
Mmät Caumt
Kuomalaifet WirM/

Ensimmänen.
Sen Suwcn sulptsutta/ ctt.

Toinen.
Ratk ttemulstll Wltlll/ etc.

Colmas.
Slistän HERm SpdMest/

Neljäs.
HErra ole minulle Kilpt/etc

Wtzdes.
Elälsän olen maan Mulda/

Culldes.
3?ämst nytcaickt tapahtucsn.

Seitzemes.
Mxwljwpt cauwanulcon/:c.

Monda lumssllstaldmlM catt-
ken ImnaKsuteen harjotM

wssl/ jokca myös nijlle hywä<
xi lulewat.

PrötMty Mwnna 1690



Mlgygor stoor Lnst och Gladie.
Ruotzisia Suomexi käcltty.

Weisttan samal Nuotit.
i.

fuloisutta/ Costan ajattelen/
Jumal caicti muulta/ Sydämesi Rie>s^^^Hmuitzen.- Cosc Taiwan ja Maan HErra/

udisia / Kircasia Kirctax ter-
ran / Ia caicki caunissa.

2,

UdenAuringon and«/Jumala paistaman/ Cu»
~ Tähdet walon canda/ Ilmeisesi ihanan. Nijn
coriax Taiwas/ Kildmn tittaudcst: Ellckse iloll täyllä / Sydämet suloisest.

;-

Nljn caumx cojcki ttke/Ia corM HTrra sum/
Elläjoca stn näke/ Rumusta rauke »uur. Coca
mailma hohta / CmnCulial silattu/ Cuin calleil
Kiwil cohta/ Ia Pärlyil cuwanu.

4.
Nijn Moin 110 liene/ Ettei Ml arwata / Ei-

tä ylMän tienne /' MuunM werrala: Waal.
tHyly tääl odoica/ Ain Duonnopäiwän ast; Sil-
loin HErra csotta/ Meili woimans cwarast.

s.
, Itz-HTrra iloo jaca, Ia Haudoist heräM

caick cuin cuollema maca/ hän ecens wthättä / Ia
helM wrwell Taiwan cunniaancuululla/iopettacai.
tm waiwan / Iloon meil isiuem.

5 MB



6.
MM Ruumin jällens onda/ Ia caicki ,'äse-

nel/ Caunina cocoon canda/ Mullasa niädclnetßa-
tenda HERra suuri / Niin titckafi paistaman/ Cuiy
Auringoinm luun/ Walkiasi walisiuman.

. , ?.

Tngelins Christus totta / ichettä lepyisefi/Cuin
meilcl wastan otla/ Itze myös «Imelsi st? hän meilcl
cohdcn cultc Raet taiwan joucolla / Ia meitä sy«
lins sutte / Ihunall ilolla.

8.
Ach aumasi 110 aiwan/ Christusta cadzella/

Cuin awais meille Taiwan / Werelläns callilla.
Cuilimllan Taiwan Salijn/ Prophetain/ Marty.
rein/ Pattiarcain pyhäin parijn / louckoon Apo>
stolein.

?.

Ne silloin omistawal/ Mit omix Welijxens /

Ia meilcl cansans saawat/ Ractast riemuilaxens;
Christuxm oikiall Kildell/ Nijn cunnial culjttaw.
Tullan Taiwastn lchdell / Autucen e«lan.

Meil Christus sano ratki/ Cuin oikial olemma?
SiUnaml pitcl caicti/Tän lygön luleman/Perimän
110 cansan/ Taiwasa lonsest/ Cuin teille olm <,n<
sain, Nautita» ijäisest.

ii.
Jumal myös coston anda / Tain pahan Maift

man / Syndiset Salan canda Helwetlijn palaman.
Silloin Jumala muista/ Caict ulcocullalul / Iatpksns pojes suista /caict pahan ttkist muut.



12^
luu< lulmax idzens näyllä Puolelle waftm.

ma!/ Ia tmman duomion täyltä angarall pauhi-
nall Kirotut mengäl caicki Helmet,» Haltiaan/
Teit cauhialllulell ralti/läisestwaiwatan.

