
Turun SuomMsin
Seuracunnan

»litus - Wirst,
Woi syvandan! <en sum stgen suuri

Weisman cuin: Hwad är dtt at «.

Toinen-
Taman mmlman turhudest /

Cuin on
O HErra lEsu auttaja ie.

Haitta weWan cuin-
V lEju Christe wiMn

Pröndätty wuonm »^o.



MAOi sVdandan!' fensuru sangen KUHHW ii/ Ia catkerns o»i aiwan
l'uun/ Mua weiftt murhe wittä

kässetän/Wan kyneicista Mnän ylitz wuo<
ta Ia äni tussin siman edes tuotta/ Woi
«Mestän.

H. Meill Mtts yx Melun Paimen ,
'jalo/ Isll oli juuret Lahjat/Hengen wa-
lo/Sunr WMns ja toimi pm ties/Hän
HErean neuwon ihe htzwin näki Sen
selkiäst Myös tiettäwäxi tcki/Se oli Mies.

z.Hän käwi Lauman edes itze työllä
Hän warNoiyi päiwälla ja Vollä/ Ia
seisoi lvaswn iuudcn wäijyMist Nytt cai-
watan jen jauwa LaitmncUa/ Sen ääni/
joca tiellä Maisella/ Esti exymäst.

4. Se kyntilä/ cuin Turus kitckast pai-
sti/ lost moni Sielu hywä» hajun hai-
sti/ long walest hetken jäimme ihastu/
Sen sijrst HErm etecns taälda nähden
SeN! mcrkizc ett hän julmasi syndein täh>
den/ Jo wihajw

5-Hslle iyele je woitto oli suunWaan
meidätj tähtcm tarpellinen juuri Josta-
alla wiM olis wipyNnt. Me toiwoinl
haueld paljo Neuwo wiela Cans lchdUtusi
ja ohjausta tiM Se loppuls nyt. s. Ss



e. Se on nyt pois/ cuin kZyhän
muisti Cum pahat rangoi/ exywaijet
suisti PM» oikialle retkelle / lost pelco
oli ilkiwaloaWe Ia neuwo hywa ueu-
won etziwille Nyt pois on le

7. Me mmstelem nyt sanoi suloisita
Can< Mnutt/ ja Liatengs niitä/ Wtz»
meijes Saarnas puhui hartahast O zss
ne ama pMs wiclejämme/ Ia tayte-
täit meild myös elamasänuue/ Aln lop-
pun ast!

i. Nam kiruhust HHI todistuxens täytti
lahywan u>con kllwotuxcu päätti
mis ja aldis taäldä lähtemän Hän an-
noi. meit M itzens HEttan huoman

uhrais Smum Luojan suo-
man Nain cuoli hau.

y. Nain cuoK Hap/ ei cuollulsansa / Han oli cuollut ennen cuole-
MMsa/ Synmll D eli Hcnges lulnalall
Sijs riemuitze Hän suures cunniasa/ Ia
tveija Kn.to-Wirta Taiwahast, Nyt Ca-
ritzaU

io. Me cahocam nyt Opetmtam lop-
pu. Händ seuraman metlltulcou kijwas
hoppu. Gen eallis usco / toiwo/raekaus/.
Sex raittius / meill esicuwa olcon Sen

'». kärsii



Wtx tulcon/ Ig
Waisus

n. Gmä surmoin m uscomatoin jucu
Etkös näistä duomioista pidä lucu lotc'
emast HErran Huonest Mawat? Jos
hurscas tnseall autuaxi mlee Cuug
Hinett ja lumalatoin luule PNsewäns
maat?

12. Sijs riendnkäm ia menqäm PEn
M wastan Lacntcam perät elamäst vn-t
HWa Ett wlhan witzan Mmal hciiäis
Vois Ia raugaistupcn hän uhm
Meit wmwaisij/ cum olein mulda tuh-
<a Meil armons sois.

pionin lasten Lohdutus Mmurhesa
lnustanlnmhen ald/long HEr-NWI ra mcille tuotta Nht päätäm no-TMW fteiem/ ja tahdoin hänen luotta.

.Hän temmais nyt Mens al-
Paul poisl V jos hän päWens jall nyt
Meidän nojat sois!

