
! Muutamat Mmaliset
LouluUaM

Luin owat:
Puhemies tuii taiwast, lc.

2. KnZeli lähctetsn, :c.
'Z. Ajap. lapsi laulamana.
'4. Isän sana sai Lihan niin, «.

5. Catzo cuulu cama!a,:c.
6. Pilti p!'hä syndpuyt / :c.
7. Imnalistcn joMo ral?, ic. ',

.8. HERran ilmcsiyxestä, :c.sp Chrtge HERra Oirii/:c.
> 10. Caicki canfat. iltuas ilMat, it.l 11 Lapset cM la«l«at, lc.
> 12. liyiicM ja riemuiteam /le.

14, Chr<ste'kil«s tahti, :c.
is. Terwc cMainen sä cunnian tyitto,
16. Cuin Bman tnHiakMelemps, ic.
17. Se waiwa suur, :c.
is. LH laula olcn alcW,,ic.
19. Rylmän talwentamomilan^ic.
20. on nyt ilöi,.en, :c.'
21. Turha on mailman Mno,
22. Ihme! cuinZs iloit wM, ic^
23. 2llus ajan ibnnan, :c^



r

tuli taiwahast, Tyzöu
MH HERrald ilmAtet ihanastl

CanZa sanan suloisen.
;. Terwttett ft taiwahast/ Neitzy rastas °I»

«a Pyyan Hengen warjottamast, Jumalan H
tix lulewa. ,

-

;. Sijs meidän Seuracundam / 1101 l kW
HErral weifttcam, Neitzen Pyhai Poicaa cm, ,
nioittacam/ Wahjn waus macawata, Sanaifel '
caick ha!litzewata.

W. c.. >
2. tan,Sie«Mlumalaldlylwttän,TW
tähden Taiwan owi awctan. .

'

2. Lnondo pojes puttttune, Aili pysy MW !
nä Poica Pyhä sikine, Tain «. ,

> Lauma laiMmcl caitan, g)öl Walkini wali >
stetan> sunnia corkeul weffat,u,, Tain:c.

4. 110 suuri saarnata») Rauha luja lum .
tan, Uscowaisil annetan, Tain «. s

f. Uusi tahti ilmestyi, Cuollon cauhins M '

mastyi, Mailman autuus syndyny, Tain lc. .
6. Rackain Poica pctetän> Woittamatoin mi

watan, Surman all syytiin syöstan, Tain «.

7..Elämä ristinnaulitan/ Helwetti hyvitetä»
Fangeild orjus otctan/ Tain ie.

8. Adam autnar päastetan/ Cuollo fywyt« ,-,
syKstan, Karme» pää ricki poljetan Tain:c. Hy. Nais nain Christus pidctän, Surman o! ss
«nnetan, EnnuMet taptttan, Tgin >l. «,W.l'



lapsi laulamaan, 110 wirsi wcisa<
)» maan, halu perän Isänmaan, Taiwaifa'.

2. Immanuel, Euin on sanon Ga-
briel, losi ojasi ties Daniel, Todista.

;. Me ikanast. iloittani, Riemu wirsij lveifat,
cam, Kijttäiu HErran cunnioitcam, Mailmasa.

<?rsän Sanani Lihan nijN/ Neitzestä I--4« H sän:,: Mariasi.
2. Wnodcst tali autu.il ajal, Elo onncttin,

mailmal, Että Piltti synnyi tääl, Neitzestä I-san:,: Mariasi. ,
;. Oh» sutuast Nitiä / Cuinga cohbun eun«

ma, Snudcjä poistamaan synnyt/ Neitzestä I.
sän:,: Mariast.

4. Tahti mringon tuotti, Aurmg antuden
saatti, Michudcn täyden otti, Neitzestä IA:,:
Mariast.

5. Cansans selit sitcisians, Lähde laHtcin oja-
sians, Syndyi omast Canfasians, Neitzestä I-san:,: Mariast.

6. Cunnia corlia Isälle, MlisiyS «m Pojalle.
Kiitos hengell Pyhälle, Neitzestä Isän:,: Mar.

> cuulni camala, Ihniellinen ihme,
ilmei, Ilon cantza ilmei, Synnyt Neitzy Äiti,
Pojan, miehet paitzi, Itz junr Jumalan; Llioja
luondoo wastan, Veitzrst nuoresi syndyN/ Ihnw<cp ilttiandun PYica Jumalan.

):(2 2. Ca«



2. Cadotuxen eatolvan, Jumal näki mailiM,
Armoli aunoi ainoan, Poicans syndyi mailinan:,:Orjar alla cuorman, alla surkian surman,
Meit »vapahtaman. Luoja lnondo wastan Mie-
hex itzeus anuo,i, Cowan cuorm»n cannoi, Ri-
stin Cuoleman.

;, Ei enä tasa tainut, Jumal itzens salat,
Eila ihminen woinut Cottiamall cans halat:,:
Cuin taal, Taiwas palat, Engelein eloon alat,
louckoon Jumalan. Luoja luondo wastan, Mli. j
dän luondom otti Weljcxcus meitwoil, Lapjif
Jumalan.

/7 piltti pyhä syndyllVt, Engclittcn ha!di«,
"» Mailmm: meil ilmandunut, HErrain
HErra suur Waldia, HEnain. HErra suin
Waldia.

