
turwacam/ ja pääUens luot-
aclNN/bämb wieras cowa 01l coletM.

,o, Gill'hän mnt,zynmstpuhdisti/ I«
!a.l. »> walmilu/ sijs olcon cusin mur-saame iwn ratwala/ Cnhung

:r auttacon»
Mljas>

W c.lZzus ucrnon aitta/«.
Kttol/ loft, chUI ole imtan wup;-' ltzen

- gnnan / Arnios iNl!Ullle canM,/ mi-
nun siclun tygös.ctzi/ Crjca minä täaldä

?,, H3rrn sinun kete sielun
äldi '

mscautcuoleinast suajtic/Nmu:!
huhun tnr Mä

wajwäs/Cois cnivHl i
gälnyöstygps tulla/ Wmun

4 SmunPoicas minun osti/Ia ristin
ltzcns nosti,/ ccack <cn cuulta/
Taiwan ilon mcu jaatta/ Minun:c.

5.täälda anon/ Aicä on minuld kyl! piitet/
waan en sinuld pois heitct/ Minun «.

o, Cuin cuolema tule sotan/ Ia näyttä
meille



s)tlMs/Allta Min HErra ThrWIa sijtMdästa päästä/ Minun.':c. l
7 Ma minun menä rauhas/Ia lcpc

saada turpes/ Ia sine äanescuulla/ Costl!sinä Mettul!a/ Minun lc.
8 Nojcat cuollet ylös/ Minä olen W <ilos/ Ilon mengat te oman / Minä otal,teidän huoman/ Minun tt.
9 Cunnia moninkerran/ Anyacat ai,'

na HErrall/ Pojall ja PyhäU Hengell !
sekä Itt että ennen/Minun sielun tygös ehCosca »nina taalta lahocn.

Wijdes.
HW Hriste lEsu aina Mull armos lai'

Sydämen paina Ett wolsin,
totta / Men woitla/ Synnit am

armos coitta. '
2. Autm minua HErra/ Ett pääsisi!!

kerran/ Lepitzcn wirran/Sen sychläncuo!
hun/ Hclwetin pauhun/ long testell m lna jouduin. !

?. NicoM juuret/ Wanhat ja nuoret '
Wn myösue tuores/WoitltebNyt
Eaut pirun juonin/ANdcx ne lumall mlisuone.

4s Lunastajani lEsu/ SmälHolbojan l
wisu/ M pääldäni rUu/ Sinun ansio

caapl



Haapu/Suo armos apu/Pyhl pois Sie.
justan Kipu.

En yhtän loyny/ Eng mailmas tie-
tty/lost Apu liene/Paitz lEsus sinua/Toiwon ettcs minua/ Hpljä sitt kijtän
sinua.

6. Tahdon sijs totta/ Gun päälles
luotta/ Sinun toiwoni ltjtlä/ Nucoillen
nöyrast/ Ettäs minust köyhäst/Murhen
pidaisit laupiast.

7. HErran suuri Pyna/ Se weriiha-
na/ loca 'juoxi aina Meidän Wmmä«tähden/Kärstl ky!l nähden/ Sftpijnall

, meit autuax tehden.
zj. Cuinga monda/Kyllweri suons

da/Ia jynnin juonda/ Sinä lEsu kär-
M/Cowin kyll marisit/Kylkes on M-
hall pistet.

9- Mutt lElu ! tätä/ Ann mielesän
, pitä/Colc cuolemnn hätä / Mun päälläni

, lange/ Cowin kyll tunge/ Itcust minua
ilon engä.

i°. Ach HErra hurjcas/ Holho mi<
nua Pscas/ Caut sinun cunnias/ Syn-
NlstMt estä/ Elämän päästä/ Pnnas
lautt heMtista.Nijn zanoit sinä/Ett pääsin minä/

Wa-



Wapatt ssjnn/Ett werenswoimaN/ I<!pijnalla.s cowall/ Synnist meit päästi!
irrall

12. Päälisixi iloit/ Mahdan mvös rie,
mmt/Ett Synnit pois ott/ Ii IE;
Clmste/Cuin meit caitze/SpnrH mei
päästit itze.

O jospcljättäne/Meitä Syndim
me/ Kyll fammuttannc/ ChristrxcnWclloca häncst en/long caut jamn autli,
dm peri.

