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Weisatan cuin.
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OM Jos paasän paljon tvettä! Olis et-!tän taidalstn/ Kyyneleitä yli yötä/
Wuodmta alat woijin: Suru sur-

kia surkutcll/ Onnettomut aiatell/ Itkun
wirtta wcisaella/ 'Kiciell surkial keila ella!

2 5) los> wcu tahdois Köyhäitt
huuto haikiat! Jotta waiwans waikiall
suulla/ Wallttawat walkmst/ Ah woi alat
huutamat/ Itku suulla sanowat! Jo nyt
HErra ombi hyllän; Wihans M meitä
sulken?

3 Lahett paälem tulen tmmnn/ PaiwälPyhän Pietarin/ locg canfia ltkkin cuu-
man/ Poltti pääldam huone'im/ Muurit
maahan mustrti/Malkiatmustaxi muutti
Teki corjat combistuman/ Kcmbist rate-zuc

4Rickat erott riistastansa/ Höyhätt te-
ki köyhemmäx/ Että täydyit mstlsansa/Leiwäll panna strpimäx/Itkun kyynelet/
ja woi/Cuinga HErra cowast löi/Ett'nyt
täyty ala waiwan/ Maaja maam alla
Taiwan»

5 Mäw' toinen ei wom auttcl/ joista
ftstell.tussa tätt: Edes oli cuuma baMa/
EU Han huuti äläjätt/ Waan cost toi-

nen



mw antaman/ Nackaudestwaaditan/ Sil-
loin ei hän wiellä tienne/ Cuinga coton
kasi kaynne-

-6 Eost on tullut tutkamchan/
raucka raukenutt/ Näke tuhwax caikcn sa-
man; Kaynnepjo ajarellutt/ Ei wiel olis
ensingän/ Ett nijn pian tuli hän/ Joutuin
juuri leistamasa/Tyhjax caicki teekemäsa.

7 TaH nytt wciiwas eipä tienne/ Cun-
ga yöjex yötynep? Se joll huoneit
ne/ ollut ja muit auttanet/ Ei nytt tienne
enamh si)t/Misi on ystäwit nytt nijt?Cuin
nytt huonen halle-
corfais majas?

8 Tall'nytt aja! juur wahälla/ Cuului
simri walitus/ TM täydyt M erättä/
Monen jätta itku suus/ nm-
mallsen/Waimon ja Misen/Tulen psidet-
tawax teuras Armahd Jumal bancn
surmas!

9 lärjettömi täytyi cuula/sa waipuwan/ lotk ei wmet ulos tulla/
Eik apu keldän saawan/Ab sijs tätä sin-
keut! Waiwan fuurt ia waikemt/Cuintäsi
M suuriU/pienil/ Rickaill köphill
nuorill!



'o Sano sis nytt Nakas Vilu? MisiHiamä alkuns saan? Synnin myrcky ja sen
Halu/longa cans sä olet maan/On
ran nijn wihoittan/ Wihan myöskin keho-
Man/ Ett hän näjn wiell armois kerran/
Tahto sinua Lapftx HErran
ii Käy sis edes HErran Pyhän/Itke

cadu syndejäs/ Paha on sull ollut sydän/
Hanest pojes Luopumas/ Sano- Minä
synti tein/ Minä cans mun Isäin/Tot<
telmattoin ollut.suuri/ WärtzdesH maan-
nut juuri.

,! Sästä cansas oma/ Wihaspeitä armoisa/Cuule botcm jonga tuom«
ma- Edes catmnuresa/ Älä hyyä willäme«
it/ Rakenn' muurlt ala hcit/ Anna yöt
autian olla/Sitt sull kytost sanom suulla

i; Paran hawatt jotkas repin/ Sido
särjetty stdän/ Köphist pidä wiellä nytkin
Murhe HErra tatt pydän/ Wahmg' pal-
kitz Onmttomus myös onnell/
Anna surust ilo heille/ Leipä rawinno?
fto meille!

,4 Tulipalosi waMan hädäst/Warjel
meitä laupiastl Synmst,a izäsest cuollost/
lEftl estä armiass Suo ett' cansias eläme/
Nhn sull atat weifamme. Pyhä/ PM
«ombi HErra/PWtey jocakerran. Llmen.



AU « Toinen
ZM listysi wcisalen Sul lesu mielel nö>

ral/ Iloifan keisakn/ Ett orwoin Isä
ihmelisest meit/Ett cuttzuit pois

On edes antanut/ Waick pienex
kehton iäin«

2 Runsast hän tosin on/ Meit meidän
Nm canfia/ Ruokein edes catzon/Sulastaarmostansii, Ihmetisest wisilst/Hywät ty-
ös on Jumal/ longas meil jhmeijest/pfo-
ltit wäkewäl woimal-

Z Jos minun mielchen/ loucatu ajat
mennet/ Nijn cobta siidamen/ Pacatu ett
kynelet/ Sllmtldan alaspäin/ Rmnoilan
wuotawzt/ Sill waha ajca nmn/ Rackan
Ijän silmät.

