
Jumalasta munista Lohdullisia

Ensimmäinen.
MiIMS» nytWicki ihastuivat / ls.

Töimn.
Wälizm mahm Ihminen/ lom ee.

Ihmisen elckman fmkeudeff/
HErra ole mmM Mpi /

5 WOes.
Vhriste IW mna W3«rmoe

I /Cuwis.
O lEsu Zhrist/ mm NhdMm

Seitzemmäis
lEsuS ilon elämäni/ lEsW

Cahdexes.
MinM lEju puhdas fydM luo

Mändätly WllblM 1744"



M uust Jumalinen WtM
nyt caicti ihastuwat/ tulee

wau krwan caunin/ W«?st uudcst«V»s«,H «lanwn riemestuwat/ Luodut caicl
Suwen Mowat/ Ioc« Andu lcndn Cum-
panins cans/ Meri Meh pauha ilolsans/Ia iloista Gydnnda canda.

slm HErra Pyhann jZatyns suori/Nijn cauwancum inailma seiso/ H«",nen
edcsäns on joca Palwä nuori/ Waic
tom tapahtu meijä/ Svfyn Talwezi/ !<,s
jocaMuou Suwm Kewan mnedes

HERmn siunaus suun.
?. rgukkne Suwcn suloifthcn/

«nmhe Kervmstn päiwan/ coscn Kewällii!
nähdäncuUalsct/ NytuiUajaKcdMo klh«
bcs/Mmun Ruumin'on enin kylinä ft>/
,Cuin lydamcn sijal käypl kyllä/ Clppa-
latva päiwä sitä lawmit.

4. muut Lcik-tzcwat wertaM !
taNs/ja ilosic wiettäwät aicans/ Mini!»

olla aluZlalls/ Täjä ja foca pck
cas/ Cosca puheissa puhutan ftikmst/lch<
den ulost ilöst lewmst/ Sydän cuittngin ll-
ke ja huoca

5. O Wotncn Chrzst/ M
nun ylkan ystäwän armas/Nucou. ei
len Corwas cMst/ Walcka zee w!



cauwan/Swws kerta wiel/ mun sielullen
Mä tahdon sun omista mielcllen/Kihlatasua arn.wn ja Ilon-

-6 Annoit ojenna ulos kätes/ Zastese
caulailun caunist/ Hala mun costan tulen
,ttes7 Sairas olen rackauden taudis/ Että
murhenwiel sydanuncn kcckls/ Azzna minun

, suuta talda lnhtts cmb ikänän epäile sijta.
7. lost ilo smptta sydamchen/ Makta

tuin suloinen s!wi/ Anna iyöts mllens yl-
>kanUchcn/jolaMPoiscadonutjlN'?l/päMä
dalttncansascatzclcman/sizlätehtywäjulop
sia unua wuotta/ ja siwgm taUnOa elo-

,, 8. lest lunmlanolcon R^tos/Po»
, ;n! jckPyhM Hezzgel! CmN wahwanapi-
/ta aina Mons/Mltä bän mpais kerran
W.-paht meit köyhiä jyndlsi/ Wie meit
e-älnan micles jnlten/ ensin Md sitt^ai-wan ilon Amen.

Toinen yn jnrullincn Weffu.
MMa mahta loea on
köyhä jyndwen/ VHcn tain surktä

iyös znurhtllisen menon
TäälZu ön aylu murben PM Olis

eli Mu/ T«ln custn Actä
'n lyötä

n Äitisi syichy/itkemsn
eta nmrhtftn tulewans



4-' Castva cuin Kedon tuckainm / Eli
Myös M lehtinen/ Hulludes wiettapi ai-
tans/ Etk wältätmd zurtna paickans
5. Costa wähäligitt wdimans tule/ Mud
hencoht Halslantultz/Tas jynmn jului-'
seslaxos/ ja mailmnn pahus maxos.

6. 110 ci ole LaMdes/ Waan suru
Murhe ilo chWiM löytZ/waan
inurbe eaus on paljon wöta.

?-. 110 ci ols wonnudes/ Naan suru
murhe elajes/Tätä elj ole wanhudes/
Waän murhen woiman puuttues.

8 110 on pojes wurvenut/ japeräti tyhich,
lauwcnnut/ Taudit kiwut walwn
Synnin myrcky cuollon haawat.