»4. li>6 taldot käända, Sydämen, wcländ
Cuul HEcrnn äänoä, Waick Synoi on can
da,Ra<cascuin KylllEsus ilon, anda,

,5 Catz tul ca ja mulda, Cuins cannat cul
da, Ett kärsi tuulda, lange cuin Heinä, Et
kärsi enä, Maax mullas mecänec sinä,

i6. Ach HErra hurstas, Cuin olet Tai
was, Mi>'ä «nurcs waiwas, Mt huudan cy
gös/ Auca minua ylös, Pchi, poieö Syndi!
myös.

,? Mutl olis wiM, Jos saisin elä, Olssu täollä, Anon Ks sulda/ Etteö pois minuldi
Ottais' sinun sanas culda.

,z. LMM JM lEsuM Pojall, I
PydHllHmZell, .YlNps olcon, Lunnia tulco»
Hän meitä Ma myös cuulcon.

l». MWWnI pälltän, Ia tsiwoni Dän



ssng epäill mitän, Walck ett sinä luule,
Humall cuule,la wumein minun apuni tule

.
»o. Nyt lElu cuul.con, Ia läsnä o':on, täst

!hänell mlcon, Mlistns suuri, Vxinäns juuri,
Amen sanocam wanha ia nuori.

Kudcis
lEsuxen Christuren Vlissng Wirsi.

W' c. ;00. Ktztos vlcon suli Ijän maanlazc.
lEju Christ, Mun Lohduta xen aino,
Hun Armos nnnull, Nimes lähdenM/B na, sti sinua moisin sckcin Plinä, luun

siihen auta, pyhit, malmista
i. Sä olct Tähti jals Jacobista, Se Cu-

mngas siunattu. Eun Kustynns
,ombi määrätöin, Waan nut.ä ynZtämän
mahdotoin.

;. Sä Auring'olet, joca aina Ada-
min. Synnin syngcpden woitat, caicki
Satehilläs wirwotat, Cuin Pacotw Ulcolltogös ottamat.

4 Sä CunlnZas armosi, H mydest ricas
CunniasViimi suuri on ja kircas, Mu, nle
köyhän nöprä R«cous,la ota corwijs curlun
huocaus.

5. O HTrra, joca näet minun hätsn, Sunhalduhus mä Sielun' ujcon jä:än, Händ auca
puhdist, pcje, cauntsta, Ia Morsiamerens
näin walmista. s. O



s. O lEsu Ifss> Cunnian klrcas koisi,
Walollas Sielun Syngiys pois poista!
mos ja woimas laina minulle, Ett elää w«
sin suosiox sinulle.

7. Tosin olen sijt monast murhellinen,, Ct<
ng elämän sull olis otolinen, Haan itzesän,
hywH minusa, etzin apuu ainos sinusa.

8. Ah Jumalan, sH maan ia Taiwan suoli
Ole mun Sulun,Lohdutus ia Suoja < Armal
da, väällen, sill en Apua. Taick Turwa n,
sän löyd ja lepoa.

9. O siunattu sä Siemen pyhä Wnaisin Paradisist. Thgös me Lapj!
Ewan pakenen, Cuin tunnen Synnin ml
taan waipunem.

»o. MH sinua sijs nöyräst kijnä mahdanEttes annoit Rackaudes Tmwast mahan. Snus tänn wetä Luondoom ottamaan, Ia m
Cuolemasi jällens woittaman.

