
Njst Aunista ia lun-alissa

»irtta,
Ensimmäinen.

Vö Jumal meil armos osot/PoscaS
W. c. HErra caswos käännä puolen/ :c

Toinen.
Joudu lEsu cuinaa cauwan/Taydot

W. l. Kom o lEsu imu länzc.
Cclmas.

Mä syndinen ahwucka cmja/edesass
W. c. Ah sielun anna wallit HEnan/

Neljäs. '

Zorkia HERra Msn ssbrist/ ?c.
W- c. Armon lijton Engcl HErran

Wijdes.
Nyt caikinMämcst/ Mäkäm.
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Ensimmäinen.
OMCH lun-11l melll' nrmos osot'/ Poi- 'WH cas lEjuxcn cautta/ Sunlaupiat

kätes myös cocot/ Meit catumu-
M auta/ Nuhd'olem saanet hywin jo/
Mng' Pahan Syndi myötans tuo/ Niin
paimeml cuin lambml

2. Ehc cauwan mhunon Jumal'/ Sa-nans Palwelian cautta/ Me<mtengiukiwl
«orwal/ Sen plön catzoim suotta/ Syst sijs
cowin walltta saa/ Surkeudet täytet Suo,
mm Maa/Ett Sodan wiha onrascas

;. Mitta Ihmet suuret tapahtun/Näil
ailroil taiwas täytet/ Caick tulel/ maa
myös wawahtun/ Ilnms on soitot naytet/
Puut suuret caatan taadercl / Tmili tui-
ma/ humet pois Mcl/ Wol meitä mikä
näit seura.

4. Ach ett niin sywän nuckunet/ Olem-me synnin unen/ Pahuteen pahoin jurtu-
net/ Sydämet wanhain Nuorten/ Että
(aick cmnpidais saattaman/ Pahuuttamhartast cntuman/ Ne annam tuulen meck
,na.

5. Emme fa.lndyn nähäl/ Em rtttol/Em sodal/ täban wuotcen/ Ehc ne meilrastat kyl on 011/ Waan synml walda am
juottu. Rajaus lie'/ Wacudet

M-



wW' Pitkä Tie/ Waärydel mazaaldjs.
6 Petos )a warcaus wallan saan/Ri<cas nyt köyhän sorta/ TyFöns ett saataisi

rahan/ Mond ajattele juonda; Huoruus
ft pnolel oickal/ Juopumus juoxe wase-
mal/ Plpeys ylikaden otta.

7. Coreus se hanens Isotta/ Mytzyis
että muis wattcis/ Joit ylisadyn canne-
tan/Mn maalla cuin Caupungeis. Ru<
couxe's pois unhotetan/ Wanhemmat ylön
catzotan/ Wihas cateudes ollan-

«. Sijhen se sijs jo joutun on/ Ei cucan
Mndyä tahdo/Nijn cauwas Satan saa-
ttan on/ Nuor jawanha ylöncatzo/lu<
malan hänen Sananft/ Hylmtän häscn
lakinsa/ Naingo hywa toiwo taidmn?

9. Ach on kirwcns puun iurcn pann/
Miekans teroittan Jumal/ Duomit hän
tahto Suomenmaa.: / werta wuodalia
Eanral/ Elles cadu parannus tee /

ach js wee / CoZc Suruin
nuljlet satu

10. Racas Christett riennä jI W/
Palaman Synnin tteldä/Armon on
wiel täsis/ Ist ey sul Jumala kullä/
Cadu ach cadusyndis jo/Rmoil ett lu.: ai
armos suo/ Totisen Paranoxen

»l s)lmmlM muistele/ Ett armos
waä



tvu'rinkäytin,/ Engc^sansinua totellet/
Waan ldzcm nä itiin / Ntzn ruas/
zuom<N / waa:eija / Plpeydes haijW
himo'chl/ Ahneudcs coston ppnnös.

12.M?olem cansa Christettym/ Wihanji alas painan' Usein wi'äcytecn mielistyn/
Eng köyyäl leiväm lamaa' long tähdenmiecka walk')wä/ Salaiset spMm tekewä/lu.tlscx on rangaistuxel-

«? An andex pahat tekome/ Chrisiuxm
cwlontäbden/ hän maroimeidänsyndim<
me/ Ristii P.UI calckein nähden/ Cadp
wiatoia se Caridza/ Caicki wica nftttänSsilyttan/ on/ ia myös rangaistuxen.

«4- Kain tähden apus olot meil/ Tu::lrucouxen /Me tahdomkäydä kästyls
tcil/ Älä hylia

Etc suchms Czar m Tunin-'gas/ Suloisen rauhan ltztonl>.Sun hallusas on Jumal suur/Sy<
d'nnt,Cam'ngastm / Cungz tahdot woit
ja taidat juur/ Käätä cuinpundcn lasten/
Sao ett me wlhdoin cuula faam/ CucoistaSuomen maa / Catis ca'c3 sinunFangis wapat

l 6 Sll wulil anmim Sielumm?/ Sun
tvn'ma ssjpeis ale/ Cans Sielum caick o«
Maismm?/Ett murhan m:ecka fij tapa/
Nm Lnul lauplas lum.-la/Sydämel
«ttä kickl Ilät NVG laulan- Toi-



Toinen.
ettmina wmwatan/ Ah sill: tyM

joutua halnn / Joudu lEsu racta-
han/ ITiu walonelämän
nän/ Suo ett armos nautincn.

