
Cchdexen Erinomaisia/
Jumalista munista Lohdullisia
Wtrtts,

Ensimmäinen.
Milmas nyt eaicki ihastuwat/ «.

Toinen-
Balitta mayta Ihminen/" ioca n.

Colmas.
Ihmijen elämän surkeudesi/

Neljäs.
HEtta ole minulle Kilpi/

Wiides-
Miste lEsu aina mul armoS

Cudeis.o Issu Wlist/ mun Lohdutuxen
Seihemäis.

lEsuS ilon elämäni/ lEsuS
Cahdexes.

Minul lEsu puhdas sydän luo/

PrändW Vuonna ,746.



i uufi Jumalinen Weisu.
nyt caicki Tule.wan kewän caunin/ Wastuudcstelämän riemestuMt/ Luodut caicksuwen tuowat Joca liildu lenda Cum-panms cans/ Meri Metz pauha iloisans/

' Ia iloista sydändä canda.
2. Ain HErra Pydän säätyns suori/Nijn cauwan cuin nlailma leiso/ Hänencdesäns on locapäiwä nuori/ Waickmu-

toxct tapahtu meisa/ Syxyn Talwen/ sijs
loca Wuon Snwen Kewän ain edes tuop
Se HErran siunaus suuri.

3. Suwi raukene Suwen suloisehen/ ja
murhe kewäiscu päiwän/ CoscaKewäMnähden cuckaiscl/ Nijtuila ja kedolla käy-
des/ Miuun ruumin on cuin kylmä ia/Cuin sydämen Wll käypi kyllä/ Eippa-
lawa päiwä sitä lämmit.

4. Cofc muut Lcikchewät wertmstns
cans/Ia ilolla wiettäwät aieans/Minun
täyty olla am alallans/ Täsä ja joca pui-
cas-/ Costa puheilla puhutan selkiast läh-
den ulost ilost lewiäft/ Sydän cuitengin
itke ja huoca^

5. O suloinen julha'lEM Christ/Mi-
nun ylkän ostäwän armas/ Rucouxet puo-
len Mwas.callist/ Waicka st wijpyne

caus



cssuwan/ Sanos kerta wielmun siclullm
mä tahdon sun oinlsta mielcllän/ Kiylam
sua armon )a Ilon.

6. Armosta oftnna uloskätes/ Laffe se
caillaUen Hala mua coscan tulen
eltes «Valws olen rackaudentaudis/ Että
murhen wiel sydäcken kärks/Anna minun
luuta talda lähdes emb ikanän epäile sitä,

7. lost 110 sytyttä lydämehen/ Makin
cuin suloinen suwl/ Anna löytn )ällcns nl«
kämiehcn/loca on poiscadonnutjuri/ pästH
hänen cansans catzcleman/ sitä eehtywa lu>
loisia uutta wuotta/ Ia sangen caunistn elo.

8- lost Isin Jumalan oleonKijtos/Po-
jal za Pyhall Henge Cuin wal)wa»ia pi-
U aina lijttons/ Mitä hän lupaisk.rran
Wapnht meit köyhiä snndist/ WK meit
elämän mielesjälken/ Ensin tald fttt Tsi"
MN ilon Amen.

ltoinen, stlrullinM weisu.
DMAlitta mahta Ihminen/ Jota olt
JM köyhä'yndinen/ Ylitzctt tninsuttiä

elon/ Ia myös murhellmenmenon.
». Täällä on aina murhcn Pe>ä/ Olis

Tnlwi cli kesä / tain kyi itze cukltt ttctä
Eikä taida toisin lyötn,

3. Cosca IhlNinen AM lYNdy/ itkemän
Han cnsistyldy/ Titta murhcseutttlewansjasuuren wmwan joutuwans-. 4>



4> Caswa cuin kädon cuckawen/ Eli
Myös liri lehtinen/ Hulludes Mcttäpi ai«
f«ns/ Eik wälttä taid juminpaickans.

f. Cosca wähanginwoimanstnlc/mm-
hen coht hMan tule/tas sytlnin suruiscs
laxos/ Ia mailman pahas maxos.

6. 110 ei ole lapsudes, Waan suru
murhe caswacs/ iloeikcstijällöyta/ waan
murhe cans on pahon työtä.

7. 110 n ole woimudcs/ Waan juru
murhe elches/ Tätä eij ole wanyudes /
Waan lnurhen woima puutmes.

