähdä.

4. sinäkehoitit / Että he
puhuit munita HErran menoi tule-
»baisi. Apostolit sinä saatit Ehristu-xen Woitto wiemän ymbäri caiken
Mailman.

5. Cosca nyt Jumala sanans caut-
ta teki Taiwan/ Maan/ Meren, ra-
kennuxet;'Nrjn sinä puhalsit wedcn
päällä sinun woimas/O pyhä wir-
wottaja. 6. Sinä



6. Sinä teit CGenpyhäxiwedet
Sielut pestäxes/ Sinun walisiWlas mlewat' Ihmiset pyhäxi.

7. Sinä HErra cuin monet kich
jatawatMailmasa yhdistit. EpäusM

set sinä saatit oikiaan Jumalan pck!
weltixeen.

8.Binä sijsmeitä nöyrij cuule/ I«-,
, ca<:nun pyhiä armojas huudamme,

Ilman awutas tyhjät owat/ lum
lan corwis caicki meidän rucouxem.

y. joca caiken Mailman W
l, hät/autit pitämän sinun oman arms

moninaisti pyhij Lahjoi.
10. Sinä annoit myös tänäpä

' Aposioleill/ntjtä lahjoja jotca enm
oudot olit caikeja Mailmasa. Nijnft
nä ylistit tämän päiwän/ Hallel.
i.^-Mepyhä Hengi Luoja/ Ia kyl,

sydänden su?!a>TM!ie
Rinnat armollas/ Cuin sinä loit ft
nun woimallas.

2. Sinä olet Lohduttaja Ia rm>
sas Lahjain andaja/ cowatW
nat pehmität/ Tulell ja woitell lZit
lämmität.

?.Sinä olet Istn sormi/Ia W
.mmaisuden solmi/ Sinä walistat sA
kiat mielet/ja woltelet tyhmät kW

4.Pmmärryssinä meille laina/Rw
kauS sydämqn paina/ Lihan heickou»
Pois estä/ Caickest,pahudest meit M
siä-



pyhastHettgesi. 2sy

"TWlMnen carcot cauwas, Suo
Midän olla Myös rauhas/Aut ettH
menijn eläisim/sttä me waaratwäl-
tMm!

. 6. Isä meidän tuta anna/ Ia Po-
jan pW turwam panna / (Vinusa

myss kijnni rippu/loca heistä ulwos
liicut. , . « .

7. olcon aina kijtos/ Pojan
cmm samas ltjtos / Cuin. Pyhän
Hengen meill anda/ Ia taiwast lah-
joi millcanda.

l?4<
~<?Ule Luoja Lohduttaja/ MHpyhittäjä/Opetus Isa ol-

kia/OM oikmllmeit opeta/ lahy-
wydelläs pueta.

:.Exyneit ylös etzeile/ Hachoild
teild pois johdattele/ Pirun pauloist
ulos auttele/Jumalan joucko saattew
Ia Sieluin haawathantele!

Armos anna / Lahjas laina/Pa-hus meistäalaspaina/Sa nas himoonsytyt aina/ Ymmärrys ylhäld meill
anna/Sydämesi sokiuspms canna.

4. Perca Sydämet petorisi/ Juo-nista jumalattomist / Nijst cangius
Mwas carcota/Kiusauxist meitkir-
wota/ Elämän wcdell wirwota'.

5. Aina muista murhelisij/ Ilahll- '

ta itkewäisij/Turwax tule turwatto-
wn/Wapisewit smä wahwista/U<!colla meitä uudista!

s.lloll



6. 1101 l ihanall meit
dämen kylmys lämmitä/ ha,
lut sytytä/ Halut häjyt lMytä/H.
han himot pois Mytä!

7. Isää totuta tundeman/PyW
Christusta cuuleman/ Pääll lunasta'
jan luottaman/ Ristis sinus kqn chj
puman/ Cuin heistä olet lqckuwa,

8. Isä/ Poica/Henge Pyhä/Cm
Colminaisutt Hywää/Ärmons am,,
ain mainitcam / Hänell kqtos n>nj
weisatcam/Ia cunniacorkia andacm
i. Ule pyhä Hengi HErra luM

Täytä sinun armos woiM
Meidän caickein Christittyin SB
men/Rackauden haiull saat kytömi»!
Sinä cocot uscon yhteyteen/Walkw
des paistell/ ja totuteen/ Cansoi w
kinaiD kielistä/ Josta Mm sinua
caikest mielestä/ Halleluja/ktjtos L.

Sinä pyhä paiste/ armon W
Elämän sanall walais/meisasu/D
malat opeta oikein tundeman/W
opit määrät woimallas/ MeithM

licos am armollas / Christuxen pÄ
/ aut ustoman/ Turwa hänest ainch

ainsaaman/Hall. k. L. ~

z. Sinä pyhä walkia/ Lohduts!
täyn/ Meis sytyt Sydämetpalans

!, ain / Rackautt Jumalan kästyjä B
i män/Ia ristim kärsiwäst candM

210 pfhZst^engefl.
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2l,

sMNra awullas meit walist/ Ia
Mo Sydändäm wchwist: Ettjoti
»Whwast mahdaisim/Cuoleman cautt
eloon tulla taidaisim/Hall. k. L.

176.
Pyhä Hengi/ tule nytt tänn,

"Waywiltaman meidän Sydä-
mitäm/ Uscoon ja taitoon/ Ia ym-
märryxeen / Jumalan myös Sanan
wchwan pitamyxeen. Kyvje Eleeson.

!. O pnhä walkeus/ totuta meit/
Mymän alati I-Hsuren Christuxen
teit! Että me hänes pysyisim nyt ja ai-
na/ Hänen myös Oppins pidäisim/
Sijhen armos laina! K. E.

?.O kircas tuli jaleimaus/Syty-
ti meihin palama rackaus/ Pitämän
sinun sanas ja opetuxes/ Sqnä myös
kPni rippuman/ Caikes kiusaMs. K.

4. O wahwa turwa ja,Lohdutus/
MucheWm sydänden toiwotus/Ann
meidän sinun zanas/ Nijn täällä cuul-
la/Että me sen cautta/Mahdaisim i-
lon tukla! Kyrje Eleeson.

177.
B»uHeBs»lrttus, reple tuorum

' cor<l» Köelium; Ll .ui »moril in
li, iznel» «ccencle: qui per «iiverllt». j
lem linzuzrum cunÄ«lum zentel in j
unitzte conzrezzlli. ««!leluj«. !
U,l!eluj, <

5)Pyhä Hengi tule! Täytä sinuy ue i
Sydämet/Ia sinun rac«

kuudes



»it ' pfhZstHengest.
kaudes tuli sytytä heihin/ CuiiTmDnaisill kielillä pacanat cocoisit / P,,.
hän uscon yhteyteen caikesaMailiW
sa/ Jumalan olconkiitos ijcmcMb
sta! Halleluja.

178.
1. Hengi ilman alust/LW

wmcut/ wirwot wisust/HErran uscoon Ihmisi cocois/ Hli<dän seurans hallitz/holhois.
t. Prophetain Sydämet/ Sm

awais,'/, Taiwan stiedoll taidot M
lais/ Ennusti ihmet mailmaiset mw
tet/ Ilmoitti salaudet suuret.

;. Hsrran suomasi.HelundamTuli tuiman tuulispäänä / MOhän jylinäll.juurjaloll/.UscoisetM
ti luwatuill lahjoill.

4. Opetuslapsi hän opetti/MW
coht mestareir muutti/ Teki W tck
dot taitamä/Kielill oudoill opettaman,

5. Pahudest pacanoitpalattamW
lEsuxen uscoon' ojenduman/Hengi
yeit wäänsi woimallans/Cocoisift-
ra saarnallans.

6. Casten cautta autuax autta,
> Uscoisex muutta/pyhäx saatta/ SW<

nit alatandex.anda/Am uuten O
mään ojenda.

7. Martyrit Mailman-wahnLn
i wahwax Voittaman surmat/ pijnat
>, pahat/Wiel tustis turman meill tuet-

,, , ta/Wiel cuoleman kielis meit IoM



-l,
Hengell täll hallitze meit/

auta käymän käfiyis teit. Ann
M händ turwanam tustisam/Tääld
t„gös miwas meit wedä wijmein.

179.
i ssHrisius Oppians ilmoittaman/

MennäkM ymbäri Mailman/
Canstja caickia opettaman / Cansoi
caicki cans castaman.

i. Sanoi heille sanoill näillä: Ot,
tacat se Hengi pyhä/ Se teille opetta
caick tiedot/ Tulewaiset ett endiset.

;. Cuin seisottedes sangarten/Cor-
fiainCuningain angarten/Mitä tei-
dän pitä puhuman/ Teille se vllM
annetan.

4. Pyhän Hengen armo autuas/
Opetuslasten Sydämet/ Täytti täsH
laupioill lahjoillans/ Opetti oudot
Kielet caick. )

5. Heille annoi armons awarans/
Kielill caikilla saarnaman / Cansoicaickia cans käHndämän/Wäärydesi
autuuten wäändämän.

6. SP caickilEsustst ja Henge ylistäkäm / Colminaisut-
ta cunnioittacam/ Suulla/ sydämell

Klckamat.
l8». '

«Hnstus astui ylös Taiwas/ Sieldmeille tänn alas/ Pyhän
hengen Lohduttajan / Christicundaawahwistamcm. Kyrje Eleeson.

i»i. Chri-



181.
i.AHristus Taiwas ylös meni/

ennen oli tullut tänne / c<stusäns/ oikiall Kädell/ Hallitze caicie-mall wäell.
2. Coht oman lupauxensjälkeM

het mailmaan Pyhän Hengen / Mi-kan Isänsä suomasta/ Cum suuri cli
woimasta.

;. päiwä W
dui/Sitt cuin Christus cuolluisiiM

i si/ Nijn Juhla jalo edes tuli /

myötä oli ilo suuri.
4. Cosc murkinan aica oli päilM

, Nkist tuli puhallus Taiwast/Apos>
leill se ilo lisäell/ Täyt Huonen jch
oltt sisäll.

5. Kielten tulisien muodolltuli/Cm'

moni näki sekä cuuli/ Eip Jumalisten
,' sydämet/ Enämbät mitän pyytänet.

6. Costa he sait Pyhän HenW
'' Ihastuit he suuresi sangen / K»

wieraill coht puhelit/ Jumalasi Ks meit juttelit.
'?. Cuin Pacanat sitä ihmettelit»

Muutat wastan syljestelit/ Sanoit O
nast oleman täynäns/ Joihin luns
puhals Hengens.

8. Cuin <Petar sen cuuli jahawatz
i Rohkiast wastais ja Suuns awß
, Osott heidän määrin puhuman/^

pilcka sanoi huhuwan. .

9. En toipa me olla wjjnast t»

214 pyhnst sengefl.
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«5
murkinas on wielä päiwä.

Man Isän Jumalan Hengest/ Tä-
«zihM tänäpän ilmest.
i°. Joelin ennusiust luttell/ Da-

vidin Psaltarist saneli / Sanat sal-
voit Sydämihin/ Sai enin osa toi-
len mielen. .

n. Neuwo Apostoleild anoit/Pe-
Aiwastais toden sanoin: Catucat/
andacat casta teitän / Syndin saat
MxlEsuxen Nimeen.
i!.Aolme tuhatt miestä cohta kään-

si/ tundon/ Uscoon wään-
nyi/Castetta itzensannoi tosin/ Otit
z)petuslastm opin.
i;.CMicunnan cocous niin/ Päi-wä päiwäld enänyi enämmin / Py-'

>in Hengen wäell woimall / luma-
wWän sanan saarnall.

14. Me rucoilem sinua PERraVnst/ Cuin taiwafeen astuit wijiisi/ !
3e sama Hengi meille laina /Ia sy- j
cknijn wahwast paina.

15. Mt hän meit etzeis ja kysyis/
Za tykönäm aina pysiiis / Pahudest i
neitä luowutais/Hywijn tapoin myös
Mais.. 182.

'PMHengi sydämmellen/Täy-
ksi turwa tawara! longa corwat '

muxeen/Awaarmo awara/Cosc st??Erran Templistä / «Pyhäst käy sy-
,WmM: Sielun puhdistacon woi-nas/MjasMseolisomas.



«6 pshast
Sinä olet lahja

mull anda lEsuxen; Lupa
HErra racas / Caikill anowaisiliU'todistaja sanalle;Pantti lunastWle;HErran sormi/Sielun kilpi/HH.
won anckur; uscon sijpi. '"

z.Rackauntuli läbde armon/PGdon Hengi totuden; Nauhoitta st Mdat tunnon / Synnin fiteild wai« Ktun. Todista mun hengellen / Il«>
ett rucouxen/ Cuule/ ntjncuin lapseni
Isä;SekyllSielullilolisä. ,

4. Nijncuin caste caunis alas/ U
wasiolet wuotanut/MeillChristuW st>rauhan cansias/ Armon/ suojan tuot,
tanut. Ach! sijs Sielun armiasi/TH «

tä/ joca awarast / Awa itzens ottam co
Han/Uscoll sinua omistaman.

5. Sinä tuckit/ tiedät caicki/SyW tel detki Jumalan. Sijs suld partasi ha,
lan ratki/ Ettäs neuwot Sieluani K

, HErran tahto taitaman/ Mgsm
ain waeldaman/ Ntjncuin neuwch «i

i nansäänell/Ettänmna kelpanhW st
6. Sinäpyhä / pyhytt' HM/ Ni »r

. hat wäärytt' ftndiä / Sen tyköo s «

pojes palaat/loc'on elosilkiä.W
nua oikias ustosa/Pyhit asu miß
Taiwaseen mä mennä taidan/M
jas jos tääll olla mahdan. n

7. Sinä olet laupias/ siwiä/H»
, jaisembi Kyhkyisiä / Pakenet st m»,

' le.stynsiä/Tulmaa/wiya-sisi>ista.W r.
li»



pyhast «rolmmaisudest l»7
tapainen/ Slwiä/ nöyrä/ bib

!iii!!cn;Etten wiba läbimmäistän/Eli
,f„i,t/cuin.kelpa sulien.

!Z z. Aut ett syndq wastan seison/ Ols.
horjuisan: HlWni ole elon:

Mje hautan'cuollesan. Suo myös
Mn nl.'siesan / Taas iloisesi asiuu
IniwlMxen istuimen etcen/Wa-
littum cans käwis käteen..,

Xl!. P. Colmmatsttdest.
18,,

l.MLaupias Isä HErra Jumala/
meit cutzut tygös/ Cbri,

siuxen callin weren wvimalla/Syn-
nit peset meist pojes: Annfyksnäm 01l
masanas/ Ett me sinun mchdaisimcöhdata. Sinä cuin asut ylhäll Tai-
was/Meitä täällaina johdata/Ets
tem tield mahdais pois horjatta.

l. Tygos meHERm aina huute-
lem/ <Hill eip apu ole muilda/ Sitt
me myös sanas kyllä cuuldelem /

me saam Armo fulda. OhywälsH
sitä tietel /Ett piru meit cowast wai-
wa/ Tahto totudest pois wietell/
wchmiydämin paina/ Sill PvbH .

Hengi meilllainat,.
z. O Jumala jamies lEsu Christ/ ,

stmdim cannoit/ Sinäwdän wicam tiedät kyll wi§ist/ Et>
W sinus Ihmisex annoit/ Tngsln si-nä sinuas tänn wedä/ O lEsu weli
racas/ Lohduttaja myös meill läbet/

K Cu



»»« PfhZstrolminalsudcst.
meille z

wan'cteemawms.
4.'0 Pyhä Hengi tUle likemm/U, j

run nuorat pvick catcais:AnnluM!lan sana tulla sydämin/Walhe l
pojes ratcais: Nijn Me caicklpG, ftulem / Ia ktjtäm Jumalat suurch (

Chrisiuxen oppia myös cuulem/IN';
meit pWHmmhest/Amen sanonih' l
puolesi. 134. -

HSä Jumala taiwaasi/W M"ylön anna:Synmfi/muchsti« <

myös waiwast / Sinä meitä M I
canna. Wlhollinen pois aja/ Wmeit uscss wahwas/ Ann meidän H i

, la rauhas / Cuin olem tääll tuene» !

cachas. Suo meill Taiwasa maio
Caickein ystäwäis cansta/ Ann wA, >

tä pirun ansa/Ia helwetin alhon w >
sa/ Sen pääUAmen sanocam/M!
saten Halleluja.

2. lEsu Cbrisi JumalanPm«Pidä meit oikiall tiellä / Sinä ck >
waldias ja woipa / M meild DÄkiellä: Sinä cuolemas
wetisi meitH estit/ Pi:un cahleisia pii<
siit/Ia elämään meitä säästit. Wm
nytkin meit auta/ Cuin murhes»
lä olem/ Ia sitte cmn me cuolemM
dä sinuas meidänpuolem/SenM
Amen sanocam/ Heijaten HallelO,

;. Pyhä Henai Lohduttaja/W



219pyhäsi<rolmin<»isi,l»est. «y

MMlsill meidän sydämeni täytä/
Mnos päällem myoshajot: Mali-
ssa sokiat mielet/ Pereä rinnat ja kie-
let, Pahudesi cuin nijS liene/Taidol-
la myös meit lahjoit/ Ett me tundisim
simm/Wedä meitChristuxen siwuun,
Cuin sielusi ottais pois kiwun/ Sen
psN Amen sanocam/Weisaten Hal-
leluja. 'BS.

Hsrra Jumala Taiwaasi/ Me
"bstäm sinua wahwasi/ Iauscom

taikcti stn pääll, Ettäs tahdot olla
laupias meill.

!.O Christe Jumala jaMies/Ann ,
meidän pitä mieles/ Cuolemas ja Sa-nas pyhät/loillas meit autuax pyydät. -

;. O pyhä Hengi ann Armos / EttH
me pidäisim sinun neuwos / Murhemeisiä aina pidä/ Isä/Poica/ Hengi
pM>. 'B6.

autuall ylistämme/Am
sinua Christekijtämme/Sinull

kijtos Wirren weisamme/ pyhä/ py-
corkeudes.

!. Engelit myss sinuakiittäwät/Tai-wan Sotawäki wäkewä/ Nijn Che-rubimjaSeraphim tekewät/pyhä/:c. >

;. SinunCansas nyt iloitze / Chri-sticundas ratk ricmuitze/ Tähden ar-'mos alinomaisen/pyhä/«.
'B7.'-ZllnoanJumalan corkeudes/Kij-

. .tos. jGunnia olcon / Hänen ar- >

K mons,
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«o Pfhnst Colminais«dest.
mons edest jarackaudens?louAscan loppu tulco. Ryt on suuri rauha

, tapahtunut Maas/ Jumal on lIMsicn ystäwH taas/ Stjt olcvn he"suuwsa ilos.
-. Me ylistäni/ Mäin ja cunM

tzcm/Rucoilem myös sinuaracasMCuin hallitzettaiwan jaMaan
. , Ia caickein mitä on nnst. Cmck Cchpalet owat sinun kädesäs/ Caick w«<ipisewat myös edesäs/Suuri vnsiMla walda.

?.OlEsu CKrist humalan
' ca/ Cuin istut Ms tykönä/ Pirun ft,nä ylitzen woita/Ia meidän puolm

likene.lsäs cans meitä sowita/ Clii-,
kesi, hädäst myös awita/WahnMmeidän Uscom.

4.0puhdaslumalan Cantza/Äin's Mailman synnit pois otat/laarm«z
meillen taritzet/ Rauhan myös NN

', lep tuotat/ Meidän.sinä rucourem cm»
le/Ia apus,cantza tygöm tule/Sini

' pyhä ia corkmHErra.
5.0 Pyhä Hengi Lohduttaja/ G-

,, nä ilahuta meidän Sydämem/ lec»
olet tyhmäin Opettaja/ meit johdat

, caickeen Totuten. Warjel meit peck
' len petoxest/ Aut etten mc luopuis poii

7 o»

Jumal waldias HHM
ombi sinun wettas/T"l>



,'mvös eläwill suonut: Armos lähet !
1 alas Taiwast/ Päästä mett hädäst ,
'' ja waiwast !

:. OCHriste JumalanPoica/ Cuin
Ijäs Sydämesi coitat /Sinä surma-
ta sinus annoit / Ia sei: wchwasia

, meill wannoit/Ettäs meit tahdot cor- ,
M/Sinä päällem aina armahda.

z. O Pyhä Hengi Lohduttaja/ Ia
rydois paras sowittaja/ Wilpi meist
po)es ahdista/ Totuus sydämen wah-
wista:Armahda myös meidän pääl-
lem/, Mdä meit oikialleßellm !

4.MPoicaMyhä Hengi/ Juma-
la lM
litze/Christicundas myös wallitze/ Ar-mos cansia tygsm ttile/ Ia meidän
huocauxeincuule!

iBy.
'.V,M on Isä Jumala/ Pnhä on

Poim Jumala/ Pyhä omdi puh-
das Hen,;i/ heistä ulos kHypi.
Sinä Sotairäm päämies/ lota ei o- '
dota Wihamics.

HMrajalo ja wäkewä/ Cai-
kenMa,lman myöstekiä/ Taiwat iaMaa ywat täynäns/Sinun HEr-muttas päänäns. Apu meillen ylhäldanna AenpM sanocam Hosiannc,.

M cuinsijs HHrra etziwät/ ,
-pmckd he awun löytämät: Se mintule>VErran Nimeen/ Hywästi siu- .

K; nman



22, Pyhsst rolminassudefl.
natan wifmein. iApu meillcnWanna/Senpääll sanocam. HosilMU

190.
l.?kSä Caickiwaldias/ sinä setH"nen Luota/Anna meillen RU-
min/ja caickinaiset Sielun tarpet.

l. OlEsu Christ lumalanW
ea/Ia synisten ihmisten turwa/M
pahda meitä synnistä/ ja Cuolench
Ia wahwista totiseen Uscoon.

;. OPyhä Hengi lohduttaja/HH
litze Christlcundas/ puhdista nM
Sydämem/Ia pyhitä meitä/Sim
lumaludes asumasiax.

4- Ist/Poica/ jaPyhä Hengi/D
xi totinen humala/ Nhmahda sinua;
meidän päällem/ Ia auta meitä/Ii
johdata Taiwan ilon.

5. Sunnia olcon Isälle/PM j«
Pyhäll Hengelle/ Nijncuin on M
alusta/Ia nyt/ja aina/jaijancaick
sest/Amen.
xiji. P. Mickelm Päiwänä.

«Hngeleist.

W. c. N. i°.

Colminainelv MH
, st/Poica/ Hengi myös/ Mx ckos, cfme personeis, Sun armos edesi p

siett/long meill am teet/ taritzet. ,
z. Mä kijtän Ist sinua/Cuin M

Hit/wiel wbimasa/Ne pidät sinunM
,l



,p.jMlckl,ll«P'tiu,?n,?. «j

MUäickmtzut pusles Hnelläs/ Mull
annoit poicas rackahan/ lost
nua cunnioitan.

. .

?.O )Esu po:ca Jumala/Sun
armos aiw' on awara/ Cttzs Ihmi-
sm uuit tänn/ Päälll Nisiin cuolite-'
destän/ 101 l syndin poies pesty on/
Sull welien kijtos täst olcon.

4. O Mä Hengi Jumala/ Sä>!
lapsudes jo Castesa/ Mun teit Lap-
sexJumalan/ Pois pauloist päästit
Satanan/ Wiel lohdutat ja pyhität,,
Lohduttajan ol' ylistett.

5. Am ylistett Colmyhteys/ Sä tä-
riset mullautuun myss/SuoCbrisiil-
listst eläxen/ Sull hengen annan
teisän/ Nijn ilos« sanomattomasi
Sua Taiwas kijtän ihanas.

192.
,s>HEßralumalscuincaicki olet

lVinä nwss Hngelis o«
let meillen suonut > VM edest tah-
dom sinua aingkqttä.

!. ??e samat Taiwas e-
desäs owat/Ia mailinaan sinun py-
hät Wys tuomat/ Ia nM si-nua palwelewat/ H? warzelewat.

3. Mutta se wanba Lohikärme/vi-
ru/ Hngeleillchywill pyptä tehdä rip !
mi/ longasinä cuitengm annat hch jdän woitta/ Ia cauwas ftitta.

4. Se ruma hengi osotta wihan -,

julmanaChristusta wastan/.ia häne» 1
Siw
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Seuracundans: Jumalansitä pyhä oppi/ Wiha japotki.
5. Rijdat jaSodat/ Herrainlill saatta/ Rauhan ja lain' tahto a>las caata. Matcoisa pyytä mMhai-Hall teille/Ia ylös niellä.'
6. Päällemmyöslyckäsynnit/nM

wat/tuscat/ Akist myös nosta/ rch/satct / puuscat/ Tuulen ja Weden hiinmyrkyllä täyttä/Taudit päällem heitti
7. Hngelit hywät ei silloin ole lai«scan/Mutt aina Sota pitämät lM'wastan / Estäwät händä/ etteipO.

sanas/Costan saiöalans.L.RauKan he tahtowat/rijdasi caic,
ki saatta/Laki he pyytämät aina lK>
autta/ Pyhäin rucouret/ candam
lcten/Chrisiuxen eteen.

9. Taudit
pojes/Ia hywät ilmat saattamat Mjällens/Johdattamat meitä aina G

tiellä/Eik sitä kiellä.
! 0. Coscas näin Engells panet H n-

ra tygöm/ Nijn "Pirun pitä andamgn
meit ylön. Eik yMn mihamies m<

, hingoitta taida/Eik alans saada., ,
i ?. Kmtäkäm hiljan ja

M myss warbain / Wcisaten sydämesi
cu> < me taldam Parhain/ Tämän ia

'. nuildenhnwain töidens'edest/^aar>
~zons puolesi. ,

'

<

-, l.^Rmon lhton EnZell/ HErrä >)!>

roill
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'

MHmgeMWartioillas meit war-
iele/ Torju pääldäm Perkele.

, :. Christe HErra Zebaoth/ Tai-
wan suuri Sotahm/ Engelitten hal-
dia/Veuracunnanwartia.

;. Pqrit meitEngeleilläs/Saarm
Somjoucollas/Sodi wastan wihol-

! lisiäni/SamoitSatan seurastam.
4. Leiris lyö ymbärillem/ Caitze cai-

kill curillam/ Maates, nijncuin wal-
woisam/Meitä/meid.w omiam.

5. Edes wie meit erisäm, / Ilman
maineit matcoisam/ Engelittes leitza-
mall/Rauhan rackan sanomass.

6. Synnist saata pyhyten/Wään«°
nä/ wahwist hymyten /WitzeljHxi wi«
rastm/ Taimwaxi tawoisam.

7. Cauwascarcot-codostam/Enge-
lein est edestäm/ Pirun puuscat/ pu-
halluxet/ Myrkyt/taudit tartuwat.

B. Wavjel waarat/ wchingot/ En< '
geleilläs estä pois/Hädäs auta ahm,
Has/Sielumcorja cuolemas.

9. Olcon kijtos lEsuxel/Engelitte»
Päämiehet/ Ongeleins cautta caitzp

meit auttamasi.
W.c.N. 295.

i.s> Jumal ricas hywydesi/ Sus"Wn täydest Sydämesi/ Etts
hengen/ ruumin/tawaran/ Ail> wai-
woistoletwapahtan.

-. Sä juonet julmatSatanen/ Pow'
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estän olet cawalan/ Cans EiigD
joucolla/Meit tahdoit aina suoM

;. Mun terweydes armiasi/Hpidit tähän hetken ast;WKllM
rucoilen/Sun suojas lisä minulla,

Ä)lun sielun/ruumin huomchSä ota cans muut andamas / AEngelcilles Wy ann/Oin/päiwinc
on wartian.

5. Vtun siclui»/ ruumin/wa«l>>Ain mmolisesi pelasta/ Ia maimj,
dat matcoisam/ Sitt nimelles A
Cunnian.

6. Wiell julmanPirun wMj
Meit pelasta/ Ann hges asuu tykönäm / Htt sinus lmlöytänem.

7. Ia coscmmlmast lähdetän/Ekätees sielun lähetän/ Täst laxH,
loin händä wie/ Sun tvgös ilooni
kiat tiet.
XIV. P. Miesten PälwM

--!95-
W. c. N. 374.I.M Ule Chnstitt Chnstuxesta/HH

nytt oppiman/ Cuc'»
Christie totisesta/ Cuc' vn lapsi luw
lan: Se cuin usco sydämmell/G
siust tunnustakielell/ Waeldapi HK
ran teitä/Jumalisesi elons kävttä,

köyhä hengesä/ Lahjolstans eikylft
täällä/Kijttä hywäs mielesä/TurM
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Evahan/Jumal cansa cunnian nÄyt-
z SU/ cuin nöyräsi ltzcns täyttä.

;. Autuas canda murhett musia/
hErran mielen perähän/ Svndejäns/
a muiden muista/Itke nnden ylltzen,

alat murheisans/Käypi/ seiso su-
Wns/ Silleli HERra tahto totta/
Lohduturen lujan tuotta.

4. Autuat jydämejmns owat/Hil-
M ja siwiät/ Ia caick tuscati.wai-
vat cowat, Kärsiwäisest kärsimät/
3ik itz' costa pyytäne/Waan sen Hs:-
M heittäne/Maan ne mismein omi-
stamat/HErrald awun ynnä saamat.

5. Autuas zoca iso/ jano/Uscon caut-
ta ClMuxen/ Hurscautta/ sitä ano/
Täydell halull jydämmen; Cohtuut/
oikeutt Harjoitta/Wäärytt cartta cauo
hiata/ Jumal runsast ruocki händä/täyttä käändä.

6. Autuas ombi sielu laupias/Sy? >
dämest cuin armahta/ Sitä cuin on
waiwas waikias/ Händä caunisi car-
wabta/, / kielell / simalla / Ntjn
myös tyoll/totuudella Se saa armon ,
armialoa/Tustis tuimis lumalalda,

7. Autuat alat ne myös owat/lotc '.
l>n puhtat si)dämesi/Suull jatöillsen
edes tuomat/ Poickewat psis pabu- >
dest/Vtailmantuchuttcamawat/Nijtt lmyös häijyt hecumat/ Nepä nähdä '
saamat HENran/ Ylhäisen kyl! zWkwan. K'6 tz.M-



228 p. Miesten Paiw«„Z.
8. Autuas

ta / wiha wälttäne/Racastane rachHartast sitä hatainne/ Rachaina rakenda/ Sota häijy häwwEdä; Sepä lapsex laupialle / Lucianjuur Jumalalle.
9- Autuas on cum kärsi waim,

Hurscauden tähden tääll /.WallMwäärytt paljon aiwan/ Christunchtähden wiell/Sill näin caickinaiw
na/Hurscait waino mnilma/ Nijllni
HERra armostansa / PalcanZiaiwasansa.

ia. lESU minull armos laimEttän elon culutan/Mailmas täjjD
jys aina/Cuin mä nytt suld neuw
tan/ HengMs köyhydes/ Murhes >,!
siweydes/ Sinun haldus coston w
nan/ Hurscauden pärän palan.

1!. Ettän pidän pyhä elo /Rm
sian ain raitiutt/ Seuran aina hwscast meno/ Noudan rauha/rackM
Auta Isä armias tääll/Poicas Ho-sm ett pääll / Hywä henges mml!
laina /Palwellaxen sinua aina.

196.
» mailman Wapahtaja/D

hen iloon meitä wedä/longpyhästz
saamat nähdä.

2,. Cukin oli meist wicapN/ M«
ta meidän syndim maxoit sinä/ W
caicki uloswaljtut/ PMis stcan sm
MO. . 3. M
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tarttui/ Jota
jcivyA pois taittu. Sinä M omall

lk,ittlläs/ Pesit sen pois sinun werelläs.
4. Endisen tawan wieläpidit/Syn-

dM teet cansat pyhät, Ne cuin tsäll
syndins catuwat maas/Samat, sinä
ylös Taiwas. ,

'
5. Me cuin täällä wiellmatelem,

Sinun pyhiäs aiattelem /'Cuinga he
M wapahdetan/ Waiwast M ms
rascautetcm.

6.0 HErra meitä auttele/Ia py-
häisjouckon saattele/Ailna sitt'alino-
maisesi/Canffas siysy tzancaickisestz ,

7. Suo HErra mitä me pyydäm/
Poicas cautta.O'HenqeN Pyhän/
Cuin yr olet Colminaisudes / Ia HM
litzet hancaickisudes.
XV. P.ApöstMtcnMwmä.
i.Mlemmtcan Maa/Taiwas wah-

Jumalan armosi ja sa-
nasi/lonZa hän ike meille soi/Ia A-
posiolitten ääni toi,

!. Cosca Chrisius oli päättänyt/
Mitä Isä M Wenyt: Nijn hän lä-
hetti saarnaman/ Aposiolins ymbäri
Mailman.
han tahdols nhtä armahta / hä-'mn päällens uscowat/ Ia pyhä Ca-,
sict anomat.

4. TW.SaarnM caicki Maa,'
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Jumalan tahdon tietäftl/NUGwastan otettm/Cuin PyhällHmMtäytettm.

5. Cunga se siinä lewitettin/CoiN
rinnat sill pchmitettin/lumalan Hn<gi waicutti/Ia mielet uscoon paisulti,

6. Tätä oppi moni nauroi/Ia <W
nait pyydit pauloin / Mutt mailWwijsas ylpeys/Sen edes oli tyhnW,

?. Cansat he saarnallans käänsinWäärydest totuteen wäänsit/ SZWosheille maanpäällä/Palcka mch!
annetan ylhällä.

8. Laina HErra siihen armos/Oitä me tydyisim heidän Saarnoin
Heidän cansianssitt eläisim/las«
aina kijttäisim.
i./rAick cuin Chrisiusia cunnieN
pidit paljo paramban / Sen suun»
taiwan tawarawCuin mailmanh«ii<jyn hecuman / Taick turhan cunm
catoman.

!.Eipä he waldain waatimall/Cl»
ningain cowall kästemäll/ Cuwi»
roi cumartanet/Hengettömi cunniw
,mnet/ Pacanain lumalit palwM
„Christuxen uscost erheillet.

Karstit ennen kyll cowutta/Ty'z, lyin Tyranneii: tuimutta / Haanß
, Häpiät/Mväisiyret/Kyllä curiat/ ck
>reuxet/ Wihat/ wainot/ fangiuxet/O
>" nat/ surkiat suretuxet. 4. A



p. Apostolitten zzi
tulepiduomislle/Chrisius

Mila cunnialla/ Pyhät täfHEß-
mn turmilla/ Seijowat suurell roh-
fiulla / Wahwasi wa<ran waiwai-
tans/Tuimi Tyranmi wainoitans.

5. Hepä hengens ahtaudesi/ Sydä-
menkiwun surkiudest/ Pyhäin pennost
pchästywät/Mailman muuttesi häm-
mästyivät/Waliust waiwojans wa-
littawat/Kestenäns curiast puhumat.

6. Engs me ennen ollesam/ NäitH
pitäntt naurunam? Pidim heit jal-
caportanam/ Pilcax poljim heit pai-
numan/Tcurax tehdä temaellm/Hei-dän elons hyljäelim.

?. Catzo cuinga he cunniaja/Owat
autuas ilosa/ Stjhen he omat sääste-
tyt/Pyhäin perindöön päästetyt/Ju-
malan jouckoon otetut/ Jumalan lap-
sir luetut.

8. Mitä meit autti mailman me-
no? Coreus kempi/ prstmius paljo?
Waattein callein kisidämyret? Muit-
ten paljot Woima wä-
kewä/ walda tuima? Cunnia corkia/suuri saama?

9. Cullat/ calut/ caick tawa:at? Taick
Sugut suuret awarat? Cuin samoissanansaattaja/ Cuin joudui haaxi juo-
ttwa/Cuin lindu leten liwautti/Cuin
nuoli ammutt siwautti.i°,De:ätpoisMjit kiftuttain/Joi-den jäikij ei tutackan: Niji, neckin 0-

jet ol-
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23! P. Apostolitten PZiwinH.
jetolkeisit/ Cauwas caikinpöiscch!
stelit/ Akild cuin warjo catoisit/Cu,!,
ei olluckan olisit.

11. Oho meitä onnettomi/ Tieten
tyhmi/ toimettomi/ Ettem totellu to-
tutta/Hngä osannuautuutta/ Agä armon aurlngota / «Ongä käyne!
Ma rata.

12. Waiwaiset waikiast walw
wat/He hiljan huckan catuwat/Aico

, cadotettuin catua/Io cadotuxenw
tunein. He helwetin tulen duomiw
Pirun cans pijnan kituman.

1;. Pyhätpä pysywät taiwas/E,,'
gelein iloises seuras/ Christuxen cach
cunnias/ Isän/ HErranHengen lM
mas/ HErrall kijtss hywin suomch
Itcust ilon omill andamast.
lv.Mtnetmuutamain Sm

nuntmn Etvangelmmit'
ten ylitze.

199.

' l>MOni Awlostästy laitta/ Cm
häijy tapa: PahahM

! gi heit Mentaltta / Pyyckäm hiimsi
olla wapat. Christus sen cuiceO
wahwisti/ LalM jalhmellcam

«, sii/Mncuin Johannes sano:
2. Caanas GalileanMaacuM

k Häät olit colmanneU päiwäll/M
cutzuttin Maria muiden canh/ Gif

l'pidollen köybäll. Christus ynnä



MNT'llössans sinne
Mbwistaman Awio<)ästy.

;. WOanpuuttes Äiti janoi:Poi-
can/ Wqnatäs puuttu. Wastais lE-
,i,s: sinä Waimo/ Nyttahdon minä
sinun simttu/ Ei ole minun aicanwie-
lä tull / Eng tahdo yhtäu sano sull/
Mitä minä tehdä tahdon.

4.Ei cuitengvn sijm Sanasi/Häm-
mästyn hänen Äititts/ Waan palwel-
joill sanoi wahwast: Pitäkät hänen

Kästyns. Vyn oli pand wesi Emu-
si, Juuttain tawan jälkencuusi / Ne
MW wedell tsyttH.

5-Cohtaseluopui luonosians/Cuin
ennen oliWeten. Christus sen wiedK
cuhdastans / Käst edeskävwän eteen.
Costa hän olimaistan Mijnan/ Cu-
tzui Yljän tygöns pian / Ia sanoiMtawall:

6. Cukin ensin edestuopi/Pidoi-sans parhan wijnan/Ia sittecuin mä-
ki juopu/Huonommat pane sian:Hy-
wän sinä kätkit tähän asi / Ia wie-
M annoit Huonommast/Ongo seoi-kchvte^ty?

7. Gentähdenei yMn mahda/A«wiMstyä laitta. Se on solmu luja ja
wahwa/lom ei päästettä taita. Äl-«n sirä peljätkö kengän / Mut ilon
Ms Men mengän / lotc ei taida
muutoin elä.

s> Jos jocu puutos tule pM/Ia
jota>



2;< Nwsngelw,ney»'wirr«t.
jotakltstärwitan Talois: SenHstus omalla wäell / Anda ja chiMst.Christus tarpet parhain MHHn weden Wmax wielteke/M

hen myös ilox käändä.
y. Me rucsilem sinua Cbriste/P,sy aina canLam Talois/ Nrjn M

hywytt kyllä pistä, SekäArcuschj
Salwos. Piru Taloistam cam
Cuin joutzellans meit tarcotta/N°>
me sinua aina kijtäm.

2VO.

Match. z. .
«..AUin lEsus astui HahteenW

- seuraus cans ylitz Mm,
Lasti hän hänens lewämän/
ma puhaldaman / Tuulis päät tch
tuoxuman / Aallot kyll cowiu
man/Laine Laiwahan läykyi ja ch
ti/ Uppoman heit häkytti. Opetusla-
pset perät peljästyit/ bädillänö HK
ma herätit: HErraherä ylös «

man/Hengen hädäst päästämän.
2. Elles apum nyt ehtine/ Jo W

hädäst huckunem! Puhui herättD
HERm: Mix pMmän olet M,
Cansian minun uscottac' uppomi
Eli ei auta teitän woiman?OngV
Mngan teillä? Meren
heille/Coht ilman äkildä asetti/ Hss'
aen hädäst heitä autti. Täst tuff!
händ tuscas turwaxi/ Hädä»! aD«
ald auttajaxi.



Vwangeliumein
tuscat tungewai pMenv

WchuudollHEr:a herättäksm/Het-
ker bän nuckuwan näky/ EuitenZ oi<
kiall Ajall awux ehti/ Ulcoll ain apu
lMld anocam/ Auxhuudosi hänhcrä
meit auttaman/ Awun itz on mM
lujasi luwan/Ontyksnäm tuscastur-
wa.i. Häin>3 omans me aina olem/
los eläm eli cuolem/ Hänen omall
Werelläns ostetut/ Hänen Nimeens
canscastetut.

4. Cuin LastansMiarmaitze/Hä-dästhändulosauttane: Mn Hrijius
meitmurheis muist«/ Waiwolstmeit
omians ulosautta. Ellei Apuu ajaisi
andane/Eroaicam eteem joutune.Tie
tuonelan cumming käyminen/ ItcunAlhosi eriäminen. Cautt Cuoleman
corja meit tygöns/ Wie waiwoist it-
custulos/Wn autuan ilohsn tjäisew
lostolconkqtoslEjuren.

!<2l.

Match. :<-.

i. on wedett/
loca wqnamäkeens lähet/Ia palc-
ttis tyowäke kerrax. Vlos meni hänH«omeneld warham/ Caick cuinsijn
loyä/cutzui peräns/KW mennä WH-namäkem/Sitt cuin päiwH pennin-
Z!!c mcMis.

;. Cost colmannell heckell ulosläx/«w muit joutilasseijomasta// Käst



2Z6 lLwangt.lmmcittWllrct
Wynamäkm mennäpäiwäx
päis heill cohtulistst maxa. Nijn cu«'dell hetkell/ja yhdexell/ Teki hän r«'samalmuoto/Meni myös yhdell toistakymmenell/ Soimais heillwän jouto.

; Hecoht massaisit nämhänd<w
meit kengän pakata / tähton: M>heidäng mennä/Lu,
pais heille anda kyll cohtuun. MEhton Perhen Isändä käste, Perwhaldian maxa heillpalcan: Täys Hwäpenning culleng laste/Ensimiliftast/ wrjmeisist alcain.

4. Edes tulit min hetken olit tchPaitz luulons sait täyden päinchck
can / Sit ensimäiset luulit Wwansmyös/ Enämän: Sait hekin päiw,!«
palcan: Ianapisit perhen Isändäm
stan: Nämät wijmeiset tyss rlit chden hetken/ Teit heit werraxem/ mit
lastain/lotc cannoim caiken pM
heldeen.

5. En tee wäärytt/fanoi yhdelhO
Etks määrän päiwän penningist m
sian ? Ot cuin sinun tule/ mene matcoi
täst: Cuin sinungin/' tahdon wij»
seng anda : Eng saa tehdä calulw
mitän tahdon? Catzoks carsast/
len hywä? Ntjn wijmeiset ensimK
tull on/ Ensimäiset wijmeisir jääm.

s.Chriftus sanoimond cutzutut on>O
Viutt ulos walitut Harmat/ Sen^



Ewangeliumci!» Xvirret lzy

waldawat / HyljäinZu-
mallili hywän muwon Armo/ Cuin
ci maxa jälken Mailman tawan/Io-Työn perän jaAnsion catzo/Mutt'
anda Mn armons aiwan/Wal-
ldacunnasans cuinga hän tahto.

Luc. 8.
l.AMwäjä siemenensmeni kylwä<-

män/lost muutamat langeis Ti-
en ohcn/Se tallattin Linnuilda syö-
tin : Muutamat Kiwiraunion lystin/
lotc itzenscohtylosjoudutit/ Märky-
den puutest poudittm.

2. Muut Orjantappuroin tulit sijt/
lotc ynn ylöMpden tucahutit nijt.
Neljäsosa langeis hywän Maahan/i Toi hedelmän sata kertaan, Cor-l wascuulla on/se cuulcan:Taiten tar-
casi taitohon tulcan.

?. JumalanSana st Siemen on/
long.Jumala SaarnaU kylwäwä
°n/ Ne tuuliat Tien merrat owat/mm laistastSanan cuulewat/Per-m ftn muistosi otta pois/Ettei uscoinAuwax tllllq sais.,

Callion caldaiset owat ne/ Cuinwasmn iloll ottane/ He Ket-
M la.aiar uscowat/CoscpääLenkäy-
pl wauva cowa/ Ia kiusauxec tule-wat/Cohta uscosta poislangewat.

5. Orjantappuran maan tawaiset/"wMMa asiat ajaiset/Estäwät ja
ricka-



,;8
rickaun la tämän EläiZhecuma juur/lotc ei sanan casivaanz
na/ Eiksenifs Hedelmätä canna.6.HywänmaantawaiscttäsvW,
Cuin Sanan wisusii cuulewat/G«,
hywäs Sydämes kätkewät/
jälken elämäns käyttämät, TM
ewat kärsiwäiset/Sananres pysywäistt.

7. Meidän cowa sydämcm O Ju-mal/Kynnä sanas jahenges moims
Mailmalistt esiet pois rcwi/ Ettei n',
meidän sydämem lewi/ Ann
hedelmän cans cuulla/ Ia uscom ft.,
autuax tulla. 2°z.

loh. ?-

~^Am suuresi Jumal armaw!
on/Mailmat wihollistans i!N<!

Ett rackan Poicans andanut
misex Ihmisienpilcar / Orjax alasui!
kian surman -.Sywast synnin cadM
fcsi/Helwetin tuscast/ mmlmat M
auttaman/Nijn elämään uftlil

2. Keng arwat armon awamu
Täs taitons ta«ckaull taine? si
yhtäkän wijfautta/ Cuin käsittä n-
män woinc. Eip andan
cans Mailman/ Cadottaman mack
mat/Waan wapahtaman/Hinw
xoi ftnnitMailman/ Joi lumM
wihan maljan.

z. Mtit Jumal armosi autuax B
P«itz «MW awm ansiot/ ChrM



cautta/Cuinlain ala e-
dcOn annoi. Christus caiklll ansmtz
auluden / lonZ uscoll omax omm / tl-
nm ansiotam/loca tmwa pääll Chu-
stmn/Sill armosi autuus on oma.

4 ei usco/ jo dmmittu on/G
autuax tulla; Httei pääll

humalan Pojan uscon / Hyljäin HH-
M ansions callin / Cauhia cadotus
stästM/Okitzens taida autta/Syn-
nisi wapautta/ lostChristus apu on
aino/ Usco awusi osallistx saatta.

5. Sm Christus itze opetta / Ett
häistn elämän saane/ Cuin uscos e-
lons lopetta/Tääll tunnusta Chrisiusi
lainne. Sen Christus tunnusta tul-

edes/ Isäns lapser/Can-
ftnsperilliscx/ Cutzu caickein cuullen/
Ilon ijät hand osallistx.

Luc. 16.
iMEisattam nyt rickast Miehesi/"-Cum waatettihäncns caunist/Gi myösylsn herculisest/ Nijn ett si-ti monicauhist: Lazarus kerjäjä Mies
Mca/ Leipä, häneld kerjämän tuli,
Hawoist ja paiseista arca/ Sana
monda paha cuuli.

!. Hin syödärens Murui pyyti/
lotc putoisit pöydän ala / Tahdoimyös mielclläns tyty/ SencaltaisenHerckuun ia palan: Coirat sijn esotitMns/Nuolit pchtax'hänen has«



242 Vwa««?e!iumeiy NAreet.
wans/Rica^köDld"sääfti'Ilmoitti n W pahat tapans.

;. Cuoli wijmein st 'k,öW
Ia wietin EngMd TaMs/hamin helmas 'l,ewon lö,ys / Silli-lopui hänen waiwans. S?M,myös ricas cuoli/ Ruumis
coriast Hautan/Sielu piinan ia nv
waan tuli/ Eip raha mitäkänautt.^

4. Ollesans pijnas jakiwus/Cmänsä nosti ylös/ Sai nähdä M,
hamm siwus/ Lazaruren istumana
Nijn huusi hän kyllsuckiast: O
ham racas Isä/Armad päällenjr,!
Huikiast/M sill kipua list.

5. Lazarus, tygoni lähetä/W>minä suurest caipan/ Käskhämp
nan wähetä/Ia kewittä minun
wan: Wcten hän-ssrmens cMc-
lähdyttäkön sillä Kielen/MM-
cuin palama on/ Ei käy jälken O>
gän mielen.
' 6. Muista poican misä Ilos,

sinä.Mailmas wielä/Wijna joM
tä joit pidois/ Makiat Kercut
siellä.Lazarus parca si«wastan/M!
sei nälkä ia kipu. SA ilo saa hänw'
maista/Mutt sinull on itcu ja kitu,

7. Suursuopa ombi wahwG
Meidänia teidän waihell/Tie onÄ
wälill.nijn ahdistet/ Ettei yrikän m
aihell: Siis rucoilen minä (sanoW.
Minull on wijsi welje elos/PM^zO>

-
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Parandaman
Mmenons.i z O Poican sanon sen puolesi/ Et
Ma st cohtuus olla. Cuulcan Pro-
MaitjaMosest/Nijn tohtiwat au-
uar tulla. O racas Isä. Abraham/
Ei he niihm tydy wielä/ Lähet cuol-
mt heill saarnaman/Nijn palajawab

fikiall tielle.
?. Vastaisi Abram samall hetkell:

Mi he Mosest woi cuulla/ Prophe-
tain oppi myös kätke/ Cuin sois heit
autuar tulla/Ei usco hemyösikänäns/
Jos cuolluistylös nostais/ Saarnat-
tms heidän tykönäns/ Hi cuitengan
ottasi wastan.

10. Catzos cuin JumalracastaMv-hä ja annetuli ylon/Pyytä händpäa-
ci waiwasta / Ia saatta Taiwan
oon: Näistä me sentätzden oppicam/'
Waiwaisiholhoman mna/Mik jal-
tain ala sortaman/ NA Jumal meill
Armons laina.

n.Hlkän nyt yMn ajatelco/ Ett
vcasheitetän pojes: Sill rickaus suu-
ri lchja on/Ei sitä laiteta toimes. MuttMRaamattu kyll laitta/ Cosc mää-
rin käytetän saatu/Eik waiwaisi tah-dotaautta/Cuin näljäs maahan ma-

Luc. 14.
'' Mies/ wäkewä tyss/

suuria häitä/Ainoash Po,



PojaU/ suure» Woimall/ lUDnians tahtoi näyttä. Ia cutzu ani,
nuori ja wanhoi/ Eip sinne tcWtu käytä.

l. Hän kW menn/sekä siiW,,
tänn / Wteraita cutzuman hjU,
Wäancutzutut teit/ niincum tMEik tullet pitoihin näihin/ Otit Gheitäns säästen / Tulit nijn pahcipäiwin.

z.Häncutzuitygsns yhdenM
stäns/ Lupais hänen hywäsi pitä. O»vastaisi niin: en mahdu mmä ft,,
Eng taida myös tehdä sitä/Waim
otin/ se minull suotin/ En tottele»-
ta mitän.

4. Hänsanoi jällenstoisell ysizwil
lens:Ei minulda mitän puutu/A
iloitzeman/minunHuonesan/,Mp
nä minuun suutu/Cuule rucouMW
le tygsn tänn/ Parhax sinull c«
muuttu.

.5. Setaaswassais: en tulla ftii
Uut Cartanot rakennan ylös/ CO
saisin asu ilman hasut/ On maitan»
toises kyläs/ Sill sinull sanon/ ft«minä tahdon/ Tänapänmcnä pyy!^.

6.Sanoi jällenscoht palweljallM
Wicras colmas tänn wedä/ M
sinus/ jo tule pimeys/ Wäki lMi
laste lewät/ En enä odor eng helckui
cocot/ Uxen kijnni paistan perät.

?.Coht kielsi hän/sanoi myösM
Mull

,4l EwsNAeliumein Wirret.
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M mahdan/ jos muutoin tmdan/
Oill aica on mmulla tarm / Rlckax
aiwon/calu cocosn tahdon/Ia nii-
den perän pyrkij.

.

8. Minä itzellän uftln ajattelen:
Cuing mailma mahdaiskäydä. Oikein '
wäärin/cocoon käärin/ Mitä minä
saan nähdä. Minä juoxelen mond syö-
xelen. Jos muutoin sen taidan tehdä.

y. Hän haki oli wai/ ja cocovn sai/coscan ylönandanut toytä. Z)o
mijmeiulähest/Härjät pääsi ikest/Ia '

tahdoi niin cotia pyytä: Waimo hä- <

nm hylki/ ja vwen sulki/ Htzei mie- sstäns wastan syytä.
I°. SAä kiellyst/ sitte mielysi/ Cu<- ?

ningan wiemxpalat/Mutt joutumyo«
IK/ja tuli tysläx/ Suljettu usta a-
wat. Nijn itzens petti/ jahercut jät- 'i
ti/lotcensistolitwapat.

n. luox pois lujasi meidän cujast/
Etsmmahdutähän pihaan. Huonen i>
on täys/ Wierani ilois/ mene sijs po- >

jes pian/Ettes minua cuull/ jaennen
mll/Ei se sinull tarita ijan.

l:. Cukin sylke ja minua hylke/ L
sen/Perhen jaWaimon. Cusa mah-'dan lewon saada/ Cung yönsia myös
anon? Cowa hetki minun Mailman
weti / Kirotux minä sen sanon.
_';. Mailma cowa/Mhan suowa/<dmun päälles minä luotin paljon/ 5

L: Kir-



244 EuHniteliumelN wirret.
Kirjoitet on minun

!, lä tarjon. Suljettin taiwas/W olenwaiwas/ Meno on minull juurwaljo,
14. Nyt minä cuolen/ menen nwrax tuonen / En minä händä-wäWtaida. Mailma minun petti / Mpauloins weti / Sitä minä walitta

mahdan. Helwetin tuli/palawa uu-
ni/Sen edest annetcm saada.

15. Wirsitämä/ neuwo meitä/A
tem hyljä Ewangeliumin Häitä/ Gnä pitäin mailman pitoi/ Nwaroits ja menoi näitä: Jos sen teemme/O

. hucumme / CadotuxenjyörämiKnws täm. tc>6.
Luc. 15.

i.KUmal on wedttMiehen weM"101 l oli Poica caxi. Coton m
- oldu fyll kerrax/ Senuorembisamz lasti/Vtitä minun tule tästä talosi/Hm
lsä minun saada / Minä tahdon eli!

t juur jalosi/Muillmaille mennä mch
Pdan/Haiseman coto rupe.
» Hän läxi sitte muille maill/ Mutt

> ei sijt paljon hyötyn. Siell tuli
l, pian monda waill/ Calu häneld M

syötin. Irstasta elämän tottui/ M
cauwan cuin täydyt raha. Mutt ft
euinköyhys pääll joudul/Hulihäntll

, meno paha/ Leipä myös puuttuma»
rupeis.

. Annoi sitt hänens paimenex/ V^
tze sica lauman/ Söi rapaa V5aWfach'



MM' si sitäkäMytMyt cauwan.
muisti sijttewijmelftld/ Isänsä

maian päällen/ Ett perhe sai siel yldät-
stld/EinäM ollut heillä/ Aicol nqn

"? Minäkäyn täst(sanoi hän) I-
sän inaall/Ricoxen andex anon: Isän
Sydämen käändä Jumal/ Ett tule
minun tygön. En pyydä sillen Poja-
M/Minun coiruden tähden/Otta-
can waiwoin minua orjaxens/Tyo-
hsn minä mielellän lähden/Emb enä
julke anoo.

5. Cosc Ist hänen cauca näki/ luox
cohta händä wastan. Ia armon hä- Z
mn canh'ans teki/OttsiMns/eikä händ
lastan/Parhatwaattet edes
Käst hänen ne päMens puk/ Sor-1
muren hänell myös annoi / Eip sitä !
wiel mixikän luken/ Ett härjän teki,
teurax.

6. Iloitcat hywät weickaisen/Mi-
nun tällä hetkell:Sill mlnä'
sain MnsPoicaisen/loca onollpa-
hallretkell. Nqn tuli pellold
Wcii/Cuin coton oli aina ollut/Per-held st cohta kyseli: Mitä nyt tähän
ontullut/Mst tämä ilo nousi?

7. Laulu ja hyppäys cuulu täsi/Huilut jaHmput myös soiwan. Mikä
M mahta olla E/lost ilo käy näin «
cowan? Sitä Isän juowuxis tekele/ jlosthänm tyhmydms nähdän/ Wil- j

L; jaan«j



'

ja anda kyll
tähden/Cuin on caiken caluns tuhian

8. Isään palwelin elinaican/Olenhänest waarin myös ottan: Ei cch
tengan yhtän wohlacan/MinunAwän eteen tuottan: Waan
tähden nyt tahdot / Suuren culuwxen tehdä/Syötetyn häriän myös ta«
poi: Cuca näit woipi nähdä/IaOwääryt kärsij?

9. NrjnM lausuiPojallens:Cw
le mitä minä sanon/ivinä olet cM
cohdallans/Sinun haldus minä cM
annoin. Tämä weljes on pois tullut»

, Häwin japerät köyhtyn/ Hän on cau'
wan cadon olluo MuttMens nytBlöyttin: Sijtä minä iloitzen suuresi.

l°. Sinust ei ollcoscan syytä/Al!
! muoto ilo pitä. Ett sinä cungan tchs ton pyytä/ Ett mahda myös catu st
t tä. Ett ole sinä kärsin suurta waim
l Cusast on sinun halus? Omastas ett
t mitän caiwa / Tallella ombi calus,
. Etkös näitä ajatell mahda?

11. Nyn ole nyt syndinen iloiD
> Sinull on laupias Isä. Cuin tule tij«

gös pynnöisäns/Armons hänsinullli»
sä. Jossinä suas tahdot nöyryttä/I»s, nuhtes andex anot: Nijn bän wihans

, kyll löyhittä/Syndis myös ander sa-
,

no; Käy sinä sict pelkämät edes.
i!. Olcon nyt Jumalan Taiwaff

Mos santttu aina. Hän pWämeit
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kw<tnaeliumein U?irret. 14?

Mswäiwast/Se sana sinäsydämes'
Mia. O HERra aut meitä hadäst/
dlmos anna päällem paista. Kirwot
Mt perkelen kädest/ Suo meidän i- f
lyos maista / Amen me sm pääll ja-
nom. 2°7» '

W. c. N. ;".

i.?kO nostat caikin ahkerasi/ Pois
alda cauhian/ Se teit-

pois wttä humalasi/Tuo pM tjäisen
waiwan; Autudest se teit tuscan wie,
Walkeudest pimeyteen/WaanZuma-
la hän halaja/Ett tygsns tulett' rieten.

!. Mx Lammas exyi laumasta/Ia
joudui cauwas Corpeen / Sen ylitz
mieldäcarwasta/Ia murhetcandoi'
paimen/ Läx etzimän/ettei eläind/Tät
saisi suuhuns Susi/ Sitt olallans wie
cotians/ Iloiten ett sen löysi.

