
len ccrwas caum/ ste wljpynr
cauwan/ Sanoskerta wiel / mun sielullen/
tna tahdon jun omista miclellen/ Kihlatasua armon ja Ilon.

6. Armosi ojenna ulwos tätes/Lasse se
taUlaUan caunift/ Halce mua cosean tulen .

tttes/ Sairas olen racklUiden taudis/EttK
mmhett w»el sydämen kctkis/ Anna minun
Mta tälda lahtes emb »kanan epäile siitä.

7« Host ilo sytytä Hdämehen / Makl«
tuin sulvinen suwi/ Anna löytä sällens yl-
tamiehen/ loca on pois cadonut juuri/
päästä bämn cansans caheleman/ Sinn
tchthwa suloissa uutta wuotta/ Ia
ucn tumsta elo.

z Host Isän Jumalan tzlcon Kqtbs s
Pojal ja Pyhall HenZtll/Cmn wahwanapsea aina 'lWons/Mitä hän lupals terran
Wäpatzt nnit köylM synW/ Wiemeit
elämän Mieles jälkclt/ ensin M
lvan llow Amen.

. TolNcn lHi jurultmnWrijU.
O.GMWlita maW Ihmmcn/ Ima on
UM köyhä synbiNen/ Wtzeu tum smki»

rlsn/ Ia mßs muryeWn meaon.
TästN on aina mmhen Pejä/5)lB

«li kesä/ Tcnn kyl He Mm tin»'j
Wtmda toisin ioytg. 3.



Hän ensist yldy/ tietä murhesen tulewans
Ia suurm wauvan loutuwans.

4. Easwa cuin Kedon cuckainen/ Gli
myös yxl.lehtmm/ HuUudes wicttapi ai-
cans/ Eik wälta tald surma paickans.

5. Cojca wähängm woimans tule/
Murhen coht haikian tule/Tas jynninsu,
ruists laM/ia maiiman pahas maxos. z

6- 110 eij ole Lapjudes/ Waan ftiru
wurhe caswaes / 110 eij tess M löytä/
Waan murhe cans on paljon työtä.

, 7. 110 ch ole woimudes/ Waan suru
murhe eläjes/ Tala etz ole wanhudes/
Waan murhen woimans puutms.

8. 110 on pojcs rauwennut / ja peräti
tyhiäx lauwennut/ Taudit kiwut wallan
saawat Synnin myrky cuolon haawat.

9. Murhen saatta juuri köyhys/ Mur»
henjaatta wlhe.jmsys/Murhe suuret sai-
raudet/ Murhen juuret Ahneudet.

«» Murhct on joca Ihmtsell/Ensimäi«scl ja wijmeljel/ Mlchll Waimoil wanhsjl
Nuoril/ Drenqill pijcoil picnis suunU.

i i.Sill taalla on mu surun hallta/
Palcax annctan wahwa Lauta/ Murhe

ombi



ombi IsäL ÄM/GienA Lapsill ilnewaistl.
l 2 Cuolema wijmein ambu nuolens,

Meihin ja coygpl puolcns/ Eroitta toisen
toifeftans/ Miehen ja waimon cohdastanS.

iz. Silloin meidän murhen loppu/
Waan jälken janeil tule hoppu/ Murhe on
sit heidän Leipäns / Ia cuumat kyynelet,
sirpimens^

D- Kylmä jydandäcandelewat/Surun
wintä Sillnät myös wettä
wuoMwm/ SMmest rajcast huocawat.

rs.Cuttuttawat culn curkinen/ eli lindu
piem Mettinen/ Huocawat itkcin nstudes/
Maates NVftesMistudes.

l 6. Mitä Christe sinull wnlitan/lopa
nyt wircem lopetan/Lohdut HErra lE-
ju mejtä/Älä Meit köyhiä pois heitä.

l?, O HErrm lEju wyduttaja/ Iacnikest murhest wapatafVßeitaHMMköy'
M lapsias/ Itonfaar Ila lauMM,

18. Custa kUost nin-weWKWe/IwwHlV
ton wtrtta keisamme/IftUPsjMHengell
hywäll Coco Colminmsudel Pyhäl'Altl.

Colmasö
elämän surkeudest/ Cuolon

la taudin cowudest/ aicom mä !y-
- weisata/ jgtämän mmn kei-

lata



Ma/ O wieras cowa cuolma.
». Silmät monenwettä wuotawat/ja

sydämet haitiast huocawat/ zD cuolema
zulmudens ylihen/ 10l täwelet caictein

O wlcras lc
~ Wdensinä temmat tuonelan waan

toinen Mpi huoleman/kylmä sitt chdanda
eandele/Itkeun rauck wlttta laulele/ Ou.