15.
Silloin meit Jumal säästä/ Perkelen pauloista/

Tuscast ja hädäst päästä, Cuoleman maarasta/ Ah<
distuxesi ja wmwast/ Sodist jajwainoijst/ Näljäst ja
callist ajast / Cuin meit tääl waiwmsil.

»4.
Silloin Christus meidän HTrram/ Morsiamens

tireasta / Wiedäxens cotia terran/ Pois caitest tusca»
sta. Ntju suurell iloll wiedän/ Hän HTrran cun-
maan, Ettei tääll cucan tiedä/ Sencaldaist oleman.

is.
Näin Morsian totta modan/ Colia Christuxen/

Cunnia ja suosio suodan / tykönä lEsuxen; Sa
nähdä sillä haawall/HErran kirctauden/ lot oli
Vscoll wahwall/ Tääll toimon totellen.

>6.
Ei arwa cucan wtta/ Cuing Isä suloisesi.

Morsiamen wastau otta, Syleile suloisesti hywäil<
len haMiststa/ Taiwasm lalUltÄ/ Perimän totisesta
Wstä aucklta.

Caick Engelit myös cuullan/ Suloisesi laula<
wan/ Caunemast cuin tääl luullan/ Rauha julista
wan. Caick cuin on tuoja luonut Iloidz- iloisesi/
EttpäfinPäiwänsuonuc/ Hnlu»?-"' ..<if<sesi.



i5.
Morsian st sillein totta/ luur wielisuosioys/

long Isän rackaus luotta/ udistain olendons. Ia
Herran «en lange / Maahan juur nöyrästä/ I«lqttä suurest sangen/ hywydens edestä.

Plotyill täsill HErran / Armoo myös ylistä/
long caut on tullut terran Wapari synnistä: Tun-
nusta caickein cuullen / Ettei mahdollinen/ Ollut
yhdengsn luullen/ Mrsiamex lEsuxen.

Nijn Isä Poicans caulla / händ ylös öienda /

AutUten edes autta / TäU tawall lohdutta / Älwos
«päiltö/ waickas Olet 01l syndmen / Sinun syndis
maxoi caicki/ lEsus wälimiehen.

ei.

Ollesas mailmas Armon/ Sinulle osonn/ Si-
nulle ololin/ Suloiseft Sijpein marjoon/ Ain sinun
korjaisin- Päcll RistinPoican annomEdesiäsnau.
litta/ Cuin sinun cunniaan cannoi/Taiwasen talUtla.

Ettes hywyllän hyljän/ Omar wahingoxesi
Waan Vscoit camta Pljäu Tuleman parhaxeS/ Ei
taida cucan estä/Sua iloonmenemäsi/Potccm on sinun
P estän/Itzelle ns ijäisest.

Sen olen minä päättän Armostan silMllen/
Ia sinun olen säättän/ Morsiamex Pojallen; M
omaan ansioos luola / Sil sulasi armostan / Olensun lodel mottan/ Aumten awaraan.

A z 24, Nijn



24'
Nisn Morsian Maahan lange/ Nöyrimmäsi Cas-

woillens/ Ylistä suuresi sangen ITsufia iloxcns/
cuin hänen Werens caUtta/On Synneistpuhdisian/
Ia Taiwan Iloon amcan/ Corgoltan cunniaan.

Ci Jumal salli nyhkl/ Morsianda Tytäreuns/
Ilcu pisarat pyhki/ Pois hänen Postisians/Pojat-
lens awiox oem/ Yhdefä oleman/ tjäisäs Ilos eolla/
Rackast riemuidzeman.

26.
Ihanasi ilmei Jumal/ / Morsiamen caunisia/

Siltck ja callill Cullal!/Hamett myös udista/ Sor-
nmxcn Sormem paina / Sill haluns osocm / Autu<
dm armosi laina/.la ww unholla.

