
Mrret/
RuoHin ja Gaxan Kiclcsiä

OuomexilMyt.
~ O Pyhä Colminailus/ ic.
2. Kijtan sinua Poicas cautta/ ic.
3. Herä Sielun za mieleil, ,c.
4. Käy nyt Sielun cmkel mielell.,
5. Auringo nyt on lastenne/
6. Caict cuin maa paailens canda/ )t
7. lEsustSielun hala, Sydän ?e.
8. Cahta HErra anon Nnuio/)c.
y. lumalast en erit taida/ ic.
io. Amulla nousin warhaln/ ,c.
11. Sun paalles HErra ama/ ic.
,!. Ole Sielun iloinen/Turwa/ )s.
13. MxiS wtjwyt cauwan u!con/)s.
14 Acb Cdrlst/ synnit,c.

Kpl,. 5: ly. 2V.

<Mat täytetyt Pyhällä hengellä/ ic.

Prändötty Wuona «689,



?. « </ei,u» «resail lgpeet.
WC- Worjel Jumal sinun Sanas/)c.

Pyhä ColmtnaisuS/ Px lumalu,
HM den olemus/ W/Poicamuasuoje-

le!Pyhä Hengi mua haUlye.
2. Mnun Sielun, Ruumin/ Cunnian

warjel cans caitenTawaran/ Ettei Satan
wahingoltzlS/LihajaMallmawlelteiis.

3 Tule Isä nlua turwaman/Poica taft
dol! walalseman/ P. Hengi totuttaman/

ainaracastaman.
4. iuoja laupias mua autttle/Wapah-

tajan muawartioitze/ Pyhä Hengi lohdut-
tajan/ ZainarmoSLahjat ainian.

5. HErrasiuna ja warjele/ A«n Cchwos
paällem walaise/Nekanna puolen, sulolsest/
Suorauha ijancackiseft' Amen.

il.
lag tackar tiggenom ein Gon/«.

ijlän sinua poicas cautta/ O Isilarmos eleesi«R>. Cum nma tahdoit «Utla/ Mennen P«!n taikest
i. Syligiydessywän nuckunut' Olin/mg mitäntän

nähnyt waickan elisin huckunul Hneis jottaolen tehnyt
z. Gentähden rueoilen/ Anarmofias minuU

andex/Caick Syndinja myös ritoM/ CuinamtUie-
wal caridex.
4 Wariel mpis minualännän/ Armo/las eaikefi

Hcldast/Synist hapichUs Plsiän lv,ha,niehlnikädeft.



f. Aut e« eläisin lahios pemn/ Etten Synneisä
nändyie/Wan caictityönjja elamckn/ Sull telwollifex
tändyis.

Mun Sielun jamyös Rumin wiel/ O Isä tasiscannan/CalteslUstasjabädästääl/Sinämulla»un
annat.
7-Cltei pifmieslainMailman/Minufiamilän

tais/Wan sinun «rmeslaupian/Aiati minull koittais.
z. Sinun Isi tsiwallinen/Viifiis oleon aina/ NtznPojan ia Pyhän Hengen/ Cuin meil ain Vrmons lai-

na/ Au?tn.

Mach auff min Hertz vnd singe.
W C. Nu lät oh Gudh war Herra/tt.
Erä Sielun ja mielell/IlcMl/ eetä tic,es/ ylisiä
Herrawaca/Cuin meiu caickhpn yt/acs

Ggz i. Ysn syngiys sun peitti/ Sacan werckonsi»
beitti/kesittäxens sua sun war/el warafi.

~ Helmoisas I>ä Taiwast/ warjelilminuawaiwafi/
tuin hätä olitarjon/tättil lninuasijpeis warjeon.
4. Sanoit lapseni rauhas/iepä pelkämät

lolls iälltl,s päiw<ln/Saat nähdä ylös täiwän.
s. Sunsan«olt,läytän/laarmosminulln<lyttä«/

Rauhasa olet mannut/WaltlUden nähdä saanut
. <. Uhrini minä annan/iahjani eteesrannan Rlilsu-
fttfaPsalmit/Oulltijtoxtp on walmit.