2. Soimen pandinpahnainpaäl, Aasin aulia»
waiaaN'/.HErraxi han tuttijn täal, Corliax C»
ningax Taiwan / :/:

;. Hand Herodes hämmästyi/ Pclwost pyyss
surmat, -Lasten päälle julmistui, Ne wiattv!!!»! !
murhais:,: :

4. Se cuin snnnyi Mariasta, Tämän paiwU '
päälle, Wie meit itcun alhosta, Nijn Taimm >
iloon täölda:,: ,

s. Smull «lcu ia loppu, Kijtost »eisam wul><
roln, Leikiten «lust loppuun, Cans Candelein jo
Urguin:,: ,'

I» jumalisten joucks ratk riemuitta» i Alli 3
/» Neltzynä. VN Posan synnyttäN/ Bethle> L
PtMis. 2.,M.



?. Pauncuissen Engel ilon saarnap: Npt on
syndyn teille Chrisini HErra, Bethlchcmis.

?. Coht paimenet puhuit täsi ihnzesiä: Kaykäm
catzoinau nutta ihmistä, Btthlchemin.

4. Härkä, A«si wajasa seijöwat, Soimes sun««n HErran, he nätcwät, Bethlchcmis.
5. Paiwäneahdcxancmnymbarlnsleicatan: Ni,

»n 3Efus Pojal pyhäl-pannan, Bethlchcmis.
6. Colminaisi lahjoi wijsat w»wät, HErrain

HErral wiel nisän imewal, Bethlehemis.
7. Ruan juoman joita nautitai! täs. Siunat<

crn Chrislus Cilnnian Cuningas, Bethlehcmist.
W. e.

'v ilmcstyxcsta / Cukin iloit mahta,
3^eitz?n'nuoren cohdnsta. Tänne tulla

ltahdoi, Pilti itz ihmellincn, Poica sangen sulVincn
!Hänen miehudcsans, Cuin on myös arwamatoin
Cailild cans janomatoin/ luur lumaludesans.

2. Costa Poica Jumalan, Neitzesr puhlast ftn<
«l>i, Inondo hämmästyi cowan, jonga juoxumu>ttui«
sijssncaickiscst ftndynen/ Synnyt nuoriNeitzyinen:
Caickcin !«otuiu Luoja»/ Neitzcn pnhtat, nisäistt,
3-ncttt sen ijälscn, Päiwättömän wanhan.

3. Äiti Poicans tytär Mä/ Poica aitins Isa,
puluni synny, ihmifcx , namat on?at ihmcx, HErra
han ja oli orja CaMs, enincaickl corja / Paicat caick
M tapkta, Läsnä nijn on cuin cancan, Eipä hän-
HZ cuitc>!g.'.n, Woida Mettä.

4. Muingon walöifia, Syndyi pimiaspaicas,
la-wan, maan hallaa, Macais waian louckas,
Capaioihin käärittmi Cuin on Taiwan tetiä,



Psä! t aniksien issn, Läsnä wöikias itcusa, Cui»
jylise pilwifä, Pauhain tnlda iffc.

5. Paimenet carjaanscaitztt, IZllä laitumella,
Engel ilon ilmoitti/ Saarna!! silloisella: Christns
on ilmestynyt, Teillen on nyt jyndynyt, Wapah.,
taja wahwa, Engelein HErra Taiwas, Soimci
maea tääl pahnas, Waattcis köyhis aiwa.

6. Ehl Auring läpitzpaista, Elasi pysy terwen,
Tuin emttnq nijn perästä, Äiti pysy Neitzen, Autu«s
nnori Ncitzyinen, Cuinga puhdas cohtuincn, lu,
malan synnytti, Autuat Neitzen nMet, Cui»nuoresa ijäsä, Christuncn imetti.

7. Neitzy rastas cn!kcwa,Bcthleheminpaickaan,
Poica pyhä syndywa, Weron lastunaican, Tainm
suur sotawäki, Kijto<wirrentäälteii: Weisainil,
snssio!: HERral cunnia corkendes, Maasa rau<
ha ihimses, Hywa myös mielsuosi».

8' Christeomill käsitläs, Meitä tchda tahdoit,
Mcidan tahtem ehdoillas, Sy«dy tänne aiwoit!
Sna nlyräst rucoilcm, Anna anderrlcoxem, Tu>'
fils aina auta. Alä anna cadotts/ Eit waiwaisi
Vajotta, Meit helwetin hautaan.

W. c. ?)?6?-äs
»Vhriste HErra hylt)ä, Jumpan PoiVoPyhä, Autuun aitta Armon py<

hä pcha, liunaluden täysi afuinsia. Näin il«
mcstyit.,: Ia synnyit, miorest Neitzefta M«>
liast.

2. SijitäjHr sikiön, Ia synnyttMr Pojan,
NfW nimitetä», Taiivast tcrwetetän.: Pom
lumalaxi julistetan. Nam le,

z. Tänäpä» iänn, fynVyn, Napahtajax ilman-
dui!



W OmainstygötMl, Omildans eituttu, Mä
Vallan omildcms ot,tttil, Zcäin zc.

