
C<dlme D^Caunista R

Ensimmäinen.
Joudu jo lauplasHEsu/
Jolla yxi Mm candäwainsn Sielu

ta ihens tnurhcsans lohdutta.
~Weisatan cutn:

Hadasan huudan HMna/
töinen

Ann GErran haldtln eiow
Cotinasi

ituulcat zshrlstttpt npt/
Weisatan tuin t

vaaleS minä HlLrm uftalän/
Hoca on

Lihan ja Hengen Rljdasi.

Prändöttv/ tämä Wuonna.



is laupias IZju/Joudufo ÄU/famm

Csttz'suun Sydämmett sAu - IMwmä/'MOM spattvatan, Nyu ellen enahckdä/ W<:c,n c.
sen »N!!>/ Waan lEsuz wgos
.wiW/Mes luotan.

!.' onneltinda Hica/ O päH / Ett
onnion nijn caueän/Eik Vuun tulla l^äl: ef
tuiteng rieuät/ O lEsu auttawan/Me ai<a pietä lie»
«e/ Perahäs odoian.

5. Hci/w<t,cka wicl on rastas/ Rlsiis cazzdMN,
HM orlDErra lufiasi Kylofia andaren/ C»un IE«
sus lisä Usto/.Autta aiinomac/ Kyll lEsus muutta
Tllstan, Ilohoy chanan.

4.AH autuas on je Sielu/ Cu<n kärsi Eowudcn:'
Nc<lmis on Eunoian Cruunu/Kyli. lEsuS sen/
Caicf eamckl meno/ R'«"uesuur/I-
-l" > htcuma» elsl/Sen suhlen eurha on »uur.

Nun cujn yr lMfw Ifai Syysi iasians lur<l«a/
Viack !>si! Cosc i«cns palaulicr, Niin
lEHs WeWe ttfe/EestMstim huoicnda/" Tygös
lch<'nmä «.elä/Tiell oitiall ihmda.

Nyt ol' mun Sielun lewl s/ Mix olee niin mu»'

hellinen/S«K m, ,ohdul«s liedes, lEsus st suloinen,
Waick Sielu ruwW waipuis, lEsus oli o sanan,
Vaict Taiwas ia Maa laipuis, lEsus on omana».

7 (?nnen lyNalioisuSlt!allc.nsal,
Waan nyt on lEsus min/ iambajtans ioie halo,
Pois Wihamiehe, julmat/Paimemd lield cadotl/let»
ca minunpnysyt surmat/ Ia Woän alt »ajotta.

8 Seisoit ehk clisKalmit/ Minua cadottaman/Ha-
«.ecklln ,e tyrannit! lEsus on auttajan/ lEsus l«m

Silmän te? 6 Wariele omians, Eit olt Yhllln haes,
lEsuM awun c«ne. 3.VYN»



5. Synnls ehl" olen syndau,' Gy!'M elänyt/Sl)N'
nis eht' olen yldch/ tekemän/ lEsus M
tiun HCrra/ Ä)oi tyll andex anda/ IE sureU monin
ittran/Sielun Kijeost ca.!da.

. ic,. Tästä nyc iloit mahdan/ Ia ollarl'emmnen/3t5
«uulin sanottaman/ IcMsus on on armollinen/ KsiM
synd!ji« cohean/ lost olen waimainen/Suon tyll m
tiellä costlM/ Armoi rucoilen.

».Ijiun astun cli macon/Aiatlclen sm pääll/ Etö
»öisin Synuist laaca/ Ia walmisollataäll/CosclE-!
suö cahco lulla/ iucua lastemsl,/ Elt silloin Wn lnU>
la/ Käy ilo:, iapsistn.

Caez näin mu» raeas Sielun / Näin waiwaA
maxecan/ TMll kärsit tipiän kiwun/ Siell iloll trullna»!
Ul./ O onnelisia Päiwä/ O cuinga iloisia/ «Ott Ilo»
saadan käydä/ lEsuxen Ansion.

»;- HErr Zchaochin Caswoin/ Easwoist catZelem /

Engelein cansta jouckon/ Uuct' wirltä weisaman y-
chä on Isä iuo/a/ Pyhä mun lEsuxm/ Po.)>s m
Hengi iuoia / Aino ylisiyxen.

