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Ensimäinen.
W. c. Riemuitkon maa taiwas wahwast

Ijancaickinen Isis, Sielun jarumin tar<
AU! pet lisäät; Autuan poicas ansion caut«
vW>) ta, Tahdoit meit helwetist autta.

2. lEsu uscom tunnustamain, Ettäs olet
Luja Lunastajam, Kärmeen pään sinä rickpolgit,
Cadotuxen uM sulijt. 4

3. Et saa syndi meit cauhista. Sanallasi
cuolemallas wahwistat, Sun tähtes Isa car-
wahta, Pätlem, ja meitä armahta.

4. Rawitz meitä Taiwaan mannall, Taito
ymmärrys muisto anna, Sanas jälkjjn tee ah<
neemmax, Wahwista uscom wahwemmax.

s. Auta aina Pyhän eloon, Ennen meidän,
cyolemam eroo, longa caut rumit maatumat,
Suo ennen syndeim catua. <«W

6. O Pyhä Hengi Jumala, Cuin Isä ia
poica sua cumarran, Isan Pojan catls yr olet,
Sinua meidän rucoil tule.

7. Murhet monet pois waiwuta, Asumaficresmeit taiwuta, Walkius mielisäm waicuta, Su-«us kyhdut ja sm ftUtst.
Toinen.



Töinen.
W. e. Christus taiwaiseu ylös meni.

HErra Jumala Wariel mei«
tä waarast waiwast, Taiwaan man o«
let hald,a, Isäm se caickiwaldias.

2,. Apus armos ain osota, Halla, riita
(sota,) nälkä, aseta, Tartuwaiset taudit estä,
Ahdistuxen aican säästä.

Wielä o HErra armoas anom, Est Wal,
kian hätä ja tulipalo, Omires meitä arwele,
Cotom cirtanom warjele.

4. O Jumala Luja Luojam, Wilust cuiwm
dest warjell pelwjam, Syndeim tähden ne waa<ras owat, Sill madot usein nijt calw wat.

5. Suo wilia maast ja merestä, Armian am
autuan tahdos peräst, Saat satamaan purjeti
tiwaisi, Wie Laidall westllä olewaisij.
/ 6. Kiitos olcan SulllMem, Sill etz meitä
styk s sysäile, Se sama Pojalle olcon, Pyhall
j Hengelläs holhocon.

Colmas.
W. c. O Herra Jumal armolinen Isa',

meit auta wäkes iwoiman cautta,
arwell,wahin,qoista warjel, Pi«

VÄM rumailma waiwa, ahdista meit aina,
Armoias Laina.

O racas Isa, Laupiutas lisä', Pahut meis
liene, Olem pyhän mieles, pahoin
Wisist wihoittaneet, Synneisäm manneet.

3. Me ihmis parat, TM vaston ajall, Em
rattlst



raitist ela. Pyhän sanas perän, Paha monellsuome, luozijn itz juome, Pahat owat juonem.
4- An andex pian, Wäärydem ja wika,

Olä nijt muista, E.kä nyt eik toista, Synneisimeitä, Ala hyljä heitä, Ricoxem peitä.
5. Cansam nyt ole, Turwixemme tule, Mämm Heickoi häjyn hätän, O Isa Tai»wan, Estä warat waiwat, Sens tehdä taidat.
6. Plru pois aja, Tästä huonest majastaKltu myös estä, peräten päästä Isäole lässä,

Engelis cans tM, Estä riita mM.
""

7 Toisel, nyt ma«an, Matcustam ja aijam,Rucouxem cuu-e Aufem HErra tule, Ain ja
Ma betkel, Dell matcall, ja retkell, Sijpeis
oli ratre.

8. Seurasi täst nähden, HErran Nimen läh.dm Muistacam kerran, Malja Taiwan HEr,m. Cnnma häll olcon Auxem aina tulcon,Rucouxem cuulcon.
s. Manast täst wijmen, luocam Isän Ni-meen Poian hengen pyhän. Lohduttaian hy.wn, Jumal nan Isäm, Wilians meillen lisä,

et, sysä.
meit autta, Surum ilor laitta,bl han M ttellä, Meildä apuns kiellä, Tus-'« pois torju, cosca me horjum, WaaratW wallut.

e/.': lEsu/en tähden, Rucoilem ett lähdem,
nostais rijta mäffä, Cuulcat caickm, Rauhan teille jätän, Wirten tain päätän.

««,
Neljäis.