8- 110 on vojes rallwennut/ ja peräti
tyhjäx lauwennut/ Tauditkiwut wallan za»
wat Synnin myrcky cuollon haawat.

y. Murhen saatta suuri ksyhys / Mur-
hcn saatta wiheliäisys/ Murhe suret sai-
raudet/ Murhen suuret ahneudet.

iv. Murhet on joen lhmtsel/ Ensim-
maisel ja wijmcilel Miehil walmoil wan-
hoil Nuoril/ Drcngtl pijcoil plenil suril.

ii. Sillä täällä on am surun hauta/
Palcax annetan wahwa lauta/ Murhe
ombi Isäll Hitil/ Pienit lapfil imewäisil.

i». Cuolcma wijmmenin ambu nuolens/
Melhin la corjapi puolens/ Eroitta toisen
loisestnns / Miehen jawaimoncohdastans.

lz. Silloin meidän murhen loppu/
Waan



Wcmn iälken jäneil tule hoppu Murhe on
sic heidän leipäns/ Ia cuumat kyynelet
erplmens-

-14 Kylmä jydändäcandelewat/ Surun
wirttä laulcwat/ Silmät myös wertH
wuottawat/ Sydämesi rafcaft huoeawat.

15. Cuicuttawat cuiu curkinen/ Eli lin-
du pieni mettinen/ Huoeawat ukein astu-
des/ Maates nostes ja istudes.

,6. Näitä Christi sinul walitan/ Jo-pa nyt wirteni lopetan/ Lohdut HErm
lEfu lneitä/ Hlä meit köyhin pois heitä.

»7. O HErra lEfu lohduttajan za cai-
keft lnurheft wapahtaia/ Meitä ffnun köy-
hiä lapfias/ Ilon faac W laupias.

18 Custa kPos ain weifamme/ tawol-
ton wirttä keisamme/ IWPojalt HengeU
hywäll Cucv Cotminaisudel PyhälAmen.

WHmisen elämän surkcudest/ CuoltonsM ja taudin eowudest/ Aicoin mä ly-
hydest wetfatn/ Iatämänwirren kei»
wieras cowa cuolema.

2. Silmät monen wettö wuottawat/ za
fydämel haikiast huoeawat/ O cuolema
julmudens ylihen/ 10l käwetet caickein
Mitzen/O wieras: le.

3. sinä temmatmoneltan waan
toi-



toinen jääpi huoleman/ kylmä sit iydands
candelc/ Iliun rauct wirta laulele/ O lc.

4- Nappat myös pojes walchemmal/
ja lgpsct zawät pieirmmet/ lotc woi woi
Vhdcn huutawat/ Ia jurmsel Syoämel
huocawat O wirastc.

5' Sit curjat kylts nineutttlcn/ Kay-
lvät cuin curjet cuicuttcleu/ Ei turwa enä
cuin lindulsel/ lotc lcudäman lllhte huo-
meneld / O wicras ze.

6. Coft fis mut iloja laulawat/ Iariemu wirta Elllom hntmur<
che murtele/ ja luru sydämen runtele/ O^c.

7- Lestcin vaal moui hyppelc/ Ia or«
woi farcoilyckele/ Joit pyytä siioicUlVeum cana poikians warjeUa/ O wlcraslt.

8- Tai todex tyll nähdau Plcaisild/Cu-ing cuolem temma pols atllo Monen cmn
aina kakile/ monda wust eläxens arweli

wieras zc
y. Waan älkam me näihin suuttuco/Elc ulcost coscan puultuco/ mut Christu<

Lchen tmwacam/ Ia Känen päällcns luot-
tzacam/ Hemb wicras cowaol cuolema.

Hv. SN hän meit snnntst puhdisti/ Ia
sian taimmen waltnisti/ sijs olcon ensin
murhcsa/ Sit samme ilonTaiwasa/Eu-hung HunM meft auttacon.

.



tTleljils.
W. e. lE'us armon atta/tc.

ole Mlnulle Kilpi/ losa ei 0-
VJ le mitän wilpi/ Sun haldus lhen

annan/ Armos minulle canna/Mi-
nun sielun tygös etzi/ Costan lninä tääl-
tä lähden.

2. HErra sinun Ms/ Annan sielun
talo labteis/ Slnä )oca minun päästit/
Poicas caut cuolemas säästit/ Minun:c.

z. Tygös hudan taiwae/ Auta minua
waiwas/ Cosc en woi nähdä eli cuulla/
Giga myös tygös tulla/ Minunlc.

