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AMPwydesi huudan jwkiast/ Walltan
VZ lvM lvalklaft/ OlEsuracasl-

Wirrat sieluni ptznttawat/
Lainet muaelost sijrtawät/ loec julma
tujca lijä/ Cunvo pHallem caatupi/Muo-
totti perät lnuuttupi./ Sunaaldos cowii
pauha/Eicuulu coscan rauhaa

2. Weden kylmys lnua lainopi Ia ul
jan joucko wainopi/ Muutun ja loca
waiön. Maa salpa ruumin teijesen/ st
lunt huoca hadasän/ Cuolem on mim
tarjon/ Caisiliffa pääni peittapi/ Ianan pMllen heittäpi/ Snwis macanHMfuuris/ HätsWmiMkM

?, Auringo.akljd.PlNlcne/ Cuin ZA
tein walo mufttne / PWcM"pimeyde
muutta; Wakewät huonet MlpuMl
Wessun Tyttnrtt Mlpuwat H)N)M"
jauhamasisumtu/ .CatK poishopiafitck
Turmclan culda läMtkiU/ Sydän on nx
jun «Hani ruake huudos,juures,

4. lasenat ruumls jähtywäl/ tzMn<
hyppämäst wäfywat/Waipun lNt)ös tay'
lewat, Wm jähtt) ja tcisatta/ Taito M
neldakeisatta/Must on tyhjä prrät UUA
Elälsans p!ön walwomus/ Wiriast myö
kn/an caholnus/ El luonen tuwast lu<
«insi / Woi amm maahan euiwan.



. ' 5. Wessruuniini täyttänyt ON mäW
des myös näyttänyt/Caswomrumaxsaa-
nut/ Huomeneld tcrwen nostesan/ En tie-

mistän kiwustan/ Cuolcma edesän en
nabnyr/ Huomeneldmoniwiheldä/ HaneU
Heljällä wijertä/ Ehtona mahan löyty/ )N
tuoneinhan witty.

6 O ICju hädäs auttajan/ Elämän
Hengen andafa/ Armahda päällen curianl
Wcdä mua Ylss weststä/ Cuiwa winoista
sywistä/ Est Hengen tähden mnrian/ Si-
uäpä weres wuodatit/ Cuiwasi mcit cuo-
past johdatit/ Satanald oriat ostit/ Pirun
myös puustit costtt.

7. Catzo cNmgas olet suomitu/ Wääs
räldä duemarild duomittu/O lEsu Mt«armas; Ruumis pyhä myös syliettn/
Kolkes keihällä pistetty/ O lEsu Män
armas/ Muista naulat ja wafarat/Juos
zrcwat weres pisarat/ Helwetin pWa car-
was/ O lEsu Plkan armas.

z. Nämät caM olet kärsinyt/Mu«
lähten suurcst wäspnyt/ Armahda paällen
lEsu! Pese mna jydämcs Puh-
dista kylkeswedellä/ Aynahdapäällen IE«
sul Sondin Uämeren spwyteen/ Hlä mna
pistä pimeyteen/ Waan ole rustis suurls/H lEsu caickein Luoja°

9 Ett



> Ett emnmingin jo täytywöt/ Näälb
suloisemmat ystäwät/ sielu ja ruumus
eri/ sla lewon lalken huutawat/ Maja
MU«cke muuttamat/ löng COe/ans snld
peri/ Engclit ne candacon, Abrahamin
helman andacon/ Muni wesistjywist
Euoleman kasist tulmlst.

io. Walkcill wamcill mua werhotm/.
Elämän wedcll wirwotta/ Salattu suo
n:aia/ Elämän puusta elättä Huorclla
pläit lewätä/ Cuwiian crunu cauna/
Harpu builu cans candele/ lEsu jalo
tt,u3andele/ Soitta sitt EnZeldein pa-
Vis/ Tahdon siell Taiwan SM.

,i. Ruumim rauhas lewatkön / Ihas
3lan maasta herätkön/ Tuoleman palcan
Mos/ Nouse armani ehdosta/ la, tule
Ms tchddsta/ Lindu wuoreteu raosta/
Talwi tuiscu on culunut/ Toucko
tinen jounmut/ Cuckaiset kedöll ow^'
Ia maan hercun luojat.

l». Nmt armam ja vstäwnn/
Hän sinullessäästäwäu/ Mutta nuoret ja
zvanhat/ O cuwgan olen ilomcn/ Ett
siUom lEjus iulöinen/ Nuulnini lällens
annät/ Rakennat pidon wijnatta/ En
3udä mtstän Mnasta/ Tykonas HEna
Auri/Iloita saan kyllä Mufi.



