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LM UMn Napian Ht«ti perstt/ Alt tZ -H
tuonen erän, Wäelda myös Mäilma,?
mätkch Eitz mutl kengän ikä latka-

H. Aica määrät on kädestn, Cuollon cauhistuH«desän, Eng enä saa tclM olla, Täldä
huolla.

Ursen elämän oikenen, Luöiani tyäs pakc/
nen, Tämän mailman Elost ilkiast
ja surkeudest.

Riemu tauN stellä liene, lölW caicki
ticne, Jona Mld M edes

Pojes. cuollet sinne riennät»
-5 Ilmas tD eh tzhtän ilsj Kelläkän waatt

fuvkia elo, Itcu syndms ändH anda,
cuoltuans jyöstän fandM

6. Tämän nyt matkan on saattanut,
taicki alans caatanut, Syndj jdhvn esiwanhem-
mat tääl ensist öwat lanczenet°

7- Zcbaoth cuiteng lEsu Ehrist. Pelastmi
3n meitä Sen ijäisen cuoleman
wast, Armahtanut päälen Taiwast»

Andoi, itzens Nsidän tähden, Täsä
nas caicken nähden? Waiwan pilkan häpiän
Uu, Härän canden ja myäs walan.

9. 10l myös wihan maljan wtjnan, Kärsei
cälkeran Mnan, lääl meidän caickeiii ede-

Um, long otti Isäns kädestä.
w. Git tMa ristm cMeman, Caicki meit

saati tuleman, Jumalan omiri Lapsia Ztze (.an-

sani petiliA ll.Ar-



«, Mmm tzwen ttem amais, Ibng hän meil
tarwitzeman hawaitz, Ia caicki meitä jowitti,
Isäns cans wihan Lepytti.

«. Kiitos sull weiftn lEsu Christ, TäM i«
ijancaickisest, ettäs synnist meitä päsiit, Itze
(«olit meitä säästit.

»z. Joita caicki pyhät siellä, Taiwan ilos
aina wielä, Weisawat Engelein censa, Rie<wus ranhas iloijänsa.

«4. Näitä nyt mielen johdatan, Itzen se?
eans myss lohdutan, Mastoin cusleman
Syndein fur«n myös paljout <

».5. Perisyndy wäick mua wgiwa, Jäsenisen
lowin caiwa, PytH mm wetä Za wetkchmän mailman pahal retket.

ls. Olen cuitengin uscost, Ett pääfny slel>
pois castesq/ P-risynnist Christien cautr,ll?
ca sen caut nmt autua)? aut-

z?. Jos minua teco fyndi, Peliättsmäl
täälä yldy, Turwan Cbristu cn aMn pääl?
parannuxen pakenen täsl.

1,. Cuolem waick wijimin cauhista, Ia
wan caikein pöyhisiä, Tahto mua myös ala'
paina, Cusa tm otas wastan ajna.

,y. Armon istuin lEfus Christus, Euvtetl.
euolesans ristins, Ouoleman ja wojman pvi"
«tt, Mi/ cuolemat pelkäck sitt tott.

Hengen haucotuxes wifmein, Luota
Mysstin ntzmui» enm», armo!



Osion pZälf 3°cH /'Msta tääl.
2i. Aldir annan caicken tilan, Z)lön andalzss

tämän elon, Eng M mailmast mitän huolif
tillä lEsus armoK siuoli.

'22. Riendä wua tääl ottaman, Ia taiwan
jlon tuottaman, Engelein cans iloitzeman,,
minaisut cunnloitzeman.

.21. Johon Patriarchat Pyhät, Uscawaistt
myäs muut hvwät, Omat iyutunet ilmasi
Sit cuin riensit täld pois päästä.

24. Caickein täld täyty culke pois, Ehk wiel
mond wuoc eläwäns sois, Nnn hywin wanhain
cuin nuorten, lotc on elän ikäns määrän.

25. Kestel, elämät cuolemas ollan, äkist mpoK
tuMlan huollan, Eij Isän«malM ulottu,

min täälH pois peliehty.
. Arwat mahvan tämän elon, Synnin

furkicm surun alhona Orjan cus kymmend neljän
wuot Co:rel olen stnut tääl tott.

27. Lähesty jo minun aiean, Ett! pmn, jätän
tämän paican, Sielu rumist pois ercane, JK
Mradisin pakene.

< t«. Ansn tälä wiel.ollesan, Gulda mun rM
kas puoliftn, Lapsild yhteM rackahild, Si*
«un pstäwild parahild.

Sallikad iälken minun eron, Ruumin tul»
la mÄdan marjon? Ett M slis lepo rauha,-

ast cuin tsrwi pauba.
z«. Tlltwast sit Gristus tulepi, Is caicki

cuin



euln sm cuulepif Z)l§s. nousepi Vuomlol/ Ufc«^
walftd suurell i!oll.

;,.. Auxen HErra, lEsu tule,, Duomiol huo-
cauxm cuule! loutumal. täällä hawa hywäste,
Taiwan owi, awa, Amen.

Toinen.
MUH Jumala! cuing angarat, Sydämm

wat, luue ilman liewityxet: Sill tie
tai cnitaWdistust, on sur.UnKiusaust,.
IcU mun käymän pitH.

