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1. Puhen:ies tuli taiwast, 2c.
2. EilZeli lähecerän, :c
Z. Ajap lapsi laulaman, ze.
4. Isan sana sai lihan niiy, ?c,
Z. Katz» kuulu kamala, ?c.
b. Piltti pyhä fyndynyt,, x.
7. Jumalisten joukko ratk, )c.
8, HERran ilmesiyresia, oc.
y. Cbnste HERra hywa, ?c.
zc>. Kaikki kansat iloitkat, Zc»'
li. Lapset kailk laulakat, U.
12. Zloitkam ja riemnitkam, «.

33. lemsalem il-oitze, Zc.
14. Cdnste Ni kas tahn, ),c.
35. Terwe knkfaimn sZ kmlniau koitto,
16.Kmn Dinan tyhjä Mvelemys, ?L.
,7. Se waiwa ftinr, oc.

Lah lau'a o'n, aiko::, )c.

IZ. ralwe l tauksmaan, zc.
20 Aika-on iloinen, 2c.
Z!. Turha «1 mailman lnms, 2c»
22 Ihme j kuings iloit woir, 2c.
2l.Alus ajan -ihanal, 2c.
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tuli Taiwchsst. Tygön «uoren
N«tzyiftn; HENrald ilmoim

Kanssa sana» suloisin.
2. Terweteet A raiwahast, Meitzy rajkas ole-

wa Pyhän Hengen warjottamaft. Jumalan M,

fir tulewa. „ _

3. Sijs meidän Seurai!u«dMN, Ilollkutost
HErrall wejsatkam, Neitzen Pyhää Poikaa kun-
«ioittakam, Wahän wa.us malawata, SanaiM
faikk yallitzewata^

W. k.
« Anneli lähetelan, Terw.etys suotui.s

»G. ian, Siemen lumalaldtylwetan, Tain
iahden Taiwan owi awetan.

2. Luondo pozes puuttune, Wti pysy Meitzyn-
«a, Pojt.a Pyhä M,M, Tain «.

„ . ..

3. Lauwa iajtumel kaiian, Yöl walkiul wall«
stet»n, kunnia korkeul weisalan. Tain Zc.

4. 110 fm,ri saarnata,,. Rauha luja luwa,
ta,, Uskowaisill Wnotan, Tain,«.» .

5. Uu«t tähti ilmesty». Kuollon kauhiushsm?
wasini, Mailman autuus snndyny. Tai» «,

h. Rattain Poika pete!an,Woittamaiomwai«
zvatan, Smman all syytöw syöstän, Tain',c.

7< Elämä Helwelfj häwitetan,
Fa„ge,ld orjus otetan. Tain lc.

8. Adam Mtuar päästetä», Kuollo sywyteen
syöstän, Kärmen psa rikki poljetan Tain «.

y. Nais nain Chnstus Pidetän, Surman al«
annetan, Ennusturet täntetän/ Taln ?F»



W. k. <-,<««/ i.i/'e/>.
<» Dijav lapll lalllamaan, Ilowissi weisamaan,
) . <ö. Hz,s„ uckzän Isänmaan,, Taiwaila»

2. IlmaudÄi Inumwuel, Kuin on sanon Ga,
hriel, Irst ajast ti>>s Daniel, TodiOa.

Z. Me ibanast iloitiam. Riemu wn-st'fweisat-
Zam, KijrtHinHEßma fulinioilkam, Mmlmasa.

W- k.
San, sai Mm, nijn, Neitzesiä I-

<sn:,: Mariast.
2. tall autuaA ajal, Elo annettin

mailmal, Että Piltti synnyi täal, Neitzestä I«
fan:,: Mariast.

z. OKo ancuasi Hitia, Kuinga kohdun kun-
nia, S«udeja paistamaan synnyt, Mitzesta I-
säu l,: Mmiast.

4. Talni a«v!l!Kon tuotti, Auring antuden
saatti, MielMen Myven Neitzesiä Isan:,:
Mniast.

5. Kansas stlit sittisia!»s. Lähde lchtejn
sians,. Synny- omasi Kaichastans, Ncltzcsia I-
sa„ :,: Mariasi. . . . „.6, Kunnia korkm Uälle. Vlisins a,n

KM HengcllPyhälle, Nntzestä M'»:,: Mar.

'> 6?aho lunlui llW,'la, Imneilintn ihme,,
K,. IH long A i»«,Uli Jumala, I'on kansia
j!n«i. Ilon tai!Z« Umei, Vyn«Vt NMy A'U,
pojan, MielM PaiKi, Itz juur lumalanzLi,l?ja
iuoydoy wastgn, ÄleitzeK imorest syMn, N)Ml«
Kr PM lumaw,,

):(2 2.Eas



2. Kadoturen latoman. Jumala näki mail-
man, Armost aunoi ainoan, Poikanö syndyä
mailman :,: Orjar alla kuorman, ala surkian sur-
inan, meit »vapahtaman. Luoja luondo wast n
Mieher itzeus anuoi, Kowan kuorman kanuoi.Ristin Kuoleman.

Ei ena tasa taimit Jumal itzens salat, Ei-kä ihminen nwinur. Korkiamall kans l,alat:,:
Kuin taäll Taiwas palat. Engelein eloon alat.Joukkoon Jumalan, Luoja luondowasian. Mei-
dän luondom ott: meit Lapsil
Jumalan.

