
Jumaliset
Mrret/

Ruotzln la Saxan KtelestHSuomexi t<i<ltyt.
». 9 PM Colminaisuus/ «.
». Kijt<ln sinua Poicas cautta/ «.

z. Herck Sielun jamielell/ lc.
4- Käy nyt Sielun caikel mielell/
5. giuringo nyt on lassenuts, Caick cuin Maa pckällenscanda/ «.

7. OEsust Sielun Hala/Sybckn ,c.
8- Cahta HEAraanon finuld/lc-
9. !lumalast en erit taida/ lc.
»o. Amulla nousin warhain/lc.
»i. Sun päcklles HERra aina/ «.
». Ole Sielun iloinen/Turwa/zc. >
l). Miriswywntcauwanulcon/ic.
'4- AchHE3lreChrist/synnit/lc.

lpll. s:lj>. »o.
Olcat täytetyt Pyhällä Hengellä «.

Prsndcklty Wllona lszf.



O Helige TrefaldtW".
W.C. W«rjel Jumal siun» ftnas/lt.

Pyhä Colminaisuus / M lumaluden o«
«V/Olemus/ Isä/Poicamua suojele! Pyhä
«§W mua hallitze.

2,Minun Sielun/Muumin/ Cunm'.
warjel cans caiten Tawaran/ Ettei

Saean wahingoitzis/ iiha ja Mailma wiettelis.
z. Tule Isä mua turwaman/Poica taidollwalai-

seman/P.Hengi lolultaman/lEsust ainaracasiaman.
4. tuoja laupias mua auttele/ Vapahtajan mu»

»amoiye/Pyhä Hengi lohduttajan/ iainarmos iah»
jae ainian,

5. HEiXra siuna jawarjele/ AinCaswos päällem
walaise/ Ne käännä puolem suloisesi/ Suo Rauha
ijancaictlstst! Amen.

11.
lagh «ckar tlgh genom lln Son/ ,c.

ljtän sinua poicas cautta/ O Isä Annos e-
Cuinmua tahdoit autta/ Mennen Ponhädäst.

». Syngiydes sywän nuckunut/ Olin/ eng mitä-
tän nähnyt/ Waickan olisin huctunut/ Synneis joi-
«a olen tehnyt.

z.Senlähden hanasi rucoilen/An armosiasminull
andex/ CaickSyndin ja myös ricoxen/ Cuin ain lu-
omat <>andev.

4- Warjel myös minua tänäpsn/ Armosias cai-
test hädäst/ Synnisi/ häpiäsi ja ylpiän Wihamieheni
tsdest.

l. Am ett' eläisin tahdos perän/ Etten Synnei-ss



sH nsHndyis/Waan caickityön ja elämän/ Sull tel»
wolisex täändyis.

6. Mun sielun ja myös Ruumin wiel/ O Isä tä-
fis lannan/Caiteswscasjahädäs tääl/Sinämulla-
»un annnat.

7- Ettei Päämies «inMailman/ Minusta mitän
»oittais/ Maan sinun armoslaupian/Alatiminull
coitlais.

8- Sinun Isätaiwallinen/ PlisiyS olcon aina/
Niin Pojan jaPyhän Hengen/ Cuin meil ain Ar-
mons laina. Amen.

111.
Wach auff min Hertz und singe.
W.C- Nu lit otz Gndh »är Herra/ «.

Sielun ja mielell/ Iloisell että tielell/ V-Hs)lisiä HERra waca/cuin meillcaickhywyt/aca.
z. Pön syngiys sun peitti / Salan wercton-

sa heitti/Käsittärens sua harlast/ HERra sunwa»
jel «varasi.

;. HclmoisaslsäTaiwast/ warjelit minua wai»
wasi/ Cuinhätä olitarjon/tälkil wuasijpeismarjoon.

4» Sanoit lapseniraubas/ iepä peltämät lurwas/
Ilolla jällenSpäiwän/ Saat nähdä ylös täiwän.

s.Sun sanas olet läyltän/ laarmosminull näye«
län/Rauhast olet maannut/ Waltiuden nähdä saanut.