4 Hitin ioca minun/ SvdäUles alla
wniwan/ Candeli caunihist/ Mdezzän jasit
cowast/ Kiwul hän synyti/ 100 ej hän pal-
zon huol/ Waan suremasi sureis/ Ett Isä
poies cuoll

5 Leskex euolon Mlma/ Mun Hjtin sinä
sätit/ Ach cuins olit tuima/ Etz Isän ma-
han cansit/ En tosin nautit saan/ Isän
suloisilta/ M' ajastaicacan/ Ach wolon
cowma

6 Ih onnetomuden/ Tai tuoni minuß



tuoli/ Cans cahden Mmn/ luur turwnto?,
max satu/ Sitl osot Jumala/ Meit etes
ftisatcl/ Taald Taiwan ilohön/ Käydä
faan surun paäll

7 Täal jhminenmurhesMuskaswaras
ja waiwas/ Waan, Tailpas ijäses/ Ilos
riemus ja rauhas/ Tala on cuolcma/ Wa-
an Taiwas elämä/ Mtz watitta mahdat/
Jumalan sätyä, '

z Uch jota catkeramb/Mmlmä minul
ombi/ Cah sttä rackahamb/ Taiwasa ilo
liene/ Ej annet crunua/ Sill cuin ej soti-
nut/ Eikijäst riemua/Sill cuin ei kärsinyt-

-9 Nijn ensist nurisen/Ristis wastan
Käymists/ Mhaxun napisen/ Murhes ja
ahdistuxes/ Waan ihen coconans/ Hal-

'" duhun Jumalan/ Annan ja ajn sanon/
Tahtos. tapamcon

Jos hän meit rangaist/ Cuin Isä
poicans mMn/Curita nuchtelc/ Pahudest
poijes voista/ Waan hän meit ratasta/
Ia temma parmolhis/ TleU oikial oien-
da/ Ia otta arlnoihls-

ii Ustalan amoastans/ HErran paäll
ja en epäil/ Waan uston luiasii/ Ett hän
Ml murlM pitä/ Vrwoin on hän Isa/

Lestein



Lessein edes wastaia/ M armias Jumala/
Ia hurstas auttaja.

12 Sydämen kytoxel/ kuojallen p:hll
mahta/ Kielen ylistyxcz.'/Ett.hän nijnnu-
nun cohta/ Hamall Ailin cohdust/ Ar-
mois on ottanut/ Aiwan iialisen luurhen
myös pitänyt

i; O Jumal wahwista/ Ettan juobus
mut wäldan/ Taidaisin Haureut/Hecumac
pois hyljätä/ Ahneus ja ylpeys/ Cateus
paetton/ Myös ulco cullaisus/ Mejstä can-
can olcon

14 Nyt lEsu armös laina/ Walaise
Hengel Pyhäl/ Elon nijn käytaman/Ett
namit smsim ylhäld/ liästa riemua/Cans
Pyhäin Engelden/ Tmwahatt lajeUa/

Tygönäs sulhaisen.
Colmas.

THriste Immanuel, Sielun kätke
coria susiel, M)et,sun EnZelis tpgöm,

meitä warielis tänä yön.
' 2 Sä olet HErra Zebaoth, Cuin uscowaisias
holhot, Pirum pauloist wariel minua, O lesu
cuin silmä muna.ltärä^

3 Waik pimiä yo minun peitä, Suo sielunsua ain nähdä, Sä olet walo autuas, Pois,
carcot pimeys cauwas.

4 Sydämen lEsu kinitä, Sun ftnahas py-
hän



dän sits, Ett Vlls dsan tawaran, Wiel mae
ilmast lxljyst luvpuisan-

-5 Ma risun wattt päldHni, Pois wirut IE»su syndini, Et rauhas mcican ia herän, Päi,
wäl Udel elon pyhän. Amen.

Neliäs»
Weisatan cuin. Auringo nyt sn lastenu,

uringon walo nyt jätch Ia pimeys
JM mailmam peitti, O lEsu Vikiä walktus:

Pois poista meistä pimeys.
» Kijtss sinul tttät hädäsi, Gynnist moneft

tuscast häpiäst; Meiti sun Engelis coutta,
Tahdoit armost Ulos auta.

3 101 l sun mieltS' on ricotu, Urmyst sleon
Unhotettu, Älkön se Sielullen cuo,max, Tulc«suo lewätä Taiwas.

4 An EnZelis meit wartioita, Piru ca»
was' peis Wahingost warast julma»

sta, Wariel meit n>aca lumal«.
IVPPU