W. k.
6 Wba sylidynyt, Eugelitten haldia,
"> Mailman mcil ilmaudunut, HErrainHErra suur Waldia, HErrain HErrai suurWaldia.

2.Seimen pandin pahnain pääll. Aasin aukianwazaan, HErrari hän tuttij» taäll, Korkicu-Ku-»ungar Talwau:,:
3. H«ud Herodes hämmästyi, Pelwosi pyysisurmat. Lasten päälle julmistui. Ne wiattomatmurhais:,:

,4-Se kinn siiunyi Manasta, Tämän päiwäupäälle, W>e mcit ilkun alhosta, Nijn Taiwan,«loon taalda :,:

.5- Sinull alku ja loppu Kiitost weisam wuo-w,n, wkitten alusi loppun, Kans KandeleinisUrguin:,: "

M? jumalisten joukko ralk riemuitkan: Hitis Neltzyna on Pojan spnnpttäu, Bechle-



2. Paimenille» Engel ilon saarnap: Nyt on
syndyn teille Chrisins HErra, Velhlehemis.

3. Koht paimenet puhuit täst ihmestä: Käytän»
katzoman uutta ihmistä, Bethlehemin.

4. Härkä, Aass wajasa siisowat, Seimes suu-
ren HErr,?!,, He näkemät, Bethlebemis.

5. Päiwän kahderan kuin ymbännsleikatan,Ni-
mi lEsus Pojal py!,äl pannan, Vechlchemis.

6. Kolminaisi lahjoi wiisat wiewät, HENrain
HENral wiel nisän ilmwäl, Velhlehemis.

7. Äuan juoman joita nautita» tas. Siunat-
ko» ChrijAis Kunnian Kuningas, Vethlehemist.

W. k. e/? /<e///K.
<) ERran ilmesiyresta. Kukin iloitmalita,
O» Ncitzen nuoren kohdusta, Tänne tul!»
tabdoi. Piltti itz ihmellinen, Peik.'. sangen sulomcn
Hänen michudestr.s, Kuin ou myös arwamatoi.l
Kaikild kanö sanomatoin luullmnallidesans.

2. Kosta Poika Jumalan,Neitzest puhtaft syn-
ny», luondo hämmästyi kowan, jonga juoru muumi.
IjankliMsesi syndynen, Synnyt nuor, Neitzyinen
Kaikkein luomin Luojan, neitzen pulMt nisaiset.
Imetit stn ijäise», Päiwättdmän roanhan.

3. Hi n Poikans tytär tasä. Poika «itins Isa,
Inmal synnyi ihmiser. namät owat ihmer, HErm
hän ja o!io>jaKaikis,kuinkaikkikorja,Paikatkaikk
hän täytpä Läsnä niin on kuin laukan, Eipä hand»
kuitenssan. Woida lasitetta.

4. Auringon walaisw,Snndyä pimias paikas,
Taiwan, maan HMtzia, Makais wojan loukkaa,
Kapaloihin kaaritti!'; Kuin on Taiwan teliä,
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Paal! talwasien istu, kasnZ waikizV itkusa Kui»jylise Mmp, tnlda iste.,
5. saitumflla,

EnZel ilon ilmoitti, Saavnall suloisfUa:«n ilmestynyt, Trillen on syndynyt, Wapah-
taja ws!"ra, Engellni H33?m TaiwaS, Seimesnraka taall pahnaK, Wiattcis köybig aiwa^

6. Chk Aunng l<?pitzmaista, Klasi pysy tenven,Kuinennengmjn peistä. Hiti pysy Mwen,Autu>as
n»cri Neitzyinen, KuinZa iolmÄnm, Ju-malan Amu-st NcMen nifäisil, Kuissnuoresa. ijas', C!,rist»ren ime^i.

7.
Poika pybasynv^wä, Wnon lastun aikan, Taiwansuur Rijlcs wirren Ml t»ti:Mift!>nllo>
ha iwnisis, mnos mKlVnosip.

8. Clmste onnll Meitä teWMeidän rantem ehdoillas, Syndy tänne alwoihSss? nbMlst r»koilem,A',!l!a al,d,vrikoNin,Tu»
fiis aina ama. Mä anna kadotta, Cit waiwaisiwajotta, M>,'ll helwetm hamaan.

Pyhä, Autum, ans.i ijan. Armon py-hä Ma, lumaluden läyst' «ftnlnsia. Nam il,
mestylt >,r Ia synsyit „uo3?st Miestä Ma»

2. Mittaa?
malan juNfinau. ?c.

dun



tnn sn,ams'tvgb tntw, smilbanset tuttu, Eiks
wafian omilva>s oreeiu. Nain :c.

, , . ~.
zi, Geimeis masais palmas, Kapalots lvnms

OMias. Näki Hm-k» HMwr, Ms lumalar
lorttae, Iftael ei tundm händ sen merrat Nain le.

5. Ga>,da Marjo hcklo, Pimiä lapa, s Ma>o,
Kessa yKitzy sijtti, Pjan ram, synnytti, Israe»
sai M3lran, kuin luwattin, Nain :c.

s. Huuta Esajasl jo tulos on Metzias: Ar«
Mons anda rieta, Galmistaka! tietä, Tawoist
pahoift parandakat teitän. Nain :c.