6. Uhrini minä annan/ iahjani etees cannan/Ru-
louxel jaPsalmit/ Sull Kijwxer on malmit.

7. Sen sydämestän soisin/Ett tiiltä sinua moisin/Cttäs muld muuta ano/ CuinPyhä tirja sano.
8 Armo lecoswiel täytä/ Cngelis lygöm täytä/

loeca tänäpän tältis/ Mua caitie »öisja reltis.
A» z>.Ann«



v 9.Anna taick aiwomxem Menesty/ toimMxem/
Sun cunniaxee wäännä/ Ia caickipachax käännä.

. 10. SielunlEsu hywä/rawi«on sanas pyhä/Wir-
gotmua Pijnas cautla/ja wijmein iloon ama.Amen.

iv.
Gär hsr ftam lSlnnen lära/ «.

Hy nyt sielun caitell mielell/ HERrall Cun-
Setä sydämeU että tielell/hä-

Kijlosi weisaman/ loca minun päiwän
tain/ Armollisesi warjel ain/ Waaroisi caitill mi-
nun säästi/ Pirun pahoifi pauloist päästi.

l. Sinull tijtost weisal mahdan/ Armon Isä lau-
pias/ Ylisiä ain sinua tahdon/Ettäs aiwan armiast/
Päiwän cuorman huojensit/ Synnistmonesi esielil/
Wihollisen toriut cauwas/Annoit minun ollarauhas.

;. Sinun ihmeiläs ei laita/ Eikä armois lueeell/
Eitä hywätecois laitan/ wijsaimalcan käsit lääl/ Ne
tott owat usiamal/ Cuin ihmiset luulcwat/ Armos
minun nijn tääl wiene/Ctlänwaarat wälltä liennen.

4< P<liwäon nytpojes culken/ Po jo jomu jäll
pian/Aurinao on paistens sultcn/Pimeys mle siaan/
Ach fts Isä laupiain/ Armos paistell walais ain/
Sydändäni kylmä wirwol/ Synin syngiydcstä tirwo^

s. Armosi andex anna aina/ Minun syndin cau-
hiat/ Jottasielun rastasi paina/ Cuiden myrtyll hai-
tiall/Satan tahto cadotta/ Ia Helwettijn wajotta/
waan sil laidatminua aullaSins, poicas ansion cautla.

6. Waicta Synnit saatit minun Sinun julman
wihasall/ Cuileng Poicas lepyt sinun/Ristin pijnall
eatterall/ Syndin suurex tunnustan/ waan sun ar-
mos awaran/ wielH suurcmmaxi licnnm/ Cuinmun
caicti syndin liene. 7. Sinä



7- Sinä sielun tirckausparhain/ Minun ainoautta-
jan/ Haldus hiljan ja myös »varhain/ Itzen annan
«inian/ Malisi minun sydändän/Mtz yssensyngi-
<ln/ Caites surun jumus aina/ iohdums minull lau-
piast laina!

8. Päästä minua Pirun pauloist/ Kirwot timbusi
tiusajan/Cuinmua pyytä aina wauloins/ Hajol
juonetcawalan/ Älä minust luowuwiäl/ Minun Sie-
luntirckaus M/ Coscas sydämcsän asut/ Taidan
wälttä häijyn hasul.

p, Eosca silmän tijnni waipu/Unehen myösrau-
tewae/ Sielunanna silloin Sinun puoles tau-
comat/lPysy ain sydämesän/ Unefttin mielesänl O«
mas oleneytä nucun/Eng sitt pclkä euä hucun.

10. Suomun tänä yönä maata 4ewos/ unes Ma-
tias/Onneltomuscaick pois saata/Armos olconwal-
womas/ Hengen ruumin jasielun/ Cunnian ja caick
calun/iapsen/langon ja caick suomasHEßra si-
nun uscon huomas.

n. Peljälyxet Pimiän wallan/Ia caick waarat
poista pois/ Ettei Salansais mua allans/ Eitä sur-
mat nijncuin sois/ Tulen weden hädästä/ Cuollost ä<
tilliscstä/ Warjel el«n synnis huckuis/ engä cadotll-
xen nuckuis

«. Armosias O Isä laina / Mitä lapses anele/
lEsu lurwax mle aina/ Minua myös auttele/ ioh-
dlmaja laupias' P. Hengi armias/Minun Rucou-
xen cuulcon/ Amen/ ja se tapahtucou.