Sen sydämefiänsoisin/ötztt tiittcl sinua woisin/3l<kss muld mllla ano/ Cuin pyhtlkirja sano.
8. Armo ttlos wiel täytä/ Engelislygöm

«l länäpän tättis/Mua caikisM jamtis.



?. Anna Mek aiwotuxem wtnesiy/ Sun
cunniaxes caickipaharkäännä. >

»o. Sielun I«su hywä/rawileonsanae pyhä/Wirgee
mua Punas cautta/ja wtjmein oloon auta/ AmeN.

iv.

Garhäcfram iSinnen tsra/tt.
A) Äy nyt sielun caitel mielell/ H««r«l Tunnio

sydämel että tielel/ hänel tij-
»eisaman/ loea minun päitvän tain/ Ar-

mollisest warjelain/War«isi eaitifiminun fisti/Pirun
pahvisi pauloist päästi.

iGinllltijtssiweisat mahdan/Armen Isä laupias/
Piisiä am sinua lahdon/Cttäe aiwan armlasi/ Päiwän
cuorman huojensit/ Synnifi montst efielil/ Wihollizell
torjut <«uwas/ Annoit minun ollarauhas.

;. Sinun ihmeitäs ei taita,kitäarmois luetti/ Eitä
hywäleeois laitan/ wtjsaimatean tssit tää!/ Meloit o>
»at usiamae/ Cuinihmiset lulewat/Armos m nun nijn
lääl wie»v/ Ettänwarat wälttä liennen.

4. Pälwäon culten/ Pöiojoutuiäll pian/
Auringo on paistenssulken/Pimeys tule sian/ Ack siis
Isä laupiain/ Armo/paiste! walais am/ Sydändsni
tylmä wirwol, Synnin syngiydessil tirwot.
f. Armoss andex anna aina/Minun syndin cauhiat/

Jolta sielunrastasi paina/ Cuiden myrtyl haitl«l/ Sa<
»an tahto cabolla/Ia Hel»ettijn »ajotta/ wansä t«i<
dat minua autta Sinun poicas ansion lautta.

6. Waicka Synnit sätit minun Sinun julman wihß
ali/ Cuneng Poitaslcpyl sinun/RWn pijnall Mferch
Syndin suurex tunnustan/ »an sun armos awaran/
wleläsuremmari timneu/ Cuinwun cailtihndinlieG



7. Sinä sielunkirckaus parhain/ Minun ainoautta»
jan/Haldushiljan ja wachain/ Iftn annan ain-
i«n/ Walifi minun sydändän/Plitzyösen syngiän/Caitessurun sumus aina/iohdulus minnl laupiast laina /

8.Päsiä minua Pirun pauloifi/ Kirwot kimbust tiu-
fajan/ Cum mua pyytä aina wauloins/ Hajot juonet
cawalan/ Älä minust luowu wiel/ Minun Sielun tirc-
tausMl/ Coscas ftdämesän asut/ Taidan wälttä hai»
jyn hasul.
» Cosco silmsntynni waipu/ Unehen myäsraute-

wat/Sielun anna silloin eaipu/ Sinun puolestaueo-
mat/Ppsy ain siMmestn/ Unesatin miclesän! Omas
olen ehta nucun/ Eng sitt peltä että hucun. "
»o. Suo mun tsnä yönä maata iewos /unes matin»

Onnetlomus emck pois sasta/Armos olcon wal»romas
Hengenrumin ia sielun/Cunnian ja c<ick calun/japstl.
langon jataick Memas/ HErra sinun vscon huomas.
". Peljlllyxee pimiän waltan/lacaickwaarat poisis

pois/Ettei Saeansais muaallons/ Eikäwrmatnljn-
cuin sois/ Tulenweden hädäfiä/ (uogost äkillisestä/ ,
Warjel etten synnis huctuis/ cngä ladoluxennuckms.

