
Fxi surMnenWeisu.
Sielun: !';lk<n n/epmn/

kässy sangen rasta» /

LllM l>snentaäld ilo sian/
täst lufiaft/

<soura» eou?at sn cuoleniall/
t?e Gielun RxuMlsi olta /

Tl.ilyystiwift sangen ättst/
poiu t«yl>' luopua cohta.

2l,a«ll,c>U e°',«!n«»a«el<>
ineill tuoni wieraai /

K« l,an torlvclla soittele/
kol? »neilZ t«!?to teuraax/
Nuolet eowat «»»ltfutowat/

«llfi Nlaahau casla /

wanha »««uor/pieniltdsii»»/

Ruunlyn t<Ull mullaiilule/
s/s!tätt sa«dami/

z>lckeU»ztstsZsl>re/
Hnin Mpilman pijri<and«/
tlt synmllän«äin
Hlett tnottan/
Waan Sieluni sn Vienyl iloon/
AESv»,?ng pjill»len luotta».

Gabriel Httssel ottanut
Ken »lsll oml>i waslaan /

tNurhcn lloxi mlvttanul/
pirun pchulsist pelastan/
Mut,rwmi»»«äld/ länmtt n,««Np3>!lV/
tsllclle p««nan rs">^n/!



IsNKylKzemom suree/ »

Ia jtcuwirltä I<wla«.'
I!<,siimm« fnailnmhftn/

Olen « n>"rl,eU simdyn/
Taanne fys,!«)>
riijncuin yxi s.indn
Tustai cowae wÄiwat owae

nunna s«ngen rastasi/
t?yt euolenm/ w<5M muma/

Czzld caikcn nimlnmn m««all.
Rienmst en p«I,o lietälyk/

ElaistnitWllmas/
Oill ucu!l otensMV/nyt
3N«rbell c!ZN)>I msllln»» /

t?)U »ijmeiseld cuoleina «Md/
Tungi nn»Uidzens
Sc Sielunieo«it rw,nlstm»«tt/
K.oi minun maahan mar««r.

Ei euvlemasia yxM»
N?<?:'ahtammua taitan/
iN«chen/L.«»j.chtt «k)»ftZwZN /

SiU mttm,oli ,<,<««««/'
ik:tt cnolcma n,,nun cowsn /
G«ln'.<wsltcMsltrnly , ,

Ilman armot VN/
Ei Mta chkan itken.

Tunnew wdest«t kyll.'kifi/
3?yt Zlastn onvlV,o, Wosn"/
Sen eanhjan rcisu» np, tegin/
Jostei kengän obe-paasn?»/
Avln,«n macan
Poi« erisiSielunrwntift/
jLnmurijrttsill ena >ec«aned/
Pääsi» wchxmichist Wwist»



Alaspäin sn paäui csamnyr/
MuUax ««mhwax tullut/

on peräti mamunul/
Cui»en taäll oliffan ollut/
V?i,mcin ininä n««n sisäll/
Syostän nmdoilta sxo',ä/
X?äm nye »älän «Vilman tälnäu/
Kick paljo panna myo'tän.

HORranhaldun annan sinun/
Minun puolisanracas/
K« enää tää! näe minu/
Gywäl nmasa
Nyt sinusta ersn ot«n/

fin»,, -HERran «uhan/ .

HlämurhcnMldnmn lHhlen/
Änn sinua» saacm hamaan.

OinanuelWinnmnlunastan
On cuolon waiwast /
HänSielun on nyt omasta»/
pannut stn «allcll Tai»<tzs/Gielonllo,stasano»/ >.

Oi taito ei? tonni «lda/
JohonpMn pirun tWst/
Ia osaisin oikjan laidan.

Nyt m>'6« sinunarmas psicaiM/
Täytypltänne iättä/
Sinunannan lialdn«!3EV«<ren/
itui» ei »hdo s«a peuä /

Hän kyll snrtMpitä stnust/
Ä?nrhe» ilor» mw«a /

Hengipyhä woimal hy»ät/
Sinull lohdumxentnottß.