9. Murhen laatta suuri köyyys/
- hen santta wlhc!U,Os/ Murhe suret zai-
tzauvet / Mmhcn suret Ahneudet

Murher on jocalhw.iftl!/ Ensimui-,
jei ja Mmnftl/ MKHi!- Waimoil wanhoil
Nuorill/ Drcngill stwrK

' 1. Slllä' taalla on ai:' hauta)
Palenp annetan ' /Murhe

ucwälliil
!2, Cuclcma wiimn

Meihin ja
tolsestlws/ Miehen ja waimo,

Fz. Silloin meidän ti



Gaan jäiken Meiz mle hoppu Murhe on
sit heidän Lcipans/ ja tuumat .kyynckt
serptmäns.

14 Kylmä sydändäeandelewat/Gurun
wirtta laulcwat / Silmä: myös wetts

, wuo tawat/ Sytzämcst rascäst huocawat.
15. Cuieuttawatcuincurkinen/ eli lindu

picni mcttinen/ Huocawat ukein astude.</,Maates nostes ja istudes.
,6. Näitä Christe sinut! walltan/ Jopa.

Nyt wirteni lopetan/ Lohdut HErra lEsN,
, Meitä/Ha meit köyhiä, pois heitä,
', 17.0 HErra lEsu lsbdmmjan ja tal-
.kest murhest wapahtaja/Meilä, sinun köy'
hiä lapsias/ Ilon saac Ijä lauMs.

l 8 Custa kijtos nin wsisamMe/ ja, woi<
> ton wirttä Hcngell
'Wwäl! Toco Colmm,alsndel,Pyhäl. Ame».

Eolßas,
NHlnijen elämän furkeudest/ Cuollon
>M. )a taudin ,aicoi,n mä ly-

weisssta/ ja tämän wirren ?ei«
ua K wieras cowa cuolema.

2. Silmät monen mettä wuottawat/ ja
'dämcl haikiast huocawat/ D cuolema
Zmudens ylitzcn/ Iyl käwelet eaickein
When,/ O wieras: tt.

Vhden finstemmat tuonMVwaan
toi"



toinen jääpi huolemcm/ kylmä ssttsndäM
candele/ Itcunrauct winä

4 Nappat myös pvscs
)a lapset jäwut pttnimmät/ Mc woi woi
yhtcn huutamat/ )a zuruujcl lytämci huo«
cawat/ O winas :c.

5 Sitt curzat kylis niucutelcn/ käywät
cuin curjet cuicuttclen/ Ei turwa ena eui»
linduiftll/ ;otclendäman lahtt huomencld/5D wieras:c

6. Cosc sijs ,nuut llola laulamat/ ja lie-
niu wirttä pauhawat/ siiloin hcit murhe
murlele/ ja zuru sydamrn nmdele/ H: zc^

7 Lestein päull moni hyppcle/ja
parcoi lyktle/joit am pyytä suojella/ cWcana poicians warjella/ 9 wieras lc. . „

H. Nai todex kyli näbdan picaiscld/ cu-,
inZ cuelcnl tcmma po:s äkild/ monen cuin"
aina kakile/ molttza wuot elatens arwili,
O wieras; :o.

9 Waau altam me näihin suuttum
El? uscost coscan puuttmo/ nmtt Chrsth-t
ithen hänen päällens
talain/ hamb wieras cowa 01l enolema

Sillhan meit fynnist plchhzsi;/ P
sian tmwcOn waimisti/ siis olcon'
murbcla/ Sittsammczlon taiwaft/ Cu<
Hm-g Jumal meit aMtacon°



Neljäs.
W c. ITsus armon aita / :e.

MHErra ole minulle Kllpi/losa
le mitan wilpi / Sun haldus itzen
annan/armos minulle canna/ mi,

nun sielun tygös etzi/Costan minä täät»
da lahden,

2 HErra sinun kates/ Annan sielun
täldlahtcis/ Sinä. joca muwn paästu /

Poicns caut euolcmast säästit/ Minun:c.
?. Tygös hudan taiwas/ Autaminu»

waiwas/ Cosc en woi nähdä eli cuula/ en<
gä myös tygös tulla / Minun lc.

4 minun osti/ ja ristin
«tzensuofti/ Hän tahto caick sen cautta/
Taiwan ilon mm saatt«/ Minun lc.

5. lvcntähden sanon/ Ia ers
täaldg anon/ Aica on minuld kytl peitct/
waan en finuld pois heitet/ Minun!c.

