
M Jumalinen Mrsi
Honga cansa smulllnen ihmmcn taita idzens
lohdutta w asian fynninahdlfiusta/murhetta ja ristiä/ et-
tei hän mjden alla poiSwajpuls/Ia ettei lEstyenZhri-
fiuxen anstio/ ja se taiwMnen iloja riemu itänäns pois
kändyis hänen mielestms ja muisiostans § Nytt Suo-

men kieleici käätty/ cuusi wärchä tygs lisätty/
<a pränttin annettu

Stockholmis Vuonna 1635.



Welsatan sama! ttuotil cnjn Ruodzlnklelsn
Ach Gud och Herr/min Synd lY wärr/ M

l.
LRra syndin rumat

KMH Waiiba sielun ja «nieten /

MM» En ainoatta auttajata
Mailmas lsytä tienen.

» 2,

Jos culkisin/ pakenisin
Haman maitman äären/

En sieläkän löyoäiS tetän
OuinMUll tekis määrän.

3.
Tygös eurwan/mun Jumalan

Älä yyW/ waan säästä
Sun oikeuttas/ unhod armosias

Poieas on munsynmst päästen.
4.

Jos nijn on tääl/ ett syndin päät
Rangaistus mahta seurat /

Mn widzot tääl/ armahda siet/
Kmz catumuxen alat,

5.
Sao lEsuinen/Kärsiminen

Täys usco/ cuullja sljdän
Nll ann eosian/ etten osan

Taiwas unhotta phydätttz
6. Ttt



5
Tee mun cansan idz luur parhan

AutriMnwoisineanda/j
Mutt ftupias/Herr armias

Hlä mmua ylönanna.
7.

PM cose' taiwas panha /

Kukin paickois/ coht riendä pois
puun racoin edzimän rauha,

s.
Wn on minun/ wijteen sinun

HcmwaiS pakonOZHrifie/
Zost' mua waiwa/ Hnd' cuolema

??A Lewon Löydän wljM.
9.

Ehk ereanls/Sielu rumist/
Tydm cutteng' niihin wahwast /

Tiedän wisstst/ ett lEsu Lhrist
TytSnäs saan riemun taiwas^

Taan ajaijen /murhetlijen/
Waiwa/rifii on kewiä/

Kosc' sen panen kunnian suchen /

long talwahas saan perisi
ii.

Jumal waia on sen tacaan/
Eik kiusa ylidz woima

Wan waiwan Ml/ tekepi täät



I2^
Sathett perän/ ja tuistusäD

Auringo armas paista /

??ijn myös itkun peräsi pargun
Anda Jumal llon loista.

N.
Jumalattomain/ Satumattomaln/

110 ei ulom cauwas/
Kefien waipuwat/ lvijmen parcuwat

Eikä saa osa taiwas,
14.

Mutta minun rakas Sielun
Pysyain ujcos lujan/

Wn lEsuinen andasinullen/
Ilon wahwan ainian.

15.
Taa on huwttus/mull lohdutus

Jos,elän Fi molen/'
Herras elän /Herräs eriän

Tääld taiwan riemun Mttllftm
16.

Colmyhttydes / Personaudes/
Isä/Poim/Hengi pyhä/

Amle humon/ M smnu
Rucouxeni Hsßm hvwä' Amm.


