
Tolme
Jumalista ja caunista

N i rt t a,
Ensimmäinen -

Sydämen pohjast riemuita
pmbi Ui jutoinen Joulu-ja Uden-

Nuodcn Wirsi.
Toinen:

Rucoilen Msu nöprlmmäD
Mtze surkian ja Calllstctt

Cato Wuoten/
Colmas-

Jos ltzculn afätsells / zc
Weijatan cutnl

Spwydest huudan stjrkW? tk

Prändätty tänä WIMM



Weisatan Cuin
Ncttk ricmu.za mc nahdam etc/

pohjast ricmuita / Ih-
nilset nyt mahta/ Ia lEftlst

"caunist cunioltta/ Sill hän mc t
Wapahta / Cauhiast Cadotuxcn k.dast
He>wctin cuopast haltiasi / TM ajal
autual.

s Neitzy puhdas cucoismwa / Syn-
nyt pyhän Pojan / Dawldin Sngust
olcwa / Meidän Wapahtaian/ Ilm l
pcrilylinm jyta/Pmtzpetost/ ia Nuh-
dct muuta/TaU ajal autual.

5. Pmmenct yöllä caihi/ Cariansa.Llndmml / Engell hcil Ilon ilmoitti
Sarnal jur suloiscll: lEjus CHriftus
Nytilmlstvl Ia teit wapahtaman syn-
nyt/Tal jaß>»autttal.

4. Tl iwan juur jotanM/ Ccht san-
gen luloilcn Kitos wlrren sijn' tekiWei-
saisst sanodcn: HCRral clima corkeu-
dcs/ Maala mpösrauha Zhmisis;Tatl
ajal autual.

5 HENran Engclit pyhät/ Hand
aina kijltz'wck/ Mr eng me semmcng
tönha'/ Tat pilti wakwllt/ Ylistä cau-
ml kitoxel/ Iloiscl kielcl ja Tall
<ljal autu.ll. b.



6 S?s eaickl il)ll
della ratk mielel/ Haluisest mnö,km
laulacam/ Calckctwoimal/ wäel/Sill
tmu'pän on syndynmeilc/ Wapathaja
wahw' waiwiUstl/ Tall aial autual.

?. Pildlt nvt lujasi lcikitkat / Slll
kapst snndyi teil long' Cunnia am etzi-
kät/ H lll'ombiHErrans wtel Hän on
Jumal / rauhan pnmles/ loca teit aut-
m caikes ties / Ia ll ajal antnal

8. Tee Orjat
annetan/ SydaMestam ratk riemuiftt
Itcu nnt poispangan/Sill lEsussiin-
d»i mailman / Orjax / 9rjo wapahtN'»
man/ Tal ajal au:ual.

9.. Lestet suru poichcittikat/ Sil
dcswastaja / Tanäpnn on syndyn ratk/
Mefi.is antaja/ Joo murhen ilox Mu-
uttele/ Lohdutuxen teill luottele Tall
ajal autuah

i c>. Jos köyhos sua wmwii / Lölwän
myös puuttumus/ KyU ama HEr-m Taiwan / Pan hannen paal surus
SiU Thristus stzndyt Mailman Köy-
hän/ su' rlcklx saattaman /Tal ajal.
autual

ii. Tm w.tnhan wuoden ttedost/
Paljon l'.)ndci tehnet,/ Vlem/ joit caic-

kest



kesi mielesi/ Nytt anocam andex
Mupottä shwytten / Ne/ jos ulcalam-
me Tall ajal atual

~. O HCrra Christe lEsu/ An'
finun Mllles/ Hyw' Voen Wuoden
alcu Wuot iloist Lapstlles/ Warjcl'
heit Sodlft/ Calllst aM
taudeist / cowist/ Tall ajal autual

13. Cosc aica wimein joutu/ Että
poisMman Meidän tast Ilmasi täy-
ty/ In caicki jattänlen Vlllntn ota
lEm suomaas / Runiime ja Sielum
Huomaas/Slll alal autual

cuin Oiwös sinä pahaxes:c.
AGZ lcoilen lESU Nöyrimmäsi Et
AM lvilias jnllnus lacais/ Cum he-

deinUt maas poltan on luma-
lattomuden täbden/ Nch ICsu Can-
jal! Annos sslän/ Rucoliemnn heit
Suas käan / Ett tpgös jD' palajaist.