4 Nappat myös poies wanhenmlac /
za lapset jääwät pienimmät/jotc wol woi
yhten dumawat/ ja surulijel sydamel huo-
cawat/9 wieras lc.

5 Sitt curjat kylis
«uin curjet cuicutclen/Eij turwa cna cum
3induisell/iotc lendäman lähte tzuomeneld/
D wieras: zc

Cosc sijs muut jlosalaulawat/ Ia rie-
mu wirtta pauhawat/ silloin helt murhe
Hnurtele/ ja mru lydmyen rundcle/ O: «.

5 LelTein päall moni hyppcle/ Ia or-
noi parcoi lykcle/joit aitl phyta juotella/
Min cana poikians wariella/ 5) wieras: le.z. Tai todcx kyll nchdän picaijeld/ cu-
tnZ' cuolem temma pois Md/monen cmn
«ma käkeli/ monda wuot eläxens arwell'

wieras: :c-
Z. .Wmn älkäm me näihin Mttuco/sik



Ett uscost cojcan puuttueo/muttChllsty,
fehen turwa^am/ja hänen pällens luoc«
tacam/ hämb wierss cowa 01l wlema.

lo.Slllhänmeit synnist pubdiste/ Ia
sian taiwascn walmisti / sijs olcon ensin
murhesa/ Sitt samme ilon tatwasa / Cu-
hung Jumal meil auttacon.

Neljäs.
W. c. lEsus armon qitta/ lc.

DNErra ole minulle Kilpi/ Joja etz<ZM ole mltänwilpi/Sun haldus itzen
annan/ armos minulle canna /mi--

An sielun tygös ehi/ Cosa minä täaldä
lahden-

«. HErra sinun ketäs / Annan ssclu»
tääld lähteis / Sinä loca minun päästu/
Poicas cam cuolemast säästit/Minun ze.

~ Tygös hudan talwas/ Auta minu»
watwas / Cssc en woi nähHa eli cuula/en-
zä myös tygös tulla/ Minun n

4- Sinun Poicas minun osti/ Ia ristm
itzens nosti, Hän tahto l.aict sen camta/Taiwan ilon meit saatta/ Minun :c.

5. Sentähden HErra janon/ Ia er»
tääldä anon/ Aica on minuld M peiltt /

waan en sinuld pois heitet/Minun:c--s. Cum euolema tule ftmn/Ia näyttä
meille



meille s)tams/ Auta sslloin HErra Chri<
M Ia siM hädästapMstä/ Minun u'
. 7 Amck minun mennä rsuhas/Ia lef«ssavaturpes/ia stnm «ane 6
sinä kästet tulla/ Minun:c.

L. Nojcat cuollet ylös/ Minä olenMilos/Ilon mengät te oman/ Mian otmteidän huoman/ Minnn tk.
9, Cunnia nwnln kcnan/ Andacal

naHErral/Pojal ia Pyhall Hemell/ftkä sit cttc. ennen/ Minun sielun tygNch
Cojca minä Mda lähden.

'»

lEfu aina Mullarmos Wna/ Sydämen paina Ett Wolfin
totta / plitzcn woilta / Synnit aunarmos cottta.

'2. Autta lninna HErra /Ett päW
terran/ ittpttM wlrran/ Scniyngiän cuo-
H.!«/ HcjwM pauhun/long testeU lwna joudum.
.. ;. Ricoxet suuret/ Wanhat ja imoreij
Ntzn myös ne tuoret/ lott tehnyt licn«ipirun jnonin/Andex ne. lumllll mul
juone.

4 LunalaMi lEsu/ Sinä HolhviaNizpjzu/ M pMzdäni rGu/ Sinun nnsio«
canp



caapu/Suo armos apu/ poisSies
lustan Kipu.