;. Coht cocoon cutzu ystäwäns/Ia
Wns miehet caicki / Heill puhele M

, miellsäns: Iloitcat:ackaanram/Mun,
ett Lamdani/Sain pojes pe-i!

doncurcusi: Nijn taiwais cans juur
iloisans/ Ollaan/käändywäst sielusi.

4.Se.taiwan joucollilon anda/IaEngeleill riemun suuren/ Coscnm itz.ms paranda/Ia käändyHErW
ran puoleen: Srjs palaja / poic tuh-Ulaja/ Cans riennä majall Mis/Mixrawall wiel' sinus täytät tläll? Wai-
waisus tule päälles.

5. Sunlsäs huonees puutosta/M
L 4 lei-



H43. Vwantfcliumcin winet.
lepäsi ole perW-WsMIHsM
lusta/ Sun wastanotta todell: Gnzsano ni,n: O Isäni/ En lapsexkelpch
null/ Wuox tyhmyden/ zotSuo perhen leipä minull.

6. Sun edesas ja taiwahan/ M.ricoin raucka rastasi/ lost häpen tu-scall tunnosan/Cans suren/itken lm.tast/ Ett tawarasi/ ajattomasi/Mi
Vsan ulosotin/ long sitt pahoin M-
«join/ Sill häpiän päällen tuotin. !

7. Ann armosi cuiteng nautitan/ e:
cuin perhellen tule/Ehk'en'sijheng/>c:
walitan, Mä mahdollinen ole: A >
noyrydes sun Ists myös / Kyll
wutta ja wäändä / Ett ricores
Ändex/ Ia tygös itzens käändä.

8. Sun siwu sitten sylihins/ 3lck
mielesi rackahasta/Ia sytty ilmeiilw
!hms / Suut anda suloisesta/ MO
teill uusill lahjoitta wiel/CanskmK

>, zalcas tuotta/ Wiel sormuxen suo sw
! mehen/ Sun lapser omax otta.

y. Wiel teurax tcke lihaman/Han
, härjän »Mwillens/ SA näyttä v

. luns palaman/ Ia rackalM si)dM
s mens/Sijs cvtia juoxsun.lsäs lW
l Ia itke tyhmytt endisi/Cans IWs
> näin sanele / Pääsi lapses näistä tu<
,fiist. 2°z.

Match. 17.
'.AUin lEsus Wuorell McO,'/

ColmenApostolins nähden;M"



ilmestyt/Chnstuxen cun-
i, Iden:He puhuit hänen pqna-

yWdäm autuudem tähden.
i CuinPiemrklpmän tirckaudest/

c^a'Taiwan ilost sai maisiav Coht
misi taitons tarckaudest/lost ennen
ei nähnyt costan/ Riemusi raukeis
houraus sanoin/ Colme Maja teh-
dHxens anoi/ Mosexell / «Oliall ja
HMrall.,

z.lstn Ääni Pilwist cuului/ Cuin
heitä ymbärins warjoi/ Christuxest
todisiam näin puhui/Ia caickein emm.
me waroi: Tämä on minun racas
Poican/ Cuin minäk Jumal joca ai-
can/ Minust ijancaickisest syndyn.

4.lchon coconans mielistyn/
Hden onhywä minullsuosio/ myös
muihin caickin Ihmisijn/ Cuin hä-
neen tahtomat suostu/ Händ cuulcat/
mitä hän teill sano/ Caick tehkät/
mitä hän teild ano/ Caick carttacat/
mitä hän Mdä.

5. Coht Opetuslapset wawchdit
lotc ennen riemastuit sangen v Sitt
tuin Isän ääni cajchti./ Pelwost o-
lit maahan langen/ Jumalan äälp
dä kirckaudesans/ Ei Liha kärsi tur-
mellMsans/ Ennen cuin kircastetan.

6. HeitChristus ojenda ja lohdut-
ta: Ett tästä te peljätä mahda/ Tä-
mä M teit.totutta/ Ett usco minun

L 5 pUI-

249VV.ingc«mnei^ir^^^^
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päällenMdat. Minä

olen/Cuiteng teidän tähtm Wlen/Cuin ennustit uhrit/ProphM.
7. Tämä Christuxen, kijldäwä Ätaus/ Cusa Caswo cuin

pcksti waatttt cuin walkeun
us/ Cuin Opetuslapset sm maWCans edes menneit Taiwan Hck
uxes/ Näit cunnias. suures ihafiW,
On tulewan elämän menosi,

z 8. Tain elämän hecuma/ iloMCunnia/Hywys/ Rickaus/
Werrax wedetnt Taiwan ElomQi
Waiwasus/ hapiä/ meno turha. O
taida tääll taitom käsittä/ Ijancaii<
kisen elämän hywyttä / long CIKsiuxesHumal meill walmist.

9. (Viel näem Jumalan Caswch
Casivoin/Mngelitten ja Hvhämswras Ilos ijancaickises/ cuin siell m
Cunnias/ sanomattömas Raubas,
Tuhannen tuhatt kerta ylitze rh/
Caick enä cuin cukin ajatell ml
PaiH nijt) cuiir ei ilmoitett liene.

10.Mix cu olemat ajallist cowinpck
käm. long läpii; eloon autuaan tuw,
Ett qäinen ilo on sen jälken/long sch
ten ei waiwat mitän olle/Mix engch
wähä kärsiä mahda?Ltjoiteng hW
cunnians tähden tahdo? Cuin ansain
yn autuuden meillen.

11< Mix cacowaist Mailma raw
siam/ Scn hecuman perän pyorim?



251

PYYdäm wchwastä/
mäin cadotuxeen päm pynm. Itzem
Helwetin pijnan pudomm / Ia Tai-
wan tawarat unhotam/ lotca ijan-

caickistt olle.-.. ~

,! Sinn ihanaan llolseen elä-
mään / Jos tääldä tulla tahdom:
WN paratcam paha elämMm/ Ia
Christusta mulla mahdam: Hänenuscosans aina olcam/Risiim karsiram.
Näin sinne tullan/ lohong Iloon
meitt Jumal wiekon.

2Q9.
Luc. i6.

puhui wertauxill/Köyhäin auxi: Nicas perhen
Isänd oli/ 101 l osais 01l Cartanon
haldia/ Wsärin waldia/
nijncandesen tuli/Ett Herrans oma
vli tuhlan: Cuing mullan/Sinust
näin? Sanoi se Herra: Tee lucu si- znun Kalliturestas/Cohdastans/ Tästö-
des lMta et saa. '

!. Cosc huonen haldia tain cuuli/1
Vurhes tuli/ Itzellens ajattel ja lau-
sui: Herra, muldwiran otta pois/
Caiwaenwois/Häpiä ke:jäyxest jou-
tu. Teidän kyllä mitä täsä teen: Cor-!jatm/huones ottamat sit minun. Caick
Hmans welwollisct cutzui/Mhdel pu-.
hui: Paljok Herran welca on sinun?3. Se sanoi: sata tynnyri/ Öljy juu-1
n/KD hänen kirjans otta/Sen sian«

Ls kirjoit Z
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kirioit wijsikymmend/ SnlsönM,
Sttt toisell hän sanoi cohta: Msun welca mun Herran on ? Tiet Gdon. Sanoi: sata punda Nisui.sanoi: Kirias mahdat otta/Kirjchz
cahdexan kymmend juur wisust.

4- Tätä wäärä huonen haldiat ss»,
Kijtti Herra niin/Ett wijsast cteMcatzell. lEsus sanoi:Mailman laOWiisamatliewät Menoisans/cchwalkiun lapset. lost Christus caiilimeit näin mana/ Tällä sanall: Gkät ysiäwit elinaican/Määräsi taw
rasi/ Cosc jäll tarwitais: Corjataii,
Teit qancmckisijn majoin.

5. Täll puhell hän opetta näin:O
caikin ain/Tiwiytja ahneutwäldjW
Tarpeis autam waiwast sijt warch
loytän/ Näin mailman edes tunw
siam/ uscosiam/ Ett autuuden W
olem: Sill laupiuden tys/Meis NW

, tä sen/EttlEsuxen uscosi autWw
lem. !,<?.

Luc. 19.
l. on tosin itzestäns/AO

<»' tu cocoon järjcstäns/
min lvpust. ludalaisten myss paav
masi/Ia caickein maahan caatumch
Joit ei heillennustetthopust. Prorlp
täit ci he totellct/ Christust eipO
hywäillet/ loca heit kyynelein caO
Satumaan neuwoi jawäänsi.
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sils HERm mondä wuott/

heill edestuot/ Am ar-
mojans tariten heille: Ett olisit oikein
Undynet/Ia ei pahudesans näändy-
mt/Waan tullet totuden tielle: Hän-
di itze ylistämän/ Christust Mki juli-
staman: Wacm he näit wihaisit/wai-
noit/Sill combisiuit cowin waiwoin.

lähestyi suuri tusc / loca
nähtin cuin aamurust/ Moninaisten

cautta. Juvalaiset juur jul-
kisesi/ Ccstusia wastan waldamiest/
Kestenäns capman nostit/longa he
pojes carcotit/Ia pyleill perän tar-
cotit/ Wnsi tuhatt Cestuxen Knihti/
Paetes silloin hacattin ricki.

4. Costa Nero tämän tietä sai/Ett
tehty oli murha tai/ Ia Keisarin laki
lasiet/ Sanoi hän Soeamiehillens/
Tulkeill puhui/ jakielelläns: Nyt 0-
len minä Sotaan haasiet/ Wespasia-
nus joudu jo /Syrjästä sicldä wäke
tuo/ludalaiset sodan alca/Mutt hei-dän pitä saaman palcan.

5. ludalaiset menit Astalon, Ke-
huit: tääldä me woiton tuoni/Ia ca-
lua caiketi paljon/ 101 l poistamme pois
pliolestam/ Wiholliset estäm huone-stam / Hhk cuing he olisit wahwat.Mutt ei sield monda palainut/ chikHewoisien päälle carainnut/ WM-rymmend tuhatt siellä/ Taputin ja
lyötin tiellä.

6, We-
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6. Wespasianus

lilean ktjrutti cohdastans/ SAAoli paljo wäke. Poltti jamurhaisnU,
da miest / Waimot ja lapset
piesi. Wielä Mekin cuolemans ns
Wqskymmend tchatt ludalM/vman yhtäkän muucalaist/Ilman m^'waimoit ja läpsit/Joit h?wijn kropseit.

7. Einuorteik wanhaarmaK lEikyhtän lasta carwahdet/oli surkia leicki. Cuus tuhatt nuori'
miestä sitt/ Lähetettin Achajan H,
Z)htä niendä caiwawan poicki. Cckzmekymmsnd tuhatt myytin pois/In
olit orjana suurts tois/ Wijs tchii
cuin näki hätäns / Cadotti heidän 1,-
ma kätens.

8. Cuin Ryswärit tämäntietW
Ett Galileas oli tehty näit/ lerck
lemin cocoisit heitäns/ Siellä he
,wain murhaisit / Ia toinen toiseni
surmaisit / Wälttäin vmia päick,
Weri siell wuoti lackamat/ Ei
nyt monda hackamat/Caick Cachl'
li suures waiwas/Ettßyöwäritv
wäis za pauhais.

9. JumalanTempli sowaistin/W
pempääst htuxet tohwaistin/ MO
oli Templi täynäns/ Caxlkymmend w
hatt Hcrrasmiest / losephus tui»
sta joca ties / Ett tulit pois päiwild
päänäns.SielloliMhädänM

M
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waiwa hck waiwais siell/

Vihollinen wihainen edes/ Capina/
MCaupungmkädes.

Sitt Gadaremt sanolt nam:
slcatmiehet/ käändäkäm päin/ Lyö-
tämme lujasti wastan. Wespasianus
tarcka mies / « wastan cohca neu-
won ties/Ettel päästänyt yhtäkän la-
sta/ Colmekymmend tuhatt maahan
loi/ Caxi tuhat fangixi pois wei/ Lo-
putM ei joutunetkäsijn/ Upotit hei-
tänswirtoinlawesim. .

ii. Titus se tyly sotamies/Taiten
sttarcan neuwon ties7Euing Jerusa-
lemin sulki/ Wallit hän wahwist wä- ,
kinens/Gmwit myös caiwatt'/ ymbä-
rins/ M hätä nähtin julki. Näljäll
heitaiwvi ahdista/Ia sijhen neuwons
wahwista/ Ett heidän shnäkijnni nap-
pais/ Ia jocaitzen hengen tappais.

1!.Cosca he näin olit scantzatut/ Ia
caikilda haaroild fangatut/Nälkä sijt
joudui wiemx/ Ei ollut mitän ensm-
gän/Män leiwän pala semmengän/
Haicka muma tehtäwä temax.Ei ollut
waca wanhemmall/Lapsell leipä anda
anowall/Sitä cuin olistainut syödä;
Äiutt täydyi lasta anowat lyödä.

' z. Nälkäheit waati huistiman/ Ia
joca nurcka nuistiman/Ei pidetty luc-

ku eli telke. He söit sitä cuin cauhista/lIa caicki carwat pöyhistä/ Cum oli«
oma jälki,. Hätä on ollut heill sangeni

suur.l

j^
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moni soi niitä olki/Joita hän MwH

> lans polki.
14.0 sitäwaiwa waikiat/Ia itGwirttä haikiat/ Cuin sildä

cuultin/loca oman lapsens lh,<
Ia sijtä cohta puolen söi/Cuin won.par elämän luultin. Mutta sotaM
toinen pusl/longa jälken hän sumss,
huol / Häneld ryowättin ja wietW
Cohta myös makiast syötin.

15. Ananias selkiäsi tunnusta/ N
sata tuhat ruumista/ Hän on Mläns nähnyt. Wijsitoistakymmendtu-

> hatta / Jotta Titus aicoi murhata,
Mutt ennen nälkän näännyit. Toisi
ei fyn saatu armahta/Eik cuolluthw
tan carwahta / Itzestäns oli cuWtyötä/Mpäiwä sekä yötä.

16. Jotta taas Cauvungist cack
sit/Ia Tituxen leirin packoisit/ Fmi giuten heitäns heittäin/ Tuhat M

! sitt yhten yön/Sanottin he owatcul-
dans syön / Ia tahtomat nyt stn pck

-tä/Halaistin caicki cahtia/
! cuin olit wartiana/Nrjn etztttin B
! da jaraha / Nyden waiwaistenD

misten mahan.
> 17. Sata tuhat myös pojes m/
Ia rutto tauti maahan löi/ Am ajoll

, seitzemän wtjcon. Cahdexankymmend
' tuhatwiel sitt/ Myös rutto tauti
han lijt/ lotc hylkäisit Jumalan IW.

Sitt
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> McohMaupungi woitettin/Ia sa-
neina kellot soitcttin/ Caick ylösalaisin

! syestin/ Templi myös maahan lyötin.
iB.Alerandriansittlähetettin/Cuin

carja edell ajettin / Seitzementoista-
kymmend tuhatt/ Cartymmend tchätt
lannettin/lalopeuram luolaan annet-
tin/Ia muiden Petoin murhat. Yh-
destä ainoasi penningist/ Cölmkymend
anettin ludalaist/stt Chrisius oli heill
nijnhalpa/Sillmaxettin tämä cauppa.

19. Nyt on täs lyhykäisesi cuulla
stattCuinglemsalem on maahan lyöt/
juvalaiset julmasi cuollet/ Mix ei hesana totellet/Opetuxia wastan otellet/
M Jumalasi niitän huollet? Nijn
Jumal wieläkin costele / Jos ett sinä
hHMtottele/Kvll hän wieläTituxen
löytä/loca costa sinull pahoja töitä.

20. Sill opi hywä Christit täs/
<pyydä Jumalan Sana olla läs/ Älä.
händ pidä halvan / Cosc näin on ha-
cattu wijnapuu/Oxilla täytetty sudensuu/Catz ettei Jumal anna sinua sal-
paan/loca olet ennen pacan 011/ H-ssm wedetChristuxen tieli/ Sill pyy-
dä händ seurat aina / Nijn TaiwanmMUens laina/ Amen. ,

l!!'

2 11.
Luc. iQ.

'-MLpeys onwica sangen suur/ Io-Jumal ei kärsiä woine / Cu-!a,Sydämes se asu juur/Jumalan
Hm-
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Hengi ei olla stjn 'tainnelPiMjakM nurjax/Sitä wia/2

, lyax: Luin me nyt täft tietä M»
' 2.Lam oppenulEsuxeldky!tän teen/ett Elon saan yanc.

cast JumalatSydämesicaikesi/ilahimmäisiäs / cuin itz sinuas. Hun'tehdä hän itzens tahdoi/ Sanoi ;HiLähimmäisen liene?
?. lEsus waftais: Mx IIK,lerichson waelsi

ca sitt cowa lyckyinen/Wchm
oli langeman walmis: RyoM
Käslmtullhänsijn/Cuincaickl
otin händ hawoitit/ Mit hänmp
li cudllu^i.

Pappi sitä Tiet kilwNän hänen ja ohitzmenee. SillM>
cal! myösLewit näwyi/McneM!
siecaelesijn enä.Waels
sltäsijt/ Ia näki sen köyhän Mckn
Armcht pääll/ sidoi hänen haam,,.',

5. SM wuodat Wijna ja NIa pani hänen luhtans Me/AVlajaan/.cpriais händ paljon / W
cauwan cuinkän wiwyi siellä. Wjahän anno; Mes/ja sanoi
le: Corja händ wielä/ Mitäs
palates maxan.

6. Sanoi Lain oppenu^
Tääl cuinßvowärtm käsijn tulj/Bl

' hänenLähimmäisens on sll/ Näisic^Mi



H/wins'täsä nyt cuulitsluur coh-
-2M Lain oppm wastgis:
c,, on totta/ joca sen cohtan/ Lapm-
denchntäsätcki. .

7 Mt lEsus hänell näm sanoli.
Mene, ja tee jamall muoto. Zoss pu-'
M hän tiettäwäx annoi/ Ettei M
M tehnyt 01l millän muoto. Waick
oli täynäns oma ylpeyttäns/ Cmckein
cuulles kerscaisi suuresi/lost wtjmein
häpemän rupeis. ,

, /

8. Se Ihminm on tyhmä tosin/ ,
Cuin itzens pääll ensingän turwa/
Me en taida olla toisin/Cuin synnein
wicoi täynä curjat. Sijhen Sama-1
rtjtin turwatcam kijn/ Sangen wisiist/ !
cuin on lEsus Christ/Hän yxinäns ~,

paranda Haawam.
211.

Match. 6.
l.s> Ihminen ajatte! aina/Pijnam '

ja waiwan: Nijn minä si-
nulljällens laman/Elämän ja Tai- !
wan/Itzes minun päällen tuvwa/En
ole minä ylön julma/ Minäpä sinun i
lunastin.

?> Embä minä sinua ostan/Cullalleli muullßahall/ EngMwetist ylös l
nostan/luonill japchMawall/Mutt
omall minun hiellän/ jasangen callijll !
werellän.Mixesnäitäajattell?

;. Mailman cunniat sinä pyydät/
Sm pM suuresii' luotat. Kästyni

pojes
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tat/ Rlckaut sinä aina tahdot/ M

4.CatzoCuckalsi kedoll/CuinsGseft he caswawat: He sangm cÄzehdoll/ Ihanast leltzottawat. SMmon/ se suuri HErra/ Ei ollu yIKgän nijdenwerta/ Caikesa cunniasW,
. 5. Catzos nyt matelewaisi/ CckHErra heit rawitze. Nijn myös MlendäwD/ joill tarpet myös tatzz,Corpin pojat otta Huomans/lac«heitä suojans'Eikketän nälkän M6. locaraba ahnetti lijax/ Ia w

lemani unhotta/Se hänell tulepiH
«ax/ Ia helwettin pudotta. Jos DM halat Taiwaas/ Muistmisämi.m olin waiwas/ Ming pijnan miimpos kärsin.

7. Jos sinä sen uscot wahwastWet tule petetyr/ Mutt pääset helwckMiwast/ Tulet Taiwaas wedch,
- Siell saat sitt ilos olla/ mim
Oppini cuulla/Isäni am myös nMZ.Ktjtos cunnia.lumalsn/ Mijancaicksest/Pojan myös pidämtw
wanam / Suloisen oppins edesi.Wmons hän lainatcon meille/MO
hänen pijnans päälle/ Ain wchmuscon cansia. ,;.

W.c.N.2n.
i. MAilman menon turhuden ml<

le/ Christus Christiwill opB;
M
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stn' päälle/Mur-
M,uurta asetta;locataiwastaw-
oitta tahto/ Mailman mahta hän

Mcatzo/Eiksydämell sijn rippua.
! Että palwella yhdelläkerrall/Ia

uuliaisuden osotta/ Cahdell wasta-
MisellHerrall/ Ei tapahtua taida
otta; hän yhtä rackana pitä,
Mn mieli louckandu Mä /Kästy ja ,

tahto jää tekemät.
1. Eiyrikän palwella taida/Juma-

lalan? jaMamnwnata/ Eik molem-
min jydandänsauda/Kästyi cumman-
gin noudatta;lom lumalas rippua
tahto/ Hänehen myös tytyä mahta/
Mailman häjyn hyljätä.

4.Wkät sijs muodottomasti/ Huo-
lico hengennä tarpeista; Mr myös
suret suckiasti/Ruast/juomast ja»vaat-
teista? Eikö Jumal teillanda woi
näitä? löca suuremmill lahjoilla teitä/
Ruumill ja Hengell on lahjoittan.

5. Catzo Linduja lendäwitä/loill
eitoinda ole eik taitoa/ Ei kynnä/ ei''
Uwä/eik mjtä/Eik rrjhen/aittaan
cocoa: Jumal cuitengin rawitze hei-tä/' Mikö hän edes murhcttis tei-tä ? Joille soi toimen ja tundonsa.6, Ei taida myös pitudellens/Ken-
gänkyynärät murhellans/Lisätäwaan
waiwaa itzens / Huckan työllä tur-
yalla/Huckan ne myös waiwawat hei-

täns/
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täns/ lotca taidollans taickaMläns/ Onnen tahtomat tawoitta. »1

7. Catzos cuinga cuckainen casn>««Caunist kedolla lakiall/Ei kehrä, Mitziäntz waiwa / Työllä ja waiMlwaikiall / Ei- cuitengän cunniasach
Sanqar Salomo aicanansa / Mcoriast ollut waatetettu.

8< Jumal näin waatetta k,«
doll/ Ruohon / jalall poljettaM<
Taick rawinnox joutuman pM
Taick pätzis wiel poltettawan?Mch
daisco hän unhotta teitä?Taick
dän tarpeitan tietä? Mix mmlMwähä uscoiset?

9. Älkät olco sijs juruiset täN,
Waattest eik elaturesian/MitWw
me taick juomme wielä? Mill W<!<
tetamme Ruumistan? Pacanat W
paitz owat usco/ Ia" umalan autuaji
tundo / Ne murhell itzens murtaml,

i <?. Meidän Ijämme taiwaift tit-
tä/ Meidän näitä tarwitzewali/ M
teng rucouxella pitä/Meidän nijtW
räst anoman. Sijs aja.cat ahkerasi
taca Jumalan waldacundä mm
3?ijn caick muut teill annetan.

i i.Alkät sijs murhellateitän/M-
-watco waiwaijet waikiall/ Sill hw
menisen päiwän mystä/ On oma D
runs oikia: Mitä autta sijs ajatoin
suru / Cullakin päiwäll on murlM
muru/ Nssn tytykän omall olMs.



Match. 18.
, mX Cuningas tchdoi lucu lastce/

caickein Palweljolttens:
Palweljans edes käydä käste/ TA te-
kemän etens coht oitens / Nijn tuli e-
dcs ensimäinen / loca sai cowutt
cuulla/ Ett welca oli kymmenen / Tu-
hatta leiwistä culda.

i. Ei ollut hänell culda taick raha/
MM smcaldaista suurta welca. losi
meno oli hänell juur paha/ Cum cu-
kin senkyllä ajatelcan.Sill kästiHe:-
ra hänen myytä/ Waimon/ Lapset/
caickcalun: Jollakin muoto maxo pyy-
tä/Aicap annais nöyrnden halun.

Se Mwclja langeis maahan
tähän/ nöyrästi Cuningasi rucoillen:
O hywä Hma cuules wähä/ Ia ar-
mahda minun päällen/ Ole kärsiwäi-
nen cummingin / Minun nyt köyhän
Welcan/ Mara wijmäiseng pennin-
gin/ Tahdon minä mieles jälken.

4. Catzos nyt sitä suurta laupiutt/
longatDseHerm näytti: Ett kär-
sii caiken Welan paitziut/ Näin sit
palweliatans wastan käytti armah-ti itzens hänen pMens / Welan cai-
ken andex annoi/Päästi päälliser wal-
lallens) Ntjncuin hän ennen anoi.

5. Mutta se sama paha palwelja/
Wähän kyll Cuningan armo muisti/Cosc löysi yhden Canstapalwelian/

,Sitä
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Sitä Curcust wet?jlKUW^,i"
Welca sata penningit: Max nopiM
caicki käteen/ TaickTorntjn sinun pai<,,scan cummingin/,Cuules/ en ropG
canjätä. n

6. Cansiapalwelia langeis maahan, sKärsi minua hetki aica / Kätees Wnä! maxan caiken Rahan / Ettes ech- tl
aan minua laita. Waan weljenseisäästänyt/Heitti hänen pimiän paic< u
kan/ Eik sield ennen ulos päästänyt/ t<
Cuin joca ropoin saican. °

7. Costa Cuningas sai tämän M <!

la/Närkästyi hän sijt suurest sanm -j
Senpalwelian tygons anoi tulla:Si«nä halutoin/ wihani päälles lange/Ar', c,
most welan sinull ander annoin/ Co«
scasnöyrytit eteen/ Weljelles M
tehdä mahdoit/ Mtkos ajateltu tätä? «

8. Herra welcäns jällens tygs lu«
ki/Sillpahallpalweljallentuimal/Il»
cowin hänen suori ja suki / Haldun
andain Bowelill julmall. Jos emme l
sildämest ann andex/Cuin meillä
himmäisen teke / Ivtc tulla taidaift f
candex/ Nftn Jumal meill tehdä w. i

9. Jumal meill näytät laupiuden/
caikillen andex annat:

Nijn tahdot/kestenäm rackauden/ Ett 1
toinen toistani wastancannam/O>
mal siihen meitä auta / Täällä näin <

käyttä elom/HttsittewtjmeinMas ,
cautta/ Tulisim taiwWilool».



211.
ss Match. Z5. ,

.

GMityt ylös heräMlH
~ wisust ain walwocat/ Nämä su-
'

Mn päiwin / Älkät maatto sywin.
». Gill tulos on itz HErra cohta/ Lyhe-
ni, tä ajat aicoi/ Cmck synneisit dusmit
i,'tahto/Kcna edes sijn seiso woi. .

i. Ei ketan auta suuruus/El ncra«
us/eik nuoruus/Cosccuolema tygöm

t, tule, Ei apu näist yhtän ole, Sinun
Jumalkoll cadotta taita/ Jos synnis-

Ij M aicoit.-Stjs itzes ainhywin laitaa
,/ Händ hywäxes joswacoit.

;. CuinChristustulecumasans/Ia
~ tMmGngeleins cans: Ntjn andahäa
, äänens cuulla/Caick edes täyty tulla/,
i Elämät ynnä cans cuoluitten/Duo-
> nuolle lugun tecon. Teke hän lamasien
- ja wohten/Pahain ett hywäin eron.
, 4> Uscollisill on hän sanowa / lote
, vikiall puolell owat: Te siunatut tän-
! ne tulcat/ Waldacund walmis faacat,
> Isoisin / janoisin/ olin outo / Sairas/i sangw alast: Te minua aina pyydit
, Holhot/Usconna näytittluiast.
l 5. Ne hurscat hämmästywät? Tä-
> mncunnian ja wastawat: OM näim
! simin näit tarwitzewan? Mclt sinua
> palwckwan: Waan HErra heit tä-.
, W wasta:, Caick cnin Mta tehnet/Mminun pienimbitän masian/MNminun suonet.M s. Muu
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6. Mutt nijl toisll on hN'sänDlotc wasemallseisowat:Helwettindän pitä tuleman/Pi:uin cans olemaaEt te minua wastan ottanet/

piut näyttänet: lulmude.l olet oseWnet/ Tarpeisan minun hyljännet.
'

7- O HENra/ sanomat he: Cositarwitzewan näimme/ JoscuswaiWsinun ja puuttunen/Eng ole sinua ls
honnct? Waan hän jällens wafta hei!/le/ Saatta heit häpiälle: Mitä etchnet minun pienimmillen / Mtt tchettätä minullen.

8. He helwetin tuleen KeitetänM
run huoman teljetän/ Cup ptzna/M
ka puuttumat / Itcu/ kitu catkmat.
Aurscat ftancaickisty elämään / Chri<siuxen cansia käymät/Iloon lackamt
iloitzeman/Ia cuman cruunuu saawat.

y. Jumal meitl armons annoi/P
- pyhän Sanans meill soi: Joskätkemsen jälken eläm/ Tott autuax tulem.

Jos pahoin eläm / ja sen hyljäm/ M
Jumalan wiboitam/Nijn tietä wA,
lam wäljä/ Meitäm itze cadotam.

ic>. Sitto etten meolis olletMtt
eohdusa cobta cuollet/ EVem paramin
täall itzem waroi/ Kätkein Jumalansanoi. O HERra siihen aimos lain/
Bchän Hengens cautta/ cktt olisin»taäll walpan aina/ Meit ty<M
min auta!



216.
' . Matth. 25.

i tt-Hristicund kihlattu/
'»-Kymenen Neitzen wermttu/lotc

Mkä wastan hangitzit: Ia Lampu-
janswahwast walmistit/ Meit syn-
msit/ah Jumal armahd!

!. WW wtjsast myötäns oli» o-
tyhmät otta unhotit. Wij-

pM Yljän uneliax caick tulit/ long
walwoa kästewän cuulit/ Meit?c.

;.Vljän tulon puoliyön huuto Huu-
si/Md wastan käytät: Caick nou-
sit/Lampuians walmistaman wirjäsi/
",otc tyhmild coht sammuit curjast/
Mck/?c.

4. Tyhmät wijmein wtjsaild Öljy
anoit/ Sen kielsit he beild/ ja sanoit:
Cuing sitä teille tehdä taidam/ Et,tei
Lampum ftmmu / cuin teidäng/ Meit.

5. Mutt tygö myypäin mennä mah-
dat/loild Öljy osta teill taidat. Hei-
dän ostos olles Ylkä tuli/Häihin me-
nit/Cuin walnut olit/Meit etc.

6. Mn Owi coht ktjnni suljettin,
Sield ulos tyhmät teljettin/lotcU-
sia salwattu awat ancit: O HEr-ra meill awa/he sanoit; Meit/x.

7. Pois tyksn mengät en teitä tun-
m/Hän wastais heit: KM mennä/
Sijhen tjäiscn ittuun / pimiän paic-
A / Helwetin hirmuun haickiaan/Meitsynd.tt.

B-Näin
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8. Näin
matoin/Hetki cuolcman
matoin / jong jälkcn on armon chlulosjuosnut/ Paranoxcn paicka
pääftyt/ Meitjyn. ?c.

9. SN neuwomeitHENra wckwoman/Armon ajall ojenduman/G
mn ansions Myn ottaman
hywäs elos odottaman/MeitMd,^

, iv.Seumcunnas owat
Cans hywäin ulcocullaisct/lotc Gi,sturen öljyn hyljäwät/ Mailman l)ft
cumasi huckuwat/ Mcit s :c.

11. Ei taida tehdä autuax ansiem
omat/ Pmtz Chrisiuxen ansion suc-
mat/lohon luottain lujasiturmatcan,/
Ain elom caunist käyttäkäm/ Mli
synneisill jong Jumal suocon.

12.. Mailman myös suru suur sui,
stacam/ Autudest murhe muistacam/

' HENran tulo wiriäst wartioitcam/
Nijn ilon Taiwan tawoitam/ M

! synneisit/ ah Jumal armahd.
217.

!.svUtzu Christus: Caick tygön tul-
cat/ Cuvrmall waiwatut minua

, cuulcat/lotca synnill rascautetut c,
lett/Teidän pääldän cuorman hw
jennan: Senstlytän selkän itz oman/
Näin cuolemast elämän tulett.

2. Minun iken päällen ottacat/M
lhdämest siwiä olen /oppicat/ Cuorma

!', te kewiät: Minun cuorman
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! sewNkensowellas/Sen suhten cuin

teidän on työläs / Sitt sieluillen le-
l won löydät.

;. Teidän rastan cuo:man cannoin/ i
Cosc Hengen ristin pääll ylönannoin/

' Mchin humalan julmanwihan.Tä-j tiMl amamuista mahdat/ Turwat-

Me ilos elä itän.
4. Minun tjestän ihanat metakat/

Sanan MM/ kästynpitäkät/Teh-
kät cuin teille tein täällä:Kestenän toi,
nm toistan racastacat /- Alkät paha
pahalla costaca / Wami/woittacat
paha hywäll.

5. Ristin cuorma cans candamt/ ,
losa te minua seuratcat / Se teillen "
sowelias, liene/101l pillitän häijyt li-
han himot/ Cuin synnin hecuman kim- 5
mo/All Jumalan wihan wlene.

6.Ett woi te minun cuorman canda/
Itze tahdon teillen awunanda/Teit
henaellän hallita tienen.ltz olen tuscas
teidän tykönän/Teit eikenyän kädestän,ryöwä/Lepon teit wijmem wlenen.

?. Cuin racastam hecumat hartast/Näky mielestäni risti rascar/Cuta käre'sun wähän erän/Jos Jumal oikiull
räwis cantzam/ Meille tekis cuin o«lem mOm/Io huckunet Mm perät.:,

8. Meidän tääll täyty kärsi wai-
wa/ Luodut caick tätä todistamat/ HtliOom Christityin olla / Mtt mc

M z ilma Ä



ilma waiwoihin suuttu/ CM,xen uscost pois puuttu / HäWluns himos ollen.
9. Cuolemas ei ricast autarickaii<,

Ei suurus/ nuorus/ eik wqsaus/
sain caick cuolema surma/ CuinMhallans raitin riemuisna ollan/Wsairax tullan/ pois cuollan/
coistus rauke ratk turhan.

i c>. Cukin cuoleman cauhiut pM
Cuoleman kielis aicoi
päin parannost pitä. Cuin kielieiD
len puhu woine/ Eik aju ajatella tw
ne/Aicaitzenstärkärwetä.

11.Keng catu ajallans/autuas lie-
ne: Stjs terwenä sijhen riennä/W
turwa Ehristuxen tygö:Zumalan pel<wos itzes käytä/ Syndij ja mailmn
pahutwältä/Näin odotaHErian tulo,

2. Sitt ijancaickinen ilotule/(D
ta ei cuultu/ ei nähty ole/) Meill Chw
siin uscollisill,wijmein/ Sijn meick
murhem maxetan/ Waiwat nyW
pois uichotctan/ lohdattacon Jumal
sinn meitä!
~ tänn cmck/ftmo lumM

tahdon teit autto
cuin olen woipa/ Joit syndi waiwM
mahta/ Wanhat/ nuoret/ miehet ja
walmot/ Cutzun minä pois pahast
juonest/ lotca canffani elä tahto.

2. Minun iken jaloja kewiä/ Aca
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Mw seuraNninH olen siwiäTPen
Mluorma minäcans cannan. Rack pa-

buden häneld pois käännän/Ia hy-
«l woden hänen puolens wäannan/
Harmoja hänelle tuotan.
!t< ; Mitä mmun ccmsian mallmas teh-s tin/Cosca minä Ristm pääll cuolettt-
l>« tm/Se tule teidän aina muista. loca

siti alat toicele/Ia mielestns aina mui«
i/ Me /Sebelwetist häncns pois suista.

4. Mailmakyll tahdois autuax tu>
'< la / Mutt ei tahdois meilelläns tuscas

olla/ Cuin calckein tääll kärsiä tule.
Sentähden ole wahwa ja lula/ Jos

» tahdot tulla HErran cujan/ Nqn ai-
na hänen Wyns cuule.

5.Caick Luodut todistosicandawat/
l Cuin Meresja Maan pääll asuwat/s Että tääll tule ain kärsiä. loca ei-st-l tH tehdä tahdo / Eipä hän taiwasen

mahdu/Mutt helwetis kituwaikiast.
6. Tänäpän on Ihminen iloisans/ -z Mutt huomei: on mulda cuolleftns/ -

! Ett cuoleman cummingin pitä. Cuin >
cauneudens cans cuckainen/ Lange ja
cuole myös Ihminen / loca ruoho»nmrar on wedet.

7. Ett Hminen cuolemat carttcle/Ia helwttm tulda wälttele/ Rupe sir
«atuman wrjmein: Ollesans cuoleman
tdes/ Ia juur cauhian tuonen tädes/Elpautasittlcatumusketzn.

«. Etti me W caickicusltmg/Ia cu- ÄM 4 ki<?!



kin tuonellenKuolema/Nijn^Er,
turwatcam ama/Alkäm meitänntzmeiser stäsiäkö/Ia catumustcaum ?,
jättäkö/Ettei piru nmt alaspainaiz,

?.-Ricast ei auta tawara/ Eik nu»i. ~

ta wäkewys eli wara/Sill cuow» .

cumminginpitä. Jolla culda onk,H
jahopiat/lalumalald suuret lchW ,

Ei tuoni tottele niitä.
i°. Ei yxikän wqsaus wijsast »'

,ta/Mutt täyty mennä cuolemanhD ,
taawloca on caickein loppu. ,
Christuren ystäwä on/ S>ill HGra alat: armons suo/ Ei tule hachl»,
wetttzn lopulla

il. Cuulcat nyt caickiChrlMo
Cuin oletta Christuxes ristityt/ Mli
hän opctta meille: loca on «M
terweydem/ Ia caickein paras wck«
udem/Kftttäkäm sijs HErra am,

li.Älkät paha pahalla costaco/U
, kät itz wääryttämaxaco/SiIIHEW

' duomarix tule/ Olcat cuin weljmtkl«
ssenän/ Malmit ain hywä teke>M
Nijn HErran cuorij» tulet.

l;.Liha st sisuns perän
mailman cans pitä M / <M tottck
HEr:ankästy:Sillkipula risti M
tä waiwa / Ia monda täätl terwep
täns caiwa/losa moni kesten wasy.

14.Rastas risti on mielestäm/ Cu>n
' .«n meidän päälläm wlHUisten/M

!. Msi meist muutoin olis/ Jos JM
'' oiftul!
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Ew.mselluM!?in A?irret. 27;

UUcanffam käwis/ Ia hänen wi-
Hans nijn suuri olis/Nqn cukin ijan-
cmckistsi cuolis.

l5. Tästedes tule ilo sia /Ia aica
W M juuri pian / Jota me toiwomme
U cckm. Ei löytä chmist maan päällä?

Cuin joscus on tietän täällä/ Sitä i-
iU lo cliin saamme cuulla.

16. Mitä sijs HErra Jumala, On
meille luwannut sansllans/ Sen hänmyös wahwana pitä. Hän auttacon
meitä hädäsäm/ Ia lohduttacon risti-

si stm/Johon me itzem ain ltztäm.
p 2,19..

Vtatth. 14.h i.AErodes häijyn elkinm/Weljens,u <eW emänan ryöwäis/Johan-
>» nes Castaja julkinen/ Sen fucurutza-l« ut soimais/ Fnngmn Herodes heitti <

hänen/ Totuut ei totellu eräk/ Hero-l> dias häijn nainew Seisoi hänen hen,
« gens perän.

:. Ei iulk juljennet händ surmat /
'

losi canfa paljo piti/ Etzeit aica / ti- >w turwa/ Soweliast surman witi.
Pyhä miest mestata walmix HerodesAdymH päiwälläns/ Wieras Pidonwmwän walmist/ Porton neuwon

' piteestpäänäns.
;. Saatt Sangarit ,

Hercuillans heitä täytti/ Saatt wie- ,l rat wijnast iloitzeman/ Cans juopu-
«>W näytti. Tytär täsä tantzais

M 5 taitas



2?4 Ew6«gelinmeinwirrct.
taisawast / Herodexm mieli suölN-Hyppäis häqy pahasi tawasi/M f
äitinsä neuwost.

4-Tai tantzin tapa kelpaisi/ M c
taill ja Hcndcrellen/ Hän piscail i^i'
jastlupaisi/Walall wannotull j«
Mimäns tahdois anoa/WaickM'
len Waldacunda. Näin palionMl 5
jaloa/ ei cuulun mondz,

5. Tptär tygö Äitinsä juon/H'!syin; mttäCuningaldanois? G«B
sanat suuhun syöri/Werta miehinp
lon janois: Johannes julki meit ft
ma' Ett hän pois päiwild wiediij,
Sen päätä Fatis sinull tuoda/ Ami
bttcoht se tchdäis.

6. Cuin CunilWs cuuli/nM<!>
«oi/ Teetteli surulisex sen erän: Mm
wierastens tähdenpauxens perän. Cuin mielesäns aici
enneng,Mst Böweiin pyrktj eikst»
caill/ mielen nouter
Coht Castajan caulan isicat.

yxikän
dattamaji wiatoind Werta/ Eikhe><
täns s>'nnist säästänet/Miellyit Dn
kä»7ykcitan/ Cuin tai tapa tahto«!näky, Herroill mielin kielin olla / Tw
h.n rantzin tähden täyty/ Mch»
wjchen hurscan cuolla.

, 8. Bswell pyhän miehen PD>
cc>m «Piscan pahan porton kM-

Mckall ämllens annoi/ W.Dl



ewanseliumem Wirret. 27;

weti etiens / Herodias
Mu palans sai/Päät meristä wielH
tlickais/Ihasiui mallan saanens näin/
Mll kielen/cuin händ luckais.
ly. Herodes häwytoin Cumngas/
Päämiesten ja porttons canffa/ Elit
hecumas/ corkias cunnias/ Irstast itz
ehdollansa. loild Johannes suurin
Saarnamies/ Poljetun puhuja to-
den/ Porton tMän tantzin tähden/
Pitoon pää Böwelild tuodan.

10.0 pito kirottu kiuckuinen / Cu-
st weri wiatom wuota/Cans cauhiat
muut työt tehtäne / Cuin paljon va-
hutta tuotta. Suuretei salli syndejäns
soimat/ sikitzensojctta anna. Saar-
nait wainowat wäkewäll woimall/
loill maxawat pahoin palcan.

11. He:odes huo:ans cans tuli/Hy-
Wild päiwild pois perät/ Culcuin elit/
tunniat cuolit/ Caaduitcadstuxen ijät.
Sijn Castaja caickein Pyhäin cans/
Elämän cmunua canda.lost
suxenainostans/Cuin itcusi ilon anda.
V. Brlnomalstt Opetus-

Wirret.
l> Ihmisen Langemlsest jaLu«

nastuxest.
2,20.

»NHERRAcuin asutTaiwaas/SinunArmos ulottu cauwas/Mmn ja muiden päällm. Sinä loit
M 6 tai-



taiwan/ weden ja
muodos jälken.

2. Adamin sinä ensist
radisin bänclle soit/ Kästitnas pitä. Soit hänell mallan Mmaan/Mond hetke nautita sitä.

?. Coikill nhlle cuin HERra lei,
VyhällSanallansjoll caicki woi/A.!dam piti andaman nimen/

ja maas/ Caickwtin hywäx miehen.
4. Sen jälken myös saatin nMSearmo cuin hänest lähte/Costahjnitzclläns sanel: Nascas kyll on mic.

hcn yxm 011/Apuu me bäem hänell.
5. Ntjn Adamisi luotmwaimo/sc<ca ensist oli sangen caino/Cuin mchll

tunnusta mchdam/Alast he käwit/eik
fitä nähn / Eik mitän häwet taitan.

6. He kijtit Jumalat suuresi/ He><dän munin elons puolesi/ Ia elit w
- nos hywäs/He olit murhet/ilman su»
rut/Ia cahden elit ybdes.

7.Kärmeki<peisylZspuubun/IW
piru pam sanat suuhun/Ia <3wa>M
hui tygMs/ Wijsauden^uusi/HM

lugust/pist omenan hänen piwons.
«.Mn sanoicchta wannvllems.^tästä cuin minäandelcn/M myöst«t,

tele sitä/Jos minua cuultt/nijnwiiH
> tulet/ Sm myös minua ktjtclt.

9. Ewa kielsi sen cohta pois:M
! nun Llwjan ei sitä mun sois. HämGil-
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Käiiäns minä cuulen/ Jos toisin teen,

M tietä hän sen / Niin cuoleman a-
la tulen. ~<,« . ~

i°. OEwa caunis kyll wamv/U-
-sto minua/ älä ole caino/ Ett sinä fm
edcsi cuole>Hywät/pahat/ sinä tietä
saat/ Wissax cuin Jumala tulet.

11. Se waimo pa:ca luuli täs/ Coht
wOudcn löytäwäns/Uscoimitä kär-
me sanoi/Omenan otti/ kärmen pääll
luotti/Ia miehens tygö cannoi.

12. Adam omenan näki/Hä-
nen mielens coht sitä teki/Uscoi hänen
waimons sanan. Adam unhvtt/miele-
siäns pudott/H«r:an käffyn jawalan.

1;. Nijn waimons cans Omenan
söiSecadotuxenbcille toi/Ia hawai-
tzit cobta sijnä/ Sijtä palasi/ ett olit a-
lasi/Häpiämän myis rupeisit ynnä.

i4.He sikuna pul,st oxi taitit/Ruu-
niins niillä cohtapeitit/Ia olithäpiäs
suuies: Silnä paicas/ culutit aicans/
Itcus ja paljos murhes.

15. Samall ajall ja hetkell/ Her-ra Jumal tuli kädell/Adamit tygöns
huusi: Hän istui cuuruis/01l äänet su-
tus/Hänen caswons caicki muuttui.

'6.0 Adam mix oletalasi? Cuca st-nun on tehnytpaljax: Mix «let myös
Onana? Minäcuulin äänes/sinH tu-
lit lähes: Alasi oleirmyös mies parca.

'?. Nttn kyhi Jumal jätlens bä-wl<: WUs WpeMMll?
'MI-, k



lhmisinLangemisefi'
Kielty puu sinun sijhen M.WHMyn ricoit/ jouduit wicoin/ Cun»-sinun nifnrohkiax teki?

18. Massaisi Adam itcu suull:^,
waimo cuin sinä annoit minull/G
nun sen tekemän waati:Waimocchssanoi: kärme wannoi/Ia tähän nwwaan saatti.

19- Ntjn kärmett Jumal ensin lp
rois: Miehen ja waimon ole
Watzallas sinun pitä myös käymiiv
Edes ja taas/ matele maas/ Mm
sinun pitä myös syömän:

Waimon siemen duomionchWaino ja wika sinua hartast / O>
nun myös sikiöitäs lycki. Tule mis
siemen waimosi wijmein/ loca M
musertä ricki.

t l. SittEwatkirois toisell taxalli
Lapses synnyt suurellwaiwall/KMn
ja taudin cans ottell. Miehen ala>'

hes anna/Ettes minun Wyn totell.
22. Nijn wqmein Adamit kirois:

Ettes minun kästyän pidell/Mutt pi»
kemmin waimoas cuulit: Sinun tyii
cautta/ wähän maa autta / Sinun
täht:s se kirotux tuli.

:;. Maa caikensinun eliaicas/OH«
dakeit tuocan jocapaicas/Ruoki ww
mos/ lapses japerhes/ Otzat hiel/ jaw
tes töyl/Sqhen ast ettäs cuolet jällen^.

24. Ntjn carcot heitä KrydimO
Sqt armsst/riemusi jarauhasi/ Cuin

lM



'!'!

Wcheillensistanno:/SuurenllonM-dMsilloin/Lastens paäldpozes canol.
ls. Pani sitt tulijen miecan / Sen

eteen ntjncuin liegan / Ei tah-
do suä tiet sill käytää.Miecall sillwie-
lä/ taiwast kieldä/ lotc ei hänen kä-
styns täytä.

,

;6. Nyt Jumalat si)dämest rucoll-
cam/Pyhää Hengee häneld anelcam/
Ett hän sen miecan pois otais/ Chr i-
Men tähden HErran meidän/ Tai-
wan ilon mellle tuottais.

2?. O Christe puhdas watmon sie-
men/Cuin tulit taiwast HErran ni-
meen/Särkemänkärmeen päätä. Ty-
gis mlem/ puoles culjem/ Paradisin
meit Mens säädä. >

l.ADam/Ewa alustsyndi teit/ Meit
"cantzans caicki cadotuxen weit/

Pois oma apu oli pääsnpt/ Jos ei itzZumal armahtan olis/ Colminaisus
olis ollut neuwos/ Caickolisim cado-
tuxen syöstyt.

Nämät neljä lumalas owat/
Ictm täsä edes astumat/ Oikius/ To-
tuus/armo/ rauha. lotca hänes uäi-
stsi lujat owat/ He Ihmisen pääll
duomions tuowat / Tawans Mel,
cukin pauha.

;.Oikeus ojens pääll candaman:Rangaist Ihmist pitä andaman/ O
HErm hän ricktzi kästys. Jos ei hän

rangat
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ranZaistux tule'/ Sitt
olle?Ettsesolwaistanjoscus. "

4. hurscas yäisestoikiaM
Cumglhmmen rangaistux ei tuleCuin kästys hyljyxi saatti. ScnGden el tawa se muutoin olla, Mtäyw Ihmisen puolla,' Oikeud,ztätä häneld waati.

5. Totuus tule täsä täyttämän/M
tä oikeudes edell anoi/päättämä
Waiwaista Ihmist wasian/Etteih!nas wacuus lMotais/Eik sanottoiWsinua soimatais/Ihmist ijät cuoleM
costa.

6. Waca lumall tai sanas on
myös: Cuin Ihminen kieltyn PmHedelmäst söis/Cohtcuolemall cuck<
manpitä. Hän ricoi kiellys/ cuins kch
la tiennet. Vanas woimall mick lw
dut liene/Älä anna liwistysitä.

7- Näiden cahden cuwast duomich
, long he lausuit Ihmisen luonost/Mwapis/ caick luodut ja taiwat. A»
itkeni täsä armahtele/ Rauha ratk
rascast huocaile/ Ihmiselo waiwaise»
wniwa.

8. Laupius lausui täsä ittu Dll:
HErra corwas callist jacuul / w
mon aitta awa nyt awoi. Cum w
witan armoi/ joses armahd/ EuinZö
Isäx armoin cutzutta mahdat? M
ei ole loppu pääll armoin.

9'SulW ktjnwihaswuox simlMM?



paremb laupius/ cuin. nnyär
Wus/Cust cunnia luuri sinull liene:
Ms nijn rangais; cuin saat jawoit/
Hmist/ jongscuwasjälken loit/ Ar-
mollas hänell awur riennä.

10.Rauha cans raukeis rucouxen:
Hlä anna Ihmist tulla cadotuxen:
Misi sowinnon lumstl rauha/ Suot
sowindot/ racastat rauha/Cust caikild
kijtos sinull ijat pauha/ Muist raus
han ncuwoi ja auta.

n. Rauha lausui laupiull näitä:
suuren neuwon Engelin näytän / Hän
<,wu!i tähän kyll tienne: Se onwM
JumalanPo ica/ longtygö mahdoin,
tHdä aica/Hämbawun andaja liene.

ii. Laupius,rauhan cans maahanlangeis/luMan Pojan eteen cuin
tarwe ängeis/On Ihminen hucas täll
haawa. Sinä Jumalan neuwon an-
daja lienet/ Ihmisen apuun.neuwon
tiennet/ Armon owi hänelle awa.

>;. Hänen sydämens armoon au-
keis/Häneil suuns coht rauhan ratk
raukeis/Aniet coht cuulla lupais/Hän

tiedon ja taisi taidon/ Muisti
myös muodon jalöysi neuwon/Cuing
Ihminen awun saisi.

.'4. Jos Ihmist wiatoinda olis/Ett
matoin wicapään edest cuolis/Ih-mist wiatoinda ei lo.)tty. V?ijn lu-,malan Poica itz wälimiehexM tulla Ihmist//Lunastuxen hinanMä. »s.ltzens
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lacat/Hän synmst/helwetist mmmpaht/Pynans ja cuolemcms caWJosta Jumala meihin miellyi/ G
gelitkyttä tain cautta.

16. Olcon sinunkijtos lEsu CUCuin meidän cusrmam cannoit M.
sist/ Ald cangian duomion meit Asiit/ Taiwan Owen eteem awchtCaikill päälles uscowaisill/ Iloon »zi.sen meit päästit.

»!2.
». KHmisen luonds turmeldusn/A,

-' damin wian cautta/ Sym,
myrcky pHällem peritt on/Cadow
«ick saatta/ julki Mculki, Christus cuitenM meit wapch
Andain all surman/ Meidän
Näin Autuus meillen tayaht.

Ewan pahoin petti/V
Jumalasi on pois langen/ losthKmeidän pMem jätti/ Cusleman ch,sen sangen. Sill tarwe suur / h!
waadei juur/ Ett Jumal ClMm
annoi/ RackanVoicans/ Armon ail
tans / Cuin Elämän meille cami,

z.Cuin se waiwainen wanha m
dam/ (Vynnill meit cadvtti csWni
Nljn Christus meidän wspchtaM
Gleill JumalanArmon ansaitz:M
A)am mew Cuoleman all heitt/ Lan»

tuimall: Nqn Ml



8 trttnnck ulosott/S' ,ldjällenscuole-
n,. nU!'s woimall.

, . ,

M 4 Ett JumalPoicans lahjott m?ll-
Wlen/ Whollislllens ilkeill/Cuinristis
ZHripui mwän tähtem / Meni taiwas

jyiös corccill/..ong cautt jäästä/cusle-
W lnast päästä/ Meit jos hänen päällens
Muscom/ LunajiaMm/ meidän Luojam.
U Kengpeljänne cuoleman tufca?
m s.Hän tie/ totuus jaelämä on/ Owi/
M walkius za sana /Isän ijancaickmen

»neuwo on/ Meill armost annet se sa-
jma/long awun Mll/ me mahdam

luur turwallisest luotta. Ei
»kengän woi/ paitz se cuinloi/ Meit pois
e« hänen kädestäns otta.
ii« 6. Se caucan lu,malast on wEisi/

Autuudest pois monin kerran/ Cuin
»«turwa etzllhmislst/Hyljäin Christust

> meidän HEeram/ Turwa toista-tu-
tti scas muista/ cullaist
,^' yawCuin meit lunast/ Armost sulasi:
i<t Händ perkel peljättä pian.
I omataan luotta lujan,

!,l Hän on paitz wchinZon waara/ Stl'l asu Ml! callion cöwan/ Perustos on sl hänell wahwa; Mesiä tujca/ ahdistu-
« sta/ Taita hän ja myös mahta/ T>ur-Hwa hänell tääll/On lEsuxen pääll/
H aina autta tahto.
<«.Sydämesisinuld sitä anon/
I nas ettes minuld pois ottais. Sen jäl-

minä suurest janon/ Mull ettei II
'l HM



B

syndi wahingot tuottais/asu/häityllhasilll/Munturmch
Warald/Cuintygsstule/ftnasc»
Se silt saa olla paitz waarar

9. Sinun Sanas on mun ja!w
len/luur walwas paistama Lyh',On se myös minun sydämmellenH iktrcas Cointähti. Jota on paitz/ «>«,ys cmck/SepH suur Jumalan IM ,

Walon canda/ hengen anda/ M,
cutn sitä racasta aina.

'.ZNOi meitäköyhjä syndisit:G,
"-dän jyndimja wicam/Mm -

vlem sijnnet/Ia sitt tullet ilmana» «
watmeit caicktt heittänet/Tuscaach'«suuren waiwaan/Päällem myssm.' <
waisten wetänet/ Pijnan jacuole»Kyrje eleeson.

Cuolemasi meitä autta/ Ei
taitan/Syndi tGdoi meitä woittM'pirun käsijn saatte Jos meidän tz!.'piti pääsemän/Ia taiwan iällenssAi >
man: Nijn Christuxen piti kärsimm

ja cuoleman/ Christe eleeft
3. Jos ei hän olisastunut/ Tainm'

alas mailman/laluondo päällensM'
tanut/ Andain hänens cuoleman/I«>
sitt syndim pois pyhkin/ Callin wem»l <
sä cans/Nijn cuolem olis meihin rm'
tyn/lapitän ijät allans/Kyrj.elees. l

4. Taincaltaisi lahjoi/ Ia rack<v
sydämen/.Jumala meille cannoi/Df'



,

! täbdm / Cuin kärsei cuoleman / Ia
'tahto saatta meidän/ Paremban elä-

l 5. Tällä mettäm lohduttacam/ Cu-
lftmeolemma. Alkän meitä peljättäkö/
SM taick cuolema. Sill Christus

' tahto nmt autta / Cuin vlim suures
miwas/Pvhän werenst cautta/Hän
pyytä meitTaiwaas. Kyrj. elees.

aina iloitcam/ Cai-
>kesta sydämesi / Isäsi/ Pojasi myös
wcifttcam/Sekä PyMHengest/ IahändH wahwasi. Ett hen-lgenhädes auttais/Ia annaisarmonK
taiwasi / Nijncuin hän meill lupais.
Chrisie eleeson.
!'.y73)t caicki Chrisiityt iloitcat/

Wchwall uscoll ja mielell/ Ia
-<ma Jumalasi OdH-
,mcll että kielet!: Sen suuren rackau-
den tähden/long hän on osottanutmeillen/Hänen pyhän poicans cautta.

-. Perkel oli minun saanut sah-
tuonen nuorall solmusi/Syn-

Mll japahudell tahrais/ Hamasi mi-nun Altin cohdust/Ia sijhen wajotu
»ywcmmän/ Sitä cuin minä elin e-
Mmmän/Suures olin minä tusms.

nytwaiwas minun työni,
niitän autta/ Ei oma jär-

'>.m toimi/ Wvinut sijt ulos saatta.
NA
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2«« Idmisttt LMgemW
Mn syndi minun saatti huchlM,
Sill että minun pitivtuolemaw /

helwettnn wajoman caiket.
4. Sen näki Isä armoi

Cuin asu ylhäll taiwas/ Käänsi
ta caswon pyhäns/ Minun päin/WM
elin waiwas/Ia armaht caWh!dämest/ Tahdot minua myös aMy
Hädäst/Ia pahan perkelen cahlE. l„,

5. Sanoi sitt, rackall PoiMiislcJoudu pian heidän auxens/Cuin
murhes mailmas/ suures fan»lc,
xes. Pääst heitä synnist ja l)W!i
Nijn myös sen ruman pirun kädW,
Ia anna sinun cantzas elä.