» Alä ann minun huckan tulla/ Lshdm
Minua sanallas/ Sill sinä luwan omal suul»
la Minul sun wnldacundas/ lEEU roh-
wais mieleni lezu ol mun tunvani/ We-res suoja sieluni

?Syndisuuretandex annan/ Wapahd
kusisi satanan/ auta pinas cuoloswoimal
Wahwax wasian seisoznan: leju kllpen m
wnhan/ Icsu halun alnoan/Nimcsolconapunan.

4 Armias auta Lunastajan Cuolon co<
was sodasa/ wiholtscn paista mahan woi-
ma chole minusa/Cans sun hlkes punaiftn/
lesu / surma tuonellen / Seijo tujcas
tykönän

5. Suo sstt autuas lopummull/ Sie-
lun leju parmoilles/ Ylös ota/ annan
<mul / Ia jospyhäl tahdolles /Kelva ahnijn halaian/ lEsu iloos taiwahan/ Jotuld tänäpnn jsutuwan.

b lEsu/ lEjn/riennä/j oudu/ Johdat
tmwaas ftlihin/ Ettän woitan / auta mi«
nu/ Cuvlsn tuscat/ klwutkin/lEjuIE-



su / minua cuul / lEsu taiwan corckeull
Suo sinuas näkemän tull

Colmas.
W. c. Ach sielun anna mallit HRrran,

syndtnen/ ah raucka cmja/ E-MM desäs scison Jumala/ 3)l' lepyi-
«KWW nen peit' cafwos nurja/ Älä waa<-
di mua huomiolla; Ah armahd armahd
minua/ Mun armahtajan Jumala

Emng cowm/ ah sydändä waiwa/
Mun syndm rastat Ussai / Ast Ghen euin
suld sanan armian Cadonut lapsts cuullasaan: Ah armahd:c.

, Cuul huocawalscnhuuto Haitia/ Sä
Isan Sydän rackaahilt/ Ann armost an-
drx syndm waikia / Sill kewit wmwan
rascabm:AH armahd lc.

4 Mix sallit walitta mun calrwan?mun
parcun etees tull cn suo / Ah cuul o Ju-
mal huuton hartan / long sHndinen
etees tuon. Ah armahd u

5 On smraus se tosin julma/ lot eijtaid
parat kengän mun Paitz sinu/ As en luowu
cungan Ennen eum Annos näytät mulk
Ah armahd!t.

6 Glä rangms jälkmansion oman Mi-
ml M cMyndejän/Ah.sWä/ Mst



s Isä taiwKn/ IN oM Laftes ftcaa»;
Ah armahd u

7 Sano ainoastans mnll Sanayxi /
Echt elän/ cummä cuulen sen/ Mene/
hndis on aunet andexi / Älä ena tee nijn
edespäin: Ah armahdlc

s En epäel jo ma cuultu olen/ Jo annet
ander rtcoxen/ Sill sielun tunsi lewon suu-

Nyt päätän huutoin uscoisen Ah ar-
mahd / armchd lmnua / Mun armahta-
jan Jumala!!

Nehäs.
Orkia HErm, lEsu Christ / Iu-

ainoa Poica wistist / Suojel
Engclejlläs / lotcas lunastitcans.

2 Sodan Pämies Herra Jumal/HMHc
meit wäkewäl woimal / Liton Engel siwr
Ruhtinas/ Macunan wahwa Turwa on

z.Wariel meit Taiwan Wäel / Ynsiätestä wäkewäl Kädcl/ wastan seiso Wi-
HMsiam / NäwwälK ja näkymättömi,

4 Rauha laina myös matcan pääll/
Cuja me lijcum ia käymme täall/ Että sun
pyhät Cngelis Kässlläns meitä candelts

5 5D Rauhan Herra lEsu Chrisi / Pi-dä murhe imisi ihmlssst / Hlä salli tullasnrun all/ Elk myös äkist cuolemcm maall.
6. Gy'



6 Synnitöin sä yxinäs / HalHe mcftil
Hengcllas/ Hpwpten ja pphplen/ njimein
ipiscn Aututen.

7 Talostam Taudit carkom/ huoncftam
häjyt t.ncota / lEsus Armos lähetä / Ett
lvirasam ollsim wttjät.

8 Waarast/ caikest lpahingost / lotca
pällcm taidais jnosi/ Ama/ wahwist/ hä-
dän all/ Coscas tulet duomtaU.

9 Armos edcst za hvwpdcs / Nyn myös
suuren lEsu lull kljtos
me/Suulla spdämel laulamme/ Amen,

„Wijdcis.
305. Nu tacker Gud altfolcku.

caikin Sydämesi. KijttMm Iu«HI, Cmn suuri tsit on:chnV Mctt
rmki cohtan alm; Hän äitin cohdust

meil/ Ain hetken tähän ast/Hpwydens napt»
ranyt/ Wicl run-as sn armosi.

2. Se rtcas Jumala/ Armosi meil caiM
juone/Ett-hanai Sydämcl/ Händ' palwel
rachas jaanem HanHErra armosi suur/ meil
olcon lcpymen/ Meit HErra olcon W Npl
ja ain edespäin.
-'z. Kijws Wslumal/ Srl Poica/Hengi
Pyhä/O suunlumala/ Msiet caikild Hywä
Cmn ijaneaickisesi Vx Jumal tochesi/On 01l

ja Pysy mpös/ Ama mcit o IL<s» Christ.
LOPPU.