7. Lakka sain jsro. Mm Kansain syndemMss
tSx, Paimen nl,rir pannan. Alla surman saada».
Kansia pimeydest wapahd«»an. Nam :e.

K. Mt» pybä päänäns, Ailxl eitMoja taynars
Nutt ja am l,adas: Maala nijnluin meres, Piw,
lesiaimne wafta, HERtan edes. Min ilmestyit.
Nam ilmestyit, Ia siMyit nuetest Nntzchs
Maria st.

W. k. «Vi////s/ /s'^??^///?'.
«. Maikki Kansat ilmas iloitkat, Wapahta-
» " »5» fa syniwil cklck' ?n kalltt fa-
Mtt, Hitistplchtast silnny,HWll äänellä, hywal-
Ia mielellä. Ilsitkamme, ricmlckkssnime, Ta»cl-
Pan ii. ij. Ehristus fynnyi Mariasta, NotzestH
il. tj. Clnisius fyrnyi Mariasta Neitzeft. I!oitk«
tiemnilka. Iloiltamme rlenmitkamm», S«n puo,
lsst. »j. >j- Ilvitkamme tiemullkamme, sen wnoxi.

, » (l spfet kaitt lanlakat, Tänapän tsntzakat
):(4 Mj..



Kiitos wirt wcisatkn, Sill kun, meille syndm,
lonZa Jumal ja Ncitzen, ij. ij Kohtui-«en Pulioas tänne ta^ioi.

2. swmy«:nn. Kapaloin kaanttin,
Sl«c, ftiunin wuljnu wajan,Hal-
,!itzia Taiwan, Kadotti: ij. ij. Saalmsniinpäa-
Niies pimiau wallan.

3. Wiifat foh! kulkemat: Lahjoi kans k.inda«
wat, Sundynct ctziwat, nudcn leitlain.
Lasta, löy ty kumartain. Ia knld»: ij ij. pyh»
Sauhu Mirhamit myös lu-dain»

4. Weiitoistc weisatlal, Piltistt panhakat,
Plikaiftt laulakat: Kiitos pyhän Prjan. Tule-
masians m.iilman,, Lakkamat ij, ij,. sijs olkon.Kunnin korkiau Luoja».

W. k. t?6ttH/5 6<WH^.
"? y ja Gil-isius on
2 <"« llmandun. 110 wirsi wns.nk.iw, Nei«

tzesi on hä:r fyndnu.
"

2. Kasi? on ancs, Zota halan olem.
Jumalan pyhä Poifa, Alas nsim puolem.

z. Jumal Nillu ih>i7istr,Wastauluemwn jnon,>
Se EnZcleil mi ilnucr, mmlman uudisturer.

4. Ezechielin ftl-ett owi, I? !!yt lapitz kaydan
SiK walkcus Josta aunms scradan.,

5, Siis meidänkokonrem/HErra! wcisat inahtiAudan: ylistyrcn,,Kuin kuku, meist taita,.

. Eli' kuin: Ricmnit me mahdan, wahwasi.,
? H iloltze,, Ty,tar, Zjon nemmtze

SM



Sill Christus KetNehemis, Synny, Dawwm
perhes. Rauha toiwotettan maas, Walkins yöl-
lä »valistus. Herrain, HERra Kuningas, Kuin
hän ilman ilmcstvi. Marian Pybas Pojasa.
Riemuilkam tas sturasa. Siinä pistuis pildisä,
Wapalitajas wahwasa.

2. Taiwan korkeull hallitzewa. Se kuin taall»
näkywa, Nöurani ilkuin leppywä, Mu>t moneld
täall hvllynä, Hand pnl,al palwelewat, Tai-
was kaikk kumartaivat, Taall <)an orjan hal,wo-
sa, Seimeis makais pahnoisa, Marian oc.

Z. Iloitzit kaikk Engelit, Jumalan Pojan syn-
dymäs. Me riemuilfam stwmengin, Täsa kulku
elämas. Sill ihmisill autuus, Tapalnu ja lu-
nastus. Tai» py!'ä" Pojan puhtasi. Sydämesi
Neitzcst Mariasi, Marian ?c.

4. Itze idmisen teki. Kuin pako,» pois langei-
sit, Itz?'wereus wuodatti. Jolla synnit pris pcss.
Isall ylisins, Pojall lorkia kunnia, Pyball
Hengoll kiiros wyöS,ljank<!ikkistst ain ijan. Ma-
rian pybas Pojasa. Viemuitkan, täs sturasa.
Siinä pistuis pildisä, Wapaytajas wahwasa.

W. k. /?.H»;

» 55 hriste kirkas tähti, Walkeus rvaiwal,

hädäsäm. Isän rraroitiamiftst, Hengen waikut-
tamisest, Sijt synnyi Nlitzest, Synmscen sa Tai-
wan tie. Kuin me t Parabisin wie, Kusa Uo lie.