4 Sinun Poicas minun osti/ Ia ristin
itzens nostin Hän tahto caic sen cautta/
Taiwan ilon meit laatta/ Minun «.

5. Sentähden HErra sanon/ ja ero
tääldäanon/ Aica on Minuld kyU peitet/
lvacn en sinuld pois heitet/ Minun le.

6 Cuin cuolema tule sotan/ Ia näyttä
meille otans/ Auta silloin HErra Christe
Ia M hädästä päästä/ Minun tt.

7. Anna minun mennä rauhas/ Ia le-
po saada turpes/ Ia sinne aäne tuulla Co«sca sinä kästet tulla/ Minun u.

8. Nostat cuollet ylös / Minä olen täsä
llos/ Ilon mengat te oman/ Minä otan
teidän huoman/ Minun ie.

9-Cun-



9. Cunnta monin kerran/ Andaeae ai»na HCrral/ Pojat jaPybäl Hengel/ se-kä sit että ennen/ Minun sielun tygös etziCsfta minä MM lähdett-

iWHrifte lEsu ama Mull armos lal-
na/ Sydämen paina Ett woisin
totta/ ylitzcn woitta/ Synnit annmmos coitta

N. Auta minua HErra/ Ett pääsisin
kerran/ Läpitze wirran/ Sen jyngiän cuo-
hun/ Helwetm pauhun/ long Mcl mi-
na jouduin.

;. Moxet Wret/ Wanhat M nuoret/Wn myös ne Joit tehnyt liene/
Cam pirun juonin/ Andel ne lumall
mut suone

4. Lumistajan JM/ Smä holhoiani
wisu/ Mä pääidäm ryiu/ Slnun anfios
maru/ Sm annos apu/ Pyhi pois
Sielustan klpu.

5. Cn yhtan lyötiy/ Eng maitmas tie-
w/ loft apu liene/ Paitz lEsusssnua/
Tciwon ettes minua/ Hyljä sit Gtansinua.

4. Tahdon W totta/ Sun päälles
luotta/ Sinun toiwoni lijtä/ Nncoilen
«öyräs/ GM miNvft köyhtlst Mnrhen
pMstt laupiast. 7.HEr-



7. HErran suuri pijna/ Se weri iha-
na/ loca luoxi aina/ Meidän syymme
tähden Kar,ei kyl nähden/ Sil ptznall
melt autuax tähden.

8» O Cmnga monda/ Kyll weri fnon»
da/ Ia fynmnjuonda/Slnä lEfukär-»
seit/ Cowin ktzll wärisit/ Kylkcs on kei<
häl pistät.

~ Mutt lEfu tätä/ Ann mielajän
Ccsc cuolcman hätä/ Mun päällcui

lange/ CowA kyll tunge/ Ittust minua
ilon engä.

10. Ach HErra hurfcas/ Oolho mi-
nua tustas/ Caut stnun cuumas/ Syn«
M meit estä/ Elämän päästä/ Ptznas
<aut helwetistä.

ii. Ni;n sanoit sinä/ Ett paM, mi-
«H/ Wapnri stnä/ Cttwcrens woimaU/3a pMaUans cowall/ Synnift meit pää»
stit irraL.

12 Wältijex itoit/ Mahdan myös ne-»
muit/ M kynnit pois ott/ Ia lElu
Miste/ Cuinmeit caitzi/ Synnist meit
päästit itze.

l z O jos peljättäne/ Meitä syndim-»
me/ Kyl sammuttanet Christuxen Weri
loca hänest eri/ long «aut l«am amu-dm peri.

'4 lot



'l4. Jos tahdot/ käända/ Sydämen
wäändä Luul HErran äända/ Waick
Snndion canda/ Rastas cuinsanda kyll
lEsus ilon anda.

15. Vatz tuhka ja mulda Cnins cannat
culda / Gt karsi tuulda Lange euin heinä/
Ett kärsi cnä/ Maax mullax matanet sinä.

16. Ach HErra hurscas/ Cuin olet
Taiwas/ Minä surcs waiwas/ Nyt
huudan tygös/ Auta minua ylös/ Pyhi
pojes Syndin myös-

-17. Mull olis wielä/ Jos laisin elä/
5) lEsu täällä/ Anon sijs sulda/ Ettäs
pois minulda Ottais sinun sanas culda.