4. Soimes macais Capalois tiphis
Mias. Nati Härkä HENrax, Aas Jumala,
«Max, Ijraeleitnndcnhändfenwerrax. 3?äin:e.

5. Wmcha warjo halo, Pimiä tcpans walo,
ssofta Neitzy sijtti, Pojan <ann synnytti, Israel
sai HErrcin, cuin luwatlw, 3iäin tt.^

6. Hmtta Esaias: Jo tulos on Metzias: Ar»
uwns anda rieta, Walmistacat tietä, Tawoist
pahoist parandacat teitän, Nain ic.^

7. L«cka Lain jaxo, Tuin Cansain syndein ma<
rox, Paimen uhlix pannan, Alla snrman saadan,
Cansa pimeydest wapahdetan, Näin «.

! 8., Piltti pyhächäänans, Aina armoja taynans,
Auttaja ain hädäs: Maalla nijneuin mcres, Puo,
lestämme wasta, HErran edes, Näin ilmesipii.
Min ilmestyit, Ia synnyit nuoresi NcitzchHRar.:'ast>

s (^aicki?ansat ilmas iloitcat, Wapahta<
ja synnyi: Cm» on caut Engelin sa»

luu, Äitisi puhtast sijnuy,Heljällä äänellä, Hywäl»
lä miclellä. Iloittamme riemuittamme, Täns»
pän ij. ij. CHristus synnyi Mariasta, Neitzcst»
ij. ij. shristus synnpi Mariasta Neitzest. Iloitta
riemuitta, Ilmtcamme riemuittamme, Sen pu»f
lest. ij.ij Iloittamme riemuittamme, sen wuoiei.

, , Qapsetlaick lanlacat, Tanäp.w tantzacai



Kijtos wirt weisatcat, S-ll cuin n«slle syndyi,
longa Jumal mmo!, ja Nc-tzeN/ ij. ij. Cchtui-
nen Puhdas tänne rannoi.

2!. Mäilmaan Capaloin käärittin,
Sitt, soimen lassettin / Aasin waljlUlwajan, Ha!-
litzia Taiwan, Cadotti: ij. ij. Saalins nijn p»z.
Mies pintiän wallaN'
. ;. Wijsat coht culkewat: Lahjoi cans cando-
wat/ Syndynet etziwät, Tähden uuden leitzain,
Lasta löytty cumartaiil/ Ia eulda: ij: ij. pyh»
Sauhu Mirramit myös andain.

4. Weick)istt weisatcat, Pilttiset pauhaeat/
Pijcaiset laulacat: Kijtos pyhän Pojan, Tule»
mastans Mailman, Lackamat ij. ij. sijs olcon,
Culmia corkian Luojan.

Kloltcam ja riewuitcam: Christus on
-° lmandun/ 110 wirsi welsatcam, Nch
tzest »n hän syndyn.

2» Kasis on armon aieg/ Ma halan olem,
Jumalan pyhä Poica, Alas astui Puoleni.

;. Jumal tullu ihmisex, Wastan luonon juoru,
Se Engelcil on ihmex, Mailman uudistuxer.

Ezechielin fuljett owi, Jo nyt lZpitz kaydsn
SM walteus uloslewi, Josta autuus ftadan.

5. Sijs mtidau cocsuxcm/HErralweifttmaht»,
Andain ain yllstyxe»/ Cuin cutin mcist taita.

E!i cuin: Riemuit mc mahdam wahtvast.
,<? Jerusalem iloitzc, Tytär Zion rieinuftze,



Sill Chrisius Bethlchemis, Cynnvi Dowibils
ptthes, N«uha toiwotetan maas, Walkius yöl»
Ia walisius, HenaimHEßsa kuningas. Cuin
hän ilman ilmestyi. Marian Pphas Pojasa.
Riemuitcam täs scuraso, Sijnä piscus pildisä,
Wapahtajas wl^wasa.

2, Taiwan corkiul! hallitzewa, Se enin täällä
«ökywä, Nöyräin itcuin leppywä, Mutt moneld
taäll hylkynä. -Hand pyhät palwelewat, Tai-
ms caick cumartawat, Tääl hän orja» hahmo-
ft, Soimes mncgis pchnoisa, Marian ie.

?. Iloitzit caick Engelit, Jumalan pojan syn-
dnmas, mc riemuitcam semmengin, Tasa culcu
«lämas. Sill ihmisill autuus, Tapablu ,a lu<
nasius, Tain pyhän pojan puhiasi, Sydamäft
Ileitzcst Mariast, Marian «..

4.ltze ihmisen teki, cuin pahoin pois lanaei<
<it, 3tze wcrcns »vuodatti, Jolla synnit pois pesi.
Isäll clcon ylistys, Pojoll cortia cunnis, Pyhäll
Hc«gc!l liitos n yös, IMcaicklscst ain MN, Ma-
ri«n pyhäs Pojasa. Riemuitcam tas seurasa.
SiM piscus piidlsa, Wapahtajas wahwasa.

Wt. /?e//<?; ///c^//^

si.«. Me-t auttaman el)dt, sailes

tomisest, S'N synnfi Nech?st< Gvnnistci, ft Tai»
llantie, Cuin imit Parodisin w>e, C„'a ilo lie.