.;.., Jo Nyt lacan pois huutamasi /
wirtä weliamast/ O lEsucor-

ja huomas! Glnsinus kaste malcufta/
Elon parimban. jurusta/ Cutn uftofaspysywm jujan/ RllUMini cowin toMu/
Kylmydest jydamen cauhistu/ O lEsu
ota huomas/ Hengen ja sielun suozcis/
AMEN.

Toinen.
WMPdameni walmls olcon/ Ia mitä

myös minuson/ Ktzttämän/ cdcst
hywäin tecoin/ Cuw HErra aM

on näyttän/ Että hän minun on waile-
lm/ Tänä yön (pän) Myös suojellut/
moninalsist warolst juutist/ Nijri myös
perkclen juonist.

-. tijtost sinulMisat mahdan / Lunas
siaja laupias/ Ettei tujcn ole cohtan/
TM menos cntihias. Nijn myös lan-
gcmwija/ warjellut minun synneistä/
Etten wahingon ole langen/ long edest
sinua Man langen.

z. Wijjaus ajatel ei taida/ Hywye-
täs ,a ihmeitäs/ ei myös kieli ulwoe fn«
hm/ sinun hywiä teeoias/ sanomatto-
mat ne owat/ Ulsesi myös pysowät/
HEna sinä minun xtzn wtene/ ett waa-
ranamwältänen. 4-W



'4' 'W (Mtwä) on jo edes rulunuj
pälM(nö) MM stan tullut/ auringtz
hänens käändänyt / pmstenja myös nay-
tänye ( pois wlenyt) ole HErra minM
tukemin/ etbwalkiuttas namit jaan/ loh-
duttw lydämeni kylmän/ cojca murhes
jstunen-

5. Armostas HErra ander anna/
Mun syndin za «ricoren/ lotca <«n
dändäni waiwaa/ Ia hänen on myr-,
Mtän'/ Nijn ett Saatan pettäjä/
Syndijn pyytä Hedettä / Mutta siml
blennat HErra / Rangaisemat mo-
Mn kexran.

6. Jos tyW olen pois mennyt/
Nijn zällens edes tulen- Sill me elem
«rmon jaanee/ Caut Poicas kärstmyxen/
Ricoxian minä en Aelä/ Sill stm ar-
mos HErra wielä/ Suuremmat on
eum cmcki jyndin/ lotca M iW»
tunnen.

?. O stnä sselun walkeus kirchim/
llHn myös paiste axmias / Sinun hal-
hus mlyuni Mnaw/ Tänä yön pän
z« aina myös/ Tykonän sinä pylync/
Sill loppu ama likene/ Ia minM sie--
wn LohdM W minua
Mches. s.Wars



3. Mycle minua PMW pnu«
jM/ Pois käännä pchain iyaiwat/

minua pyWwät wauloms /

"stoIEM minua- warjcle/ alä >myös
inua.anna/ sinun:tHkös pois earcct?
-/ coscas sydämeW-oiet/ pois PbOn?

sen pahat nuolet-
Amu: HM?.

y.Wircan tyMn minä nyt astuff/
TurwaLiscst sittä>MM ,oErra-lEM
armoftas anon / Wmvstas myhs sis
hcn / Ettan wahlvan siM ftifosin/ Mol?pMtmsin /. -,chWz<latUekl jai»

, sin/Aucoitcn ssta GAA tähden.
«o. Cofta silmän Hui painu/ Ia

unehen sinun
pMcs niM- nW 'MWHielen luot-
aamat/Miclun, M Wa Unesa-
kin O lvngn UM sinun hal-
dus / Gmms. ,

,i. Tälni
saada/ siwloinen uni ja lepo/ iloinen leps
za rauha/ OnnettoMus caicki pois ca«
doe/ Siunaures minul laina/ Sielu ruus
mis mitä mull on/ Wanhemban ja
myös sucun/ Mawat wihamichet ja
langot/ Okon sinun haldus annet.

»2 Pel«



«2..PeWtM'si minua warlcl/ R»«myös' plläil.carcauxist/ Taudift paholst
Miuua suoiel, Wapahd jodlst ja tap-
pelluxift/ walkian ja 'weden h<wast /Nueost Picaljest euolemast/ Äin - munsynneiM sn huckua) mutt an ilo W-nm sada

lz- HErrs Jumala armiast mu!e/Mitä lapjcs on rucoillut/ O lOu Mun
tuntua tule/ Mun tiwtvan sinä älna
ls/ Henqi PM/ Mh-WistÄja caiMn hywään/ Huöcauxen sieM ai»g (Me/ SilZ Most DMWHsamme.