Raftast murhe» spss
Ällä nm»; fähmll ftnna/

Mi



Sieluni c<k'm<t«»n/)a fallclz liohonpannaan/
pyhäin paris taiw<m S<»ll«/
N>len ilosa ftlureg/
Nlurnenlacan eleen «u»a</
<pn Ongelitle»» C^nori.

Ansiin annan iarauhan /

'Wclsen/K.angon,aOncnli onisn/
O« lääl! sille«uwan /

Mä tnsä tie, olcu »nalcanues/
lEsn nunua a»l« /

Bielum paäst caiteft bädäst/
«« pffnas cau«s.
<s««cr ystzwänl räckahKt /

Hy»i yolä lnll i«non /

Gi sureman «r»vitraffohchst /

Flidzc »i«nun eren /

todcst cttlloisest/
läll loinentoisen loydäu /

pxnä<n<!?»/
Rienmiten HERran po/däll.

Joony e laesn pois la«la«,<lsi/
Gill langen omdi nänrn /

lum<ll«Ucn l«irt»ahast/
Sanocancalck läikin»äänet/
-H»n waineist n«'it wapahta /

Repi, poi» edestä»»paulat/
eaicki pyliätyufiäwäl/

I^Nllcluig!<,»!«/ 2M«eN<



Neljä.
Jumalista

Mrttä/
Cnsimainen.

luojit» Laupmn lyton perän/ ett.
Tomen.

lejuxen mulsto llomen/ etc.
Colmas.

Sydämen walmw «lcon am/ ete.
Neljäs.,

Nyt Htt zy alta lähestyn/ ett.

PrsnMy Wuonna zc^



5
luojan lauplan lllton perään/
'Erik täyty Tuonen erään/
Waelda myös mailman matta
»Eipmull Kengän lkäMac

Aiea mckrcktt on ttdesän/Cuollon Cauhlstus edesän/Eng'enckmbisaat<iäloll<i/
Tckllldck täyty pojeshuella/

;.

Uulen Elämän oikenen/
Luojani tygi pakenen/
Tämän Mailman Turhudest/
Elostitkiästjgsuttiudeft.

4-
Riemu Rauha siellä liene/

long calcki hurstHsl tienne /

Zoeca täaldon edesmenneet/
Pojes cuolleet, sinne rlennee.

. f-
Zlmas tslä eij nhtäsnZls

KellMn/waBN silttiä Elo.
MU»



ZttltlllyndyisSndckands/'
Mmein cuolluans syöstän sandan.

Tämän msttan on saattanut/
Ia caicki Mns caalanul/
Syndi/jshong' Esiwanhtmmat
Taäl swat eilsist langenneet.

7.
Zebaoth Cuitenq lEsus ChrissPelastan on meisg wlsttst,

Sen Wsen Euollsn wslwast/
Armahtanut Mllen Taiwall >

s.
Andain itzens meidän tahttm/

Täsä Mailmas/ caickein nshden/
Waiwlln/ Pilcsn/ Hckplän ola/Wäärsn «moeen ja myös wala.

9-
Joi myös wihan Maljan WtzM

(Kärsei canS catteran Ptznan
Täsl/ meidän calckein edessä)
long otti ZsiinS Kadestls.

>c>.
Sitt mutta Nlstin CuolemMMkie caickij Saatti tuleman

ZumoliMHMlxiLapfix;
gyeMsMsperMlsix.j

n, Af"



Ve<

il.

Armon Owen ettem awals/
Zong me.larwitzewan hawals;
I« (aicktz meitli sowitli
Mns «ns ivchan lepytti.

Most sull weisan/ lEsu Christf
Nyt töal ja tzancaickisest/
Ettäs meitä synnlst päästit/
Qye cuolit/meitä säästit.

Jota caicki pyhät siellä/
Taiwan ZloS aina wielä
Weisawat engelein cantza/
Riemus/ Nauhas ilollansa.'