2. Papin pyhä caopu, CumngM, Cni'nu,



Timsoninjuur woima.'
e turman sia, Cuhung usoallam ijan, Wahtva

Hinijan. Salomonin Throni sama, Tustis suotuii
satama, lohyng turwamma.

-. Arttuun oikia polcu; Teimsitten tuwa.
Vyhyden ain alcu, Anua apua, Amdäris, Tai-
wan manna. Wesa juur Jessen canuon, Mcill
autuus anna. Tuli pcnsaas polttamat, Isin
täden all alat, Taiwan mies perät.

W.k. s^/^/?ose^^o^
, Cnckainen sä Cunniän eoitt».

Ms Icppymyst täyns.
Pyhät Prophctat Nnust ennustit,
Sua tott tunnustit,
Synneisten awur aina.
Ncitzy paitzi miehet sinun siitti,
Iteitzynä sinun tänne synnytti.
HERra lEsu Chr-stc, Almoi ann« Mtis Pistä.

2. Hadas olet ainoa auttaja.
TurwKttomam turwa,
Purjehtiwam satama.
Cuin surui suuris aina a«x ehdit.:
Kmas pohjan tahti,
Elyw?istcn ot»!wa.

Moseren cori cMa-ncn,
Culda tsyn pensas cP p-ilawainen,
2o,hm olet wenat. Armos meill annaHErra.

s»otuis suojq ja tijrwa.
Armn



Altar aiwa,
Vynnit- meill andex>«nna.
Vaiwaifien sä wapahtaja wahwa.!

l linna luja taiwan,
am hadäs laina:

O lEsu itcus laupias lohduttaja,
Meillcu olet oilian tien leitzaja,
Nijn wijmeisna Mwän, Anna meil ilo taiwN.

W, c. /tt»>/s O«n'Hs.

l<< Dinan tyhjä lalvelcmyi, SichemildK häpiäl häwäistin, Wajoi Wasthin yi-
>eys,, Nijn plhAd «mol yahtin, Marian tain»
!iyrpys<

2. Cuin Rach«i raeai haluinen, Siliän täl),
!«! Igcobi wastan: Nijn Maria, ujo Neitzyinen,
lchtin HErrald Taiwasta, Paitzi miehet saaman
lasta.
;. Cuinuscoi Engelin sanan, losi sil haaroaljtti sikiau, Ia synnytt Vapahtajan, Jumalaa»m ihmisen', Wahwax lurwar waiwasten.
4. Hän frwmnon liiton lähde, Josta armo»

in ammunnam, Armon caari jongei tähden,
!lailman tulen paisuma/ Meit helwettijn sa«
uckmnsn.
;. Hän on Dawidmlingo, Cuin Goljatin v>

itzwoitti. Nijn cuolluist ylös singoi-, Pir«n roällalt
»is soitti, Meitä toiwon paolle saatti.
6. Auringo seisoi Maniat losua sodan tt»i-

-m julki.- Nijn suuren sodan suuttumat, Pittan,
per,



periankain ,'ulfi, IVsus piinallmift pM.
7. Cmn muurit Icrichon csaduit? Se:tz<m«l«

Ia ymbäri käimsl: Pirun waldacund cotiiim',
Nijn HErran alas astumal. Taiwas jäll ylös,-
noiiftmal. -

8. Madjan maan asuwat, Clyn torwen äi»
ncll woitctan: Nijir pirun juonet kiuckuwat;
Sanan scarnall strjetän, lost HENral tijtyj
«imetän.

W. c. Ah HErra Christ/ Syn.
7 wmnH suur, enin lEsus iuur, Hän

<>»> karsei meidän tahtem/ Tulepiwiel,
hpweli meil, Wmck surtia suru nähtin.

2. Ittifarhas, Han macais maas/ Hicoill
werta totta, Waan pisarat ne weriset, Pyhkm
pois synnit olta.

?. Kiin otttan ia sidotan, Caipbaren 1u,»,?
Mn culfc, Mutt sttehtt taincaldaiset, Meit pi,
ruu fitcisi sulke.

SittvubKhel, Han duomittin, Hengellisild
Näin teketvät Papit nämät Syyttömän

wieäpviali. ' ,
f. Pilatus hän kysyi tähän, Tieto ia tod'stu>

sta, Ei löydä hän Syyt Mätän, SpYttölM
dnomitusa.

6. ludalaiset, pchanelkisct, Ei anna ennen
wpoden, Pilatus fitt täyty tu»mit, lEsuffKc!»jarm tähden.

.?. HM kateus wiel ulcy (Dll) Anda kB
fnhdisicna, Mutt secaise, eoft lvhwaise, SW
tvmD tuoletta.»

8. Mi»



8. Christus wijmein sallipi sen, Et Ristms
ulwos canda, Nänttäden sill, Meidän ristim
Hän huojennlften anda.
. 9, Callion pa!ckaan,Hän waicka, Wiedän lyll
cunletetta, Ei ole se muut, c»in cuoNen luus,
Sillä h«n wirwoictta.

lv. NijnRisMn,Han na!:llttin,KM ialw?sst
ja muusta, Caick jäsenet on lipuiset, Et liwust
meitä suijlais.

li. Sappi juoma, Mirlialmta/ Hän hyljH
todel juoda: Cosc tusca wiel, Meil tuk pM,
Hän helpon tahto tuoda.