ArmosKs O Isä laina/ Mitä lapses anele/ lEsu
lurwax tule aina/ Minua myös auttele/ lohduttaja
laupias/ P. Hengi armias/ Minun Rucouxen «uul-
con. Amen/ jaft lapahlUton.

v.
Selm hafwer sigfran w<sndt/ lc.

nytonlastenue/ meildä lulu-
siau Waltiuden ulos sul»



». O Isä sinull kytoxen/ Annan poicas cautt Chrl<
iluxen/äZltäs mun olee suojellut/ ja waroist eaikifl »««>-

jeltul.
F. Sinä mun olet sastanye/ Cuolenafijamysspäfiä-

Nyt/Perteleinpahoist peeonst/tustifi/fiwuifi/ tiuftnxifi.
4» Sinun Isii Taiwallinen/ Kljeosolcon ijancaicti-

nen/ Mitäs tiedät minunrictonen/ An anKef ole ar-
mollinen. .

;. Ei lsyt yheclnioeo maan pclll/ Cuin synnist ombi
tbapa tälli/ Syndini minä tunnustan/ Sun armojae
myös julistan.

s, Gyndini minä lUnustan/Tiedäe mun nijlä caluwa
Cuul «rmolisest Huocauxen/An andex caicki ricoxen.

7. Pysy tytsnän lsnä yin/ 3ngelisminu»kattekön/
Ctten joubuifiyhtengän/Syndijn/wahlngon/HHiän.

8. An minunrauhas lewälä'/Ia sijtte ilolt heräeä nyn
kijeän sinua iloM IsäJumal ijancaictMAmen.

vi.
Nun rnhen alle wälder/

W. C- O Imnal kenen edes walttan/?e.
cum maaMens canda/ vlytt lepsnitzens

Vanda/laraute nuckuman: Mutt sins sielun ala/
ftn iuoias hala Cuin rupenrautcman.

2 Pois on Aunngo eulkm/Ia xaistene meiidä sulken/
Vo joutu jckl sian: Eatzon Auttngö loilka/L,uin kirctast
fieluil loista/Icsus »apahtMN.

;. PäwH loppu ia lawialt/ Ibanasi tiMat T«!wan/
Aahdee eaullisiaVat.- Nm mms cost täida iähden/Tai<
wanttrckaudesnähdeil PäiMainl/ppumal.
4' Rlsullnyt watten jakttMn/Menen nijnalastsiiN'

zyn: Nizn lHden mM Alasi wan tiedän



Mstwan/ AulMn watttt fa Taiwan
ttttawan.
f. Ett pälwän töistä nyt pästän/ Sijs llsiftns owat

tästä/ Pään t<t<l/ jalkanmyös: Nijn sonnin erjudest
autta/ Minun I«sus Pqnans cautta/ Ia wijmein
taitest lysfi.

> Menen wuottll/ ell «väsyn/ On tumini ioca lasin/
' Ia sitä muistelen - sGlt wihdoin hauta luooan/ I«
' wuodeminullsuodan/Maanpowes macaxcn.

7. Silmän nyt tijnni painan/ O lEsu armos laina/
turwas olisin/ O HCrra oca huomas/ S«lun

ia Rumin suojas/ Ett rauhas lepäisin.
8. iewitnye Ms pillien/ Nijn minä tulen sitten/

> O lEsu auttajan: Cum Satan pyytä pnuian/ Myn
' anna «Mngelit laula, I« olla warlian.

5». Can< lasten ja myösperhen/ iepänrauhas/ Sill
nzurhm tyll HErra pnämeist/Pyhckn Engeleins caut-
l«/ Iawijmein läldä autts/ TaiwaniloonwiM/Am.