, 6. «Poica osott Isällcns nöyrytM l
Tuli maan päälle minun tygsn/Mf
puhtast Neitzest michuden/ Ei tahrii
auda minua ylsn/Pani minunsMiyk
itze pääNens/Saat minun
wäx Mens/ Ia lepytti hänen wilMl,

7. Annoi sitt werens wuodatMl!
Ivll synim ulospyhkula pyhän» !
mins cuoletetta/ 101 l monen cauwm!
nyhki. Hän cuollesans
polki/ Ia sywän helwetin owmDl
ki/ Taiwan meidän eteem awais. l
,8.Meni jällens Isäns majan/Cu>" '
täyttänyt oli tecons / Siell tahto M!
mmun opettajan/ Ia lähcttä MM -
Hengens/ loea minua murhes lohdBl!
ta/Jumalat myös tundeman totut»
Ia wahwista totuuten aina. ! >

9.



«ii "VM pitä minun tietämän/ Hä-
Ä nen tccons ja menons/ Ia aina wah-

wasi pitämän/Hänen oppins jsneu-
n« wons/ Caick willityxet myös cartta-

määrät opetuxet wälttämän/
«lSe oli hänen wtjmeinen kästyns.
hl ,°. Isää sO suuresikijttäkäm/ Tä-
Wmän armonsa tähden/Ia händä aina
'. syliWm/ Että Poicans annoi meil-
<:>lm/ loca meit päästä pirun ridast/
«! Synnist ja myös cuoleman kidast/Ol-

cam sijs iloisam aina.

!l,KUmala suuresi hywydcsi / Ar-
"msnscans meitä etzuSynnist ia

taiW pahudest/ Christuren werell,
Ms pesi/ Ei ansiom täs mitän kelpa/
Gneandex anna welca/ Armo me
kerjätkäm häneld.
, i. Wmck Laki on wahwa ja hy-
wä/ Emme händ taitan Syn-
dWlihawaioissywään/ Eik tottelLa-kh mitän/Sill Jumala päällem wi-Hassui/M,tt piru sangen ihastui/ Ett
rmtm Jumalan mieli.

;. Hmge waati Jumalan Laki/Cuin sydämen ltjcutta "taita/ Ew muu-
toin Jumal ole paki/ Sen pääll cuinme matcan saatam/ Mitt Ihminenm hcicko ja liha/ täynäns pahutta ja
wiha/Henqe wastan soti pyytä,

l 4> Jos wihasiispiti waldcttämän,r«ous duomip päiwän / 3?yn La-
ki myös
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kimyös pitä täytettHmän/ IlmaD,maan päälls/
woimans/ lähctt tänne rackanM,
cans/ Annoi hänen Ihmisex tulla 1

5. Hän Lain edestäniIstns wlhan coht lacaht/ Mz,
synnim hän myös peitti/ Ia helweOmeitä wapaht. Lain tygs nyt s»'mahdam: sinä meit sill dmmi!»taida/ Cbrisius on sinun täyttän.

6. Coscme näinChristuxen itze<l!«lscom ja panem turwam/ Ntjn spil
cuin sydämes suitze/ Näändyjam.

k< turhan. NsinHEßran edes 1M,,,scax tulem/ Lakij myös mielelläm w>'
lem/ Ia pyydäm händä pitä.

7. Uscon cans tule Pyhä He»^«Cuin uuten elämän wiepi/SeftM»-
toisen mielen meihin/ Ia lihan hmll j
pois repi. Mn hywät työt edes w <

detän/Endiset coht pojes Heitetän/N !

haisemat Jumalan edes. -

'

!

8. Usco myös rackauden myicki?
tuo/Cuin händ ylistä jakifttä. Geli' <

himmäisen hywa suo/ Ia hända al!t<
ta pyytä. Näin Jumalan laki chte< j
tän/Ia weljein wica peitetän/Cm j
Christus itze Wi.

9. si rackaus palcan tähden/ !
tän tee/ eli eteens ota/ Maan heitti
caicklumalan käten / Cuin sen kyll e>
des tuotta. Hywä tehdä aina pyydf p
Jumalsanois luja japyhä/ Sen M
Mnans costa. »o. V<"!



sa'Lu«ssili>cst. 28Z
Jumal a:mostans/

Ett me lynniji tulem puhtax. Se sei-
so myös hänes ainoastans/Ett me näin
luetan hurscar. Ei meis ole muut cuin
«ahuus/ lumalas on hywyys ja au-
tius/ Olcon hänen ainoan Ktjtos.

226.
W. c. N. 40.

l Christel st autuden/ Iaelawä lähde / Cuul ru-
jousnöyrä svndisen/ Cuin catuwast
sydämmest lähte: Sun suloinen, m-
mes ja armos suur / Mun waiwai-sm jhndism etehes juur/ Tain tuscan
tuoman käste.

~Mun alcun on syndisest sieme-
nesi/ Sä loit mun maast ia mullast;
Mun autuden omenan syömisesi/ On
pojes cadotett julmasi/ Josi jouduin
tuscan/waiwan all/ Helwett jacuo-l lema lawiald/ Mull kitansa awai-
sit tuimasi.

! ;.Me wtjsautt pyysimme omenasi/All ilomme caicki puuttui/ Syssiin
Parsdisist pois ihanasi/ Caick rie-mun murhex muuttui/ Nijn auwden

l wn tul' bnnettomus/ lewon ja mu-M/työ/ waiwaisus/ MM Jumalsuuresi suuttui.
ole ktjMty lEsu Christ/M mmän Ruhtinas annas / CuinPMes btit syndm wisiisi/CanScan-""ltwstij mscast: Mun welcan we-

N,
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relläs maxoit sinä,
tulen minä/ lost nimes muld
on cunnias.

5. Mun annoit sä mailman
keutt/ Tääll terwell ruumilla nchilNtjn warjelit wanhemban /

muut/ Cans calun/ ett elon: ei lM
Mull soit sä sielun taitaman/ M>>järjell ja toimell caunistan / Näitar,
most tahdoit tehdä.

6. Muun caiken hywän cuinsiM
da sain/ Sens ilmoitit mull O
Sun pyhän Sanas cauttaain/C»
on sun tahtos tulcki/ Se on nM
maisus eläwä/ Cans parannus «l,
lis wäkewä/ Ain tustis tuimis M

7. Sijn lEsuxen rackan li>K
mä/Sen elämän lippuns canft/O

edestäm ristinsä/ MM M«
myös armostansa: Jona waiwan<
menapuu tuott meill/ Han ristinpTl
sen sowitti jäll/Meitt hyödyttä pij
nallansa. ,

8. Nijn suo sun lEsu nimesi
den/ Ett cadun syndin cauhiat/K
racastan sinua hartast jällen/s»
minull ne ander annat: Sitt saanD
kelwollist sinullen/ HERraUi
pellist minullen/Ia tykönäs elän M

9. Mä waiwainen mato jaM
camies/Mond waaralist waellan 5

maat etzcisän täsä ties, 3
vdotan ehton lM: lwoW,»'

rutlir



fs Lunastuxest. 29,
tM/Sinnrien-

,ch,/kijruhdan caikell wäell/Cus lepo
iarauha mun kätke.

I°. Ei Coto ja Caupungit py-
srwä/ Mull ilmas täsä liene/ Ma-
ilnia cans ilons on menewä / Culn
cucoisius rauwet tienne: Mun elon
cuin warjo ja uni Mll / Cans co-
sti wuotawa ktjruhta wiel/ Cuin si-
Mens maa weden wlene.

n.Cosc. joutu hetki jaruumis jäh-
ty/ Ia silmämme kijnni panem/ Suo
Hsua ilohos meidän ehty/Et tykönäs
Muun saanem.lsäll/Pojall jaPyhäll
Hengell/Mtos ja ylistys vaicall cai-
m/Nyi ja ijancaickisest/ Amen.

22?.
HENra sinun pyhä Vanas/ On

"unhotetuxtullut/ Sielut olit juu-res waiwas / Ett st nijn warjos on. i
ollut/Sen sian jätlens otettin/ 1sien kästy ja juoni/Pyhä >
tettin/ Cuin totuden meille tuopin

!. HErran Sana on sielun ruoca/ >
Josta hän rawindons saapi/ Joca sen:
lmen ei huoca/ Ei hän Mwast mi-mn mapi/ HErra Christus cunniax
turhax/Sencaldaisen opin cutzu/ Jo- >m tule sielun murhax/ Jona peräs on
cuolemansuitzu.
.

?. Se rakenus maahan lykätän/
Iw ei säännnt /Se maamyös M kynnetän/ Jota ei hän ole'



käännyt: HERranSana lujänpK
Luottacam sen pääll wahwast/perän cukin mahta kysy / Cuin tahtopäästä waiwast.

4- Sns kijtMm HErraa am,
Sen suuren Avmons tähben/hän meill alati laina/Ia päällemw
lanähden. Hänen Sanans kikasi coi!,
ta/Ia meidän ylitzem paista/ M-rän opin pojes soitta/ CulnmoM
wiell makiast maisia.

5. Sns walkeudeswaelda'cam/G
tä me elä saisim/ HErran Sana ra»
casiacam/ Hi meit teild temm
paitzi. Piemeydes pian combasiMn,
Ruumis myös syöstän pahoin/W<
let harhan astutan, lalca myös w
catan wahvin.

6. Sitä me mchdam walitta/Il!
nijn suuresti huolls/ Ett IhmifttW
hawat walkeut/Ia pyytämät
des olla. MuttHErra cuin caumi
loistat / Malista sokiat mielet/pi-
meys meist erit ja poista/ Cuin sDmes wielä liene.

7. WaickTaiwas jaMaacw
nans/Cato ja huckan tule/Sam
sy cuitengin cohdallans/Ehk monistn
buckuwan luule/ Sen pääll mini M
luotan/ Eng sitä tekemäsi lacka/sG
myös sijtä luowu suotta / Ehk cm
wihans päällen nacka. ,

' s. Jos minä nyt tällä muoto,V
siä B



Ia Klwssiuxest. «y;

silMlnäst erin / Taiwas on tosin
m>Ml coto/Siell ilon wahwaz lperin.
Ons HErra ktjtän jenedesi / Han sa-
lilins kyllä pitä/ Päästä minua caikest
hzdHst/ Armons myös minulle lyttä.

y. Me rucoilem Isä sinua / Cuin
nmhes ja tustis autat / Wahwist
mhwan uscon minua / Sinun Po-
UnHenges cautta: Cosc minä iätän
tHmän luolan/Josta ei hengis päästä/-
A,m ilon cans silloin cuslla/ Ia hel-
wetisi minua ests.u. Illwalan Smmst ja

Seuracunnast.
i.MLoitcat nyt tähän aican/ Te cmn

MCHristuxen tunnustat/ Ett hän
eanans jocapaicas/ Tahdoi mailmas
julista. loca nyt saarnatan julkisest/
Pahain ja hywäin edes / pysy i«
iancaickisest/ Ia täyttä hänen mielens.

!. Adam cowacorwaisudens täh-
dtn/Otis tullut cadotuxeen/ Mutt Ju-mal rohwaisi hänen/Ia annoi lupau-
M/long hän piti sangen wahwan/Eik mitän epäillyt sijtä. Sill nuor-
ten edes jawanhain/Sapa ainwal/wudens pitä.

;. Noe pyhä ja hurscasMtes/ Eicoscan ylönannet/ Jumalan Sanaanluott itzens/Cuinhänell oli wannott..Ettei mailman pidäis huckuman/ Al-
'<"n Hsis eli wedes / Ei HERran

N; Sa-



Sana pidä puuttuman/
suurten edes.

4. Abram uscoi JumalanSamCuin hän sai häneld tietä/Iakyllä wahwan/Waick ei hänymch«
tän sitä: Mitä Jumal otta etens/Gl„täyttä hän lujasi sangen / lunMSana pitä totudens/ Ehk mitä msian lange.

5. Loth myös silloin pelastettin/W
Sodoman Jumal cadotti/ EnMulos talutmin / Sill hän HENmpääll luotti. Jumal kyll warjck e»
mans/Ia cuolemanhädäs autta/O»
totiset owat hänen Sanans/ Mj
autuax nqden cautta.

6. Dawid Päämies jalo tsisw
Prophetawahwa walallans/luW
lanSanaan luott itzens/ myös th
tettin ajallans: Sill ett tuli HHnss
sugustans/ Christus tänn mailmaanl>«
las/ Jumal murhen pitä pulMns
Sekä maan pääll että taiwas.

7. Mariasi puhtasia Neitzest/ Sst<nm sitt tähän mailmaan/Se cuinft
kis Pyhäsi Hengest/ lEsus CIMmeidän HERram. Prophetat japy>
hä Kirjoitus / Caikls paicois oM
hänen/ Jumalan Sanas on totM
Nyt alat ijancaickisen.

8. Hän Isäns cans meit sowittii
Oman Miehudens cautta/Oikian l<
pin meill ilmoitti/Caick tahdoi hyM

law
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fa Genracummst.' »95
lMTHijnHsijsön meidän autuu-
den/stt me hänen päällens turwam:

sana pitä wahwuden/Muut
ttM raukewat turhan.

Z. Mast ja pyhäin esimemtsi/
Saadan nähdä ja cuulla/ Ettei <e saa
luopu Cuin tahto autuax
tulla. Heittäkän pois omat ansions/
lotc ei sielu taida autta/Cofc Jumal
nijst sano Duomions / Nqn hucum
nydmcautta.

i°. Uscon cautta Chusiuren pääll/
Jumal meit autuax tere/Lain täytäm

Näihin cchten cappalen solmellan/
Coco Laki jaProphetat. Cusa toisin
Jumalat palwellan/Turhan siellteh-däntöytä.

11.Mutt se jouck on ylpia ja suur/
Cuin seijo tätä wasian/ Hän Juma-
lan Sanan walhex juur/Cutzu cowin
sitä lasta, osotta oman pahudens,
Ei se händä auta mitän / Jumalan
Sana pitHwahwudens/Waick hänsitä nauron pitä.

i!> Perkel myös mailmanlsändH/Hänkiucus ymoär juoxe/ Rcjdat ja
sodat lifäyndä/ Vana wastan jouc-
kons syöxä. Waan Jumal Me ja
naura / Ett he sitä pyytämät estelleHänen sanans cummmgin julki pau«
Ha/Carhum ja sutten kestell.

»;. Ole sijs Christit hnwäs toiwos/



Nlä hämmästy näistä/
aulta jouckons/Ia caikcschädästpHz,siä. Sill Jumalan Sana/

watzwcmb cuin
can / Se tosin sinull rauhan tuMNijncuinHErra itze lupa.

14. Turwatcam sijs meitämlumo,
lan/ Ett Armons meille soisi/lis meidän turwanam/ Eik Sanani

- otass poisi: Hän on luwan nijtäM,
ta/lotc cuulewat Christuren
Ia hurscax pyytämät sen cautta/5!»
con hänen kijtos aina!

22Y.
i. Christicund Morsian pulM

HErran Nimeen/Ia kP
ta Cbrisiust sinun Sulhas / Cuin w

l tzat päälles wijmem/Ia annoi pch!»s Sanans/Sinun jällens saada/
l aa cautta tahto ntjt alans/ Cum
l scowat hänen walans/Cu in sinä nyt
z nähdä taidat.

2. Mutt Piru mailman Päämies,
, Cuin itzens ei säästä / Ei salli totNut

tulla edes / Waan waihcn wM
lens päästä. Ei anna hän

' totuutta / Ia Jumalan Sanaapuhui
.'Hän käske Saarnajat hucutta/ Lei-
cat/ poltta ja upotta; Eik aut händ

, Mnhuhu. .

z.Hambaitans kyll kiristäwät/P
xu ja hänen labcons/ Ia sinua ChwlikWwät/.Pyytzden Heidin

lahtWi,
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,z ,?Me jawanva/Hänen Mätt-
,, 4 Jumal luutat/Aut-

tiEgyptin maald/ Pharaonin jouckoi-
Ms upott/Cansans pääst weden alo.

maahan/ WaMor-z wm äänen. Nqn Jumala Awun
»ii Whwan/ Wden anda wiell saada/
"

Cuin ei suutu häneen. - "<

5.3W myös ne Mdianitit/ Im
l malanCansa waiwais. Sitä teit myös

« Amalechitit/Etthe amitapu taiwast,
HErra heit cohta lupaisi/ Gideonin
cautta päästä/Cost wäki sitt Torwen

k puhalsi/ CohtPacanat kestenäns sur-
maislt/Caxkymend sata whatt miestä<

6. Muista cumga HErra Dawi-
diwPäästi Saulin kädest/Hän tah-
doi hänen surmat cummingiw Waan
HHn pääs pois' edest. Absolon myös

5 vm Poica/ Taca ajoi Istns / Hän
pyyt händ maald pois soitta / Kijnyt-

, ta jaylitzewoitta/ Mutt pchoin pet-
ti itzms.

7. Jumalmyös opetsotiman/
ftan lerobeam/ loca sen Cuningan
Man/AMi yloncowan. Cosc hän
nyt suuresi waadittin/ NijnHErraä
lucoilit luutat. Sitt häpiän canM
paettin/ Whamiehi taca ajettin/Lvä-'
tin wHsata tuhatt.



Jumalan G^nafi
8< HErra myös

Sen Cuningan Wan/ Coscalans lotcuu/ Tahdoi JumalanCMsan/ HErra silloin aux otettin/Mkesta jydämest. Nijn Musta Cach'iwoitettin / Tuhannen tuhatt HM,',
pkttm/ Ia luutat pääsit Mdäst.

9. Catzos cuinglnmal suojeli/Hi<»stiat Cuningast/ longa päälle Htäns wäändeli/ Sanherio AWchCuin asett hänens wäkewäst/InWlemin eteen. NijnEngel löi kyll w,,,/
Hiäst/Monda tuhatt sijtä wWGzningas pois pääsi paeten. -

12. Cuules cuinga HHM «,

losaphatin aican> Cosc Ammvn ioMoab otti/ Aset händä wastan/>malan Cansa walitti / Apuu ylhjlil
pyysit/ Nijn HErra sen nijn so»,'
Ett toinen toisens lopetit/ Ia Im
tat wapax pääsit.

ii, Muista W sinäkin aina/CM
Jumal nhlle teke/ lotc pyytämät a»'
las painu/ Sitä Christittyt weke/Hi»tuhto sinua myös warjell/HiuMn
caick luett. Ani» Pirun händäns ft«
ristell/Sanaan sinuas wahwasiA
siell/Nijn olet hywin tuett.

'./Klnun pyhä Sanas OPitkäld on peitos ollut/SW
tlst cum läll armos suomall/Meill i!^
moitetux on tullut/ Whmeis päim

lopck



lult lMidmailmaa.Kiitosolcon
MAEtt sensmmanjällens samma/Ia
Äl !. Se Sana selkiäsi sarnatan/ Nyt
Wlmei caickein edes: O HErra nijden
MM armahda > Cuin owat wiell pi-

«meydes/ Ei tiedä/ eik woi kärsi Sa-
Maas/Kävwät sywäld erhetWen/HT:-
Ma heitä käännä/walais/
Wkuis cadotuxen.
M ;. Jos oikia Christie olla tahdot/ U-
i»Ucos oikias pyydä pysy/ Caickein cans

pitä mahda/Rauhan perän e-
»tzi jakysy/ Ristiweljes Christuxen täh-

Wdm/ Kärsi/ holho/ auta ijan/ Oikia
M oma tieto pidä tähdell / Puhdas ja
Wkärsimä sydän.

Jumal flrmös awul ainoa!/SeWmM tapahtu taita. Sijhen meit
msaatasanas woimall/Hengelläs holho«ja auta. Tyhmi walais tygös wään-
mnä/Cuin ei tiedä sanas totuit/ Eik si-
'' tä wiell tunne/beitä käännä/Cuin ke-ch huwat oma hullut.Hsrran Sanaa moilma wiha/'l Sijhen suott suuret fuuttu/ Eliet/ il-

M/juonet/julmat/ Sitä wastan ai-
sj na on cuultu/Ei saa «sana paitz HEr-«ran suomat/ Sukista Cuningain km-

cut/Ei Keisarin wallan wainot tui-mat/Sitä cadotta woi/ cuin ei hucu.
Sana ei puuttu-A/SenCWus todex täyttä. Maa

N 6 tosin
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tosin ja taiwas huckune/SänaD.towan loytä/Se.tjäisesi ain on pysy<
wä.Paatunein sydändenkiucux, Cu!ei sen tygö mield pitä pyydän NGwastan seisomat suutux.

7. HErra sen täydex todex tiemtnHänd ett ylönanna totta/ Cuinnas suuren sekä pienen/ Uscollwchwall wasian otta. HEr:a hädäbiz
»ell apu olet/ Ei hueu/ aututenKAnn autuudesi osalift olla/RucMHErra meit cuule!

8. Täydes tiedos sen tunusiaM
Christus on minun turman/Hän D
nun on werctläns lunastan/M
leman cauhian surman. Hän cuck
man kiwus minun corja / Anda myii
autuan eron/ Cuin sanasans st mmll
lupa/ Wie cuslemasi elämän ilen.

!.ft)H oikein ajateld aiwoitus/ W'
fjs on hywä tviwotus / CV,

kieuwo pyhä Kirja: Mutt cuin M
etcens suotta/Pyytä tyhmä tai»
näyttä/ Se Me työtä turha.

2. Viailmaisis menois sn »

tosi/ Ettei kengän kieldä woisi. Tm
tämäk myös mahda : Se
wiel tyhmemb on/Cuin lumalatw,
sian. seisoa aicoi/Jumal woitonw»
saada.

3.-Sensatan fti tietä ensin/
alusi oli Engel ylin/ Kirckaudesll«
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?,/ ett wasian humalat nousi, SM
cadetuxen itzens.

4 Adam/ Ewa esiwanhlmmat/I-
los olit caickein caunimmas: Luojan
ftnaan suott suutuit/ Päällens pahat
«äiwät/ tufcat toit/ Cangans cuole-
man all meitä sait / 110 itkur meill
muutui. , , « , .

5. Tott tämä tyhmä ylpeys on/

Cuin Naamat sensinull sano: Ju-
malansaan suuttu/Se opetta cuing
sopi M/Jos tehdä niin tahdot täällä/
WOutt ei sinuld puutu.

ö.PharaoCuningas cuuluisa/Is-
ca julmasi Jumalan Cansaa Wai-
wais/wihais ja wainoi/ SeisoiHEr-
ran sana wastan. lumalhänd curitti
cmasia/Pois meren pohjan painoi.

7. Gamattel mies wijsas wanha/
Sanoi se caick tule turhan/Suin Ju-
malan sana pyytä osiell/ SenPawal
kyllä kiusat sai/ Cosc HERra hänm
mohan löi /Damascun matcan reckelk.

3. Mitäs teet: Mix ajatcll mah>
dn/Ltts humalan sana cuulla tahdo/l
long tygss lähettä arnwst/ Etts M
tuax ftn cautta tulisit/ Pidät sen cuiri
jaaritus olis / Eawahd ettei cosia
tarwast.

9. Oletmielesiäs kyllä wqfas/Ta
witzcwanett usto itäs/ Sitä lum,
lM oikia oppi. Sen mielen pisu j
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Zol lumalanGanast
nullsaatta/ Pyytä
xen caata. Pilckan pijnaan sinunpoti

i °. Sinä musta mulda madonru°-ca/ Cuinett nijhin sanoin luota/Jumal itze onpuhun: Cunys wijMselläs tahdot tulla/ CuinMailma o»luopun sulda/Armon aica paisculun'
«/./' Maas macat / ylös cu«MRuumis cung woimas m!iM'<N"5 wihaisitlumalansW(W:el Matlmas olduas) cowawlot ei Jumal kärsi cauwan/ Cuolluncatzo oler jonak?

". Sen ylöncatzoit cuin sinun lei,
Ia wvlmallans caick ylitz woi / Ettsaa händ ensingäncarta/Hän tygins
M Pahoin pidit hänmpllckana/Wihan witzaett saawälttll.

.»;< Jumal julmasi caick cadotja,
cum sana wastan seisatta/noudattckvnu unms. Jumalattomasi jotca ck
ne/Heidän hulluuns lopun saane/He

uunin.
14. SijS cohta caicki

fnon ajall ojenducat/ Sallicat tMolet/ Itze Jumalan omisi sanoisi/Ot-tam nijt sydämen jalosi/ HErra kul^
MMNftät. !;z.

W.c.N. i;5.
s<EVll caunijn tiedän Cuckaisen,

. ." Cuin eij ole suingan halpa; Ain
M cmckein cuickaisten ihanaisten/3e mmull hytpjn kelpa.



f., Gwm<:utttt<»st. zoz
cuckäinen on totudes/Itz

HErran pyhä sana; Se paista tääll
pimeydes/ caickein edes/Ia walon
caikill laina

;. TieChristus on ja owi tott/ Cai-
kill cuin syndins catu/ Ia Annisi po-
jeslackawat/ paranduwat/ Sen cautt
en armo saatu,

4. Hän sano: Tulcattygön tänn,
Caick cuin syndiset olet;Minä saatanteidän sielullen/ wirgotuxen: Nijn et-
te synnis cuole,

5. Hän edest caiken mailman/Hir-
muisen kärsei waiwan/Ia andoihä-nens cuoleman/luur catreran; Näin
awais meille Talwan.

6. Hän sanallans meit walaise/Ia Sacramentein cautta/Ia uscomM wahwistele / meit holhoile/ Iawtjmein iloon autta.
Me rucoilem sua lEsu Christ,

Meild äläapus kiellä: Ain pidä mck-
he wielä meist/ lEsu Christ/Ia py,sy Mnäm täällä!

8. Saat sanallas meit lapsixes/Ett!
periä Taiwas saanen: Meit omist!wijmein vmires/ Ia wchiMOIE-1su Christe/ Amen.

W.c.N.
Jumala tänn catzchda/.
Mailmas käydä mahta!Mll jouckoacuin tunnusta/ Sanas,

eikäe-



z"5 IwnckttTHnsst
ei kärsiä taita / O^syhydW^^
ryoes / lin wälttH synnin wiccWaan Turck Mll/ ja ludi M,Cans Pawin istu isoin.

.

Tain satanan sen cawalan/»)Chrisie julmus/ saatta/ Cuin wchl,lans ja murhallans/ Sun laumaitchto caata; Sqs tchtoans cautt pH
welians / Hän wieckast edespyyli,Waan sun Sanas se autuas/MhänsianlslK

z. Tain Noah myss st hurscazmies/ Gai Arkiö todex tuta/Cm
«alloilda angaroilda/ Ajeldin/wch,^
gotta / Pirun juonesi sen esteher/i)n
tuuli/wesi/ ilma/Waan warjellMs,
cuitengaiw Ett HErmll ombi woimo,
.

4-Nqn lEsus Christ hän wWltz/ Ehr näky nuckuneeri/ On cuitW
ain juur Omillens aW
ehti/ Ett ajallani hän apunscM
luur caunist caikild nähdän/W«Perkele se M/ Cans jouckons Mtuhäpiän.

5. Ntjn cuvhu kyll mielell tylch
Tät Laiwa wastan meri/ SäDratisaur ja julma juur/Euin soivaiset smretklj/ Sä Antichrist cuin petoxisi/D
murhast olet täynnäns; Waan tie-
dä cans ett omians/ Itz HErra aut-
tapäännäns.

6. SeHERra woi cuin caicki l«
Ratk rajuis rauhan tuotta / Ei st

304
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!«turwqns otta. Itz HErra tätz on
' aina Cuin myrskyt/ aallot toki/
M hillitä kädellänsä / Keng woi
hHndwastanM?,

7. Jo pälwän suo/ yoll lopun tu<?
Meill kircas tai CointKhti: Jo näh-
dä,saam sen sataman / Cung Laiwa
lewoll ehti: Taiwan ilon/ HERra
suocon/ Sen sataman mielda saata!
Nw rucoilem / tul awuxem / AH
HENra meitä muista!

W. c.N. 364.
l.ysCH lEsu pysy tykönän/ Jo aica
"joutu ebtollen/ Ann sanas walo

outuas/ Ain paista sinun huonesas.
z. aic' on aiwon suruinen;

Mi anna HErra armoinen/ Ett
puhtast hamaan cuoleman/MeilSa-
iramentis jaetan.

;. Nyt eletän juur syndisest/ Aut
lEsu laumas armoistst/ Suo sanaswoimall saarnatta/Ett caswon ruw<an caswatta.

4. Meit kynnit sinun Sanahas/Cans hillitz julma seu-racundas huomaitzis/ Ain armoö/j«
M iloitzis.

5.Mn siihen HErra catzahda/Ettm°m Mz„K noudatta/Nyt toimitohti ojennell / Sun Sanas mielellylpiäll.
e. Ne



6 Ne benget hajot yM/Mowat wleckat/ wiriät/ Atn oudoi edottaman/Sun selkiät sanas sortam,
sun dma cunnias / Ntjn seiso ttpuolesta/ Cuin soti sanas edestä.8. Sun ,<urus. murheswMe pwäm meidän turmanam/K^Klrckos sichen kqnitä/Ia tustistMleilta/

9. Sun Sanas meille paista wEtt walkeudes waellam/ Ia wWWsurun laxost täst/ Taiwaseen tygöslai-
dam pääst.

SabbathtnPätwanli.
W. c. N. 295.'MVt on meill HERran SckSqs muistacampO

Laki/Tyost pitWm pois itzemme/IoHErran eteen käytämme.
.

Hän suuri/ pyhä/ corkia cans/W
ltze asu Huonesans/Händcorkiat niy<
räst palwelmm, Ia ftndqm sywD
catucam.

;.Sill wihans on juurhirmuinmWaan cuule cuiteng armoinen/Anköyhän huudon waikian/Suo hä»elllewon makian.
4. Sqs woimans cunnioittacam/Hän perusti tain mailman/ mcl

loi wahwall sanallans/ Wiel hyW
.dens ain näyttä cans.
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skrrsnSabb«thinPäiw. ,07

sitten loi myös Ihmisen/
cuwans muotons Mkchen/ Sen

Mnist' corkiall taidolla / Cans py-
M/hurscaudella.

6. Nijn kiftsxell myös mulstacam
Suurt armons jot' ain nautit zaam/
Hän tarpet caicki taritze/Wiel sielun/
ruumin rawitze.

7. Nijn myös O Christittajatttel/
stt Christus nousi päiwäll M/ JM
haudast ylös elämään / Stjs hänen
Mndöns pitäkäm.

8. CansChristuxehen turwatcam/
<ia hänen päiwäns wiettäkäm/Chri-
Myin oikiall tawalla/ Ain kijttäin
Md työll/sanalla.

9. Sä Jumala loit mailman/ Ett
joucko maan ja taiwahan/Sun woi-
mas mahdais julista/ Nijn cuin sun
Sanas todista.

»°. Siis auta Henges woimal-
la/Ett töitäs caikin todella/ Nijn kij-
täm tääll ja ylistäm/Ett Armoos ai-
na nautitzem.

11.Se suuri syndi Jumalan/ Sun
Poicas tähden andex ann/ Ett moni
nuelest ynsiäst/Sun päiwäs ncko ilkiäst.

1 l. Ei jollacullapäiwällä/ Nijn il-
kiäll elettawalla/ Sill juowutaania ki-
rollaan/Huorudes maatan/ tapellaan.

l;. Tain palweluxenlumala/Meild
hywydenst edest jaa/ Nijn cukin tDHajalla/PM M ehdottomalla. .

.l4'Tasn



zoz HErmn SabbathinpZlw.
' 14. Tain menon tähden

Meit Jumal rastasi rangaise/Ett tu"lipaloll cauhiall/ Maat/ kylät
lawiald. ',

Täst
MeitHEßra säästä armiasi/ G,lsi
ett he synnist lackaisitt/Sua pnhM n
sitt kijttäisitt. le

,6. Cuin lEsu nousit haudasta,
Meit kirwot Pirun paulasta/ M -
ettei syndijn nucuta/ Ia päällem ch <!

has cartuta. ,

'7. Nijncuin st nousit cuolmch l
Mijn auta meitä mmiast/Ett sy»
euollostnouseme/Gitijät cansiasM l

18. Nqt myösO lEsu tiellen smt,
Cuin synnin baudas macawat/Sun !

, pyhän Päiwas rickowat/Ia harmi»
Templijs tulemat.

19. Äch anna beidän käändyä/Ia
vikiall tiellen wäandyä/ Etr CMlisest eläisit/ Sabbathis pyhänpidäift.

O Pyhä Hengi meidän suo/
! Sun «anas cuulla ett se tuo / Meill
i. uscon/ toiwvn/rackaun/ Nqn muiden

awuin caswannon.
-l. O Pyhä Hengi armahda/ Ia

' parannoren johdata/Nqt/ jotcasanail pyhän tääll/Hyljäwät mielell ylviill.
tt. Ett HZrra yrimielisest/ AN

.' palwelemme sydämesi/ Sitt iiit ty-
?' ksnzlumalan/ SabbMi suuttapa
'. stam. Mcoub s



. »«;

W.c.N.4°-ö, 'GUullumal rucouxemme/ S»

, sinuunuscallamme/Sua olkemkijttH
<i Mhdam/laSanashartastcuulde-

lem/ Saam wahwistuxen uscollem,
z, laChristillisesteläm., .

!!t l. Suu aws calckeln Palmenden/
i, Oun kästys saarnamahan/ Ia tai-

mlisen totuden/ Pelkämät puhuma-
l, han / Waan sinun tahtos Jumala/
n Ann edes tuoda »voimalla/ Eik meil-

di sitä M. .

z. Awa myös Jumal corwamme/
, Ia walais meidän mielem/ Ett Sa«
>- nas tarmsi cuulemme / Cans sydHm-

mehem kätkem / M oikein Sanas
, ymmärräm/Ia tahtos jälken ain elänv

M Sanas teM tulem.
i. ftENralEsu Christ juastygsm
tänn/ Meit armos wolmau auttele/
Elämän tielle saattele.'

!> Suo Henges meitwalaisemawSuum cunmaxes awaman / SydH-
witäm HMtzeman, Sun pyhä Sa-ms oppiman.

3. Ett wijmein taiwais kijttäisim/
GinullPyhä/PyhH weisaisim/CansCaswojas catzelisim/ Engelein ws!e-Wm. 4.M



310 fZl.
4.MssolconlMe/ PM "

Hengelle/ColminaifudeUZli
tisest/ Kijtos vlcon ijanmickistsi,
men. l,
Rucous»wulttSarnan MW <

'.MLe kijtet Isälumala/Cuin wkit meit sanas woimalla/IWsen cuulepi tarckast/Ia senpäällw
tapi Hartast/Ei hän coscan pidä cwleman/Mutt hywäs turwas olemm,

l. Ole kijtet myös lEsu CHHCuin päästit meit pimevdest/Ia chtit taiwast leimauxen/ Sinun Wnsanas ymmärryxen/ Se sielut«
lohdutta/Ia pirust pojes luowutta.

3. Ole myös kijtet Hengi M<Cuin meit sanan cuulioonpyydät/G
nä awa meidän sydämem/Ett m sm
puhtast ymmärräm/Sen cautt mi
aina waicuta / Hywijn töihin M
taiduta.

4-O PyhäColminaisuus/CaiM
Ihmisten autuus/ M simas M
pois ota/Mutt armos stn cautt milli
tuota: Nijn me sijs sinus pysymW
Peräs

on Kircon-menomme/Äl<
hetkell hywin täytett/Sa«

nan cuulo/ weisumme/ HErran M
meen caunist päätett. KPett ow
Jumal julki/ Cuin me.it näin rawtz
«atki.:/: ».W



Anttchristuxefi. Zi»
,—7W me cotia menemme/HErran
l»m'isi lahjoisi rickat / Lewon löysi
Sielumme/Jota hartasthalals alat.
hsßra meit nijn aina jopdat/ Ett
snuw taidam kelrvat.:/:

;. Siuna uloskäymlsem/ Sulun
haawat caick paranna / Estä petos
pecklen / Leipä rawinnorem anna/
päättä hywm waelluxen/ Suo/ sitt
taiwas asuaxem.:/:

Ul. Antlchnstmest.
l.WUomi röyckiä cuing kätes käys

nyt? Cuin olet elän tuiki tuiman/
Caickein ylitz corkiast corgottanut/
Sen pahan Parvin / julki julman/
Alas tallan cans wäkiwallan/ Asu-
jat maan pijrin päällä/Hoco pieni
suur sinä waadeit juur/Ires ala käy-
män täällä.

!. Waldacunnat/pääruhtinat/ Si- -

nä ylöncatzoit caick sangen / Ett yh- j
tän luullu tääll tohtiman/ Sun wal-.
das wastan ängät/ Edes tuli läst/ yx
köyhä mies täst/101l Jumalan sana
oli suusa/Sinun ruma Ruom/ syöxi
sinne tuon / Cuta käywän ntjn ett

luullu ss.
;. Caickme senkyllä tiedäm tvdess/Cuin Raamatust nähdä taidam/ Ett,

st Epäjumalas puolesi/ Meit höxitsuuren waiwan/ humalan sanasi weit/
pois monaist meit/ Ihmisten Muin Herän/''

!-,



z>» Anticheistuxesi.
erän/ Meit hajotit/pois"wajötit7U,
tostes pohjan perät.

4- Jumalan sianpäjumalan nostit ilkiän/ sen caM'Antichristuxen / Cuin Raamattuno selkiäsi. Itz teki jalox /

walox/ Itzens pyhimmäx cutzu anmiIa teki ntjn/ cuinkirjoitettin/Proch
tain cautta ennen.

5. Catz Jumalan edefi sua MWdin/Sull pahall Babelin yuoiO
Cunniat/ palwelust paljo tehtinLuinwäärän opin nusrall/ymbärs kiemib
cmck kiinni sidoit/ Mailmaiset M
damieM/Wahwast wainoit/M
painoit/ Et lohdutta ketän tiennyt.6. Nuori/ wanha/waimo iaM
Sen tietämän pita sangen / Ett H»
sabel ja Babylon myös/ On nyt jo
maahan langen Cuin oli cunnias,tei
ki itz wijsar/ Wallitz ylpeydenswck
las/ Jumalankästyi/ wastanrMRauwen on j« itze aldans.

7. Jumalan julkinen pyhä sim
Sull oliuscotlumalalda/Sillrwkiman Christuxen lauma/ MailM
hajonut awaralda. pyhäs p«b
gos/ oikias uscos/ Tundisim ChrW
xen HErram/ tzäc ja hur<
scaudes/ Händ palwellsim eli aicam.

8. Nyt peljätt on enä sua paw
tawaist / Ilkiät synnis syndynß
Cuin itz JumalanPoicaa taiwaft V



N

Ph dUw cuoleman kärslnyttä Sun l),r-
lmusanois/ paman panots/Waplsit

Amilnot ett miehet/ Kästvs pian/lu-
ionlmalan ijan/Caickcatoisit suuretpienet.
sa<, °. Hinnall ftnnin anet andekt/ O-
W 'M, määrän/ waldas perän / Ketkt
«>culdMrahaa sull candelit/Et ne syn-
)l- 'ms ftrnet erän/ Ei ijäs sinull suot/ et 3

»annettmuald/ Sisus jälkm täsä lait-
el< ta/Mutt sielun ewäl!/Jumalan Sa-
ll/ Inall/ Christuxen Lambait caita.
in I i°. MeildRaamatun olet turmel-
in pimjäx jättänytpahoin/ Caick
!b, M poltan ja surnellu/ Cuin wasias
i< wastata tahdoit/ Nyt on Jumal/ ar-

mons iuomall / Ilmoittanut
!/l caicki/Cans Sanan saarnans/heicon
l» laumays/ Oikjall tie!! ohjammt ratki.
< ii. Syndymät on seIhminen wiel/
!< Cuin juonet caick kirjoitta taita/ Joit
l/ jouckons cans Pawi on ajatell/ Päb-i/s täMsjocamaanpaicka/Monellmuo-

doll/säätyins seuroill/ Cardinalein ca-
/ walill neuwoill/ Munckein menoill/

< Nunnain eloill / lesuitan jumalatto-
! main juonill
' ".Me rucoilem sua lEsu Christ,
' Mäst meitä pahan Paawis orjust/
» Cmn on se Antichristus wisiisi/ Meit
. kM sen cowast coirust. O HERra
> Christ/ st olet wissist/ Cuin yxinälisnm meit autta/ Synnist estä/ hädäst
' psW/ Pqms ja cuolemas cautta!

K 241.
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~<FSälumalat kijttäkäm/^a^elhänen Poicans/PM,gemyösylistäkäm/TäsäjajoM
cas/ Cunniall ja suurell nöyryll, ss«kesta sydämesi/Pyhän sanansa Wlong annoi meille köyhill.

2. Muinen se tuli puhutux/ P«phetain suusi lujasi/ IacauwansMwijwytyx / Märättyn aican ast/Opiti tuleman näljän/Ei jälkenruunm
ruan/ MuttJumalanSanan pO
Sen oikian sielulrewän.

3. Yx susi suuri löyttin/KMI»mas lauma/Hänhirmuisesi myiehajotti/Lambat laiduimeld ama/O«.scan itzens tainnu täyttä/ Nijdenw
scallja werell/ Waan wäkiwM
wääräll/Julman wihans näytti.

4- Se Peto itzens istutti/MDKirckon pyhän / Ia oikian Jumalan
unhotti/Itzens teettele sian/Hän M
menet hucutta kästi / Cuin Lambaii
laitumell toit/Ia mallan saada M
Caiken lauman kestell.

5.0 tätä suurta surkiut/MMwaisen lauman / Ettei kelWn Ml
rohkiut/ Jumalan Sana puhuman»
Sen pahan p'edon pelwost/ Hän ul)«
cais/ caicki käteis/Hän polti/tappoi j«
säkeis/Cuin wastaisit händ ehdck,

6. Tämän nyt surkiuden ylitze/
wast armahti Jumal/ Ett julmaW
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Fohjaman/lavyhHtahtonsopet-Mn/Meittyasnswedättl.
7 Nyt on tai näin tapahtunut/ Cum

cukin on tietä saanut/Sen ikenon
ottanut/ Armons mem

andanut/Me, olem jällenssaanet/Ju-
malan Sanan puhtan/ Cuin salas
on ollut cauwan / Wlhan wltzan all
ew maannet. ,

8. Jumalan Sana Mät/ Cum
sielun terweys on/Estää pyytä susi il-
M/ Cuin wihans wiscanut on/ Ett
MSanan saarnattaman/ Puhtast
perustettaman/ Sijnloytä itzens sidot- -,

tawan/ Ia hapiHns awattaman.
«>. O sinä kircas Christe/Jumalan.

talwast/ Sinun olcon ain ktj- <
toz tästä/ Ettäs meit päästit waiwasi/ i
Näytit myös woiton tawan / Wa-
sian Antichristust/ Ett solmittawans s
tMwisust/ luonens cans saaman
haawan. ,

i°. Wähetän sinun waldas/Si-1
nä iulma Antichrist/ Sinunlahcos jo <

itze aldans / Omat saanet mamman !

wW/ Sill Christuxen suun Hengi/
Sinua tappa ja sake/Että cantzas lo-

.

pun teke/ Cuin mailman meno lange.
''. Caicki nämät näin tapahtuman/ -l

Natki Raamattu meille sanoi/ Sen
waldacunnan lopun saaman / .loca I
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3»6 Rntichtifiuresi.
pitkaldpahuttjacoi/ SeM^illi;
tullut / Cuin cauwan kätkys ma«i'loca Jumalan Sanan meild MIa opetti oma hullut.

O sitä waiwaist tompelit/ Cu,,!
, tätä ihmettele/ Waan mahdais n»-!datta kyynelit/Ett totuut saisticdchTien oikian osata Taiwas / Eik au,

tuut unhotta/Cuin uscottomattM
ta/Ia wie ijäisen waiwaan.

i;. Jos oikein tahdot tietä/M<tä Ihmisten opit pyydä. Apostolit ja
Prophetat / Coco Raamattu pyhjj
Pitä sinullkyll tarion/ Jos tutki Wmieles li«ne/ Cusas sataman smp
niemen/Suo Jumal meill cailM'
mos!

Jumal ijsncaickinen/Cuin mt
wasian olet armollinen/KOfhdämell ett äänell/Sinä alust loitD

misen/Ia soit Paradnsin asuakänell,
t. Sanas hänen kästitpitächim

juonistylitz käwi sitä/lostcaicksynm
ala tul-im / Ia kyUä curjax / pirun w
jax/ Näin cadotuxeen culjim.

5- Itz Jumal päällem «mchdill
Poicas tänne aurem lähetit/ leG
pijnan cautta meit osiit/ Helwetisi e>

, stit/ cuolemast päästit/ Ia Pecklw
puustit costit.

4. Sinun olcon kijtos HErw taf
!, wast/ Cuin meitä näin päästit WP
' Wast/Amost jenginsoit meille tiet°!i<

Sm,
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" jaopvis aurall/I>!-
h"n Hengesmeit wiekon:

< Raamattu ennen sanoi tämän/
Tain tiedon meild piti estämän/Antt-

'< mallan/ long erhetyrill ja
willityxill/ Piti oldamanpweyn alla. .

6. Tämä tapahtunut näin on / Ett
"' st peto mailman millin on/ Pois we«

ti meit autuuden tieldä/Armahti Ju-
mal/ sen löi sanall/ Tiet oikiat soi meit
jillen wietä.

f 7. Christe cuin meillen sen armos soit/
, Edestam suus Hengell pedon tapoit/

Olcon sinun sijt ktjtos caunis: Wiel
nytkin Sanall/ Hengen nnecall/

°1 Meit sotaan händ wasian wahwist!
. iv. Jumalan armolllscst

Warjelurest.

W.c!R!6B.
i.VLoitze sielun HERrasa/ Ia ole

Hywas/Hän awun an-
da waiwoisa/Ett hucu hädäs sywäs:
G saada tääll ain käystennel/ Pääll
Cuckaisten jaRuusuin. Cuinlumalan
luetta lujan/ Se woitta caiken surun.

!. Sm Joseph/ Job ja Dawid
myös, Kyll todex lsynnet owat/lotcolit murhes/ tuscas/ tyss/ Ia kärseit
waiwatcowat: Waan M ajall juur
«utuall/ Heit auttiHErraratki/ Cuin
humalan luotta lujan/ Ei caada ma-wa caicki.

O) 5. Ei

Antichnstuxest.



3!3 lumala« armollsest
3. Ei woi mailm' eikSätäinUPois Jumalasi mua wetä/ MtwwaanHErran hywän pääll/Haw,'mons ain mull näyttä/Ei coscanGmuld apu kietl/Sijs kiitänjan. Cuin Jumalan luotta lujan/K,

awun saapi pian.
4- Waick »Vihamiehen cawck,!

Pilcka jasano walhell/lohyljäisW
nun Jumala; En cuiteng tuosta te/tel/Kyll Jumala woi warjella/Hin
.turwawriemun ombi/MälumalW
luotan lujan/Hän corgotta mun woipi,

5. Ehklumalnäky toisinans/Mun!hyljännexi curjan/Mailm' on
wihosans/ Catzannsn anda nurjan;
Nijn tiedän sen ettauttahän/luuwjallautualla/ Cuin Jumalaan luotto
lujan/ Ei waiwa tustan alla.,

6. Ntjn ole sielun iloisas/ Äl am
sinuas pettä; Ei Mailma/ Spndi/SV
tanas / Woi wahingott sull telK
Sill lEsus Christ ne totisesi, On
maahan caicki caanut/ Cuin lum
laan luotta lujaan/Hän ain on anm
saanut.

7. Ei HErra hywä hyljänne/ sil
waiwois anna waipu/Cuin toiwms
häneen heittänne/Iatahtons alle tai»
pu;Cus'on uscallus jarackaus/Stzn
llox muHe muuttu/ Cuin Jumalaan
luotta lujaan/ Ei häneld hywä puutu.

siSe oikein ombiwaiwainen/Cuin
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Ä päälle luotta/Ia MHHEr-
M chWn, Hän häplän pWenS
2?Sill Jumala/on auttaza/lE--23 i muu kengän/ Cuin usco tam,

z?Lumsain/laturwasasu/Amen,
244.l, NUmalan pM panen turmana

la/
' HHän minun cuorman/ Huoleta

cht tahto/ ja taita. Murhes/ surus händ
°t>l Muudan/ Poicans turwall/Hän
in minull ilon jariemun saatta/ Jos a-

wun cans wijpy / Edes aina ktjM
,i, UM/ rucouxill / itcull / huocaurM/n»! Cumming mua autta/ etten lalta.
>zf l. Minun surun heitän HERran
,-! M/Ain eläistn Ml/Hänmurhen!.l minust piti tienne. Hän tarpet arwa/
«l Surun näke/kyll andakäke/Tarpet/
l lupauxisans luja liene.Hän armostm-os wa/ jocapäiwä/ Meit runsast ruom/

Caick tarpet suopt / Wuos w«odeld
rawiten edes wiene.

;. Ei näkyn näljäs cusan käywän,
kerjäwän/Sen hurscan sikiät

,i cyscan ollen. Jumal omillens ain e-
> des catzo/Heit rawit tahto/ Cuin ai-
> na hänen turwins tul?. Eläimet/ lin-
» nut/ «ick luodut muut / Hän ruocki
,l näit/Wiel enä meit/Hänell jacama-
,« tmd hymyt on kyllä.

4. Kijtän Jumalat minun HM- '
»rc>n/ Monin kerran/ Ett murhen must
> tähän ast on pitän. ElHistn on minun

O 4 hy- !
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3l« rvar,e!.
hywin rawin/Tarpet aintarin?U,tekewiel/En enäpyydä
malattomax juur/ VNckaun suruSaatta/jaylpiäx/Cadottaiiär/Cyidäisest racasietan sitä.

5. Cuin cuoleman cautt pois M..,Md/ Rickaus pois jää/ EiksA,/
Eik muunas sijt apu liene. Micuing suur ricas jocuolis/ Cuiteiwcuolis/Yx tie tääld caicki ulos wmlEsu sanas saarnall/ Sielun MEliaicanan ruoki minua/ ain! Mdjkis jacuolemas turwa olle.

245.
W.c.N. ,97.

i.AUn halduus racas Mni/Mannan aina itzeni / Mun,ic>W
ruumin/ tawaran / Ne ota HZUwasiahan.

2. Min sielun/ ruumin omas»
' ItzHErra armas tiedät tuon; Womas ota huomahas/ En joucko

man pelkä taas.
3. Sinun tyty mun sydämen/Sh

ilon/ lemm löytänen/Muu hädHja tujcasan/Sä olet aino auttajan.
4- Sen uscon/ ja suld pydän wi^

' Etts heicouttan tuket tM/Sunlaf<sts tykon asu ain! Nijn ilon Taimi
ftawutan.v. Llhan ia Hengenrijdast.

I.MVt tHn tulcat Christityt ja cu«i<



s««Mrffdsst. )li

Hengi ja Liha rntelewät/
Mmas tääll rqdas ain Mwät.

i. Liha sano: minäraidis jalo/Mi-
uullmmo mysshywä/Kpll calu tav-
m/ Pyörin/en iloani pane paljon.

;. Hengi sano: Caste cuing anoi?
OP synnist luopua pois wannoit;
lumalallen lupauxen sen annoit.

4.Liha wastais: en cuulla sinua sais/
Eng hecumat/ hercullist heittä pois/
Eiktanhck/ pitoja myös, olla paitz.

5. Hengi sano:ricas mies jalo/Hän
hecumas eli tääll ylön paljon/ Hel>
wettm pijnattawax päädyi pahoin.

6. Lausui liha: luttujas wihan/
Caick Mailmat racastawat ainnani
TäHll tawarat cocowat caiken ijan.

7. Ei raha auta/ huoca Hengi raue-
ta: Cosca cuolema cck meit ja loucka/
Ruumis rucka ruax mätäne touckam.

z. Sielu surema/ sitt pijnau tule-
wa/SHen ast cuinruumis on noust«wa/Znnä itcus ijäises sitt kituwat.

y. Ruumis rijtele/ pelwost puhele:
Mwa sinä nuriset ja nuhtelet/ Ahaina surullisi juttelet.

.«». Etten saa elä/ mieldj myöden
mm/ Minuld mailmas hecuman pois
l»Mt, Cuing sopi elä ajalliststen tiedä.

.1 1. Hengi saiw: coht catumus tch-wo, Christuxenkuolemaan turwatcos,
Mailman myös häily meuo hyljätkäs.

11, HOyanMwos/ kW ain'e-
' P 3 los/



Lihsn ia Hettgen rsidast.
los/Olkias uscos myös pysyneös/Wn

> eauhian cadotuxen cartaneos.
i;. Nuori ehdinwiel/paraiiosttchdä tääll/ Cuin elämään suutun nmHall tjäll/Rupe mailma puuttuman

minuld myös piald.
14. Mings maxon tuot/ Me cuinsinun on luon? Etts pahemman pw

len ikäs hänell suot/ Sitt sekinmätoin jos sen saat.
l 5. Catumus tehty kelpa/cuin sechti/loco tapahtuis se,cuoleman HM

, Cosc ruumist Hengi riutupi retkell.
16. Hengi soimais: Ei ole oM

l woimas/ Cosc tahdom itzparanch
tehdä toimes / losei Jumal laina j>><
hen meill Armons.

17. Cosc hän cutzu/ silloin händ e-
tzi/ Aica paras on parannost slllck
anda /Cosc Arnlons Jumal sW

meillanda.
l 8. Cuollon ajall/catumus kyllw

- mal/ Cuin kieli ei puhu woi sill sm
staqs/ Eik aju ajatella autuuttans.

»9. Cuollon jälken/ pandu on owi
. telken/Ei paranurenpaickä cusan cuu!>
f la/Nijn itcuun tzancaickiseen tullan.

Ruumis raucka wastaten hu°«' ca: Nyt sinä murhell minua murttlet/
s Surull minun sydämeni rundel^t.

i. O sinä Jumal/ corwas tänne
,! cumar/ Aut armollas minuai nuren/ P«js spnnist/tttenltulis m^
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Lihan rfidast. zl?
taiwast / catzo minua

waiwM / Perkelen pauloist ulos au-
ta/Hiinas ja cuolemascowan cautta. '

!)/ Aut Hengi Pyhä/ lohduttaja
HM/ Mailman turha menoo wält-
tämän/Hänen hätzy hecumatanshyl- ,
jämäni

, «
. .^

!4> Hengl pucka: sinä ruunns ruc- i
ka/Waiks cowin minua aina luckat/t i
Oikius minull/m puhu smull huckan.

!5> Hengi jaLiha/candawat wi- !
ha/ Harhall meit liha ängä exymän/ iHengi pitä lihan himot hillitzemän.

26.AutaIumal meit/wälttämält
harhoi teit! Aina pelwosas käyttämän ,
clom/ Nijn että tääld tulisim talwan
Iloon!
VI. Jumalan Armost/la sytt' !
/ . dein ander saamisest.

iMMgssHMaMsuMriste/Ai-
on minuntoiwon/Toi- <s

sta turwa entiedä niistän/ Täys tur- !
wa olet sinä waiwoin. Ei iM IH-,,
misiyhtän ollut' Eik ketän Vtailman l
paitz sinua tullut/ Cuin minua wai-i
wast woipWä/Huudan tygös tästä/HErra auta minua hädM!

2. Minun syndin ftngen suuret o- >!
wat/ Gydändän waiwa ja soima/'Ms om syndin ne haawatCowan cuolemas woimall. Sanos,l
>"l Isälles/ Etts maxoit welcan;,

O 6 . wttel^l^

'HMgssH



werelläs, Näin
paulasi/ Ia caikest waarast/nun Sanas luja lupa wahwasi.

3. Anna minull awarasi Aw/sias> Se oikia ChristillinenUsco/Glturwattu olisin awustas/ WasMwaiwoi ja tusta. Ann ensist racch!sinua/ Niin Lähimmäistän cuin »,«'
nuan/ Wtjmeistllän ole apunan,
Muunans myös ainijan/ Pirun wtos minust carcot pois ijan.

4. Cunnia olconlumalall ain°LIsälle meidän luojaaChristurellcmiPojall/LunastajallemHW
rall. Gill pyhäll Hengell olcon mMCuin apun tulcon cakjes työs/ Gttaidan tulla kelwollisep Täsä ajallie
sest/ja wtjmein jjancaickistst:

248.
'

,: MA sinua kijtän Ilimaw W
lohdutit nyt minua/ Sunft-

! «allas/<ltt sydämmen/Am löytälft
wonsuloijen.

:,. Sunhengts mun nyt iloitta/Jo
' mielen raucan rauhoitta / Sun ar<
i mosias mun wacuutta/Waicktein

paljon pahuutta.
!' ;. TD Armosi autuas iloitzen/
Cans nöyräsi sinua ikijttänen/ stt

woima wahwista/ Mun
heicouttan wahwafia.

4. Sm G mmuWM
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3, Min Pyhäin polgulle/Cans haMe
li, mun elämän/En paholtais sittretäkän.

f. Mun uscon aina wchwista/Ia
°/ eackaull mua caunista/ Ann cadun al-
us na syndiän/Ia walmis olen lähtemän.

6. Pois hajot juonet cawalan/ Mua
0 l M eloon autuaan/ Suo suotuis lop-
i<. pu minulle/ Ett kelpa sielun sinulle'.
, > 7. Ett sanon taiwan corkiull/ Sitt
,f fijtoren ain riemu suull/ Mnn Isäll/

Hengelle. Cuule mitä Lapses
/ anele. 249.,

!
.

W. c. N. ??5.
,! i.ULä sielun sure surkiast/ Cuin pois

1 olisit / Pidä kijnni sanast
! cockiasi/ Risti rauke tyhjäx sitt/ Jossä olet jyndinen/ Mn on Jumal ar-

moinen; Waick synd ansaitz cadotu-
M/Jumal Woitt lunastuxen.

». Siliä olet synnill ilkiäll/ Saa- ,s siutett/cuin muutkin caick/ longa A-
l dam langemuxell/ Tuimall tuotti päät-

ien eatk/ Waan josHErran turwat
taas/ Cadut/cartat pahuuttas/ Nijn >

hän cteins anda tulla/ Costa huudat j
suckall suussa.

;. lumalall on"sydän racas/ !
Piudest palawa/ Nijncuin lastaus I- .sa armas/Haluisist ain halawa/Su- .re suuresi edestäm / Murhetti myös jhadästäm/ Cowin cuvllost cauhistupi/
Elostilollihastupi.