»s
Näitclnytt Mieleen noudatan/

Otzen sen cons myös lohdutan/
Wastan Cuoleman cauhlutt/
Syndein suurten myös pallsut.z

Periiyndi waik muuwalwa lZsftnisan/ cowin aiwa;
VMä myös weta ja wetkell
T«ima'n Mallman pahallrettell.'

Olen cmiengin uscssa /

Ett pässn' olen Castesta
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t6v
PerisylMist/ Christuxen cautV
Zoca »en caut mett autuax aut.

Zos taas mun tecosyndi
Vchättaman tckM yndy/
Turmaan Chrlstuxen ansion ,

Parannoxeen pakenen tM.
Cuolem waick wymein cauhista/

5Za carwan cowan pöydistä/
T«chlo myös mu alas paina;
Cus on otas/ lvastau ain».

'?.

Armon istuin/ ZEsus Christus.
Cuoletti/cuollesas Ristis/
Cuoleman ia woiman pois ott;
Mix cuolemal pelkääm sul! tuot.

20.
Hengen haokomres wymein/

Luolan myslkln/ ntzn cuin ennen
LEsuren armon ansion paal/
Zoca Sieluni omista t<iäl.

,i,
Aldix annan caiken tilan/

Vlenandain tämsn Elsnz
Eng Mailmast fill mtt<ln huoli/.
Sillci ZEsus armon stuoll.

te.
Mndämuatsäld ottaman/

l3<



Is Tai»«an Iloon tuottamana
CNlelM canSiloitzeman/
CslwlNiilsull cunnloittaman-

NOHON p-»tri2rcl,2t PNhsl/
Gftowulstt MyöS MUUt !

Owal loumn ilmast taftti /

Sul cu» rienfil Md pois pMC'

Cslckein Mld täyty, eulke pois/,
Ehk wlel mono wuot emwan sois/
VHn vywm wanhan cum nuoren
2olt on elckn ttckns mackmn.

»5.
Kestell Elämckt Cuolemas ollaw

Ok«ft myös Tuonelan tullun.
Eik Mn maahan ulotu/
Ennen Cum tsald pols pelelly>

Vrwat mahdan mman elon/
Synnm surtian surun alhon
Orjan cuuftymmens nchä wuoti
Coettl saan olen täckll eolt.

Lähesty jo minun aiean/
Ett pian M<ln Mn paicanz
Sielun ruumlst pois ercane/
ZaParadM pätene.

tl. «me»



Hlnvntätäwielollesan/
Sinuld mun racas PuoKsan /
Lapsild yhteisest rackahild
Suguld/ yftäwildparahlld.

SMcat jälken mun eron/
Ruumin tulla muldaan/warjont
Ett HM olis lepo rauha/ «

Stzhen ast cmn Torwi pauha.

Taiwast sitt Christus tuleptV
Ia caicki cuin sen cuulepi/
Ylösnousemat Duomioll/
Vlcowalset suurell 11011.

Aurem HERra lEsu tule/Duomioll. huocauxem tuule/
louruman tällä haawall/
Hywästl Taiwan owi awaman.'

Tolnm.
W.C.sngnl Paimenil puhui fanbll ete.

muisto iloinen/ On sydä"
sulomen!/ Makiamb cmn

<HNhuulten Hunaja / Caununmast
Handeletta cumaja.

«.Es



2. Ci weisata sulolsembäa/ Taicka
cuulla cauneyemb.lta/ El nja tetla
cackmbaa/ Min lEsust Jumalan
Poica.

;. Se Nimi on woimallinen/ Tai«
was/ Maasa cunnialiren/long ainoan
cantta annetan/ Armo ja autuus can-
nctan.

4 lEsus turwa catuwaisten/ Ar-
mollinen apu anowalsten/ Cdeswasta»ja etziwälsten/Lohdullisin lövt..wäi,ten.

