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Vawwmsen Syndl>en
Rmous Wirfi/Weijatan «uin/

Ach HErra älä Mihazas/ m.
, Tölnen.

Jo joudu Luojan Ijs /
Weisaian! Min.'

Juur hartast Mä/ u.
Colmas

lEjuxesta lEiuxesta / ett.
Weisatan cuw:

RatkMiwala/ Ratk u.

PräMtty tänä Monna»



Enssn'Mainen.
UntygösHEna lumalan/Huo<
kailen nötä pmwa / Past pi-
run pnuloist kawalan/ In ar-

mos sslna näytä/ MuU madoll minua
lohdutta/ Smmlsi spdäudäv armot-
ta / Suo armos myös mun sada.'

2. Synnis kyll sangen caubiast/
kicriffcl kastyis wastan / sDlen ja juo-
nut winkiast / Wäryt engä sitä lastan
Mutt HErra ole armias/ Ala costa
mull wihasas Waan suo mun armos
sada?

3 Wmck Satan janut sahrohins
mun on/ ja nuorin mcon/ Wanjyin
n yös wienyt waulohms/En päasnnt
ele cungan kimnwn Mutt sa mun I-
jau lulnalan Cuin casit Curjan cau«-
hian/ Suo armos minun sada!
4ZI ol Jumala Ilma julmuttas/Etts
wiltcllt nijn wlectast/ woi pohjatoinen
Mllttas / Sa satlt minun rietax/
Mutt HErra ncas armosta/ Mull
turwar tuli ja pelasta / Suo armos
witl mun sada.

5 Ö lE!u weljen rackabin sa ains
tuwan lienet Stzs ota minua grmo-

Hill



Wja aina aurez Sun an-
siospydan itzcllen/ Stjn lewon löyta

Suo arnios minun sada.
/ 6 Cost WM wuncin waclda tast>s surun Most ftWast an Engelis mun
' jnojellOKtatlel panna Taiwas/ Suo

siela POms Parila/ mun iloita Ha-
' salisa/ Ia armos aina sada!

7. D- HErra lahtam andaja/ Lah-
l oilws Melun tämä/ Sä armon ai-
no jacch?/ Mull Armos Caswos näy-
tä / Ntj» Sydännnc«i taytctan/ I»
10l ja surusi saästctan Ia armiat an-
mois sanrn.

8. Ajamen avu awitta Eij minua
mitan taida/ Sijs Ristinkärsin kown-
nutta LuoHErra minun woida wan-
hurstast curitat jä täD/ mutt ma4o/
wu a siiasta sicl/ Suo minun ar-
mos sadli!

Ehk cowal täyty cnolmial oma? it
eron ota Alkat hc ftn wuoz' muchcn
ali'Hcitans beitäko luotta
tcydes toiwosa Ett IMs siw mun
aimona Ia cunia Crunuus ftda.

»c>. Moncll' mull mi.li surkia kß-
ombi minun tchdm./ E« M tavdoyuo-



1,. Sys oppicanTääll'
HErran ncllä kymän Synnin tykööns.
myös suistaman/Rucoile yötä päiwä:
Ett HCrra heitä pelasta waroisttahdois warjclla/ Armons myös heilsois sada

huolia Waan mielelläni lähden On ~paramb Paris Pyhäin 01l Cum Ca-
dotetuin cansia («011/ eick HErranarmoi sada-

Pätöxcx cuicki Jumalan Hal- '

dun annan ja rauhan /

mna turwanum/ ja caickcn wuhwun
seuran/ Hun myöstln tuman lnurhenpWI/Mull suofon ilon ijätt siell/ Maina urmos <ada!

Luoja Isä/ Joudu mi-
YW coWWlui/ (Uin weri pellolt
wiedan/ Mies nuori cuoleman/Surman stmren mmg tiesin Mailmasennen M/ lohong M nahtin/Armadh Jumal M päall,

1- Perkele mulat What/ WahwistMinun ettn: tott/ Cmn löi Nuoru-
AOn mulan/ Nuolella iM / coht

Cm



Cuin olin erqn lyänyt / Hänen <au»>
lans cowm/ Nousi hän istuwal-
le/ Huusi hän janoll näin.

;.L) minun lapllicailen/ cuin M
mailmaan tänn Murhanäestä on lä-
snä/Volmecapplllttta/ Suru st luu-
n tuli HuoncM waan eq tiedä/ fin
jurust surkinst mitän/ Cum pääsnyt on
maan powen

4. Monl pacanoist lunlls/ Ettei su-
ru mull olis / On cauwan kyll Sydä-
men / Emckl ain scrjetly / Suru eH
minua auta/ Paremb ett Rucoilen /

HErra Christust etten/ mlis eadom-
xen sian.

5 Cuitengm HCrra Chrisws/ on
wercll lunastanut/ Hän sielun otta
wastan/ Eii pclka cmtengan / Embä
suurest sure/ Em itzen jcmmengän/
Waan suren sikiatän / cuin jätäncuo-
leman.

6. Jos lumat häncl anda/ MMatlmas täält Ewä hän niitän mui-
sta/ Mcit tääll ollen ollengan/ hywast
nyt jätän minä/ Minun muorin rac«
ki)han/ long zydan läyettv onf Su«run (Mt rassc<hgn-



. 7- HywW nyt Mn minä/ minun
pienen sikian/ ioca caswa
tuin oxnt wina pois hywäst nyt jätän
minä sugun ja mtmwan/ rucolicat
HErra hartast / ettet tulis tähän
sian-

«. Hywäst nyt )ätän minä myös
Linnan Fanqitkin / joet' tundeman on
tullut/ T<iäii fangiudcsan/ waick ru-
mis pijnatl alcatan/ Mailmas ihmi-
sten kestell / Cuiteng Sielu klrcastetan

Taiwan ilos M /
AMEN.
Colmais.
lEjuxesia En elais luo-

lsU wu/ Si« luwan olen Castesa
Hänes kijnni rippu lEsus on

minun/ lEsus on minM' Ainoa ta-
waran

-. lEjuMa lEsuresta on minun
«on/ Cosc' juru Sftdand ahdista/ KyU
lElue läsnä on; lEsus on ,urus/
lEsus on surus Paras Loduttaja.

3 lEjusta lEsusta minä racastan/
Cosc' Kielen lEiust maimtze/ Pslwi-»
«nnotkistan: lEsuM Nimi/ lEju-



xen Nimi Sybämmes tylyttä.
4. Kiclen cosc' waipu Sujam puhu»

mast/ Silmän nätemäst tauco. Cor-
lvam cuulcmast; wicl sillongin lE-
sust Wlcl sillongin lEsust minä M
racnstan.

5. Ruumin ja Sielun cosc ercane«
wat/ Annan lEsuxen haldun/ long
nytkin omat; lEsuf re waarast/IE»

Ms ne waurast kyllä wnrjck.
AMER.