Vll.
lest, meine freude,«.

sielun Hala/Sydlln perän pala/lejufi o-
l»oean/ Eurust ratti hiwun/ tcksin tipiän ti< „hendä cnipaijan/ lesuinen mun

s.»/ En tahbo mailmas mitan/ Suhtts minän pila.
2. Olen sijpeis turwas/Wapa caikest surmast/waicfaahdista/wihosinen häijy/ Pertti kiucuswi-jy/

pelasta/ HmbHMl/siis pelkclwiel/ walcksynd'iahel-
wttpauha/ lesus llssracha.

;. Wanhandratit, fisa,Cauhia cucllc»!, nta/Ciwoi
«uhista. Woicka mailma halteie< Embä cuieenq pel-
täis/ Issus wahwifia.' Ilyllä woi/ f/ cuin ltzi/ Cllollon
<uopastautta/Ich«spqn<mscautta. 4.



Ei sijhen halu/IssuSla.
warau. Cauwas cunnia culje, Itzens minuld sulie/Ie»
suscunnian. Hi woi wiel/ caick Pols jxi-
nesi minua suisia/ lesusi tahdon muista.

s. Mailman turha lapa/ Smust olla wapa/ Tahdon
todella/ Ett scl minua peea/Eit saa lyndin wttck/ Pahoil
suonilla. Eoreus/ ja prameus, heeumac ja muut synnit/
lätckt eaicki tyynni.

s. Häjyt murhen henget/Knruisan pois niengät/le-sustUtwaxi/Tule euin tyll suitta/Murhcn miiml muut,
ea/ eaickm pachaxi. Tiedän tyll/ <tl I«zsus mull/ Su«
rullUscallaita/Caictihyw<zx laitta/Hmen.

VIII.
Tu ring Herre bedi iagafligh.

W. C- Aueuasft tuinpelkä Herra/le.
Herra anon sinuld/ älä ntztäkiellä

tz) minuld/TolscnnO armos minul sois/
toinen minust estä pois.

2. Hlä an wieteldä walyel/«lk epäjumalit
palwel/ Köyvyt älä minul anna/ Eltrickaut
tygön canna.
3 Wan märät osa rawinnost/ Guo M

lmnullen armost/Ett emändän edes saisin
Ha lapsen rawit taidaisin.

4. Jos ylönriclax tulisin/ witämaxsinust
luopuisin/ Engä pnlms Herran pelwos/Ett
on tyll arcus jli salwos.

5. Eli josköohys tule päal/ Eik ole tarpex
elatust täal/ Cuca ties ettan warasian/Ia
teen synoi nimecs wastan. 6.j



6. Herrön siunausNcrax
jotnötä jawate/ Jos olen wirla wirasan/ ja
tarcla talonmenoisan.

7. Siuna Herra caickaiwoituxen/ Merell
ja maa! caicki toimltuxen/ Wamion lapsen
eatcktawaran/haldun Herranananlaupiä

8 Wijmemtöstsurklast clämäst O Herra
nieimtygös paast/ minun iawalmon/ lap-
suca«sen Corja sitt Herra Taiwosen/Am.

IX'

Fran Gudh wil lag ei, stiljas/ se.
Umalast en erll laita/ «Gng luopu coscan tää!:
Hän wie minua oitial la dal/ Aln tahto!!,!? pe<

m wiel/Armostans suojele/ Minun hilein ja
myds warhain/Wirlan työt sinuaparhain/Ia waa,
rolziwarjele.

2. Costei Ihmisien apu/weiautta,useasta/ Oilloin
en Herra sapuil Nyl cuinhänd racasta/ Pelasta caikest
pahafi/ tttstis ia waiwois totta/ Armssians awut, iuol-
ta/ sen uscon juurwahwast.

z. Siis tahdon «in uscalda/Herran pM waiwoisa»,,
Hän autla murhen alda/ Iaon mun curwan - Oie.un/
Rumin ja Hengen/ hänen halouns annan ainahsnminul armons laina/ Hik jmwahingoi? kengän.