>. Kleli taida kerrata/ Talctkirjoitu»
xist werraw/ Mutt coetellut coht Heta.
Mton hand racasta r.eta.

6 lEiussMncn walkeus/Ilon al.cu mielen cacken ilon ulitzkch/Waick el ntjn calklUe näy.
?. lEsus cunnian Cu.ingas/Woi«

ton HCrra Talwas ja maas/Sielullesangen suloinewltkcwälsille llolniu.
8. lEsus sielun lsol ilo/ Sekä sielunmattaElo/Cruuuupännansn cunnian/Wanvols wahwa wapahtajan:
9> lEsus muaus iloisin/ Sielul on

suuresi suloisin/ Tuhat kerta kelwolli»
Nen/Omal tunnol onneltsin.

»o. lEsus ombl armon Attta / locaMelU taiwan laltra/ Eiamäu lähde lop.
.

~.
pumawm



pnmatoin/Paradisi puuttumatoin.'
ll lEsus lauplus loppumatoin/Sle.

lunplw puuttumatoin/HErra tatwast
caMn howin/ Lunastaja tosin luin

«. OlEiupyhäpuhdlstus/lauscol.
llsten uduius/Slnä rääU'täynK sulot,
sest/ Sydämen iloll lloisest.

iz.Cosc ei Kielen taida puhuu/ CMhuulen täydch Huhuu/Cn sijs cmtenaanwaitene/Ract udesta raukenen.
,4.Rackaudes W et ma.ilma tysy/Mutt mulle lEsus mesi on/Elaman leipä jong ujcon.
»5. ICjust minä etztn kyncleM/Ikoll

t'tcwaM silmlll/Polwlllen panen mc.
kahast halajan händä hartchast.

lö.lElust minä halajan hartabast/
Huocan hänen perans tackahast/Co.
ftas mun llolltloitat/ CaswoiUas cau-
nix caumstat.

17. stucouxen hanell annan/ Kyyne.
stilla suuta annan/ Ettet mull jyndti
soimaisi/Waan autuun arnwst annatsi.
« Tain hänenpynans päättapl/We.

rens wlatolnnäyttapiilongcantta me
lunastctttnSynmn siteistä paästctttn.

19. IW racaslEsu Pyha/Huoca.
wtt?sten tolwo.hywä/Itkewalstm O

' Äo/
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M/Mowaistenuusiielö.
20. lotc makcuttas maistawat/Ilost

enämmln isowat/ lotc sua mowat ja-
nowat/ Tygös tääld pv)cs pyytawllt.

2,. Costa sinua sydänmaista/SillOmMä totuus patsta/Wäärye <ijt wM
wähene/ Ractaus ratkl lähene.

Onnellinen on serotta/loca sinun
Sanas otta/ Sen sielun jinärawltzet/
Ia tarpet cmctl tantzet.

25.0 onnetom cm se oVja/loca my<
lencorja/ Ettei hänsanasmns huoli/
long edest cuttengln cuollt.

24. lEsu cunma Engelein/Corwisa
canda caunihin/ Suusa on suloisin
Mesi/Svdämes Elämän Wesi.

2;. Hywn on minun racasta/ lE-
susta anvan armsta / Mitä minä etzln
enenlbl/ Aldis minul autuus ombi.

,6. Cusa olen cusa culstn/ Sinua il-
lat etzi mielen/ Sit cuin sun löypätt
suloisen/ Olen minä mn iloinen.

27. Costa suunktznm ptta saan/NW
minä tulin Isän Maall/ Onnellinen
olen aina/ Tähän taiwastarmos laina.
. »8. Sinunperäs mielen pala/SMM
Sielun aina hala/ Smull lEsu suuta
annan/ Rackauden tygös mnnan.

29.10.



!5>.10t1l ehin jonyt näen/HändäkW.
ni pttllkam/ Etten rackaudest raukels/
Engä sijtä sille taukeis.

;o.Tai rackaus ratki palaa/Harta«
hasti sinun Hala/Makialnast mettä mm-
sta/Palawammast Wtjna palsta.