27.
Nijn cunnian Crunun anda / Kirctaimafi cul-

lasia / Morsiamen pähän panda / Ia julki julista/
Sydämens haiun ractan/ Syleillen suloisesi/ Eitä
fijc ijcln lacta / Händel hywäilemäsi:

«3.
Nijn Paradifijn pyhään/ Händ silloin talutta/

Hächuoncsen juur hywän Sisälle johdatta: Cusa sijtt
ilo pauha/ Ia rackast rlcmuilan / HTrranhywyt ja
rauhaa jäisesinautitan.

Yliän Chrisiuxen Kylten/Morsian sil lepäwän
k Cuin ei händ coscan hylkän) Ilolla lijcetän/ Sil-
loin me reimun samme/Ia juhlan julkisesi:Caict Tai-
«van jouckoAmf» / Misa juur suloisesi.



,o.
Morsiamen Sydän pala/ Silloin rackaudest/ eosca
lEsus händä hala / Ilolla ijäisest / Silloin hän
faapi siellä/Edestä waiwansa/ Cuin oli tärsin täällä/
murhesja kiwufa.

Caick Taiwan tawaral periRiemun ja cunniasans/
Eit sijt <ti / Suloistfi sulhastans; Waan
hänen cansanspysy/ yhdes tirckaudes / Cust ei händ
cucan sysi/ Pois ijancaickisesi.

Siel ästen Cuullan taitan / Engelit laulaman/
Siell riemu Wirm taitan / Ia laulut laulelanz
Caict Pyhät yhten pauha/ Engllem zouconcans/
Julista ljmst rauha/ hcliäll

??.

Siell 1101 l weisat saadan / luur udell muo»
dolla/ Riemuisest laula taidam , Ralt Tmwan
lawalla/ Weisaman usill Kielill Hsrra meit opttla
Ia riemullifill Mielill / iaulaman lotUtta.

)4.
Ei sitä 1100wielä/Ymmäcrä yxikän. Se salattu

on täällä/ Asti päiwän wijmeiseen. Ei taitawingan
taid.i/Werraea mihingän; Eitä käsillä laitan / woi
wielä wifsaingan.

)f-
Ei ole Corwa cuullut/ Ei nähnyt Silmätän-.

Ci olis tcngän luullut/ Sencalvalst löytläwän<l
Cum omas HErran Huones / Ihanall Ilolla/.
Jumala meidän suone Caswoihins cadzella.
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;s.
Siel laitan tum oikein Pyhä Colminaisuus/ Sydä<
mm täyltä caiten/ Jumalan rackaus: HERran
M ijestei siellä/ Työl/ Corteus/Cunnia/ Tietän eit
110 tiellä/ iapsildans Jumala.

;7<
NHn täydellisesi tienne / Hän caicki sanallans

Päättäjä idze liene/ Caitis caick woimallanS: Ia
-hänens lahjoi meillen/ CanS caiken hywyden/ Su-
loisesi sinua siellä/ caue PoicaNs ITsuren.

lumalan oman Pöydän Tykönä taiwallist/Siel
ElMllsta fyödän/ Hercuifta mateisi. Elämän puu»
stä ratti/Me runsast rawitan/ Elämän iähtest
caicki/ ijäti juoletan.

Caick milä Mieli tele, Ia hala sydän wiel,
Meil HErra anda täke/ Eit kieldä teldätt siei
long edeft hända caitln iackamat cunnioitam, Ia
toinen wistam ratti Sydämesi racastam.

40^
Ult Wirtä caickein pyhäin/Cans siellä weisam-

meiYllsiysi HErran hywän/ Mäin ilolt laulamme:
Cunnia ijät olcon/ Isäll jz Pojalle/ Kyws caitilda
»ulcon/ Am PylM Hengelle-

4^
TaincaldaisellaWttrell Caick Pyhät pauhawal/

KijwS ja Cunnia HErrall lackamat laulawal.Su-
remmin Ilon siellä/ On Jumal andawa/ Cuitt
UMs cucan lM<l/ Enjingän oleman.

Toi-



Toinen. lsamal^Nuolill'
UWWAtt riemulli,cU Mielel/Iloistn Weisailen/ .W sttä Mlell/ Culn näit alat-
MWWttKn/ Ia Sielun idzens suista/ Pois

/ Ia Taiwan metto muista;
Atn hanasi harrasta.