3, Papin Pyhä kaapu, Klmmgan, Kruu,,,,



st H!">v>m si>>, nst,!ll«m ifan, WaK»a
«a!mn?»m ftma, TuiFis suomis

3, yllttnun Ollia ps!kt, Toiwostten f,!NM.,
Pyhyden ain assn, 'AmiÄ «'Piia HiNdZlis, Toi-
roan manna. Ns>. Mm- leOm kannon, Neill
antlms anna. Tn'i pcnfms lst» ka»
d«u all alat, Taiwa» unes> pei^ar.

W. k. /<^»^

l 5 Kukkains» st KunMn ksitto>«.
Isas lepVt»n»st «aynnF.
Pyhät Prophemt si«nft ennusti^
Sna tott wnnnM,
SylMiften awnv ams>
Neitzy-Mitzl miewt ssnni, sifttr,
Neittynä sinnn tänne synnytti.
HERm lEsn CH''Ne, MnM anM meZs pifis,'

2. Hadas olet ainea '

Tnrwattlmlmu tmwa,
Purlebtiwain fstamn,
Knin wnis aina anr chditlKirkas polMn lahti,
Erynxnsien otawcl.
Sa Mostren kori kasslamen,
Knlda täyn pensas ehl palamasse».
Joihin olet wenrat. Armss meill anna HEssK.

Ns-



Vrmen Mar alw«,
Syuvit mcill ander anns»
W<llwaiften fä wapahtaj» wahwck,
tixna luja Taiwan,
Apu am hadas laina:
O lEfu itlus lanplas lohduttaja,
Meilltn olet oitian uen llitzaja.
Niin wilmeisnä pZiwän, Anna weiltilo taiwsn.

W. k. O<si)/'l/-/,

» /? Dinan lyhjakawelemvs, SichemilbK"» N hapia! häwäistin, Wajri Wasihinyl-
peys, Nijn ylhäld armvl nähtm, Marian tain,
nöyryns.

2. Kuin Rachel rakas haluinen, Sikiän täh-
den lakobl waftan. Nijn Maria, njoneitzyinen,
Tehtin HErrald Taiwasta, Paitzi miehet saa-
man Lasia.

3. Kuin nffoi Engelin sanan, 3ost sillhaawa
fil'n>>siktän. Ia fynnytt Vapahtajan, Jumalan
jmr ihmisin, Wahwar turmar waiwasten,

4. Hän sowinnon lijlvn lähde. Josta armv
«in ammunnam. Armon laari jongei tadden,
Mailman tulen paisnm«> Meit helwettijn sa»
hukkuman.

5. Hän on Dawidin lZnge»,Knln Goljatmy,
litzwoitti. Nijn kuelluifiylVsfingoi, Pirun wallan
pois soitti. Meitä toiwon paalle saatti.

H. Auringo seisoi lijkkamat losua sodan wol-
<»n i«lki; Niin suuren soda» st,«tu«»t, Pilttn-

p»s»



perjantvin
7., Kmn Mliurit lenchoN Seitzema!!-la' ymlmri kunuiäll: Pieun wcildalund kutistui,

Miii, HEn-a' alas asinmall. Tanvas M ylös-
uousinnill.

8. Median maan asuwat. Kuin tonven cka^
nell woitetan: Niin pirun juonet kiusfuwat;
Sanan ftamall farMn,, Jo li HERrat liitos
annettln».

f «7 wal,w,n stiur,,Kuin lEsus>ulN',Han'
« / <, kelsti- mndän MteM,, Tulepii

hywari n-ei!,, Waikl ftn-tia suru nählin.Pttitaih.is, Hän makais maas, .yikoilii
werta totta,, Naainpisamt ne ivenset, Pyhkem
pois synnit ottn..

3., Kiin oletan ja sidoiau, Caipljaren luox
Han lnlke, Mntt sftchet- tninkalvaiset, Meit pw
nm sitcist sttlke.

4. puhtedel, Hsi, duomittin, HwffeWsiWsyypnan; Namtekewät PavitliamatSMiömanwikapaari.
5. Pilatus Kan kyss)i Man, Tieto ja tddissmsia. Ei löydä ynu yhtaknn,. SMllmäsdudmitusa.
6. Fudaläiset, payanrMfet, Ei anna ennen

myudm,-Pilatus sitt juyty duon!it,lEsustKez-Lätin! täljden.
7. H»n Mens wiel ulso (flsall) Nnda fytl

puhdistetta, Mttt sokaise, foff fyhwaift, Syyt-3bmän fMfM^



8- Ehnflns wijmein sallip' stn Et Ristms
«lwos Näyttaden sill. Meidän ristiinhän
huojeunnre» anda.

H. Kallioon paikkaan, Hän waikka,Wicdän kyl!
lnoletecra. Ei ole ft muut, kuin kuollen luus.
Sillä HH» wirwotetta.

ia. Niin Risilbm, Hän nanlittin, Kasisi jalwoist
ja muusta, Kaikk jäsenet on lipmset, Ec kiwust
meitä siiistais.

li. Sappi juoma, Michamita, Hän Kylja
todet juova: Koff cuffa wiel Mcil m!e päält,
H»m lielpon tahto tuoda.

??. fÄwen Ryöwarin hän YllMe ri<
pusietm,, Andaden tiei, et wälimirs, Sill meille
omistecan.