4. Ain tulthendä tijttä/ suulia jasyöamel/Ia ustoll
meilaLi lijtta/ heneen caitel wäel: se h«k on
wIW/Cuin me Jumalat muistan,/Pois jynnist mei»
läm Man,/ SHHm autlEsu Ehrist.

As s.Cost



maumn luies!)Ucsu/Coreus ia cauneue conL
Gtlloin ne cuin owat nuckun/Hsrrasa/ Haudeisane/heräwae iloisesi/ Ia sawalriemu peri/ Tai»as/ eitä sije
eri/Herrajl yaneaictisest.
6 1101 l Abramil, pat moil/ Sielucoh< eorjalan/k«u>'

nistett Herran armoil/Rumis tircastetan/Ia ynnäi-
loonwieocln. Vi Saean enä waiwa/Tikmurhesydänd
caiwa/Senlesu tiedän/ Amen.

X.
Hemlig stod iag en Morgon/ se.

Humulla nousin warhain/Salaiset palkasa/ Cusi»2Hcu!de!in pach«ln/Cu!Ng suree waiwasa/Rueoil
lhminen/Cuolemat/luinhänen oli/Sae-

lanut murhcsten.
«. Kyrufii cohta lUle/Sanoi HM Cuolema:Ambun

Nuolen/älä lule/Ettänsua armahdan/ttls ne eohta»
wal/NUsret/wanhat/moud tuhat, minua caict seurawae
;. Hämmästvi cowiu sangen/eohta se nuori fijn/Htt

olipaulan langen/ Ia tuonel sanoi nijn.- Mond »anha
löydät täällä W«n wintl mondswuolla/ Kyll »öisin
eläwiel.
4. Cuolemsiallen sanoi/Hlt aulailyl milän/ Nijn

nuori tapan cmn wanhoi/ kecätan/
hät lapselta»/ mun wihan wälllä taida/Caicthaman
;. Nuoret wannsman oppi Ia pahast elämän/ Eik

«vanhat tee euin sopi/ Sije jouheniännitän/Ia miekan
lttoiean/Rutoll muul moncl waiwa!/ Syndisi eadola.

<l. SynneiMMNtl mun tehotta, wihan/nisn
mlnämoiielwaiwal/Teitäj^llcihdissan.Ei culueam-
muft/waick rangaifiuxct teit waiwa. Elttteteparan-



7'. Taudin euflat jakiwut/ leits mys/wallvawat?
Kädet jalat ja siwut/ moneid pois tuiwawat. Moni
myiS lawaloin/Cuin ennen paljon hyppel/On nyt js
jalwotoin.

8. Colliti aita jastl«/Suretla surtiafi/ Cost ett le p,i-
rannust ol«/ Murhaa
wald, Oynden tähden leit »«iwo/ merellä setä maall.

9. N<lilranzciistuxi täällä/«i lottelyxitän/ Myn mi-
nä myösheil<lw«ela, Hlrmuisemmast häwitän/ Our.
man suuren pienen/Ei yritän wälttälaida/Euin ma<
ilmas liene.

>o. Coreuejaudettawal/Watten par«t ylpiäm/jo
perät wallonstwal/Miesten seas jawaimoin. E> syn»
dm sillcn pideea'/ Huerltt eitä muita wieoi/Eitncjt cch-
lyihäwelä

/>. Nyt onsun aicas täfis/«iautrucoileman/Wäjyn
nij.', eltes päsis/ KäWn «uhungan. Minä Mlan joca
maall. Waickz cuingacauwas «arcat/ Olet ainwal.
danall.
/i. Oppieam sijs caick cohta/Parannustleiemän/Ett

«osta H«rr« tahto/ meitä läld lähtemän/ Walmisna
olisim/Ia wijmein taiwan Iloon/Usconcauttluljsim/
3mcn. Xl.