2.

Ci eMyxen langel/ TMI mahda yritän/Waick
Mailmas cowin <angen/ Waiwoilla waiwalan;
Waan Mahta Rissins canda/ Ia kärsi cowuna/IaHTrran Sanan anda Sydändäns lohdutta.
Se cuin Mld tah,o tulla/ Taiwan Waldacundan/
Scn läyly murhcs olla / Ia pallon waiwatan,-
Waan edest caiten murhen / On hänell stndawal
Taiwasa Ilon suuren/ HErra coht loumwa.

4-
'Waick Mailma meille waiwan/TNll saatta

tiucuisans/Kyll costa HErra Taiwan/ Sen/Mens
wihoisanS: Kysshän wiel terranherä/ Caict mtem
Duomitze /Ia anoa ansion perän/ Ia rafcast rangaise.

f.
Joet HErran sana pyhä/ TM owal oppinet/

Nijt tijltä HErra hywcl. Waai» Ne cuin iollUNttt
Walhella racastaman/ Ia Sana wainoisil/ Hel<
wtllin/syöstän haman/ waiwattt» waiwaijel°

KyV Ntä Mn cuullan/ Mck lpgös Kuuta-
As ww



wan. Suo Jumal meidän oLa / Hcknd wafian wal.
misna: Ettei meild milän putmis/ Cuin silloin
tarwilais/ lost sulha meihin suuttuis, Ia Owi
sul/elais.

?'

Est etten huckais cosean/ Oljua iampuistam/
Maan woisim walitcl mscan/ Ia elck uftostam/ la/
canfasllotl suure!!/ Hääsalin cultea/Elk spndi suu»
rell murhell/ Sais ulos sulkea.

8>
Cuningas cohlalMe Wieraitans catzoman/long

wattttomar näke/ Se ulos suljetan: H<zciwutcen
silloin päällän/ Euocon 01l Jumala ! long camca
lulen Mllen/ On Usco oikia.

?.

O HErra pidä aina/Meieoikial laidalla/ Chri»
fie mull armss laina/ Etten sais harhailla.» An u<
scoswahwan pysy/ TM p.ihall ajalla / Ett perss
mchdan kysy / Ain hana!! haiulla.

10.

Aue «lei minua pcttcks/ Mailman cawalus;
Eik cadomxen wctäis / TMd ulcocullajsus: An
häjyn Ma,lman la«ta/Jo juonisi cawalist/ lamn»
««l lygös saata/ Jo Mbu lEju Chrisi.

11.

Ah josca Jumal jauems / Jo Duomio ttkemän/
Ia mettä lytöns noueais/ ijäiftn elämään/ Hck io>
sta Moisian wietäiS/ Tääld cocia Chnstux<n/Sijt<
f<n wast IlHjilttäisl Cans caunln Kijloxen.



!2.
Nyt loppu lclmä Weisu /i Suwesta' sMsefi,

Coht HTrran edes seiso/ Saam juuriiultiftst/Vn<
hotlain caiken waiwan - Ia liancaickisest / Nauei>
tzem riemu Taiwan/ Amm/luur totisesi.

Amu Wlrsi.
Berömma w,l iagh OGudhtlgh.

W, C. Hlwös sinä pahares pango.
I.

HTrra sydämesi/Nyt tänä Huo-
Cuni minun aiwan armo!li<

On mennen Yönä kättenn Ys
nvlt hywin cu!unut/ Cuin ehtoll olin

anotckt/ hartast rucouxill nöym.
2.

Ci ole saanee Perkelet/ PM Sielunyhtck, walda/
Sen Engells.on estänet/ Ia aunan lujcan aloa.
Rauh.ls o» liuumin lewänyt / Terwencl olen herH?
nyt/ Jumalan ttjtos olcon.

Sen tyllcl todex löydän tclst / Cll HErra mr-
wau tuotta/ Ia caickj tahdot olla läst/ Cuin sinuun
hartast luotta.» Ain cuulcl iastes rucöuxen / Ia
poicas caulla Chrjsiuxen / mitä anomat annat.