12. Keffe! cahdcn Ryöwärin hän, Z)ltMe ri«
pustet«n, Andaden tiet/ et walimies, Sill' meille
ouMetan.

i;. Se häwäistyS ,a närkästys, Cwck <uin
hänelle tapccht, On cunnia suur/ meil ilo jullr/
Nijn hapiäst meitä wapaht.

14. Hänen pucuns, Naulat cruununs, Tcht or<
jantappuroisia, On caunistus, M<il »ulisius/
Pois ylpeyden poista.

«5. Wijs Christuren Haawa toden/ Meil cai»
kil iewo» anda, Scitzemän meil, ne sanat wicl/
Am lohdutnxcn cgnda.

!6. lEsus Nijn meild huole, Ijäift»
taiwan iloon! Mnandss Hcngens cantzs/
me annam elum

i- Hän Nnn pninettin, Snndim
meren sywntcen! Ast helwtttijn, Nijn sulsettin,
jhelwctt, k>«jvä'n eteen. -

is. Coft tiedän sen nijn lvaim se, Sil me-
nom



nom unholta mahdam, Mii'kipu mullmahtapi
tuli, Sen häncs kätke taidan.

»3. lEsus nlös,. Hän nousi myös, Nijnmmä
ylösnousen, Mun haudasta», ja taiwascn, Nijn
tull'» sitten jouten.

Ah racas lEiu, Jumal ja Mies, Kijtei
tain waiwas edest, Ei ikänans, Nyi luowuckan
Sinnst/ Sä päästit hadäst.

W. t. /»^o/»^//."
sH (iah laulaa olen aicon / Mmisen jurkiast
K menost: Hetki herat ylös on, Poissyn»
ninsywast,unesi, Poickemanpoispahudest, Coht
waariottain autudcst, Nouse nouft jo spnnift,
Ain wLwo/ ole walmis.

2. Cusa ollen neowat, C«m elit ennen meitä/
Hautaan läyne catzoman, Jostahdot nahda näitä,
Tuhwax tsmur tulit taas, Rnax maloin mätanit
maas: Nouse nouse«.

; Sonnis mailmaan synnymme: Kitvun cans
suure! surliul, Waiwal fit ain elämme, Työn
teoll, monel murhcl, Cuolcman olem orjat, Se
liwul catkeroll corjgp. Nouse:c

4» Ei ole wartta elämäl, Ennatta Mft l?p<
puun, Kijw eoht oncuolemal, Tulles onhänellhoppu. Cuolem ceuhia caick tättäp, Eiarmchd,
eit cawahd' ketä», Nouse:c.

5. Oiostietätäöl saisit, Auiuitten ilon Tai«was, Paljon pahutt carttaisit, Am ahul caikell
«nwas, HEna alat halaisit, Z)öt Mwät pal<
tvelipppdaisit. Nouse >c. e. O



6. O cuing autuat llwnt, ssuin Ehristusi tuta
/aine, Easwoist caswoon catzowat, Colm yryt y-

aica, Huutawat heijasi HErral: Pyhä, Pyhä
Dhä Jumal. Nouse n.
i ?. O cuing surkia suw olle; Chrisimcsi <ro»

Pyyäin parwecn eit tulla, Waau waiwat
»oittam suotta, Pimiäs helwetin haudas, Itlein
lituin pijnas cowas. Nouse zc.

8. KilottuiN klwuist tiplNang, Jos täällä tuta
saisit: Mjnat surkiat surmat caick Tääl kärsiä sinus

'soisit: Ettäs w6lttä »voisit cauwas, Cadotttluin
siivut cauhiat. le.

D. Kiwut caick siel catkemat, Ei löyta lewon
Pa: Pirutipijnas wasymöt, Wamawat ihmist ijat,
Kiwus pijnas parcuwat, Woi! woi! woi! ai»
!h!,utawat. Nousee.

ia. Caritaa cadotnst tainet / Wiel eläis olles
täällii, Jos suos parat coht pyynet, Uscoin Chri«
stuxen päälle, Pelwos pyhäs pyri ain, Nijns saat
,ilon auman. Nouse«.

W» e. 7» venM te^o^e.
l n AylmZn talwen taucomaan /Päiwan pen»
«x seos soima / Wilun wal>un waipuman,
lllutapAuringon woima. Kewä lätelejan tuoman,
hcngetöin hangitze wircoman / ssowan eallon uida,
Meri niaa <a mandere. Org o) lcdot cans cangaM,
Toiwowat suwen walda.

2. Pilwet pacon pvrNwät, Seiastys Talwantäyttä. Ilmat angarat ase:tl'wat, AurinZo lam<
tW..ns nanttä/ Toucoo toiwotM KOtpine»,

Lind»



Llndu pieni Paastyincn, SlUven sanon:»!! faaM
Käet cuckuwst cunsistos, Linnut laulawat haawi-
stos, Wifcrtäin ftwcn wirttä.

