
10. Ch!s lvzel cösca ennätta/ Or
cm'n lmnut lennätta/Maioist he heitä
cotta / Ia pijleill perään tarcotta.

"

i i.Ntjn catcki cauwas caatuwat/ Äärill
mailman maatuwat/ He toinen toifist en-
wät/ lotc Ylhall euiteng periwät.

11. Rickat raik wielä pyjywät Waary»
desans/ m kyfywät: los.Orwoill olis ca»
Wa/ Ett heill siihen on halua.

iz. Ihme se omdi aiwan suur/ Ctt Lcfki
raukat syöstan juur/Tmwattomaxi lurulle/
lotc äänen auda jurulle.

14. Suja sitt cutjat macawal/ Harivat
on jvtc htu tacaawat; Mutt partOweiHelt:
witlewät/ Racha jsMutt pWwat.

15. Itcun ammn. heittämät
eafwons
st,ll/ loill merta täyttän fvstill.

16. Caick Omot owat fullOMll / Tul >

«an ja itcun alloin, pM/ Täs ahtas
hen lahoja/ Mailman pahas maloja.

' 7. Ah! hera HERra awux wiel NUI"
tUM owat Orwom tiell; Nijn Lestet Sinm
khttäwät 11011/ )a tygös lljtläwät.

i s Mainen Mä ihainen/ Älä LeM
sl wihainen/ Ooft «pn anowllt huutama
Zstuifa pääll ehkä lumckl. 59'Ott^



»9 Duomar totinen on Taiwas, Ak<t
: caicki auttaa waiwas/ Tunnusta toden tul-
lejans/ Eik mkeutkiellä cuollesans.

io.Ehk einen stnuld nappawat/Ruumin
ja Lapses tappamat/ Cutteng'n Sielu jää
rauhan/ Colcas tulet tuonen cauhan.

21. Nyt Anring pilwell pimilett /Waan
maia ei ol nlmnm; Mutt olen orall liehu.
Wall/ Ia coffen reunall kiehllwall»

21 Itkewät caicki mielelläns/ Ia kqttä,
lvat lElust kielelläns/ Se sydän si,älv lm-
Ma/ Ett kärsi täyty or-utta.

;. Uutt wirtta weisaan Orwoin maell,
Hojden wihamies on säell; Huutain Yli pasii
wä )9 yöt / Ett msilmas on pal,on työt.

KPos lanen Sinull I,ä/ Armos
,yisar minull lisä / Pojall jaPyhäll Oengell
myös/ Cmn meitä autta oikias tpss.

26 Amen! aut lElu minua Ettraea,
taissn Oinua/ Sitt nemull peltn Tawaras
3qiwan Salls/ juurlawaraS.

Tsinen.
Olun tawara/ Aino ilon awa-

lsM ", Hän mull calcti caikis on/ Lvh-
dmus loppumatoin.

K. Jos mailma mcastan/Ia sen tawarat
halan/ lEsus callin Wtlens c«ns TydyttH
MWNOM«Ns« 3. Jos



3 Jos mua wlecas wibamkes/Wllinowolmal! )oca ties; lEjus autta tussista/
Synmn/ cuollon cukistai

4. Jos kipu m jazraus Saawutais mun
taas lEjus paras Mäl ain/ Ter,
wex mun M tehdä woi.

5. Jos köyhysja puuttnmus/ Cohtais
myös bnnettomus; lEjus tarpset lainaa
laick/ Ruan/ Mman runjast ratk.

6. Jos mä maanculkeuteen Joudun/ tmck
muuhun m.rheen; lEsus murhes muista-
ne/ Stjpeins alla juojanne.

7. Jos pilcka ja Havia/ Täydyis niel-
la catkera/ lEjus kärsimään autta Ristii/
ja mond cowutta.

8 Mess/ Soker/ Hunaja/ Suloisen
n-.aun anda/ Waan mun racas lEjuxen
Makiamb on nanlitaxen.

9 Sijs o.'lEtu SulhMn/Sm ain'
hala sydämen/ Sinä Wjn/ ol« mull
Sielun hala / kielell/ stmll.

«o. lEsus ilo colwlfan/ lEjuS cau,
«is sslmisan/ lEsu macu tlelejan/lEjus
Cucka kadesan.

11. lEsus ruocan/ juomani, IGusMos-wmeni / lEjus tallein
lEjus jydämejäni.