4. Ntzn tott min mä HErra elän,
En f



z:6 JumalanArmost/
En sois synms"cuolewan'/loiM >r
waan ett käändyis jällen/Löydäis eill.i -!
autuan.lloitze caNs sydämmm/Cchs
sielun erywän/Löytä/cuinmunpuM l
käändy/Wäärydesiä pojes wäändy l"

5. Lammastans ei Paimen pam!"
Haje tääll nijn haluisest/Cuin stM<ra hywä racas /PitH surun sieluW'Jos sen oikein tundisit / Rackaudesilraukeisit/Itcuun/ett nijn ikäwch/l '

Iso/ jano ja himoitze.
6. HErra hurscait Huonejansa/N' '

casiapi rackahast / Et sois että pum
ansa/Käsitäisheilcawalast:Cuitenzcosta pirulda/ Sielu parca eron sM

~ Itzens pahudest paranda/ Taiwan
seurall ilon anda.

7. Engeleill ett HERrall hywill/
Haiwan joucoll caikell wiel / Ms
riemu sytty ylhäll/ Cdsca pala pchalb
tield/locu sielu syndinen.RiendNm
sijs käändymän/ Nijn hän wicam un-
hottapi/ Mereen sywaän upottapi.

8. Ei nijn corkiaä meri.nouse/Ok
ntjn sywä sywyttä/ Ei nqn wirta kij>
rust juoxe/ Että HERran hywyO
Näihin taittais werratta/ long ain
armons osotta/los on syndi angarw
wan/ Cuiteng' woitta armo taiwan.

9. Rohwaise sijs sinuas sielun/ Cuin
tääll cannat murhetta/Anna rauwetrascan surun/ Ei se suita surettipä wielH werratta/ EM mahdetnM



S"un syndeissyngeys suun,
3rran Armon cansia murl.

1° Waicka Mailma luotu ratkl,

W tuhatt suuremnm /Ia nnn hä-
M syndins caickt/ Löydyls päälläs
macawar; Eipä sitteng'usco se/HEr-
ran armot puuttune/ Hänen rackau-
dens alat/ Mncuin lieck hehcu/pala.

n Anna Jumalain 01l awot/Ar-
mos owi minulla! Ettän tunnen tu-
stis/waiwois/Rauhas rackaan ilolla/
3!acast Isä minua / Ann racastan si- ,
nua! Hywäll Hengelläs mua hallitz/
Misyndiminuswallitz.
vii. ChrtstuxenAnsiost/Racka«

udest jaarmollisesi läsnolemisesi.
2,50,

l.Mlssu pijnas cautta/Ia wiat-
cuolemas/ Ann andex

syndinjaauta/Täsi elosja tuonelas.
!. Tule tsn ibmis parca/ Cadu

sunsyndiäs/ Am Pois tykön carca/
Man paranna itziäs.

?.Syndiä olen tehnyt aina / V-
sein sinun wchoittan/se minua ras-
tasi paina/ Sitä itken ja walitan.

4.Ajatte! pina jakipu/ Ahdisiust/
tusca/waiwa/ Ntzden cuin Helwe-
tis kitu/«Piru alat waiwa.

S.MW on minun hywä/ O lE-
sucuolemastas? Jos Helwettijn wa«
MHwään/ Minun synneisän coh-
dastans. 6. G»



zil 'rhrisinxen Ansiost/
6.Ei ole minun'syytä, EttM Inen dusmitan/ Cuin synnis eIHtä/Gk cadu/ waick neuwotan. f
?. Syndiän en minä sala/

walitan waikiast; Ne saatit minunwihas ala / Cuin rangaise HMsi
8. Ranzaistus cuin kärsit M/

On huokia/ waan sitä muist: Cuin,
HERRA-spnnin päälle/ WWIhirmuisest.

9- David/ Pietar jaMaria/ Mond i
muut esimercn on meill/ Cuin caduili i
sait armon pian: O lEsil aut mim l
jacuull!
i°.Waickas syndiä olettäälM<h<

nytkyllä usiast: Minä mmahdan sinunpäälles / Minun armon luota lujasi.
11. En tiedä muuta tietä/ M

minun waiwastan: Waan tahdontpgös rietä/ O lEsu »vapahtajan.
l!. Ett taids muutoin sano/ Waan

ettän olen laupias: Caikill cuin ar,
wo ano/ Lepyn/ olen armias.

i?. Tott uscon makia lEsu/ st<
z täs olet Laupias: Auta syndist jeca

tiesä/Täll toiwoll tulen tyaös.
14. Uscosa lujan pysy/ Nijns tai«

dat wälttä waiwan/Ia Sanani p^
' «än kysy/ Se awa etes Taiwan.

15. Hallitze minua aina/ O Isft
. Frmollas wiell/ Ia Pyhä Henßolaina/ Cuin johdatta oikiall Eiell.

'

ls.EntaidaMkiM/SuaW
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Si lohdutan; Ia estän haryald
Mä/ KeM cuolemat wirwotan.

,7. Anna minun Pyhäis can§a/
Taiwan ilo peri/ Ann wälttä Pirun
ach/Aäminusteri.iz.Wn totta cuin mmäelän/ I-
sän jaPyhän Hengen cans/ Nijn tot-
ta saat ilsperi/Taiwan waldacunnas.

ly.Nyt olen minä woiton päällä/
Ole kqtetty lEsu Christ/ Cuin autat
syndisi Mldä/ Taiwan ilon wisiist/ A-
men. 251.

W. c. N. 134.Syndinen.
l.s)<H!ah! cungan curja «ulien! W
"cuing fyndi waiwapi! Sydändsuru caiwspi! Wettä wuotawat mun

silmän/Itken/ waikiast walitan/ Alat
murheld murretan.

IESUS.
!. Cust tai eurjan huuto cuulu? Cu- -

casuresurkiast? Walitta näin wai-
kiast? lost mull lijcku Sydän/ Sielu/
Pois! pois waikia walitus / Tatz on
ilo/ lohdutus.

Syndinen.
3.AH!ttt andaiSjocu täällä/Loh-dutuxen mielehen/Pelastais mun syw -

neisiän / Ah! cung itzen käännän wie» ,
la/ Syndin rauhan carcotta/ Mur- iHell rascall rasitta.

4> Mmä/minä lewon annan/Su- s
last



»? ChristuxenAnsiost,
last armosi suloisesi/ Sill cUH:dämest/Ia mun päällen pane turwEtzt minua uscolla/HartM sielunalulla. Syndinen.

5. Cullaisen ah! cuulen SaWWlrwotta st sieluni/ Huojenda wi'!cuormani / Ystäwän nyt löydän «>!
man/ Ystäwäni lEluxen/Cuin B,
«li tykonän.

IESUS.6. Syndi cuin on tullut candex/^
- sun rastas ricoxes/ Ajoi pois

koäs: Mutt nyt on se annett andy!
Mä lähestyn sinua/ Uscoll pidä mm:'Syndinen.

7. Ah! on usco heicko aiwan/Sw
tzewa se kyntilä: Armahd lumMwielä! Wahwist epäilystä wastanzEtten synnin, waiwalda/ Cuyllm j

f « cauhian caadeta.
.' lESUS.

.

8. Alä pelkH cuolemata/Eikä ustli
Heicous/Sinua mahda waiwat myii,
Mä sull tahdon suojan saatta/ M
aina lisätä/Ettft mahta enätä.

Syndinen.
9. Ah!! ah! lEsu armoi täynnä

Suur on mahdottumuden / Armi
. aiwan määrätöin / Suloinen sä M

> päänäns/Holhot/corjat mahdotoick
l Heicko/ huono/woimatoind.

.IESUS „^

10. Mmlmaan tulin minä tM
W



<5
D^utuast^man /Syndism
mhdottoman;W>hanheMpoM
kijimän/Tuon heill armon/autuuden/
MilM/lewon/laupiuden.

Syndinen.
,i. lEsu mieleen murhelliseen/ Ar-

. mos Md wuodata/ Neuwois/ tois
mua johdota: NijmbH synnin tuscast
pääsen/Lauhtu wiha Jumalan/Tun-
noll rauha tuotetaan.

lESUS.
i!. Muista ptjnaan/cuolloon/wai,

maan/Edestäs jongkärsein tääll/ Rip-
puisanißistinvääll/ Sill on täydel-
lisesi aiwan/ Welcas caicki maxettu/
Isän armo ansaittu..Syndinen.

>;.Män lEsu iloll sinua/ Loh-
dutuxes edestä/ Laulan hywäst miele-
stä/O sill' syndi waiwa minua. Ktj-
tä sielun Jumalat/Caick on hywln a-
siat.

ystäwän on paras/Jona
-o ei wertaa löydy wiel; Pidäisto

mun joscuswaaras/ Händä hyljämä-
hän M/ Ei kengän pois minua wie-
ne/Minun racastajastan/ Ari mei-
dän tahton liene/ Täälljaijäisesti ain.

t.Hän edestän kärsei cuollon/Nyt
reng minua cadotta? Istn wiel ru-
coile tykön/Ia mun wanhurscautta:Kmg W tahto canda pWen/ Sen
luin hän on walinnut? Hucutta keng

taita



Ma Hänen/Jonaon juoiansöttäm.
.

?.Wacalsestsijssijhmluotan/E.
ei cuol' eck elocan/ Eroita
suxestan/ Ei Engelit/ Hädätkän/Wmikän luoduist muista/ Nykyisist Wtulewist/ Pois mua lumalastan sui.sta/rackahastalEsuxesi. '

25;.
~KEju sanallas sä sielun/ Mchojasen täytät halun/Anm Gmon autuden / Asu lEsu tykönHn.

2.Tosin minä sen kyll tunnen/O.
ten ole mahdollinen/ Cuiteng si!iul>«
turwannen/ Asu lEsu tykönän.

3.01e oanffan ettei satan/ Mm
heicko pettä saata/ Sinuun toimlijttänen/Asuetc.

4.Puolestan pois poista pirut/Hi<
wettijn tee hällektzrut/ Smuhunck
luottanen/Asu etc.

5. Syndinenehk rauka olen/Tch
tos wastan usein teen/ En sust lum
sentähden/ Asu etc.

6. Wchingot ei minullcucan/T«<
mä saan pery Taiwaan/ Sinm
toiwan kijnnitän/Asu etc.

7. Pysy läsnä lEsu racas/ P<huus mjnusi carcot cauwas/ Sinusmä ain rippunen/ Asu etc.
8. Cosc onlEsus minua lWlitze mun Hengellänsä/Nhnbänckmull

sanonen/Asu etc. -

9.Nqn myssautuOtääldä culM



. '

3 , MMK waikiast mahdan/ Da-
'»«"wid Cuningan cans. Sen to-

f sin tietä taidan/ Minull Jumalon mi-
hoisans/ Sen suottan »voitin/Minun

i,l suurten syndein tähden/Joit sala tein
, ja nähden/ Händ uttast wihoitin.

!. OlumalitzenGlnnustan/Syn-
. distxwmwaisex/Sill tunen minä mi-

nusan/ Ei mitan muut olewar/ Cuin
joca tchold/ Täys lihan häijy himo/
Cuin mailman perän kimmo/Ia mi-
nun pcttä pahoin.

?. Ah armahda päällen HERra/
Minun Jumalan jaLuojan. Syndi !
minun vettä monin ker:an/On pchut«
tans puM. O minun turwan/War-
jel pirun pauloist aina/Armos minull
Jumal laina/ Tähän armon aican.

4- Mä ann minun pois heittä/ Z)nn
minun pahuden cans/Sinun SanaS 1
cuin syndiä laitta/Wäkewälwoimal-
lans: OHErra Jumal/ Ann minun 1
wahwan sinus pysy/Ettei kengän mi-
nua sysi/ Pois sinun sijpeis ald.

,5. O kircas lEsu Christe/Minun '.!

toiwon tuki turwan/ Sinä Jumalan Zitze/ Pois otat synnin cuor- h fman: Apuni tulwos! Sinä taidat se:lyllä tiedän/Minua ijäisen iloon wie-ZMltcun alhost «M 6.O^z



3Z4 <ratumu«'N?irr«t.
6. O hurscas Hengi MzTSWja woit woimallas/ Anda tuta totuithywä/ Cuin Christus Sanallans/l>l

opettan/ Händ tundeman opeta e.kein/ Cung panen turwan caiken/Su,z
Mnsinuldhallitan!

Jumal kenen edes »valitan,
Sitä tusca ja murhet cuin G

ritan/ Suurten sondein tähden/ Cuin
nuorna tuli tehdyr/Joisi toiwon w
tengin pestypChristuxen pyhäll wmll.

!. Tuonen minä annetun panw
Lykättin myös mailman fangix/ NP'
cuin lammas luoton/ EiyMnw
nua autta taida/losei H«rrahenM
ann saada/ long hän minullsuocon,

;. Terwen en tainnu tietä taß
Cuing mailma minua peräns M

surull olen saarttu/ Cuin
ala werckon ja nuottan/lostluw

!an Sana awun tuotta/ Se sydw
f melleni turwan saatta.

4. Walwon minä eli lepän/ Chn<smren cannan eteen/ Minun ftndins suuret/ O HERra auta minua! O,
ten minä seuraispirua/ Cuin minua

: pyytä murheen.
5. Sill rucoilen HERra ChristtiTygsn sinä sinuas pistä/WimeG

. lä hetkell! Ann minun silloin olla M
l sodas/ Ettei wihamies mua cohtais/

! i Eik sais pchall reM.



! minä annan/Haldus
ja huomZs'cannan/ Sielun/ Ruu-
min nöyräsi. Sinun pyhän Poicas
cautta/ Minua Taiwan ilon auta/ Pi-
dä mnHurhe köyW !/^^^
i.llNAiwainen walltan waikiast/
"-Ett olen syndmen suur/ Wai-

woilltzHytet yliaica/ Jo joutumall
mu'Nn Hen juur/ En itz'en woi syn-
mst psis pitä/Jos ei Jumal armol-
lans auta/ Suo Jumal wiel wähä
mull ikää/Paratpyydän apus cautta.

2.EhkmMo on ain minullcowa/Mo-
ntt murhetH tuscat tuimat/ Caikild

'

curild kiujhuxet owat/ Vtinun päät-
ien juurpuuttumat/ Cuiteng en epäel
smtähden/ Sinä Jumal olet tustisturwa/Tygös tustis turwata tahdon/Oleps apu waiwois wahwa.

?. Minua pelwosas pyhäs pidä/
Käännä cmck parhaxem/ Olem»ou-
dot culcu wierat/ Anna armos jota
tarwitzem/ Esi etten ripuis catowas
cunnias/ Muus mailmän menos tur-
bas / Cust suutun sinun Sanois ja
fdaarnois/ lost Jumal minua war-Mwahwast.

En apu löydä Mrten luguist/Kiyolst/ konsteist caikist/ Wasian wai-wmKM surui/ Paitz sinua lESUMist/ paras läkär Aitzet/ Se- '
« sielun/ ett ruumin rupet/Meit i-

A '

335cst«mns°rvil.»!et.



336 . <r<ltumus-wirret.
tze loit/ lunastit callisi/Mun elönÄ,
litz/holho/hallitz. .

""

5. Huudan tygos Isä Jumal/W
ca/ Pyhä Hengi paras/ Minua
last peicold rumald/Wahingost
jel waaras / Ettän pääsisin pois po,
hoist/ MailMan ja pirun pauloista
Ohrisie mua autuuten auta/ PM
pijnas woiman ,^,

"?.<MIhminen synis syndinen ma^!
Oli änen yhden ylhHldlicmi,

la saanut/ Cuin kW nosta
duttamast laanut/ Walaist waM
Cuin Cointähti amull.

t. Hän sanoi: cuca on cuin mm
herättä ylös? Se wastais: olenGM
naja lähetett tygss/ Nous ylös synch
rucoile Jumalatpyynnss/Käänny M
coht/weisae' aamuWirttä pyydos,

;. Hän sanoi: jydän st surumni
woi laula/ Cosc waiwa händ cmv
man cuorma japaula/Sitäsuurt sw
kiut/ walittanet owat caick cauwM
Itz HERra Christus/ cuinßaam
tut parhain arwa.

. 4> Se wastais: ennen cuin syndinen
tahto käändy/ Ennättä hm
armollans ett wäändy/ Autuas sielu'
zoll Jumal suo sanans äändä/ Paßsex armons paistell walaist händi.

5. Noch chndinen/ täst tuns itzeni
lewon saawml/NHki waffiMaiM

PM



MW Maiseman/ Suusi/ sydä-
mcst tais kyttä HERra M haawall,
Amnell nöoräll rumeten tällä tawall.

6. Armias Jumal / anna armos
Auring paista/ Sen walkiull minua
suo synnistä walaista/ Sydändän lob-
dut/sielustan pimeys poista/Tänäpän
minun ann ystäwytes nosta.

7, Se armon Auring/ Christus tu-
li tygim tänne/ Äitisi Neitzest/ min en-
nusta oli ennen/ Meit wapahtaman
ald cadotuxenmallan / Canssans saat<«
taman Jumalan lapsix jällen.

z. Minun sydämen kyttä Jumalat
mahta/ Cuin ei sallin cauwan minua
synneisän maata/ Mielesiän oli sydä-
meni cahleis ahtais/ SWn asti cuin-
taisin synnistä laata. "

y. Cosc sondi itzens tahto sisäll sie-luni angät / Nijn mapalMat Ehri-stust aurhuudan sangen/Ettei annais
Wjn sywäld minua länget/ Eik mais
m sitä helwetijn pijna cangiat.

258.
'. ftENralEsu ainoa auttajan/ Ia/armon lähde aino/ Catzos surmst
Mluttan/ Ia Armos minull laina!»ynnit suuret minua
'matundoon caiwawat/ Tchtoin hel-min paina.

ander jyndin cauhiat/OM pijms tähden/ lotcas maxoit'Zwk«st/Min pääll caickein näh-
P dm:
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den: Tule siis minull turwäch?!minua synnist puhtaxi/ Armollas«xen lähde!
z. Ah cssca muistu nnelehen/Cuinbn minull syndiä monda; NijnlM

cuorma sydämeen/Rascambi cuinW
, nn sanda: long alla waikiasi Wpmsin/losei sinun Sanasolisi/Cui!awun minull anda.

4. Se sama Sana suloinm/Taii
turwan minull tuotta: Etts
let armollinen/ Cuin pijnas ansmluotta/Ia pahatecons catuwat/SPdiäns myös surkiast suremat; Warmon tuotat totta.

5. Ettän sijs minun Synmisck,
Joit paljon on ja julmi/ Cuin cachsst calwa sydändän/ Ia oma tuM
sulmi/ Pääjlsin wielä wapan/ Ia «l
res woimall puhtari/CumDamdi!
Manasse.

6.Nftn tulen mielell Haikiall/Ia«
tees maahan langen: Itken myös Ä

! nell waikiall/Rucoillen nöyräsi sm
gcn.- Ann andex lESU minullei
Caicki minun rumat ricoren/loill kl
hoitm sinun wihaan.

7. Huojenna HErra minullen/Ä
rastas cuorma ja tacka; Pääsi sonm

i ikest irrallen / long alla maasa m
tan: lstt sitte sinua cuulisin/ Pck

, des palwell mchdaisin/ Cuin ID
lapsi rackain.

L.Sul



»"sMoPyhä Henges turwaxi/ All
«GM joca hetkeN / Werelläs wirut
tpMi; Wijmeisell hengen reckell/

Ä W pyhäis jouckoon minua tääld/
nz Men cautt sielun wqmeiseld/ Taiwa-
A sttn tallell kätke.
uii l.y/H HErra Christ/ Synnit wis-

"sist/ Sydändän cowin waiwa/
»il En löydä Ml/ Coco maan pääll/ MH*

»« tän cuin autta taidais.
>°» l.loschinwiel/SielltaickaMl,
!«« Ain Mailman ärijp saacka; En sit-h Mn/Lsod yhMn/ Armon ja tur-

, wanpaicka.
7 ;. Mielell.surkiall,
h" Armokerjämän lähden/ Wil)as uw

Htt/Armos osot/ an-
tähden!

4. Jos nijn liene / Ett synd wiene/
Minun ranqaisiuxes ala/ Mn curik

!s M/ Ia säästä siell/ Aut ett sunnisi jpois palan.
"" 5. lEsii taiwast/ Aut minua wm-w wast/Ia usco luja laina/Warjele-silt/

Ettei synnit/ Mua cadotuxen paina.
6. Teeseminull/Cuinkelpa sinu

- kohdutcoscmeistld/iiäcaickiseld/3'lla mua ylönana,
7,-Cuin lmduinen/ Cosc pitkäinc

I F>se ja picaist!
"> Mcoin sW/ Itzens.käckepi rauhan.
~ l.Mn yn minun/Turwan simm, j

. P2. HEr- !
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HERra lEsu haawä?wW7Uhätä tääN/ luur packopW/ A
turman löydän nijsä.

9. Waicka waipuis/ Sielu/mmis/ Cuiteng sen witzist tiedän: Ei
autuallisen/ ijancaickisen/ Ilon Gnäs löydän.

10. Caickein autuus/ Colminaisul,-
Isä/ Poica/ Hengi Pyhä/ Cuul n
couxen/ Ann anomuren/ Sitä niyljl
pyydän/ Amen.

260. ,

i. <>ERra Caswos käännä puolm<rEtt fyndiäm tuta tainem. Sstms sijnnet syndynet olem/ Synnisst
elänet aina. Oikian oppis ylsncatzi
im/ Kiittämättömät lahjois wasni,
Cans cangiat Wyilles olim.

!. määrät m
lat/ Riita/ tora/wiha/
tos/ wäärys /wäkiwalda/ Toinen t«
fians mustan ain on/Ahneus/ylpey
coirus/ coreus/ Pramius/ juopum
hecuma/ huorus / Pilcat/ pshat!
wat- meis omat.

;. Sentähdenwitzaatmeitlm
Näljäll/ wllill cowall ajall/ Sodi
julmall/taudill tuimall/ Eläindenl
toll cauhiall/ Linduin/calain poisc
tomall / Tarwettm caickein puut!
mall, Caikell waiwall ja tuscall.

4. Syyst olem oikein ansainet/M
ftngen juuret wmwat: Oikeins 3
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Helt rangaiset/ Synlst MMlaa-
«caida. Cuitengin cadum caikell nm-.
Icll/ Sydämen kiwull caikell wäell,
OWn meit auta/O Jumal!

s.sttäs oletlsäm/ turwis tulem/
Wicas Chrisiuxen tähden/Catzo hä-,
ncn pWns puolen/ Alä rangais an-
siom jalken/ Cuule cummingin rucou-
.MAnn andex Isä ricoxem/Poicas
pyhän pijnan tähden.

6.ltze wannot/ettes tahdo/ Syn-
disen cadotusta / Mutt ett Wnnnis/
elä mahdais/ AHHErra walos mui-
sta / Cuin Poicas turwill tygös tu-
le/Armos ala otta ollen/ Lujasi lu-
wan,mt olet.

7. Sydän suruinen sinull uhri 011/
Huocaus/rucous nöyiä/Huutom/huo-
cauxem tygös tulcon/Alä hyllä CansaskW/Käännä witzas/huojmhätäm/ ,
Mhennwaiwam/armahd päällem/
Apum ehdi Christuxen tähden!

8. Ainaps aucit omias enneng/Pää-
siit hädäst wäkewäll kädell/Omas o-
lcm/ lapses lienem / Ostetut PoicasWcrell. Me tahdom tapam parata/
Ilkiät elämätäm ojeta. Cuins autat/
B!mua kijtäm.

261.
1.1 Esusta tahdonkyttä/ Cuin minun

5 lyndin cannoi/ Uscoll minuun hä«nen ltjttä/ Cuin Casiesa Oannvin/Hä-m Nimens tahdon canda/Haman ,
P 3
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cuoleman ast/ Se murhes lewöisä«,!
da/ Päästä myös minua hädäst.

2. lEsu min mieles ricoin/.Aill,
! puheill/ Eatuxill/ Minua WtteUz

wirutit wihdoin / Holho minua senturwill. Rucoilen prjnas cautta/ G
'' tes olis minull wiyainen/

, pation pahutta/ Jota walitck wck
wainen.

z.Synnisä olen sijnnyt / Synnis
äitin minun sai/Syndises elänck
kijnni/ Rippunut olen ain/ Ann M

i > dex/ N näit soima/ Sinun armohos
turwan / Sinull sijhsn on wom,
Auta ald,synnin Cuorman.

4> Nijn cauwan cuin minun mck
mas/Suot elä jck olla/Pyydänsi>
nuld ikän ilmas/ Ett syndin malM
cuolla/ Setapahtu pqnas cauua/Io
stn Pyhän Hengen/Cuin hänarmck
lans autta/ Udista chdändän.

5. O lEsu Cointähti/ Cuinp»
'l äs walaiset/Sinä surus apuni ehdil

Sydändan rohwaise/Sinun sms
cautta kirckan/ Minull lohdutus !w
na/ Suo etten tulis pilckan/ I!°

li itcust anna. ,

6.0 lEsu M oma/ Sinua >w
- räst rucoilen/ Ole tykonän alinoma/
Sitt hywäs turtpas olen/ Amia w

, mos minun saada/ Costan MdäW
l den/Etten Helwettin caadu/

Taiwan ilo nähdä. .



catumus-Xvirret. 343
26!.

elämän HERra/ Tule
"minull turwax! Tunnustan jo-

ca kerran/Syndiser minua curjax/
Mun syndiän en taida salat/ Cuin
«aljsn minua waiwa/ M/ Päiwät
pMmcaiwa/Murenda minua alat.

:.lEsu ann armos saanen/ Tääl-
lä wielelWn/ Etttygös käändyä
tainnen/ Ia parat itziän/ Pahutm
Mn ijän/ Paljo tehnen tiedän/ Häi-
jysiM/ jongtähden/ Sydämen on
kiß. , .

;.Ristiän minä myös cannan/Kyll
ylön mielisest/ Jong Jumal päällen
panne/ Sen tietä minull tarpeliser/
Cusa minä turman cuiteng/luurJu-
malan sanaan/ Sijn lohdutuxen löy-
dän/ Waiwoisan lqoiteng.

4.Usco minull luja laina/ Päällespuhdas lEsu/ Cautt cuolemas corja
minua aina/Etten ercanis sinust. Si-
nun janaas minä turman/ Cosc wij-
mein Md lähden: Ota Sieluni sil-loin tähdell/ Taiwan Iloon lujan.

26;.
'.ACHriste cunnian Cuningas/Ia

laupias/ Cuule sinua
moilen/Werelläs ostettu olen. Suu-
ret syndin kylläs tiennet/ Joita wa-sias tehnyt lienen/ Coht aitin coh-dusi tulduan/ Ah armahda päälle»
Jumala!

P 4 2.A1)
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2, Ah armon'

Taiwast
vuatotta/Aläsyndistäcadota.Mtä hywä jos huckunen/ Minunnastuxesias liene? Paremb etten olisluotu/Enga tähän Mailman wtu
Pöydän tMn ottt armoin; Cuin it«kein catuisyndeiäns/ «tt muistan lckzien'wl'colans. Nnn Ryöwärinrism
Päällä/Cuin tygos cuollon kestM,sturwais ja tunnusi svndisex/Ccktelt Taiwan perillisex.

4-Muista walas päälleni
Zongas wahwast warnsit meillen:suo syl dist Huckuwan/WW
<atuwan jaelämän. Tunnustan siMdinen olen/Huocan/cadun/ tygos tu>
len/ Ia andex andawan toiwm
Mitä wastas ricoin waiwoin.

s.Cuningas caickiwaldias/Osu aina laupias/ Cuule minua wai-
waisia! Rucoilen sinua partasia/
Keng paitz sua minua cuule? Keng
opuunpaitz sinua tule?los ett cuule/
auta minua/ Ei muilda ole apua.

6.01c0n sinun Izsi, ktjtos/ A>w
zaijätplistss: Cuin caickcin päälle w
mahdat/ lotc tygös hartast huMwae. Se jama cunnia
«H Pyhäll Hengelle/ Yhdell

HERrall/ ijäW ainahallia
wall/Amen. >

264. W
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W. c.
i corkein lohdutus/Sn ar-
"mon/autuun lähde/ Ach cuule

waikia walitus/ Cuin sydämesi/suusi
lähte/ Suur on mun sielun ahdistus/
M lynnill on minus asumus/ Cuin
Mtä mun perät.

!. Cuin cuorma rastas rasitta/
M hän mun paina waiwacm; Cuin
murhamies myös cauhitta / Ntjn on
mull julmaaiwan. Hän omantundon-
haawoitta/ Ia cuin nuolda mond tu-
hatta / Suruista sydändän sullo. -

?. Täshädäs armahd minua/Rien'
auren armias wielä! Sä kärseit ki-
M kipua/Ia cuolit ristin päällä/Ett
minä wapaxpääsisin/Ia duomiou co-
wanwälttmsin/ long ansaitzit mun
Syndin.

4. Cosc ajattelen ahkerasi/Mun en-
Vist elämääni/ Nijn carwastele catke-
rast,Mun suruist sydändäni/Se tule
ratki rascahar/ Ia aiwan paljon pai-
nawax/Poispoista luistan rauhan.

5. Mutt sinun Sanas eläws/ Sewirwotta mun jällen/Iasynnin cuol-
lost herättä/ Mun hengen elooP uu-
teen/ Sill se armostas wacuutta/ Iasielunsurkian lohdutta/Cuin tule/lE-su/tygös.

6. Sill astun edes waiwamen/'Nyt
Mlell suruisell sangen/Häpiän javil.

P 5 c
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can alainen?°Cans pelwöst

.'tz l.angw,Ka jos sen tehdä taWsK
wuota andaisin, Ky>M

! leit werisitä.
?. Waan ch! ei itcun synnisck,

l Gk weren woi minua pestä/ Sunw
res/ lEsu edestän/ Cuin »vuosi,tain
woi tehdä; Se lausu hywää laupich

. Eik huuda costo angarast/ Cuin hw
> scan Abelin weri.

8. Nijn anna andexlumalanlAnn
andex lEsu racas! Ett olen sinun w
hoittan, Sun Wvs heittän tacan,
Wailmat seurann häjyä, Ia oma tch
ton ilkiä/Sun ristis rijwannut riettast,

9.,losDawid tawoitt armon suld/
Jos Manassesta säästit, Jos
tarincuin wäärällsuull/SunW
jynnistpäästit, JosRyöwär cuin me!
Ristin pääll/Suun turwais/ sai suld

! armon Mll/Ntjn toiwon myös sen
>/, stlawan.

. to.Waanwchwist uscon amoch
> Etts edestän kärsin olet/ Nijn lemn
' maistan makiast. Ia tiedän etts lM

ton cuulet. Sun henges mun lohdut
' tacoon/ Wtzmeises sodas auttacom

Cosc cowin cuolema coke.
265.~<TMn edejcls walitanChriste/MunA surkeuttan/ loca mun sy<

l dändän pistä/ pistä/ Tue mun lM
"oultan.
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meno on turha/Ia
monen pettäwä/ Cuin tuotta myös mi-
null murhen:/: Sys olen sen jättämä.

Nyt tahdon ylon anda Mailman/
juondens cans/ Ia Christuxen eteen
canda:/:'Mun puutoxen aicanans.

4. Mitä mull Jumal suopi/ SHen
minä tydyn tääll : Jos ristin maljan
myös tuopi:/: Nifn luotan Lunasta-
janM.

5. Auta Pyhä Hengi Jumal/ Tä-
sä ties matcamiest/ EttEwanZeliumin
Mimall:/: Waellaisin uscon tiet.

6. O corkia Colminaisuus/ Sun
Mes luottanen/ Waick pahuus le-
wiäld paisu:/: Ann armos löytänen.

7. Jos Mailman menoja tutkin/
Nyn tunnusta tiedän sen/ Ett kään-
dywät monin mutkiin:/: Ia saatta-
wat ahdistuxen.z.Täällhäpiän cunianwälill/Täy-
tymun oleskella; Waan joskäynChri-
stuxen jälill:/: Hän pitä mun tallella.

9. Wanhu:scaus jarauha/TulewatIssuxeld/Waick cuinga mailma pau-
ha:/: Cuitengin saan lewon häneld.

I°. Hän on mull autuuden sarwi,
Mun.kilpen/ callion: Cosc minull on.suuri tarwe:/: Nqn hänes on apuu
tarjon. 266.

l>9<H! olleng mä outo mno Maan
.

Mlä?Likwaiwoiswertaa mi-
P 6 null
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null löydy täällä sscan muld muuttune? Eik suru Msillen puuttune?

2. Ain aamuilla cosc nouse Aurmarmas/Nijn lijax lisändy mun murhmcarwas: Ehtoll cosc ehtiwät muut le<wolle/Nqn murhe majall tule minulle.
3. NäinwaikiastmuaHErranOj

ha waiwaa/ Canskätens painopa
na alas aiwan / En lepo saa täst tu-
scast ahtahast / Ain nuolens sieluun >
ambu angarast.

4. Mun sydämen cans tundon w
miox piesty/ On paljosi pahudest cuin
muldon tehty: Jumalan julmuusck
on edesän / Cuj' culjen /pyörin/pw
ken/pakenen.

5. Mix julmasi näin wihasiut w
null Jumal? Mix waiwat waiwch
minua tulell tuimall? Muistelettos
wiel wicoi nuoruden? Cosc eryin pe<
räs mailman pahuden.

6. Ah mik' ilo! ei ilox mainittapa/
Cuin päällem caiken tuscan/ waiwan
saatta / Cuin pian muuttu mustaan
murheseen/Ia wijmeinwiepi cuollm
Wseen.

7. loslumal näin ain tahdot M
gar olla/Mun syndinpääll/ en taida
vikiull tulla: Waan ehkän tiedän rick
tast rickoneen/Nijn uscon wiel etts n
!et armoinen.

8. Näimbs tahdot ett tain tuscan
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MM/Ain aicaan ast cuilsMens
muidaan tulen / Mä pargun / itken/
huudan Huikiast/Waan sydämes mun
F» canqiax.

, . -
y. Mä itken/ waan M teen työtä

turhan/ Mä äändelen/waan huudan
raucka huckan/ Sun wihas wuox st !
suljit armos mUld/ lost olen suurell
Mt surkeull.

,°.Mä yrinän istun/ ja wesi wua,
ta Caswoillen/ waan ei cucan apu
tuota; Sä kätket sinus ja et cuulde-
lc/losi surun suuri wiela suurene.

11. Mä siwullen jos sijwet metti-
stldä/Saisin/ packoisin paickaan toi- ~'

ften Mdä/ Waan cungan cuiteng
mljen curja mies/ Alun HErran pi-, s!wo pitä joca ties.

il. Nijn tahdon sljsEaickwaldian
wihaa canda/Waick murhenpääll ain
murhm minullanda: Mä nöyräll kär-
siwäistU halulla/ Cuuliaisest cannan
witzas Jumala.

i;. Paljon ricoin/ja pahutt tejin
paljon/ Cuiteng ain armo taiwasi oli
tarjon: Sun nimes ombi HErra Ze-baoth/ Sä hywä hywptt meillen ja-
Zat, tuot.

'4. Sijs rohwaisen ja iloon iM
annan/ Etts pojan pahan / erywän
myps Lamban / Cans peräät pennin-
gin pois oleman/Mun wapahdat ald
waiwan waikian.

»5. WKI
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!5. Wiel cruunat mun tälwDcunnia Cruunull/ Cans pujetat wG-hurscauden pugull/ Niin ihanaanwic110 -Talikin / .Mun Ylkän tygH

hain Mihin.
Vll. ChnstlllsestMmaji.

i. Phteisest.
Cullainen A.B.C.D.

267.
«.M Inoan Jumalan päälle ch

apuonjuuriw
ha: JumalanSana on woimalliWWaan Mailma sangen petollinen,

e. Beanit nyt elämät
täsinH itzes siwiäst/ Cunnias pidäcko
tallella/ Ia muista sitä myösracasW.

3. Ehristit tätä ain ajattele/ P
la sinä toista panettele/ Lukitze kiett
hambais taa/ luur hywän tawachnull opetan.

4- D uomita carta parambatas/
Älä ylöncatzo huonombatas/ Pahanlopun ain ylpeys/ Saanut on/Dnwos coreus.

5. Ei sinun pidä rickauttas/Mscaman rqstaas/tawarntas: Sillwkauslumalalda tule/ SM MD
tarwitzewille.

6. F ortuna usein meit pettele/Cw
nian itzes ain harjoittele/ Cosc culda
jarickaus jättämät/ Cunnm jasiwys tallell jäämät.

7. Ga^



! "VHalaterein Cansaa Apostoli/
! tecoon aina neuwoili: Chri-

stus puhui rickast miehesi/ Ia toisiald
kM Lazarurest.

8. Hywiä töitä am mmstele/Hy-
wä tehdä ain pyytele / Kijttämätom
on M wäärä / Laickia wastan il-
man määrä.

- H '
Z. I tzes harjota nuomdestas/ Työ-

hön ja oppijn juur woimastas/ Se
wanhaikääs caunisiele/Sinull hedel-
män chstäs tuottele.

~^i°.Mellwiecas onystäwä/Waan
sydämesi pahoi juonipitä/ Suullani
kyll suloisesi puhuttele/ Waan petosi/
myrcky ajattele.

li. Lange tygss myoMymsys/
Taick toisiald wastoinkäymisys / Ajä
sinä silloin huikendele/ Ia M myös
paljo pelkälle.

ii. Mielestäs wiha pois luowuta/
Toimen smuas totuta / Ei picaisus
menesty asioisa/ Joisi catu mies wil-
mein lopusa.

13. Neuwo ja oppi ota hywäxi/
Ge sinulle tule ktjtoxexi/ Siis opet-
tOs aina cunniyita/ Tyhmydest si-mas luowuta.

14.0 ikius ja wahwus edesäs
dä/coscas tutkit järjestäns/Sns cuul-.
dele tarckast caipausta / Molemmat
Met juur wisusta.

15. P ois erolta itzsstäs ylpeys,Sill
caicki

351christiliscstElZmZst.
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? 35» Christlllstfi Vl»ni«st.caiciihäwäisecoreus/ locäitzNlenda ft yletän/iVqs harjoita simas nöyryteen.
16 Qwing sinus käyttämänne

la plta/ (Vurullist wasta»v cuule sOMurhett älä hänelle lisäile/Nmrascast cuorma kewmdele.
17. Rsykiä itzestäs myös cuulcmOppican/wijsammax tulcon/ locaKtzestäns ylon paljon pitä / Caick Hzwäise ia naura sitä.
18. Seurasa pyydä olla hywiliiv

Alati cantzamyos siwiäin/WchWgollisij aina wälttele/ Cuin alati mui-
ta juonittele.

19. Toisen wahingost älä ilchj
Sill onni sinun canffaö leikitze/ A-
sinans sinä ylös nostttan/ Toisinani
juur alas lastetan.

!°. Usiast itzes älärqtaan/RickW
den tähden anna wihaan/ Cuin sD
nill ja wäärydell cootan/ Se smll
ja muvhell haastatan.

l. Woi mitä nyt wielä walitW
Coreist myös Ihmisistkirjoitan: SM
caltaiset aina ylön anna/ Ia suloistenseuran itzes wanno.

H erxes luotti woimanspM
Ei se howäx tullut hänelle/ Hän tu>
li omildans petetyx/ Lyötin wijmein

- heild cuoliax.
! 2z. P litzen caickia cappalita /

käja ratasta Jumalala/ Tee caick
niß
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,'DWmmäiselles/ loitas toiwot
myisitzelles. , ,Zacharmn Wtrsi welsatcaiw

m»ös ylhäld julisiacam/lo-
ca tehnyt on hywin totisesi/Ktjtos hä-
mlltjancaickiftsi. ,

!i. Msiwälllsydest jss Tyty.
mistst lumalas.

2,68.
i.Mltäs Jumal tahdot tapahtu

Sinun tahtos hywä on
W/Heill armos/ apus ofttat coht,
Cum uscosasyysywät lujan/Heit HH-däs aut/ Poicas pijnan cautt/Hei-dän tyköns älä pois culje/ He huutaa
wat/ tygös turwawat/ Etikäns heitHErra hyljä.

!. Sinä minun toiwon/ tuki tur-
wan/ Olet elon/ilon/ autuun. Ei
tin taida tapahtu turhan/Paitz tah-dotas/jong annan Haldun/Sinun Sa-ms sen todistane/ Ett lugusas owat
hiusmrwan/ Meitmartioitzet/ caicki
caitzet/ Wahwast aina tygös turman.

;. Mailmas olem culkiat wierat/Synnis ja surus aina.Cosc täyty wij-
mein pois erait/Ia silmän ktjnni pai-na. Sielun sinun suomas/ uscon huo-
was/Händä haldus silloin ota/Syn-
nin sota/cuoleman ota> Poista minusiiapois soita.

Rucoilen Jumal sinuld wielä/>eu!n wqmeiseld Piru minua kiusa/
Etten
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Etten sinua silloin poiskiellä/MD
pysyisin lujan sinusa.HEr:aminua köyhä/ Pois sen pahan Hengen paulasi/ Cuin minua etzi joca hehki/ Saadarens minua wauloins.

5. Itze minull olet luwannut/Ollatywnän joca Hetkell/Sckä
däs/ aintjan / Ett.wqnMsell hengen
retkell/ luur oikia tiet/ minua silloin
wie/Nijn ilon yäisen sangen / Lu»t«sen pääll/ en epäel/Sydämesi wGn<Amen, 269.kärsimä/ nöyrä ja siwiä/M

tchto seuraa/Cuinchkerasi am tääll teke tain/ Sitä ei pois
heitä HErra. Kärsimys/waiwas en
Manna Taiwast/ long Jumal on v
waroins kätken/ Tai hercu totta O
don tuotta/ Ia murta murhen caiw
Joca aica ja hetken.

2. Jos tule pääll jocu asia M
Cuin myötäns tuscan tuopi/Ettes tie<
dä/mitä sun tehdä/ Taick taidoll W
tell sopi/ Nijn pysy ain/toiwos wch
wan/ Ia seiso luzan alat / Cuin tM
la coetellaan Culda/ ei cuiteng palo»
Niin ei käy kärsimys ala.

;. Mailman waiwoi/ coetus se nm
Meit candaman totuutta todell/M
slwäisydes/ tytywäisydes/ Jumalan
Lasten oikiall mielell/ Ei paitz luw
lan apu cucan/ Sitä tehdä tainnetaick
tienne/ Coetus meidän kärstwäisiMJuu,
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tietä wtene / Cuin Kir-
liene.

270.
i.AEM hala/ Sydän, perän
H pala/ lEsu>t odotan. Surusi

ratki hiwun / Kärsin kipiän kiwun/
Händä caipaisan / lEsuinen minun
Oulhaisen/ En tahdo Mailmas nii-
tän/ Suhtes minän pitä.

l. Olen sijpeis turwas/Wapa cai-
kest surmasi/ Waicka ahdista/ Wi-
hollisen häijy/ Perkel kiucus wätjy/
Ms pelasta/ Embä tääll sijs pelkä
wiel/Waick syndi jaHelwett pauba/
lEsus lisä rauha.

?. Wanhan Drakin kita / Cauhia
cuolon rim/ Ei wc>i cauhista. Wa''c-
ka mailma Hcllkeis/Embä cuiteng pel-
käis/ lEjus wnhwism. Kyllä woi
se/cuin mun loi/Cuollon cuopast auc-
ta/lEsuspijnanscautta.

4. Mengän matcans calu/ Ei ol sii-hen halu/lEsus tawaran. Cauwas
cunnia cuhe/Itzes minuld sulje; lE-sus cunnian. Ei woi wiel/caick tuscatM/Pois hänest minua suista/ lE-sust tahdon muista.

5. Mailman turha tapa /

olla wapa/ Tahdon todella/ Ett stminua petä/ Etk saa syndin wetä/ Pa-Ml juonilla. Coreus/ ja prameus/
Hecuma ja muut synnit/ Jätät caic-
«tyyni.

6. Häijyt
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6.Hätjyt murhen henget/

pms mengät/ lEsus turwaxi/Mcuinkyll suitta/ Murhen minull muut,
ta / Caiken parhari. Tiedän kyll/ etilESUS mull/ Surut/tustat twEaicki hywäx laitta / Amen. «

271.
l.KEsus armon aitta/lEM hych

lEsus synnitä cuoli/Mdän syndim pois wuoli: lEsus ta»
saelä/lEsusmeitautta täällä.

2. lEsus minua auttacon/ TMcaick lainatcon! lEsus si)dämenG
con/lEsus rucouren cuulcon! Dsust sielun am kqttä/Hän murhen mi-
nust pitH.

3. lEsus minullHengen loi/Dsus elämän soi / lEsus minull mn
anda/lEM caick tarpet canda:Ksus wiell neuwon tietää Ia tahto V
rem rietä.

4. lEsus minun lunasti / JMminun pelasti/ lEsus Helwetijcch
lEsus cuolemast nosti/ lEsus M
tarpen näke/lEsus ain autta Kke.

;. lEsus uscon laina/ lEsus hoi-
ho aina/lEsus Pyhän Hengen a>A
Oum meiä caick lahjat canda; Is<sus nijll sielun täyttä / lEsus ms
Armons nävtA.

- 6. lEsusnM suojele/ Ia waarß
warjele/lEsus meilt rauhan tuoss
lEsus terweyden suopi: lESW



nahingot estä/ lEsuxen armotkestä.
7. lEsus meithallitze/,Oin/päiwiy

wartsoitze/lEsus eicoscan maca/IE-
Don aina waca/ lEsuxen Nimeen
tläm / lEsuxen Nimeen cuolem.

z. lEsu sinä minun/ ZEsu mmH
sinun/"lEsus minun caikes waiwas,
Mus Oällä Taiwas / lEsus ainsoca paicas/lEsus ain jocaaica..

y. lEsusLunastajan/ lEsus Wa«
pahtajan/lEsus aut nyt ja aina/Ia
autuas loppu laina! lEsus wymeisell
hetkell/Minua Taiwan iloon kätkel l

,°. lEsust ylisiäkäm/ Ia kilwan
kiittäkäm: O lEsu eunnian HErra/Sinull kijws monin kerroin/lEsuxenWsolconlAmen lEsus meit cuul-
con!
lii. Mailman menon Turhu»

dest ja Ylöncatzest.
27 l.i.W Ailmaö mainittawat menot/.!

Tuimat tawat/ilkiät elot/Edes-
tacaisin caickikäyne/ Cuin cukin
ta tainne.Mailmahywi pahoin polte,
Pahoin suomat cunniaan culke.

:. Taiwan Waldacunda ei eW/Jumalan Sana ylsncatzotan / Josjocusmwastan otta/ Sitt oma para-'
jtans odotta/ Ulco itzens caunistellen/,Ehk Jumal Sydänd tutkistele.

?. Cukin käyttä sisuns iälken/
tvttel eik Eikoikiut/' eik!

ketsn

357
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ketän häpe/MieldänsmysdenM§>
caickiteke/ Cukin catzo oma HM/echteist tarwet holhot pyydä.

3. Pramiut puoletoinda MM/Corjain tapain mallas käywät/ H».cumat ajaWetziwät/RtckautttyM
«Plwät. Lain myös lahja lannitze/N"stäwän että Mun taritze.

4- HywH toimi/ asia hyljätän/ tM<kunnia tapa syljetsn/ Totuuttei w°i
. kärsiä kengän/ Eikä myös oikiutt stw
< mengän/Cuca neuwon hywänaM

Pilcka/ nauro täyty sitt canda.
5- Mailman muodoll wijscisi lck

ta /Cuin purjens sinn tänn wäätä O
i ta/Mielikieliwä cunnian canda. To-
i den puhe wainon anda. locapM
nyt pahoin käy/ Ett caikis häijyt wlwatnäin näpit.

t 6. Ettei Jumalan tahto telK>Meildä cuin sen saam kyll,näl)dj/
ei myös tääll taida/ IHl',ken nmdän mielem käydä. Sill nurin

Laick edestacaisin on/ Cuin lumckarmahtacon.
I.^CH! mik' ombielom tääll? Tu-

waiwa/ tuscan pääll/ N)i
, ja meno lewotsin / Silloin cosc se

!'« paras on. /

Vtik' on aicam Lyhyinen
'! ha alinomainen/ Mri toisianswaiwck

m/Witza pahall tawalla.



"sMä lumalisus meis? Heicko,
«M ioca ties/Emme HERran du«-
mioll/ Sen cautt autuax taida tull.

4. Mik' on Ma/ tawara? Lica/
mlda catoma: Ricas pian ksyhty
M/Murhe myot on molemmill.

5 Mik on corke cunnia? Cuckula
cuin cukista; Carsast catzo cadet pääll/
Jos on jocu arwos tääll.

6. Mik'on mailman ystäwys? Sä-
kiä sawu/sumu myös/ Ystäwist äl'
ihasiu/Wcheinwällrickandu.

7. Mik' on onni noutama? Myrc- ,

ky/ tauti tappama/ Cuin mond Sie- !
luuwaiwaista/Cadvttapi cauhiasia. 1

8. Wiha/ cateus mik' on / Cuin ,
meit wacoi wahingoon? Wihatanja i
parjatan/ Cunniam caikild calwatan.

?. Mikä tauti cauhiast/ waiwa meit ,
ja waikiast? Tustin lästn löytyne/ !

long ei kärsij täytyne.
i°. Mik' onwqmmeing cuolema? !

Gecuintuscat lopetta/ Wiepi wih-,'
doin waiwasta/ IloitzemanTaiwasa.

n. Sieluni st wirwotta/Tussisi/ ,
kiwuist kirwotta/ Ettän ilon M?n/,
Taiwais saaman tietänen.

i!. loc' ei näkyn/ cuulunut/ Aias
turijn astunut: siM/ ulcona/ T'j,'
on minull toiwona.

274.
W.c.N, 106.

MOjs makia Mailma jää/ Mun l
"

' Sie"
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Sielun Päänänsä/
ylös wielH/ Cans mielen etzi ftG 1Ain ijäist'
ran pyhäin seuras.

!.Pois mailman tawara, EtWmuldkiitosta/ Sen wirta pojes
Ia tuima tuli syöpi/ Pois tawarck
tes canffa / Ei ne mull autuuttam,

z.Pois turhan cans ilon/ Se Msuru on; Sun caiken ilos ilken/ M'
pilckan/ hyljän/ syljen/Ei rietas ri»'
taida/ Tääll Sielull rauha andu,

4.Pois paha prameus/Cans chmäcoreus/ Caick sammet silcki puV.
Cuin tuuli turhaan hucku/ NOtMsano mahta: Et owat mulda macho.

s.Nijn ylpiä cunnians/Hänn»
! Zon cauwas cans/ Se ombinw
! wa/ sawu / Cuin lieckins can§a stm»
! mu;Mir cunniata pyydän/lost M
> woin waiwan lsydan?

6. Pois mailman ystäwys/G
« wilppi wieckaus/Cujn mondamw
! ha/pettä/ Wahingoon wieckastmti
Sun vstäwydes häjy Mingkelpa?sil!

>sH wäjyt.
7. Taiwaas on ystäwän/ Sinn

mä ikäwöitzen/ Hänsydämmensmll
anda/Cansirackaudens canda/M

täyttä /.Canssuruist/ki'
! wuist päästä.

B.Taiwais oncunniw Mullwal»
l mis »rkia / Sill lkirjaan eläwW



, l>Mmen pandu tiedän/ Siell ilosMsMhan/laHEßralleKii-
l»! ° Omiman coreus! Ia corkia

camus! Sill pärlyill caunisietut,
Sun Portis on /ja catut/ Caick cul-

M callimmalla: AH costan sinn
Wm tulla?.

i°. O tmwaan hecuma / Autu-
ns sun nautit saa! Muutcaicki ylsn-
ntzon/ Cosc nautitzen sunainon/ Cosc
Kywän saada taidanv Nitn huononi»yljät mahdam.

!i. O Tainan rickaus/Suo meill
osallisuus Sinus! suo lEsu laupias
Meill runfät armo«lahjas'.S'lo ta-
waras meill suuret/ Joit em pois ca«
det O.

11. Pois Mailma! Taimaseen,
hala mun Sydämen/ Mailmaiset y-
sncatzo/ Taiwaseen ylös tahto / IHHMailma cans sun omais/ Mä HEr-
Wolenhuomas.

2 75»'.HHmisen Elämän surkiudest/ Se--5 »viisas Salomon SaarnamKs/
,„ CocoKirjan kirjott ja turhudest/Cumz Eftcaickiam turhi tsit

sekewät/Izlken meno toinen tule.
~ s.CaickMailman hecumaniloetzi,Whänellens pyytä paradijsi/ Tääll
b Mun Alho/ murhen Metzä/ CuinW«n wW: Cojc etzitHn ilo/st muut-
X Q tu



z6l Mailman
tu murhex.lälken meno

3. KB työtä/ murhet Mawliene/Jota walittasuuret/pientt/Cu!
cukm tämän taita tietä/ Edestäns >O l
dä/ TM sota on/ waiwat/ taudi>tuscat. lälken:c.

4. Harma wisust wijsautt pyyti
Seiso sen perän päiwä ja yotä/M.
li carwautt saa paitz syytä/ Ett pahoin
käy caick/ eik asetta woi asttettawihiälken etc.

5. CaickwWutt ylöncatzowat/N
houckiojoucko aina on suur/cuinlHhecumat etziwät iuU
Caick andain sywäanHkiaan kWlälken:c.

6. Moni rakenda Cartanoit/H
noia/lois ajattele ain asuaxi/Eikb
däkenelle kimmo/Asuinsiari/ Mm
perinnön wieras omax otta. INn.

- 7. Nyt näemme monen lyinck
maahan/ Cuin suurella työllärM
on/ Ain muutta/mulcatasaadMA
tapa nyton/Hehyppäwät/laulaW
iloitzewat/ lälken tohu toinen tule.

8. Mieldäns myöden he asettaM
Tehnensk»)llä wtjsast luulemat/Ick
wtjmein laitoxen woittawat/ häpim
teemat/ Sen tietä saamat sugut/ si<
M. lälken:c. ' - .

Syn tyhmät toimens näiM
wät/ Ett petoxell tawarat cocowat/
Nnt luulemat Lapsillens jättämä^

o Ny
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M^nautit saaman/ lotctuhla-ta?wM aiall. lälken ?c.
i°. Cuin Mailmalltsij mn ajatel-

lm/ Getän oman tahdon perän/Läh-
te M täyty Mdä/Cuoleman erän/
edesi pahan ja hywän/ Palcan saa-
man. lälken tohu paha tule.

n. Sijs neuwo tarpeUlnen bene/ ,
Tee mitä sanasans Jumal näyttä/
And pM parannuxen riennä/Näin
siliuas käytä / On Cuoleman hetki tie-
Mtiin. lälken:c. ,

ii. Cuin toisin teke wäänn mene/
Sen wahingo oma wijmein näyttä/
Ett hullu leicki ft liene/ Ain chnnis e-
lä/ Cust cuoleman cadotus seuranne/i,
Sitt tohu jo paha tullu on.

i;. Keng nautita Mailmat tahto/«
Nautitcan nijn, ett ajatteleain/Cum I,
huomen cuoleman pidäis cohta/Tääld
erimän näin / Sill monen Mailma.'
pahoinpettä/lälkens tohunMä. 176. '

on minull miel'/TaiW
surkeudest/ Aica

jotulla tiell/Ia nostaylös /
ketä pois pahudest/Waari otta autu,
desi. Nouse ylös ja walwo/M ole ai-^,
na walnns.

!. Cusa he-nyt mahta 011/lotcelit«men meitä? Hautaan sinä mahdat "

tull/los tahdot näbdä heitä: Tuhar/i.
tmux. tulit taas/ Mullaic myös mä-'

tänu

363,<t UZncsyest.



364 Mailman Tnrhndisi
tänit maas. Nouse ylös jäwäl»w«

3. SynnisMailmaan synnymim!
Kiwull ja surull surkiall: Waiwaz

! aina elämme/ Ia tyist monell mw!Hell: Wqmein cuolema culkepi/ Mti<täkiwuillcorjapi. Nousen.
4. Tällä lyhyell elämäll/ Eiolemi-

! tän wartta / Kijru on ain cuolmck
Ei hän yhtäkän carta/ Tuoni tule cuinletew Eikä armahda ketän. Nouse n,

5.0 joscas tääll tiedäisit/Autuain
, ilon taiwaas / Mailman turhuttwält<

, täisit/ Etkä sen iloo caipais: HEmlpalwell pyydäisit/ Yliaica MD,
Nyuje ylös:c.

6. Ne cuin taiwas hallitzenw
, Cuingautuathe liene? Christust ch

!' woin catzelewat: Eik murhest mitjn
tienne: Heljäsi huutamat HERrall!

!.< Pyhä/ pyhä/pyhä Jumal. Noustu.
7. Ah cuing suuri surkeus/CB

siuxest eroiletta;Pyhäin parisi Mpois /Helwettijn wajotetta: Kitua
!wus kipiäs:Pijnas pijnatta pimU
Nouse:c.

8. Kirottunikiwuist kipinäng/ Jostäällä tuta saisit / Ennen wainm
enimmäna/kärsiwäs täällä soisit; W
woislt walttä waikian/Kirottuina
wun cauhian. Nouse :c,

y.Kiwut siell caick catkemat/ Ei löy-
!tä lewon sia: Pirut pijnataucomat/
Ei lopu waiwat ijan:zKiwus/ kims

par'



alat huutamat.
MB".

lo.Cartta wolt cadotuxen /Jos tä-
til tutkit täällä/ Oikian teet catumu-
M Uscoin Christuxen päälle; Elät
M Jumalisesi /Nijn lähdet Md au-
Mlisest. Nouse )c.

l.Mlnun mielestän mailma on ca-
"'mala/loca surun luott/ tur-

ha työtä/ PettäwäisiH meno monell
tawalla. Muuttell nwnell mond pa-
hoin lsyttä. Wijmein wie wääräll
tielle ja liuckall/ Jos tahdom tain tq-
walla elä/ Cuin racastam händä co-win coht loucka/ Costa corotta coh- ,
ta pettä.

!.Hän Hamanin aiwa ylösnosti/
Ett polwet caick cumqrsit händä/ Cu-
nmgan suuresi suosiosi jalosti/ Suulla.
caickein täydyi sen äändä/ Coht me-no muuttui/cowin käwi/ Hirsipuus/
jota mml rakens ridax/ Sqn rippu- -
wan Wd itze näwyi/ Mailma petti
Md pahoin eräx.

;.SuurSanherib/Abimelechan- ,
Ma/ Achab/lesabel juondens cans/
Ächitophel ja muut suuret Sanga- .
w/ Mailma nosti M ylös aldans.
'MnHoloftrnes Sotaherrsuur.Ainmeld myöden luulit heill käywäns / !
Angelsit cortialda caick cowin juur/ 5Wutuit pian.heild hywät päiwäns. '

Qz 4. G
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366 MailmanlNwhndest
! 4. Ei yMn luotta mahda McD

" man pääll/Cuin kyll moneldstw
> tzan tchdän/Hän äkildcohtlangc cuin
liuckall jääll) Cuin kyll aina saadanse nähdä/Turwatcan todest
malaan/ Pelwos pyhäs pysykön ck
na/ Waick waiwat sitt mahta m<ck

' ma paha/ Tuscaan tunge/ suurl Su-
ru laina.