6 Cuin cuolemstule lotan/ja näyttä
msillc ptans/Ama MoinHTrra Chri-
Ke ia sijta häädästä päDä/ Minun lc.

Anna minun mennä rauhas/ )a lepo
saada turpes/ ia sinnc ääne euulla Cojca
sinä käsket tulla/ Minun lc

. 8 Nostat cusllct ylös/Minä olen täsä
ilos / Ilon mengät ec oman/ Minä ota»
ttldan huoman/ Wluun tt.



§. Cunnia monin kerran/ Nnbaont ai»
«a HErral/ Pojal fa Pyhäll Hengell/ se-
kä sit että ennen/ Mmun sielun tygös chj
Costa mwäMldä lähden.

Wijdes.
MVHristelEju aina Mull annos lal-

Sydämen paina Ett wvisin
totta/ plitzen woitta/ Synnit ann«rmos coltta.

«. Aum minua HErra/ Ctt päästssn
terran/ läpihen wirran/Senjyngiancus'
hun/ Helwcttn pauhun/ long kestell mmä
jouduin.

z. RicoM suuret/ Wanhat ja nuoret/Wnmyss newottt/ Joit tehnyt liene/
Caut pirun juonin / Andcx ne lumalt
mul suone-

-- Lunastajani lElu/ Sinä Holhoiani
wiju/ Älä pääldam rissu / Sinun ansios
eaapu/Suo armos apu/ POi pois
Siclustan Klpu.

e. En yhtän lyömv Eng mallmas t:'e«
«n/ lostApu liene/ Paitz ICsus sinua/Totwo» ettes minua/ Hyliä sit Gänsinua

s. Tahdon sijs eotta/ Sun paälles
luotta/ sinun toiwoni lijtä/ Rucoilen nöy»
räst/ Ettäs minustköyhD Murhen pidäle
A laupjOst. ?. HEre



?. HErrin luuri Mna/ Se wer iha«
m/ loca luoxi aina Meidän syymme
Mdcn Kärsei kpll nähden/ Sill pina3
weiautuax tähden.

8. O Cuinga monda/ Kyll weri susn«
da/ Ia synnin juonda/ Sinä lEsu
ftlt/Cowin kyll wärisit/ Kylkes onkei-
Hall pistät.

9 Mutt lEsu tätä/ Ann mielesän
pitä / Cojc c>wleman hätä/ Mun päällä-
ni lange/ Cowin kyll tunge/ Itcust mi«
nna ilsn e::Zä.

ra. Ach HErrahurstas/ Holho Mi-
nna tujcns/ Cant sinun cunnms/ Syn-
nist mctt estä/ Elämän päästä/ Mna4
cant hclwetistä,

l l.Nijn lanoit sinä/Ett päasinmmä/
Wapari sinä/ Ett werens wmmaL/ Ia
pijnallans cownll/ SMNist mcit päästit
lrraU.

?s. PäMexi itoit/ Mahdam myösrie«
muit/ Ett Synnit pols ott / Ia lEU
ChrNe/ Cuinmcitcmtze/ Synnist mcik
päästit we.

i». V M pcljättäne/ Meitä Syndim»
me/ KyU sammuttanet Chrisimm Wert
loca hänest eri/ long cam saam sutu-
dm peri.

'4. Jos



!4.10s tahdot/ kaändä/ Sydämen
wäända Cuul HHrran Mndä / wmck
Syndi sn canda/Rajcas mm sanoa/kyll
IGus lion anda.

i <, Catz tuhka )<l Nlulda/ cuins cannat
culda/ Ett karsi tuulda/ lange cmn heinä/ !
Ett karsi enä/Maax mullax matänet sinä^

i; Ach HErm hurscas/ Euin olet Tai.
wus/ Minä juures walwas/ nyt huudan
tygös/ Aum minua plos/ Pybi pojes
Syndkn myös.

17- Muil olts wiela/ Jos saisin elä/ O
lEju taalla/ Anon sijs sulda/ Ettäs pms
minvlda Vttais sinun lanas culda.

l 8 Luojalle JM lEsiMll Pozall/ Ia
Pyhäll Hcngel'/ Ullslys olcon/ Cunnia
tuloon Hän meitä sma myös cuulcsn.