Toleu hafw«r sigh fran oh windt/ «.

onlastenut lapäiwä meildäculu-
Pö syngiä sian cultepi/ Walkiuden ulos

Az 2.0



2. O Isä sinull Kijwxen/ Annan poicas eault
Chrisiuxen/ Ettäs mun olet suojellut/ja waaroistcai-
Wwarjellm.

;. Sinämun olet säästänyt/ Cuolemasi jamyös
päästänyt/Perkelein pahoist peloxist/ ilustisi/ tiwuist/
tiusaurlst.

4. Sinun Isä Taiwallinen/ Kijlos olcon ijan-
caictlnen. Mitäs tiedät minun rittonen/ An andex
ole armollinen.

s. Ei löyt yhlän coco maan pääll/Cuin synnisi om-
bi wapatääl/ Syndini minä tunnustan/ Sun ar-
wojas myös julistan.

6. Syndini minä tunnustan/ Tiedät mun nijtä
caluwan/ Cuul armollisest Hnocauxen/An andexcaic<
ti Ricoxen.

7. Pysylytönän tänä yön/ Engelis minun tälke-
ton/ Ellen jouduisi yhtengän/ Syndijn/wahingoon/
häpiään.

8- An minunrauhas lewätä/ Ia sijtle iloll herä-
tä/Nijnttjlän sinua iloisesi/ Isä Jumal ijancaicti-
sest. Amen. vl.

Nunruhen alle wälder /

W. C. O JumalKnen edes waltt«n «.

cuin maa päälläns canda/Nytt lepon ,-

,V,tzens anda/ Ia raute nurkuman: Mun sinä
sielun ala/ Mitä sun iuojas hola/ Cuin ru<

penrauteman.
l.Pois on Auringoculken/lapaisiensmeildä sul»

ken/ Pö joutu jäl siaan.Catzon Auringo toisia/ Cuin
tirckast sielull loisia/ lesus wapahtajan.

z. Päiwä loppu ja lawiM Ihanasi tirckae Tai-
wan/



w«m/ Tähdet caunistawat: Nijn minä cost lääldH
lähden/ Taiwan tirckaudes nähden / Paistan ain
loppumat.

4. Risun nyt waatten jakengän/ Menen nijn alasi
sängyn.- Nijn lähden myös cuollesan/ Alalt waan
tiedän jällsawan/ Auluden waalletja Taiwan
niall puetettawan.

5. Ett päiwän töistä nyt päästän/ Sijs iloisans
owat tästä/ Pään/ täcen/jalcan myös: Nijn syn«
nin orjudesi aulta/ Minun lEsus Pijnans cautta.
Ia wymein caitest työsi.

6. Menenwuotell/ ett wäsyn/ On ruuminijoca
jäsen/Iasitä muistelen: Ett wihdoin haula luodan/
Iawuode minull suodan/ Maan powcs maalaxcn.

7. Silmännyt tijnni painan/ O ITsu armos
lajna/ Ett lurwas olisin: O HERra om huomas/
Sielun jaruumin suojas/ Ett rauhas lepäisin.

8. nyt sijpeSpäälle»/ Nijn minä tulen sääb<
len/ O lEsu auttajan: Cuin Satan pyytäpaulan/
Nijn anna Engelit laula/ Ia olla wartian.