5. Cuiteng Christus omains M
. hädäs on/ Heit armollisesi ulos M
, ta/ Davidi/Danielit mailma on wai,
'>' non/ Israelit Pharaon cautta. Ia
,'' Josephin/ Elian / Jeremian/ Heit m
1 pchti wainoittens kädest/ Nijn usw

, waisians wielainijan/Äutta ahdista
xest jahädäst.

6. Caickein pyhäinZTsicuwa osotw
!f Ett mailmas ainkärsimän pitä. Sen

suruistn Sydämen Jumal otta chix
Vlollisexi sijtte. Cans catuwan mie-
len/ oikiän uscon/ Cuule RucouM
anda anjen/ Hän haluisest huojM
pääldämtusca/Taick tääld corjaO
sten iloon.

Jumal wahwist urboW
' uscoan/ Cuorman ett moisin renM

, canda. Täs elämäs suru on ja tusclv
Mailma 110 ei taida-anda / Chw
sie corja minua tygös Md/ Oma?

° olen elän eli cuolen/ Hengelläs haw
< tze aina pM/ Can§as At suo B

»78. Ct<



. ole Ihmis parca aiwan ar-
'^ca/Ettäs itket yll sit/Ettäs <uret

suuttumata/puuttumata/ Coucon mu,,
stm murhatöit.
l.Tap'on wanhatappamalla/wie-

, rahalla/ Luojan laitoxen perän/ M»
' M huonot langoinensa/lapsmenM
' S>M/sullo maan «pöween.

;. Syoxe/ haasta/ särke/sorta/ mul-
! lax mutta/Hirmu courilla cowill/Ei
' 01l toiwo toiwotuxis/ woiwotuxis<
Parm suilla pelcureill.

4. Parcu pojes paneminen/ catzo-
minen/Caiken mailman menoi/catzos
caicki catzeldawat/ cuulleldawat/
kichttäloppuwtj?

5. Eico cuulu cuolewia/ catomia/
Paitzi Ihmis parcaisij/ Tuules/ täh-
deis, Taiwchalla/ Meres/ Ätaalla/ '
Cuolewill' on cumpani.

6. Mitä maasa matelepi/ käwele-
pi/Maaxi muuttua pitH/ Mitä puu-sa pijscuttapi / cuicuttapi / Puusta pu«
dota pitä.

?. Lennä Lindu mingäs lennät/ ett
Mennä/Cowan cuoleman käsist/Saast Linnun lendäwängin/rtendäwän- ,
Zin/Temma tuulettelemast.,B.Kell'on ruumis raitihimbi/rau-taisembi/ Cuin on calalla meres/ Sur- !
m toki surmelepi/ turmelepi/ Wtt- .<!
M-carjanginwedes.

Q 4 y.HaW' 1
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M Msilmstt Tuchudest
y. Haut' on

wm haut' on Cattilasa cuohuwH
, Toinen puhuman powes.

ia.Ruchot raucat raukenewat/chka omat / Coreana cucasans / Puut ei!pääse> paxut juuret/ pienet/ suuret/A-!
, tahan caswaesans.

11.Kiwet cowat callioilla/ cange<l
hilla/Nicki mullax murretaan/ R«w
ta caicki rewäisewä/raatelema/Rw
siehelda raadellan.

i Ei nijn wähä mäetöindä/mi» s,
~ matoinda / Jota surma säWm/G
< nijn wahwa wäellistä/ woimaW,
. loca käsis kestäne.

i;. Jossä cannell' caiken ilman lp l
tit silmän/ Hänen tiedustat taMKäändy/ culke/ wäändy/ wnöry/ pU«

l, ke/pysry/Taiwas kircas tahtiM. s
14. Kerran käändy käändymNn

wäändymästä/Käändy käändymäW
mär / Käändy käskyllä cowalla M

' mallan/ Tyhjäxi/ tawattomax.
!5. Täm' on tuoni tulisella/ taiw

, halla/Tämä tehtein pesäll/ Tämä iki
ihanalla/auringolla/Tämä malM!

~ wahwudell.
16. Sijs ei ole olcwata

! Tämän mailman menois/Caicki M!
tu/caicki muuttu/caicki puuttu/Luojan

l°, luopuen seas.
l 7. Hengellisit hengettömät/huolet

tomat
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töinät/Menojans muuttelemat/ Het-
ki betkeld/ päiwä päiwäld/wuosi wuo- !
delo/Loppuans lahenHwät.

iz Mtä aina ajatellamuistutella/
Sinun syndinen pitäis / TM otta
ojennusta/ huojennusta / Surman sua
Dkyttäis.

ly. Luodut caicki catoawat/ lopun ,>
saawat/Laatuinensa luondoinens; On,
gos ihmet? jos st caadut/ jossä maa-
dut/ Syndisäcki syndinens.

«. Mik' on ilo ricastua/ racastua/ '

Caupungisa catowas/Mik'on ilo ole-
Ma/asustella/Täst turhasa tilas.

!i. Etzi muuta elandota/ olendota/
<Pyydä taiwahan talon / Etzi meno
muuttumatoind/ puuttumatoind/. Py-
ri taiwahan iloon.

!!. Siell VN »iemu rickahambi/
runsahambi/ Siell on ilo loppumat/ .
Siellä laulat lapsinensi/ langomnsi/ !
Woiton-WirttH wäsymät.

lz. Cosc'ei coscan cuolemata/ ca- !
tomata/Sinne tääldä tulla tait'/Sy- i-
.dNon sull syndis parca/aiwan arca/ !
EM suret surman tsit.

lv. Juopumusta wastan.
'.WHErmlumalaTaiwast/Wal-kiasti watitta mahdam/ TDIhmisten ilkiäst tawast/Cuin nyt amWdH saadan. Ainkilwan juopumus s.Wtamys / On caikis mallan saanut,

Q 5 Nui."
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3?o luopunwxest.
Nuoris / wanhois paitz erMH
On caick pahennuxeen caannut.

2. Raitiutt racasii moni muinw
Caick asiat hywin säättin/ Nytkilwm
juoxis jocainen/Wala jaitzens täytti.
Pilcat/ panetell/irwittell/ Rietait u<
woimyös naura/ Muutoin mailmas

' ei minän pidell/ Tai on hullun ajan
aura.

?.Juopumus wijsan willitze/W<ck
lan wäkewäld pois otta/ Lain Mun
häjysi häiritze / Tawat hywät B

, soitta. Ei ft mitän säätyy edes M,
Cuin juoma jouteld nouta/ Taito/tw
mi turmeld hänes on/ Eik tarwew

' töihin jouda.
4. Cansians caick pahat tawat W,

Häpiän riettan muun menon / Cuin
aina kilwan juoma juo/ Itzens m

' hulluun eloon/ Rijdat saatta matm
murhat/ Wahingot/ waiwat nurD

> Wild omat surkiat surmat/Sen näp
!, täwät Esicuwat curjat.

5. Noah näytti itzens juopunup
lost Poica oma händ pitckais. W
tuli Wijnast huocunux/ Tyttärick?
häjysi häwäis. Herodes wieraspw
sans/tz?e sucuruka pannain/ Moi
dattiWerm wiattoman/ Annoip
han porton anien.

6. Bidos Amon hengcns annoi/K
- lamyss elost,eroi/Coscpalwe!iaSw'
f vi pääll carcoi/Ia wallan häneldpoi^



luopummest. 3?l

MsSödanherraHoloftrneswoipn/Olofin joi caickein nähten/ OutoWai-
mohäneldPään pois löt/ Häplä hä-
M M tehtin. .

.

7'Balsar Babyloman Cunmgas
suur/ Riemuisna pidos parhallans/
Waldacundans että Hengens juur/
Cadotti poispikimälläns. Alexander: ->

zkild woitti/ Raitin monda Walda-
cunda/Cosc wtjnall itzens upotti/ Pvis /

toimi tuli ett muut monda.
z. CambysesKeisar kyll

tin Mins hywin hallitz / Coht cujn
MM carais curckua/ Waldans
hän määrin wallitz. Weliens hän ta-'
poi wiattoman/ Sisarens häpiäll ha- l
wäis/ Sydän werens wuodatomans/ >
Näihin händ juopumus wettW.

y. Cuin wiran wireys cocon weta/,'
Sen runduus cobta culutta/ Luinax .
ottaman waati hätä/ Maildwijmem!
pois culjetta/Cuin raitius wiriäst wi-,,
ras käy/ Sijn caick hywin on sen wuo<-!
ri/Mutt siellä coto tylmill jää/ Cuft
aina ollan juoxis.

ic>. Wesi taudit/ «uumin tuscat, 1

Rinnan ahdistus/pään packo/ Pahat-
pustat/häW ystät/ Postein rypyt ja,
jaco/Kätten wäristys/ caswöin cohi<!
stus/ Hengen myös häijy haju/ Sil< ,mäin puna paha pullistus/Näin ylö!
juomisesi hajo.

l'. Cosc calu jaterweys juotu on.
Q 6 '»



37t Iyspmnutest.
Nijn täyty kärjämän käydlTTäick^
warcais / jost nuoran joudutan/Ellei

, erij ennen taida. Nämät witzat ajai^
i set owat/ Jos iuomar ei paran wih

lä7 Pijnat/riwut ijäiset cowat/ Hänellhelwetin tules liene,
i:. Ricas mies joi tääll mettä/wij<

- na / Pois pääsit häneld hywät pii<
wäns/Hän helwetis täärä pijna/Saa
tulda/ tulikiwe päänäns/ Se mahla
callis Olu olla/Cuin raha ei woi ma»
M/ Sun helwetis täyty itz tzätM,

catkeras kitumasa.
,;. Neuwo meit Chrisius caM

i man/Ettei suur juomus/syomys/Meis
! sydänd pidäis rasittaman/ HERrmpäiwä riennyis/ Akild cuin

paula Linnun pM/Nijn itcu ijiim
! seura: O luomatratt ajattel emn
' tääll/ Cuins tulet Perkelen teurax.

14. O ILsu Christ meidän M<
ram>Auta meitä Henges awull/Käyft
tämän meidän elotertam/Raitist M
ki caikell halull/Annpahat tapam ca«

. tua/Waina tahtos jälken/Annajuo<
pumut cartta cauhiat/Sittmestn pa-
hudest selkem.
V. Haureutta la Hecuma-

ta wastan.
28".

f l.WAilman menon turhudest/ Ia
tapain pahudest/ M>'

Ma aico kielen: HErra ovettaja oi^
tia/



Hwrendest la Hecnmsst. ;?,

Wcsa'taido!i lähde makia/Wijsau-
dell täytä mielen. Ett oikia tietä tai-
daisinkäydä/Suloisen weisaism/ Kij-
tosWirren sinull aina/ SOm mi-
Mwoima laina.

l.Mailma synis iloitze/Ia hecuma-
st lcikitze/Waick sijnä wijmein nään-
dy, Petos ymbärins juoxewTotuutt
eicucan tottele/ Walhex jo Totuus
wiändy/Murha ja werenwuodatus/
Wiha/waino jasadatus/Maall että
mmll pauha/Ei lsytä cusan rauha.

;. Tyrannit tylyt atrian/ Cansa-
sians köyhäsi cauhian/Corpeill ja pe-
doilljulmill/Sodan ainarakerldawat/
Ia surkiasi monda saattamat/ Maa-
cunda perät kylmill. Lestet tääll suruS
huutamat/ Orwoinkynelet wuotawat/
Yit/päiwät cuulu cauwas/ Fangein
huocaus waiwas.

4. Huorus Maan culmat täyttä-
nyt/Hulludens häijyn näyttänyt/On.,
nuorillsekäwanhoill/lotca haureutta
himowat/ Ia saasiaisuteen samowat/Pettäin mond makioill sanoill/ losiSachan saa sitt iloita/ Ia jouckonS
canha riemuita / Ett eyndi saa nijn
wallan/ Wacuuden maahan talla. ,

5. Euroista Maasa »reus/ Perätpuoletoin prameusMiehis jawaimon '
puolis/ Jos Adam/Ewa nousisi/ He 1lapsians ei tundisi/Pääs/käsis/rirois/ >,
suslis/ Corituret corjat whuwat/ Tyh-

myt



l- 374 HaureudestjaHecuiMfi.
mydes taca alaM/MaailswDi '
uutta tapa/ lost harwa on M w^6. Callijs pugusa wäändele/Whalpa itzens käändele/ Ia ylpiästeij
sangen/Eik ajattele Huckuwans/Mdä tHHldä nuckuwans / Cuiteng m
ruoho lange. Cungajääsmuldcoms
Mailman häijy haureus/ Cosc««silmäs caiwa/Ia Perkel sielus waiwo,

7. Juopumus pidois pidetän/M
jasitä kijtetän/ Teiden ja catuin hGrois / Räyhätän ja myös paubM,
Taitamattomasi tapsllan/ Lhrollm
suuris waarois. Ah Wtjna wW
willitze/Eik juomarita Hillitze/Mmsyöxewijmein ansaan/ Helwetin al-
hon lanftan.

8. Näiden sijs tähden .
phetain mutta juttele/Rangaistostw
jasuurta/Ia andaPappein saarM
Pahudest Cansaa warata/WihWO»
jynnin juurta;Tähdet ja merkitV
wahas/Neuwowat meitä hartaoft
Hylkämän meno paha/ Eik chnck
manraha.

9. Wilja Maast/Meresi nchm
Sodat/taudit meit lähene/ Loppm
jo caicki käändy. SyndilhmisishA
litze / Ia pahat tawat wallitze / Lop»

- puun jo caicki käändy. Nackaus mB
' sa lacastu/Moni synnistä riemastu/u<

scosta pojes wäändh/Loppuun joM
, ki Wndy.



M
Hsßran torwi helise/

HMtein perustos wärise/ Duomar
.n Mn edes. Maan pqn tulell pol-
? Caick tyhiäx Mens Metan/

C n cuiwall ja wedes; Cuollet,
U c°Mn/Joillensa pqna suuri/

WneM palcax juun.
n Tulda/ Sauwu he lamowat,

DM/kärmet heit wainowat/ Wot

lc Ruumist/ jos madonnatele Wot
itcun tzäist Pqna'. Mmpohlatom
Mpi, Tulikiwestä HHam/ lulmu-
denwihanWijna/WontcunAst
Piina'! .

i:. Wanhurstat Iloon cannetan/
Cuin armost heille annetan/Et smn- ,H
gan ansion tähden/ Cusa welsawat l-
lchsi/KijttäwätlEsustsulotsest/Col->
lninaisuden nähden / Aurtngo Cuun
cans lackapi/ Walistamast/:tz joca-
pi/Paisten pyhillens Luoja/Hett tur-
wasM suoja.

i z. O lESU laina wijsautt/Ett
wälttä pirun cawalut/ Tääll murhen
laxos moisin! Ia tulos aina muistat-!'
sin, Synnistä itzeni suistaisin/ Caikll-
le hywä soisin'. Cost molem nndaan,
wlcutta/Sydändän taudill
O ZESU ota huomas/ Ruumin jc
sielun suojas/Amen.

281. N >
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W.c. N. 8.
HERra ainq autuar/Sa<"nasans sano wagas/ Cuintänpyhäx/ puhtahax//Työs/syd^

meslajanas:.Sesaapinähdäll!<
malan/ Ratk rauhas mmullTaiMhan/CansEngelitten pyhäin cach
« woislrlhmist waiMsia/ Cuin elä lihan hlmos/ AinMnelo saastaista/ Pacanain pahas wnos: EiHErraahywää nähdä saa,Waan waiwaa ulos seisoa / Canspahain piruin pitä.

?. Ia ett on fydän sytytett hauwun halust Häjyst/Nqn on myösrwka erytett/ Ettei hän tiedä häwysi,/
Ei huoli HErran sanasta/Muttei
ehdolt omasta/ Ia synnis sywäll maca.

4- Häll Silmät on häwotMt/lott',haureutta hala/ Ia himosiMmättomät / luur ilkiäst juur pahoin
, pala: Sen sydän Hylkecunnian/Cans

Vlwomenon puhiahan/Hän cuollm
cowmriendä.

5. Se perät pedon caldainen/On/
cuin näinMailmasrippu/NijnHEft
ran myös taiwallisen/ Pois Mhänest luopu; Hän juoxe/rimdä/W
ruhta/ CunghHjyhimotalutta/Cm
Orhit hywin syötett.

6. Waan wijmein hänen saamia
> ta/ Ansaittu palcka nuya / Ett täyty

aim»

Hecnmost.
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Aänäwutta/ Rangaistusi kärsi cur-
ia, Wn tule tauti/ sairaus/ Ann pilc-
fa/Wä/ waiwaisus/ Ei Jumal woi
M säM . '

?.Cum lumalaxenswatzansa näin
pane/elä saastasi/ Ain seura oma tah-
tonsa/ Sen HERra tahto rangaisi.
Se lyhyt ilo tuottapi/Ia hänen pääl-
Icnsstatcapi/IjMntuscan/waiwan.

z.Mutt autuas aina muisiapi/Ett
M työt ja tegot/ Ne Jumal Duo-
miolltuottapi/Cans aiwoituxet/ neu-
wot: Ia caick cuin pimiäs tehdähän/
Ne silloin selkiäsi nähdähän/ Ne itz
ilmoitta Jumal.

y.Secuinsijs hala Myttä/Mield
rauhallista täällä/ Eik waiwa säl-
lein stlyttä / Waan cunniallaHän cunnias oman astians/ Air. pi-
Wn/ia raajojans/ Ei Porton raa-
jch tehkö.

l°. On TempliHEßran Hengel-
le, Am puhdas ruumis/ftdän/CuinsMnei muit wiettele/ Waan pitH
ckn pyhän; Tott itzem synnist suistai-
A/ Jos mieluisesi ain muistaisim/Me HErram cowan cuollon.

11.0 Jumal/puhdas sydän luo/Minuun ja Hengi wahwa/Ia ar-
miast aina^apu suo/ Nqs cuintäällmnua minun pyhy-
°en/Autkiusauxet woittanen/ Sunlupaustas muista.

".Mu



12. Nijn andex anna lumaläU!Armosi syndin monet;weres woimalla/ Caick särje pw
juonet; Aut HErran hengi mimalEttracastan ain sinua/Sepä AnW'halun harras.

Z"W. c. N.;75./H"l.?sfH! mix oletlhmis raucka/Tch
ettes ajatte!/Ettäs olttw

, da/ tuhca/ Sidott synnin sitehell!Sln
cuins olet/ unhodat/ lot ett ole/ew
siat: Paras latt' on cuiteng tämä/I,
tzens taita tarcast nähdä.

2. Maa sä olet/ maasta luotu/M
xi maahan maadut taas/Maan Ml
on M maja suotu / Walmis on siil!
hauta Maas: Ilkeyct täynn häijch
Riettaudes elät täällä/ Mitäs M
let sijs wielä?

z. Alä exy: eipä taida/ Corlut and»
coreutt/Nlmi corkecorkeutta/Mw

> tet caunit cauneutt: Z)hl on Herra/
orja täs/ Köyhä ntjn myös äweuis,
,Caick cuin olem taan Maan pM

! Maaxi mainitaan me täällä.
,

4. Yhtäläinen tulo täiie/Lähtöcms
/ täst majasta/Hautaan eroittaman m
' ne/Köyhän luut pois rickasta/Smo
,!euc on ylhäinen/ Ollut tM/ taickal-
' hainen/ Curtisi kehtoon cuinga culdN

' paljon tuo tänn tuldais.
5. Mixis mielesäslsijs paisut? Lv



H ma-

wl2twwMsunraatosrMcanpl-
W tz/3oukild/ madoild maasa syötä,

ö Muista ettei ensimäinen/ Pucu
lm soi Jumala/ Ollut callls kijldä-
wMen/Adam cannoi nahcoja/ Sl-

O< minHArasChristuxes/RtstmM-
ch >zripputzes/ Oli pilcan alla alasi/ Vias
<" to mixis paisut pahasi?
»>' 7 BabelinCuningas nskl/ Cuwan/
3' ionq B cullainen / Rinda hopjainen

a W/Watza/landet; maskinen/la-
k latraudast/ sawesta/ Loi sen kiwi wuo-
'll Wa: Catzel oikiat oma cuwas/ Ajat-
f telM Lunastajlas.

.

?/ 8. Catzo siis ett lESUS cannm/
CruununcoMstpykeistH/Pyhänpään ,
se piestä annoi/ SWä sielus ilkestä/ '

" Mst/ettei maxais wiel/Cowast co-
mttas siell: Ettestundos haawoitai-

/ si, Muita pahasi pahoitaisi.
y. Kempist käyneet/ nrjncum sinä/.!

Zionm on Tyttäret/Waan sitt sait
, stnkyllä tietä/Ettei HErrall kelwan-
' mt/Wihamieheld wtetin pois/Muull
' maall mudois anMois/ Alasi käwit !

M all häpiän/ tähden.
'°. HERran neuwo nyt siis ota/ z

Maa äl' ole carkia;Kyymles ann kyl- '
lliMota/Pehmen chdän cangia/HEr-
meteen We täs/ CatumuM caj- .

woil-



3«» PsOstssts.
woilles/Riennä syndis tunnustaaPahudestas palajaman. '

n. Sinun syndis suuret owat/sinqt taita lukm; ChrWs kärsei l^
Muista werist hikiäns/ Waiwan!cuollons/häpläns: Hänen W«encallis taita/ Sinun Synnist puh^

VI. Paastosta.
,Bj.

'-MljncuinHErra caickein pyhin,Tckl ja sowitti caick hywi^
Nijn paastoihin myös kästi tottuiIaraitijn elohon suostu.Auta meitraitiutpitämän/Pchcms päällä myös ain käymän/ Nalati watza täyttä/Ia ntzn mMmpahmn täyttä.

;. Etaicoieteem sinämääritell/Elkruokij mhton'myös eritell/ Coscpao^z siois parannust tehdä tahtot/ Sen
~ meill oman huoman annoit.

4-Raamatus Ruat puhdistetm
- lotc kqtoxelcohtust otetan. MitH sm
,otta ruumin Mll/ Ei st sielulla

!, hut listil.
5. Ne Paasiot ja myös rucouM/

> Muut myös Jumalan palwelW,
lotc ei sydämesi puhkeile/ NijtHEr<

'ra itze nuhtele.6. Ne cuin työns päälle luottamt,
,'LaitvM Kirjasi woittawat / Mt



ZMralle ne kelpawat/lotc hänen
vTNens turwawat.

Rucoilla Wit lackamat/Itz
cauttas Isä lumalat/Henaes totudes
hartahast/longhengiraidls teke tai-
tavasi. ,

z.Rucous/raitms/ Usco tarwitan/
loill paljon hywytt meill taritan/ Pi-
ru nijllä coht waiwatan/ Tuscat ja
wiat wähetän.

Mut HERra meit sinua kijttä-
män/Ia raidist elämät pitämän/ Ett
hengi mittaisi lihan/ Ia me wältäi-
simlsänwihan. -
Vlii. Murhett/Rlstltt jt,

Klusamen alla.
2 8 4-

»M Jumal anna mmullArmos/A-
ja Muutoin minä

epätoiwoon langen/ Wihollisetminua
kiertä ymbärild/caikeld curild/ Sinustmaneman minua pois ängä/Mailma
minua wiha/ oma myös liha / Syn-
n,s j>)ndyn/pahudesyldyn/lota HEr-ra suren suuresi sangen.

l.Pahin wihamiespaha hengi Pi-ru/juonens cans wircku / PahuttansMpyytä jaca/ Hän caunix kijldä-
Mmenons veittä/ja hywäx näyttä/
Mailina myös mieldy / tunge taca»Muodoill minua monill/ pahoill juo-
">>l/Alat wäfty/hengi häijy/ PauloinMua pyytämäsi ei lacka.

z. HkN»



m Mnchest/ Vistist
3. HERra täld murhajaldnM

warjele/ sijpeis all suojele/ Perca pH
!' . tax sydämen ja mielen. Josett huonita yiösrarenna/itz cocon Hakene/Mdän toiwom totta turha liene. Se enmyös wO/O lEsuChrist/Msar.

mahda pääll/ollen tyksnäm täW/Gitzem ijäisen waiwaan wienem.
4- O HERra minua pyydä aWarmos caulta/Ole tykönän loppuna

fii aina: Nijn tahdon lujasi kiusatapääll/mitän woin tääll/los muulch
minuUHenges lainat/ Nijn usuw
desi / Christuxen' puolesi/ Ettei nO
ma/ lcha/ eik pirun wiha/ Taida ck

, nua uscostas pois paina.
5. Waick csco mailman ja 'Pim

. woima / tuiki tuima / Tahdois pchck
- tälis edes tuotta: Nijn on apu tß<
j näs ia turwa/ sinä suurin HERmKB caicki woit ylitze woitta. Ms käydä tahdon/oikiat tiet myöden/Enz
l tottel phtän/ ehk cuca olis hän/ CIM

siuxeen tahdon itzen luotta.
6. Päiwä sangen suruu täynäns v

le/on läsnä ollen/ Caikill Jumalatta
-nill huikia / Cuin ei ustonet Chrift
pijnaspääll/ eläistns tääll/ Cuiden ni>

, rut sinä tuotat julki/NijnsrangaW
- suurtt/vienet/Helwettin M/ cadotot

l cgick/MHERmtykos minua B
hyljä. 285.



anien/ apuni kerki/Ett
2n uscosas lujan/ Etten sinust pois
1...,!30de5t turwan aina Hywytees/Ia
linun suuren Armoos/hädäsH harmi-
as,Mnit minustotuutees/Corja mi-
nua sijpeis suojan.

i.Wiel enä anon HERra sulda/
Suutat minull/ anda sitä: Etten hä-
MM mahdais tulla /Cuin wihol-
lisem PYYtä. Ann minun olla toiwos
wchwas/ Kärsimä olisin ttistis / Nijn
murhes muustin / Caikes kiusauxes/
waiwas/Cuin täällä tapahtu taidais.

z. Auta että Sydämesi moisin/
Vihollisten ander anda/ Heill nijn

'

aina hywä soisin/ Lewos oma tietön
canda. Ettän sinua seurat mchdaisin/
Nackaus sydämeen lisä/ Taiwallinen
W/ Tunnusta sinua taidaisin/ NM
Mi loppun asti.

4.Nijnsuurt tufta älä annetullapääll/ Eik ilo nijn riemuist ratkt/ lo-co molla tulis taick elä Ml/ Ettän
uscosias catken. Älä minun anna ra-
casta/ Cuin minua sinustpois wedäis/
Caikesa ijäs/ Ylitz caickein
ft/ Ainot sinua racasta pyydän.

5. Tääll minä seison juures sodas/Prupyytä minull tehdä waiwca/Iacatzo parastans kyll cowast/ Haldunsminua saadaxens toiwo/ Sill auta si-nä minun heickouttan/Muutoin minä
ns



134 Mlwbest/Ristlst'
nH minua lohduta/ SwnMänUtu turwax sano.

286.
i.Mlelen mixsuret mailmanpU"''Cuin on cuiteng mtowa tAJumalan sinuas turwa/ Hän
ja tahto sinua autta/ Caikes WZPoicans cautta.

2 Etts Jumalan oletjaljären»
Lapses tykon läsnä anna apus oll>Minä waiwaa tääll kärsin/ E»w
sian Md apu tienne/ Sinä
pu lienet.

;. EliallCorpit ruoca toit/ laLl<sten tyksn ruan hänell soit, Cuin ft<
det ei Taiwast tullut/ Colmen W.siain Cuuten Cuucaun/ Hänest mw
hen pidit/annoit awun.

4- Päästit händlesabelin minO
Ia Engelis cautt ruokit händ jalosi/
Cuin hänell wei wettä/ leipä/ Cchkäwi pitkän matcan einet/ NOkymmend yöt ja päiwä.

5. Joseph Egyptijn myytin oW
Cusa wäkiwalda kärjei nurjasi/Im
Jumalisuuns tähden. Hänen asians
Jumal nijn laitti/ Maan Herrax hi>«
nen wtjmein saatti.

6. Costa Danielit chdistettin/ Ot
Jalopeurain Pestn yeitettw Hm
HERra ei unhottan/ Hänen tvMi
Engelins annot/ Cuin Jalopeurain b
dan ktzni painoi. 7.V



<^

nuorta tuliseen Uunijn/
ctaVabylonian palaman pätzqn/Pa«
iaMpaiscattin/Tulen tuiman wo»
man Engel esti/ HERra heit hädästilMisestpWi.

«. JonasWalascalan watzas/HH-
dUangen oli ahtas/Mötjapäiwä
me/Händ Jumal sieldä ulos autti/M

Peto ja Maall saatti.
Z. Wiel wäkewä olet Jumal nyt/

Cuin ijäisest olet pysynyt/ Sinun ty-
gsstnrwan aina/ tuscas
M Ole tykönän/ rucouxen cuule.

,o. Mailman meno/Maus/ hecus
ma/ Aliwuten ei aut/waan on catos
wa/Mutt Christus yxinäns/ Autuus
dm ijäisen meil ansaitz/HitnellMos»Im Ms Cansas.
l,MMast en erit, tahdo/ Eng tuos
,"pu coscan tääll: Hän wie minunoikiall laidall/Ain tahtons perän wiel/

Armostans suojele/ Minun hiljain ja
Hos warhain/ Wircan työt siunapachain/ Ia waaroist warlele.

!. Cosc ei Ihmistenapu/ Wot aut-taMasia/ Silloin on HERra saa-811/ Mli cuin HHnd racasta.-Pela-sta caikest pahast/ Tustis ja waiwoisM, Armostans awun tuotta/ SenWn juurwahwast.
;. Sijs tahdon ain uscalda/HCi!-MfM wajwoisan/Hänautta mur-

-2t hm

so Rmftnxesl.



hen ckda / Ia on minun tunväivSielun/ ruumin ja hengen, Hz„halduns annan aina/Hän minuWmons laina/ Ettei wahmqoitz ken<><!
4. Aintulehändä ktjttä/Suulla

sydämell/Ia uscollmeitämlpttz/H
catkell waell: Autuas st hets,

wiM/ Cum me Jumalat muista,
Pois ftnnist meitam suistam/SR
autlssuChrisi!

5. Cosc Mailma tules hucku,Vreuns ja cauneuns cans / Sillein,
cuin vwat nuckun/ HErrasa/haudisians/Heräwät Noisest/lasMriemu peri/ Taiwasjeik sittä mHEXast ijancaickisest.

6. Ilell Abramin parmoill/G
coht corjatan/CaunistetHErranA

f moill /Ruumis kircasietan /Ia Wilon wiedän. Ei Satan enä wai»
Eik murhe sydänd caiwa/ Sen I«su,wW tiedän/Amm.

288.
W. c. 3?. 284.

l! ~ Ollen woi wasioinkäymisi w^
-^tä/Waanwihanwoitta/M

Amald ja Päämichild suotta: N
tiedän/Tämä on minun taiton/ N
wata aicon/Minuan JumalanW

l totta. Sill tiedän toden/ tulepi ol!«
Jumal woimall sangen tuimall/A
hollisi wasian Sotaan cchta.

l.
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Rinftnxest. 387
näin tahdon wastata syy- j

n,/Sen caiken tyyni/ Heitän luma- ~
whaldun ja huoman: Silla ettei
Milmanwaldawahwan/Pysycau- l
wan/ Puuttuman pitä ajachn woi-
Wn/Jumal autta Poicans cautta/ '
Sydämen turman Anda lujan/ HH- ,
nen pitä woiton wäkewän tuoman.

z.Cmck mailma nurinkäypi wW/
Mra lEsu Christ/Ole awullas
tykinän tuscas! Catzo cuiteng nza-
sioiMymisen pääll/ Cuin waiwa mi-
nua M/ Anna wahwan mua olla
tustas! Että täyty täsä ajaises hädäsä/
sdes käydä/Suo minun nähdä / Ett
Lohduttajan olis sinun sanas.

289.
~si,Uru ilon edell/ Käyvi wuofi

; Cuitengin a,na kään-
W Ia ilox jällens wäändy: Jumal-
- pois täyttä/Ia iloll jällens
täyttä.

l. Tusca jawaiwaisus/ Tunge ty- ,
M alus; Onni sitt edesculke/I«murhm ulos sulke: Jumal sun iloll
täyttä/ Cowan onnen pois käyttH.

?. Wchwistitzes lujax/Coscäs näet
tumax/ Pahansuowat/ jotca puoles/
Ambuwat wihan Nuolens: '

Gan pois.täyttä/ 1101 l sun jällens '
la>M.

4. Ivngas parhax luulet, lapuhei zpallon cuultt; Sm wihasMmaca/ >
R.t Ia



Ia sala pure taca: Jumal wihanpHkäyttä/1101l sun jällens täyttä.
s.Turwa lujnstHLrran/TustisW

kerran: Hän sun edestäs soti/ law»i<ton cotia tuopi: Jumal Wihamchnjuonet/ Pojes hajotta tienne.
6. Sentodex kyll

carwa wiedä; Jollei Jumala sMIa wahingota wallitz: Jumal M
hingot estä/Iloon sun jällens päU

7. Jospuutos packo pääll/ Iakiy<
häx joudut Ml; Nijn rucoil
ra nöyräsi/ Cuin murhenpitä köyhD
Ia anda mitä puuttu/ Eik tahdoG
hin suuttu.

8. pääll ainoassans/P<
ne toiwos häim
taidat luotta/ Hän sinutl Turman
tuotta: Jumal sun Tuscas/ taita/ I-
loxi jällens laitta.

9. Halwen kylmä menoo/ Sem
Suwen ilo: Ntjnperäsi surun/ mw
Hen/Myös riemu tule tullen: Jumal
sunmuches käändä/ Ia ilox jällens
wäändä. .

10. Ruohot ja Cuckaiset/ MM
eläwäiset/ Cuollet on Talwell kylmäll/
lotc Suwi nosta ylhäll: JumalM
wen pois otta/za kewän jällenstuotta.

1,. Tuiscut/ lumi satet/ Jääpulut
jaraketi Kynnysten cdesmacais/I°tc
päiwän paistais lackais -. Jumal sm
tuiscun taita/Suojan jällens laitta.^
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jsßinstnxefi. 389
kärsit waiwa/«Pysylu-

zanalna/Coschätä tahto woitta/ Coht
Hsmnarmocoitta;lumalsun wai-
MsM/Ia iloon Menspäästä.

,;. Costa oma apu/loca pauas
waipu;Ästensitt Jumalalca/Autta-
man JM parca: Jumalsull awun
Ma/Wahingon pojes canda.

,4. Sun itcu plsaras / Muuttasun
<Walas /Ilon jariemun Maljar/Ia
kliändäcaickipachax: Jumala tabtons
perään/ sun walwoist autta erän.

15.Rucoilen wijmeiseld/ luur noy-
M Sydämmell; Ett murhen poies
wäändyis/ Ia onni tygon Wndyis.

näist hywän lopun/Meill cm-
U wMeinsuocon! Amen.

Sieluniloinen/Turwa aina
"IZsuxeen / Luota sinus HErran

pääll/WaickMailma wiha tääll.
;.Kärsimän myös totuta/ Itzes

Mlman cowutta. Kyllä caikest tus-
«sta/HErra pian pelasta.

?. HErra sinull Armons suo / Ih-
misesiawun tuo; Waicka caicki Vta-
ilm/ Estäis monell tawalla.

4. Ei ol nähty yhtWn/ZumMd
Mättämän/ Cmn on häneen turwmi-
mt/ Händ ain auxensHuutanut.

5. Mir sijs suret Sieluisen/ Olet
ntzn murhellinen/Cosca sinull ntjn hy- ,wWhällomdivstätyj.

R; 6.Caic-



Wstjst
6. Caicki mailmanwaiwaijKM

ha/waino/puuttumus/ Pysy H, mcatääll/HErrateke lopun päin"
7. Etkös luule näkemän/ MHHErran wäkewän/ longa kirckam

entzando/ Cuin ihana Auringo.
8. Waicka wähän waiwawan,Sam pahan Mailman: CuitenMsua racasta/ HErra hywH hartasta.
9. Nijnculn Isä laupias/Lapsillens

«n armias:Niin myös HErra sm!-len/Ainatekesieluisen.
l o. Ia ehknäky wihaiser/ Syndeii

tähden hirmuisex: Eu,tengin sydän su-loinen/ Aiwan on armollinen,
i l. Christus kärsei catkeran/Risiin

/ päällä cuoleman/Ia niin on sinun w
, nastan/Waiwoist caikist wapahtan.

' 2. Jumal hän jaIhminen/San<gen on ihmellinen/ loca sinuaracasta,
Caikest pahasi pelasta.
,

';. Ah sijs racas Wun tääll/ Olehywäs turwas wiel: AIH sure surki-
«st/ Waick wihatan wieckahast.

»4. Waicka mailma coconans/S>-
nul olis wihoisans/ Ia sois sinun hwtuman/ AIH pelkä cummingan.

!'
.
'5. Coscas turmat Jumalaan/P<däthänenkästyns ain: Hän sinua tot-

i ta suojele/Waarast caikest warjele.
«6. Waicka wijpytoisinans/ HEr-

, ra hänen avuns cans: Cuitengm on
laupiMPäälle toiwon mmchas.

»?. Ah



,<l Nlustnxest.
turwa HErran pM/

MiiM sielun: waickas tääll/ Hyljätt
olet tuttawild/ Unhotettu ystäwild.

18. Ei sentähden Jumalaa Ole si-
nua unhoitan: Mitä he sull tekewHtt
Hwn silmäns näkemät.

iy. Jos unhodais rackanfa/ Aitt
joscus poicansa/ Ei cuitengan Juma-
la/Sinua costan unhota.
i.y,H sielun anna wallitHEßran,

taiwanArmoll cuiteng kerran/ Sun.'
cruunaa aicaan »jäiseen; Cuin usco i-
tzenslumalall/Ei rakenn hiedaUjuo-

2. Ei auta meitä Suru Haitia; Ei
hyödytä myös walitus; Jos itkem ai-
na waiwgam waikiat/ Se
lem on rasitus. Jos surim suuresi su-
luam/Sill lisilm klpiät kivuam.

;.Si<sparambombikWj toiwos/
TMwähä/sijhen tytyä/long racas
Isä tahto Armos/Lapsellens laupiast
lchettH. Sill Isäld yIM taiwaisa,
El tarpem ole salasa.

4-HHn tietä oikianawunajaw HHwcaick toimitta pcuahin; Cans, sydam-
mmme halun hamawKyll tunde I-st rackahiw Mn ennättHin tuo tulle-
ftns/Meill awunautuan/lewon cans.

5. Al' ajattel tääll ajall si«un: Jo ,mmMHMs Jumalan. Hän pu«
A.4 halda



halba pois murhen sumun? GWtä jäll sunrackamban. Caickaicawhi muuttuma / Cans Murhe päiwj
puttuwa.

6. Se ombi HErrall aiwanhwkia/Ett tomusiköyhän corgotta;Nm
lickaan woi myös kätens oikia/Mlestäns ynsiästHajotta. Ihmetten hkiä Jumala/Woi ylendä ia alenda.
' 7, SM luje/ wetsa HErran tiMKäy/wircasteie wiriäst: CanslWvxes usco wielä/Ia turwa hänenkindiäst. Se ombi aina autuas/ lonZvscallus on lumalas.

W. c. N. 375.
'«AIon waikiasi walittapi/ Huuv"ahdistuxesans/ Sydämensä nm
daftgpi/HEnan eteen tuscasans/Sa<
roo: HErra hyljäis näin/ Mhchnsmun waiwaistn/ Jumal unhott poD
minun/Huocan/Mgun alltain kinm

2, Zionill sill suruMe/ Muchllrascall murretull/ HERra wasta w
wall tällä/ Suloisella Issn suull: Tai'
tak waimo lapsensa/ Cchtuns s>M
rackansg/ Pojes hyljät/ ntjn myös Mdä/ Sydämmensä halun kieldä,

;., Waick wiet waimo loyty mab
dais/ Äiti häijy halutoin/ Cuin M
yma lastans lastais/Helmasi heitGhäwytöin/ I)lpiäst ylsnannaisi/Eikw
sinZän cmaisi/Pedoild julmild julmch

raa«
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HssAnnais/ eik M aiwois totell.
I Luiteng Zion on suncohtas/Mie-

li toinen minulla: Sydämen ratk rac-
wst hohta/ Puoleen sen cuin kimul-
ia/Syndeins tähden surepi/ Rangai-
siuttsi raukepi: Embän syndist sydäm-
mstänCurit; catuwaista säästän.

; MD sijs nijnpelkät täällä/Cuin
sun hyljät mahdaisin/ Ia sun wihol-
listes wielä/ Pilcan all ain andalsin.
Embä ikän sinua/Unhod/usco minua/
Sinun ja sun lapses caicki/ Pyhiin
Wn piirsin ratki.

z.Muuris edestn ain owat/ Ra-
kendajasriendäwät/Wihollises wiec-
kat/cowat/Häpiään häijyt lMywät.
Silmää sinun silmilläs/louckoo cuin
jo joututäs/ Nijncuin Morsian/sinH
waljo Rakecan/ saat läpsii paljo.

7. Näimbä Jumal jouckons auttä/
Sieluun surkiat wahwista/Uscvn ur-
hollisex saatta/ Waicka waiwa cau-
bista. KtztosHErralllumalall lCuin
itz asu corkiall/ Cuiteng alhaisit ain ca-
tzo/HM armiast autta tahto.

'-93.
racastan sinua/ O

"HERra! lähene minua/ CanS
Armo-lahjas laupian: EizMailma
caickmua iloita/ Eng tottele sen tur-
Huutta/Cosc' sinunpitä taidan: Waick
waipuis waiwast sydämmen/Säcui-
teng ain uscaAuxen/ Mun osan/ oma»

Rz



ormahan/Cuin wereM mmuulw.
sian/HEr:alEsuChrist/Wapch.
M: Mua synnlst/häptäst martain,

Ruumin/ sielun ja caicki muut,Sä armosi olet andanut/Täs wihe<liäises elos. Ettkäytän ne sull cunnimIa lähimmäisen parahax/ Ann
mull myösArmos: Totut Jumalmtotuuteen/ Pääsi petoxesta PeckelcwMstls ann sinus rippuan/ Aut M,>.
wäst sitä candaman. HERra MChrist/ cautt cuolemas: Lobdutm
waiwas catkeras.

?. Engelis HErra lähetä/ Cuin,«-,
lun tääldä lähteisä/ Abrahamin IBmaan wiewät / Mun Ruumin »

tääld muldahan/Lahoiman alas lch«
tan/Suo makias lewos lewät. CB
lost sitt herät minua/ Ann silmän nG

.
dä sinua/Ijäises ilos/autuudes/Mun
lEsuxen/taiwas uudes. HErraVsu Christ/ cuul' anien: Ot t»
sull Kytoren.

minun ilon/ autuun/CM
nöyrä rucous/ Anna tygss tck

la huuton/ Kelwatcon sull huomb!
longa Sielun hädäs tygös / Ltzeb
täpi tääldH ylös; PeMs palaa M
lem/ lEsu racas weljeni.

->. TäN' ei ole muu cuin waim
Murhe/suru furkia/ loca Sielu>
rastasi caiwa/ Ilon Mn sammu!
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en muistaDuolimitän/IA '

sMhen iken lijtän/Vua halasydäm-
paras ystäwän.

;. Costa Piru pyöri kiucus/ Soti/
kiusa wieckahast / Suo ett pysyn lE-
su sinus/ Sodin/ woitan miehuisastk
Cosc'mailma cowin pauha/SuoiasaS
suo mmullrauha! Sillä luotta sieluja
ftn/ Sinuun HERra Issuxen.

4. Tuhat tygos huocausta/TääldH
lEsu lähetän/ Wierotan pois mie<» '
lm maasta/Taiwallisijn ylonnän. Äl-
lä anna sinustcauwas; Eroittta mua
waiwas; lEsu tygss halajan/ Tullaa
minun tawaran!

5. Ach! ei minus mitän hywä/
Loyttä/sitä walitan! Synnin himo
Ma/ sywään/Cuoppaan pytä wa-
jotta. Puhdas lEsu mua puhdist,
Waca hengi minuun uudist t Anna
tulla pian juur/ Cus on ilo jalo/suurk
.6. Costan wijmein caswosTaiwaan cuoris caunisa/ Soimaapitä harpun änen/ SinunPylM va-
nja. Mistsxex' ijät sinull'Tmwallisell'uudellWeisull'. lälkees pala mieleni/lEssslohduturenil
'.MH! cungan culkenen/ Cosc Tu-
,

scan tundenen/ Mun syndem
Men Gden? AH!Custa>.awunlöydän?El taida caicki mailma/Muldbuolmda tät walwaa.A 6 3. O



2.OIEsuarmias/Täs waiwas wai.kias/Mun sielun tygöstule/ Cuins cu«
tzut/ huuton cuule! Ann Armos M
wuota/ Mull turwa tuscas tuota.

z. Mä Lapses cuormani/Msyngiät syndini/Cuin waiwajsi mi-
nua waiwa / Ia suruist sydänd cai-
wa/Sun haawais Dll Heitän/Sm
lewon sulda löydän.

4.Cautt wirran rustian/Sunwres puhtahan/Mä synnin wioisiW
rut/ Caick Sielun kiwut sido/ M
slä muista sillen / Waan sywän W
mereen.

5. Sä mun lunastajan/ Oletlch
duttajan/ Sä syndin syngiät cannoii/
Ia cuoppan caicki painoit/ Sä sim
suliit HMIatahdot ijät peitti.

6. Suur on mun pahuden/ long
löydän tykönen / Sun
teng minun Woi autta/ usm<><
nun/ Cuin sinuun luotta lujasi/St
pääse wapax waiwast.

7. Ah! paljon puuttu muld/ Sen
euiteng löydän suld/ Sun rackaM
jalo/Mullhywytt suopi paljo/ M
synnin/Pirun/cauttas / Vtä taidan
lyödä alas.

8. joucko satanan, On mmia
wastahan/ Sun awublas mä ram.
He woitan culteng caicki/Cosc wew
heille näytän > Nqn tundon lewon
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fa Rinsimlest.
lEsu rackchin/ Ain si-

nusripun kqn'/ En pelkämitän wai-
wa/ Sun cauttas perin Taiwan/
longkiwull katkeralta/ Mull sait ja

Ah! saata sydämmen/ Sun Hen-
o"scautt'sijhen/Ett cartancaicktz nij-
H/Cuin eroitta sust pyytä/ Ett elä-
n>j nijn Jäsen/ Sun Ruumisas
oin olen.

lx. Rucous-rpirret.
296.

i.WArjel Jumal sinun Sanas/
woima myös lyö alas/

Cuin Christuxen rackan Poicas/ I-siuimeldans pyytämät pojes.
l. O Christe suurin Cuningas / H«lä muillen anna cunnias/ Holho ai-

na, Chusticundas/Wapahd waiwastSeumcundas.
;. Sanas sortajat alas paina/ Hei-dän juonens estä aina/ Shhen hau-tan heit pudota/ Johon nmt pyytä"wät upotta.
4. Ann heidän myös sitä tietä/Et-

tet sinä jouckos pois heitä/Mutt tah-dot autta ja wchwista / Eosca hätäheit ahdista.
5. Pyhä Hengi meit lohduta/Rau-

haan nmt wedä ja totuta / Tussistameitä kirwota/ Ia cuolemasa wir-
Ma!

Lim-



Lltanla. '

teys Colmlnainen, YxColminaiWxmäinen/ Tygos me luwal turwis tilem/Armahd päällem/rucouxem cuule'
2. Tykonäm awullas am ole/Cchwos käännä rucouxem puolen/ Msiä pirun pauloist ja nuolisi/ HäWhimoist/ mailman juonist/Warjele Hzpiäst/ riettaist tawsisi/ Rijdoist/ sodis,

wihoist/wainoist.
;. Warjel cowast ajast ja nälizstRareist rajuist/ meren hädäst/ W«i«hingost/ tuscast/ tuli palosi/ Taudis!,

rutost/piaisest cuollost/ Aut hengen
retkes ja duomion ald< Ijancaickislli
cuoleman wallald.

4. Merucoilem sinua Chrisie/Niil-tä anna meill/ M esiä! Holho mit
oin ja ajal hädän: Syndymäs/O
nas/ cuolemas tähden. NousemiD
taiwas astumas cautt/CuMes jaM
sauris meitä aut!

5. SeuracundasHErra holhock/Puhdas pyhä sanas suojele/Sen sW
nait Hengelläs hallitze/ Pyhäll elämiill
heit wallitze. Oikeit vpetait anna mck
le/Ia Sanas meis hedelmät tehdH.

6. Pois käännä opin erhetyxet/A
riseurat japahoituxet. Sanas ja saw
naitte,s strtait/ Wastan seiso, M

. »M



ca/

juonens tyhjäx teh-
den/Aut joitawaiwatan sanas tähden.

7. Warjel hengem/ ruumim/ caick
omam/ Est c<pinat/ murhat/ Sodat
tuimat/ CaikillEjlwalloill suo sowin-
dot/Hywi neuwoi/rauhallist elandot/
Meidän Cuningam/ Huonens/ Neu-
wons cans/ Warjel/holho/ hallitze ain.

z. Kätke meit sijpeis warjon all/
Maacundam warjel wihollisten wal-
lald/Murheltisi surus lohduta/
leilori murhe muuta/ Holho köyhät
srwoit jaLestet/ Heidän ylöncatzens
pois estä.

9. Sairain kiwut/ taudit poista/
Synyttäjätcuo:mastanspäästH/Fan«
Zit wiaitomat wapauta/ Syysi wai-
watuit wahwifi armos cautta/ Kiu-
sauxist ulos kirwota/ Hengen lähteislohdut jawirwota.

I°. Synit wihollisillem andex ann/
Mnnä heit meitäracastaman/ Suo-sios toinen toisem cans elä luo / Caic"ti meit parannoxen wedäjatuo/Meit
«ptt oikein sua tundeman/ Kästys pptämän/suapalweleman.

11. Ann maast/ meresi meille lahsM/ CuinmeUl tarpexem tulla taidais/«vun Nimeskijtoxell nautit nyt/ Meit
rauhas elä jaolla suo sijt/ Perhem/puolisam/ calum caick suomas/ Ystä-mm/ summ corja huomas.

". O lEsuChrist JumalanPoi-



420 Rncsus«'wirret,
i, ca/ Sinä olesäinöa ärmon äitwO3leme kelwottomat/SmlsäldäsM.km anoman: Uscallam päälles cuiten-

! gin/Sinä olet wälimiehem mmingin.
l ;> Sinä Jumalan wiatoin Cwtza/Synnist meit pesit/ain armos ia<

ritzet/Sinä wiatoin kärseit cuolemaw
101 l me piti lunastetux tuleman/ U
mahd päällem/anna aniem/Lujasi
paisit;,tapahtucon / Amen!

298.
Jumala/ loldcaicki.h^

tule / Ain holho minmlarucouxen cuule: Hallitze elämän, Iapuhdas sydän luo; Aut syndiwälck
män / Ia oikia usco suo.

2. An minun.wimäst/ Caick Wi
l can työt M tehdä. Suoelä siwG
' Ia onni caikis nähdä: O HEm w
. mos lain/ Ett asian toimitan/ Im
' toimellisest am/ Iasinua cunnioitan.

?. Sijt cuin on kclwotoin / Munsuun ja kielen estä/Ett puhen wastat'
woin/ Eng lausu pahoin kestän: Iacosc tule puhua/ aut oikein puhuisin!
Itzkieldän licuta/ Ett tain toimell
tekisin.

4.10s waaraaniolMgun/Munjoj
scus anat tulla: Nijn turman sinuhun/
An rohkian silloin olla! Mua siwitz

?s totuta/Cans mielen wulaise/ Ia w
v nua opeta Cosc neuwo tarwitzen.

5. Cans caickeinsowindo/Ia M



Ancsus!«wirret.
Minull lama: Jos onm calu tuo,

olla aina/Tääl koyhäm
lHojan/iahYwäntahtolsm/Amwal.
mm auttaman/ W hetkeen wqmeisen.

6 Jos tchdotwachaxi/lammun
ole wahwan sauman /Anhywä kär-
simys/ Ain sinun luottaman: Aut
harmaat carwat myös/ Tääl cun-
niall candaman.

?.Ann' minun pijnas pääll/ Md
eikias uscos nucku; Suo sielun tulla
M/ Alä sen anna hucku: Suo luu-
ni mullasa/ Sitt rauhas lewätä,
Waan sielun uscosa/ Täld tygyswe-
dätä. /,

«

8. Ia coscas herättä/ Caick cuollet
maasta mielit/ Antygös ennättä/
Ia sielun silloin selit. An iloll änes
cuull/Ia osot oikia tie/ Suominun
tygss tull/ Ia cotia cansas wie!
Amn.

'.ssAhtaHEßra anonsinuld/ Älä
KM minuld/ Toisen nijst

armos minull sois/Waan toinen mi-
nust estä pols.

:. Älä ann wieteldä walhell/ Eikepäjumalit palwell/Köyhyt älä minull
anna/ Zik rickaut tygön canna.

?. Waan määrät osa rawinnosi/Suo Isä minullen armosi / Ett E-
mandäti edes saisin/ Ia lapsen rawit
tAdaisin, 4.Zos
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l ~4. Jos ylsnrickax tulisin/MttMynust luopuisin/Engä pysyis HErran
. pelwos/ Ett on kyll arcus ja salwos

5. Eli jos köyhyys tule pM/Ok
ole tarpex elatust tääll/ Cuca ties et,
tän warastan/ Ia teen syndiNiWs
wastan.

6. HErran siunaus rickar teke/li,
man paljo työtä jawäke/losolen wir<

. jäwirasan/Ia tarcka talon menoisan.
7. Siuna HERra caick aiwvw

xen/ Merell jamaall caicki toimitum
Waimon/Lapsen/caick tawaranM
dunHErran annan laupian.

8. Wqmein täst surkiast elämist
O HErra meitä tygos pääsi/Mim
ja Waimon/ Lapsucaisen/ Corjastt

°« HERra Tmwaseen/ Amen.
X. Hytos-

Wirret.
zoc>.l.Mljtos olcon sull Ist Maan ja

Taiwan / Sun pyhän Nimes
tunnia suur on aiwan / Gun arM
«vaca käypi awarald/Taiwan jaGtein ylitz lawiald.

!. Armos on suur/ O HErra M
nus/ sitä En taida curja nijncuin
tulis kyttä? Sä loit mun cuwas M
ken kädelläs/ Ah wahwist hywM
wiel wäelläs.

3. Mun synniss/cuollost olet M
sianut/ Pirun pään murux ricki M



jalahias minull lah-
Mn/lons Chrisius uscowaisillon
tcimittan. <

4 Eij ansiosi / waan sulasi suuresi
armosi/ Mun »varjellut/ O Isä cai-
kist waaroist am Tähän ast/ Caiken
Baicanan/ Warjel' wiel nyt O I-
G'arinahan. .z.Ann armosi andexlja/ Syndm
menet/ Christuren tähden särje pirun
juonet/Suo palwelensua täälpelwo,
sts/Tykönäs olen ijät lewosas.

6. Sanasias Hlä ann ett luowun
Dtta/ Se amua mull woipi awun
tuotta/ Sen walo wiepi tielle taiwa-
Han/Siell ilotykönäs ain nautit saan.

7. Mun Ruumin/ Sielun/ elon
menon/tecon/ SunhalduhusOlsä/
annett olcon/ Suo käydä caick sun
Nimes, cunniax/ Mull ja lähimmäi-nen parahax.

z. O Jumalaft armost minua pää-
sti/ Armottomain wainoitten wää-
Oestä/ Al' anna heidän itze pudota/
Cuoppaan/ johon mun pyysit Upotta.

9. Ann EngeliS O HErra minunM/ Ett wihollisen armos awun
M/Ia sano: Ach cuing ombi au-
tuas/Cuinsydämmest racasta sinuas

l«>. Urhollinen mull mieli Jumallama/Sun nimes cunniat julistaman
Cuin ulottupi aiwan awarald/

<aiwan jatähtein ylitz lawiald.
li. Caick

403Rfftos» wirret.
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,i. Caick

jas/ Lännes/ Ett Idas vlcon ain sH
ktjtos änes; Tuocat sull Ehriste cau-
niskijtoxen / Mmmäisenijät ylisiox^,

Colmen Miehen kijtos-wirsiwalkias
i. kijtetolcon/ Istin lu<Lätz ja caucan soicon<
Ääni caunis tai: Kijtett/ ylistetty
HErran neuwo am/ losi on mM
tehty/ Apu armias näin! MM
händ tott/ Hän tuo hurscat duoM
Eikä uscowlt unhot.

2. HErran Seuracunda/ HHMTemplisäns/,Kyttä/palwell mahto<Suures nöyrydes/locaistu cockick
Cherubimin pääll/ Cuiteng catzo ck
hallSywytehen wiell/ Plist. ?c.

z.Suuri on sull woima/Corkiasistui-
mes! Auringonsa woitat/Kirckall ck
wölläs/ Taiwan wchwuscaicki/G
nuld Mitan/ Waldas suur on ratki/
Ymbär mailman. Msiäkät ett.

4. Taiwaat ylistäkät/ HErra mie<
luisesi/ Engelit tuot tehkät/ TäMsi
sydämet Wesi joca cuohu/ Mlli
wahwuden/Eikä cuiteng puto/Tw
can kijtoxen. YlijUkätttc.

5. Eaicki jouckotaiwaan/HErm
kijttäkön: Seraphim meill tawW
Siihen näytcäkon: Cuu ja Wmg
kijtä/ HErraa woimasm''/ Tähdet
tehksn Dä/KirckaassiM. etc., 6.
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"THade/Coste/Tuuli/ Kytösi
paHatcat:Lieckilämmin/tuli/Ilmas
W'tcat//Lumi/rak«t / rändä/ Här-Vumu/M/Mttäkätainhändä/
CWon wäkewä/ylistäkHt.