W. c. Cosc murhe ja miwg vMn käy,
° Cosc



mru suuri ahdista, Kenenq pzäll
silloin turwaan, Isan jok autta, wah.
wista, Waiwaist ei salli surmat, Hän

on se ainoa wiM, loca sieluni warjelepi,
Panettelioitten parjauM Tecon työn arweleepi.

2. Sielun, Sielun mik on pahemb, Kiro«
tUn ihmisen kieldä, Cnk on panetteliat pahemb,
Cosc hän on paitzi mieldäns.händä nuoret wan«
hat araat, Owat, ja pelkäwät sangen,Miat«
lomat ihmis paraat, Häll nöyrät owat ei can»
geet. ..'.-«.

,.

z. Hän on tot walmis tekemän, Wahingo
kielellänsii, Cmkis mms wicoij näkemän, Par»japi mielellänsä, Eij coscan laittamasi lacka,
Lenda cuin tulinen nuoli Pure panettele taca,
Pyytä muit tuonen nuorijm

4. Parembians panettele, Surun jamurheen
pyytä, Waldijain edes walhettele, Wicaa etzi ia
syytä, Tast syndy sydämmell kipu, Ia monell
waiwaisell murhe, Walhen tähden moni kitu,
Cosc mallan saapi walhe.

s. Lahjoill walheet wahwistetaft. Annoill
rickailda ja suurild, Laupian lapset ahdistetaan,
Usein tämän näin culim, Herä yles juuri HEr-
ra, Pahoja rangais rascast, Ett kirust lackaO
kerran, Wainomast waiwaist hurscast.

6. Waliust ah walitan sitä, Huocan cowin
ja huolen, Että mun elämän pitä, Manhan
nauron ja nuoren, Rauha olen racastanut,
Pahaden parisa aina, Sydämmen on pacahta»!
nut, Mencatzet ja waiwa.

7. Kitans awajawat, Walmistawatl
mullwaara, Cuolendotan halajamat/ ,

Mj



M haarald, Wahingostan iloitzewat, Paria,
«vat minua pahoin, Hirmuist cuolon himoitze,
lvat, Tapaman piti usein sanoit.

8-O HErra kijtan sinua, Ettz hädäst aina
autat, Waarast warjelet minua, Wäkes ja woj-ms cautta,. Kijtän myös sinua lEsu Christ,
Sitä myös Henge pyhä, Ettz waiwaist wapatat
M, Wastan ain olet hywä-

6. losmätH uscos erilän, Ia kärsiwäinert
llen, sen cau/ta saan coht perijä, Taiwaan iloncosc cuolen, Akist Engelden seuran tulen, Ia py-
häin sieluden secaan, O lEsu jo sinne huolen,
Wrast pilckaitten pahain.

Wijbes
W. c. Isä meidän ylhäll Taiwas,tt.

VMEsus sauoi wertauxen heille, Siit etM 6 aina tule rucoilla,Eik waiwoisa wäsyt
cojcan, Waick waiwapi uuima tusca,

Ilkäm synneisam lewäckö, Uscon rucouren he-licköm.
2. Caupungis ollDuomar tuima, 101 l uscot

»!> wirca woima, Waan catz asija camalata,Ei peljän ihmist, Jumalala; Mono waliust wa»M sitä, Etei häwen miehi mitään.
3. Oli myös Stel Lesti parca,Rijtaweljens olise «ma, Sanoi: Buomar minua warjele, Suurtsmistustan arwele, Wainojan etj taho muaIW, Rucoilen hänestä päästä.

.<!, 4» Täll Lest parall oli hätä, Autta eij tahto-Dt tätä, Tämän tähd Duomar juur lulkeis,
M Leffen wailvaiien hylkäis, Silmane kaanSM tijnlukitzi, Sormillftns corwtat.s luNtzi. L.



5. Sanoi: suur mä olen melkian, Eng lu,
mala, eng Jymisi pelkck, Cuitenqin ett Le,li
aina, Ain alinomaisesi waiwa, Händ tahdon
jaitenwarjella, Wainoiaeij saa paäll cargeiila.

6. lEsus sanoi: oppiman tulcat, Mitä Duo,
mar sanoi cuulcat, Eik pidäis Jumalan tosin,
Omians auttaman suosin, lotk silmist kyynelet
putoilewat, Costo HErrald Rucoilewat.

7. Toden teill tunnustan vian, Costa cohta
pahain ijan, Waan cosc ilmei Ihmisen poik
tule, Siioin monen epauico sure, Sill eläwäifis
maanpM, Sijt sijhen usco löytän talla Amen.


