
Hengellistz

Wtrtö/
snsimmätnen^

Wa juur. :c.
Weisalan cuin«

«EA Mltt Hjerm rätt innerligh/ tt.
Toinen.

Ihminen jong Imnal loi/ :c.
Lotmas.

SttM ilon edell/ HaM K.
Weisatancuin:

Seuracunda iloitze/ Mckns ie.



Eija mitt Hima mn-,.«.«..».,,
minun Sielun jur iloisesi jubilera,la,

W,Sydämen sangen suloisesi iliumpKcr,.,
paulat/Ia cuoleman

zMon ticki särjet ja elämä luwat/juur armosi.
2. Mun sydämen «loila riemuisesi tyll

mahta/EltlEsus andaarmolisest/Mull
ralk cutmian Crunun ja riemu humun/ Ia
!a minulda caicken surun ja murhen.
Cuin iindu wisertä suloisell tyll tielell nijn l>
«n Sielun iloiftll juur Mlelell: O lEsU racas/
joca paicas / Qlcon ylistys joca aica ja tytos. ll
Ntjn suuren murhes lohduluxen mull canda se

cuin TaiwaS lMn lEsuren minull anda;Etten
huoli M mailmim nuoli cuin murhell ja wai>>

minua wuoli / Juur wicckast.
Culn mieleen mattmanmrhus Mli johtU/I<»1

i sen snnctlomus/Nijn cohta/ läll ajattelen/ j<
telen sitä 110 cuin ijancaickinen on Taiwais.

! sijs lEsuren MU panen uscol-
ijajt;o!w-H'N<ttsaanentääli) lopun auluan/ Pääl»

wajwan/ Cuin karsin tää!/ long HERrÄ
van minull anda.

. Ilon qälsen Jumal Taiwast f.jn motta/Cui,
syndyjäiw caetcrast jaluotta hänen armos tääli

hywydens pääl cmn pysyn on ijancaictisest wiell i

. Cuin synnit sydändän fmtiasi tääl CaiwaZ
>l ajattelen aiwan ahkerasi sitä waiwa/ Cuin tär >
M juurRistin Ml lEsus c«O wereNäns. 9 >i<



9. Ci'taida moni <it Pertel sillen cadotta/
on waiwan heild caiten pois oltan/ Ia i

lnäiseld cost lähden lääld/ Hän sachttg minun s
jnän lield Aumtttn.

ia. Cuin culda jahopia juurihanasihelolla/Ä,
«vijmeisnä päiwän tijldä tirckasi juur totta/
ftnin wiell ja Taiwasa siell paista/ cuin armas au
!gotäällwalaise. ,

n. Siltill iuur tirckasi tijldäwäll /wattlla IC
jaamuden hamell puella / Hänen Morsiamens jha?,
stns/ Ia cansans ijclti iloitarens wie cotians. z/

,2,. Siell tirckasi cullast on rakennus ja
Calleista tiwisiä perustus on juuri/Siell iloo
opt)upa aica;Engelit weisawat eikä lacka juur he

,
,;. Rauha jarimiu ijancaickinen on siellä I

meild hywcl milätän ei tiellä. Siell iloitan setä
salan ja palwu täsis ain riemuitan eit laata.

i 14. Eija ah johca se aica «umas pian jou
Uuin IZsus mett omians pois yoz»dais/Ia ca
Taiwan juur armosi aiwan ljancaick '-«'Iloxi/
Man jäl! muulais.
5 is. Am lEsu ett walmit olisin/Ia wahwaisun mlemifias odckaisin/ Cuins tahdot/?/ygöns rielil/ Ia oitiae tietä / Ntzn. ijancaickistl
Mwiedä/Ia AMEN.

Toinen.
iong Jumalloi/ Cuoleman itze

? .)>MB!es toit/ Etkös Misi.'elämät, Anna m
NM^dclmeens/'



Wn himet hillitzisil/ Hecumat pois heittäisit.Siindis caicki camisil/ Surkiast ralt sureisit,«l/ lyol/jott ajaeuxel/ Nuorna / Manhan teh-M.
«Nijn cuin pahain rangaistusi/ Cauhiaea cado-Mn eij ijÄist iloa/ Taita ulospuhua.
Melu jällen cuoleman/ Cohla ombi

Taicka «jäisen ilcuum
Muumisi cosica haudalan / Sielu eij milsn cai<!Mijrvict ilo siahan Elick piruin pijnahan. !
Mtsucu tetesuumlistx. Mum myös itzens mur-!

,l'- Rijsia wa/woin rijtelewät/ Wiha/ wajny!
jocu cuolepi/ Tääldä poijes

,N ijancaichne» sia edespysywäinen.
ehk pidetän/ Vstäwic ilsitttan/ Cuo>

.tans pitäpi/ Siilu siascnS pysVpi.
ch sie ama/ eij sield taita/<

-! wara waelda/ Poies sieldck paeta.
ylös «Wist/ Alaspäin aMift/ Cdesta>!etsn / DuZmMe luoletan.

Asc ey täällä össesans/SM myös lääldll cuol»
ainaarlniast/EMyt edes wastajax.