'- 7 Päiwä/ yö/nyt anna/ HErrall
' Ms / Walo kijtost canna/ NW

myis pimeys/ Pitkäinen ja pilwet/
> wiel leimaus/ lulistHErran ih-
° M/Ne tM olcon suus. YlisiWt,
° 8. Maa/ cans wuoret/ mäet/HEr-
' wakyttäkät/Ojat/wirmt/meret/Cai-

,vl!t/lzhtehet/Eläwät cans caicki/We-
ft lijckuwat/ Ia wiel luodut muutki/

' Cunnioittacat.Ylisiäkät)c.
9. Caick cuin maa tai lawia/ Can-

' da/caswatta/Pieni puu ja wahwa/
Cuin on teconsa/Mrtit/ ruohot/ lehdet/ «
Siemen/ cuckainen/ Caick cuincaswa/
Itzte/ Maast jameresi vnn. Vlist.

i°. Caick cuin ilmas/tuules/ Len<«
dH/culkepi/ Caick cuin wedes/ meres/
Asu/ lijckupi/ Linnut Taiwaan alla/
Hänen cunnians/ Nftn myös walas-
ulat/Suurta laupiuttans. Z)list<

ii. Pedot metzis/ kedois/ Eläimet
myös muut/Tehkät tuota chdost/Sill
on suuret syyt: Adamin waan sikiät/Vlitz caickein taas/Kijtos-weisull teh-
M/Lausuin tecojans: Ylistäkät )c.

caikinkiftMtHErm/ Cails'
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Jumal nähdän caikin MicömlHsuurij tuoman caickin aicoin.
miast meitä auttele/Ain äitin cehkiwarjele/Hän suinaruall/juomalla
tä/Meill armost caicke hywänW

2. Annmcillensydän iloinen/Mpoista mieli suruinen; Suo CHHtyilles rauha aina/Ia lewolliWW
no lama! Meill Armos autuas Wsuo / Tois/ neuwois apu armiastaAh waarat omat monet meillä!G<wapahd eläisäm meit täällä.

;. Sä Isä caickein Jumala/<W
cannat suurell mvimalla/AnncasM
paista/siuna meitä/ Sun hywydO
armvll peitä. Meill Hengi hywjA<
mos ann/ Ett tahtos jälken waM
Sull kytolliset aina olem/ CM h
toxen sijt ijät tuonem.

i.KUmalata kPtH yliaicamchl!
Cuin «rmost anda meille K

piat lahians/ Sielun jaRuumin m,
le on han luonut/ Tarpet caick siion

i.lhmeisest ilmaan tähän meit
tuonut/ Chrssturen canstxCastenco
ta'coonnut/ Meit sanans faarnall'
witzepi aina/ Synnit pois paina.

z.Hallitze meitä hengellänsäO
Wahwista waiwois lohdumelljaU/<ztt tustis turmat Hänen tygi
iiennem/ lold apu liene.

4. Meit pirun pauloist aina la>
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caitze EngeleinsH
cautla/Wariele waarois/ Ettei meit
saa surmat/Se piru julma.

5. MeitLapsiansa ruockrtahjoillan- >
st, On hädäs canstam aina awullan-
st/Suo häpiän ala wihollijem tulla/
Mit rauhas olla.

6. Srjs täysi turwaHErran pääl-
le pangam/ Mldäisest amun/ elatuxen
anda/ Me wijmein tääldä/perD
tämän elon/ Autuan iloon.

7. Kijttäkäm lEsust edesi näiden
Wins/Rucoilcam wiriäst/ Armol-
lansettcorjais/Cosc wijmein täällä
hengen hädäs ollan / Sois autuast
tuolla.

7. Nijn olem oikein nautinnet hä-nen Woins/Tääll ollet rickat/jälken
hänen tahtons, Ett olem saanet ilon
Wtaiwas/ Päsjnet pois waiwast.

;°4.
«.ALe kijtet Isä Jumala/Cuin ruo-
"kit meit sanas wsimalla / locasen mulepi tarcast /Ia sen pääll luot- ,

tapl Hartast/Ei hän coscanpidH cuole-''man/Mutt hywäs turwas olenmn.
l. Ole kijtet myss lEsu.Chnsi/Mm päästit meit pimeydest/ Ia oso-tit naimasi leimauxen/Sinun pyhän

Mas ymmärryren / Se sielut ainalohdutta/Ia pirusi pojes luowutta.
;. Ole myös kijtet Hengi Pyhä/ '

Mn meu sanan cuulloon pyydät/ Si- !



R<lscaist Maanwaiwois.'
näawameidän sydämem/EttmslW
puhtast ymärräm/Sen caut'meis aimwaicuta/Hywftn töihin meit taidW,

4.0 PyhäCölminaisuus/CaiG
Ihmisten autuus/AläSanasmchpois ota/MuttArmos sen cauttUil!tuota:Nijn me sijs sinusräs myös aina kysymme.
xi. CalcktttalstsaTarpelg.
l. NascatsaMaanwmwis.

t.MUin hätä cowakäsis on/Sm
/ Tusca tarjon/ Eng i

itzestäm apua lsynne/Engcustanm «

wo tähän tienne.
!.Seuracunnan cscouxeen/Kilst '

tans nöyrän rucouxeen/TygösW i
ra täs huutaman / HädDm apu «

anomaij.
z. Silmäm nostam ylös itcull/5 s

tzim sydämen catuwall kiwull/Sp
dein saamist sinuld / Paicas l
turwill tullen tygös.

4. Sens lupat laupiast caiÄ
Cuin stn edest sinua rucoile/IGB
Poicas Nimeen/'cautta meidän M
limiehen. .

5. Ah armias Isä tygss culjß
Caikild ylsnannetut olem /

Ze/ packo päälle/ HerH HEM«I
P!'UM täällä.

Mas pyhän piinan tOM
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Callist
Ms/cuule.huutom/ Ehdi auxem/hu-
MIN nnmtoin,

7 O soima ftndejäm fturt/Ann
ne andex armosi juuri> Tule turwax/
nouse Ylis / Auta ahdistuxest ulos.

«Ettautetut sinua ktjtMm/Ilolt
cailin sinua ylistäisim/ Uscosas cans
wahwistuisim/ Kästylles cuuliat oli-
sin,.

.^,zos.
lmmenlol», deut, »uier
, Kt rl-u«it«tum cokili»

«l« «cl »qu»m Pen6«« l»l,celll.
l. 8> !u»M jull«w »«l» noNr« p««

n»», poteK <i?« tlHl«l« pl«»
z«? cu» nee ultricelt» lfMws» l«r»
nt vir^««n<

z. ?»r« lecl noltrilmllee«lllla cul«
f!«: 1«« p«ii clemen» piet«t«mifcen«»
(ui m»n«l
?«rcerk «uncla.

su«i»,ö mzznl f«brlc«torotl,l,? <Huicl
M, L!«bHque tnr« ?

f. si«ren«l« m»cu!«nt re«it«»llc,lo m«»tem lr,Kit iwbeclllem, tr»

6. l)« cmeem, s«utlc«M>
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que mortcm, lnter il,t,W"^'
, Lt m«l» noK«.

7. opu, lulNNi
nri, Lu«z c«ss»m fore
dol6e le6m«n«ul l«velowneclill«

8. Nac «lum quö Nt s«c!„
mur, Qmuibul nokis, reliäen, 01»».
fo, (Hui l)ru« sempec 6o»in«ri, «ll,i,
Lrinu» sr uuu».
'. pois Jumal/ pääldäm julW

"wihas/Aseta angar ja Mm
Witzas/ Ala pahuttam cosia achmarwost/Waan aiwan armosi.

t.los sinä meitä synnin syyn pe<
rästä/ Curitat: cuca woi edesas ktsij?
Luodut nijn caickilopethucaSM/I«
perät cuolle.

z. Anna sijs HERra Synnit an<
dex meillen/Armos walitcon oikeud»
puolen/ Sinun tapas on jyndistD
moon otta/ Cuin päälles luotta.

4. Mix sinä suutut HERraLch
suuri/ Maan matoin päälle nijn O
garast juuri/Mitä me olem muut c«
mulda/ lica / Täynn synnin wica?

5. Meitperisyndi pahutentäspff
". na/Liha myös soti Henge wasianoi»

nai Tätä sijs heicko luondom Lch
catzell/Caswoll suloisell.

§>. Sinun wihas waihell ja myi!
sondeim suurten/ Pane sinunPM
risti/ naulat/ murhe/ Cruunu jakM
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«iMuoco/ruoscat/Cuoleman tustat.
(volcas Pijnall hänen wicans peitä/UM Wm / sekä KMwesi,

laina Isä Jumal
tliiwast/ Christuxen cautta/ tuin meit
Mi wmwast/ Ynn yliinäisen Hen«
«n M^aPyhän/Jumalan yhden!

l i)/H Isä Jumal/ cuin asm Tai-
"was/Catzat meidän päällem tä-

sHMiwas/ Cuin suruises Suomesa
liene. Wäkiwalda wallitze ja wää-
tys/Waiwaisus/ nälkä/ suuri surkius/
Cuin caicki kyllä sen tienem.

:. Nyt on meill suru suur M tu«
stas, Meidän turwax tule/ O HErra
WMs/ Armahda jo hucum pois per-
ki/M muW meidän pahudem paäll/

tämän olem kyll ansainnet tääll/
Muta ja apum kerkij.

j. Tunnusta tule meidän itcu suull/
sttem cuuliaiset ole ollet suli/ Mutt
ftnnis elänet aina.SmunSanas olem
häpiM Hyljännet/Eng paljo M mitän
»itänet, Näitä catuisimArmos laina:

4. Saamaitten oikeist Opetuxist/
Heidän myös angarist ukcauxist/ EM
me tainnet parata meitam/lost olem
nyt cowan cuorman alli Cuin on täl-
lä siirkiallSuomen Maalt/Itzem wi«>

mitzan all heitäm.
S 5. T«r-
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5. Turhaa cunniat
Suurna ltzens ilkiät pitämät/Yip2suur sydämes maane.Tygöns rMnrickaut repiwät/Waiwaisten wchi!
got etziwät/ Ahneus allans caick cach6. Turhi waloi wannell jakiroiiRiettait toit tehdä/ japuhei puhellahäpiäx ensingän tietä. localin ei olla taida/Eik utcocullaisut pitltiedä/ Ei minän Mailmas pidet.

7-Nyt lahjat lain lumoiwat/M<ryn oikeudex wäändelewät/ KiW«hitz oikeuskäätän/ Cuista huutocuck
corkiuten/Waiwaisien walitus suckuten/Päällem JumalanwihalvHä^.

8. Se julmaPharao joucköineni,
IsraelinCansa coconans/OrjullaA
kisesi wainvi/lota nii'ki Taiwast/ Egyptin Maata curit w
wast/ Pahat meren pohjan painoi.

y. Cuing caatui se corkia BabylV
Caiken wallans cans / jo perät pois
on/Soreille cmkille cartter. AHM
ryowys/ murha maxettin/ Sikiöiim»
surkiast teloitettin/Vlonen tuiman mil>
len malter.

ly. Christus cutzui luuttaitM
muxen/Mutt annoit itzms canaiuM
Tvlyyt tyranniut tehtin/ Wäkiwaw
wäärys wallan sait/ Rastan rangw
siuxen päällens toit/ Hirmuisesi hehi-
witettin. '

".HeSodallsurkiaUsurMi"
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GMrätk cäuhiall cadotettin Ia
MM catkerallcuolloll. MwälWns
lÄscns tappoi ia söi/ lost osa kmkm-
Hill stalix jäi/Surkiast hucuit monell
muodoll. /

il. Catz capm m Sota suurt Suo-
men Maall / Tarwetten puuttumus
packo pääll/ Keng waiwat caick wa-
litta woine? Syndim suuret sijhen snyr
lWn/KB aina itzelwilkiäsi käytgnv .
Jumal wihans witzas lyöne.

i;. lollem pian parannust tehdä
taida / Meit wihaisemb witza wielä
waiwa/ Ett cauhiast cadotta caickia:
Cuullaxes catumus cowa liene/ Cui-
ttngin smuas sijhen riennä/Ettäs wi- H
ha huojennaisit haikiat.

14. Niniwes sarnais yhdest Jonas/
cohtkäänyitpäänans/Ia

waiwat märätyt wäldit. Meit mana-1
tan paljo ain parannuxen/ Itzem an-
nam pahemmin pahennuren/ Eip ca- '
tua ole meill mielda.

'5.0 sinä suruinen Suomen Maa/
Catz ettei sinun käy cuin Ssdoman/Cuin Lothin lahitzemist laitti: Jeru-salemin cauhiat cuwat / Häwityxm
muodot muut sinus owat/ losc olis
cadotusta paitzi.

'6. Alä ann HErra huckua cado- ,
Wm/Armollas auta meit catumuren/Ett olisim armon lijtos: Catzo Polcas,
Wll» pqnan pääll/ Meit waiwaisi zS; wa^
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waiwoist wapahda tääll/ Siitä
olcon jjätKijtos!

l.llLkäm pahaxem pango M/Il«"IsämeltLapsianslsyne/ch
cauhia cuoleman kita / Taudis
rutos liene/ Liene witzat wiel wW«jemmat/Nälkä on catkera cuollWPijna kiwuill kiduttain pitkäld.

suuret/pienet suretta/Ly
setkAitins cohtun luotta/ Maantzmill caiken hHwittä/ Raatele/ tch««101 l poltta/Ei oikiuttcusan/waann>j«
kiwalda/ Ryöwys/itcu joca harM
O paremb on cohta cuolla.

3. Ett sijt syysi synnin tähden, M«ilIsä omall kädelläns piexe/KHW,
ja tytykäm tähän/Ettei kipiänck»
tzan all syöxe. Hänen hywä tahtmtämä olle/Meidän tarpexem tai M
101 l parannuM meit wäänne.

4. HERran Sanan saarnatPjämme / Manauxet pilckana pidjm
Wääryll calu catowaist pyydämme
Armottomasi waiwaist waiwam. O
ole meis oikeutt/ eik armoo/ Eik rackli<
utt/waan wiha jawaino/Synnin
läm pelkämät aina<

5. Ettem pahuttam ojenna/Eng P<
siät sydändäm nsyryt/ NijnlsHcm
tuxell cohenda/ Ettem cadoturenw
du: Jos Isä Lapsians rangaise/O
wäx ota/sen sinä ansaitzet/Mä/MIsän witza. 6LM
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sinuaS syypäxl/ Cu-
mar HErran käden ala/ Ota Chrl-
sms Hsus turwaxi/ Itzeshänen huo-
maus am alat/Händrucoel/Sacra-
Mtij nautitze/ Hän tietä caick culns
tarwitzet/ loco suo elä eli cuolla.

?. Paitz HERran tahdot ei taida/
Rutto ruwet/tautican tappa/ losI-
DM M suodan/Waick siwustas
caicki caappa/ Ei cuiteng teisäs sinun
ryhdyis/Eikwahingo sinuhun yhdyis/
M tuima tartuwa liene.

8. Eipä waiwu Warpuinengan,
MHErran tiedotja tahdot/ Wai-
puwäheminlhminengän/lotaHEr-
ra alati wartioi: Ehk Ihmisien edes
cauhia olle / Ruton cauhian cautta
cuolla/Sepä callis onlumalan lapsill. ,

9. Mn ikäns cuolleis/ cuin eläis/ ,i<
HErran omat aina olem. 101 l mää
rat hetki on mennä edes/ Ei saa se carr- ,

ta/waan cuole/ Woitox/corwox cukin i
meist mole/WielChristuömeill eläm
olle/Mix me sijs cuolemat pelkäm?

«.«Täselämäs eilhmisell ilo/Ok
waiwast pääsin päiwä/ Sijhen ast
cuin elosion ero/ Sitt luwattun lepoon

käydän/ Ehk carwas ia catkera se lie-
ne/ Cuin surun meist surma/ meit mie-
ne/ Waiwast ulos autuan iloon.
". Walmistacam meitäm mielel- !

IW/Täyty wihdoin cummingin cuol-
!«/ Waick cauwas cowin cartelem, j

S 4 Täy-
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Eäyty edes'täs taicka
wan wapan wuoden »voittanut onSpnnist/surusi/ waiwast pääsnyt 05Culn cohta Christuxes cuole.
.

' n>-^s^^""s/ walmist tuWlan/Ain tähän apuu anolstld/W,sms kiwut moitti cuoleman/Se M<un sydämes M. CuinHErranO!nan pääll turma/ Se ijät ei cuole/ti!saa surma/ Alat ilon Lapsi liene
' ''3.OlEsuCaswssMnnätzeAuxem ehdi cuoleman kiwuis/ W-Henges meit hallitcon ain/ EttemVpäyxin liwuis/ Ann kärsiä kärsich!curitustas/Etten, pois luowuls Ai'
mostas/ Sitt sinua ijät kqtäm.

329.
päälleni

'has witza meit maahan caat.il
Gt äkild menem ala Maan/ S»'dim sen matcan faatta / Etts om«.i
kädelläs meit piexet/
ambut ja Cuiteng lepy Gsiuxen tähden.

2. Mnnois Sydämen tykyttäö!
wust/Sieluni sn surkeutt täynans
löydä lepo/eng lohdutusi/ HcGmurhe murenda päänäns/CuuleD

, ylös heräH«na/losesauxem eIMkerrall/ Nyn perät perki vois.hu»
z. lojalwoin Haudasseisomn/CVcauhian cuoleman kidas/ Ophtän ch tykönän/ Cuin minua l°t
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MMllas/ Nyt minull sle turwax
lM,llas!Emb apu muald custan tienc.

4. Täs tuscas caick muntuttawan/
VW cachisiu/ cum kirott' olsin /Poi'
minusi poickewat caick ystäwän/ sthk
huudan heit / eip he multi/ Paetan /

aiintaambac >nun näkemät/saswons
caick minusi peittämät/Cmn haisema
iWheildolsm.

5. Caikeld Mailmald hyljät okw
Alä M sinä mua hyljä. Anna andex
syndiw awux tule/ Cuoleman kiwut
minuld kewen/Sen carwas cauhifius
pois ota/Piru cauwas pois carcota/A-
--läftomunmihasascuolla.

6. Armias Isä lepyrucouxeen/Tee
ihmck' nyt mua auta/Turman tygss/
näe Nqn lewip cunniassen cautta.ZosHnmn/Eip sun hywää
siitä/CuolluRuumis ei fta ktjtä/ E- '

M sua kijtetän HErra.
7.0 lEsu minun

mall werMs minun ostit/ Auta nyt
ujcMnen auttaian/ Poista pois wi-
hcht puustit! Ifäs wiha lepyt miellä,
Is murhan Engetit kiellä/Ettei sinunweljes murhais.

8. Cuiteng käyksn mhtos jälken,
En pan? tähän määrä päälle / Tie-mps tou cumman tarwinnen/Elä eli ,p«s molla tääldä/ Tott mmullt« tchtoslperän/ Elän eli käyn cuole- !

S!5 man
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418 Aauhsn evest.
manerän/Vr caick/ omas olen Christ!,

9. Pyhä Hengi minua
caicki cuin cuoleman pitä/ Uscoan udiss
jawahwista/ Ann ero autuas!gw
M; EttChristusolis ain sydänG
Hänen muisto mielesän,Gij!
södas seisonen lujan.

io, Christus oman/ minä lMomans > Pijnans ansiot ei suo w
han/ Itzen annan hänen huomM,
Mix pelkän cuoleman surma? Sieluni
HErras iloitz wlel walM/ HänW
ta cuolemast elämään / TurwaM
hänen tygöns.

il. Rauhan edest.
~M HErra Caickiwaldias/ IH

ombi Waldacunda/SAck
Cansam haldia/ Omas on myowaa<
cunda/ Sentähden tygös tuw.

2. Anna sijs meit ollarauhcls/ W
cauwan cuin me eläm/Rtjdat/ M
Carcot cauwas/Mä murhaa M
päällem/Sowindoon wedä cmckil!

~ Gole yhtän Maan päällä/Cuin
sodat häwittä taita: Sill sinä»
asut yllMä/ Meitä ntjsiä ulos M
Sitä me rucoilem nöyräsi.

meille rauha HErra O
elinaicanam auta/Ei Mm

päM ketän muut/ Cuin Oat
asetta taita/ Paitzi sinua yhtä.
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meit / meidän Maacun«
i)M/Tulipalosi/Weren wuodost/ V
Mld cuin meit teloitta pyytä am, ,
Maiset hillitze sodast/ Suo rauha !
mM/M halam! /

. ,

~ Ann andex syndlm/ O Jumal/
Wa ett kästys pidäm /Ei saa rauha ,
pahat tuimat/Heidän jynninssen wal- t
da/tiedäm/hywillHEr:a suotrauhan.

4. Meidän Cuningallann Armos/ j
Orauhan Cuningas taiwast!Ettrau- '
haistst hywäs neuwos/ Maacunnat -
hallita taidais / Sowinnos caickem
cans elä.

. W
5. Jumal sinun olcon kiitos/ Tam

lahjan tähden jamuitten'.Ann meidän
elärauhan lijtos/Kijnit kästys cuuli-
aisuten/Jumal caickiwaldias HErra.

anna meidän Cuningall jazj
Rauha jahywN'

hallitus! Että me hänen allans/Lewos'?
jaNauhas aina eläisimme/Caikes lu-z f
malisudes jacunnialisudes/Amen.

aicanam Rauha laina:-
Suur hätä on meit nyt csh«

tm/Sm perän wihamies seiso
Ett meild pois sais sanas
Christuxen Nimen häwäist wnmein/!
Pyytä willityrens cautta.» Sitä eM
Nwoimas säästä/Sinä tästä woitt
ainost autta.

S 6 i.HEr«



4" Rauhan cdest.
2. HErra laina!

long cadotim syndein tähden/ Kyll
puhtan sanan sinuld saimma / Jota
wastoin eläm juur nähden.! sAutuutz
tamme pois byljämme/ Vtailman me,
nois pymn olem/Tunustam tott/ pahus
wallanow luurjumalattomasteläm.

z. HErra aicanamrauha meil suo!Meidän sydämeen wuodat Henges/
Cuin Christux»s meit udex luo/ Oi«sian catumuxen käändäis. Ett armo»
sias meill ft
got pois tulisit/Sodan capinat/ caick
wapinat/Sittcaikildcunnia sullolis.

z »4.
rauha suloinen/<Voies sota

> Rauha teke. riemui-
ser/ Sota saatta suruisex.

2. sinenrauha enändä/Sota wil«
. jan wähendä; Leipä saadanrauhasa;
Nälkä nähdcm sodasa<

, z. 1101 l rauhas lauletan; Sodascaicki waiwatan: Riemu rauhasi
' jahta; Svdas caicki walitta.

4- Nauha jacahymyttä; Sotapal-
jonpabutta: Onni rauhas enatän/ICo-
wutt sodasjcoetan.

5. Calu rauhas cootan/ Sodan hä-
, däs häwitän: 1101 l rauha rakenda;
Sota murhell murenda.

. 6. Mitä rauhas raketan/ Sodas
poldetan : Rauha Cansan ca9ilwatta; Sota surma / suretta.

7<.Cusa lota/.Weri si?U Wucta,



Maa» Hedelmästä 4«
hätä hädän pääll/Murhe/pelco/puut-
tumus/ Tusca/ waino/waiwaisus.

8. Rauhasollan surutöin/Lewos
maatan murhctoin/HERran armo
autuan/1101l rauhas nautitan.

9. Kiitos olconJumalan!Rauhanedest / laupian / loca sodat sowitti /

Rauhan meille toimitti.
111. Maan Hedclmast.

'MAällcs O HErra aina/Minä
luotan/ Usco minull luja

laina/ Aut sydämesi huocan.
Waeldaman tahtos perän/O

IsäArmos lain! Isän Maall johdat
erän/Cusasitz asut ain.

3. EdcsänSanas waca/Z)x paista- '
wa lyhty on/Walwon minä eli ma- 1

Engelis minua suojelcon.
4. Warjel coto jatalo/ Tahtos jäl- ,

ken Isä ! Ann caikis toimitus jalo/ 1
Mmmänys oikia lisä!

5. Armos mcill HErra laina/Ett -

polwosas pyjyisim/Ia meidänMaal-
lmn aina/ Sanas perän kysyisim.

c>. Caswat ruohot/annjywät/Pel-
loissa nijtettä/ lasiio caick lahjaszhy-
wät/ Tahtos jällenkäytettä!

7. Caick cuin Maa päälläns can-
ta/Ruohot ja cuckaifet/ Nijsi HErra !
meillen anda/Hedelmät moninaiset.

8. Cuin kylmä talwi cato/ Culke ke, lst siaan/ a on »uwen sato/
'

Caikist cstswoifttlan. 9.Tal- ,
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9. Talwimerkitze waiwa/Cuincstäälllhmisill/ Waan Suwi ilo N
wan/ Cuin suodan uscollisill.

10. Ymärtäkäm sijs tästä/ Ettll!,
mal meit racasta/Ia armollisesi Msiä/Waiwastjatuscasta.

~. Ijancaickisesi olla TykinNo.
pahtajan/laijäiseen ilon tulla/Sm<
con Isä Taiwan! Amen.

316. ..g^

i.f>Corkia Taiwan Jumala/Im"Sanan suurell woimalla/ W
calliot cowat sulawat/ Ia w?detsM
ret cuiwawat.

2. Sä huokiastHErra tehdä sck
Ett pilwet pisaroitzewat/ Sä taidi»
Taiwan salwata/ Taas tchtoöM
awata.

z. Caickwaldias Jumal wo«suur On/todistasenSanasjuur/N
tuscas turwam sinuhun/Toiwoin «lii
ehdit apubum.

4. SaHEßranäet/tiedämsß
Tain tarpem suuren nykyisen/ G°
syndim syngiät ansaitzit/ Etts wtzl
rascall rangaisit.

5. Ett häijyst lahjch laupiat/
käytetän/ nqns poisotat/ Sun M
uxes runsahan; Ia surkeudet! tW
Maan.

,„

6. Sä teet Taiwan cowar M
Cuin wasten/ei sada maanpääll/M



M<z<ltt 423
raukewat/ CaickCan-

ke- waan lepy/ armahda! Ah catzo
suurta tarwettam/ Ia Leipä rawin-
Memann! _.

8. Me lapses/ sinua lEsuxen/ Sun
Poicas Nimeen/rucoilem; Cuin uscos
Mst mainitzem/ Sydämmes taipu
puulchem.

. .

9. Naick rlcom/ cmteng cuuldele!
EdestämlEsus rucoile: Josrangai-
set/ nisn armosas/ Tai tee/ aut meit
aicanans.

,°. Ann Armosi sadet saadaxem/
Ett asteles wiel asiaitzem/ Tääll ras-
wastrunsast tiuckuwan/Ia hedelmäns
Maan tuottaman.

,i.Wuos hywydelläs caunist cans/
Nijn kvnds/ kylws/ castaMaas/ Ia
laiho caunist caswata/ Meit armiast
Mens iloita!

,l. Sijt witzalles suut annamme/
Gullkijtost ijät laulaiue/Meill HEr-
ra se cuin pyydäm/suo/ Ia armostas '

M apu tuo!

'FM Jumal jocapäiwäistä/Meill
"Leipää/säästä näljästä; Canstar- '

pet caicki armosi ann/ Sä olet Isäm/
!. Sun Kätes awa awara/ Iamaasta jywätcaswata/Meill/ ttt tääll' j!

Lei- Z
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424 Maan Hedelmafi.
Leipä syödäxem /

kylwäxem.
z. Sä luodut caickirawitzet/CansCarnen huudon huomaitztt>Nqn cwle Isä armiast / Cuin rucoilem suahartahast! '

4.5i1l syndim älä muistewWWarmosiandex andele: Ann meidän Wmos suloinen/ Tääll makiast maista i<jäinen! ;iB.
Suwi Wirsi.

I. KO joutu armas aica/laSmisuloinen/ 101 l caunist caikm z,ai<
can/ Caunista (uckainen. Nyt armasAuring meitä/ Taas lähteOemnckHän cuolleet hauto / heitä IN Oeläwäx.

2. Nenijtyn cuckat corjat/ Ia Lai<
H holaxosa/ Nijn ylpiät Ortti tarw

„ wehriät werasa/ Ne nmllenl! muistuttamat/Suurehnwytt'Junia-
lan/ Jona caick ain nähdä saawat!luur ymbär Wuoden ain.

z< Nyt lindu äänell corjall/ Taas
laula taitawast/ Eng mesijsmaiM

! Luojall/ Täällweisat iloisesi? Mun
! Sielun HERra kijtä/ Nyt riemu<

taululla/ Cuin iloitta jatäyttä/M
laupioill lahjoilla.

4- O lEsuChristejalo/.SHkims
paistebem/ Ainkylmä luondom haudo»
li/Ann pala sydämmes! Tuo meihin



425

Nali«« woiwast, 4,5

uusi mieli/ Pois murhet poista myös.
5. Sä Saronin caunis cucka / Cu-

coisius laxosa/ Mun Sielun awuill
Ciuuna/Tee taitawaxtawoisa/Sun
castes händ Sionist/Ain caunist ca-
staceon/Sitt cuin Ruusu Libanonisi/
Hajuns hywän andawa.

6. Ann maa tääll caswons canda/
Mcons myös liota; Meill tarpet
tchdoisit anda / Maan / meren siuna-
ta/ Ann Asteles tiucku raswast/Meitruoki sanallas/ Suo maistam sit' ain
mkiasi/Nijn Sielu on autuas.

Nal/än Wanvnsa.
. ;>y.

tule näljän Hädäst/Christit-täyttä itzensä/Sen sanorat-ki Raamatt/Tain laulun mäsull lau-
lan nyt/Stjs tarcafl mullell mahdat.:.Sun waiwasasjatuscasas/Aux
huuda HErras lumalas / Cuin sensull lupa lujasi/Ett caiken elincaute-
nas/ Hän tahto autta armiast.

;. Patriarcha Jacob jalo mies/
-M leiwänpuuttees oli myös/HEr-ra helpoit hänen hätäns: Joseph E-
Z"pt>n maan HERra / hän ruokeiMslsäns.4>Hän taita callil! ajalla/Sun rawitmakiall mannalla/ Cuin woi sun pitä
woimas:Hän anda atrian Taiwa-
M/lawedenCalliost cowast.

5. Wiellstaelitat ilmeisesi/ Tain
armon



armon HEnan hvwydest/SailNlwes culreis ennen: Ei waatteet,km'lculuneet/Ain neljänkymmen wuotcn6. Lest Zarpachisoli
HErra piti tain murhen/ Ett'mni°sen elaturest; Ei jauhot wacastpuut«
tuneet/Ei öljy astiaisest.?.Hänluoduill tarpettaritze/Cani
carnen pojat rawitze/ EiknWnhMcuolet/ Nijnruohon kedoll waatettt/
Paitz waiwa työt ja huolet.

8. Ei leiwäst ainost eletä/ Coscjän hätä käsittä/ Waan jocaWs^
nast/Cuin lähte suusta Jumalan/Htäyttämät sen wahwast.

9. MH lapsesi wanhsan ikähiin,
En caikes ilmas ikänän/ Tuot todvnähnyt wielä/ Ett olis hywän/hw
ftahan/ Pois heittän HErra Mj.

»o. Cax poica oli waimolla/O
wara ollut tallella/Pääsi' «Mj»
myös elää: 'Häll ilman suuret nm
wata/ Soi lumall öljy kyllä.

n.Sijs turhan warhain noM<
Ia hiljain maata menette ? Ia Mb
te Leipän murhes: Sill ystäwilleni
yldäisest/HEn anda heidän maM

i!. Siis Christitt ei sun ta»
ta,/ TM murhell smuas waiwata»
Waan asiois ahkera «le/ Etz'eH
HERran waldacunda / Nijn muu!
Mck tygös tule.

n. W

4»6 Nsljän Waiwsff.



NM« 4»?
wijsituhatta/

Mi'wijdell leiwäll rawita/ Joisi
Mj caxttsista/ läll saatin jääneit
MO: Hän puutoxen papoista.

,4. Wiel sanon todest sinulle/ Hän
schemäll ruokei leiwällä/ Taas neljä
tuhatt miestä/lost seitzemäncortjcor-
Win:Näimb ruumm näljäst päästä.

15. Sijs Mä mahdam Jumalat/
Cuin sure edestäm lackamat/Ei wai-
wa taat wsi catzo/ Ett curjast caiket
huckuisim; Hän ruan anda tahto.

,6. Sijs Kijtos sydämmellinen/
Wuox armons olcon Istllen/ Cans
Pojan meidän HErram/Nijn cun- V
ma hengell Pyhällen / Hänruockt meit
pakerran.

Terweydestn.

i.AOlla raitis ruumis on/ Terweys
hywä/ Mielell/ kielell kijt-

Mn/.HErra armiast pyhä: Oin ja
piimin weismcon/ Riemu-laulull kq- «
tost/ Että callin suonut on/ Terwey-
dm armosi.

!. Cosca HErra armostans/ Anda
terweyden/ Tytnwäisen mielenMitD pyydäm sitten/ Enämbät täs'
elosa? Cosc ijäinen riemu/On jomeil- -

«toiwoja/ Cusa waiwam loppu.
;. Jos mull riista/ rickaus/ Salo-

wnin olis/ sangaritten caldain myös/
Mtois suuris/ monis/ Mutta täy-

dyis



4l«
dyis kiwuisa/ Kipi^Men?^

4. Jos mun pöytän talleilla/cuill olis täytett/ Ruall/juomall mkeillä/ Joitarickat syöwät/MD Onua auttaisit / Hercku ruat/juom
Cosc öin päiwin waiwaisit/ Kinwtuscatcowat?

5. Prameutt ja coreutt/ Jos Mylitz muiden/Waldaacans jacorkmPäällen lawiain maiden Olis/wWwielkipiän/Täydyis tuscas otla/Mtzhywä minullen/Noista taidais tul!«!
6. Paremb Leiwän palainen/T«>

weydes ombi/Cuin caick culda Oö
nen/ Costa tauti syspi/Costan taw
tarpexewSyodä paitzi kiwun/ Mmihercun halpaisen/ Annan hillit hiM

7. Callis pucu coreus/Ei woi M
ta mitänv Costa tauti/ sairaus/ Mca rastasspäällän: Ennen tahdontwwennä/Käydä pusus halwas/ Cui»
tääll seisoo kipianH/ Waattes Mmis turhas.

8. Nyt ei puutu mitäkän/ MinO
terweydesi: Iloitze munPäiwän walteudest: Tieni näen D
millän/Corwan cuuletarcast/CuiW
luojall linduinen/Kijtost laula haß

9. Käten/ jalcan/sydämmen/S>!l
lun cans on terwe/ Ettän tehdä
ttn/.Taidan mit' on mrwt/UM



MilnvirUan/ HErrall cunniaxi/Lä-
bimllistll itzell cans/Minullparahaxi.
'

i°. Töihin päiwän tuldua/ Wira-
I ftni menen / Cosc yö mahta joutua/

Cuin tuo meillen unen/ Panen minä
' lewitä/ Aina aicaan sijhen/ Cuin mun

Auring herättä/ Waarast pimeyden.
,i. Nyt mä sinull Jumalan/ Yli-

sien cannan/ Armos edest awaraw
» Ms mull aina annat/Waickan syn-

nill cadotin/ NWn oikeuden/ Cuiteng
» Snrackahin/Suot mull laupiuden.
. 11. Ann ett elinaicanan/ Aina lop-

,'! PÄIN asti/ Tämän lahjas laupian/Käy-
!>!n taitawasti / Suo ett terwet jäse-
m/Kielen/suun ja sielun/ Tuowat
aina smullen/HartaanKijtos-weisun.

,j i?. Laina minull terweys / Cosca
wanhuus sautta/ Sv cuin cuollo cu-

„> tzu myös / Ia mun hautaan caata.
SilloinHErra/heickous/ Caicki cato

V minusi/Minull autuus/terweys/An-
netaan ain sinust.
Xli. wirret erittHmalsisa

Saadyts ja Ttlois.
l. Opettajan Nucous.

Paimenen/ CuinLam-
. mastes edestä/Sun hengesan-

ii>Z"ain Heit taudeist tahdoit päästä/
wielä wartioitzet/ Sun laumas

lacaunist caitzetheit/ AinFMMMs. ..Mun
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Mun Lamban laumasiasTWMmenerisääsit/ Ett caitzen lambcktas/ lotc werelläs st pesit/Aa)'.Cuil,>
ga taitanen/ O HErra t tehdä n,j
Ätaan mato wmwanen/ Näintnitztyölästä.

z.Waan ett on tämä työs/ O ra<cas HErra omas/Itzstäsitsmämyöi
Mun Paimendaman laumas; M
ann myös armoja/ Mä lahjoill Ichjoita/ Ett palwelen sinuai Cuul hw
ton palama!

4. Ett nimes Cunniata/ Cuin Chwsiit ktjwast hajen/ Ia laumas lm
baita/ Rakennan/ruokin/ caitzen; sn
tottell cunniasta/Eng Mailmanwai«
nosta/Waan halusi hartahast/M'dän parannosta.

s.Mua wahwist Hengelläs/T°>
tuuttas julistaman/ Ett syndi nuhdcl-
les/ En huoli wainoi Mailman.
subjel minua/ Sill sanas selkiät/ Mun
tule puhua/ Eik catzo mieliä.,

6. Cosc sanas saarnannen/ laih'
meitäs julk tuotan / Suo puhe A
wainen / 011/ ettän juttuicartan/Su»sanas siemen suo/ Muld hywin he,-
tetän/ Ia sitten hywäs tuo/Ms
runsim hedelmän.

7. Cosc oikein osota»/ Tääll autuw
tien muillen / Nijn ojenn lumck
Myös oikiall tielle mielen/ Ett n»
tän synnin työn/ Ia häjyn hecuM

«l



Giniähän jällen lyö/ lotc itze ra-
»!

"

Ai' ann mun etziä/ Suurt cun-
'<! niM calu/ Aut taidan tytyä/ Sun
t<l andeos hywäll halull. Cosclocapäi-

Mn/ SuldHENra leiman saan/
?< M tydyn mielellän/Ain hamaan
>s cuowaan/ .. .n y. Suo corkem Pmmenen / Ett .

«itzen tääll nijn laumaas / Ett elon
l' ijHism/ Ia riemun saamat taiwaas.
. Ot<ln sijt tullesas / Tääl loppu teke-
le m«w Saan Cruunun Taiwahas/ ,
" Su!d,seuras Engelein.

ii. Duomarln Wirsi.
W. c. N.B;.

>NEn suuren HERran Jumalan/
ja pyhi Laki / Cullen»

gin omans andamamTundom sitö ja
waati:Gt Mirastansa wiriäst/ Cukin
ain waarin otta/Eik wäkiwallast/wää-
rydest/ Walitust täydyis tuotta.

Waan toisin tai tapahtua/Ma-
ilmas hätjys mahta/G tunnost pidet
wa/He HErranLajin lasta. Mond
wmmd tääll rangaistusi/ Cuin syy-
M candacurjast/Waan wicapsäll on'
Wpaus/Cuin oikeun wäändä nurjasi.
,;. Kyll taitacaunist cawala/ A-Wsa edes anda/ Waan hurscas häi-N tawalla/ Wäärytt ja pilcka can-da' Nijn suututtele häijy wiel/ Ettei

käy



käy am niin pahast/Sill hyDA
hurscalltääll/Cuin häjy halunshala^

4. Sull ftnott' on o
cuin sull Melumal/Sä cuiteng ii,
wacorwainew Sen poljet mielell tuhmall. Sull järjen/ toimen andoi
Ett eroitta pahasi hywää/ Gä
nin orja waiwainen/ Sun tahtos seu-rat pyydät,

5. TeDuomarit sijs tuckicat/Cchteidän rauhan sopi/ Ia HErranGdä cuullelcat/ Cuin teill näin sMs,
soipi: Mä panin teidän lumalii, H
keutta tekemän täällä; Ia cutzuin lw
keiman psjix/Sen nimen saitte wieli,

6. Cuing cauwan te sijs tahdotta,
Nijn wäännell asian oman? M»
rntt l wäkiwalda harjoitta/ Ia sorto
tsyhän curjan? Se waiwainen»»
waiwas/ työs/ Waan ricas nam <!»
tä; Lest'Leipää caipa orwoi>myis!
Eik kengän huoli sijtä.

7. Sijs carttacat! ach carttacat!
Cans catzocatcuing teett'/ Oikiutt/t«<
tuutt edesauttacat:
miot pldätt. Älkät pitäks tätä nam
na / Ei pilckaa kärsi HERra/ W
lsppu teill on tarjon / Hän ricko wÄ'
dann kerran.

8. Sijs Jumala teit auttacom
Man duomion teett; Hän teidän ne
wonhallitcon/Ett wircann mieles!
dätt. Se corkeinDuomar armosta»

432
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Mwäläiscon myös taiton/' Ett oi-
fius aina woimasans/ Tääll olis caic«
«""m. AwiostästM,

1> .
, «llmala cuin calckl lot/ Omaxi

„. / Vliehen bän! mys-
li, stin edes toi/ IaWaimon hänen tur/

nmns/ Hän kästi heit yhdes
iz CuinWeren ia Lihan/ Suosios toi-

n, nm toistans kysy / Carttam tora jja
ll! wiha/ Kijtos Jumalan.

», t. Jumal myös sanoi miehesi:«El
o taida hän yrin olla/ Otti sijsLuun
i sen kyljest/ long Waimox annoi tul-

w la/Hywäst sitt siunais heitä/Sanoiz small tällä: Te mahdat nytenändH
tl Mn/lacaswaMaanpäällä/Kij-

>» ies Jumalan.
ft ;.. Mies sijs pojes luopucan/ Mliz< jaAitistäns/ Waimohons wahwast

Wucan/ Se on hänen Lähimmäi-
t! sms/Cowutta ja pehmeyt/He kesie-

p njns kirsikän/ Mitä Jumal on wah-«»Wtehnyt/Alksn cucanstrkekö/Kij-
v tei Jumalan.,a 4. Rucoilcam caikest sydämesi/ Tä-

>!' NW puolesi/Ett Jumalhnt pääsiäis hädäst/ Ia pirun pahasi
!« Mest/Heitä myssalati autais/ Tsi-

l« M jamenoisans/Wqmein sitt tai-
» wasen saattais/ lEsuxen Christuxenf W/Kijtos Jumalan.
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'.-FUmala asetti AwioWyn/G
des ynnäitz kesten, Toinen toistaawuri. Sftn sikiät cans caswatetvman/HErran tundon totutettamanlost Jumalan olcon kiitos'.

2. Ett cukin Awios M mahdaii,Duhtast paitzhaureun Halut/Jar-
rutta wälttä taidais/ Kieltyi stcoiWwaljui/ Nijn Awiostästy on sM101 l on elom pyhyten nMtty/lili
Jumalan etc.

;. Awiostästys myös itz aldans.
On salaus sangen suuri.Nijn CbW
on Seuracundans cans/ Cmn Awm
wäli on juuri.Cuin Mies Waimoch
racasta/Chrisius Seuracundans
sia/lostlEsuxenolcvn kijtos.

4. Synnin cautt tuscat tulit A
lem / Monet mulcauxet ja waiwol
Cuiteng Awio sääty täällä/Ei tw
net cadotta saada. Sen HErrawch
wast warjeli/ Caitzi/ kätki/ ain am-
li/lost Jumalan )c.

5. Awioskästyn lain ama,l«
juur cunnias pitä/ Sen pilcait D
paina/Cans caick cuin rickowatsti
Huorin tekiät/Salawuotiset/. Ia ft
curutzatrangaise/ lost Jumal. ic.

6.Awion onnen ain ajattele/I
Isä Jumal taiwast/ Tarpet anda i.
warjel?/Päästä murhest ja waiwa<l



SaadyistfaNloisi.
qUchänd auxens Huutawat/Hänen
waons myös turwawat/lost lum. :c.

7 HErra Armostas ain warjel/
Waarast wa-

hinaost cuin on tarjon / Aut asuwix
Mldacundas.Ann heidän AwioM
tmspitä Wahwan/sljnsuosios sinua
W/ long Jumal suocon/ Amen!

i.yMtuan onni on/ joll Jumala/
Waimon walitze tapain taita-

wan/Cunman cans/munin/Jumali-
sen/ Nackan/arman/ aina uscollisen.

!. Se Miehens mielen ilahutta /

Ilox ihannxi murhen muutta/Taloin
tuma/Tamara wahwa/ HErrald
suotu suur suotuis lahja.

?. Autuan onni onsillWaimolla/long Jumal anda hywäll huolla/Rackall/ lakiall / lumalisell/ Cunniall
mluwall/ toimeliftll.

4. Se Mies on turwa Waimoll
wchwa/Rackaun riemu/ 110 aiwa/
Holhouren suotuis suoja/Armosi an-
nettu laupias lahja.

5. Ett meill näintaidais tapahtu/
Awion alcu että asundo/ Riettat ri-
wot haureudet/ Cauwas carttacam ja
cm huorudet.

6. HERran pyhäs pelwos pysy-
«m/Häneld Awion Onne anocam/Mcouxell alat pyytäkäm/ Sitt st«ftwM saada/HHnd k^Mm.
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?:6.
"

i.OUinChristus SeuracundanswAina armasians omasi,'
Hallitze/holho/ autta: Seuracund!
Christuxell cuulia/Hänen
pitäwH / Uscoin oma Ylkäns aim-
MnnH/ yx on/ Ruumillansa/Chrisiuj

Christicundans/ Se on salauzsangen suuri:
!. Ntjn Ylkä mahta Morsi»!>

lens / Omall armall
Ratk racas olla aina/ Holhs!'nhiln>
dä/ omb omaLihainen/ Caunisva M
cuin cuckainen / Riemuist rackautt
täynnä/ Miehell/ muision/Enckd
aina ihanainen / Armahainen/ Sm
tms/ suloinen ilo olle.

;. Miehens ala itzens pitämä/ Ml<
hensmieldä myös noutawa/ Miehcr,'
cans waiwois wahwan. Kessechl
ahut ahkerat/Wiras wiriät/töistw
tawat/ Cunnias toinen toisens M
Toinen toisens heickoutta/ Pyym
peittä cunnian cautta/Ynnä yhtW
candain.

4. Kärsiwäiset kestenäns tusA
Ynnä yhdes oikias Uscos/ M"
HErran pyhäs pelwos / Ett m,Z
nämät tapahtu taidais/ Apuu ss
tarwitan Taiwast/HErran HeM
aux huudost / HErran Hengi si)di<
met sito/ Sowinnon siteell/raM
Ikell/ SenWill HErra suuri suecer.
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i ?iTj Isä asetit Armosi/ Awio-
' "Myn alusi/ Siunaisit Mie-

hesi jaWaimost/ Sikiät sikimän ja-
losi/Sm warjelet/autat ains/ MaiK
nm menos mones/Eik anna alaspai-
m/Am pidät pyhäs menos.

l.Nijll cuin nyt yhdistettin/Sää-
dys perän Awiox/ Jumal anna ar-
mos chti/Tuex/ turwax/ awux/ Suo
«itils/ rackaus/ rauha/ Ilon on-
ne cohtans'.Sijt stnull cunnia pauha/
Caick M toiwotam!

?.lEsu itz AnAosäädyn/ Häis Caa-nascaunistit/ Puuttuis Weden Wq-
nar tehden/ Nwun ihmeisen muistit.
Wiel Wesi tee näille wijnar/ Mur-
he muuta ilor/ WähH wenyt tarpen
tjiM/ Ain apus tuo tarjox.

6.Rackaull Sydämet sido/ Puh-das Hengi pyhä / Suo suosiot/ sowin-
dot/ ilo! Elos puhtas pidä! Ynn kärsi-miser tottu/ Cauwan yhdes elä/Suolohdullinen loppu/Ann autuas Ilo!

Jumalan alusi (tiedän)Mei-
dän esiäitim EwanAdamill nue-Mms wienen / Heille siunauxens suo-wan. Ynnrackaudes elämän/Sikiöi-tä M siMmän.Cutacadehticoht co-nm Hmm häijy pahan suowa. Oi-l°>tze smä Häähuone: Mieswaimo«nHErraldlyhten luotu/Häl>eld sii-
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hen siunaus suotu/ HänMhuoMonnen tuone.

-. lulk Jumalan on hywä työ/
Cuin nyt wiel täsäteke jasuo. MHell waimons wiel edes tuo/ lotc jo
on ennen yhten luon.RacastMpW
lisotas/ Luotu lchjas HErrald M/
Tydy tähän sinun omas/Kijtä Chr,<
siust näin sull/suomast/ O iloitze sMHäähuone/etc.

3. Surun/ murhen/ tuscan/ wai«
wan/Nijlle cuin awios elämät/Sal«
N Christus päällä käiwän/ MuttD
heHEua pMwät/Uscost händ aup
huutamat/ Niisi on hän heit autta<
wa / Weden wijnax tehdä suutta,
Murhen myös ilor muutta/O iloitze
sinä Häähuone/etc.

4. Jumal juurhywä sinun suo/Ia
Morsiamelles tW talos/ Ylkä siniz
itzensjähän luot/ Ain armosias w
castacos / Rackauden jäll candm/
Hedelmän armaan andane/ sen cas
caunist eläne/ Hänen heickouttans nr-
sme/O iloitze/ etc.

5. HERra teit hywäst siunatcon!
Joita itz yhdistänyt on. Awun Hsr<
ra te peljätkät/ Ain Awionne edest
kiittäkät/CaickmekilwankijttWM
Isä/ Poica/ Henge puhdast/ Am-
säätyns autta näin/ Warjele ai>M
most sulasi. O iloitze etc.

IV.I'



SZadyistiaTiloist. 4ZY
—iv. Lasten VMsi.""
, WUn sielun jloitcanriemuisesi/ O
'"lJumal racas Isän/ Etts mi-

i M M armoisest/Suot sinun Sa-
> nas pyhän.

l. Lupauxestas lujasta/ Mä kiinni
pidän wahwast: Sä armias autat

rucoile sinua hartast.
;. Waick waihes wastoinkäwis

M/En cuiteng epäile siitä/ Ettsl-
Hn olet/ja woit wiell/Armo-lupa-
Ms pitä.

4. Sijs pyydän halull Hartalla/Etts
Maiset minun mielen/ Sun Pyhän
Henges woimalla/ Ia annatArmon
Wsen.

5. M«a uscoll lujall lahjoita/ Ain
männ minussitä:Muahywijn tapoin
taiwuta/ Aut nuoruun wijsast wietän!

6.0 HErra EsiwallMm/ Sun
Armos autuat laina / Nijn meidän
myös Wanhemmillem/ Ett pelgosas
eiäwät aina.

7. Warjel heitHEßra armoisest/Ain synnist ja muust pahasi/ Suoty-
könas meidän tzäisesi/Sitt nautita i-
le autuast.

V. Lestein ia Orwoilasten
, Walitus-Wirret.

l.DUrhettan cosca muistelen/Eläi-M ilmas/Itcupiftrit pyhi-
T 4 , lkelen/
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Wen/ Sill lcuolem on päällen tuottanut/(PuMI
san) Wanhemmat minuldpots ow
nut/ lättän minun (LM
Orwoix pienex.

t. Cuingan olen surullinen/lä!kmtain langemuxen/ Sydämen on mur<
hellinen/ Cohdannut ahdistuxen: Cuin
lindu oxall yxinäns/Wisertä surkia!! ä!
nelläns/Nijn itken minä myöswaikich

;. Riemun on murhex
lo minull itcux käätty/ Ahdistus pA
len tuotettu/ Oikeus wäärydex wiit'
ty: Murhe sydämen särkepi/ SurusmsW sulkepi/ Ah onnetoinda aica!

4. Josistun eli astelen/Jos walwon
<li macan / Onnettomuttan ajattM
loca minua aja taca: Ia pyytä mi«
nua käsittä/Risiill ja tuscal! wWMurhell minun muldaan saatta.

5. Apu ehk etzin Ihmisild/SuM
Xuttawild täällä/ Cuiteng saancuck
jocaitzeld/Cowut coco mann pNW
löydä turwa kestäkän/ Eng lohdß
yhdestäkän/Caick vwat minua waD

6. Sentähdenturman lumMHän awun wahwan anda/ Silllu'sa händä palwellan/ Siell Armi
cairillcanda: Hän on turwatM
main/ Isä armias isättömäin/Lvhw
tuxens minull laina. _.,

7. Itzen sijs luotan coconans/V
nun MlesHEßra hywä/HeM



z ZeluiuNuumin päänäns/ Jumalan
Micapyhä/ Pyw ain tuscis turwa-

myös auttajan/(Vitt
rachas ratki elän.
. z. Mond on cuin itzens luottawat/
Ihmisten awun päälle/ Luojans ntjn
pois unhottawat/Mutt ei se tule sääl-

-K: Sentähden luotan Jumalan/ Ia
Ma taita.

9. Waick (Lestex) Orwoix olen jä-
tetty(puolisoldani rackald) Wanhims
mild lapsudesan/En cuitengan ol hyl-
jjcty/lumalald(caickiwaldiatd) nuo-

rudesan/Sill jos Isä curittele/ Sitä
Mens racastew jälken Ar-
mons näyttä.

, i°. O rams Isä armias/ Armos
minull jällens laina/Ole laupias ei car-
mias/ Alä wihastu aina: Callist cor-
ms/cuule Huuton/Sill ei mitän
ta muuton/Lepy wihastas wihdoin.
' 1.Nijncuin yx lindu waikiast/Wa-litta caton pä ällä/Laula/wisertä hai-kiast/Hywäll ett palMHällä: Ntjn

itkewhuocan cackerast/ Vuren/hedin surkiast/Ylitz, endisten aicain.
1:. Tygös huudan lEsu caunis/

Rimä minua wapahtaman/Hawaitz
parcun/ole walmis/Ktjrut minua pe-
lastaman: Häwetkön jahzwäisiäkömsamperin ajettacon/ lottaminMpa-
ha sumat, j

T 5 »3'Tutt
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,;. Tultawftnstkän mitan autais/ Ystäwäin pjO

waick luottaisin/ Turha caick Uin«-lis:Heillon suuwoita liuckambl/M,
he myös öljy silembi/ Ia cuiteng
jatmiecat.

14.Tuttawatkyll tunnustawat/I«tzens/ cosckäypi hywin/ Mutt coht hki<täns wieroittawat/ Cosc tustijnM
zon sywin;Heill on mesi/maitokW/
Myrcky/ sappi/ wiha mieles/ Ni«<
taus suur sydämes.

15. Ah älä caswos pois peitä,M
«ninuld (Lelkeldköyhäld) Orwoild w
neld/Äätykos minua pois heitä/Sill
huudan surkiall äänell; Ole minun e<
des wastajan/Pyhä Hengi LotMa>
zanlSitt saamme ratk rauhas M

,6, Joudu HErra sijs holhomm
Orwoi jaksyht Lestij/ Caicki Canstieans corjaman/ Ä)asiojn waiwoijli
tusti;Ett caicki sinuakijttäisim/Ia
kiast cunnioittaisim/Lackamat ylistän
sim. ?3L
~Mlnun tecos O HErra lESII

on kyllä wift
MIo alust jjäisest/Cosclhmistnleit/
la yhten toit/ Hetker yhdes elämän soit.

Cuolema/jong Synnin tälM
Annoit tulla caickein päallen/ Eroitw
pierän: Sielull eron/ ruumill lewon/
Waan jäänell surkian saatta menon.

3. Näin on tapahtunlalobille/Gl
hw



Cmn ero tM
Se pois huoli/ wirasans2/Waan hänell ia Msill suru mli.

4 Costa myss eli Elias/Sareptan
wai,no juureswaiwas/Mttajata kyl-
ä caipais: Eine puuttui/ elo muuttui/
Minän lapsens cantza suutui.

5. Waan ei wielä mchin loppun,
M tule muill kyll myös hoppu/Cost
teistld elo loppu; Sekä lapsill että wan-
wmill/ Suru yldäkylla molemmill.

s. Mutt cuiteng täs suures surus/ >
Wirwottacam itzem wisust/ Että lE-sus Christus: Orwoi autta/ Måns
cautta/Lestein murhen ilox muutta.

7. Ylönannettulsäldäni/Eroitetos!
wastan otti/ awun tuotti/ Jumala jon-!
ga päälle luotin.

z. ludit/Hannat ja Jacobit!Sa-
reptan Leste jamuita nijt/On Jumal
auttanM: lotcrucoile/ nijt cuulde«
le/Ia awun heille luottele.

.

y. Usco sinä mysstin lujasi/ Alä su>
re nyt niin surkiast/ IstcMsnet on
waiwast: Omans ottt/lainans woit-:
li/Ajast cuin eteen asetti.

l°. Ml sinua sen wuox autta wiel/
Sekä tääll / että Taiwasa siell, Jos.
pysyt oikiall tiell:Kyllä suitta murhen,
muutta/Ia wijmein iloll yhteen tuotta.

' l. Cu<a omas edests löydät/ En-
Mcans caunist käywiln/Jumala!

T 6 MM
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myös nähdän/ Lapset/ sugut j« mmtutut/ Owat phdetäkän surut.

". WaanMäwälill eläisästzUTee työs ja luotaHErran pääll/Niln
smztuletsM:Wältriettautjahaw
reut/ Osot lähimmäises laupiut.

i;. Lapses caswat HErran pelM
sa/ Neuwo/ harjoit hywisä
Cohta nuorudesa: Nijn anda pian
Jumala On/ Taiwas yhden asunwsian. ;,:.

HErra lEsu waiwaisien M
Orweilasien turwa/M,

tomäm apu/ Awita meitä IMEt<ra Jumala/ Pyhän Nimes lähdin/Ole armollinen.
-. Ei HERra ylön anna omiani/Autta caikeft tuscast/Hädäs ombi can<

siam/Awita meitä Isä HErra:c.
?. Moses punaisin Meren tyköni

huocais/HErra autti Händä/Maw
onin poishuckais. Awita meitä:c.

4- JosephEgyptis ensistkärstimi-
wa/WmneinHenarpääsi/Ett HWra pelkäis aina/Awita meitä:c.

5. Daniel waick hän luolan hew
tm/ Jalopeuran suu silloin kiini lu»
kiltin/Awita meitä:c.

?6. Cuca ikänsns itzens HENmpM wotta/ Nijllen HErra caiM,
Lupa awun tuotta/Awita meitä u.

7. Cotme nuorucaist uunin heitetätin/Tulen liecki heidän pääldäns pois
estettin/Awita:c. z.Se

444
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-TUsköyhzMi Sareptas.ruo-
Min/Jauho piwoll wHhall>Hljyn
Brawittin/Awita meitä:c.

« Giall Prophetall tarpes tuotin
Ma/ Cosc ei sadett tullut/ Puolen
Mtwuotta/Awitamejtilc.

,°. meren pohian
wiscattm/Waan ett HErra pelkäisi,
Cala maall cacaisi/Awita meitä:c.

11.Nijn luotan minäminuni HEr-
un pääll/ HämbK lupais minull a-
wun anda tW/ Awita meitä:c.

it. Rucoilcam HERra caikesi sy-
dämesi/Armoillans ett corjais/Su-

lasta Hywydest/Awita meitä:c.
,;. Olcon kiitos sijs Isän Juma-

lan/Hänen Poicans olcon Meidän
tumanam! Nwita meitä «.

,4. Se Pyhä Colminaisus meit
Macon / Wijmein Taiwan Iloon
Meit caicki saattacon/Awita:c.
Vl. Sairan Walttus.Wl'rsi.

53).