4-
Mielellän caitesi sydämesi/SijsHErratijttä «h»

don/Ia ylisiyft ilollisesi/ Nyt hänel weisal lnahdaw
Tai Kijwxen telwollinen/ Ia HErral plcon otolli<
nm/ tuin noyrclsi fdis cannan. Ru-



Rucoilem ellas tshdoisit/ Tänäpän iastas'cor>
jat/ Ia waroist caikist wcnjelistt / Etten wahingon
horjae: iähelä HTrra Engelis/ cuin täsisäns mua
candelis/ caitilla minun Teillän.

6.
Pyhä Henges mua hallitcon/ Että nynelä woi

fin/ cuin sinun pyhä lahws on/ En coscantetiswi
sini OHErraminua suojele/ Tekemäsi sitä watjele-'
cum olis tästyis wastan.

Jos heickoudest osaisin/ lohongun syndijn länget/
ÄUt ettän cohta caduisin / Pahuttcm lijrust saUgeN:
wihasas älä rangaise / cuin paha tecon ansaidze /

Waan armosi andcx anna.
3.

Sanallas minua lohduta/ Ia Myis jälten
aina/ Elämän minua tatuea / Ain armos minulle
laina? Ia Poicas cautla Chrisiuxen/ An andex caicti
ricoxen/ Ia synneist mmua puhdist.

3.
Nijn nöyrimmäsi myös rucoilen / Ettäs eah-

doiftt ötla / Suu haldus caicti omaisen/ Ia armos
heillosotta-Hell w.Moisi caikist warjele/ laarmo?
hcille andele/ Msä anvwal ffnuld.

Iliz «rpen Hikrm tiedät tääll» Etl nijtä minuld
tiellä ;Sqs ola minua haldus wiet / Nijncauwan
tUinz suot elä. Sm I'oon liancaickiseen / Suo
Mss lpgos Taiwaften/ cum täyty Mdä lähte.

AM E N.
Wei-



cuin
IBsus armon aitta/ etc.

i.

oleminnlle Kilpl, Joja ei ole mi.
MUWHtanwilpi/Sun haldus itzen annan / Ar»

minulle Ccmna/ Minun Sulunly»
etzi/Cosca minä tääldcl lähden.

2.

HErra sinun täees/ Annan Sielun M läh«
«is / Sinä joca minun päästit j Poicas cault
euolemast silclsttt/ Minun Sielun lygös etzi / Eosc«
minä lääldä lähden. z.

Tygös hudan Taiwaas/ Aula minua waiwas/
Cofc en woi nähdä eli cuulla/ Engä myös lygös
tulla, Minun Sielun tygös etzi/ Coscamina lääldä
lähden. 4-

Sinun Poicas minun osti / Ia Ristin itzens
nosti/ Hän tahw caick sen cautta/ Taiwan Ilon
meit saata, Minun Sielun tygös etzi/ Losca mi»
nä lääldä lähden. /.

Senlähden HTRra sanon/ Ia ero MldH
anon/ Aican on winuld kyll peieet/ Maan en si.
nuld pois heilet/ Minun Sielun lygös etzi/ Coscc»
minä tääldä ähden. 6.

Cuin cuolema tule Sscan/ Ia näyttä meille
Olans/ Auta silloin HERra Christe / Ia Mhädästä päästä. Minun Sielun lngös etzi/ coscamlääldä lähden. 7.

Anna minun mennä /Ia lipo s-Turpes /I? sinne M,e? ' "-^



!

Ma/ Minun Sielun kyges etzi/ cosca minä Mds
lähden. 8.

Nostat cuollet ylös/minä slerr täsä Ilos/
Ilon mengät te oman / minä otan teidän huo.
man/Minun Sielun tygös etzi, Eoscam.nä
lähden.

Cunnia monin terran/ Andacae aina
rall/ Pojal ja «zyhäl Ht,acl/ Sekä sitt eitä
,<nnen. Minun Sielun tygös etzi / Cosca minä
tMdä lähden.

Wttsatan cmn
haudattamme Runus tama/ u.

l.