?. Cans lasten jamyös perhen/iepänrauhas/Sill
murhen kyll HERra pitä meisi/ Pyhäin Engelcins
cautta/ lawijmeintääldä autta/ Taiwan iloon wis«
sist. Amen. vil.

lEsn melne ft«udeu.
sielun hala/ Sydän perän pala/ lesusi«>H odocan. Suwstratti hiwun/kärsin kipiän ki-

OH wun/ händä caipaisan/ lEsuinen mun sul-
Haisen/En tahdo mailmaSmitän/Suhtcs minän pil<t> l

2. Olen sijpeis lurwas/Wapa caitest surmast/waic<!
taahdista/ wchollisey häijy/ Pertel tiucus wäjy/lEsus

A4 pela-



pelasta, HMM/ M pelttwitl/ waick synil jahtl<»«pauha/lEstls lisä rauha.z. Manhan drarintila/ Cauhia cuollon ritt/ «i
tvoicauhifia. Waicka Mailma halteis/zEmbä cuittngPtltHis/lEsuswahwlsta, KM woi/se cuin mun
loi/ Cuollon cuopasiautta/lEsus pijnans cau«a.

4- Mengän matcans calu/ Ei olsijhenhalu/lEsus«awaran. Cauwas cunniaculje/Itzes minuld sulje/lEsuscunnian. Ei woi wiel/ caict luscat ,ääl/ Poishänesi minua suista/ lesust tahdon muista.s. Mailman turhatapa/ Sinusi olla wapa/Tah<
ton todella/Ett s<l minuapetä, Ett saa syndin welä/Pahoill juonilla. Coreus/ja prameus/ hecuma ja
muut synnit/Jätät caicki tyynni.s. Häjytmurhen henge,/ Kyruisan pois mengät/
I«sus «urwari/Tule cum tyll mitta, Murhen minull
muulta caicken parhaxi. Tiedän tyll/ Ett lEsusmull/Eurut tuscat taita/ Caicti hywär laitta.Amen.

Vili.
Tu ling HERre bedz iagh af tigh.

W. C. Autuas <e cuin pclka HERra/ «.

HERra anon sinuld/ Älänijlä tiellä m,<
Toisen nijstarmos minull sois/ Waan

toinen minusi estä pois,
~ Älä an wietcldä walhell / Eick cpäjumalil pal<

wel/Köyhyt älä minull anna/Eickrickayt tygön cana.
z.Waan määrät osa rawinnost/ Suolsäminul»len armosi/ «ll emändän edes saisiy/ Ia lapsen ra.

Ml laidaisin.
4. Jos ylön rickar tulisin / Milämar sinufi luo<

puisin, Engä pyftiS HERrM pelwos/ E« on tyll
«rcus ja salwoe. 5.Eli



~3li jostöyhys tule pääll/Gck ole tarpex elawsi Ml/
Cuca ties <«an warasian/Ia «en syndi nimees wasta.

6 HERran siunausrickaxlete/ Ilmanpaljo työ-
täjawäte/ Jos olen w»riä wirasan/ ja tarcka talon»
menoisan.

7-SiunaHERra caick aiwoituxen/Merell ja maall
caicti toimituxen/ Waimon lapsen caick tawaran/Hal»
dunHERran annan laupian.

z. Wijmein lästsurtiast elämäsi OHE»ra meitH
tygös pääsi/Minun jawaimon/lapsucaijen Corjasill
HERra Taiwasen. Amen.

ix.
Fran Gudhwil lagh «l fllljaslc.

en eril faida/ Eng luopu cofcan
M: Hän wie minua oitiallaidÄl/Ain tah<OHtons perän wiel/ Armosians suojele/ Minun

Hiljainjamyöswarhain/Wircan työt siuna parhaiw
Ia waaroisi warjclc.

z. Cosc ei ihmisten apu' woi autta luseafia/ Silloin
on HERra saapuill Nijl cuin händracasta.- Pelasta
caitest pahasi/ tustis jawaiwoistotta/ Armosians a<
wun tuolla/senuscon juur wahwasi.

;. Sijs tahdon ainusealda/HErranpääl waiwoi-
fan/ Hän auua murhen alda/Ia on munwrwanan-.
Sielun/ ruumin jaHengen/ hänen halduns annan ai»
na/hänminull armons laina/ Eit silt wahingoitz
tengän.