12. Nyt o.' lEsu laupias/ Suo sun
ristls ja Haawas / Pijnas/ lowa cuole-
mas Lewox mull / )a lahjahax.

HWEMen Niml callis/ pyhä/. Mui»
aino kilpen/ cMon, Mun lion/
woiman/.toiwo hywa/ Mun tawa»

ran catomatoin- Sen cautta lynnin/cuo-
leman Mä wottan, la myös satangn.

H.lEluxen Nimem,iohdat3ttu Ma olen ,
lyuckoon ujcowain: lEiuxen Nimeen puhdi<,
stettu/Ma wiozs Wdem cauhiain SunlEju -
pyhään Wmehes Mä olen ruumijs ,

?.lEiuxcnNimeen olen rullut/Mäyh--
tenecnlnmälgn/lEiuxenNimilen mun wob
dessutOnHengiPybä colkian/ lEzuxenNi-
m?en wahwisteftMä ujeos/toiwosperustett.

<z. lEjuxen Ntmes on mull rauha/cans
lohdutus )a lepo suur/ Jos jatanas jacuollo
Vauha/lElus on Linna luja lum/lEsuxen'Nimi pelasta/Cosc cuollo cowin ahdista, l

s.lEjuxenV!imes ilo suuri Mull alla n-'
n cc»keran;lEsussatama

Ngllot waiwan alMhan/ Mun päällen co/
n puuttawst/Ia Sielu parca waiwawal
6. lEsuxen Nimeen wapauden Mä ole l

mut oyudest >lEfuxen Nimeen ncksud, z



Mä löysitte psasm koHydzsi;lEsuxenNi-
mes tuta saan/ Ett vmtsti mua Fulyillan.

7. lEsuxen Nimeen Jumalala/'Mä
soikein taidan
mailmata Poiskieldä taidan todel!< CanZ
lihan nstijn naulita/ Ia walda-synnin
cuoletM.

8. lEiuxen Nimeen waiwaijuden Mä
nmnen itcu juull/lEluxen Nuneen

heikouden Muistan/ lvalitsn HERRA
cuul! Nimeen auttMn/ Elämän
wietcä tahdon ain>

9 .lEsMenNimeen lahden rauck«l Syndis
lvastau jotjmaan;Sun apuscanfj älä oicau»
ean opet otimanWastansatanaa/
mailmaa/ Syudiä)« myss cuolemaa.

io. lEsneen Nimen iyen iuotan/
PM Anian Taickiwalynm lEjuM Nis
meen awun mötta Se HEMrg nnn on
Daldian; lEfnNn Mmem toiwon sen/
Ctt' Jumal on mull arllmnen.

l l lEluren Nimeen menen
eten HCrran altnln' lEjus mun OpettaM
olcon/ Slilnatcon weisun/Psaltaiin; IElu«zenNimein sydämen Vlönan ylös taiwajenF
i 2 lEsuxen Nimeen Chtolllsell Mä tm-

Mlwom'Nj Ah! linna Mlma Mäh<



kell', Mun Lunastajan miatoin, Aut! Sinua
oikein nautitzen, O! ICsu minun Suihaistn

»3 lEsuren Nimeen rucouren Wuodatan
eteen Jumalan; lEsuren Nimeen huocauren,
Tungcwat läpitz Tmwahan; lEsuren Nimeen
toiwon sen, Ett HERra catzo puolchen,

«4. lEsuren Nimeen uscolljstst Waelda tali.
bon wirasan; lEsuren Nimeen taitaivaistst, Toi»
mitan caicki asian; lEsuren Nimeen uscon ftnEtt' HERrald saan fiunauren.

is. lEsuxen Nimeen maata panen Ia lepoon
menen ebtolla, lEsuren Nimeen paiwan saanen
Cayelw iällens aamulla, lEfuxcn Nimeen no»
stuan Mc? wircan lyöt caick toimitan.

'6 lEsuxen Nimeen HERraa fittän Ede.
fla' armons awaran;lEsuxeen minä itzen liitän,
hän sn mun paras mwaran; lEsus rickäus
töybydes, lEsus Cunnia nöyrydes.

17. lEsuren Nimeen psiwan päätän, Maan'
powftn menen lepämään; lEsuxen Nimeen iloll
jätän .Tain wiheljmsen elämän. Minua tue!

Jumala, Cos cowin pauhan cuolema.
ifi. lEsuxfn Nimeen ylösnousen Käyn eteeft

HERranDuomion; lEsuxen Nimeen tulen l
tz scm Eloon, jona lEsus ansain on lEsVn"

mecn Taiwaseen Käyn iloll ihanaischer
LOPPU.