19 Jos
Eng epäili mitän/ Waick ett sinä lule/Kyll
lumaU c«uic/ja wijmcm minun apum tule.

»o N>?t lEfucnulecm/ Ia läsnä olcon/
tasthäncll tulcoli/ Ylistys mun'/ Pxinäns
juuri / Amcn ftuwccun wanha ja nuori-

Cudeis
lEjnxm Olistys Wlrsi.

Wc. Kijtosolconsulllsönmaan ja::e.
IEm aino

Armos miuull/ Nimes täh-
te».



den laina En ssnua woistn oikein Piistä/
mun siihen auta/pyhit/ walnnsta.

2. Sä olet Tähti jalo Jacobista/ Se
Cuningas jmnattu ZioMa/ Gun Pli«
styxcns ombl maärätöm/Waanmma yli-
stälnän mabdotoin.

? Sa Aurlng olet/ )oca aina ceitat/
Adamin. Sonnin syngeyden woitat/ I«
caickl Sätedillns wirwotal/ Cmn Pa-cons Mcol! tygös ettawa(,

4> Sa Cuningas mmost/ Hywydest
kas Tunnlnast Nimi' juuri cnjakircas/ Ah
cuuk köyhän nGra Rueous / Ig ota cor-
wljs curian buocaus

5, O HLrra joca n<ser minunbätän M
halduhns mä Sielun; uscon jätän/ Oand
auta puhdist/ pese/ caunistz,/ Ia Msr-
siamexens nam walmista.

6.5) lEm IsHs/ Cnnmankirsas Loisto!
Walollans Sielun Syngws pois poista?
Armos ja woinias laina minulle/ Ctt e-
lää wmssn juosiox sinulle.

?. Tcstn olen cht monast murhellinen /
Cuing elämän sull olls otolZi«cn/ w«anihe«

,jän ci hywä minuja/ Sijs etzin a-
puu ainos sinusa-

-3 AH ZRluulan/sä maan ja Taiwan
Luoja Vl« mun Sielun lohdutus ja E

9l



Armahda/ päallen/ sill en Apua. Taick
Turwa misän löyd ja lepoa.

9 O siunattu sä Siemen pyhä JMI.Hannisen Cuckainen Paradisist Tygös me
Lapjet Ewan pakenen/ Cuin tunnen Vyn,.
NM muman waipunem-

ile?. Ma sinua sijs nöyrast kijttä mnhs
ta/ Ettes annoit Nackaudes Taiwast
mahan Sinus tänn wetä Luontzom otta-
ma/ ja meit cuolemasi jallcns woittaman.

«l.longNimes/ lEjusEhnstus tietä,
anda/ Etts wsideld olet six cuin meit pa-
ransa / Opttta hallitze ja fowitta/ Ia nijn
mcill Lunastuxen toimitta.

12.Sinä olet Sielun Sulhainen jalo /
kirckambi/ cuin Auringon kircas walo /
Sinus on Istuin corkein Jumalan/Cuin
Engelild myös halull catzcllan-

i;. Eu kengän wiel ol sano ennättättyt/
Cuing Ila linun licne ftnnHttanyt/ lu-
maludenja Rickaudesia / Pojaxens lian-
(Nickisudesta.

,4. Sä Neitzynest Mariast LUondom
Httan/ Tahdoit ja nijn Lihasas edes tuot-
ta/ Sen Adamis mdonncn Elämän
longs woitlt zällens cahleistCuoleman.

,5. MebMs sijs jc Pensas on jos tu-
li/lumalMn palaa/ eik sen wuox cuukl,

long



Isng Mt cu?w; pulta tuorehix, Gaa
ta 'ja Nackaudes valawix.

»6. Aronin Wcostawainen Sauwa!
Meit, jvtcacuiwat ollet olem cauwan, JMsaata sinus hedelmöitzewix, Ne-sieesiäs tähden
mtzit osaliisix.

l?. Siis päälles caicken töiwsn turman pa-
nen, O lEsu' jmuld Hädäs Awun saanen,
Sill Smä Armon lähde wustawa, Mu3
wirwotuxen runsan tuottama.

iz. Salomon on sun kyllä tuta saanut. Ia
Wijsaudes sinua julistanet Bawtd jo sinuA
KPos Psalmeisa, Myös weijas caunist, har-
tas Henges.s.

ly. Sinä Wijsauden Lähde jalo/ Jumalan
Walkeuden kircas walo! Gielusan itzes osoe
kinasta; S>r cuin sun sanas sinun todista.