Pa tig O t^rc/ie.
päLes HErra MinZ lujast

Usco minul luja lama/ Aue
sydamest huomn.

2, Waeldarnan tahtos perän/ O M ar-
mos lain/ Isin maal johdat erän/ Cusas
ltzasutam.W

3Ede<



EdesänsanaSwaca/YrpaistawalMy
on/walwonminäe!i macan/ Engelts muasuojelcon.
4Warjeleoeojätalo/Tahdosjä!kenl/2/

iln caikis toimitus jalo/Märns oitla lisä.
5. ArmoS meil Herra iama/Ett pelgosas

pysyisin,/ Ia meidän maallani aina/ Sa-nas perän kysyisin,.
6. Cajwatruohotan jywöt/Pelloista ntz-tetta/ Ia suo cmck lahjas hywät/ TahtosMen käytettä.
7.CalckcuinmaapaUänscanda/RUohot

jacuckaifcl/ Ngst Herra nieillen anoa/ He-delmät moninaiset.
B.Cuinkylmätalwicato/Culke keossaan/

jongmiös on suwen sato/cackist caswoist tjan
y. Talwi mertitze waiwa/ Cuin on Ml

Ihmisil, Man suwi ilo taiwan/Cuin suo»
dan uscollisil.

,a. Vmmtirläkam sijs tästä/ Ett Jumal
weit racasta/ Ia arnwllisest päästä/ wai>
waft ja tustasta.

11 Ijancaickisest olla/ tytön wapahtajan/
zayäisenilon tulla/ suocon Isä taiwon/A.

XII.
Turwaainalesuxcil iu«fasi.

an päsl/Waick maiimas wiha Ml.
2 .Kärsimän myss tocutla Itzes mailman «>

w!tta/Kylläcaltefit«sccha,H«raplgnpc!asca. ;.



;. H«rr<, sinull Armons suo/Dmelisest
Waicta «aictimailma/ Efiäis monel eawalla.

4. Ziolnähty yhtätän lumalald hyljättäwän/ «uit»
en häneneurwanue/Händ ainauxenshmanut.

5. Mx siis suree sieluisen/ Olet nijn murhellinen/ Co»
sta sinull nijn hywä ylhäl ombiystäwä.

6. Caick mailman waiwasus/ Wiha/ wamo puuttU»
mus/Pysy wähän aita tääl/ H«rratete lopun pääl.

7. Ettss luule uätewän/ Nljtä H«rran wätewän/
longa tirctambcatzanbo/Cuin ihana Auringo.

z. Waicta »ähä wai»awan Saldi pahan mailman:
Cuitenginsua raeasta H«rrahyw<i hartasta.

?. Nijncuin Isä laupias/ iapsillensonarmias/ Nijn
myös HErra finullen/ 2in< tetesieluisen.

»o. Ia eht näky wihaisix/ Syndeins lähden hirwui-
ftx/ Cuiteng sydän suloinen aiwan un armollinen.

». Christus tärsei eatteraniXifiin päällä cuoleman/
Ia nijn on sun lunastan, Waiwoist caitist wapahcan.
«. Jumal hän jaihminen/ Sangen on ihmellinen/lo-

ca finu raeafia/CMefi pahasi pelasta.
»z. Ach siis racas sielun tääl/ Ole hywäs turwas wiel/

Hlä sure surtiafi/ Waict »ihaean wiectahast.
14. Waicta mallma toeonans/ Sinul oliswihoisans/,

Ia sois sinun Huctuwan/M peltä cummingan.
,f. Coscastur»atluma!an/Pidä hänen tästynsain/

Hänsua totta suojele/Warafi caikest »arjele.
,6. Waicta wypy toisinans HErra hsnen apm>« '