18 Luojalle JM lEsuxel Pojall/ Ia
Pyhäl Hengell/ Ylistys olcon/ Cunnia
tulcon Hän meitä aina myös cuulcon.

19. Joswirtenipäätän/ ja toiwoni lijtä"i
Eag epäll mimn/ Waick ett sinä lnle/ K
Jumal cuule/ ja wimeinminun apuni tulc>

Nytt lEsu cuulcon/ Ia läsnä ol-
con / täst hänel rulcon / Ylistys suuri/ ori-
näns juuri/ Amen sanocam wanha ia nuori.

Cudeis.
lEsuxen Chrismxen wirsi.

W c- ,00.Kijtosolconsul Isänmaan ja:lt.
<MK lE<u Ehrlst/ Mun lohdutuxen aine

Sun armos minul/ Nimes täh<



oen laina Ett sinua woijm oikein Ylistä/
MUn Mcn auta/ pvhil/ walmista.

2 Sä olet tähti jalo Jacobista/ Se
Cuningas siunattu Zwnista, Suu M«
stoxcns ombi maulätöm/ Maan minä yli-
stämän lnahdowln

z. SaAurmgolet/ loca alna
Adamin. Synnin syngcydcn woitat/ Ia
caicki Säe lnllcs wirwotat/ Cuin Pas
toi:s llicoll tygös ottamat.

4. Cuningasarmost/ Hywydestrls
cas Cutmiast Nimi juuri on ja kircas/
Ah cuule köyhän nöyrä rucous/ Ia ot«
lolwtzs cuijan Huocaus.

O HErra joea näct minun hätän<un haldubus mä sielun; ujcon lätan/ händ
nma puhdist/ pcle/.caunisia/ Ia Mor-
sio mexcns nain walmista.

6. O lEsu I«as/ Cunnian kircas Lois
sto! Walollans Sielun Syngiys pois poi«
sia! Armosja woimas laina minulle/ Ett
elää woissn suosiox sinulle.

7. Tosin olen M monasi mmhclltnen/
Cuing elämän sull olis otollinen/ Maan
itzesän ei hpwll minuja/ Sijs etzin apu»
ainos ssnusa.

8. Ah Jumalan/ sä maan ja Taiwan
Lwja Ole num sielun lshhutuS za Suoja

Ale



Armahda/ päässen/ Sil en Apua. Tai«»
Nurwa misan löyd ja lepoa.

O siunattu se siemen pyhä Isäst/ I-Hannisen Euckainen Paradisist/ Tygss me -.,Lapset Ewan pakenen/ Cuin mnnensyn,
Nin mmaan waipuncm.

«o. Mä stnua stjs nöyräsi Mä mah«'
ba / Ettäs annoit Ractaudes Taiwast «

mahan Sinus tän wetä Luondom otta- s
Mä/ ja meitcuolemast jällens woittaman. w

«l long Nimes/ lEsus Chriftus tie.
tä anda/ Etts woidold olet six cuin meit
paranda/ Opefta hallitze ja lowitta/ Il
ntzn meil Lunasturen toimitta.

«2. Sinä olet Sielun jalo/ <ztirckambi/ cuin auringon kttcas walo/ li
Sinus on Istuin corkein Jumalan/ Cuin
Engelild myös halull cahellan. m

i;. Eij kengän wiel ol lano mättänyt/
lsä sinun liene synnyttänyt/ Iu-

maludenfa Rickaudefta/ Pojaxens tzan-Taickiludesta.
«4- Sa Neihyncst Mariast Luondom

ottan/ Tahdoit ja ntzn Lthasas edes tuor-
t«/ Sen Adamis cadonnen Elämän
longs woitit jällens cablelst Cuoleman. ,<

15. Miehudes sijs se Pensas on jos tuli tc
lumaluden palaa/ Eik sen wuox cuulu

s<ona <



cault mcit rulwi puita luorehix: Saata f»
Mackaudes palawix.

16. Se Aronin rucustawainen Sauma! Mcit,
jotca cuiwat ollet olem ranwnn, läll saata si-
nus hedelmöitzcwix, Nesieestäs tähden meit o-
sallisir.

17. SUs päalles raickcin toiwon turman pa«
», O ICsu sinuld Hädäs Awun saanen,
Eil Sinä Armon lähde wuolawa, Mull wir-
M!M runsan luottama.

!8. Salomon on sun kyllä tuta saanut, Ia
Msudcs sinua julistanut Daroid jo sinull Ktt-
!os Psalmcisa, Myös wcisa raunist, hartasthengesä.

