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Cnsimäine».
W. e. V HErra Jumala Taiwast n tk.

VM Ijacaickinen Isa/ Sielun mru.
H?W min tarpeet lijaat/ Autuan poi-

cas ansion tantta/Tahdoit meit
helwetist autta.

2. ICsuuscoM tunnustani M/ Etta>
M Luija Lunastajam/ Karmeen
sinä rictpolgit/ CadoMxeN uxen suM

3. Eij jaa syndi meit cauhW/ Sanäl«
las cuolemallas wahwistat/Sun tahtet
Isä carwacm / Pälläm/ ia meitä
«rmahta.

4. Nawitz meitä Taiwaan mannall/
Taito pmmarrys muisto anna / Sanas
j«W eee ahneelnmax/ Wahwista uscom
wahwemmaze.

5. Auta aina Pyhän eloon / Ennen
meidän cuolemam eroo/ longa caut ru«
wit maatuwat/ Suo ennen fvndeim
catua.

6. 5) Pyhä Hengi Jumala/ Cuin Ijä
la poica sna culnarran/Isan Pojan cans
yx olet/ Sinua meidä rucoil tule.

7. Murhtt monet pois waiwma/ A-
sumasiaxes meit taiwuta/ Walkius mw
lisäm waicllta / Curus Lohdut ia ain
auta. Töine'



Toinen.
W. c. (hristus laiwaisen ylös meni.

HErra Jumala Tairraasr /

WW Wgrjcl. meitä waarast walwast/
Taiwaan maa olet haldija / Ii

sM st cMhpMijas.
».. Apuus ar.nlos ain osota/ Halla/

riita (jot.a/>nNa/ astta/ Tartuwal,et
taudit- estä / Ahdtstuxen. saasta.

3. Wiela «> HErra annos Mom/ Est
Walkian hcfta ja tullpalo/ OlMcs meltH
arrveje/ Cotpm, cart«nom< wUjeleo,

4«. Q Ipluala Luja. Lnojam/ Wilust
cuiwuM wariell pcltojaln/ Syndeim
tehden Ntz wcGas. owat / madot

nist. calwanar.
5, maasi iss. merestä/ Ar-

mijan «lU gWan tahtos perafi / Saat
latamliM purjettWisi/Wle Lmdallwee
Ma olewaA

6. Mos Sul! Isallam/ Sill
(h mettä: tyjös syjäile < Sc jama Pojalla
hlcon/? PphaUi Hengellas/ holhocon.

Colmais.
W.l. OHttmlumalarmolinenllä/

Umal meit auta wskes woiman
lautta/



eauttg/ Omhts arweU wahingoistawars'
jel/ Piru mmlnm waiwa/ ahdista meit
«lina/ Armoijas Laina.

2. D racas Ijä/ Laupmttas lif3/ Pa-
hm meis lijene/Olem pyhän mieles/pa?
HM pahoittanet/ Wlsist wihoittaneet /
Synneisäm wanneet.

~. Me ihmis parat/ TDä paston a«
M/Emrattist elä/Pyhän ftnas perän/
Paha monell suonle/ luorijn itz juome /
Pahat owat juonem

4. An andex pijan/ Wäärydem ia
gan/ Ala nijt mmsta/ Eikä nyt eik toista/
Synnelfi meitä/M hyljä heitä/ Rico»
xcm peitä.

5. Cansam nyt ole/ TurwfteMe tule /
meit jätä/Heickoij hälyn hätän/ 5)

Isä Taiwan / Estä warad waiwat /
Sens tehdä taidat.

6 Piru, pois aga/ Tästä huonest ma-
zast/ Kita myös estä/ peräten päästä /

M oli IW/ Engeles cans tässä/ Estä
ryta messö.

7. Toijen nyt maian/ Matcustan ta
Ma/ Rucouxcm cuule/ Anrem HErra
KM/ Amia tällähttkcli/ TieU matcalt/
Pnttcll/Sijpeis all kätke.

H, Emrazt tD nähden/HErran Ni-
MM



mentähde, Mulstaram kerran/ Maljs
Taiwan HErran. Cunnia häll olcon- Au-
xem aijna tulcon/ Rucouxem cuukon.

9. Waljast täst wtzmen/ luocam Ijätt
Nimeen. Pojan hengen pyhän/ Lohdut-
tajan hywan/ Jumal yan Ijäm/ Mllmns
mcillen lisä/ Tyköns eij svlä,

io. Jumal men amta/ Surum ilop
laitta/ Ey hän M tiellä/ Mejjdä apuus
tiellä/ Tuscat pois tMu/ cosea me hor-
jum / Wcmrat caik waliut.

ii. lEsuren tähden/ Rucoilem ett
lähdem/ Em te tässä/ nystais lijta mäs-
sä/ C»ulcat caick tätä/ Rauhan t
zätän/Wirten tain päätä».