2. Se paras paimenem jola ei hen<gens säästän/ Ia jota Lambähcms on
eurcD päästän / Dm meidän

RtzköMm on aina loppun ast / Hän sa-
NWs MwaM meit caitze chkerast.



5. Sen päälle tarcotti BIORKLUN-VJ sormellanfa, Sen' rygö johdatti My
ulcoillfest cansa. Sen piti caswaman/hätttaMwshetä/tyköö pidattä.

4. Eosc Zumul Mollin on tMssMmittonut/ Ia hetken LäpjiMsD MaUrjManut/ NP M heit. kiruhta all

AOtn/ Za'WUFMpuhO !Mei' mWckuis NM etöans
taäld HErrn aittahan/ Md raju MO

s SP tarkasi tutkicM uMiseN ajan
MetckelMu Mullengjn, Ma Ml4ärctt MaMast luopucaM/5 ja HErrattja am uöy-
W MMm. " "

Toinen.
W HErra lEsu auttaja / ja MWEM töis opettaja/ ojenna nyt sM

tielä / ja efta pois pahalp saäM
2. Tams mailma coconans/juuri totwans/ niju ettei duMio

.nck eosto Wwa olekan.
3'



5. Etäwät waan nffn enin juhdat/pa«
hudesauna myös tuimat/ eij huchHEr-
tan sanasta eict wari ota/ samoista.

4. Rackaus on pois ftmmunnut/ ia
Wiha wälill jouttunut / nijn ett köyhän
lähimmäists/ upotais pahas kmcusas.
'

5. Eq enfingän aiattel tääll/ tämän,
zumlman lopun päall/ wann luule cau-
iwan feijownns/ eick csscan läldä euote-
Zvans.

«. Huorus maan eulmat täyttächt /
ja hulludenjn näyttänyt/ miehjs wai-
Mois wanhols nuöris/ t.rengeis pMs

.
?. Eij ensingsn synnt> luulla/ wmcka

Masi jadan euulla/ eij he huoli HErran
Wnast /M usco hänen walans.

z.HErra tosin huomion tuotta/ ja
eaickill ölkeun saatta/ sitten tosin jadan
nähdä / mitä tehty liene täälä.

9 Sitten saatte cuula laitan / Ditf-
«« HErra jvca aika /teitä hartaft ma-
na tM/' et te käny oikial tiellä.

«o. Jumala myös coston anda/waan
Mnnijer satan canda/ helwctm tulenpa»
laman «ct sieldä ena paalun.

«». Siel tuli pelm lackamat/ piru
ptna



Ma tatttoMät / tM plrllt loMrmet /
cuohuwat tulises jätwes

12.5) lhmmcu ujatteU Mll/ taniält
nMman ivpun paäU/ lacka pois shndi
tekemät/ ja ole puhdas sydammcst.

i?. Nucoilc ntzl harlast HErra/Nijns
saat wicla andex kerran/ ja ala täällä
tawaUa/ lumalae canfa jutella..

,4. Awa nyt lEsus minun silmän/
te selkiä minun corwan/ sun armo<
wastan ottaman / ja Pyhä sanils eppi^
man

15. Puhdista nytt lEsus Mielen/ te
terklär minun kicien/ nijn et janas ml-
nun ryhdyis engän enä sondin phoyis.

tb.HErra lEsu minua «iuta/ pyhän
Hengen wöiman cautm/ et wapap syns
Nist pWsin/ ja duomiott cowan wal-
daisin.

t7. Käänä HErra ZEft meitä/ettett
ttlvts synnin teitä/ tvaan tutkisin HEr-
5<M taita aitta ylt paiwi öitä.

«z. Johdat HErra lEsu! meitä/ ett
täwijm tästys teitä/ totut hywä lEftt
meitä/ waeldaman tniwatt ttitäz

19. Cuss on riemu lackaumt/ ja ilo
Umnn loppumilt / tvedä HMa Ikzu
meitä tt me jgisim sinun nshds. »»«



»». PMprexnyNanon wielä/ Mats
kat pois pahald tieldä / nijn tepWt py-
häin parin/ riemulheman taiwan salAvAnun.