19. Sinä Wtjsauden Lähde jalo! Jumalan
Valkeuden kircas walo! Siclusan itzes osotlitrasta; Six ruin slm sanas sinun todista.
' 20. Sinus Isä on! hywall suosiolla; Su»
»yös Ilos ihmisten cans on olla: Sils päälle
'öyhän rurjan armahda, Ia puolen armollisesikahahda.

21. lumalisus on ajwan waja; Ia minus
suilengin pyydän nina rippu sinus, Cuin olet
W, Autuas määrätöin, Ehkminäheicko,huo-
>o kelwvloin.
22. Sys sinä armon runsas Lähde minus,
lukene, ja myös ulos «vuodat sinus, Nijn mi«
w hywin käy ja Sydämen, me iloll har«>st lygös nostanen.
23. Ach anna mun, ruin lapsen itzen käyttää
Vasiahas, tttän armon mahdan löptä, Sy«

, dämm



dämett miclcs jalkctt, ojenna, Cans curlt la
cuorman huoimna.

Ah opeta mua HencM elä mäbän, S!«
nul ja oman Tabto kicldamahän O lEsu ole
minus wakcwä Nifn sinus olen ilon näkemä.

25.,O lEsu anna minust caicki cauwasjää»
da, Cuin minua sinust pyytä määrän wiedä.
Ann ttt aina cunniax sinulle, llhrausin cais
cuins lainat minulle.

26. Mun Nimcs, lEsus ChristUs, Anna lu,
i<l, Ia nijncuin Paiman minust waarin ota Ctl
cootuxi wijmcin tulisin Engclcis jouckoon Lam»
mas huoncsen.

27. Suo silloin Mda pyhät Caswos M-
O Jumal! ala sitä minuld kiellä, Ett saisin si'
nua kijttä iloisist, Jo 'taal ja siel sit ilancaic»
lisest.

W. c. lEsus eunnjan minun canda.
6l»Esus ilon, elämäni, lEsus minun cIW

nian, Mmun paras tawaran; CorwanK
>TW ota curian ääni, Cosca laxon tyynelden,
Tygös HErra huutelen.

2. Ihmiset muut racasiawat, Mitä tuchue
mailma, Edes tuopi camala, haluisesti noudat-
tamat, Culda raha cunniN) lEsus maan mull
tawara.

). Uscowaitlm caickeln pitä, Murhen laroö
karsta, Risti plckaa häpiää, Cuiteng on mull
ilo sijtä Että caicki m«Mtan, Iloon suuren

S.WM



«, Waicka wictä minua tvalno, Wicras
M mmlma, Satana myös cywala, Cuiteng
«lit lEsu aina, Minun Sielun lohdutus: Pois
ijs waikia walitus.
' s. Tykönäs o-VEsli racas, Taidan olla tur<
Vasa, Lcwos suures ilosa, Axu olet jocapmcas:
zn sijs surma cuolcman, PM julmut sata-
nm.

5. Wuodalella kynelcita., Samma taalla
discst Murhetli myös sydämimsi, Cuitcng lor>
dma se meitä, Ett ne omat luaut Leilijn HEr-
W corjatut.

7. Autuas sijs cuin HErran luotta,
m ilo suuri täall, Suurcmb wielä taiwan paall;
HErra häncl awun tuolla, Elämäs jacuolcmas,
Wicrahas ja Isän maas.
, 8. Ia cuin wihdoin wttmein tule, Hetki co«
lva cuoleman, Minun taalda ottaman, Sieluin
wo silloin cuule, Wcchwist, Auta iloisesi, Po,
,eö nucun sydamell.

SMcxeis.
Xv. c. Nyt päiwa edes culun on.

HHUInul lEfu puhdas sydän luo, SKllp< nun Hengcs walo minul suo, PoisVG«.V minust synnit ahdista, Minua totude-
nswahwista.
' 2. Sinun ctes owcn owajan, Kay tygön si«»uc, halajan, Woimallas täytä sydämen Mua
lhnit sihm yhtchen.

3.E«



3. Eli nimts suurta rumia, woin edes lills.
ta, Jumala Minun sielun synnin wioist päM
Iarowas ruullon hadäs sääst»

4. Minun cansan seiso sodasa, Minua lvahwisi usros toiwosa» Minut lisä hywa kärsimyK
"Pois poista mastoin kaymisys.'

- s. Aut' unhvtaisin wrhudm, Pyrkisin perH
Mtuudm, Ia wtwcistldck TaiwalM, CaW

saisin runnias.