4. Ain luje händä tijttck/suulla jasydämelle Ia u<
scoU meitäm lijltä/häneencaikelwHel! Amuas se helfon wisiist/ Cuin me Jumalat muisiam/ Pois synnisi
meitäm suistam/ Sijhen aut lEsu Chrisi.Af >.Cosc



s.Cosc mailmatules hucku/ Coreusja cauneus eans/
Silloin ne cuin vwat nuctun/ HERrasa/ Haudoi«
fians/ herckwclt iloisesi/ Ia saawat riemu peri/ Taiwas/
eikä sijteri/ Herrasi ijancaickisest.

6. 1101 l Abramin parmoill/ Sielu coht corjaean/
Caunistelt armoill/ Ruumis tircasteean/Ia yiinil iloon wiedcln. Ei Salan enä waiwa/ Eit
murhe sydänd caiwa/Sen lEsu wiffisi liedcln-Amen.

X.
Hemllzh stod iagh «n Morgon/ «.

nousin parhain/ SalaiseS paicasa:
cuuldelinparhain/ Cuing suures waiwa<

Rucsil nuor ihminen/ Cuolcmat/ cuinhcl«
nen oli/ Saattanut murhcseen.

2. Kijrusii cohea tule/ Sanoi hällcuolema« Am«
bunnuolen/älä luule/ Elcänsua armahdan/ ketä ne
cohtawal/ Nuoret/ wanhat/ mond tuhat/ Minua
caick scurawac-

,. Hämmästyi cowin sangen/ cohta se nuori sijn/
Ett oli paulaan langen/Ia tuonell sanoi nijn- Mond
wanha löydät tääll; Waan minä monda wuotta/
Kyll woisin elä wiel.

4. Cuolema jällen sanoi/ Ett auca nyt mitän -

Niin nuori tapan cuin wanhoi/ «ng säästä tctäkän/
Ei wähäl lapsctcan/ Mun wihan, wältlä taida/ Caick
hautaan wajotan.

s. Nuoretwannomanoppi/ lapahast elämän/Eit
wanhat tee cuin sopi/Sijs joutzen jännitän. Ia
mieckan teroitan tßutoll muull monell
disi cadolan:

6. Synneillän monell tawall Muwiehoitat wihaan
nijn^



Nijn minä monell waiwall/ Teitä M ahdistan, «i
cuulu cammust/waick rangaisturet tettzwaiwa: Ett
tee te parannust.

7. Taudin mscat jatiwm/ teitä myös waiwawat:
Kädet jalat ja siwm/ moneld pois cuiwawat. Moni
myös tawatoin/ Cuin ennen paljon hyppeli/ On nyt
io jalwoloin.

8. Callisaicajasola/Surettasurtiast- Cosc ett le
parannust ota: Murha/ ryowys Haitiasi/ Tulipalo
wätiwald/Syndeinlähden teit waiwa/ Merellä fttä
Maall.

9. Näit rangaifiuxi täällä/ «i toltel yxitän.- Nijn
minä myös heitä wielä/ Hirmuisemmast häwitän:Surmanjiuurenpienen/ Ei yxitän wältlä taida/Cuin
mailmas liene.

io. Corcus ja udet tawat/Waattein parret ylpiäin/
Ioperät wallan saawal/ Miesten seas ja waimoin.
Ei syndin sitten pidetä/ Huorut eikä muita wicoi/ Eit
nijl tehtyi häwelä.

11. Nyt on sun aicas täsis/ «i aul rucoileman:
Wäjynniin ettes pääsis/ Käsistä» cuhungan. Minä
tuean joca maall. Waickz cuinga cauwas carcal/O-!
let ain waldanall.

«. Oppicamsijscaickcohm/Parannusi tcteniän/
Ellcosca HERra tahto/ Meitä tääld lählcmän/Wal<misna olisim/ Ia wijmeinlaiwan iloon/Uscoon eau«
lulisim. Amen. Xl.