, Maan waiwat Hcrra warjele/
loct cmban paNcm manut/Epco-
wa ik.sns cbwemba/ Meidän maa-'
fnn 01l nähty lop' Wainw yxitoi-
stakyMMNd,/ Mdes Pahicpalans
kypscns/ Mond myss Mies Mn-

Z.Ach



? Ach IW Armon Kuningas /
Cuull tae snrkeut suurda Cuin ilmas
taat tapsil pienii/ On Ruumin Ra-
winnost'suurest/ Ett josa istun aste-len Niiden surkian hudon kuulen/5)
lEsu joudu melll awuxi

4- Ey ainoastans wlbasa/ Rm.-gaise Herra mitä / Wa n eninli-
ten armosa/ toista/
Saul Dahtan Aliram la Cbore/Ey
HErran tasty täyttä taiMlc / Multwihan päälllNs tuotit

5 Egyptis fuloisuders O-sot Cuudel jata tuhannet Ett läpitz
mcren punaisen / Johdat heit rawitzja juotti/ Hund be
setit lotc telle Neljäs'catmsit/Pmtz
Caleb ia lofua

6. lEzu cung pukäld wihas suur
Wt^pyne' paall wiwbas lasten/ Iamettä hadasa auta tää!/ Cuin wi-
han suuren all olm; / Ehk wchas an-garus näkynä / Sijn armo hywys
cuiteng liene / HErra Corwis ott
wcouren

7 Zlndex anna Herra hywa Cansas
ticoxet suuret / loct hcicoudes tehnyt
elem Lähimuistan ctt sinua wastan /

NW



NW toiwon me puhdistcux ICsu hy-
wydes caut wedetyp/ IjancMism
Ilon, Anun.

Colmas.
6N5)s itzcukin aiatlelis/ Nuorutta
sM P"räst iknns/ Mielchens joh-

dattclls/ Eij waarin menis i-
käncms/ Nuorus että hembeys/ Saa-
ta mond pois mieleldans. Ajattele /

Muistele/ Petois mondlc
2 TM nyt kyllä raeasiellan/lo-cmtzcsa paicns/ Caunchita catzelan/

Ulcona että Huones/ Naurost Leickl
aljetan/ Waan Suruun lopetetan.
Ajattele / muiftcle Petos mond juo-'
uittele.

?. Haureus on wallun saanut Cau-
pungis että Maalla / Petos on myös
wolttanut/Mnwat tält ajalla Pot-
ea seka myös Faari/ Itzcstas tida waa«
r- Ajattele le.

4. Mäwäsv joca paras on ede-
fas olewanans/ stiss perän sun waa-
rns/ Sois ssnun pois cUoleman/Pe-
toll.ftt Ihmiset/Sols Euopas ettes
olisit/ Ajattele u.

5. Vri toisensa kansia/ Eywoi nyt
heitäns wamlt ilkiau watmon s-ura-

' sta/ '



sta/ loc' moncV wabingot tariel/Co,sca oli pahois juouis / Myrkyn ysta-
wllleus luonis. ajattele / muistele /
Petos monda juonittele.

6. Kyllä tutty ja cuulttu/Poisca-
donncst Pojasta/ Caikild ylöncahottu/
Wahc ns täytti Rawasta / Wijna ja
waimoi racasti / Ensist el! trtasli Ajat-
tele muistele lc.

? Kettu sangen kwala; Monda
je on pettänyt; Calamies werckoons
calat ottanut ja kästrtönyt Nuoru-
täinen catz iezes/Mold on wmmot hä-wäisnät Ajattele/ muistele / Petos!cz. Slinozonjckä myös Slchem/Nä-
Mat cäxi Sangarit/ WaimVt saatihäpiäyän. Itzcstas pidä ivaan'/ ItMälä pctta anna waimon
toscan Ajattele/ muistele/ Petos:o.

9 Monda muut tuincaldaista /
Vaimot on hancuttcle/ Huuldensil-mäin naurosta / Toisen Wahingonwte-
m/ WijmeiN Hengens- Mestawat/
lotc mielcns heihin panemat Ajat- lc.

io. Älä sillen curkistelc / Nijdenwai-
lnoin perän/ Caick sinne tänne huiken-
tele / lost rulet wahiligon eränt / HIH
usko caluttas Kellengin sano lujast.

?)t-



AMcie/ muistele/ Petos mond:r.
i i.WMw cauuist iatzcle/alcllen pe»

rän seiio/wmk mattasi puhuttele/ nain
opetia taiwcisn Soker hunaja kieles/
Myrlt / Sappi / n iha mielcs. Ajattele:c

i -. Nyt lopetan Wlrteni/Kijtos olcon
Jumalan! Övttuxexi matein/ Waldä
lvaimo cawalat Huone pian kukistune: jo<
ca zelsone Ajatcle / muistele
Pedosmonda :c.

Nackaus rackpetolline/ Haureus
Wai nollmen Toisin on waaralinen /
KwM!MUt kpl sen tietä Ota waarl ihcstus
Suuri ctta myöspieny Ajattcle/muiste-

le Petos mond juonittele.
AMEN