I?. Se häwaistns M närkästys, Kaikk kuin
hamllä tapabt. On kmmia suur, mcil ilo juur,
Niu' meitä wapalU.

14. Hänen pusm»s, Naulatkrunmis, Teht orjatt--
tappuroista. On kauuistns, Mcil julistus. Pois
ylpeyden poista.

15. Wiis Cbristurei, Haawa toden, Meilkai-
lill lewon anda, Seitzema-! ne sanat wiel.
Uin lohdmuren kandci.

16. lEsus kuole. Niin meild huolle, liaisen
taövau i'oon: Plbnanda Hengens kansia, Hänel
me annam etom.

17. Han handattin. Niin p inettin, Syndim
meren si)wyteen; Ast helwettiiu, »iin suljettin,
Helwetti hyroäin eteen.

13, Koss tiedä» sen niin waiwa se, Sill me«



nom' nnuoteH maAam,Mt' kip« wM matzwltull, Sen lwnes kätke laidan.
ly. lEsus ylös, Hän nousi myös, Niin miniyldsnousen, Mm, haudasittn, ja taiwasen. Mj»,tnwn sitten joiden»
2S. M rakas lEfil, Flnnal j« mies. Kiitostal>» waiwas edeif, G ttanäns. Nyt lnollxikka»Sinust, Sa päästit hadHsi.

W. k. sr^^/^o/^/.
» K laulaa olen aikon, Zhmistn sutfsast« " «. menyst: HM herat ylös on, Poissyn-

mn smvast «nest. Polkeman pois pahudest. Kohtwaaii rttain auludest, Nonse Nouse jo ftnmst,Ain walwo, ole walmis.
2. Knsa ollen ne owat. Kuin elit ennen meitä.Hautaan käyne latzcman, Jos tahdot nähdänäitH

Tnhwar tomnr tnllt taas, Ruai? matoi» mätanitmaas. Nouse nouse:c.
3. Synnis niailmaan synnymme: Klwun kanSsnurel surlinl. Waiwi,l sst ain elämme. Työn

teoll, monel mnrhell Kuoleman vlem orja». Sekiwnl kmkerall fotjap. Neule?c.
4. Ei ole wanta elämall, Ennättä älsss lop-

puun, Kirn koht on lnolemall, Tulles onhänellh>ppu Kuolen, kaul,!alaikllälläp,si«rmahd,
«ik tawahd' ketä» Nouse :c,

5. O jos tiedät taal saisit, AutmttenilorTal-was. Paljon pahntt karltaistt, Ain ahnl faikeUlauwas, HErra <Nal halaisit, Nhe päjiyät pal-
»»»PyMifit» MW^



6. O kumA 6!tt!Mt owas. Kuw Clssisiust NM
«ssme K"'oolst k>!swl,ol, k 6owar,Ko!m y!>ceM ftÄliaika, H!ll,'aw't wiast HErral: Wha Wha

lmnal. Nouse,e«
?. V fnmA fnrkia suri, Christnrcst ewS

CtM, PylvZi» parwer,» oi? lnltss, Wa.itt w>7i»Mk
siwtfa, Piimäs haudas, Ilke«kilttkn pij>? s kowas. ?c.

3. K wttttin Nwnst klpilnss, s?s t.lalla mc«
smsst: Pli>,>,l «urkiat snrnrat k,,,'lk k.n ssassnns
sMt: EtM '.Mts» woisit kauwaS, Kavolnculil

y. Kiwltt kai kk sscll Ei löyta '<"wo«
fia: Ptn?r pipms wasywät,WaiwiwHt il?m:st ijat,
Mw»H pij«M parkumat, Woi! woU wot! am
hllutawat, Neufe ,c.

10. Karttaa iavotttsi tmnet, Wlel elcis olles
tsalla, j"s ftlaS panl koht pyynet, Ustoin Chn-
fiurei, paalle,Pelwos PyhaS pyri ain, Niins ftat
Uyn autuan. Nouse 3s,

W. k. /»

? O salmen Tauk<«naan,Pafwsn pens
K V .M seyg soimi, Wilui, walzun waipnman,
Autssp Anrtngon woima.
Hengetbin hangitze wirkoman,Kowan kallon alba
Meri maa ja mandere,O?gol kedot kems angarel,

fnwen waltza.
2. Wwel pakon pyrkiwat, Seijassys Taiwanlsytls. Ilm« angarat .fetluwar, Anringo ll?in-

tpmsns nsyns, 3?»k«a teiwolMst
HM»



Andu pieni Pässyinen/Suwen sanoman ftattap
Käet kukkumat kuusistos. Linnut laulawat haawi-
sios, Wisertäiu snwrn wirttä.

z. Leiioer puihin myös puhkewat, Wesoiwat
suuret ett pienet. Metzät Mainiot wiboittawat,
kaswawat niitut et niemet. Kukkaiset ihanasi
kukoistuwat, Maast maan yrtit uloskävwat,Ha-
jahcail! makiall päanäns Kuollet elämän iha-
siuwat, Linnut luodut kaikk iloitzewat. Ilma on
iloa tännans.

4. HErran ibmeit ajattelkam.Ustokam händ hä-
nen röistans Hanen murhetta!'s muisiak.'M, lon-
ga nän pltäpi«neistä. kans sikiamän
Linnut kalat kans taswaman, Eleimet lailwtmcil
laina. Luotuinkantzakaikk iloi^kam, HErran hy«
wyttä kiittäkäm,longa msi! osonap aina.