PatlghO HERre täre/,c.
päälles HERra aina/Minä lujasi luotan/
minull luja laina/ Aut sydämesi huocan.

z.Waeldaman lahws perän/ O Isä ar<
mos



wos lain/ Isänmaal johdat<räy/suftsitzasut ain.
;. Edesänsanas waca/Pxpaistawa lyhty on/ wal<

won minä eli macan/ Engelis mua suojclcon.
4. Warjelcotoja talo/Tahlos jältenlfä/ Ancai»

kis toimitus jalo/Vmmätys Ma lisä.
5. Armos meillHERra laina/Ettpelgo!as pysyi-

sin,/ Ia meidän maallamaina/ Sanasperän tysyisim.
6. Ca«wa< ruohot An jywät/ Pelloista nijicttä/Iasuo caick lahjas hywät/ Tahtos jältentäytettä.
7 Caick cuin maa päälläns canda/ Ruohot ja cuo

taisel/Nijst anda/hedelmät moninaiset.
8> CUin tylmä talwi caw/ Culte tefä siaan / long

Myöt onsuwcn sato/ Caikist caswoist l»an.
3. Talwi mertitzewaiwa/ Cuin ontäällhmiM/

Waan suwi ilo taiwan/ Cuin suodanuscollisill.
iv. Pmmättätämsijs tästä/ «tt Jumal meit raca«

sta/ Iaarmollisesi päästä/waiwast jalustasta.
li. liancaickisest olla/ tytön wapaheajan/Ia ijäi»

sen ilon tulla/Suocon Isä Taiwan. Amen.

XII.
sielun iloinen/ Turwa aina lEsuxen/ ius"
sinus pääl/ Waick mailina wi»

ha t<M
H. Kärsimän myös! tomea Itzes mailman cowut?-

la. Kyllä caitcsttuscasta/H«Rra pian pelasta.
;. H«Am sinull Armons suo/ Ihmeliftst awun

tuo,- Vaicka caick, mailma/ Estäis monell, tawallg.
4-Eij ol' nähty yhläkän lumalald Hyljsttäwän/Cuin

on hänen mrwannut/ auxcns huutanut.
s. Mix



5. Mix sijs suree sieluisen/Olet nijnmurhellinen/
Cosca sinull nijnhywä ylhällombi ystäwä.

6 Caick mailman waiwaisus/Wiha/ wainopuue<
eumus/ Pysy wähän aica lääl/ H«rra tete lopun pääl.

7. Etkös luule näkemän/ Nijtä HERran wätewän/
longa tirckamb catzando/ Cuin ihana Auringo.

8. Waicka wähä waiwawan Saldi pahan mml-
man: Cuitengin sua racasta H<krra hywä hartasta.

p. Nijn cuin Isä laupias/ iapMens on armias;
Nijn myös HErra sinulle»Aina lete/ sielUisem

,o. Ia ehk näky wihaisex/ Syndeis tähden hirmui»sex: Cuieeng sydän suloinen on armollinen.
ii.Christustärsei calteranRistin päällä cuoleman/

Ia nijn on sun lunastan/ Waiwoisi caikist wapahcan.
ii. Jumalhän ja ihminen/ Sangen on ihmellinen/loca sinua racasta/Caitest pahast pelasta.
iz. Acn sijs racas sielun täal/ Ole hywäs turwas

wicl: Älä sure jurtiast/ Waick wihatan wieckahasi.
»4. Waicka mailma toconalis/ Sinull olis wihoi<

sans/ Ia sois sinun huctuwan/Älä pelkä cummingan.
l<. Coscas turwal Jumalan/Pidä hänenKästyns

ain: Hän sua Mtta suojele/Warast caitest wariele.
16. Waicka wypy loisinansHEßra häncn apuns

cans: Cutengin on laupias/ Päälle toiwon armelias.
,7. Ach siis turma HERran pääll Minun sielunwaickaStääl/Hyljät olet lUttawild/Unhotelluysiäwild.
18. Ei» sentähden Jumala Ole sinua unhollan:Mitähe sull tetewät/Hänen filmäns näkemät

ip. Jos unhodais rackansa/Äilijoscuspoicansä/Eij cuilengan Jumala Sinua cpscan unhode.
Xlii.