5 En yhtän löyny/Eng Mailmns tie-
ny/ lost Apu licne/ Paih lEjus sinua /
Tdiwon ettcs minua/ Hchä M kijtqn
Ma.

6. lMhdon sijs totta/ Sun päallcs
luotta/ Sinun tolwoni lijtä / RucöilleV
nöyräst/ Ettäs mmust köyhast Murhmpidmsit llwplast. '

f'. suurePtzna/ Se Aeri iba?
na/ localuoxr aina Mcldän MMMtähden Km,ci_ kyll nähden / SM Wall
Mci aMUax tehdm-

-8.0 Cuinga monba/ Kyll wcrt silßNs
da/ Ia fynnm luonda/ Sinä kar-
stit/ Eowin kyll wärisit/ Kyikes on kät-
,häll pistct..

Y.Mutt lElu tätck / Am mielesält
pua / Cosc cuoleman hätä/ Mwn päällä-
ni lange/Cowm kyll mngc/Itcust nlmua
ilonengä.

l o.Ach HErw hurscas/ Holho,ui<
nua tuscas/ Caut siunn cunniae/Syns
nist mcit estä/ Elämän päästä/ Wnascautt helvetistä.

«i. NW sanoit sinä/ Ett pWn minä/
Wa-



Wapaxi sinä/ Ett tverens woimaN / Iapijnallans cowall/ Synnist meit päästit
zrrall.

12. Pääliltsi lloit/ Mahdan myös rie-
NlUit/ Ett Synnit pois ett/ Ia lE<u
Ohriste/ Emnmeit caitze/ Synmst meit
Päästit itze.

i). O Ps peilattane, Meitä Syndim-
"me/ Kyll sammuttanne/ChlistuxenWeri
loca hänest eri/ long caue saazn. autu-
ben per».

,4. Jos tahdot, käändä, Sydämen wäändä
Euul HErran äändä, Waick Vyndi on can,
d«, Rastas cuin janda,Kyll I«l«Z llon «nda. I

»5- Catz tuhca j« mulda, Cuins cannat cul,
>a, Ete kirss tuulda, lange cuin Heinä, krt
kärsi<nä,Maax mullas mttänet sinä.

»t. Ach HErra hurscas, suin olet Tai,
«as, Minä suures waiwas, Nyt huudanty,
Hös, Auta minua ylös, Pyhi poi?s SyndiNi
Mpst.

/?. Mull«lis, wiellH, Jos saisin M/QlE-su tMä,Anon siis julda, Ectes pois minuida
Ottais st«un sanas culda.

~. «uhalle IM IZsuM Poioll, Il
Vyhä3H2ngill,Plistys olcon, Sunnia tuMl
HHn meiti aina myös luulcon.

zD las wiltmi Mtsn, la»iwcni Wit,



Eng epilill mitan, Waick ett M luule
Jumal!, cuule. Ia wtjmein minunapuni tule-

»« Nyt Mu cuulcon, Ia läjnä olcon, täE
hänell tulcon, Yliltys suuri, Minäns juuria
Amen svnoc«m wanha ja nuor».

Kudejs.
lEsuxen Christuxen Ylistys Wirsi.

c. ;co «ljfos olcsn sull Isän maan ja:n»
lEsu Ehrist, Mun Lohdmuxen
Sun Armos minull, Nimes tähden lai,

sinua moisin mkem Mistäs mun
siihen auta, pppit, malmista.

». Sä olet Tähti jalo Jacobista, Se Cu,
ninMs siunattu, Ziomsta, Sun Ylistyxens
«mbi määrätkin, Waan minä ylistämän
inchdotsin.
l. Sä Aurina olet, jsca aina «itat,Hlda,

min. Synnin ftngeyden woitat, Ia caicki
KäthiliHs wirwotat, «uin GacsnS Uftv»

l tzgos ottawat.
4- Sä Cumngas armosi Hywdest ricas

Cunmast Nimi suun «n jg ktrcas, Ah cuuleköyhin nöyrä RucouS, 3a «ta eorwtzs curmnhuocaus.
l- O HErra, joco näet minun häkän Sun
» pwuhus mä Oielun;uften jätäns Hand auta

puhdist, pese, camisttl, Ia NerfiamexenK



O lEsu WS,CWNWN' kircas LoistoWalollas Gielun Sy,ngiy3 pois poista!U,mos ia woimns! laina Ett elää wo
fin ftosiox IMe.

Tosin olen
ing elämän sull elis otolinen,Waan jtzesäw,
hywä minusa, Sijs etziuapuu a.nos sinusa.