5 s> on nyt ikinen, Iloitta me mab-
oam,Kesa kau,'is ibanai en,Riemui-

ta siis saavan. Kuin wilu walju on woittan,
Auring Taikka talwi po«s tappan,
Suwieläwär saat:g.

2. W iniot wiberjaist wihoittawat, Metzät vii-
lut niemet. Kukkaiset kans kaswawat Puisi»
lehdet liene. Namat t"lwi tappan on, kaikki laa-
tan kuolloon, W>rkoman suwi saatta» on, Ilo»
ihanan and^n

3. Linnut iloist laulamat, Suwen suomisi »virt-
tä. E? hengettömät lieräwät. Eloon itzens siiri äin.
Mri, maa, kaikk kanoawat, Kalroon, kaunit
lahjat. Hedelmän armon andawat, Eläimet, lin-
nut, laihot. .»«MO «

4< Nai»



4/ Najsta naem HErran työt Meist mmbetti
muista, Tarpet aina edes tuo, Maasi meresi ja
puista. Ihmiset sijs iloitkam, Olw aika iloift,
Weikkoisemme weisatkam, HErral kilwau kiitost.

5.Eloo eudist c>jetkam,Uuten elämän nostan».
HErral hedelmit kandakam. Luomin kansia kasi-
wam. HErran mield myöden olkam,. Kuin meil
tarpet tuopi, Hända leikin kunnioitakam, Hän
meill hywä suopi.

Ihmisen elämän wiheljäisydest,
turhudest ja lopusta.

5 ? on mailmau meu o, tyhjän
«. "C. Ei yhtan wahwss meno. Ihmisen

elos ole: Mailm.n> kunnia koht kate, Kmn ftu-
wu pois h«io. Kuin näit rakasta tc-hto, 3n Hill,
luu hujan ain.

2. Ongo sojennu silmäs. Ettäs woi näit näh-
dä? omi! silmilläö, Suor suas ftkiar teh-dä: Taikk l-.uwlses tyhmydes,O!et paatunn pe-
rät. Näit akkäman wielesas, Eues ylöoheräV

3. Hl.'s stzan lybra tect, Alaisin»' tmm juoret;
Kencng hywär tule uce, Kuins kalu kokon spcnr?
Is ctz mitä nautit saa; Wai wicks taäloa
Toisin totta tapat,!», Venssaat, Kuin etz luullu.

4. Sielun perkelet perimät/Piinan pilkän >vie-
wat. Ruumis mullas makawa; Madot stu siellä!fyöwät. Ristan, rahan raatelemat, K»in'e! nii-
tä koormu. Niiden käsizn kulkewat. Jollen ctzylis suon».

s,.Waimollesj.,Wfilles,kalusnanlitiatis,kuf-
hch.



l)N» K, Ikillwaellas, Oielnn awMMlk Gnims
Weben toisen nai, lotas tmn etz takn. Suri
pian pois m,h?ot'a, lotas rakastit am.b. Lapses lonkkaan lyfätan, Mmst,f«n f,eit
<Nwoin, Tctwan Dken etelän. Min mOfMyw rwof„l Vstäwisä iloitan. Ett ft kuullan fan-
was:Sa per,;? »nchotetan. Nam on taMlnailmas.

W. k. Mwm F/^/,.
<«bnle tuings iloit woit? EttnH näetilnttisest, Mailman kalchiat mnnttet,

Kuo«m o?l», kätke warfon, Muiö sitte tulet?
Kttolcm kokt°<t! kyhy lln ihmiset, Ct eIH
MllnL» wlMta, fifälp scs?P/ paäldä

totta, Eip y!;'a>, ibiuisiä fyysdmL syn-
«!stole:Täst tM)ty wHisiä;Tulifcn tnppan
Siel pijnatta, js waiwata, Itkns «jät otts,

H« Tntnt leitofttfa/Mlillnmn mnodcnkatowä»
kopnll kirnst kchm? Ei itkusa, mutt liovusa, Ihinis
ftn pois orta. Christnstollrs j, tie, ErZlvaisi oje-
ns, Wie m»it oikiat tiera: Etlem eeyts /e"qä faaluiS
Kadoitttcu kitaan. Tmwa nstowoisten,K,MH koin-
tähti, Ml'koile «destsm HERraa juka helki: Meie
loljamatt ja anitaman, Knoleman, azal ehdt^

Z. Omatiell? liene, Mamn» synncisä sywälv,
Itzens dnomit taine, KnoLon jalken, (pahoin
pelkän) Toden duomarin saanen. Mlä waaltt
wäärä. Konstit Nick taito a«ttap,Koffn Menncin
ttän, Cis mengät, taikka tuliat, Nnomaiin ftnauperän. Dumnari totinen, lostas tnln duomiol,
Silloins meit muistaneotta armonS suojNN llvltassstik, M,lnn»M, Hlä tadst Luoja,

W. k.



W. k. Kylmän Talwell taukomalNf.
/> lus ajail ihanmr, Suwen fiwtnisen tul-

silnomln sastlap. IloitzewAt itzekl". Maa,,meri
taus metzäki», ilman uudlstures. Ruumin
ma wirkopi. Rinnan kfpu NAliwl,afa'nwAslures.

