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Hnsimmämen.
Pwydcst huudan surktllst /Wa.
lltau Mfiist waikiast/ OIEm

Wirrat sieluni pij»
rittawat/ Lalnet mua elost sijv'
tawät/ lotc julma tusca llsa/

Caiwo paallent caatupl/ Muotoni pc,
rat muuttuvi/Eun aaldos cowm pau»
ha/ Ei cuulu cosian rauha.

2. Wedcn kylmys mua lainopi/ Ia
uljan jouckowainopl /Muutun >a locan
waM. salpa ruumin teiesän/Sic-
luni huom hädäsiin Cnolcm on mmull
tar,on/ Calstlista pään peittäp! / Ia sa«
nan paalien hcittupt/ Sywismacan
wesis suuns/ Hatn on mmull kasis.

;. Aurmgo akild pinienc / Cuin Täh-
tein walo mustene/ Packensa pimehder
muutta; Wakewat huonct wmpuwat/
Wei'UN Tyttäret taipuwat/Myllyt jo
jauhamast suuttn/Eatke pots hopia si<
tekin/ Turmellan cuida tähdetkin/ SU'
dän on waljun murhcs/ Aani rauke
huudos suurcs.

4. lastnat ruumis jahtnwat/ Suo-
net hyppatnM wäsywat/ Watpun my'
ös täyty lewat/ Weil jähty za



Aitomonelda kessatta/Must on tnhjä
! perät nuorl/Elms< ns ylön walwomus/Mnäst myös kirjan cahomus/Ei tuo.

nen tuwast tmmast/ Woi autta maa«
han cuiwan.

5. West rumnini täyttänyt/ On mär»
kydes myösnäyttanyt/Caswonirumax
saanut/ Huomeneld terwen nostesan /
En tiedä mlstän klwustan/Cuolema e-
desän en nähnyt/Huomcncld moni wl»
Hcrdä/Äänell hellällä wisirtä/ Ehtona
maahan lyöty/Ia tuonelahan wiety.

6. O lEsu hadas auttajan/ Elämän
Hengen andaja/Armahda paallen cur«
,ani Weda mua ylös wesista/ Cmwa
wirrolsta sywistä/ Est Hengen tähden
munan/ Sinäpä weres wuodatlt/Cm.
wast meit cuopast johdam/ Satanald
oriat ostit/Pirun myös puustit costtt.

7. Caho cuingas oletluomittu/ Wää<rälda duomanld duoinittu /O lEsu vl«
kan armas; Ruumis Pyhä myös syljet.
ty/Aylkcs kechälla Pistetty/ O lEsu Dl.kän armas/Muista naulat ja wasarati

! luorewat weres pisarat/ Helwetin ptt.
~ na carwas/O lEsu Mänannas.

8. Nämät caictt olet kärsinyt/Mun
tähten sumestwäsynyt/Armahoa pääl.

' lm



lenlCsul Pese mua sydämes wttellasPuhdista kylkes medellä /Armahda M
len lEu.' Syndin jysämeren sywyten/
Älä mua pistä pimeyteen / Waan ole
iustis suuris/ O ICsu caickein Luoja.

9. Ctt cummgin jo täytywät/Tääld>
suloisemmat ystäwät/Sielu jaruumis
eri/ Ia lewon jälken Huutawat/Maja
mualle muuttawat/ long Castesans
suld peri/ Engelit ne candacon Abraha»
minhelman andacon/ Sleluniwesistsy-
wlst Cuoleman kästst tuimist.

> o. Walkeill waateill mua werhotta/
Elämän wedell wirwotta / Salattu luo
maja/ Elämän puusta elätta/Wuoreiw
sällittä lewätä/Cunnian crunu canna/
Harpu builu cans candele/ lEsu jalo
mull andcle / Soitta sitt Engeidein pa-
ns/Tahdon siell Taiwan Salis.

n. Nuumtniraubaslewatkön/ Iha-
nan maasta herätköu/ Cuoleman pal>
caniaos/ Nouse armani ehdosta/Ia tu«
le ulos kehdosta / Lindu wuorten raosta/
Talwi tuiscu on culunut/ Toucko metti.
nen,omunut/ Cuckaijet kedoll owat/
Ia maan hercun tuojat.

.z. Näit armani jaystäwän / Nedqn
sinulles säästäwän/ Mutta nuoret za

wan<



wanhat/O cuingcm olen iloinen/Ett ssl«
loin lEsus suloinen / NuuminijaUens
mnat/ Rakennat pidon wtjnasta/En
tiedä niistän punasta / Tykönas HErra
suuri/ Iloita saan kyllä juuri.

l;.Io nyt lacan pois Huutamast/Wa-
litus wirttä weisamast/ O lEsu corja
huomas' Glasinus kusse lnatcusta/ E-
lon parcmban surusta /Cuin uftosas py.
sywat lujan/ Ruumini cowin cohlstu/
Kylmydest chdämenl cauhlstu / O lEsu
ota duomas/ Hengen ia sielun suosas/
AMEN.