;. Lehdet Pmhin myös puhkcwat, Wesoiwat
suuret ett pienet. Mctzät Wainiot wihoittawat,
Caswawat nijtilt et niemet, Cuckäifct ihanast
cucoistuwat, Maast maan yrtit nloskäywät,
juhtain malial päänäns. Cuollet elamaan ihastu-,
wat, Linnut luodut caick iloitzewat. Ilma o»
iloa täynZns.

4. HErran ihmeit ajatelcam/Mcocam händ hz.nentöistäns Hänen murhettans muistaeam, Jo»,
ga hän pitäpi meistä. Luodut sinua mns siliämän /

Linnut calat cans caswaman, Eläimet la-hot meil
lama. Luotuin cani)a eaick iloitcam, HErran hy»
tvytta lMakäm, longa mell osottap aina.

O il "" nvt, iloinen, Iloita me mal)/
<l dam, Kesäcaums-ilianaineN/Niemui»,

to siis saada». Cuin wilu walju on wo<:tan,
Aun'ng ylösautta / Taicka talwi pois
Suw? saatta.

2. Mainiot wiherjastwihoittawat, Mctzötnii»
iut niemet, ssnckaiset cains caswsnM, P-:ifa
lehdet liene. Namat talwi tappan on, caicki laa-
tan «uloon, Wircoman suwi ftattan on, Ilo»ihanan ani^au.

?. Linnut iioistlaulawat, Snww
tä, Et hengtttömät hcr, , Eloon itzens sijnäin.-
Meri,, n-ai, ca ck candcirat, Eaftvon/ caunit
lllbiat, Hchelmäl! armon Eläimet, !in<"
nm, laihot.

4. Na<>



4, Naista HEnan t«öt, Meist murhetti
»miista, ?arpct aina edes tu», Maast mcrcst ja
puista. Ihmiset sis il»itc«m, Oho aica iloist,
Wcickoisemme weisatcam, HEncll kilwan tijtost.

s, Eloo endistojetcam, Uute»elamsunoscam.
HErral hedclmit candacom, Luotuin canha east
wain. HEnan mieid myöden olcam, Cuin meil
tarpct tuopi, Händä caitin cxunioitcam, Hänmeil hywä suopi.

Ihmisen elämän wiheljäisydesi/
turhudest ja lopusta.

o s on umiiman meno, Tmhax tphjäx

tlos ole: Mailman cunniacoht calo, Cuin sau.'
wu pois hajo, Cuin näit raeasta t«hto, On hui»
lu» husan ain.
>2. Ongo soiennn silmäs, Etles woi näit näh<

dä? Woida omii silmillas, Suot suas ftkial tch<
dii: Taickkimfuiscs tphmydes, Olet paatunu pe<

3!äit äckamsn miilesäs, Ettes ylöshers.
?. Hies otzss» lyötä teet, Alct siim' tänn' juoret;

Kcneng hywäx tulle nec, Cuins calu cocon spöret?
Itz etz nijta nautit saa; Nai wicls tööldä myötäs?
Zoifin totta tapahtu, Sens jaat, Cuin etz luullu.

4. Sielun pcriwat/ Piinan pilkan wie»
M, Ruumis mullas macawa; Madot sen siellä
spöwät. Ristan / raha» raatelcwat, Enin ei nijtä
uor.nn/ Nijden kcsijn culkcwat/ Joille» etz uiis
«onnu.

s. WMolles jalapsilles, calus nautit jätit, cm-
hin



Hin eallell wäclläs, Sielun awun panit. Wainw
miehen toisen nai, lotas tuta Su»
pian pois unhotta, lotas racajiit ain.
'6. Lapses louckaan lpfätän, Muisteta» heit

aiwvin, TawlUl jälkcn eletau, Eui» mpötätäy
waiwoin: Vstawisä iloitun, Ett se cuutlan ca»<was: Sa perät uHotctan. Näm on tapa mailmas.>

ilmeiscst, Mailma» c<uchiat muuttct,
Cuole» otta, kätke warjon, Mixis sitte tnlet?
Cuole»' petta cohta; Lphy ikä ihmisel, Ei M
monda wuotta, siftld cgto, päildä hojo, Liho
lahoip totta/ Eip vhtän ihmistä syylöind syn>
nist ole: Täst täyty Tulisen tupan tulla.
Siel pijnatta, ja waiwata, Itcus At olla.

». Tuoni tottlosotta, mailman muotzon catowan,
Lopull tijrust cohta: Ei ilcusa, mutt hspusa, Ih>
miscn pois otta. Christus totuus jatie.Exywäifi oje-
na,Wie meit oitiat tietä: Ettem exhis, enga caatuii
Cadoluxen kitaan. Turwa uscowaiste», Kirkas eoiu,
tähti, Nucoilc edestam HEtraa joca htttt: Meit
corjaman ja «utta»an, Cuoleman qjal ehdi.

;. Omstieto liene, Maannu sonneisä sywald,
Itzens duomit taine, tuollon Men, (pahoin
peltän) Toden demarin saanen. Mitä waaru
wäarä, Konstit taick taito anttap, Cosca mennän
erän, Eli mnigät, taicka lulcat, Duomarin sanu»

Duomari totinen, coscas tulet duoMvl,
Silloins meit muistane ottaarmos suojan: loitalostit, ja lunastit, M cadot Luo^.

z. W:t.