. »4-Elja caick Pyhät tänne/ Ilon cans palalle /

'Corkeudes Hofianna/ lEsus on seurssan,
Stuolis/ Palmut on KädejAn/ Ruumin

conans kircas/ Auriilgon Terästä.
«;. Uuhodetl' on caict Surun/ Täält kärsin «läifin/

eij cusan cuulu./ Waan olian tcrwenä / Il<
lu« on ilon käälty/ Suum naurull läyttlty: Spdam-
lnen Riemun käättp/ ITsuxell Plistyxen,

iS.Suur kiitos laupias lEsu/HyNMtolMtttamafl/
Ei, c!,ä nmän pumu/ Waan loudu lulemas/ SydH»

men peräs palaa/ Paucman Kä!?än, loudlt
N>)t tällä haawall/ Amen JEHU

AMEN.

Toi»



Toinen;
Hyrrän haldun elos/ ack l racas Eiclul,

«IMM tää!/ murhes ia eaicti menos heit juojgn lau<
pian pääl' / hän tahro/ taiea/ wo, «Utta/ cuiu sinun loji
hänen ain itzeS luota täällä wie! ollcsae.

~ Nähden waick eustän tilu/ täsä nyt elclmäs/ ie-
ta vällyä myös tipu/ särsir lcls' erämaas, Herra <!s
ylZo ann' / hänen erens waiwas cann' / händä ot>c>l«
aina niins hywln waellat.

z. Daniel ierMiin juojanpahojlda pmstatlin; le,
«as myös Calan suolen Merehen heittllin heit HEr>
"a autea ,ies' se wuri apu mies/ hejdan hengcnjä sää

"jemast pelasi heit.seassa HErra alat iuur Sydämestäsain/syn
poies palle wilpicöin ain älä sure sä tääl

'! sen pä> ci Jumal woi /ääjlä sua sm
as.
ncrti «vielä plis edes pandawae / ,'oti

, errän tiellä owal tää! pysynet / ntjcä hän ho!
nijtt! au, aultan on/ caitisa hejdan löisans,
nzenoiftnz!.

„ waiwas Herran huoman heit risiis HCrra!
h<ln jalkeq hywän suomanS/ taita st» porho

nziell/ hän liettä monda tiet/ fua auttaman ritt / htl>
luscu waiwat sjwut saata fuld catoman.

7>^ensmahdat Sielun ainapitänyt mielesäs/ e,
löiMt HErran Taiwan/ sun suloisen cuin su,
rakasta/Sydämesi hartasta ioss hänen tchlos perä
täytelt sinuaF tääl.

8. Oct bywäl mielel »astan ft cuin han?ane pää!!
i jha paha wastan ollesaS mu.sheS tääl/fyU autt

Npu Mies Imnal su» yltlils tieä älä «Me s>cä h<l
«n smians cosi on. 3.2>



?. 110 cum e,t sä »Mwildäs eit iill.
fu wqik cohtssS
fost walwonne? Mailm'cost kiusanne/ Perto cost
perät pyytä Helswetin waiolta.

lo.iohdufsä siiloin sinus, ,a ripu HErraStiini
ftnn: Wf<l mahea niiuun lroilra juoM siit/ cuin
surun käandä mull ricmux , ia lyqöns cull' anda/ jos
hänen eurwan/ Taiwasen juur.

,i, En mä siis, mahda mitan epäillä eläisan/wUtt iou«
ja iaupialia kiitä/ caikesa hädclfts», händä myös ylistä
fuin Pllwit iyii/jä/ cui MaiimG Walleun aiiba/luin
Tawal haliitze.

,l.Nyl senlähden fyll caichj/ Herrasa iloitlam/ hä«
' NM opins myös raki mielesamm' pilätam/ cuin meif

näin pelasta/caikfstq warMa här.ell nyt kijtos oltol
ja iianeaickisefi Amen.

Colmas

AWllulcat Chrlsiltytnyt ilw.
jaruumis rijta pita/ At

cuin he yhdcs owat /

festenans sopia/ Mut njta pitä ju
i.Sielu puhu Ruumill ensist täau,

luotat paljon mailmnn paal!/Pidä usto lu
ja pelkä Jumalat/ SM puu mcild' tahtt
«mistä/ Sielun ja Ruumin kyll cowatta.

z.Nuumis wasta/mmii nuori jalo Juo»
mettä wlma/ jota janon/ Min cauwan cur
Nuori jaloolen/Hyppön/dantzan/iloswr

-san/ Ia lloiiW itzcni keilan.
4'Slelu wqsta/ neuwon sinug mu.

H'



HErran Duomion ja Sielus pääll / COems tulis pirun Haldun/Castes olet sinä lu-
wannut/ Jumalan alan itzcs wannonut.

s.NuulMs wasta minä nuori wielä/ Elä
mun hccumasta kiellä/ locapaiwä ma iloit
tahdon/ Hyppää weilan harpun cantza /

Engä pelkä lurnn ansa.
H.Sielu wasta/ sinä mutda tuhca / Ain

elät jynuis/ lostHErrauhca/ Seisot cul-
lan hopian rahan perän/ Synnis pahudcs
elät tääll/huo!nen taidat olla paarein pääll.