NeljM
W- c. Coft murheia wajwa pälän käy/

AU Olc suru suuri ahdista / Kfneng
fWk panU lllloin turmaan/ Ijan jok aut-

ta wahwista/ Waiwaist etz salli
ftrmat/. Hän M je ainoa wiM/ löca
sieluni warjelepl/ PanettMtm parlauW
Tecon työn arweleepi.

2- Sielun/ Sielun mik on pahmlb/
Kirotun ihmljcn kijeldä / Cuk on panet-
ttW pahemb/ Cosc hän snpMm«ls
'- däns/



bäns / hända nuoret w«nhat. araat l O«
wat/ m pelkawät simgen / Maattomat
ihmis paraat / Hall, nöyrät ow at <tz
tangeet

z. Hän on tot walmis tck.emän/Was
hingo tijelellansa / Caikis muis' wicoij
näkemän/ Parjapi mielellänsä//Etj cojcay
laittamastlacka/Lcndä cuin tuljnen nuoli:
Pure panettele tam/. Pyytä, muit,
yen nuorin^.

4- Parembians- panettele/ Surun ich
murheen pyytä/ Waldijain, walhete
tele/ Wiea etzl.m, syytä /TM syndi sn«
dämmcll- tipu / Ia moneU waiwaiselli
murhe/ Wnlhm tähden,UM kitu/ C»sc.
wallan saapii walhe°. '

5 LMoE, walbect wabwistetan/
noill ia suMd/Laupian. lapset
ahdistetaan / Ustin tämän. näin culim,
Hera ylös ftimi HEna / Pahoja ran -

gais rascast/ Ett tlrust lackaisst terran/
Wainomast waiwaist' lnlchast.^

h. Walnist ah walitan, M/ Huocan
cowin ia huolen/ Että mun elämän pitä/
Manhan nnltton ia nuoren/Rauha ol-
len racastanut/ Pahaden parisa aiqa /
Sydämlnen on pacachtanut / Plematzet
R waiwa.



7. Aitaus kilwan äwajawat / WaK
mistawat mullwaarä/ Cuolendotan ha-
lajamat/ Wajywät ioca haarald/ Wa«
hingostan iloihewat / PMiawat minua
pahoin/ Hiimuist euolon himoitzewat/
Tap«man piti usein sanoit.

8. O HErra kijtän sinua/Etttz hädäst
aina autat / Waarast warjel«t minua /
WäM ia wvjmas eautta/ Kijtan myös
sinua lEsu Christ/Sitä myös Henge

/pyhä/ Ettz naiwaist wapatat ristist /

"Wastan olet hywä.
9 Jos mä täst uscbs erijcln/ Ia

karlNväimn olen/ Sen caMta saun coht
perijä/ HMwaanilon cosc nwlen /,slk«si
Engclden leurmtultn/ Ia pyhäin sielu-
den jecaan/ 9 lEju jo sinuä. huolen/
Scur«st pllckaitten pahain.

WiMs-W. c. Isä meidän yllM zc.
Esus sanoi wertauM heillä / Sijt

ZHH ett aina tule rucoilla/ Eit wai-
wslsa wäsy coscan/ Waick wai-

wapi tuima tulca/ Man, synmisäm les
wäetö/Ujcon rucouren heräctäm.

». Caupungis ollDuomar tuima/lolt
ujeot 01l wirlg weima/Waan «h asij«

eama-



tamalata / Mond waliust 'walitit sitä,
Etei häwcn miehi mitään*

;. Oli myös siel Lestl parca / Ma«
weljens oli se arca / Sanot: Duomar
minua warjele / Suurt ahdistusian arwee
le/ Wainojan etz tahd nwa säästä/Ru<-
coikn hchicstä päästä»

4. Täll Lcff paraUoli hätä/ Autta
ch tahtonut tätä/ Tämän tähd Dnomar
juur lulkeis/ Ett Lcsten waiwaisen hyl-
käis / Sllmäns kääns pois Wlukihi/
Sormillans corwians tukitzi.

5 Sanoi: suur mä olen melkiän/ Eng
Jumala/englhmisi pclkä/ Cuttenginet
Lesti aina/ Aijn alinomaisest waiwa/
Händ tahdon taiten warjella/ Vainoja
eh saa pääU ca»gcilla.

b lEsus lanoi opplman tulcat/Mi-
eä Duomar sanot cuulcat / Eik pidäis
Jumalan tosin /3mijans auttaman suo»
fin/lotk sillnist kyynelet putoilewat /
Costo HErrald Rueoilewat.

7. Toden teill tunnustan ptzan/ Costa
cohta pahain ijan / Waan cosc ilmei
Ihmisen poik tule / Siloin monen epä-

usco sure/ Sill elawäisis maan« .

pW/Sijt Gen usco ldytän
t» Amm


