
, Aolme
Suloista m hengcWä

UnstniwäineM
Katuwaisen Syndisett

Rmous Wirst/
Ack HERra äiä Wihasas/ ett.

Toinen:
Jo jrudu LnojM M /

Misatatt euin
luur. hartast meilmast tW/

Celmas
lEMM lEsuxesta/ M

Welsatan culn!
RnttTaiwaka/RMM

PrändättptänäW«»MsH,



l
OAUm.tygös HErran lumalanj'
DH Huokailen yötä pchwa/ Past

pirun pauloitt kawalan/ Ia
atmos aina näytä/ Mull madoll
nunna lohdutta/ Synmst jydändu/
tduwotta/ Suo armos myös mun
jata!

, ' - »

Synnis kB sangen canhiasi/ kieriskcl
wastan/. 3l:n ja juonut wai«

liast/ Wärytt ,nga sitä lastan; Mutt
HErra ole armias/ Hlä costamull
mhafts Waan suo mu" armos M!

3Waick Saran sanut sahrohins mu»
nuorin mcon/Wchyin myöi

wiuM waulchins/ En paasnyt oli
tungan'kammon Mutt sä mun IM
Zmualan Cuin cailt Curjan (auhianj
Suo armos minun sada!

4. Ws



4-Mi Julma 11-na julmuttas/ Etts
wietellt NW wiectast/ woi pohjatöin
nen pahuttas/ Sä sätit minun rietasMutt HErra ricas armosta/ Mull
tuxwar tull ja pelasta/ Suo armos
Wiel mun sada.

5
OlEsu weljen rackahin sil aino

turwan Kenet- Sijs ota nlinua ar-
mokin ja aina auM wnna. Sun
an<«o< pydan itzMn/ Sijn lewon l3y«
ta siclmscn/Suo armos sada.

6.
Cos? täyty wtmcln waelda täst su-

run larost surkiast an Engejls mug
suojella/ja tallel panna.Haiwas/Su)
sicla Pyhäis Parija/, mun iloita
Ma/ Ia armosama jada!

O HErra lahiam antaja/ 3ahjoN«
las Sielun täyea/ Sä armon alaoja-
caja/ Mull Arznos Casivos näycä/

Stzdämmenl täymän/ 110 l l»
surust ftmstetän Ia armiatannos janm

«.



Ajainen apu awitta Cif minua mk
tän VUstillkärfin kownut-
ta Suo HCrra woida wan-
hurstast cuntat sä tääll/ mut mato/
znut!« siUM zW Suo mmun annos,
sada/

5.
Ehk kowaN täyty cuokemal omaiM

non ota. Älkätt Ke fin wuoz murben
all' Henäns heitäköftwtta Mllole töy.
des eoiwosia Ett lEsus suo mun ar-monsa Ia Cunia Trnnuns sadai

MoneU' muM micli surkia kyll om<
ti minun tähden/ En Mä wl>do huo-lla Wmn mielclläni lähden. On pa-
ratut? Paris Pyhiin 01l Cuin Eadote-rnm canjin cuoll/ cist HERran armoi

,i.

Siis jälken jänct epvican Tääff
DENran ticUa käymän. Sunnin ty-
kööns lMös suistaman/ NucoM yötä
pätwä - Ctt HERm heitä pelasta, Ia
wanist tahdois warjella/ Armons



«H.

PWxff caicki Jumalan«nnan ja rauhan/ Hän olcon aina
lurwanaM/Iu caicten wahwan <eu-
ran/ Hau myöstln tannln murhenPaul/ MuU juocon ilon iM sitll/Il»aina srwhs sada!

AMEN- .

Toinen. .

iWdu Luoja Isu/Joudu,M nua ccy-aman/ cuin weri pclloN
Bues nuori clwlcman/

Surman suuren minä tiesin MoilmcS
ennen tatl/lohong kyll MM/
Armadh Imnal sen pääll-

2.
Perkele paulat pahat/Wahwist mi-

nun eteni tott/ Cuin löi Nuormallen
«aulan/ Nuorelta ij<W/ coht Cmn
olin ermi lyänyt/ Hänen caulans päalt
eswln/NM h.ln lstuwasse/ Huust
hän sanoill näin.

;-

O minun lapsucaisen/ cuin juama«
ilmaan täntt MurhtMlieM Ml lawä/

<iolM



Cttme cappaletta/Suru se suuri tuli
Huonesan waan eij tiedä/ sitt jurust
surkiast nutän/Cmn päasnyt on ma-
an powen-

Moni pacanM luulis/Ettei Suru
wull olis/On cauwan kyll Sydämen/
Caicki ain serjetty/ Suru eij minua
auta/ Paremb ett Rucoilen/ HERra
Christust etten/tulis cgdotuxen sian-

Cuittngin HErra Christus/on we-
reU lunastanut/ Hän Sielun otta
stan/ Eij pelkä cuitengan/ Emba luu-
rest sure/ Em ihen femmengan/ Waan.
suren Mätän/cuin jätän cuolcman-

Jos Jumal häncll anoa/ Ikä ma-
ilmans tääll Eipä hän niitän muista/
Meit tääll ollen ollengaan/ hywast
nyt jätän minä/ Minun Muorin
rackahan/ long sydän särjetty on/
Surun cault rastahan.

?>

HywD nyt jätän minä/ minun
pie-



pienen sikiän/ ioca parhallans caswacmn oxat wma puis hywäft nyt jätän
mmä sugun ia tuttawatt/ rucoiloat
HErra hartasi/ettct.tulis tähän sian.

8.
Hywäst nyt jutun minä myös Annan
Fangltkin/ ioct' tunteman onmllut/Täall fangiudesan/ waick rulnis pi;-
nall' Matan/ Mailmas ihmisten ke-
siell/ Culteng Sielu kircasietan Tai-

wan jlos jät/
AMEN-

Kolmas
6U Ejuxejw lEftesta En eläi§ luo-
sM wu/ SllllUwatt olen EMffa

HttwF Mr.i rippu lEsus on
Minun/ lEsus on minun Ainoa ta--
waran

2'
lEsUfesta lEjuxesta on Minun ilon/
Cosc jmu SHdänd ahdista/Kyll lE-sus läsnä on; lEsus on surusi/ lEsu<
VN surusi Paras LchdMWa. ,-lE<



IWsta lEftsta mjnä Massan / 'Cosc»
Kielen mmnitze/ Polwian »ot-
kman: lEsuxen Nimi/ Ni<
NliEydammcs tpkpttä-

4
KielcN rofc' waipu Suiam puhUl

wast/ Silmän'nakcmnst tamo/ Cor-
lvamruulemast; Wicl' Möngin lE-
ft,st Wicl sillongin lEsust' minä mu
raastan.

5
Ruumin' ia Sielua rosc ncnncwat/Annan lEjmen haltuun/ long nyt-

kin omat- ICWb ne waarast/«e waurast worjele.
AMER