~Cm!gi! raucka culkipi /Duomioll cuin mlepi?
lvaftspi? Cuca armoins oltapi Z'

z.Dnge!il ldes ncklvat Smu suuleht stnowat/suuna sytWyllä Duomion angarutta.
mM luondacappalet /Syndjsen päälle!

', Wicaßli/,päalisexi/Ie Duomarin tociscxi^



dijla/jOikian.'sangechoklvan'/ ,'tzens'syyp<lx tulelf18. Costa si« pirut näkepl/ Cuin hand pijn^
pi i Suruns. raucka raukene /Kiwus/ waiwas, F
me.

«?. Hywild sitten hyl«Mn/ Parijn pahain
ln/ Sielu parca paistatan / Heltyclin jclrwen'
t6n.
2v. Cusa Kipu tijnniteM/ Waiwaisus f>»ahwistetan/ Nnncuin Abram Msta/Eip filoslasteca.

Woi? cuca wsiluelel/ Cuca aju
> »malta mainita, Kipu/ Waiwa/tiliunat! !>
-l. lotca Duomimil mlepi/ Misest cuin Mf«km jclsettil »ärjesiens/Ntjncuin jyndilchly om

i-). Tuli ja tulitlwi/ iiecki ja pirun piili/
!,n as pilckpi / .Ruumist waiwas waiwapz,
.24. Wadel/ Piru// iohitärmet/ cuchuwal's iclrwes: Alaistus msca pmlumae/ N<M<l/ sciinmuwat.

ou Helwelin pimeys /Pijna suuri st,/Cuin Maan, Tailpan lewcys/ lärmin/m.
Waan eij wM wm am/Mihin laita k<s NanFp wchat tUttirvat/Ne owat tmkim«ttl»Nnn myös pyhäin llpH/ TaiwMsia rjctt!lda kengän sansa / Cikä u?os pulma.

i Ilos ilman lackamat/ Riemus/ suosiss s



H Eij siell tckän lykitä/Eikä uloffyhitä/Cipäxelj!
Ähä walilust wanhoillacan. ;

;H.Sicll on Engelitten Cuori/Wanhaombi cuitt)
Launis caittli cafwoilda.Eipäcuolemat cuuz

<c Elämä ijancaickisesi / Hywyt alinowaisest/ Tatt!
taritan / 110 riemu iaetan.

täällä laita cuulla/Eitäpuhua suulla-Sijtt;
lieläpi- joca sinne tulepi.

F Cuinga pahain parista/Jumal omans pelästy,
ilon elämän / Chrisiuxen cansia perimän.

näin nyt kinoilus osotla/ Euin läs wirrescuu»'<sPahat pannan pijnahan/ Hywäl ilostahan.
sijs meidän oppiman/ Hywylen lotUt«

'iv Syndi sydämmest camman /Cosca wielätM,

?l!tam eläfö cuin ilthdst / Pahudeftnme cui»
Eltem tulisi julman Tulistn uunijn cuuman. j

H Andtx chnyiäm anocam/lEsust aina muistaa
Taiwatisij ajalelc<M / Ginne meiläm sui»

Mailmapsies caespi/ Cunnians cansa
'j sen pM luottapi/ Piinan itzins cuolMpi.

Elo sijs tzan/aickisis/ 110 Wist Taiwalista»Ana wachan «Wsäm/ Pitäkän, sydämmesäm. l
',-. Nnn me cuslem cunnian / Tulem sisäl tuona

cansa caumhin/HERran car.sa ca/



IIWAUru Ilon «dell/ Käypi Wuosi Wuobeff
aina täändy' Ia Ilsx jälw

surun po«s täyttä/Ia I
jällens täyttä. <

i. Tusca ja waiwaisus/ Tunge tygo alus/ O»
edes culte/Ia murhen ulos sulke/Jumal sun

101 l täyttä/ Cowan onnen pais täyttä.'
/ ;. Wahwist itzes luiax/ CoscaS näet tuimax '>

<han suowal/lolca puoles Ambuwal wihan nuol»
.Jumal wihan pois täyltä'/ 1101 l sun jällens lch?
'

4> longas parhax luulet /Ia puhet pallon >
M/Sen wiha M maca/Ia sala pure taca.l
wihan pois täyttä/ 1101 l >un jälle«s W

> s. Turwa itzes HERran/ Tustis
Hän sun edestäs soti/ Ia woilon
mal wihamiehen juonet Poies h

6. Sen tyll wder tiedän /!
jä/I

> M v



"'" »'«a,,"» HurlngbNpa>iw'l,
mis/ Jumal sen Tuiscun taita Iloxijällenslaill
n. lossijs kärsit waiwa/Pysy luian aina/
lä tahlo wsitta/Coht HERran Armo coitla/Iu?
,l sen Waiwan estä/ Ilon sun jällens päästä.
Cofca oma Apu / loca paicas cato / Ästen si«
malalca/ Auttaman Ihmis parca./Jumal suh»un anda/ Wahingon poies oanda. s
). Sun IlcuPisaras/Käändäsunlumalac
n ja riemun Mnliax/ Käändä myös caicti pa
/ HTRras ajn tijni rijpun, Istun taict cusa l<

Wimeiftldäpydän/Sydämen canffa nöyrät
sun Tahlos jälten/ Mun Waiwan poi,

,' näist hywän iopun / Meill caik