WH3iU<sn olen maan Mulda/ O HERra
sulda/ Aue ert ajattelisin lckch

ennen hätä/
Cofca Sielu Rumjft lchte / O Ih<

iM'im» tM Hetke / Ruumis parca on wojmato»
in/ Sangen heicko lijckumatoin.

?. Siclu «m Engelein Ilos /Ia Wncaickists E-
loe/ Jumalan julkists EI miMn Waiwas/

4. Ruumis hlln maca /Ei hän ma.
HM ole waca> «Vyndistn ruumin he syowck/ Ptz^
'Niäsä Haudasa sywäs.

s. Ahdas Sängy llml annetnn / Haman maia<
canuetan/ Mailman menoist eroilemn/ Psss»
caict <' " '

Waanstombiriemlil«
litteä



linen/ Että Christus herättämän, Tule Ilon e»
rittämän.

7. Silloin hän omansa ona/ Taiwan Iloon can«
sans mona/ lofa on lapamatoin 110/ Ia ijan»
calLkinen Elo.

Welsatan cmn
Inmalon meidänwakewäaputt.

nyt raitti tapchlucon/ Anon O.WjKMHEcra T.nwasl/ Tuscat pääldäm jo
Astttaconnee waiwal. Mo,

nel tosin murhet owat / Ahdistuxee
giat cowal/ Ia sangen surkiat Sodat,

z. Warjel Jumal Esiwaldam/ Ia Cuningai
slam corkiat/ Pois ota (nälkä meiloä) myss/Hal-
la ja Sora smtia / Astta myös Taudit monet/
Joiden ala olem heittl/ Syndein lähden wdest.

;. Rtjn sijs me sinua Kijtämme / Tain apus
Armos tähden/ Poicas lEsusta ylisiämme/ Au«'
cosc mailmast lähden '. Pyhä Hengcs meil hallit-
con Sydämesän mn wallttcon / Hänen myi)s
Kijtos olcon.

Weisatan cum
Hwiwll w nu vche dpslW.

MMMlxis wijwyl cauwon ulcon / SinHMWWMHHnan siunattu / Armos auxenTus»mlcon/Auta minua waiwattu/ Ackj

/ur-



lurwaxen/Sydändäni wurheswirwol/Nuorisi cowisi
minua tirwol. z.

iaki Herran wihan suuren Onnetwmal osptla/
Sydändäni murux pure/ Sielun surtioft hawoitta/
Sacan tiusa wielä sitt / Omamndo myös Synnit
soima/Eowin päällen canda/Eitä tahdo lepo anda.

;-

Josnyt tahdon waaiwast tästä/ Cuin wua wur-
hel murenda / lollaculla tawallpäästä /Ia mun cuor.
man huojenda / Hn löud'apu teldätän/Parhald ystä<
wäldäkän/ Caictcuinmailmason larjon/ Älild calo
nijncuin Nano. 4>

Ntjncuin Sauwu mules hajo / Cunnja ia
keus / Ätttd täsist pojes wafo Tawara jaRictaus/ Jos
tääll oltN iloinen /Nrjncuin teoon cuctainen Riemr
rautt/ pian puutlu/ Mld itcux/ Murhex muulm.

s.
5. Sinä sijs tääll minull Köyhäll, Olet ainoa

auttaja/IMu fanallas mua pyhäll wirwotat ja loh-
eutatwofloiniainuhtaust/nrjn myös caictia tiusauft
sinun ansios Awun luotti.-Sqhen itzens sielun luotta.

6.
sijs joudulEsuS racas/Tule miunn Sydämeen

Et7ä minun murheen iaccaie/An lohduiux ö mielohen
Sinä tie dät parhain ftn mitä minä tartvitzen/ Tykönäs
mull lepo laina/ Aam syndin andcx aina.

Isällinen curiluxes/m caickwafioinkäyminen/ Su«
iullvfcoNwahwistuxcx/Auluas ioppu anwijmein/To'
dex lrlinä tyiwon ftn / EttRuujnin cans sieluiftn, Wij'
meinTaitvanlloon culke/ITsus murhen vlos fultl/

Ä M E N-