XIN.
Metsolan enin:

Sydämen walmis olcon/«.
whwyl cauwan ulcon Sinä HCR-

Uran siunattu/ Armos auren luscaslulcon/
minua waiwaltu/ Ah mun HEnran

lEsuxen Tule minun turwaxen/ Sydändäni mur>
hes wlrwot/ Nuorisi cowist minua? kirwot.

l. iaki Herran wihan suuren Onnettomat osolla/
Sydändäni murux pure/ Sielun surtiast hawoitta/
Satan kiusa wielcl fit/ OmatMdo myös synnit Soi-
ma/cowinpäällen canda/ Eikä tahdo lepo anda.

;. Josnyt tahdon waiwast tästä/ Cuin mua mur-
hel murenda/ lollaculla tawall päästä / Ia mun cuoo
man huojenda/ Enloyd apu teldäkän/ Parhald ysiä-
wäldätän; Caick cuin mailmas on tarjon/ ?'lkild calo
nijncuin warjo.

4. Nijl»cuin sawu Tuulee hajo/ Cunnia ja corke-
us/ Htild täsist pojes wajo/ Tawara ja rickaus/ Jos
tääll olen iloinen/ Nijncuin tedon cuckajncn Riemu
raute/pian puuttu/ Äkild ilcux/murhcx muultu.

5. Sinä sijs lääl minul töyhäll Oletainoa autta-
ja lEsu/ ftnallas mua pyhäll Wirvotal ja lohdu-
tat/ Mastoin iainuhcaust/ Nijn myös caickia kiusa-
usi: Sinun ansios awun luotta/ Sijhen itzensSie-
lun luotta.

e. Jo sijs joudu Issuracas/Tule minun sydämeen/
Että minun murhen lacka is/ An lohdumres miclehen;
Sinä tiedät parhain sen/ Mitä minä tarwitzen/ Tykö-
Näsmull lepo laina/ Anna syndin andexaina!

7. Isällinen eurimres/Ia raick wastoin käyminen/
Suo



Suo wlluscon wahwisiuxex/ Aumas loppu an wij-
mein. Todex minä tiedän sen/ Ett ruumin cans
Sieluisen Wijmein Taiwan iloon mle/lEsus mur>
hen ulos sulke.

XIV.
W«lsat«n lnln:

Ach GOrt und Herr/«.
HTRra Chrift/ Synnit n>WSydändän cowin waiwa /

löydä tääl coco maanpääl/
Phtän luin autta laidais.

2.
Jos etzin wiel/ siel laicka Ml/

Am mailman Hrijn saacka;
Cn sitlet<ln löyr yhtätän

Armon ja turman paicka.

Tygos Jumal/ mielell surtiall,
Armo teriämän lähden/

Wihas unhot/ Armos osol/Sun poicas ansion lähden!
4-Jos luin liene/ ett synd wiene

Mun rangaisiuxes ala/
Nijn curit tääs/ja jäästä M/

Aul ett Synnist poispalan.
5-

lEsus Taiwalk/aulMua rpajwasi/
Ia usco luja laina/

Marjele



Warjelesijtt/ «lei Synnit
Mua radomxen paina.

6.
Eee st minull/ luin telpa finull/

iohdut cosc Risti cannan;
Maan wijmeiseld/ ijancaictiseld/

Älä m«a plenanna.

Cuinlinduinen/ cosc MäimniJylise ja myss pauha/
luur picaiseld/ mcoin fiMItzenstältepi rauhan.z.
Nijn on minun turwan sinun

Hsßra lEsus hawas wW /

Cosc hätä tM/ juurpacko pääll /

Coht mrwan löydän nijsck.

Waickawaipus Sielu/ Ruumis/
Cuittng stn wijsist tiedän:

Ett aumallisesi/ ijancaickisest/
110 tytoncls löydän.

»o.
Caitein aumus/ Colminaisuus/

Isä/Poica/ HengiPyhä/
Cuul rucouxen/ an anomuxen/

Sitä nöyräsi pyydän/ Amen.
LOPPU.