«. Ah Jumalan, sä ma«n ja Taiwan Luoii
Ole mun Sielun Lohdutus ja Suoich Mmal
da, päääen, M en Apua. Tsick Turwa m
ftn löpd jalepoa.

9. O siunattu <ä Siemen pyhä I<sst, Ihcnaisin Cuckainen Paradisist. Tygös me Laps,
Ewan pakenen, Cuin tunMn Synnin m
taan waipunem.

«..Mä sinua siis nöyräsi kijttä mahdanEttes annoit Rackaudes Tmwast wahan.Gnus tänn lvetä Luondoom ottamaan, Ia M
Uuvlemast jällens woittaman.
. ".long.Wmes,lEsue Chrisius tietä m
da, Etts woideld olet ssx cuin meit parands
Opetta,, hallitze ja somitta. Ia ntjn meill b
vastuin toimitta.

Sinä «let Sielun Sulhal'nen jalö,ki!
ckambi, cuin Aurinqen kircas walo, Sinus e«
Istuin'corkein lumMn, Cuin sngeleil
»yös halull catzellan

lz. Eij kengän wiel ol sano ennättäny»
Cuing Isä sinun liene sYMyttänpcf lumali

den!



Psioxens liKncai'M'de-'sta.
»4- Sä Neitzyuest Marmst Luondsm ottan,

Tshdsic ja ntzn Lihasat edes tuotta, SenAdamiscaKonmn,,Elämän. lonzs moitit jäl-
lens caheist CuDltman.

<- 55 M ehudes fijs st Densss on jss tuli,
,lumaiuden palsa, eik sen wuox culu, long
cautt meic cuiwij puita tuorehix, GaatH ja
Rackaudes palawy.

ib: Sä Monin cmoistawamen Sauma!
Meit, jotca cuiwat ollet slem cauwan, JM
jaata sinus hedelmöitzewix, Nesteesiäs tehdm

,nik,it osatlisix.
' »i.Sijs päälles caiken toiwon, turman pa-

nnen, O Isssu'. sinuld-Hädäs Awun saanen,
Sill sinä Armon lehde wuotawa, Mull wls»
wotuxen Runsan tuottama

, «8. Salomon sn sun kyllä tuta saanut IaWijfaudes sinua julistanut Bawid js sinullHtttos Pjalmeisa, Myösweisaacaunist, har-
jas Hengesä.
) '3. sinä Wijsauden Lähde jalo! Jumalan
Makeuden kircas walo! Sielusan itzes osot
kircssta,- G>> cuin sun Sanas sinun todista.

,a. Sinus IsH on! hywäll suosiolla; Gunmyss Ilos Ihmisten cans on olla: Sijs päälle
köyhän / curian armahda. Ia Puoleen armo-
listst. catzahda»



« Jumalisuus on atwan waia; a Mi-
Guitengin pyydän aina,lippu sinus, Ouin olet
apu, Autuas mäsrätöin, Ehk minä heicko,
huono, kslwotoin.

t», Sijs sinä Armon runsas Lähde minus,
Aukene, ja my<K ulos wuodat.sinus, HM mi»
»un hywin käy ja Sydämen, Mi iloll hao
tast tygös nostanen.

>j. Ah anna mun, min lapsen itzen täyttä,
Wastahas< ettän armon mahdan löytä, EY»
damen micles jälken, oicnna , Cans turit
wunEuorman huoienna.

»4> Ah opeta mua HenZes elämähän»G"
NuU ja oman T«hts'n kieldämähsn O lEsu o»»j
le minus wzkewä,Mn Ms olm ilon nHkewH

»I.H lEsuanns minust caicki cäuwaslää-.
di, Emn minua sinust pöytä «MMn wlwck
Knn että aina Cunniox sinulle, Uhrsisin caick
«uins wmat minulle-

»6, Mun NinM, Msus Chrlstus, an»
«a, Ia ntjncum Paimen Minust
tztt c«ötuxi wijm?in EnZelis
Lammas huonesin .

l
-t?. Suo sill-in nshds pM Easwos-sieW,
H Jumal! älä sitä mmuld kiellä, Ett sWn A
nua ktzttil ileisest, Zo Ml jasiell sitt ijancai>

, Geltztmäs,-
O. i ZEsuK cunmM tandä!