,». O sitä suloist st)tyttzst/O sitä paistet
palawaist/ O sitä wiU wirwotnft/ Cuin.
onrattrackastalCsust.

zi. loca lElust näinracasta/Olktast
uscost wahwasta/ Tai rackaus rtz rats
rauke/Etkä perät pois lauke.

z;.EY st cuollelacanpuutu/Elkä myös
tyhjäri muutu'Waan palawammast
paistapl/Makiamar myös mmMpi.

z4.OlE<ucallNlscuckainen/Ri.HenMarianPotcamcn/ Uscollisten Sielun
Ylkä/ Joit ett sinä poies HM.

,5.SWrackaudes on ottanut/Sielunsisäl/ia tuottanut/wlrwotuxenwcltwols
wahwan/Täällätustisminull turwan.zs. O minun mielen isoi ilo/ Nackau«denirunsas elo/Sinä minuncorkta cun«
ntan/ Sulle sanon Hosianna.;7.OlelEsu minuncantzan/Etten tu«lis prun ansan/ Walkeudellas walaise/Siwillas mua suozele/;s. Tule tänne minun turwm/ loca

oMM



oikiall/ Kädell suurella cunmall.
poistit pirun murhan/Nytt istut Isäns

zp.Cltngas culzct sinne tulcn/Peras py-
rin walcta cuolen/sielun sinun huomas
iwnan/ Corkmn cunnian sinull rannan.

40. AchlEmmen mmun YlMisen/
Pl sy minun Sieluni sulhatsen/Ala mi»
nllst ercane mmhes muustni/TUle ty.
gönini tujmis tustis.

O ole ICsu miuun ilon Eläis cuo»
leis Mmun elon/Lmast an ptta lijtos/
Slnun olcon suuri kcjtos/ Amen.

l.

Mdäm<ni walmis olcon/ Ia mitä myss
on/Kiittämän edesthywäin te-

/ Cnin HErra ain on näyttän/ Et-
tä hän minun on warjellut/ Tänä yön

<pän> myös suojellut/ Mönmaisist waaroist
Mrisi/ Nijn myssperkelen juonisi.

2. Kijtost sinull weifat mahdan/ Lunastaja
laupias/ Ettei tusta ole cohtan/ MsH menos
cauhias. Nqn mvös langemuxisa/ Varjellut
minun Synneistä/ Etten wahingoon ole lan-
Zen/ Hmg edest sinua kytän sangen.

z.AMus ajatel eij taida/Hywyttäs jaih-
meitäsi Ei myös kiell ulwos puhua/Sinun
hywiä ticojms/Sanomattomat ne owat/I-
jäisesi m yös pysywät/ HErra sinä minun nijn
wiene, >Et waaran ain wältänen. 4.Vs



4- Aö (Päiwä) on jo edes culunut/ Piiwä
(Mö) jällens sian tullut/Auringo hänens kään-
dänyt/ Pajsiensa myös näyttänyt (pois wienyt)
Ole HERm minun tukenan/ Ett walkiuttas
nautinen/ Lohduttain sydämeni kylmän/ Costa
murhes istunen.

5. ArmostasHErra ander anna/ Mun syw
din jaricoxen/ Jotta ain sydändäni waiwaa/
Vähänen on myrkyttän/Niin ett saatan pet-
täjä / Syndijn pyytä wedättä/ Mutta sinä o-
jmnat HErra /Rangaisemat monin kerran.

6. Jos tykäs olen pois mennyt/ Nijn jällens
edes tulen: Sill me olem armon ftnet/Kaut
Poicas kärsimyxen/ IZicorian minä en kieläjl
Sill sun armos HErra wielä/ Suuremmab
on cuin caicki.syndin/lotca ain itzesän tunnen.

?. O sinä sielun walkeus kirckainNijn mnös
paiste armias/ Sinun haldus minuni annana
Tänä yön (pän) ;a aina myös/ Tykönän sinä
pysyne/ Sill loppu aina likene/Aa minun sie-
lun surepi suuresi/ Lohduta sis minua murhees.