Toinen.

sunracas SteluincnWastoin
ol iloinen/ Alä sen wuor e»
HErra wm kyll auttn M.

7. Luota tunva HErrnn paäll/Elm-sas alntjan taall/ KarsiwMisest karsiMyös/ Mltä HErraldlaugetygös.
;. lulistitzes btobm cans/loca fuu<

«smurhchms/Itzens lohduttamsanoi:HErra otti HErrqndol.
4.Sua watck taal wlhntan Panetel.

lanpariatan, Zttzncutn SimciDawidiMoil/hllwals/cMtlt,
5. Am



Ain HErra caick näkewä/Costajal
myös wäkewä/Pahoillpalcan andapi/
Cateen päähän candapi.

6.Bethells myös Poicaiset/Eliseustpilckaisit; HErrald palcka maxettin/'Cthepedoildreweldin.
7. Emnerki monestmuust/Sitä pnhäst

Ramatust/Tämän pääll on nähtäwä/Itz cukin myös tahtäwä.z.Tchnän tähden Sieluisen/ Piv ain
ihes iloisen; Älä cadet/hämmästy/Jos
tättll toizell menesty.

9-Hywä loppu ei saane/ Cuin tääll
toistcadettine/Waan on joutunpahall
tlell/Ii) ain tähän asti wiel.

,o. Achitophel angarast/ Wainois
Dawid Euningast/ longa HErra esti
pois/Ia hän itzens hirttwthois.

«. Mardochaill Haman myös / Hir«slpuun rakens ylös; lohong lhe hirtet»tin/Mardochai runnloiteMn.
12.Ah.' mun racas Sielmsen / Hl' an

itzes murhesten/los sull köyhys packo
pnall/ Pyjy lujan aina taäll.

ij. Tämänmailman tawara/ luma«lattoman wara/Hurscan waha pa-
remb on/ longa HErra hällen suon.

»4. ZareptanLesten HENra myös/
Eal'



Cnlllll afall piti ylös / Wahall
Cwsises/ Jauho pioll wackaises.

15. David Prophetatunnusta/Psalta«
risans ennusta/ Ettci hurscas hyljat 01l
Ikanans/eiknalzascuoll.

, >6, Ol sijs sielun iloinen/ Silla HErr'
on suloinen/ Laupias ja myös armias/Hywa eikä cai miack.

17 Taudin tusc'jostulepliall/Saira«
us sawutta tMll/HErra sijn sun wir«

, wotta/ Ealraudest kirwotta.
> 8. Tnul hartast Cuningan.mies/Poi«cans edestrucoil mnös/lEiust/joca pa«

mnsi/ Sen ja taud/n huojensi.
l9 Ebkas fangix wietälsin/Pulteincahlein lyötälsin; Omba HErra sieläk

lasi/ Auttamas cuin nmus hadas.
-O. Ristis/tuscas/menos nmus/Awu

hawus on awus / HCrra sill cuin ru-
coile / Hauen wgönsturwaile.

21. Sentnhden ah! sicluisen/ Mixis it»zes murhcsen Annat/ jantzn suret täall/Mailman turhan menon paall.
Coica sinull Taiwahas/Mäwäon

3Elus paras / loca sua taall auttapt/
Wtzmein Taiwaas «aattapl.

2;. Ija jos on unhottan/ Äiti perät
pois jättan/ Suqutllangot suuttunet/

° Mawckpols puuttunet.



24. Unhotta eiikanäns/Tahdo HCt)
ra sua pannäns, Wiian sun wastan ot,
tapi/ Edestäs myös wastapt.

25. Nlcoxes myöstäällmna/Anda an«
dex/ra.lhan lailsa/Tustiswaarois war«
zele/lotc taallpaalles tarjele.

26.Engeleins cautta wiela/lohdat<tain Mall tielle/Erhetyxlsterttta/ Pihas/mafasptzrittä.
77. Nyt sentahden Sleluistn/ Pidal

itzes iloisen/Luota aina HErran päall/
Hnn sun laatta cunman taäll.

?8. liall pltkall raw^<.' Tarpet caW
.myös taritze/Ia pcrast taman elon/An»
da tull Taiwan iloon.

. 19.Ah! mun racas Sieluijen / PtdHihes tloifen /KtjtäLuoja Lumsta/a / Py>
häHengePMtcha!