!«. Sinus Isä on! hywäll iuotlolla / Sun
myssllos Ihmisien cans on olla.- Gtts päNe
köyhän curian armahda, Ia puoleen armo-
lisest catzchda.

2,. Jumalisuus on aiman waia; ja minus,
Cuitcngin pyydän aina rippu sinu,s, cuin olet
apu, Autuas määrHtöiNj Ehk minä
huono kelwoeoin,

t», Sijs siliä Armon runsas Lähde minus,
Aukene, ja ulos wuodat sinus, Nijn mi-
nun hywin käy ja Sydämen, me ilollhar-
tast tygös nostanen.

!j. Ah anna mun, cuin Lapsen itzen käptts/
Kastahss, ettän armon mahdan lipts, Sy-

dämen



d<snnn «mies Mcn, oienna, tans eur/t jz
Wun cuorman huojenna

:4 Ah vpe-a mu<z Henqös elämähän, S>«uu w oman Tahtoa kieidämähän o--
le niinut- wäkewa, Nijtlsinus e!cnilonnäkewä,

»5 O anna minust cHicki cauwas 'ää->
dä, Ewn minua sinust pyyä määrään nmda.
Ann ett sinä Cunniax sinulle, Uhraisin caick
cuins lainat minulle

Mun Nimes, lEsus Chrisius, anna tu,
ta, Ia ntwcmn Paimen minust warin ota
Ett cnstup wtjmein tulisin, EnZelie juockoon
Lammas huonesen.

l7'Suo Moin Cajwos sicllä,
O luwaU älä sits minuid kiellä, sstt s-
nua Mtä iloisesi, Jo M ja siei sitt izancgi,
ckistst.

Geitzewas.
W c, eunnian crumm canda

elämäni, lEsus minun cun»
F-M nian, Minun pgras eawaran, Cofwans

vta curlan aä«i/Cos?a iaxon kpynel<
den, Tygss HErra tMtelen

l. Ihmistc muut rocasian a?/ Mi;ä tu?ym
mailma, Edes mepi cämala,,-haluiftsti noudat,
tawst, Cuwa raha cunnia; lEsus waan
msLtawara

?, caickem piä. Murhcn laxös
kärsiä, Ristij pilcaa häpiää, Cmteng on
muL ilo jizta Että caicti mu«:ecan, Iloonsuureen taiwahan,

4 Wcicka



4. Waicka w:e!ä minua wamo, Wiecas
HHjy :usilma, Satana myös cawala Cuiteng
«!it lEsu aina, minun Sienm lohdutus:
Pois W waikia walitus.

5 Tykönäs o IGfu racas. Taidan olla tuv-
wastl, Lewos suures iloja, Apu olet jocapai»
cas. En sijs surmaa cuoleman, Peitä julmut
satanan.

6 Wuodatella kyyneleitä, Sannn täällä
yldeisest Murhetti miös sydämesi, Cuiteng
lohdutta se meitä, Ett ne onoat luetut, Leilijn
HErvan corjatut.

7. Autuas sijs cuin HErran luotta, Häll
on ile suuri tHlll, Suurcmb wielä taiwan
pääll; Erm yänel! aw«ln uwtta, Elämä!» ja
cuolemas/ Wie-rahas ja Isän maas

8 Ia cuin wihdom tyijmein tule. Hetki
cowa c«oicman. tääldä ottaman,

huuto Min cuule, Wahwist, Auta
itoiW, poies nucun jydämell.

ZahdeM.
c Ny!- pHiws edes eulun sn,

uun walo minull sus, Pois
minust synnit ahdists, minua cstu-

desas wahwista.
Sinun etees awen awaiZn, Käy tyzsn

sima Halamn, Voimallas täytä jydämen
Muakijnit sijhen yhteen.

z. Ett



3' Ett NlMs suurta tunnia, woin
ta s Jumala. Minun sielun synnin wioistpä»
M, Ia rowas euMn lasst

4. Minun cantzan stiia sodaft, Minua wch<
wist uscos toiwosa, Minul lisä hywä kärsiimys, Pois poista wastoin käymisys.

5. Aut' unhotaisin turhuden, Pytkisin pt«
rän Muden, Ia wttmeiseldH taiwahas,

EatzeLa saisin cunniÄs.