2. Liha ia Nerl cuolettch. Ei itzens
wält, Wacm pyytä, ilman huoletta, HimoibinK,
wajot,' Stzs cowuutt täyty, kärsiä/Ett
tzäist hywä etziH, Sais Hengi ilman esittt.

;. Waan cuhung itzen Tain- alln
cowan, waiway/ Sun puolses
Palaa sill wchwa aiwan, Sinus
dutus> Am lsytyn ja, myös Wirwotus<,
will sinun tWss.

4- O Issu paras Mäwän!. Ia corksin- Ta4
warani! Sun pidän minä hywänän, Ia ainoon
ilonani, Cosc sinua mielen muistele/ Nnn M
Sielun iloitze, Sinust, tuin

.

5. Cosc päälles panen Toiwsni,,Nijn cohtch
tunnen awun/ Cosc cwman Min)Mi/! Nijn
tiedänLewon saawan/ Täss wirwbfttanMdäs
men, Ia lahioitetgn ijHiftn, Elämän Esimagull.s.,Sä Ihme-mies Perstvasas, Ia wircas

toisi



MH olet. Eiks Ihme eth ollesas, Jumal', Ih-
miftx tulita Ia ettäs Cuollon wallast meit
Cuolemas cautca ulos weit, Ia caikestHädHst
päästit?

7. O lElu Hsrran Jumalan! Cuing sulok
nen on NimeZ, Se murhen tuscau angarans
Liemittä sill Sydämen, Kipuu ei ol' nijn catke-
rat, lot' ei sen cautta ahkerat, Nucouxet Plitz»
woita. '

z. Waick walpuis Ruumiin, Sieluni, Emh
totttl mitän sitH, Cosc olet osan, Haluni, long .
ftättaidan pitä Cosc Ruumijn Sielun oma,
ms, On mich Syndi, Saatanas, Ii Helvett
minust woitta,

~ Ei mlsän päällä maan, 1100 waan
sinus lEsu. Et: sinä minua ylön an, Totuudes
wabwan pysyy, Etts olet paimen totinen, Se
hywä ja uftollinen, Cuin minua aina caitzet.
lä MielMn canda jälisäs, Johon mull
woimns laina! Un parhaxen.caick käändyä, Ia
Asian tM nijn wäändyä, Ett juoxun hywin
päätän.

„. Aut Waan' Ms pamamaan, Svnmst
«in minua estä, Aut Uftos aina caswaman, Ia
sikesi pahast päästä- An elän cnolen sinull»

O lEsu'. suo st minulle! S«s ollan
ijät canFasl Amen lMi j



Colmais
MM Oi ettän laulan surkiasi/ Ia itktV
HW juri hmcktasi/ Et ilon on mu-

Sen jälken sielun tääll luutu.
Stll' on paristmmal ilo/Ia myös

yx lnurhetoin Meno/ Kost terweys heittä
noutele/ Tauti ei costan louckele.

Z. Cosca toijeld elo loppu/ Nhn toijcll
myös tule hoppu/ Murhe on sitt hänen le:*
päns/ Itcu pisarat siw'imens.

4. Costa Lapsild Hl cuole/ Eli Äiti ra»
tas pois huole/ läwat cuin Linnun poi-
kaset/ Surkiast itkemän waiwaiset.

5< Wicrassitt heitä lyctele/Ia heidän
pällens l)pppele/Hauvoin HM heua spötele
Eittä harwemmin Mttle.

6. Woi tätä suru Mat/Ia walitusm
waiklat/ Ett yhdest entä tchty/ Hetki
M tärkin on joutun.

?. Vstäwill on suru suuri/ Itkewälnen
Mäin juuri/Monen ssMät wcttä wuota/Toden perast ia ei suota.

8. Nijn Myös Linnutkin tekivät/ Cuin
meidän Silmäm näkcwäi/ Caunist yhds<
Kndclewät/ Mchill rannolll laukulewat.

9. Jos heild on kumpani pois tullut/
Am-,



Ammm elinuttoln ruöllut/IZ ssnnefaw
ne läudttemän/ Ia aiwan surkiast lau-
lelemaa.

to. Nijn myösmettisest/ Sit
siwmst linnust kyhckyläistsi/ Waan
kindcl juodesans/ Puhtan secotta jalcanS
cans.

n. Ilmas ei ena lbastu/ Oxal tvihcr-
läisel istu/ Oxal cuiwall tuikuttele/ Cmn-pamans surkuttele.

12. Metzan pedotkin mehfisä/ Calat wlr<
rois ja westsä/ Cukin cumpanms perän su»
rewat/Joita hecowin caipawut.l

,?. Sitä enämin myös ihmistt/ CM
täll owat järiclisct/ Edes menmäns itke-
lvat/ Ia heidän pcräns

,4. Tule turwar isättömän/ Holhoman
Myös äitittömi/ Ole Lessil apu suri/ Nij»
cmn Ui wchwa wumi.

Tällä minä MZuni pätän/ Teidän
«)ERran haldun jätän/ Kijtos si)s olcon

IMe/ Pyhäll HenZclle.