'ZIH cuingan waiwataan? jost wai-
"kiast waikeroitzen / Mun tuftantuima on/ en woi mH kestä sillen/ Eik

custan löydy mull täs tuscas apua?
Eng juureskiwusan saa yhtHn lepoa,

l. Täst kiwust kipiäst ratk raajan
«ukmewat / Nijn tuttun suuttumatminuun/ ja pakenemat. Muun wilu
lvaiwapi/muun helle poltta taas/ Sy-
dämen pacchtu tss waiwas waikias.

z.Ei
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5. Ei rauhaa

lun surkeutta/Jo cuolleill cumpachta,
cuorma minun muutta. Ett lähes eAlen/ täs hädäs ahtahas /Ellet st ichduta/ lEsu/ cautt cuolemas.

4.Mun lihan cuiwu pois/mun nchcan ryppyyn rumax/ Täst yliaicaW
wetäwy tuscast tuimasi/ MäluM
tsisinans: wuoteen mun wirwotta/Iaett wiel wihdoinginmun waiwan K>pun saa.

5. Pois uni poickea: sill sydän hi.pi/ tyckä: Cuin mato couckuan itz»,
taas suomx lyckän. MH kärsin kipm!
mielellän menisin/ Cans HEmn Hu»,
neseen/ ett lewon lsydäisin.

6. En apu custan saa/ yx wam«
toisen perän/luur tuimasi tule M
cuin hengen sulke erän. Mun pamn
palan on/ja itcunjuotawan/NWD
mast Jumalan/ märuoscald ruNan,

7. Ah catzo Jumalan mun surlO
tan suurta!long all ain huikiasi »sielun parcu / huuta; Al)! sido sini s«
jongsHERra haawowt/ Ann My
Syndini cuin tain kyll ansaitzit.

8. Sull Isännimi on/ nyn on M
Isän sydän/Mä lapses olen täs allli.
wun kipiän/ jywän: Ahl huudan si
nua/ sä huuton huomaitze/ Mull w
most apu suo/ ja hätän hawaitze!

?.

räs pala halun/ W sairaill muinff
5



yZZdVist 447
- annoitawun:Sä can-
i! 3Mrantäällkipumtotisesi:Sfts

qFsu minua nyt armahd armoisest'.
i°. Suo lopun suotuisan/ sais il-

masi lyhyt ikän/ Sun cuollos cuolle-
, sanann mielesänipidän/EttenepHtlly-

m täld waiwald waadltals/Eng Ju-
malattomain Md cuolloll cutzutais.

11. Ei kijtost laulamasi mun Suu-
ni sulien suutu/Ei ylistöres myös W-
stst minuld puutu: NA joudulEsu!

< jo, st alcu/ lovpu cans/ Suo iloon,-
, Ueen muu murhen muuttuman!

il. Sentiedän totisesi ett wihdoin
caunist catzell/ Saan julki Jumalat/
taiwmjes ilos yllM/Täs lihas ja na-

, has cuin nyt on cuolewa/ Waan sitt
cuolematoin on ijät olewa.

1 VII. WosulosstlsotunSai'
» rauden jälken.
> I.AUn HERra kädesäs on cuoöo
» "että elo/ Sun armostas on taas
, mullraitis ruumis jalo/Ei ollut ollen-

-5 M mull toiwo elosi Ml/Sä slo to-
tinen mun autit cuollost jäll.

! ,!. Sun Armos uusi am on paäl-
. m jocaAamu/Sun callist hywyttässaa nautit ruumis/ sielu/ Sä hädänl helpoitat/ja taudin liewität/Canscai-
l ket otat pois jawaiwan waikitat.
« Sull kijtos Isän ain/ cuin wah-
«wistat mun woimall/ läll uudell/ lä-
l Myy



hestyy ann waldacundas lumäl^tahtos jälken tääll waellan wacaiMNljils autat armiast/sen tiedän MM
4. Vtun Gielun/ muumin myös öwahwista jaauta/ Ett neuwon/when/työn/sull aina kelwat taitg: M»ktjtän hywyttäs/ armosjawacuutw

longs minull osotat: tai ilon autuas.
vi 11. Matcustawmsten M.

ret Maalla jaMerellä.
3)5.

Nimen mäellämme/Hj^
meit lei^nne/IstJumal meit rauhanne/ Matcas U

oikiall ohjanne!
t. Christus johdattajan, «lm

Matcall meit waaroist warjelcm!
Wahingot edestäm estäkön/ Jumisiwiholistenpäästäkön!

z. Pyhä Hengi meithallitcon/A»
stis uscom wahwistacon/ Armmi
lahjat ain andacon/Hädäs meitälch
duttacon!

4. Cansiam ColminaisuuS olcW/
Meit sijpens ala suojatcon/ Matcall
meit raubas holhotcon/ Majoill mt
rauhaKMtuocon!
i.K Sä haldia Maan/taiwan/Cm

caicki olet luonut/ Sä juhdan/lm
la myssLaiwan/ Ihmisill olet suonut,
Että henijden cautta/matcansa taiw
sit tehdä/lois st heit chtzs »vedät. A

448 Xvirret erin<,,nalstst.
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nähdä/ Sinä nwös
mM auta/Täll edes otetull retkell/
Aina ja nykyisell hetkell/ Sielut ja
Ruumit Ml. Nijn me sinua sils
Mm/ Sanoden Halleluja.

:. Christe johdata/Meitä
Httäs) matcas! Ann oikia laita osata/
Getedestämcatcais. AIH meist po-
jes ercane/Waan tygöm nopiastrien-
nil. Rauhas meit edes wiene/SmH
Ae totinen lienet/ Engelis jouckompa-
ne/ Sulje wihamiesten Silmätchilli,
he Taiwan pilwet/Ann lakiat ja so-
weliat Ilmat. Niin me sinua sijs kij-
tjm/ Sanoden Halleluja.

z.Mä Hengi wirwvttaja/ Cuinrunsas olet annoill/ Oletustis kirwot,
taja/Maall/ merell sekH rannoill. Pi,
ru tyköm pois carcota/ Se häneldestä jakiellä/Ettei sais ylösniellä/Meit
kiyhi tällä tiellä: Sinä rinnois wai-
cuta/ 1101 l meit edes saata/ An näh-dä wiel oma maata/ Cotia myös ter-
wmä tuota ! Nijn me sinua sijs kij-
täm/ Sanoden Halleluja.

'OHrlsie sinä apun ehdi /Etem o-
matcas / Sun turwillas

M lähdem/Esteet edesiäm rattain
Mch ohja oikiat laita/Annwaarat
waim taita/ Caick wahingot estä.

Sinä Noan Laiwan lainelb
Wesi ajois warjelit/ Merestpaitz wa,

hin-



bingon maineit/Cansaas ain'Mtei>t'>Ntjn nytkin armos cautta/Rauba,i
f meit Merellja auta^Annsaada satamatsuotuist!

;. O Christe Jumalan Ma/O
> ole nijn suurta tusca / Jota et st M
. wottta/Taida auw ja poista/MM
l HERra älä pois eri/ Täll retkell a-
' puum kerki/Ann Engelis leitzat meit'

4. Christe coscas macaisit hahwPaisui Meri pauhaman/Sun hecktit Opetuslapses/ Aaldoin ald autta-
man/ Aallot asetit heille/ Mermy-
wenex teit jällen/ Pois tucahutit

! tuulen.
5. Christe tygss me huudam /He,

t rämeit auttaman/ Sun tygss aims turwam/Ilmas tule asettaman/LM>
i bas lienem / Omas olem/ AwuW
jz catzatpuolem/Meit Mann HM.

6. Jos aicam jo on juotun/ W
meit Md cutzu tahdot/ Ann M

>z syndimpahus/Pyhänpijnastähden/
, Se meill turwa-anckurim olcon/M

dän huutom tygss tulcon/ Wchwist
> Hengelläs uscom!

7. Jos autat meit cuin toimin/
Tahdom sinua kijttä ain/ Meit jaa,
tatsmn cungaiwom/Cuins kyllä mt

? tehdä tain/ Ald hädän ahtan autta/
K Sun suuren woimas cautta/ Taidat

wiel cuin enneng.
8. Sinä Petarin wesist wedit/O<

tl!
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Muckun »oin all/Slnä Pawa-
apunehdit/Haaxmcostautttmaall/3 caikm sen seuran A«M lo-

m meren pohjasi päästlt/Walas-
calan watzast.

« NU lupaisit awun anda/ Ia
tuscas tytön olla>Cuin turwans sinun
t,)«os pane: Tainne sinuarucoilla. Lu-
pauxes luja liene/ Täst tygöö turwat
tiemm/Cansiam olet loppun ast.
i. ftERm cuin asttlt ajat/ AM''«M/ asuin rajat/ Siuna sek' co«
totyNm/ lotc myös waelluxes loy,
tin/Ann rauhas ja lewos olla/ Hy-
M sanomall cotia tulla!

:. Työlät cuing coto teot/ Tyols-
mät waellus menot / Lähet fijs
hit Engelis/ Ett waeldapi warjelis/
Annic.

;. Nijncuins Abrahamin palwe-
lm/ Eleazarini Mesopotamian mat«
Ma/Pyhän Engelis awulla / An-
noit )c.

, 4.Nijn myös nuoren Tobian/Pit-kildmatcald pia"./Ratk tyköäRague-
lin/Caut EngelisRaphaelin/ Ann:c.

5. Niin myös Neitzen Marian/
Weit cygö Zacharian/ Cosc asians
Majoi/ Ia cotians Mens mhdoi/Am )c.

6. Niin tee wiell lEsu Christ,
Cuin olkia Tie olet wW/ Olis jocu

Me-



«wirnt.
Merell taick
raismualla/Annic. "

7. Ett myös minun Puolifan(Lck
sen) racas/ Waelluxes ombi matcsHErra sinunEngelis mutta/UMain edes aula/Ann.«.

8. Parisi pahain Ihmisten/Kwbust kirwot kiuckuisten: Ettei mck
syndi paina/Auta awullasaina/An li.

y. Warjel tuulet tuimat/Ig mmwahingot julmat/ Warjel wainck
ttn waaroist/ Kylis caikis tien
rois/ Ann Zc.

»o. KqtosMHErrallaina,lW
Tien lakian laina/ Nijstäain waam
otta/ lotc hänenpäällens luotta:An<
dain rauhas elä ett cuolla/ Rachi
tygons taiwasen tulla.

XI n. Rttoca-wlrret.
».MAickeinLuondocappalten silmilt

wartioitzewatpäillli
Ia toiwowat finuld rawindo ylhild
Cosca he juoxewatnäljäs. SmD
heit oiriall ajall/ Täytät ain
juomall/Ia heistä murhen pidät.

t. CoscaS runsan kätes awat/I°»ca on caiken hywyden aitta/ Mft
nä jaatmeill monet lahjat/ Ettei tai-
da yxikän laitta. Caict eläwät Hsr
«a sinä rswitzet/ Heill tarpens W
myös taritzet/Ia heidän mieltnsm
dat.



-sWieidän andiasja hywH/Cuin
asut nlhäll Taiwas/ Olcon ainaNi-
Ms M Lähestulcon Waldacun-
das Sinun tahtos olcon nijn Maa-
Muin se tapahtupi Taiwasa/ Ann
AllljocapälwämenLeipäm!

4. Ann andex myös meidän rico«
me annam muitten sydä-

mesi: Alä meit johdat kiusauren/ Mutt
meitäpäästä pahasi/ «ill sinun on wal-
da jawoima/ Kijtos jacunnia myös
ma/ Nyt ja ijancaickisen / Amen.

5.0 Hsrra cuin hallitzet taiwas/
Ha olet laupias Isä/ Meitä siuna ja
iilimät lahjas/Meill sinä enän ja lisä/
lotcas annoit ruumin rawinnox/ Ia
meidän hengemme pidox/Sinun lau-
piudestas suuresi.

6. Merucoilem myös sinua nöyräsi/
Ettsarmos annaisit meille/Nijt aina
nautita cshtulisest/locapäiwä myös

raitist elä. Ia ei ylonpaldisuden caut-
ta/Sinun wihas meidän päällem
ta<lEsuxen Christuxen tähden.
'.YMHErra ylistäkäm wahwast/loca on laupias ja hywä/ Iarizttäfäm händ sydämen, pohjasi/ Sill
ttt hänen armons on sywä. joca eiketän
Ylönanna/Cuin tahto hänen päällens
fanna/Caiken turwans ja toiwons.

-. HErran olcoWna kijtos/ Hän
jocai^
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jocaitzen runsasi ruocki?Cuin'wedeimaas elä jawijdois/ Ne hän myös«-
witze caicki. Hän carjan anda heidlln
ruocans/ Ia Corpin pojat otmhwmans / lotc händä huutamat auxms

?.Isämeidänandiasjahywä/Cch
asutylyällTaiwas/:c.

4. Ann andex myös meidän rin-
xem/ Cuin me annam muitten sydj«
mest/:c. *

5. Mekytäm sinua HErra suuresi,
long walda ulottu cauwas/ Caickm
sinun hywäin tecois edest/Sckämyisrunsan lahjas. Ia lijateng tämän an»
non tähden/ 101 l sinun Armos mcki
meidän/Tällä hetkell ja ajall.

6. Cuin ruumis on saanut riemck
Hänen tarpens jakylläns: Nijn laina
myös HERra sielull/Hänen rawiw
nons jaelons/Sinun pähäll/sanallas
händ syötä/ Ia elämän wedellaina
juota/MsuxenChristuxen täM.

Jumal sinun hywyttäs tt»
lEsuxen Christuxen cautta/G<

nun lahjojas me myös ylisiäm/
las meit tahdoit autta. Caick joishm,
gi ja elämä on/ Sinulda saawatw
winnon/ Olcon sinun suuri kijtos!

. !. Nqncuin sinä ruumin nytlM
las/Ruokit sinun armos jälken:W
rawitz? sielu Sanallas/Ettei, hän c»
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siTMnTSmunSanas händ rawit
Ma /Ia Istn Maall lällens saatta/
Taiwan ilon jarauhan. ,

-

, Ann myös meidän Ma hetrell/
Itähän tahdoim tulla/ Kestenäm
racasta hywäll mielell/110 toinen toi-
Mm cuulla. Warjel meit waino-
miehen wihast/ Synnist/häpiäst ja
mnösrhdast/ Ann sowinnon cansia elä.

4.Kijtos/ cunnia nyt jaaina/ Ol« ,!
con sull hywä Isä/ Cuin synnit meist
alas painat/Armos päällem algt lisä!
Me uscom Poicas pääll ChriMen/
Hän anda meidän Taiwas istuxem/
Sinulle tunniax suurex.

342-
'.MEisatcam Sydämen pohjasi/
" MMm Jumalat wahwasi/

Cuin Armonson meille näyttän/Ru-
all/juomall meitä täyttän/släimet/ lin-
nut on Armollisesi meill
tarinnut/Caick mitäme olem tarwmet.

JumalatHERram/Tätätahtohän meild joca erän:Catz
cuing hän meill mcas liene; Ihmisesisenkyllä tiennet.- Ett hän on luist/ li-
hast/nchast/ Coottu taiten sompiasi,
Ia walkiun näke ihanasi.

;. Cuinlhminen hengen saanut on/
Coht hänen cotans walmis on/ Äitins
col)dus waicka caita.Sijtkyll itzens ra-
mt' taita/ Ehk seruoca on heicko wiell/
Euitmg ei puutu mitän siell/syhen astetthänsyndy tM. , 4>l«-



4.! Jumal maangin
Gamill'rawmons andawaon/M '

rill/Zlaroill castens canda/Maacu! tnill myös Saten anda/ Maast hG smän/ leiwän/ wijnan/ Anda HHn«. tmostans ijan / Näimb ruumist rM sainijan.
5.Calat wedesi sanasMn,M i

Jumal annat pöydätkin/Munat lin.nuist pienisi/ suurisi/Cans Linnunp t,
jatmeille ntjst/ Wiell meill sinun swmastas pHHnHns/Hirwi/HärkH/H «

nas/ länes/ On ruax Mn fin l,

stännss.
6. Sijs kijttäkHm HERra aw -i

Cuin pyhän Hengens meille lam, k«
Ett hänen hywydens tiedäm/AinDhänen kästyns tehkäm. Hänen pW n
Nimens cunniat/ LewitMm <>il P'
moniall/ Tätä tahto hän cuulla m

3 4 3. a
l.Allttt ole HErra Jumal/I« sy

ylistet/ Meit rawiP
ruall/ Iuomall: losi julkion juW rc
Sinunhywydes meit wastan/W E
wahwista meidän Uscom/ Ltts ck
meidän lumalam. '/)

z. Jos hecumas nijt olemoW >!

Ylönpaldisudes /101 l päällem
sim tuotta/Wihas hirmuisuden:A»mostas älä annwlla/Meillwahinß
M taick muulla/ lEsuxenChristM
eautta.

3'

4;6
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rawitze myös niin/ Mei,

djnMumlakiasi/ Ett ripuis Chri-
sMskijn/ Händ ainmaisiais ma-
llasi. Ettei häncoscan isois / Murhes,
surus lujan seisois/ Sitttzäisesteläis.

?44-
'.EZlttäkämHEßra cuinonhywH

luur laupias caicki coh-
ton myös ainnan.

l.Hoca meillaina laupiat Labjans
«tzttä/ Znn luoduns caicki nijll kyll
lunsasi täyttä.

?. Weisatcammeidän lumalallem
HErrall/ Zlistys/ kijtos/cunnia joca
kerrall.

4. Hän ain meit Lapsians cnin hy-
wä IsH/Ruocki/ rawitze/ werho/ tar-
pet lisä.

5. Ann Jumal meidän hywyttäs
ain muista/ SunKystys pitä/ itzemsynnisi suista.

6. Gun Poicas cautt
ram Christuxen/ Meidän Autuum,
slamäm ja ihastuxem.
.

7. Meillen ilor ja riemur suurex
anZen / long pääll meweisam nyt

Oämest/ Amen!
345. ,

l>MNra Chrijtsinlia caikin/ Nyt
Gorkiasi cunnioitam; Etts oletwtä rawinn/ Ia Armos osottan:rumille ruan tarpeet"!cl> tuonut/Cautt armos andian.u t.Mui.
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2. Muistacam sitä aina/CumU,

ca wutitzem / Ett HErra einm laWIa caick cuin tarwitzem. SullM'

, kijtos olcon/.la cunnia caikild tu!W>Cuin runsast ruokit meit.
3. Caick hywys meille tule/ Awrasi Armostas. Runsamb cuin MG

lule/Olet sun lchjoisas. Terwyn jgrauhan suonet/Ia estät pirun ju«
' Sull khtos olcon ain.

4. MeillPyhä Henges laina/Sm
- olla tykönäni! Ia oikias Uscos a«
l MeitwahwistpysymänlWarjelM

A,l täfä elos/ Ia wijmein TaiwanW
l Ann riemuit ijäisesil Amen."',i, ,346.

M, kijttä mahdam/ SrH-dmest euin me taidam / EdO
M, näiden lahjain/ Cuin hänonmck

lainan.
2. Ruumin/ sielun jahengen/H

!„,! > hän andoi meillcn / Ne hän M
, warjel tahto/ Ia hywin edescatzo,

z. HengenHtnxen lisä/Sielun M
,

woimas pitä/Ehk syndi sielu waim
'-lasaatta mondahaawa.

4. Cuiteng parandaja on suotu
Elämäx meille tuotu / Chrisws Mj
pijnans tautta/ Taiwan Iloon M

'>,.! autta.
5. (Vanans cautt terwelisen/C«

sten ja Ehtolistn/ Pyhä Hengi w
! sutta/ Ia uscon meiswaicutta.

6. Sy'



andex,! meill anda/.E-
Oän armosi canda/ O HErra Ju-
mal wielä/ Cuing suuret lahjat suot

warjelis ain waarast/ Meit wanhoi
nuorten cansia / Tääl mastoin wai-
wan ansa.

8. Wahwist meit totuuteen/ Aut
ijHisen »vapauteen/ Siel kijtostweisat
sangen/OlEsuChriste/Amen.

XIV. Aamu-jgMto-
Wlrret.

i. Yhteiset Aamu-ja EH»
to-Wirret.

Z47.
i.MUn Jumalan sinua kiitän ain/

Hywydes tähden / cuin saan
nähdä/ Etts erittäin/ ylitz hön (Päi-
wän) tain/Mun warjelit/ain
Nucoilm wielä/ älä apuskiellä/ Tänä-
pän (tän yön) wastan mun

2. Suojel sielu/ruumis,'elo/
calu/perhe/puoliso! 9Wd cuin soisit/
mun nurin käysi. HErra Jumal/cor?was cumar! Engel haldiam/ olcon ja
wartiam/Ana am himoi cartta pahvi.

;. Nucoilm minä/ etts olisit sinä/Mull lepys/ ja wuit,
Adex anna caick/ O HERra ncit!
Cuinricot on/puuttu muutoin. G'!N<«tiedät sen HErra kyllä/ Vtitc on coh<W tapahtunut taas.

Ul 34

ls lkhto-Wirret. 45Y
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?48.

tänä huomen (ehton) hee<
,' kenlKijtän sinua Jumal/ mi,

nua oletkätken/ Ia tänä yön (pän)
suojellut/Waarast/ Wahingost/Tu,
siasi. Rucoilen HErra hurscas/^hi»
cascautt minua cuuldel!

2. Ann andex chndin cauhiat/IM
>. sinun wihoittanut olen. Wiel tini<

, pänä(yönä) Jumal/ Armoillasihoile! Warjel pirun pauloist/ SW
nist /wahmgostcaikest/ Murhest/ wA

, rän Kielen candesi/Pahasi picaW

;. Itzen coconans annan/ Ainlu<
mal sinun huomas/ Lapsen/puolijW
wanhemban/ Calun/ ja caicki suo>
mas.Engelis minua wartioitcan/ G«>
tei Perkel minua pctäis/ Eik wahin«
goon myös wedäis/ Eik minua sinuss
.

4. Sitt Jumal sinua Wn/W
'näin minun wallitzet/ lost itzen tw
Mn (lepoon )sowitan/ stts cmck^
win hallitzet. Minä saan wW tie<
dos/ Näit cuin minä nytsinuldanck

, long päälle Amen sanon / Sinull ck
lvn aina kiitos!

?49«
1./V,YdäMst muista mahdan/M

A«nan hymyttä/ Kijtti cm
! parhain taidan/Händ armons edHCm



CuWnsm suuri on: Auttä minua
muista ain/ Sijs hänen kijtos olcon/
Mnijnqäisnnaicoin!

». Cuin Mailma minua walwa/
PM cowin kiusa/ Syndisydändän
lcnwa/ Cuolema cauhisia/ Turman
tygös lEsu Christ/ Näitä wastan
Wsi/ Olet minun tuki turwan/ Ai-
noa ain auttajan.

;.Minun tawaran/ cunnign/
nm/ Sinä Christe lEsu olet/
muut mitk olle minun /Suhtes eimi-!
tänole. Sinun tähtes/ jos tarwe on/1
Hengen cans aldis olcon/Sinunnns tunnustuxex/ Enäp olis ansios. :

4>Syndin ann andex Jumal/ Nuo«
run itäni wiat/ Poicas pyhän ptjnaiH
ansioll/Caict pois unhott ijst.Cat<«
cais Pirun paulat/ Estä juonet julij
mat/ Isä armias aux riennä/ Oma
Lapses lienen.

5. Estä etten tekis coscan/ Cuin o«
lis tahtoas wastan/ Cust cowin tulis
Nn tuscan/ long wiholiseni sois/Smyän ibasiuis juur/ Cust kipu olis mi<
null suur/ Etr yldyis ylpiär tästä/Eitsitt pchuttans siästä.6.Narjel minun calun cartanon<
Lapsen/ perhen/puolison/ Ole Esiwal,w wartian/ Warjtl/ hallitz/ holho!Muchelislj wirwot/ Sairat kiwusskinvot) Wahingot/ waarat/ warjel
Meild/cumainontarjon.

U; 7. Am



462 461 Aamu -i'a Ehto.)Virret.
7. Ann minun saada suotuis lepw'Cuin eriä täyty M/ Tygös silichmmua johtu/ Olles wtjmein hädäZ/Kiwus/ awun hawus/ Jumal o!ea<wus/Corja minua Taiwan lIWCans Pyhäis cuin siellä on!"

W.c. N. 35?.
'.ULisiys olcon sinulle/ Nytlstll!«

mal Taiwast/ Cuin näytit Ar»mos minulle/ Ia yöllä (tänäpän)Kstit waiwast.
2. Ann armosi andex ricsxen/ Iajjcaicki suuret synnit/ Sun Poicas caut<

»la lEsuxen/ Cuin maxoi welcan tyyni.
, ?. MuaPyhä Hengi auttacon/Ett

W »artan pahutt aina/ Ia Wyts tielle
Wattacon/Cum mieleen pelcos paina.

4. Ann holhot minua Engelis/ Jo
»jpeis suojaan corjat/Cuin caikillteil^
»n warM/ (Cuin maatesan ma
varjclis/) Etten wahingoon horjch.

5. Am Seuracundas suojele/Ia
ValaisHengell Hywäll/Nijn meidän
fclun rawitze/ Cans «anas IsäpA

6. Suo onni/rauha Cuningall/Ia
uikill Säädyill aina/ Cans rangaistu-

'> i armiall/ Sun kädelläs pois paina.
,' 7. Mun sielun/ ruumin/ tuttawan/
saick calun haldus cannan/ Pahan
wwan ja holhojan/OHERra hu^,

»M. «as annan!
s, Nijn maatesan cuin walwoisan/

Ann
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MollahywN mielell/Ann totudes
mm uscoa ain/ Ia tyhjä muchttwM.

« M autuas loppu lähtelsän/Wn-
Md ilmasi tä,N Suo tulla tMs
Taiwaseen/ Ia caikest pahasi päästä.

I°. Cuul nöyrät huocaurem/ Ia ar-
mollisesi auta! Sull kelwatcon myös!
huutoni/ lEDen Nimen cautta! ,

', MA herätesän Aamulla/ Cans le-!"lwoll meiies Ohtolla/Sun puo-
WlEsu catzahdan/Ett saan suld a-,
wunautuan.

l. SunIESUpyhis haawoisas/!
Mlewät taidan lewosa/ Mun ruu-
min/sielun/ tawaran / Al' waaraanj
mingan tulla ann.

;. Sun weres lESU puhdista/
Mun caikist synnin wioista/Ain wal-
woifan januckuisnn/Säolet turman,
auttajan.

4. SunEngelis mua wartioitze,M
cuollon woima peliänne/ Säcorjat,
minun puolehes/Suld risti/riemu tu-,'
le myös.

5. Suo sinus elän/cuolen cans/Ia
olen wijmein cur<>,
ja tygss coriaTaiwa-'sm. ;5!.
'»f)Pyhä Colminaisuus/Yx luma-"luden olemus/sMPoica minua
Djele/ Pyhä Hengi minua hallitze!

l. Minun nielun/ Ruumin/ cun-
U 4 nian/
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Nian/ Warjel ccms caiken tawaran,
Ettei Saatan wahingoitzis/ Liha ja
Mailma wiettelis.

;. Tule Isä minua turwaman/Poi,
ca taidoll walaiseman/ Pyhä Hengi
totuttaman/lEsust aina racastaman.

4. Luoja laupias minua, auttcle/
Wapahtajan minua wartioitze/HH Hengi Lohduttajan/ Lain armos
Lahjat ainqan!

5. HERra siuna ja warjele/ Am
Caswos päällem walaise/Nekäännä
puolem suloisesi/ Suo Rauha iM
caickisest! Amen.

11. Aamu.Wmet.

I.MO on nyt melld edes mennyt/
walkeussiaan jäänyt/ Au- ,

ringo caswons nostele/ Ia paistenS
meille tuottele.

-«Siis kiitos HERrall andacam/
Ia cunnia hänell candacam/loca meit
synnist ja waarast/ Mennen yönä pää-
isli wahwast,

;. Uni meit saatti nuckuman/ Piru
Mm synnis huckuman/ Mutt
ran pyhät Engelit/ Meitä ymhärins
le^oelit

4. Srjwilläns meitä veittelit/Ru-
man hengen pois estelit. Sijs HErra
aina ktjttäkäm/Ia sydämesi ylistäkäm.

s.HERraan wiel nytkin turwat-
cam/ Ia apua häneld Huutacam/Et-.tä
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tähäntänäpän kätkis, Meitä caikis
tois jaretkis.

6. Warjelis tuscast ja waiwast/
Synnisi ja ilkiäst tawast/ Että me
hänen kelpaisim/ Ia hänen mielens
noudaisim.

7. Hänen myös halduns ja huo-
mans/ Cukin andacon hänen omans/
Waimons/lapsens ja Hengensä/Can
jans/cotonsjaperhensä.

8. Ktjtos sijs olcon Isälle/ Ia cuw -
ma suuri Pojalle/PyhallHengell st oi- !
<on myös/ Cuin meit wahwista caikes
työs. ;54»
i.«>)O hirmuinen nyt hämmästyi/

Auring armas lähestyi/Sijs
kiitos HErrall sanocam/Tarpet my- .
öshäneldanocam/Hänen alanSmei-
tämlwannocam.

l.Kijtos jarucous nyörä/Cuinsi- <
null anda Hengi köyhä/On sinullkel- ,
pawa uhri/ Sill sanocam wahwast ijuuri/Sekäpieni että smlri:

OH«rracaickiwaldias/Isähy- !
wä ja laupias/ Sinä tänä Yön meit
auttelit/ Engelis cautt meit warjelit/
Eosc pirut päälleni carkelit.

4. (Ben edest sinä meild »'letän/Ia
sydämesi cowan kijtetän. S.<a wiel
nytNn pyydäm palwell Se?ä kesäll
ettätalwell/Emb me muumin pysy <
tallell.

5. Merucoilem Poicas cautta/Tä- ,
U 5 ni-
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' näpäiwän sinä meitä auta/

net pois hajota/ Cuin pyytä
dotta/Ia syndin aina wajotta.

6. OleHEna meidän wartiam/TiKkem/ kilpem ja haldiam'. Johdat Goikiall retkell/ Älä harhall tiell Mwetkell/ Mutt sijpeis ala aina tMi!
7. Sinun haldus anam me henWHalum/puhem/tyom japechem/TG

nä cansam mieles jälke/Ei sielu sittc^lenMn/Eng me myösketäkänM
8-PpP Hengi meill lähetä/Hmyös tygom sinuas wedätä/ HywyZ

-ann meija enätä/ Ia pahuus aina ch
httä/ Rtjta myös pois säetä.

9.Kijtos sijs olcon Isälle/Ia»Mk nia suuri Pojalle/ Pyhall Hengssl
? olcon myös / loca meit autta cck
' la hädäs ombi aprlmies.

355.
W. c. N. 349.

'.C litoin HErra sinull. Täll hm-
hetkellä/ Tuon iloisellaMl M/Ia tzartall mielellä: Rucoilenp

nua/ M hyljä minua: Mä symists taikist pHDä/Ia kirwöt hädästä!
2. Nqn pyydän hartchasii/SäW

f minulle/ Ett teen ain ahkerasti/ Cuin
kelpa sinulle: Sä olet turmani/M

s Esiwaldani/Ia itzenaina anan/Su»
huomas/Jumalan.

3. Ntjn nimes cunnian tähden/Am»l armon loytänen; Cans cuule rum
M
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Ehristuren: WKI 1

s oiel caikeö ties: Mun sielun/ ruumin
myis'la hallitz neuwon/ puhen/Tyon, !
M«/"elämän. _

4 Mun toimturen puoleen/ Sa ar-
miastcatzahda/Ia coscan tääldä cuo-
len/Mä waiwoist wapchda! Mun st- .

uloslähtoni/Cansra- !

de äs caick menon,Ain HEna olcohon.
5. Mitä wielä tulis pyytä/ lot en <

M ymmärrä/ Sä armosi anna sitä,.
Suo caick menestyä: Sill halduus to-
tisest/Mäanan turwaisest/Muncuol-
lonja tääld eron/Cans ylös nousendon.

6. Armiasi mä M Jumal/ Pääsi
tuscast mijmchest/Nijn pauloist Pi-
run julman/Canscuollost picaisest. Ah i
MHERrani/Mun aino turmani/ iSuo iloitzen sun cansas/Elos ftät auo ,
tuas. 356.
»'Clitän sinuaPoicascautta/O I-

Armos edest/ Cuin minua tah-
doitautta/Mennen yön caikest hädäst.

Syngiydes sywään nuckunut o- ilm/ Ena mitäkän nähnyt/Waickan oli- 'ism hucrunut/ Synneis joit olen tehnyt.
?. Sentähdenhartast rucoilen/An',

Armosias minull andex/ Caick Syn- '^
dm ja myös ricoxen / Cuin ain tule- ?

wat candex.
4. Warjsl myös minua tHnäpän/ .

Amostas caikest hädäst/ Synnist/ ha- !
PW jaylpiän WihamichenikHdest. - '

U 6 s.Aut



5. Aut ctö eläisin tahtos perän, O,
ten synneisä lnäännyis/ Waan caic,ki työn ja elämän/ SinullkelwoH,käännyis.

6. Minun sielun ja myösruuch
wiel/ O Isä käsijs cannan/ CaikMHHdäs tääll / Sinä minul! «v
wun annat.

7- 'Ettei Päämies tain Mailnw
Minusta mitänwoittais/WaansiWArmos laupian / Alatiminull coittais.

8. Sinun Isä taiwallinen/YW«lcon jaPyhänHw
gen/ Cuin meill ain Armonslam/A-
-INM. 3 57.
i.OTt pimiän Mosen marjMMn

mysstin suojelit/Ia sw
tit päiwän.malkiuteen/ Sijs annaosi,
nullkiztoxen.

O hurscasHErra lEsuWSunz tecos se «n totisesti/ Sä mim
olet tähän ast/, Ain marjellMM
chtahasi.

?. Ett rcuchas olen lewänyt/Ia w
lellhywäll heränyt/Gk Satanlusm
saattanut/ Cuin minua oli saartaa,

4. TainArmos edesi laupian/G!
kijtos olcon ijät ain/ OPyhä Colm
naisuus suur/ Cuin olet
tmiszjuur.

5. Wiel tänäpän mun warielc/M
«.ielun/Rlmmin suoiele/ Pääsi caW
woarast caKrast/Sun armostasBl
awatast. 6.

468 2KlM»°N>ir«et.
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nijn wirasan/ Cuin

saattais sinull cunnian: Ann Armvs
na minulle/Ett työnikelpais sinulle.

7 O auta mmua/ Ett ra-
Maisin?inua / Sinuun myös aina
uwäisin/ Ia lähimmäistän holholsm.

« Caick mitäs olet minull suon'O !
HZrra sinun haldus tuon/Työn/pu-
hen ja ajatuxen/ Mun Sielun/ muu-
min/Sydämen.

~ .

«,. Suo caicki mitä hangllzen, Ia j
väille pannut ascaren/Ain tulla sinull W
cunniax/Ia minun sielun parahax.

i°. ylhäisell/ Ia
Wall olconlEsuxell/ Nijn Lohdut- Htajall Hengell myos/Ain olcon rockia,l
ylisiös.

„ ,l.cs)Ytnäemme siunatun «Pälwän/«
Taiwast paistaman pääl-«

lem/ 101 l Jumal walaise jocapäiwa «

Meit7iloxem/tarpexem täällä. Ole kft- 3
tetHErrahywydestähden/ longs jo-«
capäiwä meill suot nähdä

:. Sanas walkiull walaist meitä/ HMMn pimiä sydämem sill täytä/Et-'
tmcoscan käwissynnin teitä/Annka- j
styis jälken meitöm käytti/ Waawt/
wahingot/ tuscat ain warjel/Cu'mtais
ta meill olla tarion.

Warjel meitä Engeleis cautta/
pirun julman/ Poi-1«as pyhän weren tähden auta / Zong

wälillem panem ja stn ruman/ 101 l ztW
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tiedäm synmistäm pois pesimä.

! run mallan alda Mnyx.
4-Ei päiwäMn pitkä/ettei yö wras/Nijn elämä cuolema nuota/M>nrennen ehtot on tuonen

huomeneld terwen nosta jouta/W
cuoleman tietämätsin/Terwen«Mpäiwin cuin öin.

> 5. Autuas ain öin/ päiwin muista.ne/Tygsns riendäwän cuoleman hei'
- ken/ Ain itzensHsrran haldun aM<
ne/ Rucouxill/ häneirkästyns Min,

. Aut Jumal pelwvsas eläisim/<P«zuscos tääld eriäisim!
359.

'.sslitän sinua Isä Jumal/Etts löyön minua suojelit/Sild O
jyld hengeld rumald/ Ia muist mchwaaroist warjelit: Wiel rucoilen si<nua nöyräst/Minua läsnä tänäpän°l<
wo/ Mmust murhe pidä
mullas minua aina holho!

2. Etten eryisoikiast tiestä/TaMjälken anna mna elä/Lihan halut Bestä/Ettei weis wääräll tislle. Ww
jel minua Jumal jaestä/ Pirun pw
last pahast/ Hänen petoxistans päO
Joit eteen wiriM wahwast.

;. Oikia usto minull laina/Poicospääll Christuxen/longs tähden aM
ann aina/ Minun syndin ja ricoM
Ett sinä HErra minua hyljä/
letmmull luwan. Täll turwall tyß



Mmn-wirret. 471

Mm/ Rucoilen sinua/ aux huudan.
1. Toiwo minull luja laina/ Cuin

minua tuke wahwasta. Ann rackau-
des pysy aina/ Caickij Chvistitmt ma-
ssan. Ett hywä mahdan tehdä/ Minun
wihollistengin/ Ntjn elä caickein näh-
den/ lTuin sinull kelpais cuitengin.

5. Sanas anna minun tunnusta/
TainMailman edes cawalan. Cautt
wallan/ waiwan/ tuscan / Catoman
cunnian/tawaran/ Alä ann erait mi-
nua smustas/Eik sanas totudest/Mun
heickouttan sinä muista/Wahwist mi-
nua Hmges wacuudes. -

6. Ann minun tai päiwi wietta/Et-
ten wihoitais sinua misän/Mutta cun-
niaxes käyttä/ Siihen Armos minull'
M. Sinun HERm haldus annan/
Minun hengen/ sielun/ ruumin/ Per-
hen/calun/ caick saaman/ Caick caitze/'
warjel waarast.

?.Kijtet ole lEju Cbrisie/ Edesi lu-
nasiuxentyös. Meit rawitzet ja wah-
wistat/Ruumillas ja werelläs myös.
Sinull Isäkijtos olcon/Armoillas läs-nä ole Cosc cuoleman caut
pvis culjen/Corja minua iloon Wseld!

z6°. W.c.N.375.
,l.EHriste walo walkeudest/Istst i- .armas AurinZ iedes Mypi/ tuo meill paistehen/ Pi-meyden hajoitta/Salas olleet ilmoit-

ta/Luodut caicki lewoltzansa/Cutzu tsi-
Ms/ascareinsa. .



O AMu'.lwirr«t.
2. Mutta mielem pinni.2. Mutta

synnin sumulda/ Tahtoni sinustaroitettu/ Langemuxenjulmuulda:
tzo HErra exymme/ Työm ja ain,^

, tuxeme/ Harhailemat sinust cauMSijt on sielum surkias waiwas.
?. AnnalEsu henges walo/Sif,

luun paista pimäänlEttä poisias kiwkaus jalo/Turhuden pois ilkiän; 311.
' mos walo autuas / Synnin pime^
, eauwas Ajacon/ ett mieldeö myide»
i Caicki elom mahdais käydä.

4„ Lisä / wahwisi Seuracmdaj/
> Hallitze sun rauhallas! Cuningamm

cms Maacundam/Siuna ama Dt moillas! Sodat/taudit pojes est/M
i kä wuosist/ waaroist stäst/ Reumtyöt sun tahtos jälken/Käyköön ckl
l ainotukem!

5. Uscom Lamppu lackamata/ Ob
justastääll loistacon/Tietä oikiat»

s tä ftata/Aicam autuast loppucon;Gl^
mailmast häijysi tääld!/ Tpgös pii-sem surun Md/Cusa sinua sittenkift
KI!/ Kijtän ilHistL jamielet

W. c. N. :87.
!,' '.Y?Vt tänä huomen hetken/ Im

- partasi cunnioitan/HEm/cm
, mun on kätken/Ia ollutwartiaiml

on nyt culunut/ Rauhasa olen mM
nut/Walkiuden nähdä saanut/MM on jo joutunut.
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i kijtos"olcon sinull/ O lau-
!, piaslumala/ CuinArmos lainat mi-
, liull/Aln autat minui/Ia sielunrawl>
> het/ SanallaS pyhäll aina,laruumill
/ tarvet lainat/ Caick caunist caitzelet.

;. Ah josca HErra soisi / Sen ar-
, mon minullwikll/Ett händäktjttä woi-
, sin/ Cuin tulis tehdä tääll/ Waan u-
> ston cuitengin/Ettei hän tahdo suuttu/
, Mick minuld paljo puuttua On ar,
! mias cuitengin.

4. Ann Armos minun saada/,Am
l «ikis menoisan/ Caick onettomuS caa-
! da/Dois toimituxistan: Ia minun jal,
» lani/ Itz oikiall tielle saata / Ann syn-

» nist minun laata/Ia ole turmani.
5. Ann sinun pyhä lakis/Mull ol-

> la ojennus/ Tääll wircan töisä caikis»/
Nijn etten horjahdais/ Ia minun a-

> s>W Suo cunniaxes käändy/ Ia huo-Menwäändy, Ilohon autuaan.
6. Wn suojel Seuracundas, Ia

laumas caitze;Suorauha myös maa-
cundas/Ia sielut rawitze/Ain pyhäll
eanallas. Ann uscos wahwan pysy/j
Ia peräs aina kysy / Meit wahwiftwoimallas.

7. Wariele hywäMAin meidä,
Cunmgaml Ia pitkä M lisä! Sumeidän haldiam, Nrjn aina hallita
Ett armo caikill coittais/Pois wiho!liset soittaisi Cuin meitä ahdista.s. Wiel haldus annan täällä/S"

cu!
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h cun ja tuttawan/Alä meild '

' lä/Meitholhoainian/Suohytvä. tweys: Am rucouxen cuule/lostO ipäällem tule/ Nijn laina kärsimyi'
täkäymlses; Ia toiwon sinuun IqtK. 5

l Am mastoin käymises. Suo talwtytyä:Hywäxtcaicki otta/MitäsM ti tahdot tuotta / Ia nöyrän pM
lo.Cosc minä Mdä lähden/M

'

,l tule turwaren; Ia ota sielun titM, <

Itz tygös Taiwaseen. Cusa sua i!«i< l
sest/ CansEngelitten hywäin/ Ia jlu- !

caickein pyhiin/ Mtän ijancaii.
klsest/ Amen.
<. Sielun ja mielell IW
' -«'että kielell/ Ylistä HErm WCuin nieill caick hywytt jaca.

! 2.. Mön synglys sinun veitti / Ea-
, i.an we:ckonsa Heitti/Käsittäxens sinuopartasi/HEna sinun warjelwaM,!

' z. Helmoisas Isä Haiwast/Ww'Kelit minua waiwast: Cuin hätHoliarjon/Kätkit minua sijpeis wariom,
! 4- Saneit Lapseni rauhas/W

"<

,' wän/ Saatnähdavlsskäywän.
5. Sinun Ganas olet täyttän/D

Armos minull näyttän: Rauhasi M
maannut/ Walkeuden nähdä stanllt.

6. Uhrini, minä anan/Lahja.ii M
Mnan: Rucouxet jaPsalmit/ S^

. kijtoxex on walmit. 7. Sn



"sMissydämestän soisin/Ett kijt,
tä Da moisin/ Etkäs minuld muu-
ttane/Cmn pyhä Kirja sano.

8 Armo tecos wiell täytä/Engells
tygim käytä/' lotca tänäpän kätkis/
Minua caikis tois jaretkis.

y.Anna caickaiwoturem Menesty/
toimiturem/Sun cunniaxes wäännH/
Ia calcki parhax käännä.

l°.'SielunilEsu hywä, Rawit-
con sanaspyhä/ Wirwöi minua pij-
ms cautta/ Ia wqmein Iloon auta! '
Amn. ;6;.

W.c.N.2 53-
i.MEkijtoxen nyt sinullen/ Tuom
"'racas Isä nöyrän/ Etts lpaa-,

roisia olet armosta/Sielum jaRuu-
mim päästän. »

!. Waan enimmäst etts rauhai-
sest/ Tain yön soit meidän wiettä/ /

Gt huonesees pam käyd edes/ Stjs
tchdom sinua kijttä.

;. Nqn pyydäm wiel'/ suo armos
meill/ Ett Engelittes wartioll/ M
»varjellaan/ myös päiwän tain/ Ettsaam M wavaat waaroild.

4. Smtahtos tiell meit johdatwiell/
Sen tundoon Wum walais/ Ett si-,
nullain cans päiwHn tain/ Tyäm/
neuwom kelwat mahdais.

5. SuoSatanan juonet wieckaan,
loill.yndqn meitä paina/Caickricot-
ta/U turwamma/lEsuM Mn ai-'

475A<:mn«N?irret.



6.Culm,suteenmeulehen/NHdcmeßuumtjn/Hengem;GilltiGlu<sen ett hysdylnen/ On se cuins tuw I,pasuem.
7. Sun suojahasot' armoisas/C^Esiwaldam racas/ Häll onne tm.. Hmeille suo/Ett eläm rackas raM ilc
s.Tulen/ weden/sodan/ näljän/Canz T

ruton waiwat estä/ Euollost paW j« el,
muust waarast / Ann köyhät/ M co
säästä.

9.NMjotcatM on wallanM P«l Ann neuwoi hywij armosi/ Gtm ti
niatas ja oikeuttasi Am edes«, j«
wat jalosi. F

-o. Suo caikM meill ett M n
teill/TääLCHriMisestkäynem/O!
«autuudessuntykonäs/Sltttaiwaisiii!

» elämm. 364. t
l l.mListän HErra Sydämesi/H '

«-tänä Huomen hetken/CuinVk nun aiwan armollisesi/ On m»
yöni kätken. Mö sn nyt hywm M

!l nut/Cuin ehtoll olin anonut/HM
! rucouxell nsyräll.

G ole saanet Perkelet,W
nielun yhtäkän walda/SensnM
on estänet/Ia auttan tuscan M
Rauhas on Ruumin lewänyt/ A

' wenH olen herännyt/ Jumalan Ul tos olcon.
3. SenMH todex löydän MM

z HErra turwgn tuotta/Ia cMchl



läs/ Cuin sinuun hartast
l l Am cuulet Lastes Rucouxen,

laPoicas cautta Christuxen/ MttH
,«. "?Mielellän caitefi sydämesi /SM

Mnaa Mä mahdan/Ia ylistystä
isM/Nyt hHnell weisat taidan:

«« 3ai kijtoxen kelwollinen, Ia HErrall
elnn otollinen/ Cuin nöyräsi edes-

;. Rucöilen ettäs tahdoisit/Täns-
H piln Lastat corjat/ Ia waaroist cai-

H «mielisit/ Etten wahingoon hor-
u, jat: Lähetä HErra EngeliS/ Cuin

MssHns mua candelis/ Caikilla mi-
WN teillän.e. Pyhä Henges mua hallitcon,

z Mnijn elä woisin/ Cuin sinunpyhH
tchtos on/Eng coftan tekis toisin. O
HErra minua suojele/»Tekemäsi sitH
Wljcle/Cuin käwiskästyiS wastom.

7. Jos heickoudest osaisin/ Johon,
gun syndijn länget/ Aut ettän coht«
catuisin/ Pahuttan kijrusi sangen:Wi-.
hoisas M rangaise/ Cuin pahmecon z
ansaitze/ Waan armosi andex anna. i

«. Sanallas minua lohduta/ IalDyis iälken aina/Elämän minua tos
tuta/Ain armos minull laina'. IaWcas cautta Christuxen/Ann ander
taicki ricoxen/ Ia synistminuapuhdist.

y. Nijn nöyrimmäsi myss rucöilen/Tttas tcchdoisit otta/Sunhalduscaic^
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ki omaisen/ Ia armos HM
waaroist caikist warjcle / ArmOheille andele/ Mitä anewat sinch

I°. Itz HErra tarpen tIM MEtk niitä mmuld kiellä/Siis ota!nua haldus wiel/ Niin cauwan cui,
suot elä/ Sitt iloon ijancaickiseen/Sl
tulla tygss Taiwaseen! Cuin GMltzä lähte/ Amen.

ni. Ehlo-Wirret.
365.

l.KUmalan säädyn perästä/ EW
nyt lähesty/Päiwä my,

pois culunut/Ptmeys päälle joutum
!.Älkäm mesijs unhottaco/MktjcosHErrall andacam/ CuinM

pan meit suojeli/ Ia caikest wam
warjeli.

;. Sitä myös yäneld pyyM
Etthänolis meidän tykönäm/G
piru meit, surmaisi / Ia MM
murhaisi.

, 4> Sinä siis laupias Isä/Sinuim
mos meill aina lisä/ HaLitze meit M

rauhasmyös tullaM
5. Siellä sitt.lewosa olla/laP

huus meistä pois molla/ Ett HMnus walwoisi / Ia Ruumis te»
nousisi.
nia suuri Pojalle/ Pyhall HengeU
olcon myös! loca meit autta cB



I ilM walkeutt täynnä/Sinä yön
l, Mden hajotat/ Ia mailman pai-

siel! lahjoitat.
6 :.SinuunChnste me turmamme/

V Sinua myös auxem huudamme/Tä-
l, «H yönä meitä suojele/Ia caikest waa,

Bwarjele!
. .

;. Ettei uni meit upomis/ Eck M-

holinen myös woitais/Eik liham mei-
tj pettäisi/Ia sinun wihaas wetäisi.

i« 4.Silmät ne unen ottacon/ Sy«
iän sinusa walwocon / Alä lapsias
M heittele/Waan pyhäll kädelläs
peittele!

s.WalwoHErra meidän ylitzem/ :

Wainomiehij myös hillitze! Sinäp
ynn meitä lunastit/Ia werelläs meit
puhdistit.

6.0 HErra sitä tietele / Ett piru i
meittchto wietellä/E?inH culn sißWllitzet/Mitä sijs aina hallitze!

7. Sen Isä Caickiwaldias/ Ia
hywyden andias/ Meille luo/,

lama ja ama/ Hengen woil-'
mn mutta!

367.'.PAimä tpköm pois cul?e/3)ö fi)>^
sgiä siaan jää. Jumalan olcvn jul-

mKijtos<cunnla qät. loca meit tä-
napankätki/ Ettei meilspahoin käyn/
Moilcam wiM nytkin:/: Armonssos edespäin. i.3ä^
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2. Tämän

ki catowainen /

Armo/On qät
ltzenl turwan/Ei hänEMmpss laste turhan:/:Mick 2
ilmas wihatan.

;, Sinun haldus itzenicwnan/Nsurkiall eloll/Ihminen wenarpanWRatk cuckaiseen kedoll/ Cuin huwneldain warhain/ Caunist kyllciM
siu)Ehton sittrauke turhaan:,:CWheinä lacastli.

4. Andexann racas HErra/Sp
din ja ricoxcn>' Joita tein moninaran/Smuld armo rucoilm/I<Msijs tahdot soimat/Sondin ja n»,
den/ Cungan sitt mahdan turmCuoleman tiedän ansainnen.

5. Armos lain HErra hurscaHckcas cautt Christuren/Tee minuaDnistpuhtax/ Ann Henges tumin»
loca minua johdataisi/ TieZl M!

.ojennais/ Nijn etten horjataisi
M armojas paitz.

6. Sielun / Ruumin cuinS luM
?Cans caiken tawaran/lotcas mim,l>
olet suonut; Taloni myss annan/G<
nunkHsiis/ halduus/huomaas/WBne wahinaosi. Corja minua wij«
suojas:/: Cosc erjän täst surun la^est,

, 363.
. nyt on laskenut/ ck,

<-' eulunui/ Vs sW'
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uloSsulkepi.

l O sinullkrjtoxen/Annan Poi-
cas Ettäs mun olet
su°iellut/Ia waaroist caikistwarjellut.

; Sinä minun olet säästänyt/Cuo-
lmast/ ja myös päästänyt/ Perkelen
pchoist petoM/ Tustist/ kiwuist/ kiu-
stunst.

4. Sinun taiwallinen, Kijtos
»lm ijancaickmen. Mitäs tiedät mi-
M rickonen/An andexole armollinen.

;. Ei löyt yhtän coco maan pääll/
Cumsynnistombiwapa tää!!/Syn-
dini minä tunnustan/ Sinun armo-
M julistan.

6. Syndini minH tunustan/Tiedät
minun nijtä catuwan/ Cuul armollisest
huocauxen/ Ann andex caicki ricoren! ,

,7. Tyksnän pysy tänH yön/Ettgelis
minun kätkeksn/ Etten jouduisiyhttn-
gin/Gyndijn/ wahingoon/ hämään.' 'z, Ann minun rauhas j
sitteiloll herätä/ NijnkrjtHn sinuailoi-;
stst/Ist Jumal ijancaickisest/Amen.

l.VAtwä nyt ehti ehtollen/ Taas pi>
tulestaan/ Me sinua lEsu '

moiiem/ Sä tyksnäm pysy amqan, ,>

Iloitmeit Jumal Taiwaisa.
l> Sa olet walo ijäinen/ ftu-Wun kirckaus armas/ Sijs"tule jy? joammem huoneseen/ Sun armoillas A>c n>ala,s. Iloit meit?c. '
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?. Sä olet wacainen wartiä>M.ikänäns sinä meit HM/ Sun
aina uscallam/ Cans
culje. Iloit meit:c. "°

4-Wwä on työtä tehdä w§,,
ascareit toimitta wircam/
on lewox meille suot/ Ett wMNuwäsynet rajam. Iloit:c.
. 5. Sijs warjel tänä yön
MeitSatanan pahasi
caikes tuscasol' apuna/Ann leMwos mäkiäsi. Iloit:c.

6. Ms lEsuxell meitäm anna»
Cosc silmämme kynni pamam: Hz,
olcon am apumja kilpemme/Pch»
siacon caiken waiwan. Iloit:c.

7. Ann meidän lewätä lewosM
syndyn ftngiän nucku/Eik
sian tahtoas/ Eik surus sumasi
ku. Iloit meit

8. Nijn huomen sinua W»
Sun hywyttäs myös wacaa/ Jas'
nua aina Mstä,mmeTaiwais/W!>-tä lacq. JM mcit:c.

Mimä on kädesäs/ H
edeW/: Sinä walaisetyl

japäiwäll/ Anat meit rauhD M
2. OHErra mejtä auttele/Iayölläwärjelei Al,Mwät sinun

sas/TMm pdi^carcotSatanas,
s. Silmät unen M ottoon/G

tän sinusg »valwocon/ Sinm w >
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meUpeMluHahuus tyköm pois

rucoilem sinuaHEna Christ/
Eiwota meitä Pirun juonM Hän .'

chto meit sinuun suututtu / Sielun ,
murhat jahucutta.

, Me olem sinun oma peches/Sen
tuimsta pyhä weres/ longas edestäm /

Wodatit/Ia nijn tygos meit johdatti. -

6.Käste sinun pyhä Engells/ Ett
hän meit siwilläns peittslis/Tänä yo-
nämeistwaarin ottais/Ia pirun cau- H
was carcotms.

?. Niin käykäm me nyt lepsman/I
Ett Engel on meidän tykönäm/ Alkäm /,

ketän myös peljätkäm/ Mutl HER>
rald rauhaa kerjäckäm.

8. Meanam meitäm sinun
Ota meitä sinun suojas/Wn meidän,
kHypi kyll hywin/ Eng nucu syndstjnl
sywijn. ?7L

W.c. N.-87.
'.??O joudui päiwH armas/ Ehtoll^

rucoilem /Etts HErra lEsi 1
mas/Tääll pysyt tykönäm/ MeiU
scowahwasuo/Ia warjelaina
Cans waaroispeicold peitä/Vleil mc:
kia lepo tuo! ;?!.

W.c.N.^s.
'.ME sinua Chnste kijtäme/O rc

"casWapchtajamme/Cuin t<napan meit suojelit/ Cautt EligMc
MIW,



484
2. Me panem

hartast sinua rucoilem/An ander Mcuinricott on/Meit saata MssuG„
;. Ann Engelis

carcotta pois wainojam/CuinwalM
goitta pytele/ O HErra mMwaM

4< Tulen ia weden maarasta/Ia ca><kest pahast pelasta/Sinun ninmsmeturmamme/Ia itzem haldus annM
5. Meit werelläs st lunM/ Ialapsixes meit omistit/ Sinull M ja

cuolemme/ Ia omas aina olemme.
6. Nyt Amen/ Amen päätsrex/Sw

Engelis suojeluxex/Me maata Kpm
menemme/ lEsuren Nimeen nucum.

W.c.N. ?°s>
-D?3t päiwä edesculunon/Sull

kijtoxen mä HErra tuon! Etts
)nnist/tuscast/maarasta/ Mun ww
M am Armosta.

2. Annandexsitäaneley/ÄlunM
et/ riettat ricoxen/ Nyt ja am ew
wtenan/Sä olet Isän/Jumalan.
? Sunhalduus
elun/ ruumin/ hengeni. Suo sulei,
st mun maataxen/ Cans apus cka
ladaxen.
4- An Engelis 01l tykönän/ PolspW
aa pahan Perkelen: Ain suojel M
lChristuren/Mullolelst armoim.
5. Suonousen jällmsraitisna/Silt
Itos si,ll on walmijna/ Etts ckt

M̂,



Nhts.wirret. 4«5
Suloinen/ hywä/ lau-

cuin Ma 'päällens canw
Lepoon itzens anda/Alrau-

ke nuckuman: Mutt sinä Sielun ala/
Mitä sinun Luojas hala/ Cuinrupen

rackeman. «
'

.

!.Pois on Auringoculken/lapal-
ftns meildä sulkeaZ)s juotu jällsicua
Catzon AurinZo toista/ Cuinkintta. «

Sielull loista/lEsus WapalMn/
;. PHiwä loppu ja lawian/Iha>D

nasi ktrckat Taiwan/Tähdet cauni-Z
stawat: Ntjn mini cosc tääldä !äh-I
dew Taiwankirckaudes nähden/
sian ain loppumat.
> 4. Rtjsun nyt' waatten ja
Menen niin alast sängyn: Ntjn
den myös cuollesan Alast/waan
din M saaman/ Autuuden Waactet
ja Taiwan/ Cunniall puetettawan.",

5. Ett päiwän töistä nyt päästän '
Sijs iloisans swat tästä/ Pään/M!
ten/lalcan myös: NA synnin Orju,
dest autta / Minun lEsus pijn
cautta: Ia wijmein caikest työst.

6. Menen Wuotell/ ett wäsyn
Ruumin joca Jäsen/ Ia sitä muistilen: Ett wihdoin hauta luodan/ IWuode minull suodan/ Maan pstwe -
maataxen.