2. Mm on lukkaisist Metzä widcittap'
wiberjäist laulamat iloisesi: Ha ell ibanal
IMW. Meren allot afttwwat, Huulet tuimat
tnkahwwat. Maan pa.il kalnv kasie. MirwZa-
jav ptlwet pois, PMelt kihlasi tyll o,i täys/
Suotmst lanAnind laste.

3. O suurt HErran lwwMtä, lillN Zimala»
ihmeit, I?»ga armon «ndimeita, Mailma täys
ow ilme». KuLllet faikktwirkomaau, Lnodut luon-
Vonö jall saamaan. H?,ran siunaus stiatta. HErs
ra» työp tas MuiVen töitä, Kum päiwä yöopls
weyttä, Epaluguchst woica.

W. k. M,s.
>l

«M; miris hardailet. Ta-
ival
malat pcMwäinen. v'et y!b>l
EnKy tMa ttwltelelf. Kärsnvmsesi käismen, Tos
njn haanvnn Karfann, hyljäive,
Ett»s lviilem wlfa'",'».

2. Pelko «osin taldrn wotta. Se m? alku wij-
Auden, Pelle kamoaö k><r^lca, Tvlnnau dullun
Hnokmdeu. Pelkl' korkial torgotta, Klwum! fa«l«
M luuleman/ PzlZo nnWan rs<-tsa, HadäKueuZ
ivo Kärsiksesi l«

3-Hys



3. hyljätä, Kllii, koht jällens saa-
tane: Selkä N31,k,, nyljetä, Kuin koht jallens
k.,sw. nc, I'!l !,s sin edest olta. Kuin »aal kullan
maraue. Karsi wi.'klon siis totta. Kuin pelko
peljättane. Karsiw.Wistst?c.

4. Makiar ei st muistane.Kuin eikarmasi mai-
stane. Hailiat metu noinane. Niinkuin Plato
puhune. Icknst ilo seunme. Kuin Raamattu,sanone. Kusi pelko puumme, Waiwaisus sielmal-line. Karsiwaistst?c.

5. Kuin kaste on wirwotus,Slwtnis kedon kuk,
kaisill: Niin pelko paras lakitus, Tot on taita-
mattomia H.ntä tuima l?i!!ilän,lkeel, ohial,
niekalla: Poika paha ojemn, Opin sanoil wi-
tzalla. Kärsivällisesi?c.

6. Kuin ei opiöojenlm,Kangiakomakonvame!»
Se sn ratki riiwattu, Peikoild pahan päiwainen.
Jos olet PharZon kaldainen, Loppu surkla seura-ne. Jo nyt loppuun tuld.men, Tulistm wiifafmolemin. Kaisiwäisest?c.

Elt kuin: Kylmän talwen laukoman.
2, huiman talwen laukomast, kans HErrankuolluist nousemasi. 110 lar ilmestyi
Sitt kuin kew,i peusästyi. Kylmettynet lempyistt,
Kedot kaikk ka kukostnit, Ku!wetlu»et wirkoisit.

2. lun.isiarens Kidast kauliian ka-
doturen. Paimen pani bengeus. Jota ei hanryö-
wa!!yt,Miel>'lläns on maranut. Kautta katkeransurman, Kauhian ristin kuoleman.

3. Paimen las suuresi suri,Et lanibaistMpois
oli,



oli, Eryu erhetyrin, lätttäp lauman korpeben,
Menep yhtä etzimäu, erynläst korvan louttap,
Hart-oilans sen sälyttäp.

4. Ah annia st armon halun, long sa paraS
paimen lEsu. Meidän kolnam kannoit: Ei ole
kipuu semmoisia, Kuins karstit kylllipiästa,Tann
tulit näin nöyrän. Meidän tähcem orjnr,.^

5. Kuollon kiwut katkaisit, nosiuas kannen
paanpoliit, Helwetin häwiiic, Fangic Phnraon
kädestä. Päästit wapar wai!vuset,3tit pois or-
juvesta, Saacat tygös taiwafen.

Christuren Ehtollistst.

e? <7l umalinen salaus. Suuri kuulla saavan,
Sydammen suur halaus. Synneistan

on aina, Wahwa uffon wahwistus, Turwa lu-
ja» laina.

2. Leipä edes wedetan, HERran sana tuovan,
101 l ruumis yhdistetä», Kuin mul leiwäs syövän
Kuing se tasa täytetän, Chrisius tele toder.

Z. Wiina kuin se siunatt on, Se on HErran
weri, ( Kuin suulla wiiuas juovan.) Jota ei tai-
ton, elit. Salaisell tawall saavan Usto tain
tiedon peri.