W- c. Kylmän Talwen tauconran.
/, 2 ) . < i ilmancatowan, Päaffyin
/Msman saattap. Iloitzlwat ttzetin, Maa, meri,ms lnctzäkin, Ilman uudistnxes, «uumin wöi.

, i mawircllpi, Rinnan tipu rmtupi, Ajan ihastuxcs.
2. Mas sn tiriawa tMaisist, Metz>i wihoittap

!!v!'hcrläst/ Linnut laulawai iloffch: Äänel ihana!
hcljA Meren «ll»t asettnwat, Tuulet tuimat,
lueahtuwat, Maa» paäl«atup c«stc. Auring <u
jap pilwtt poij, PMett lir«st lyll on täys,

Moluist lammiud lafit.
;. O suurt HErra» bywyttä, Julli Jumalan

Dmeit, longa «rmon andimzita, Mailmatäyt
> D ilmei. Cuollet eaicki wircomaan, Luodut luon-

donssall saamaan, HErran siunauslaatta. HEr<
«n työp täs muiden töitä, Cm'« paiwä yön pi,

' niepttä/ Epäluguistst woilta.

, s">pi« Poica puhele Sille pellamättö»
s
, ml taitamattoml:!? Ole Noan tapainen, Iu»

z m«I«t peisäwäinen. Mir olet ylin wihaiuen/
, Ettan totta luottelen. Kärsiwäisest kärsinen. To,
>-riin haawoitt harjamm/ Älwös cowaa> hyljane/
i Ettcs wirhein wirannu.
, 2. Peleo tosin taidon tuotta, Se on alen wij»
,

sauden, Pelco cauwas careotta, Tyhmän hullun,
z lMciude'.'. P:'cocyrkialcorgvlta. Cunnial sa',t«

ta cuulmnlin/ Pclco turwan osotta, Hädäs «eu«
IVO muistaman, itärsiwäistst, tt.



;. Hylvä sitä hyljätä, Cuin coht jällens
taue: Selkä nahca nylietä/ Cuin eoht jällens
caswane. lallcns sen edcst vtta, Cuin päalcuLHN
marane. Kärsi weicfan sijs totta. Gum pe!co
peljättäne. Kärslwäisest:c/

4. Makiatei ie muistane, Cuittei carwastmai-
stane. Haikiat mctu noutane, Nimcuir Plalo

, puhune-. Iteusi ilo seuraue, Cuin Raamattu f«.-
none. Cu?a peleo puuttune, Waiwaisus siel M»
line. Karsiwaisest n.

5. Cuin rastr on wlrwotui, Suotuis kedon
kaisil: Nijn pclco pm'as lälttys, Tott on
mattomil. Härla tuima hiliittw, ohjai,
ruoscM: Poica paha ojetan, Opin sanoiz wi<
tzalls. Karsiwaiftst:c.

6. Cuin ci opis ojcunu, Cangia cowaeorwainc!!,
Se on ratki rijlvattn, Peicold pahan päiwäincn.
Jos olet Pharaon caldaincn, Loppu surkia sew
-ranc. Jo nyt loppuun tuldanen, Tulisimwyscl!!
molcmin. Kärsiwäislst«.

Eli cuin: RylmZn talwen taucowa«.
2 <> huiman talwkntaucomast,Ca!'.sHErran
)) nousemasi, 110 cax ilmcsu!!!
Sitt cum lewä penfeistyi, Kylmettynet Dmbpisit,
Kedot caick cans cncosiuit) Cuiwettunet w-rcoijlt.

2. Lambgttans lunattaxel-.i, Kidast cauh°anca<
Paimen pani hengcns. Jytä eiHänryo-

wänyt) Wttlclläns on waxanut ~ Cautta carkcrnnsurman , Cauhiau ristin cuokman.
;. Paimen tas fuurest suri/ El lambaist yx: pois

«li,,



oli, Efyn erhetori». lattav laumancorvehen,
Mene» yhtä etzunän, cxymast cowan löyttäp/
Hyrtioillans sen sclyitap.

4. Ah armiast armon halun, long st paras
paimen lEsu, Meidän cohtam cannoit.: Es sie
lipuu semmoista, Cums kärseit kyll lipiästä, Tänn
tulit näin nöyraxi, Meidän tähtein omxi

5. Cuollon f-wut catcaisit, Nostnas karmen
pään polizt/ Heiwetin häwttit, Fangit Pharaon
tadesia, Päästit wapax waiwaiiet / Otit pois
Vljudesta/ Saatat taiwafcn.

ClMuren Ehtollisest.
W. s.

y/< jumalinen salaus, Suuri tuulla saadan,
Sydämmcn suur halaus, Sonneista»

yn aina, Wasswa uscon wahwistus, Turwa lu<
jan laina.

.2. Leipä edes wedetan, HERran sans tuodan,
101 l ruumis yhdistetän, Cuin suul leiwäs syödan,
Cuingse täsä lactctän, Christusteketodex.

?.Wijna cuin se siunatt on, Se on HErran
«mi, (Cuin suulla wijnas juodan.) Jota n tai-
tom erit.' Salaistll tawall saadan Usco tain
tiedon peri.