?. Silmän nyt kijnni painan
lE<u Armos laina/ Ett turwas oli

N,



simOHErra ota
ruumin suojas/Ettrauhas lepäisin

.8. Lewitnyt sijpes päällen/M
Cum cathan pyytä paulaan/ MannaEngelit laula/Ia olla wai:tia!y. Cans Lasten M myös Mt»Lepän rauhas/ fill murhen/Kyll
tuVpitä meist/Pybäin Engeleins MMwtjmein tääldä autta/TaiM
lapion wM/Amen.

375-
l-EAynyt sielun caikellmickll/H«<rall Cunnia candaman / Wsydämell että Kielell / Hämll ktjtch
weisaman/ loca minun päiwän tain,
Armollisesi warjel ain/ MamisiMikist minunzsäästi/ Pirun pchisi
paulolft päästi.

2. Sinull kijrsst weisat mahdan,
Armon Isä laupias/ Ylistä ain sim
tahdon/ Ettäs aiwanarmiast/W
jvän cuorman huojensit/SynnistM
,e> c estelid Vihollisen torjuit cauM
Annoit minun otla rauhas.
l ?. Sinun ihmeitäs ei taim/ sil
,trmojas luetell/ Eikä hywätecoislck
lw/ WWimatcan Wt tääll/NeM
zwat usiamat/ Cuin ihmiset luuleM
jllrmos minun nijn täall mientz/Em
>aarat wälttä tiennen.

Wwä on nyt pojes culken/ M
l joutu jäll pian/ Auringo sn M

sieni

486 LEHts.wirret.



Vhts-wirret. 4«7 487

ii, <WsMn/ Pimeys tule siaan/ Ah
~ laupiain/ Armos paisteli wa-
h la,s ain! Sydändäm kylmä wirwot/
'", OyMn syngiydest kirwot!
tz ? Armosi anna andex aina/ M-
l>. nun syndin cauhiat/ lotca sielun ras-

cast pmna/ Cuidenmyrkyll hairiall/
!r< Gachan tahto cadotta/ Za Helmet-
>b tqn wajotta/ Waan sä taidat minua
>» auttä / Sinun Poicas ansion cautta.

6. Waicka Synnit saatit minun/
Sinun julman wihas atl/ Cuiteng

!- Doicas lepyt sinun/ Ristin pynall cat-
i kerall: Syndin suurex tunnustan,
? Waan sun Armos awaran / Wielä
l/ suuremman tiennen/ Cuin minun caic-

n syndin liene.
7. SinH sielun kirckaus parhain/

Minun aino auttajan/Haldus hiljan
ja myös warhain/ Itzen annan aini-,
an / Walist minun Sydändän / Vlitz'yösen syngijn/ Caikes surunftmusai-i
na/Lohdutus minull laupiast laina! ,

8. WW minua MunKirwotkimbust kiusajan/CuinmuG
pyytä aina wauloins/Hajot juonetcaHwalan.Älä minust luowu wiel/MmulH
Munrickaus täW, Cöscas sydämestnz
asut/Taidan wälttähäijyn hasut.

9. Costa silmän kijnni
hm myös raukewat / Viilun annai
Koin tmpu / Sinun puoles tauco-HM: Pysy gin sydimesän/ 'UnesakMX 4 mie-i
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438 Vhto.tvirret.
miclesän; Omas olen WEng sitt pelkä että hucun. "

io. Suo miyun tänäyönänMc
Lewos/ unes makias/ Oiiettomutz caickpois jaata/Armos olcon
Hengen/ruumin ja sielun/CunniWcaick calun/Lapsen/langon jamas / HErra sinun uscon huomaas

l i. Peljätyret pimiän wallan/Hcaick waarat poista pois/ Ettei G-than sais mua allans/ Eikä surmntjncuin sois/ Tulen/ weden IKG«Cuollost äkillisestä/Warjel etten hr,«
nis huckuis/ EngH cadoturen nuM,

,2. Armostas O Isä lama/Wlapses anele/ lElu turwax tule amMinua myös auttele; Lohduttaja w
pias/Pyhä Hmgi armias/MinuW.«ouxen cuulcon/ Amen ja se tapchl»
«on! 376..'.A Caickein cappalden Luoja/I«

"puuttes tarpeitten juoja/SÄ
«asiat huwin sowitat/ Ia menot M,
Hain toimitat/Ett tahdv myösaicoisb
,coitta/Mutt päiwän yöstä eroitta,
l Amingo paistens nyt pois«
MVyngiä pimeys sian jäi/ CauW
Maan päällepouckois/Pelcovn M><wMudenD
Sinun kirckaudes meill lisä!l ;. Waicks taiwan tähdeill caw
Mt/ Ia cuun waloll maan walisß
CuitenginAurmgon caldaist/ Ei W

lM
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Ehto 4B>
cMmpäicäst/Hämär beild mallan
«. hirmun maan pääll tuottapi."Kiwmsilscalliostolotitllost
walkianistemän totutit/ 101 l hudnet
M walista/Pimeydet pois ahdista.
M Auringon arman siaan/Soitto
tuli meidän piham.

5. Näin sinä HErra melt lohdutat/
Julman pimeyn pois hajotat/Tahdot
M sekä päiwäll/Malista meit ma-
lon stteill. Sentähden sinua kqtäm-
me/Ia turwisas 01l pyydämme.

6. Cuin sinä walkiall huonet täy«
tit/Ett Ihmiset työns saamat päättä:
Niin ann Christuxest calliost/ Sielun
iste hänellens walistust/ Usco se rauta 1
wahwa on/loca siit kiwest tulen tuo.

?.Waick uni taas tulen sammuttu/
PMem nqn pimeyn saatutta: Wa-'
lais cuiteng stzlu parca/Ettei hän olis
pimiäs arca/Alä meit salli nqn
Että me synnis pois hucum.

8. Suo terwen jällensnostetta/ lai
pimens walkiull costetta. Anna myosi
tMollesam/ Ia tääldä pojes cuol-Zlesam/ Tai paiste meitä noudatta/ Icf!
taiwan waloon osotta.

3. SenIsä/Poica meill juocon/Ic
Pyhä Hmgi myss tuocon. Sinull py
hä Colminaisuus/ Ia wahwataisus/Kijtoxen aina sanomme/Ia ai
pua sinuld anomme.



, V. CahdestatolstakyNAM
stäMiwänHetkW.

W.c.N.224.lhminen ain ajatte!/ EWzl„
ilmas/Ettet sä ilkM M,,TM sodi wasian luojas; Nijn pili

joca hetkellä/ luuv jumallisellMlä/ Ajatuxi, Christillisij.
2. Cosc yhden lys nijn muMIMwihdoin tule molla; Nijn lumM

yht palwele/Tysll/sydämmelljasG
la/Ett cosca tääldä erinne/Sun
silloin wietäne/Taiwaisijn Engeleidi.

?. Sitt muista cahden lyöM»
Ehristuren caxi luondo /Hän I«iyhdes personas/ Ihminensamall »
to. Nijn Paradtjjm asetti/ Cax.KMist Jumal yhdisti/ Cans AwiG'
iyn ensin.

4. Cosc colme lyö nijn colmia/Pwssonatlumaludes/ 2)nn Isä/ PMMengiH/Sä tunustuscosLst loi iuur cuwaxens/ Sitt PoiusunastWerelläns/ Cans pvhittW
dä Hengi.

5< Ot' näljän lyodes mielehew Nll»
Z Ewangelistat / lotc kirjoitit meill
Khrisiuxen/ Työt/saarnat/ cuow
waiwat.SittHEnan hywän w«w
.tchet/Taas Sotamiehet ylpiät/ Im
Wan jagoit näljään.

Taas wijden löl)des catzele/W-



p3iwatt!Hetkeist. 4YI

ÄiwmvMä haawa/'lotc Mis sai,

m olit ali/ja Mdut Wlell/losMseuraoikialltMTäällNeitzytc
ter wM wijttä. . ..^,

ch 7 Mel cuuden lyodes tuckstel/
»li Cuin HErra Maan jaTaiwaan/ Lol.
O tyhiV cuuden päiwän pääll/Sanal-

wahwall aiwan. Cuut rackaun
N myis tutki työt/Joit Christus on meck
l« Uenyt/ Etts harjoitat nijt HMM»I<, 8. Seitzemän lyodes seitzemit, tz?a
ui M M meidän Cuin Christurcld
>i en opetttt/Luestel uscaUuxes. NM
>s< muista cuinga seitzemäll/ Cans Chn-
«l sius ruokei lelwäll wiel/ Miest nM

tuhatt corwes.
9. Lahdexanlyödes catzahda/ Cuing

cahdexanden päiwän/Ssi itzens ym?
bär leicata / Tääll Christus meidän
tihtem! NtjnsteluuHErrsi cahdexan/
On wedest paljosi pelastan/ Cosc wam
han Mailman cadott.

,o. Yhdexän lyödes ymmärm/luZ
dasten lugun jälken/Nqn
ra Hengenst/101l hän on menä Mj
siän/Sm pahan Pirun pauloista/
luollon cauhian cahleista/ 101 l kiedH
tutmeolim.

l'. Kymmen lyodes kysele/ Taa
HErran kästyy kymend/Cans nyde
jälken käwele/ Tas elos caikein näl
dm/ Waan josa heicko horjahda^

Z36 M
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Nijn catumuxen tijruhda / Näelk srackaudes. "^"°'

Suin lyö yxtoistakymmmdj, sNiin silloin mmsta mahdat/ Ett »wtoistakymmend jää/ludan jälken/ tlsaawat/TMHErrald mallan awta: Ia vahoi syndqn sitoa/Senhän Hengen woimall.
!?. Cosc lyöpi caxtoistkymmendil/

Nijn taas sen mahdat muista / NChristin uscos lsytHhän/ Nijn mchArticulusia; Nijn cahdelltoistakM
menell/ItzlEjus opett muodellMJerusalemin Templis.

'4- ffosc caickij hetkei tutkimnjm,
Se hyödyttä meit iian/ Pois kielmpahasi pidäm ain/ SillHEßratch

H>ian/ Cuin paula lmnun käsittä/En»
Mn cuin silmä räpähtä/ Waan lLsn tietämätoin.

XV. Cuolemast Zil Hau«
tamtstst.

!. Walmistuxesta Cuolemahan.
'WZjn cauwan cuinme eläm Ml/
""Niin ajattelcanl aina sen P«Mstt cuolema noutapi meicä/ Hän W

ill kyllä tiettäwä on/ Waan aicajll,,
»ecki tietämätöin/Hän tabtocaicktw,
liuteen heittä.Mtä harhoja teltä!

2. Cosc me wähm näit ajattelW/.M!
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Walmiff. Cuoleni. wast. 4Y)

Mscuölema tygsm matele/ Ia pyy-
tä mit pirun nuottan. Seura minua,
sane hän caikill/ En tähde minH wti-
wyttäsill/ Fanair mmH wcaitzen o-
m. O lEft/ O lEsu/ Päälles me
aina luotam. , ,^

~T<rwen jawahwan olleftm taall/
Mixeng me muista sielun pääll/ Cuin
ftnnin cuorman candaman pitä/Hy<
wyttjacalua pyytelenMahan tähde»
paljon myös rijtelem/Em autuut tah-
do tietä. O Ihminen/ O Ihminen/
Sielu wijmein marapi näitä.

4. Ruumis se hautan heitetän/ Ia
mustall mullall peitetän/ Näimb sinä
tääld eroitetan. Langot sitt tawarat
raatelemat/Sucu calua myös jakele-
mat / Cocoon saanut unhotetan. O
Ihminen/ O Ihminen/ Milläst sielu,
wirwotetan?

5. Sielu duomion eteen wedetän/
Ia sangen cowasi peljätetän / Piru
händä kiusa ja waati/Työn perän W
loin kysytän/ lotc pahuden tähden pois,
lykitän/ Nijn itcu wallan saapi. Ä
Ihminen/ O Ihminen/ Syndi se»
matcanftatti.
.5 Sentähden turwa Jumala,

pääll/Racasta händä caikell wäeV
Se sielulles saattapi lewon. Hänelsanansa myös cuule/Nijn ett sinä ptz
nan sitt tule/Waan tzancaickiseen Iloon. O lEsu/O lEsu/AIH meit M
Mylön! 7-KW



sz?atmisturesi
7. Köyhää ja

cuollutt pyydä myös hauta?Hne exynet tielle/ Murhellist m«lohduta/,Sairan tygs käymän s.totuta/NäitlumH meild?n
s. Älkäm niiden tähden mchkwpäälle wwatcam/Cmnlsänswihanlacch/Hän smunlunasitjällens/Maili,

vmall werelläns/Ia cuoleman HHdwapaKOlGsu,OlEsu/Oarmostas se tapaht.
?79«'.ZlAmulla seisoin warhain/Salck

. stspalcafa:Cusa cuuldelmMchaln/Cutng suures waiwasa/ Rmlmuorlhmtnen Cuolemat/cuin hänenM/Saattanut murheften.
2. Kyrllsticohtatule/SanoiM

Mema: Ammun nuolen/ älä luule/Män sinua armahdan/Ketä ne cchrawat/ Nuoret/wanhat/mond tulM,Minua caick smrawat.f ;< Hammästpi cowin sanZen/Cchff le nuom siln/Ettoli paulan langw
sydät Mll; Waan minä mondasuotta/ Kyll moisin elä wiet.

4. Cuolema jällen sanoi/ O auta
»yt mttän: Nijn nuoria tapan cuinpanhoi/EngsäWketM^Eiw^

.M
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wihan wälttH

M/Cmck hautaan wajotan.
< Nuoret wanoman oppl/Ia pa«

hostelämän/ Eik wachat tee cmn so-
i/Stis joutzen jännitän/ Ia meckan

tMan: Rutoll/ muull monell wm-
wall/ SyndG cadotan.

..

6. Synneillän monell tawall/Ml-
mkehoitat wihaan:Ntjn mM mo-
nell waiwall/Teltä M chdPan. Et
cuulu catumust/ Waick rangalsiuxet
Uwaiwa:Ettteeteparannust.

7. Taudin tuscat ja
mös waiwawat: KädetvjalatH si-
wut, Moneld pois cuiwawst. Msnt
myös tawatoin, Cuin ennen paljon
hypMOnnytjojalwotom.

z. Callis aica jasota/Kuretta sur-
kiast: Cosc ett te parannust ota: Mur-
ha/ryewys Haitiasi/ Tulipalo/ wätl-
wald/ Syndein tähden teit waiwa/
MereH sekä maall.Y.NäitrangaistuxijtäällH/Eltotte
yMn: Nijn minä myös heitä wieläi
Hirmuisemmast häwitän; Surman
suuren/ pienen/ Ei yritän wältta ta«
da/Cuin mailmas liene.

i°. Coreus jauudet
tein parret ylpiäin/ Jo perät mallas
saawat/Miesten seas jawaimoin. G
syndinsillen pidetä/Huorutt eitämutz
tZwicoi/ Eit nijt tehtyi häwetä.
". Nyt M sinun mcas Ws/Ä
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sis/ cuhungan: Minä tljocamaall/WaicksMngacauw
carcat/Oletainwaldanall.
rannusttekemän / Ett cosca HE'Mtahto/Meitä Md lähtemän/N
miina olisim / Ia wljmein taiwanloon/ Ufton cautt tulisim.

38».
I.WIM wijwyt cauwan ulnn,

HErran siunattu/Al<mos auxen tuscas tulcon/Autamimwaiwattu: Ah munHErmnlEsuzen/Tule minun turwaxen/ Sydändäni
murhes wirwot/ Nuorist cowist mi.nua kirwot!

-.LakiHsrran wihan suuren/On,
nettomall osotta/ Sydändäni mum
pure/ Sielunsurkiast haawoitta: Ga<than kiusa wiellH sitt/ Oma tuMmyös synnit/Soima/ cowin pääA
eanda/ Eikä tahdo lepo anda.l ;. Jos nyt tahdon waiwast tisti/Cuin mua murhell murenda/ Jolla-tulla tawall päästä/ Ia mun cueftwan huojenda/ En löyd' apu keO
W/ Pachald ystäwäldäkän / M
min MaiimaSon tarjon/Äkild coto
nqncuin warjo.
! 4. Nijncuin jäwutuuleshajo/ Cw
ma ja Corkeus: Äkild käsist pojes
WMTawara ja rickaus: Jos M

M
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Mllomen/ Ntjncuin kedon Cuckai-
nen/ Riemu raukea pian puuttu/ A-
«ld itcur/murhex muuttu.

; Smä siis tääll minull köytM
painoa auttaja/lEsuSanallas
mua pyhäll/ Wirwotat ja lohdutat/
Vastoin Lain uhkaust / nijn myös
H kiusaust/ Sinun ansios awun
luotta/SHen itzens sielun luotta.

6. Jo si)s joudulEsu racas/ tule
minun sydämeen/ Että minun murhen
lackais/ Lohdutuxes an mielchen; Si-
ni tiedät parhain sen/Mitä minä tar-
witzen/Tötönäs mulllepo laina/An-
na ftndin andex aina.

7. Isällinen curituxes/Ia caick wa-
sioMymmen/ Suo tull Uscon wah-
wisiuxer/ Autuas Loppu an wijmein.
Todex minä toiwon sen/ Ett Ruumin
ms sieluisen/ Wtjmein Taiwan
lm culke/lEsus murhen ulos sulre. <

?8i
'Mlnun toiwon onqäinenluma,

pM, Cuin on elon/ apur
jaturwan/ Se ajainen cuolema or
tarjon minull tääll/ Ei kengän pääj'
stn ald julman.Ei autataito/ tawara
eik walda/ Cosc cuolema/ cuin tul
sytty aldans / Caick siwalda pois
Suuren/nöyrän/ rickan/ köyhän
CaickMailma tähän apu ei löydä.

:.Ei auta täsä wijsaus/ miehusca!
juur/EiCuningaline.n woima/Ei nuo

rui
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rus / ei jalous/ pieni taick smirTMlcaata tuoni tuik tuima. CunaÄ
Salomon/ Samuel? Simson/ AMus/Asael? Tuoni tasa li/Wetämäst ulos ajeli. °^

.3. Dinaneitzy hiuxensa palmicch»t catzoman Caupunain M,Sqn Schem päämies, hind HMHlmoltz/Häwäis/ coht sijt wahlnqmsattut/Ptjcan weljet hänen tapoiM
tyost/ Cans Caupungincaiken M«wäen myös / Sen rysweit: Niin blon äkild jätti/ Caick cuolema pch
Mitä jalous taick nuoruus autti'

- ~4- loco istun/ astun/taick M
tääll teen / Waiwaisuttan ajaitM
aina/Synnis syndyn/ eläny Min
tieten/ Mailma suure suru minulla
M Coco kiusaus on Mailman m«
Mtiloitzen/ hyppän/ olen jalo/Cch
Lesken langen/pois walon/Cuinwwzo hajon/ Näin pettäwä on Mail^
manelo.
l 5. Se on tarpelinen sit cullenM,Dtt turwans Jumalan pääl pane,
»änd hartast auxhuuta aincuitmzin/Panen pelwosans elä taine. Seft>
?uisans lohdutuxen saane/Hänest mw
hen Jumalpitä/Händ auttane/MKlpiHt hän häpiän saattane/ pois ca«
dottane/Caickeinpääll cuslema maM

6. Lunastajani sinä HErra Chrisie,
Ouiii
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5 alas painat/ Esi^ettei
' mst ustoani aina'. Cuin en custan a-

»u mualdtiene/ Silloin sinä amo apu
! IM/ Cuoleman kiwuis auxen: rlen-

nä/ Sntt iloon wiene/ Armos silloin
zz sinä minull suone.
! 1 nlEft Christe Jumalan Poica/

"Cuin cowan cuolemas cautta/
? Cuollon cauhiun meist pois soitat/
, Pijnas tähden minua auta/Cosccuo-
>' leman kimpun käydän/ Cuin ääni ei
, corwis cuulu, Eik kieli woi puhu/ Eik

Silmill sillen nähdä/. Eik tieto mitän
!.Costa sydänkiwust kiwisiele/Aju <

ei ajatella taida/ Caick Ihmisten a- .
pu liwistele/ Ei custan turwa saada/ >
Silloin lEsu tygön joudu/Wqmei-,
Män minua auta! Pois surkiudest !
saata, Cuollon kieles minua nouda/Z
Ann kiwun lyhenyst saada!

;.Minust pahat henget pois estä/i
Mull lohdutus henges laina/Silloin,
sielun siteist päästä/ Corja caunist W
mn suoias. Ruumis myös maas an»
na lewm taas/ Noustndotas odvtta/
Toiwvns osotta/ Ett ilo sinuld cuulla
sllis/ Duomion etehen tuldaiS.

. 4> Ole wastajan wijmeis päiwäm
Syndin pqnas caut Mä/ Suo mi-
w armost ilon käywän/Pyhäis seu-ranz
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ean minua heitä. SinäMtMles cum ulcowa on/ Hän cu/m -
eoht elon iäy/ Gk du?mi°n '?EhkaMsestcuolewaon/EiheHwetm hautan. "^°^

wapahdan mäkemillfzdell/ Cuoleman cauhian kidast/ Uwan 'lon händ panen tähdell/UMs päästän händ wihast. MChnstus aut minua wisust/ O»tuloos odottaman uscoll/Ia saams«sa luwatust ilost/Sinne mimwi,taald ulos.

l.AStam annan HEvran huo»Hän teke caicktahtons M
' wiel/ Saan elä täällä
. WkIA KetW minä pelkän?

' 2» Mun aican on /ja myös G
) HErran luMankädes: Caick U.
' carwan/MunJumalan/Oletarm
'< Sma minua autat HHdäs..>Duur surkius jawaiwaisus/b
z! MllH murhen laxos: Lyhykäinen °nMeidän menom/lacaick elom/Mh surkas surun alhos.U_ 4-Mulda jqtuhca on Ihmisllck
! Alasi Mailmaan tuotu: Myst«zni<i

hän Tuo yhtäkän Rääpäldw,
G Cuoltuans on hauta juotu.

5< Ei rickaus/ ei wijsaus/
i, Mtta ttenne/ EikmitHn tHHL CMi Maan pääll / longa wäell Cuowiliene. 6. A,
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terwe/ huomenakir-

wesOmbi puun juuren pandu. Jos
luccistanet/ Cuin cuckaiset; Cuiten-
chcuolet/Ia mätänetnijncuin cando.
- Vx toistn perän/Cuoleman ersän/

tääldä pojes culke: Ia unhode-
M Hän sitt pian/ Cosc sijrtH sian;
M cuollo cungin sulke.

z.Aut Jumalan ajatteleman !Ett
cuckma caicki calwa/ Ia täyty pois,
Mick ei jocu sois/ Ia paljon wois/
Hasan caickcuolem arwa.

9. Sen syndi saalta / Ett cuollo
Ma/Ihmiset ilman esiet maa-
han lyo/Ia caicki syö;Ei woima ei työ/
Woihänenedestns kesiä.

l°. TW ei paljon/ ole tarjon/IH-,
misell ilon alca: Cosc tahto Jumal/täydell turwall/Hänen sijpeinS
suojall/ Tahdon minä muutta majan.

11.Jos jyndipure/ jasydänsure/En
amostas epäel coscan: Sill uscon
wahwast /Ett Christus taiwass/ Cuo-
leman haudast/Tahto minu ylösnosta.

il. lEsus HErran cuoli terrani
Minun suurten syndein edest: SiMhin päänäns/ Ylösnous jällens/
minun werelläns/ Pelasti pirunkädest.

lj.los cuollo waiwa/ ja sydänd
caiwa/Omas ain olen Jumal; locomwjoco cuolen/Sinun omas lienen/
Cuinwoitit minun suurell woimall.

'4. Se toiwo juur/ jailo suur/Mi-
nuk"
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' null ristin alla lieni/MWm^i'' wän/Munriem^ll,tiedän/M5dgst.käywän:Sittlsämniuni3

wtene.
i,s.Minunlumalan/ jawavcho.jan/Oncaicki luuni lukm: EiyhtWn,

, pienindäkän/Cadotahän; WaaM.'

lens nchall puke.
16. Sitt nähdä saan/ minun luWlan Caswvn ja Silmät kirckat/Cau,

pungis uudes/Ia autudes/ijanM
sudes/ Iloncans ilmanvilcat.

17. O lEsu jalo/SydämenHMCuinjyndini calcki cannoit/Sulje mi«
nua tääll/Sun haawais sisäll, Mc<

. kall kädell/Cuin lupaisit ja wännoit,
! 18'. Amen sanon/ja wijmein mm
s Sinuld Oracas ICsu/Ett sielunis wiet/ Sitä oikia tiet/Iloon ijät,LW
< ma>i woicon Weisu!

-3 34.
W.c. N. 106.

I. MUn HERran hywän piil!,
toiwon panen Ml,An

l tustist ulos autta/Munwoi/jaaWn
k tuotta. Hän onnen cowan taita/Hll
wahwall kädell caata.

:. Jos syndin peljättä/En tchdiepäillä/Christuxeen luotan lujast/Cuin
minun lunast; Mä häm o»

> mans olen/ Jos elän eli cuolen.
3. Ei cuollo cauhista/Mull woito»

i tuottama/ Sill elon ombi ChriiM



U qMlurwis rauhäs istun/Jos nyt/
w uick toisti cuolen/ Sä coriat sielun -

4.0 HZnanl/Ia aino apuni/
hta. Ml! Dm suures waiwas/ Autun

mcill laitit taiwas/ Ah wedä meitä
><ll. suoles/Suo iloitlsäs huones!

;.W>el smuld rucoilen/ Etts an-
w M amen/Cosc minä tääldä erin/
au. Warmiast apun keri/ Ett autuast
H sinus cuolcn/Ia tygos iloon tulen.

6.Mun lapsen/ puolison/ Ia caick
,liv M olet suon/ CansKirckoshaldus
w Mm/Mä annan jocakerran: Sä
w c'M waarast aina / Heit warjel/ e
>it, armos laina! ,

M 7. Cosc heitä cuolema/Tääld tule,
ini mtaman/Nyn Jumal armos näytä/ -

u- Ett mahdaisin heit löytä/Abraamin '

helmasrauhas/luu! jalosilos taiwas.
8. Nyt/ Amen turwaisest/ Mäsa-

nen sydämesi/ O lEsu johdat meitä/'
I< Ett käym sun kästys teitä!la nimces
n suloist sangen/Ain ijät kijtäm/ Amen,

>n 385.
ll W.c.N.^.4.'-AH lEsu minua armahda! Mu>

tääldä erat:Waan coscja
y iwllä tawalla/Se armoisas on alat.
x Muld salattu on hetki tai/ Waan si-nuld hywin tuttawa/ Ntzn wtzmei-

mmyosloppun.
. Mun ilon/ riemun sinuft/ On , ji

lU-! !'

503cuolemals wasia».



504 Walmistutest

waiwoisa/ SunHenges armo law e
Sill weres wuosi edestän/ 101 l puh. l
distit mun synneistän/ Ia Taiwam i
ilon ostit. e

z. Sijs Pyydän lEsu sinulda/Ettshallitzet am mielen/Suo kästyis teilimun waelda / Ett myss sun muistos l
pidän/Suo sielun sinus iloita,Cansty, lgss aina turwata/ Ia taiwas ilo pen<,

4. Wiel anon sinuld armosta/Cch c
wftmeis' hetki joutu/Muld taidos h>)<
wäs rohkesia/ Huojetaan cuollon li<
pu. Ett wuoteellan tääld uscosa/Mnucunmakias rauhasa/ Cans Wannan sielun.'

s>Waanjos-munpidäiscuolemW
Maall wierall/ taick muus paicai/
Cauti ruton/ sodan angaran/ Taick
weden/ taick muus waaras: Nijn Hkönneuwos jälkense/Al'ansion ptß
duomitze/Suo autuast mun tääld nucku,

6. heickoudes armoäs/ En oi» '
kein taida arwat: Pois älä wedi a»
»uas/ Waan buojenn cowat waiwal.
Nijt äläriennä costaman/Cuin
dos lausutaan/Eik aiwo oikein arwo,

7. Cautt cuollos lEsu minull si»!'
Ett käytän itzen caunist/ Cosc cuM
tipiän kiwun tuo/ Säast häjyist hw
rauxist/ Ett sydän huokiast pacalM
Cuin kyntiläinen samundu/SunlUl!!
los muistos Muaas. >

B.e!
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> -"«'UnVuiteng cuollon muotoa/VtH
"

M« määrät pyydä, W?an sinus ai-
"na riepua sanastas kijn »itä/ Aw

Etts hywin te-
'"

ct minullen/ Mill cuoiloll cutzutahdot.
°. Sijs halduus annan itzeni/ Sä

»ti,Dtuotat helpon/Sä elo::/om hen^
< Mi; Mull cuollo canda wouon/MH
, Mn/ duomioll tullesa/ Vä heität

mun haudasta/Suot elon/ Cruunun

> "stus on meit lunastan / Waick
< hin päällem pane ristin/ Sen syystä

olem ansain/Cuin julkitunnusta mah-
. dam/ on meis / cuin nihdH
, stadan/ Et yhtän wiatoind liene,
l l. HalduS itzem aina annam/O Iu«

malracas Isäm/ Mä meit coscan ylow
, am/Tääll olles wiel eMm/TäN

vwat murhtt/surut/tuscat/kuolema»
, astma pahat pustat/ Sinun tykö-
, r»äs ilo toiwom.
>, z.Mahdam ajateLa tämän piäN
< Anda Isln Jumalan wallit/ Hänen
, sngelins wartiam on tääll / Tahtdmeitä warjell ja halck. CmU Cana

poicansa corja/Siivsins all otta hcit«mm: Nqn Jumalmeille myösKke.
4- loco macam eliwalwom/HEr-m omat aina olem/ Castet olemChri-lmn ansion/Hän autta meitä ollen.

V Tuo-



Wftlmistufefi
Cuolema Adamin cäutt^tuliTssd

.5. Iywä hedelmät ei stane/Em,cmn tule M mullan/Nijn meidänMm-myös maanne/ Mullaml.täyty tulla/Ennen cuin kirckautenF
Pynans za cuolemans cautta.

Wlhdoin tääld täyty eri/ Chrisiumtpgo catowatpyydH>«
pen? Cuin Simeon cans lewos lilh«ald/Synneins catu/usco ChrisixmpM/EiolehänellmitänM

ZumalPyhäll HenMKärsiwäst kärsimän tuscam/ Pm»,
ustos meit pidelles/Ettem hänestäcoscan. Lähteisäm anna autuas wCorja sielun taiwan Iloon! Cuft,'
nua yät kytäm.

Chrisie wiatoin/Dolet nuhtetoin/Symstfti
mMpWit/Itze cuolit/meitä stU

Sinun catkeran Mas GssCuul armollisesi rucouxen'.Coscamnun pitH cuoleman/Tääldä myös ffjesercaneman.
;. Costa ei selitä silmän/ Eikä-mB

cuule minun corwan/ G kieli suchWndele/ Sydän kiwust kiwisiele.
4. Cosc järki/ toimi pois M/O
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puuttele / Silloin sinä
Minun turman ainoa

5. Auta sijs minua hädäsä/ W.ar-
jclmyssitze cuolemasa! Pahat Henget
ms soittele/Minua Hengelläs suojele.

6. Cosc sielu ruuniisi ercane/Ia si-
nun tygös pakene/ Silloin ota händä
huomas/ Duomiopäiwän olcon omas.

7. ylösnousemus onnellinen/Suo
ozEsu meille armollinen!Älä synditsil-
loin muistele/Armostas ander andele.

8. Nijncuin sinä olet sanonut/ Pu-
heists tosin wannonut: Totisesi/ toti-
sesi sanon/Näillä sanoilla myös wanon:,'

9. loca minun sanani kätke/Tah-
to myös wältlä pahat retket/ Händäminä tahdon autta/ Ia Isäni canffa
somitta: '

I°. Ei hän myös tule duomioll/Ehk
eroitetan tääld cuolloll/ Vtutt cuoltu-
ans taiwan iloon tule/ Riemun myös
Oseen culke.

11. longa meill suocon armollisesi/Isä Jumala laupiaUisest/ Ett tulisim
ilo siaan/Mmuitzeman taiwas pian.
n. Huocaus cuolemanKtwus.

338.
'HOsca aicani tullut jo on/ Ette-

,
tääldä ia lähden/Lunasta-MllEsu silloin/Warjele minua an-

M tähden/Haldusanan si«lun/hen-
. M.- gen/



gmlMjätä/ ettei kengänVMiinm.
roitta sinust saisi.

2. Synnit saattamat minua mur«hellisex/ Joit usiamb on min meren
sanda/ lotc sydändän sullowat surul.lisex/ Cuiteng en tahdo itzen anda/Gpäillyxeen/ mutta muistan tääll, M-
ra lEsu cowan cuolemas pääll, Sy
hen turwan/ se minua autta.

3. Sinun ruumis jäsen minä olen,
Itzens sijhen sieluni turwa/ Olen ji-
nus elän eli cuolen / Omas aina olen
HErra ilos minä cuolen sinull cuolen,
Elämän ftäisen minull tuonet/ID
minull cuolemallas ostit.

4. Ettäs cuolluist nosnutolet/Sw
tähden en jää minä hautaan/TaiM
astumaslohdutta todell/ Se cuoleman
pelwos woi autta/ Cusas olet/
minua wienet/Ett ijäisest ain tyM
lienen/SM iloisest tääldä nyt lähden.

5. Menen lEsu tääldä tygss/ Q<
jennankäten/ jalcan perät. Sitt niin
macan lewosas nwös/Täst ei kenM
ruumistani Herät/Mutt sinä lEsu >

malan Poica / Cmn wiet minua kw
kautes cohta/ Nijn i!ol»i,

s. SenElian esimercki nä»)ttä/ Cu>n
eläwäldTaiwaseen mietin/Tääll Ich
duturell meitä täyttä / Ett se mM
wiM tietän/Tämän jälken eläm on
toinen/'Uuin se näwyiEliast mmm
Cuin wuorell puhutteli Chrisiust^



cuoleman hetki läsnä on/
MralEsu minua Holho/Wahwist !
minun toiwon jauscon/ Apus cans ty-
önäni olwolLohdut minua cuolemat
wastan/ Sm pelco minust p«s estä/
Sinun huomas itzeni annan.

z. Näin Mailmast lähte tahdon/
Mra sinun tygöstulla/Ruumin le-
wos maas macawa on/ Sieluni suo
tykinäs olla!Ruumin duomiopäiwän
nousema on/ Sielun cans yhdistetty
pi on/Z)un oleman ijHises ilos.

W.c. N. !55.
',.«»Allma sinun jätän/ lEsuren .

"'cannan käteen/Täld sielun läh- ,i
teisän: O HEr:a ota huomaas/ Ia cor-
jaminua suojaas/Nyt cotia culkeisan.

!. Jo aicam nyt joutu/ Cuolema ,
minua nouta/Cuin cuiteng woittoon:
Nyt loppu caicki waiwan/Ia pääsen
tääldä Taiwan Autuallisehen lloon.

;. Mailma minua pettä/ I« pyytä
pauloins wetä. Kyll juonill cawalill:
Waan uftoll tygos culien/ Ia sielunsuojas ftljen/ luur hartaill kyynelill.

4. Nytrohkiasttääldä lähden/Suotaswos minun nähdä/ lEsu lunasta- '
M! Cuin minun tahdoir autta/ Cat<
keran Mas cautta/Lapsen Jumalan, z

5. Waick syndi sydänd caiwa / Ia «

matundo waiwa: Nijt wastan cui-!«
ttngin/ Am ansioos tahdon luotta /Se»

V; mi-V



Huocauxest
minull awun tuotta/ Gtuan niin.

6.Eihywättysttä§kelfta,EiM
saad andex welca/ Sijs turman JKsuxem/Cuin armost autudm anda/Hcunnian cruunun canda/ Päällens u.scowillen.

7. luur mielelläni cuolla/ Ia tchdontygss tulla/lEsu/cuin walmW,
, Sen hywän majan Taiwas/Minuii/

cuin olenwaiwas / longs WmAs
> puhdistit.

8. Päästös nytHErrald anon/Ia
' iäneill neuwon sanon: Riendäkät W

. tuman. Pyytkät paranus tehdä/Nqn
jaatteHErran nähdä/Ilolla autm.

9. Coht joudun minä matcaawla
annan teit munrackan/Caick HEm»
haldun tääll/ Ah olcat walmit am/
Kyll Hsrra Armons laina/ Ia yh>
teen autta wiell.

,°. NytWirsi tämä loppu/H
Chrisiitt pyydä oppi/Loppus aiinnck

- siaman/Kyllperäsäni tulet/Wellpp
cuins luulet/Jää haldun>

malan/ Amen.
39°.

. W.c.N. 197.
i.MA nucun haawoin ChrisiuM
"' Ne puhdista mun synneistäni

Sill werens on ja cuolemans/ Mun
elon/cauneudencans.

2. Smturwill taidan astua/DM
' miol^



u! MoMpälkiMoa/Tääldlähdeni-
WMhasa/Ehk cuolen/elän sinuja.

,!, ,Oä cuollo wiet mun elämään/
?- quur HERran tygö ijäisen / Mun

Wistus puhdist synnistän/ Sijs cor-
„ jaHsrm sieluisen!

391.
» tästä/Pois.
1/ Fhalan luopua /Ia caikest pahasi
l/ päästä/ Ain iloon joutua/Mä tahdon
z tygös tulla /Ia meno mmulist / Ty-

könäs Taiwas cuulla/ Jo jouduIE-
!. Sä werelläs pyhäll ostit/Mun

cuollost cuollesas/Cans cuopasi sywäst,
nosck/Sun suurest armostas/En pel-
kä cuollon surma/ Eng julmuttSata-
nan, Sun tykönäs on turwa/ O lE-su ainian.

3. Tääll ihan' ombi olla/Kyll mo-
nen mielestä/On cuiteng paramb mol-
la/Ia päästä synnistäpä elon toisen
tiedän/luurTaiwas olewan/ Sinn
sielun wijmein wiedän / Saan woi-
ton cuollesan.

4. Waick ruumis maahan lyövän,
Ia hautaan lasketan/ Madoild cans
siellä syodän/ Nqn cuiteng cunniaan/
Sen HErra iällens wiene/ laTai-was kircasta/Ei wahingotaliene/Zost
cuolen HErrasa.

5. Waick Mailma minun halun/wielä wijpymän/ Ia cawwai-
V 4 ftn



51l Httocauxcstsen caluun/Kyll pyytä mIeHHTtuiteng huoll niM/ Cuin pian catwat/ ilo piU/

6. Wmck silurell surull jätän/Mhywat yftawän / Ntjn Taiwais/cui'tengtledän/lall ilos löytämän/Si«nsaame toinen toisen/Ratk riemus»
haizes/ Ain tykin HERran piM
luur menos suloises.

?.Waick täyty orwoixjättä/M
lapsen Haikiast/Ia itcullpäiwänK
ta/ Walittain maitiasi/ En cuitW»päil sijtä/ Waan uscon lujasti/ HchH«na mucken pitä/Heill tule turwV,

8. WKll urwot teitä kerran/ M
kiellän luremast / Waan turwatcalll
HEr:an/Ain uscollkyndiäst/Hän»
hi orwoin Isä/Ia lestein Holhoja/U!
lohdutusta ltsä/Se armias auttaja.

9. Sqs siuna HErra aina/ M
wckat omaisen/Ia älä <alli paina/Htii
Hwään murheseen/ Kyll pian M
tulem/ luur suurest riemuiten/ Ia y"
nä cunnian culjem/Sitt iloonWss,

Nytt wymein itzen käänm<
Sun puoles lEsu Christ/Tull »

' coscan näännyn/ Suo loppu autM
list/ Ain sinuun luotan totta/Lasteraix
hlian memmän / Ann EMlis Mrw/Wistn elämän.

11. Äl'ann mun wilpistMW
sinusilEsuChrist/Waan wal)B



«»oleman Riwns. 5,;

NnMäTKijnnit sinuas ki^ndiäst:
M sstij wahwast taidan/Mua kätes
tuetcon/Sitt iloll weisat mahdan/Jo
mtcaicktäytetton.

i vsslnun Sieluni jälken nyt pian/
Kästy sangen rascast/

Cm hänen Md ilo sian/Tahto wie-
dj täst tuscast> Courat cowat on
cuolemall / Ne sielun ruumisi otta /

Tääld ystäwist sangen äkisi/ Pois
täyty luopu cohta.

l.Wll joll en ajattele/ Tule meill
Tuoni wierax / Ei hHn torwella soitte-
le/ Cosc meitä tahto Teurax/ Nuolet
«wat ammut owat / Cuin caicki maa-
han caam: Wanha ianuor/Pieni ja
suur/Ei ntjtä wälttä taida.

;. Ruumin tääll mullaxi tule/ Sy-
wild sysätän sandaan/ Caick eläwät si-
tä sure/ Cuin Mailman ptjri canda/
Ett synnillännäin ylilzen/ Olencuole-
mantuottan;Waan sieluni onwienyt
iloon/lEsusjong pääll olen luottan.

4> Jumalan Engel ottanut/Senilollombi wastan/Murheniloxl muut-
tanut/Pirun pauloist pelastan: Mutt
ruumis Ml/tämän Maan pääld/Tal-
Ne pannan rauhaan/ long »Memoni sure, Ia itcu wirttä laula.

5. Alasti minä Mailmacm/ Olen ja
murhell syndyn/ Tänne sysätty wai-
wahan/ Nijncuin yri Lindu lendoon/
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Tuscat cowat "waiwän owat/ Mminua sangen rascast/ Nyt cuollU
waati minua/Tääldcaiken Mail«
matcall.

6. Riemusi en paljo tietänyt/ CG!säni täjK ilmas/Sill itcull olen syA.
nyt/Murhell elän' mailmas/ Nytch
meiseld cuolema äkild/ Tungi mimll
itzens wierax/ Se sieluni coht ruuU
siani ott/ Löi minun maahan mmta:,

7. Ei cuolemasta yxikän/ Wapch
minua taitan/ Miehen/Lapsen/
stäwän / Sill tullut oli jo aican/E"
cuolema minuncowan/Solmeis
lä sitkeill / Ilman armot woiman pl>Z
vtt/ Ei auta ehkä itken.

8. Tulinen todest/ ett kyll äkist/ W
Clasin on ulos juosnut/ Sen caulM
nisun nyt tegin, Ivst ei kengän oi!
pääjnyt/Kylmän macan Mll/Ka-
relien pääll / Pois erisi Sielun w
mist/ En murhet sill/ eng itcuac>s
Pääsin wihamichlst mlmist.

9. Alaspäin on pääni caatunul,
Mullax ja tuhwsr tullut/ M»
vn peräti maatunut/ Cuin en W
oliscan ollut/ Wtjmein sywäll min!
Maan siM Syöstän madoilda W
tä/ Näin nyt jätän Mailman tämW
Eik paljo panna myötän.

lo.HErran halduun annan sim
Minun Puolijan racas/Ett enätV
näe minu/ Sywäll maasa minä >""'



cuoleman Niwus. zif

sinusta eron UnTIMä
sinun HErran rauhan/ Mmurhen
Dd minun tähten/ Ann sinuas jaats
m hautaan. .

.

i' ii. Emanuel cum mun lunastan/
! OnijM cuollon waiwast/Hän sie-

!« luu on nyt omistan/ Pannut sen ml-
!! icll Taiwas/ Siell on 110 jota sano/

O taito eik toimi taida/ Johon pWn
i. Pirun käsist/ Ia osaisin oikian laidan.
li ,!. Nyt myös sinun armas Pois
« taisin/ Taytypi tänne jäitä/ Sinun
t annan haldun lEluxen/ Cuin ei tahs

do sinua pettä / hän kvll surun pitHs sinusi/ Murhes iloxi muutta/ Hew
ai Mi Woimall hywäll/ Sinull

i Lohdutuxen tuotta.
Nastasi murhen sinuas wai-

!j mta / tähten anna / Silt
>< Engelild Sieluni caimatan/ Ia ta!,,

lell ilohon pannan/ Pyhäin paris /

><' Taiwan Salis/ Olen iloja juuresl
Murhen lacann/ eteen awat/On En-

i gelittm Cuori.
» 14.Yhteisesi teidän Jumalan/M-
l! Mannan jarauhaan/^Weljen/Law
« gon jaSucun oman/En tääll wijwy
' sill cauwan/ Minä täs Ties olen

>» Matkamies/ HERra lEsu minua
ma/ Sieluni pääsi caikest hädäst/Weres jaPiimis cautta.

! ystäwänp rackahat / Hy-
!»>wa M teill sanon/ Ei sureman tar-

Y 6 wit



Huocanxcsi
wit rascahast/ 3?litzenTiedän todest ett iloisesi/
toisem loydäm/ Taiwan ilos/PnMRiemuiten pöydän,

16.10 nyt lackan pois laulamasi,
Sill langen ombi äänen/Kijtosl».
walan Taiwahast / Sanocan Mjälken «äänet/ Hän waiwoisia M
wapahta/ Repi pois edestäm paulG
-Händ pyhät caick ylistäwät/ Ia Hchleluja laula/Amen.
'.ZNlsiisi I«su Chrjst senMm
"- wihdoin minuntääldtäytzcck

la/Cosca/mill muoto/ en tiedä/<mtie<
dä/cusa/täs/ taicka mualla/Ne
sinä Chrisie tiennet/Hallussa»
stansliene/Millinen loppu minullck

Mtä Pyhän Hengen «M
Sydämeni sinua hala/ Minua clle«
leman hetkell auta/Sen jälken t°i«
ni pala. Sinä synnist minun puhtai
pesit/ Waldacundas asujax stjs>!'
Sen minä uscon wchwast.

3< H«Nra I«su sinua rucoilen/P,
dä minua täja uscos/Enimmän Mcosca cuolen. Cans kiusaures jav
scas / Täsä turwas an pysy luW
Etten sinust luowu
luni ruumist eri.

4. Cvsca se tapahtune ollen/M»
kewiä ero armostas anna/ EttHM!
eikiall taidolla/ Hengen sinun M!



,MMChristillises oikias uscos/ Öi-

Jos mun tääll tahdot corjata/
Mtaickwieralla maalla/Walkiall/
wedell/ raudall eroitta/ Taudin tmck
Wld ruton alla: Armos awull tyrö-
nänolwo/Pyhäll hengelläs minua hol-
ho/Minun uscoan wahwax wahwisi.

6. Jos heickoudest tapahtu/Ett alasi
itzenilizytän/ Jos harhapuhe jou-
cahtu/Taick toimettomasi itzenl käy-
tän: Ett se tapahtu paitz minun miel-
dän/ Etten woi taick taida hallit itziän/
Mull wiax älä sitä soima.

7. Ah lEsu ann cuoleman kiwuls/
Minull siwiH autuas ero! Ettei minun
sydämen licuis / Epätoiwon ja epäu-
scon. Auta että turman weres paall/
longs edestän salleit wuodatta tM/
Sill sydämeni silloin woitel.

8. Cuitengin en määrä etees/ Lop-
pun muoto/ aica ja paicka/ Ne caick
hallusas on tieteS / Tahdos perän caick
ne laitat. Sen tiedän sinä elämän an-
daja/Mull elonautuan olet andawa/
Cuolen siiscusa/ cost/ cuings tahdit.

9. lostminH oikias täydes taidos,'
Mun coconan annan sun huomas,
Cuolema on minull woitto waiwois/
Sinä elämä olet mull oma. Tiedän
wW/ wqmeis Päiwän /Ruumin
maan mullast ylöskäywän/ NA elä-"ählin ftygs wsimM M

517Viwus.'
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m. Hurscasten äklWp

Cuolemast. '"

'.^UulcatCHMitytcaicki/Tosisa.

sus slelun peri/Cosc hengiruumisH
Msurele:Cosceicuullacuollenm,i E" nähdä wijmeist mmo/KMetc

' l "asian cohta/ Sam wha Pawal totta/HErra joc on uw
» sen loppuunftacka. Hl-lä lEsus etc.
', 4- Nijncuin wähäin lasien/W
; hälllsten il)misten:Waickeijocupcht

l cuulla/ Eik näkemän taida tulla.KyO
. 5. Tapahduis se sodis/Mdes/tules/häyryis cowis/LangemO
taick muis waarois/ Metzis/ Ms,

! talck teiden haarois. Kyllä etc.6. Eli istuimeldans/Suuhuns lan-
,.gets nifcans: Jobin lapset omas

! nes/ Caick kymmenen löyttin cuoW
~ Kyllä lEsus etc.

7. JohannesEphejonKircos/ Hal<
!wattin ei enä wirwon/ Mathesius
, saarnasi päästyäns / Simon Pauliäkist näändyis. Kyllä:

8. Cum ja cusa ikänäns/IssuMitutwa itzens: Itzens myös aina jw
sitt pian taickhiljan/KB

9.0 Isä Armos laina/Ett olisin,
wal<



blinit aina/ Uscoden sinun päälles/
KMdentääldälähteis:OlEsumt-
M Sielun peri/ Cosc Hengt ruuml-

Mi eri! ...

IV. Hautamlsest.
Simeonin Kijtos-Wlrsi.

, WAuhas ratki Md nyt lähden/
Jumalan tahdon/ Nyt

emit Ilon cans caickein nähden / Täst
Mailmast mahdan/ Sen puhenpe-
rän/ Cuin Jumal minull luwan on/
Cuolema minull uni olewa on.

:.Sen niin teke lEsus Christus/
Se wahwawapahtajan/long minun
silmän owat nähnetwisust/Sen uscon '
oleman/Meidän aino Autuum jaE-
lämäm/Hädäsettä kestell cuolemat.

;. Tämän HERra olet asettanut/
Armosi caickein Cansain eteen/ Ia .
hänen Waldacundans andanut/ Cai- i
kist cutzua tieten/ Sanas cansia Min ja !
pyhän/Cuin ilmoitta synnin jahädän. ,

4. Hän on Autuas kircas
Cuin walaiseMailman caiken/ Ia sen
wie Jumalan jaloon Huonesen/ Pi-
meydest pojes. Hän pandu on Israe-
lin cvckiax/Ilox/ autuux ja cunniar.

396.
'.ME cuin eläm Maan pMH /O« '

cuoleman salwos/Kel, .
da muald apu saam meille / jur- !
ms alhos/Mutt'sinuldHErra yxi-

' näns/ '1



5:0 sa,,wmistst.
näns;Me mahdam
Ett me sinun wihoitim carwast.PMHErra Jumal/Pyhä wäkewäHPyhä laupiaswapahtaja/lawaw
auttaja/M ann meitcaatu «sWCuoleman catkerantuscaan/Armchda meidän päällem!

!.Me cuin synnild waiwatawMchdam suuresti Huolla/Häneen aina tw
watcam / Cuin tohdoi edestäm cuGSenChristus teki yxinäns/ Hän Mpäällens cuoleman/löng allmMpiti oleman/ Pyhä HERra lunck
Pyhä:/: Manna myös meitä/He!»wetin tuleen heitettä/ Armahda Gdän päällem!

3.Me cuin häijysi meitäm Ww
me/ Ia aina synnis eläm / Cuca G
taudet peittäne? Cuin owat tM
päällem: Se Pyhä Hengi yxichs,
Synnit sydämesi pois pybki/ Hyck
halut sian lycki/PyhH HErra.,: G
meit pois csdota/ Eik cuollon bautN
wajota/ Armahda meidän pWem!

337-l.AOco Mailma malittane/Caickm
cuolla / Ei yhtän armiost

' tsyttäne/Keng holhv meidänpuoltzam?
Tain syndi yxinäns tehdä tais/Ettw

z>, lemanoweneteemawais/SenHden
. mahdam huolla/ HERra armahdapäällem/ Christe armahda MMCaick olem Adamin sikiät /ISWII.st!»
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Dutttut iIM/ HERra armahda

!. Mym kestell cuolemat täällä/ !
Mick clos olewan luullan/ Ei ken-
gjn Mmät an meille, Eick tahdo aniem
cuulla/Keng taita päästä tästä luolasi?
sikengän meist pääse cuollost/Ennen
cuintuhwaxtullan. HErra armahda
Mem! Christe armahda päällem!
Okoleitcu surkia suur?Sielu ruumist?
tri juur /HErra armahda päällem!

;. Meild ystäwäm lange nähden/ «
Meill esimerkix surkiast/ Sama tiet
täyty käydä meidän/ Maistaman cuo-
lemat carkiat/ Cuin ikänsköyhä/ nftn
ricas/ Kestenäm olem yhden caltaiset
tis/ Tänn täyty caickein pyrkiä/ H<§r-
ra armahda päällem! Christe armah- ,
da päällem! Mirengme ajamisen
M: Kefiellä cuolemat seilom tääll/
HERra armahda päällem!

4. Mailma iloita mahta / Jumaltahto anda elon/Hän on juur armias ,
cchta,Meit corja tygsns iloon/ Sen
Chrisius yrinäns tehnyt on/ Cuin e-lämän eteem awan on / Ett mahdai-sim ijät elä/ Halleluja/ kijtosLuvjan/
Ei ole cuolema tämä/ waan uni/Pa-remman sataman saam cuimng/Hal-
leluja/kiitos Luojan.

5. G sielu cuolemat maista/ Tä-
män elämän perän. Laki ei enä sitt lai-
sia/Cuin sen teke nyt erän/ Ett ruumis

piti



5« Hftttwmisefi.
pitä mätänemän / Tähdenlangeman/Sen an
mis ilon cans nousema on/ Hen «„.'
Mens saapa on/Hall. kijt.Luoi

6, Autuat lewos lewänewät/Mtain HErran tulo/ He sielun/ruumiacans tulemat/Ylös taiwan iloon.Gkä tainne suurembriemu oll?Cui!wsua taiwan corkiull/ Nähdä HZWkirckaun waloo/Halleluja/ktjtosLul,
jan. Mahdam ain ajatell senEuoleman, cautt elämän käym M'Halleluja/ kijtos Luojan.

398.
- 1. ruumis tämil,H

*V<co wahwa pitäkämm?/ Him
> pitä ylösnouseman /Ia HErran Mseisoman.

2. Maa on hän ja maasta M,
s Maahan hän myss jällens G<l Maast pitä hänen edestuleman/W
. Taiwan torwi rupe cuuluman.

;. Ruumis Maasa mätäne G
. Sielu HErra pyytä olla IU/CuiO
< nm hädäst tahdot autta/Poicans u-
' wan cuolemancautta.

4- Hänen tuscans ja surunsa/Omt
nyt saanet loppunsa/ Hän cannoiM
siuxen cuorman < Catcais nyt cuO
man nuoran.

5. Sielu elä HE5Dan huomasiRuumis haudatan sen suomas/Dmmi»-



N

Himän ylösnostetan/ Ia taiwan
cminiall kircastetan.

6 MeolemtM menos turhas/
hywäsäturwas/On cun-

nias/elmisän pilcas/ Paista cutn au-
Mokircas.7.LewMn hän wchwas rauhas/
Mutt me cuin olem tuonen cauyas/
Wyrkäm aina malmit olla/
meidängin wuorom cuolla.

z. Cyrisius meidän lunastajam/Ia
tustis wahwa lohduMam/ Uscoon
meitä wahwistacon> Iataiwan iloon
saattacon!

599»,
mcell» «zuielce czuerel»:!w,« lulpenälte m»ll«: dlullu, suz

viti
2. <2>,illn,m libi l«x« c»7«t«;

sulclir» volunt monument»? ll,es,niä
yuocl c«6icur illis dlon mortu», sell
ö»t» lomuo.

;.d1«lu «<zuielcerecorpus, V«<
cuum sme meute viäemu,, Bp»ciu»
l>7cvi «Ktt ut ,lu collezl»lculus.

4> V?u>ent c,to lecul», cum j»N
Bociyz c»lc>r ol!ä revilet, /i.nlN«l>-

nulll l>utlekyÄ« j«el,«ut) Volucre,



5»4 s«,Ut<lMl'lesi.
in «u«»,

t» prio««.
6. Bic seenin» scc« virelcunt 1,»,

mol«u« z»m«,ue Ou« rM,«lpite »l> >»o. Vetere, wecllt,,,!»,

7. sic corpor» mc,«iBc,t,,
unt melillribu, «uni,: post
lum l«e,I«lc«U5, compzzo f,lil»ii
uuvit.

8. be»tior incle est,
per «uci«min« letki. Vi, «

«lu» julli»,Lt »ci «llr, «lololibu, <!«,

?. dlunc lulcip- ter« iovenclu, L».
»iolzueKunc concipe molli, ttomW,
tioi membl« se<;?eKi<)) Qeu«°l»z
frltzmln» crelio.

»o. fuit n«c 6omu, o!i«,
l»Äcilj» «l, or« cre»i« j l?rv«<u!i«!!i,
t»vit in illiz s«pieuti«.priucife cklA

»l. ?u«lepotttum leze corpul.M
immemor ille remuilet, 8u» mm»
liHor sc «uHor, krof»riicz,« «nig»»-
t» vultu».

»2. Vemeut «lillö tempol» j«ll«,
duu» lpe« Oru, imple«t
«i«z, p»tel«Ä, necelle ett, (2?»Ie» ä>

Christityt cuulcat nnt M
tule käyttH teitan B

Cuin te teidän cuolleitan hauttt,l»
.lonpaldinen murhe ei auta.

>, Teidän itcun te hillits maM
31l



3^
olcat oikias ain wahwat/

MWs cuinnous cuolemasia/Cuol-
i-t M herättä Maasta.

, erinowat olklasUscoS/E»
ole >ie misäkän tuscas. Eik hucu/ ne le-
päät hettex / Meidän Hsßratt
Oristuxen kätkys.

4. Se cuin ruumis paltz Hengeon
nyt, Hänen hywärens on Jumal suo-
nut/ Jällen nouse parambanpäänHns/
Kircasna ja cunmat täynäns.

5. Tämä suru suur surkia pois pan-
gam/Ei tai taine olla cauwax sangen/
Ennen cuin hengi haluillens/ Oman
Ruumisen ratk tule jällens.

6. Sen saman meill tiettclwäx teke/
Hautain caunistoxet/ cuin näky/ stt
me meidän toiwom näin näytäm/
Cuollet lewos lewäwän lsytän.

7. Meidän wihollisem on sen mal-
lin,Ett olem langen synnin all nyn/
losi cuolen. n cowan cautttälläns/Täyty tulla Maan mullsr jällens.

z.Cuitengin älkän peljätkö kengän/
Tule M maan mullall cunnia sangen/
Ruumis ylös käydä täst täyty/101l
cunnian cumming Jumal näyttä.

9. Nyncuin me kylwäm jaheitäm/
Machan Siemen-jywät ja peitän,/
M pelkä siin huckuwan nijtä/ SPM enä hedelM nijtäm.

'°- Wn myös Jumalan Sanasiuww/Ruumjswin tMMaan po- ,
ww