7,Nuumls wasta/ minä wakewan nuor/
Eij tauti minua huomen juor/ wanboll ja
Sairail on hänen waioa/ an munain iloit
sit ua kijtän/ Hlaarmaihe nuorta ikän.

p wasta sirä mulda ja maa/loca ylön
ctiyo' HErran si olctsynnis elät
Eossas suas parat tahdot za kandä/elamäs
kerrä Jumala wanda.

9. R wasta minä tiedän Hywin/luma'
lan sana cuolematoin pyhin/ Et sen wuox
makman ilo hnljä/ Jumal syli hänen ar«
nwns anda/Taiwastnijn maanpaalcanda.

2<Z.S. wasta osä köyhä mies/ Cuin hecu»was elät zoca tlcs/ lunmlan armon pirät
pois hyhät/ rumistasylön paljo juotat/mi'
nun canfias Kclwetin tuotat-

l2. N. wasta minä lulcn/Etts hullust pu«
hui cuul enuZcn/ Eij mailman ilo nlull ai,»
na ole Pidä nms klznl oic wm / Eläluan
Minä parat saan am> I3»S.



l5S> wasta fins ritas mtes/ Elät
maa M 6 ties/ Sielun Ruumin hän ca
ti/ Tuida ia tuliklwi llman määrät/ Saa

. hciwens aina taurat.
I4R» wastaen ma pidä lutu / En ole

ma Rlttan miehen sucu/Kyll alca on wM
tatua: Synmsta pojes lacala/ Cosc cuole-

' Ma tulc za nja tam.
,5.5. simö/ sinä Ruumis hullu/ loca

mailman olet tuUu / Ia catuumxcn canHa
wijwyltelct/ Minä ymmärän ajan
Ia cuoleman )uur läsnä olewan.

,6.A wasta minä teen aina nijn/ Cl
mailman tap''on josa rlpun kijn/ To"
ett wuoden wiel elän/ Sitt cadun/ tc
tumuxen/ Wijcko lugnn ""äst parm

i?. Eij cntumus ole su allasasparannus wVlmasas/W< Jumal,
gi wmcuttä Jos saat en» y..omlsen o

, cuolem rienda juur nopiast.
,z. Woi! woi! minua sielu par

waplsen puhcistas olen arca / ettäs
minun neuwon Et tahdo sa autuax tuu..
wan helwetin ptjnas aina olla.

»9. N. wafta woi cuin jä mua waiwat-
Ma tahdon ela ilman waiwat/ Sill catu
mus on Luondo wastan/Täär än jalost ilo>
dantzan/Mutten mun weljeint cansia.

?O.S. wasta sinä mies parc«/ Cuius o
let surutöin ett mcg/ Klucuitzet cuin Susi

lam-



. lumsn mäilman cunniata/
aMalan Armo saa nautita.

.. wasia nijn pitä olcmma/mailman
~, «m tuleman/ Engöst ma muutoin tule

yäwaistnx/ Jos walitan muutoin culn syyn
sääli/ Caitt irwittelewät sitä tääU.

21.S.sano coht mca tule/ CUin me eroi«
ietnn sinä cuulet/Mltä ssjs autta rickaus t >
Sma olet tuhca ja mulva/Eij auta sitt ra«
hacliculda.

23.3i. lano sä ain MUä wmwnt/ Nijli
täyty mun cuulla sinua/ Tolwon sisäll' ilo«
sian/ lEjuwchwisl ustoani ijan an autu- ,
as ero pian.

24.5. sano se on neuwö paras/Udist HM» j
ii sydän wnlais / HErta lähet Armos tan !

Ett hän sumista pois palais/ CtitU<

R.sano nlutt HErran Jumalan/ An
sr"di luiderl ettes cuniarran / Tunnustan
wr yudiscxl/ wihclzaijexi/ wnlwaisexi/ le
luruUmen sydän iloliemi.

27.5. jano oyt twwin on caicki/San ru«'
miU tansia iloit ratki/ Taiwan ilos rlemus
rauhas Nuumls lcpa Tuonen calchas duon».
lopäiwän NostetaN hnnbast.

28. Kijtos lumalaU loppiimat/ Pojau
(unnta suuri lackamat/ P.Hcngel ijancaltt

klsest/ Alust loppun aUnomm<est/ Calcki
Clnisiityt weisatam/ Amen«