4. Usco tarwitan, Suuret Mat suohan.Ruumis Iciwäs nautitan, Weri wijnas juodan
HERran muisto pidetän, long pijnan pääll
luotain. '

5. Meille nautitzewaisill,-Tämä Sacramenti,
Cuin caitill uscowaisill, Tule rawinnoxi, Cstitill
chäuscoiffl, on se wahingoxi.

h. M Pyica MHengiMMn lobdutuxeM/An



«a itze cMnam, me,'3e 'nchisturem. Wijmmcm
tuliftm senuncngm, Taiwan cocouxeen.

/ autuuden hän «<

setti. Pidettä pijnans muistoxi.
i. O cuin pnha leipä liene, Jonas Christe

anda tastienet, Salaus sangen suur, Cauttsanas, Lihas on run, Wercs juomax.
?. HERran PphH laupias lahza, Nackm

tai mercki wahwa Pantti armon osallisntccn,
Cbristi-s cans ynnä yhteytecn.

4. Ach cuings Chrlste I«Mal ja Mies, Ihwlisest ,'tze asut meis, Enin uscosas oMas «llenl,
Tygös haluisest himot tienne.

s. NM ei paljas leipä liene, Kaanran ruumis sunll syötäne, Emn cdcstöm risti,puus ripui, Kärsei cewan cuoleman kipui.
6. Nijml» ei leipä lihax mn,ttu, Eil Christu!

eulu eik puutu, On »urns cuin cailes coconani,
Nijn wijnas cuin leiwas csconans.

7. Enaelitten hercku hywa, Meill elämän ewÄ
pyhä, Uscon urhon oitia ruoca, long jälfe»
Jumalinen huoca.

8. Sielun lakär turwax tulwo, Weres woimall
synnit sullo, Wirwot waiwoift, Meit pääst p»,
Hoist, Wie meit iloon itcun alhost.

9. HERra lElu kijtos sull suur, niji
«yt, lmn aln alnst juur, Smap soit sun ruumil
ruaxi, Soit weres myös meille» juomari.^



pyhsn ltfhettckmisest.
W. c. «/c,-F//.
o i<' uin 6l,ri!tl,s tANMen astui, Isän o'siall

ennen Oli I'stan, Lähetti hän, cans
tulen vauhinan, Kieldcn tulisten muodoll istuman.

2. Tain tulon tn'mast pauhiiiast, Hämmästyit
ca-cki cauh<ast, Se sydämet peljästynet, Apost»,
lcis, lohdutti ssis, Cum tielill eailil oudoilla,
Puhuit HERran ihmeitä cansoille. -

~ Christicunnall lahjat laina, Moninaiset an»
da aina, Omantunnon oitian tiedon, Hän loh-
dutta, ain wirwotta, Wastan mmlmaa, pirun
woiman, Cans cuoleman cauhistusta julmaa.

4-Siis Isa aina rucvilcam, Ia Pyhä Hen»
ge pyytakam, Pojan uftos p'däis pnhtas MeitH
täällä eläiswiela, Meluja! Meluja! Oleonpli»
stett ain luoja.

Pyhäsi Colme Vlpdest.

«f> colme Personat Colm Z?fy<
den: Yhtä olendot lumaluden. lol-da caickein cappal<ten on Olendo ja alcu olcnon.

Tätä Jumalat lijtlälät, Kijttalat, yhtä amo,
lvat Eaickein HERraa, Caickein lnotuin oleUon
luoja: Cuin colme tulists uunisa, Veisaisit lie?
niull tulesa. Tätä Jumalat lijttak.it,

2.Cans Christust Jumalan Pottaa, Ja Plihä
Henge yliaicaa, Weisaten liitos HERrallcn Nij»
me myös tasa pidosa, Kijttätäm HERraa ilosa/
Weisaden Kiitos HErrMn. Kutett Pnhä Coln,'
Yryys. Mdell Jumala» ylistys. Weisaden tij,
tos HERrallcn. , W. c.



W. e. /5/ /?i7Ho /^o?'/^
Julian kyll mennä» juoxeman, FM

cnnniat fafttömän, W«an woiton
palckaa ottaman, Gi cnnatg jocamen > I»!»-
woi rascautetta, Wälttä saatcuunloitetta, Cun-
«iap suo, cuormcll rasitetta.

2. Cuin makia meden makeus, Al'n on
maistama, Sapen caftera corwaus Carwaitcl! «in
on tapa: Nimmiras cla suurcs Ei laa psitz surutmurhct. Asiap näie «.'»itAäin ano fuurest.

Z. Wahall waiwall wapaudell, Jos surut eU
tahdot, Niin cla MMaudes, ,W:'rcan wähänmyös mahdu , Suuri saama ei olla taida,

Cadonutta ei sijt caiwa: Iloita wahassaamas saadM.

Muutamat wirret cuin ei H
cu pl«dijl»,,ujn owac wc!>ctG tsppun ,'

MM owat-
Opm pöica pnhcle, :c.

25. Tuiman,talwcn taucomast, ic.
26. lumatiucn s:!aus, :c.
27. lEfts lunafwja MHlttnaN/ :c.
28. Cuin Christns Talwascn a!mi/:c.
23. Kijttäkät cclutt P?rsonaj,:c.
3<3. Kijstair l!)ll MMIM juojceman tt. '