4. Uffo tasa tarwitan. Suuret lahjat suovan.
Ruumis leiwas nantian, Weri wiinas juovan
HERra muisto pidetä», long piinan päall
luo tam.,

5. Meille naut!tzew,-isill, Tämä Sakr-menti,
Kuin kaikil ussl'U'aisill, tule vawiNliorl, Kalkill

on se walingori.
K, Isä Poika ja Hengi Meidän lvhdmu«m,"ln-»s t,»



na itze kMngm, <ne,lle uudisitirem. Mjmein
tulistu setnmeiiPll Taiwan frkomeeu.

lunastaja mailman, lold,nnold
/ > autiitzdon sanoma, ElMlliMs h«ln a-

fetti» Pidettä pijnaus muiston.
,2. O kAiu pyh.l teipä liene, Irngs CKriHs

anda tas lienet. Salaus sangen suur, KMttt
Lan.as, LihaF on Hiir, We,r«s 'juomaa

3. HER>a„ Dyhä laupias lahja, R<,ktau«
l«i merkki wal»wa, Pantii ariuon osallisuleen,
Shrisitlö ka«s Vnnä yl,lcz)tceu.

4 Al> kuings Zhriste Jumal ja zuies, Ilmie-
lisest itz« astu meis. Kuin uffcsas o-ikias alene,
Kygös haluisesi himot tienne.

5. Nain ei paljas ilchM Aeue, Waan HEr-
Lan ruumis K>M syötäne. Kuin edestam ristiupuus ripui, Karsei fowan kuoleman l.W,i.

6. Nljmb ei lcipH lihar
kulu eik puuttu, Ou mnrus Fuiu kaitiS totonans
Nijn wijnas kuin lenp.ls tckonans.

7.Engelitteu ,h«klu hywa, Meill elämän «vas
Mha, Mon Arhon oitia moka, long Mteg
Jumalinen i)Mk<,«

8. Siellln läkar tw'Mr tulroo, Wereswoimallsynnit sullo, Wirruot waiwrist, Wcil pääsi z?a-Koist, Wie ils«>n itkun amoft,
,y. HERm ICsu fijtos sull suur, Wicläjlijy

«yt, kuin Hin alusi jum> Sinop soit suu ruumiseu«i, Goit Mres myös Meille»» MMM.
Mön



pyhän He.lMN.AHeMMsest.
ft Q Clmstustaiwasen astm. Isän oikiall
"l). istM,, Pyhän Hengen, longst
Men Oli luwan, MheNihä>',Taiwast kans tu-
sen pauhinan, KiMe» tulisten muodoll istnuiM.

2. Tam tulo», tuimasi päihin st, HymmästiKt
faiffi ka.lchiast. Se sydämet pe!j.lK)nct, Aposto-
leis, tohdurii sijs. Kuin Melill kaikill oudoM/
Puhuit HONran iihmeita kansoi/le.

Z. Chnstikunnall lahjat laina, Monina,iKtan-
Hjna, Omatunnon oikian tiedon. Hän loh-

dutta, ain wirwottZ, Wastan mailaa, pirun
Voiman, Kans kliolemän kauhistusta julma.

4. Viis Isä aina lukoilkam. Ia Pyhä Hen-
ge pyytäkäw, .Pojan «ssospidäispuhras Meitä
täällä eläis wielä, Allelujal Meluja,! Olkon yli-
stett ain lnoja.

PMst Kolme Mydest.
W. k. 6e?<? -< i/i>,

O kolme Personnt Kolm Yrv-
Pen: Mta olenwr Fumaluden. 1018

t»a kaikkein kappalten on Olendo ja alku olsnon,
Tätä Jumalat kijitnkät, Kijttälät Zhtä aino-
wat Kaikkein HMraa, Kaikkein luotiin, vienonjuoja: Kjun kolme tnlises uunisa, Weisaisit «ie-
mul tulesi Tätä Jumalat «jttakät.

2. K«ns Chrisiust JumalanPoikaa, Ia «pyhä
Henge yliaikaa, Veisaten kijtos HEMrallen Nijn
me myös täsä pidoft, Kijttakäm HERraa jlosa,
Weiftden Kiitos HERrallen. KijlettPyhäKolm-
Yryns, Yhdell ZNMlgll Msiys. Oeisaden tjj-
tos HERr«»en« W» k«



W. k. /?OHo /H^'/.
3s) Mistan ky« mennan juvreman,Kaill

« kunniat kasitiäman, Waan woiioupalkkaa ottaman. Ei eunäta jokainen: Josetzwoi rastautetta, Waltta saat kmwioitetta.. Kun-Niap suo, Mormall rasitetta.
2 Kuin mak,a meden makeus, am on makiallmaistawa, katkera k»nv.N!Z Karwastelain

vn tapa: Niin wiras e!a juures. Ei saa paitz suru
WMhet,Ättap nais nait nain ano ftmrest.

Z. Wadall waiwall Jos surut el«tahdot. Niin elä ain r. kkaudes, Wirkan wahanmyös mahdu. Suuri saama ei olla taida,
Kadouutta ei sm kaiwa. Iloita wahasfaamas ftadau."

"
.

'-<,
.

————,

Muutamat.wirree kuin ei mahtune ab
kuplaöin/NllnowKtyiöswedetyNsPpun,

kuin orZat:
24. Opin poika puhele, n.
25. Tiliman talwen laukomasi,
2t>. Fumalznen salaus, A.
27. ICsus lunastaja mailman, 3c>
28. Kuin Chrisius Taiwasen astui, '

2-9. Kiitiakat kolme -Persona?, ?c.
Kiistan kpl! mennan juvnman, ?e.