B.Warjele minua Perkelein pauloist/ Poiskäännä pahain waiwat/ lotca minua pyytä-
wät wauloins/ Nijst lEsu minua warjele/
Älävmyös minua anna/ Sinun tykös pois»
carkotta/ Coscas sydämesäni olet/ Pois pois
siat sen pahat nuolet.

AamuWärsy.
9. Wircan työhön minä nyt asiun/ Tur-

walisest sitä tehden/ HERra lEsu armostas
Znon/ Siunaustas myös siehen, Ettän wch-wau



wan sijn ftisosin/ Uscollistst ftn pästäisin/Sit-
tä elatuxen saisin/ Rucoilen sitä ansion tähden.Ehto Wärsy.

«o. Costa Silmän tijni painu/ Ia unehenwaipuwat/ Sydämen sinun päälles aina/ nijn
myös mielen luottamat/ Stelun sun peräs ha-la/Unesakin O HErra/long annan sinun hal-Hus/lewäteUin myös huomas.

l l. Tänä yön (pän)annä minun saada/su-
loinen uni ja lepo (iloinen lepo jarauha) On-
«ettomus caickl pois cadot/ Siunauxes minul
3aina/ Sielu ruumis mitä mull on/Wanhem-
banja myös sucun/ Vstäwät wihamiehetja
langot/Olcon sinun haldus annet.

Peljäsiyxist minua wafjel/Nijn myös
Mll carcauxist/ Taudist pahoist minua suojel/!
Wapahd sotisi ja tappelluxist/wMan ia me-
den hädäsi/ Rutvsi picaisest cuolemasi/ M
mun syneijäm an huckua/ mutta ilo itäinen jada.

, 3. lErra Jumal armiast cuule/ Mitä lap-
fts sn rucoillut/- O lEsu sinun cunnia tule-
Mun turwan llnä aina 010/ Lohduttaja Hengi
Pnhä/WalMsiaja caicken hywään/ Huocau-
?en sinZama cuule/Sill.kijtost sinull weisame.

Nyt caicki Christityt ilo«<t/ lc.
».

sn jsm'ca lähestyn/
OH » Jota moni hartast toiwoi/

stadan nähdä IhastuxelLoppuman Sodan Waiwoi l
Meit



Meit on MensMuttannt /

Ia Rauhan laupiast lainannut/
KijtettyHEßra Taiwan

O Issu Nauhan Cuningas/
Sinun olconetitostäsiH/

GttS sowitit armostas/
Sckä cauca MWi:

Sun suutta waiwas cunnisitam/
loA tahdoit olla tuswanam,

Ia meitä tussisi piW.
z.

Catzo HERran Silmät öwat nähnstSaiwan ja Tuscan suuren/
long M me olim joutunet/

CanS Itcuin ja myös Murhen
Nyt Sodat on sswittanut /

Ia Rauhan meillen tuottanut/
Jumala suunst Armosi.

Ach HERra cuin wiel aMelem,
Sitä Surkiut cuin meil oli/

Kynelöit hartast wuodattel:m/
Cuinga moni surkiasi cuoli /

Miecsil ja Pysiyill tapettiin/
Ia Kedoll cuoliaf jHtettijn,

Isidm wm Pedot nuoli.
5.

Ach cuinga monda tuli pois /

Sckä maalla että LaiwoiS /sSeks Mitzts että CWvungeis/
M



Vx Taudis toinen Haawois,
Vhden Niscct Suhun taitettiin,
Toinen Stokeis murstax ammuttW -

Eolmas Meren-Pohjan wajois.
6.

O lEfu meidän auttajam
Sinun otzon Kijtos ain,

Etts olet meitä wapchtan /

Sfttä tuscast ja waiwasi»
Wiel nytkin sinua rucoilem/
An rauha 01l pysywäinen/

Ia meille armos laina!
LOPPU.