17. Achfijs lurwaH«rranpäall Minun sielun waie-
tas M/ HyW olet tUllawild/ Unhotettu ystäwili».

iz.Ei



/8 <kl scntHben lumslole sinua unhotta»/ MiesKesiili ttkewäl/ Hänen illmsnsnatewät.
/?. Issundodais racfaaft/ Äui iostuspöitansa/ Ei

cuitengan Jumala Sinua costan unhoda.
' XIII»

W k. Sydämen»almisolton/ >e.
wtzwyt cauwan ulcon Sinä

Herran siunatlu/Armosauxen-tu-
tulcon/Auta minua waiwottu

Ah mun Herran lesuxen Tule minun tur-
waxen/Sydandänimurheswlrwot/Nuo-
rist cowist minua tirwot.

2. takl Herran wihan suuren Onnetomal
ojdtta/ Sydändänimurur pure/ Sielun
smkiast Hawoittä/Satankiusa lrielä fit/O-
ma tunoo mnös synnit soima/cowln pallen
canda/ Elkä tahdo lepo onda.

3. loS nyt tahdon waiwast tästä/ Cuin
mua murhelmurenda/ loUaculla tawall
pästä/ Ianmn cuornmn huojenda/En liyd
apu yttäwaldätan; laiet
cuin maiimas on tarjon, atild cato nynluin
warjo.

4. Ntzncutn sawutuulesbaw/Cunniaja
loreus/akiid kastst pozeswajATawara ja
rickaus/ JosMl olen iloinen/ Mncuin te»
don cunckamen «iemu rauke/pian puultu/
atlld itcup/murhex muttu.

5. Sma täälmmulköyhOllOletainoa
auc-



tat ja lovdutat/Vastoin Lamuhcaust/nijn
nwöecaickia kiusaust: Sinun anfios awun
tuotta/ Stzden itzes sielun luotta.

6. losilSloudulesuralas/Tule minun
sydämeen Ettc, minun muryen lackais/ An
lohdumxes miejehen; Sinä tiedätparhain
sen/Mlta minä tarwchen/ TpkönösmuU le-
po laina/Anna syndin aina!

7. IMinen curituxes, Ia caick wastoin
taymmen/Suo tuU uston wahwistuxer/au-
tuas loppu on wijwein. tiedän
sen/EttruumincanSSieluisenWijmeintai-
wan iloon tule/lelus murhen ulos sillke.

XIV.

Herra Cbrist/ Synnit wM/Sv-QHdöndancowm faiwa/ Enlöndä taal/pääl/ Phtsn cuin autta
taidais.
;. Joe etzin wiel/ siel taicka taal/ Ainmanärtjn saacta; En sittttänlöyd nhtakänArmon ja turwan paicka.
;- Tpgöv Jumal/ mielell surkiall/ Armoterjäman lähden/ Wihas undot/armos o-sot/Sunpoieae ansion tavdenl
4 Zosnyn liene eltsynpwieneMun

ssalfiuxes ala/ Ntjn <urie tääl/jasasta si?U/AutettSynnlstpois palan. 5



- u,co lu,cklaina/War,ele sijlt/ ettei Synnit
Mua eadotUM paina.
6. Tee se mmul/ cum kelpa sinul/iohdut

loltß!sticannan;Wanwtlmelseld/tlancalc-
kiseid/ M mua ylenanna.

7. Cuin lindumen/ colk Mainen/Jylise ja
nu:ös pauha/ luur picaiseld/ ra«oin Mli/
Itzenstältept rauhan. .

8 Ntzn on minun turwan sinun HErra
lEsuS hawaswijss/ Coft data tääl/ Mr
packo paäl/ Coht turwan löydän nW.

9 Waicta waipus Sielu, Ruumls/Cui«
tcng senwiW tiedän:
calctisest/110 tykönas löydän.

«o. Calckein autuuS/Colminaisuus, M/
Poica/ nengiPM, Cuul an
anomurem/ Sitänöyrast pyydän/ A.

L O P P U.