". long Nimes, lEsus Christus tietä g«
da,Etts woideld olet six cuin meit paraM
Opetta, hallitze ja somitta, Ia nijn meill l«
«astunen toimitta-

«. Sinä olet Sielun Sulhainen jalo, ki>
ckambi, cuiirAurmgon kmas walo, Sinus»
Istuin corkei»» Jumalan, Cuin EnZeleilmpös halull c.itzellan.

»!. M len,än wiel' oi' sano ennättänyt
CuinZ Ijs Mn lien? sunnVttänyt, Jumal,



>,nsl Rikkaudesta, Poiaxens Ijancaickisude-
a
»4. Sä Neitzyuest Mariast Luondvm ottan,
ahdoit ja Ntjll edes iuotta, Sen
ldamis cadonnen Elämän. longs moitit iäl«

,lns cahleist Euoleman.
,5 Miehudes sijs se Pensas on joö tuli,

palaa, eik sen culu, I ong
Mt meit miwtj puita tuorehix, Saata, ja

palawix'
/l >6. Cä Aronin cncoistawainen Sauwa!

cuiwat ollet plemcauwan, läll
ma sinus hedelm«3itzewix,Nesteestäs tehden

,„mt osallisix.
»7. Stts päqlles caifen toiwon, turman pa-

lEsu! smuld Hädäs Awun saanen,
M sinä Armon lehde wustawa, Mull wir-

.,votuxen Runzan tuvt:awa.
'« Salomon on sun kyllä tuta saanut, Ia

l, Wsaudes sinua julijwnut. Dawid lv sinull
Psalmeisa, Myös weisaa gunisi, har-

k,as Hengesä.
!l '3. o sinä WWuden Läbde zalo! Jumalan

kircas walo! Sielujan ltzes osot
ircasta; Six cuin sun Sanas sinun todista .

yt »".Sinus I»ä on! hnwäll suosiolla; Sun
,l,nyös Ilos Ihmisten cans «n vlla: Sijs päMz
Älyhän, curian armahda, Ia puoleen armg»

st zchahda.



„. Jumalisuus on aiwan wata' a nnnus 1Cuitenain pyydän aina rippu sinus, Cuin ole!
apu, Amuas määräcöin, Ehk minä
huono / kelwoioin. i

". Ms sinä Armon runsas Lähde minus,
A-<kene,ja myös ulos wULdm sinus, Nftn mi«c
nun hywin käy ja Sydämen, Mä iloll han"
tast tyqös nostanen, «

»; Ah anna mun,cuin Lopsen itzen käyttä,
Wastohas, ectän armon mahdan
dämen mielcs jälkcn ojenna ~ Cans curit W
mun Euorman huojenna. !

24 Ah opem mua Henaes elämähän, Sunull ja oman Tabton kieldämahän. O lEsu
le mim>s wäkewä,Nijn sinus olenilcn näkcws^l

»5 O lEsu anna minust caicki cauwas lää«j
dä, Cuin minua sinust pyytä määrään wleds.
Ann ettän aina CunniG sinulle/ Uhraisin
cuins lainat minulle.

z6. Mun Nimesi lEsus Chnsius,
ta, Ia ntzncuzn Pyimen minust wariä btck,
Ett cooturi wftmein tulisin, EnZelis
Lammas. huonesen. l

!?, Gm silloin nHdchMät CaMos siD,>
Ett.jMn A

nuaktztchilsOst,Jo siell Myancai-
sisesi. "

Seitzemäs.
W> e- lEsus cunnian umnun c«nda,

2
!



s V» Esus ilon, elämäni, lEsus minun tun«
lei» nian, Minun paras tawaran, Corwans
hW ota curzan ääni, Cosca laxvb tpyne!-
n, Tygos HErra huutelen.

5, t- Ihmiltt racastawat, Mitä tuchutt'
chailmaf EdeK-NVpi camala, Haluisesti N9udat-
liwat, Culda raha zunnia ,- lEjus waan
M tawara-

l,;. Usconaistenmickeinpitä, Murhen lcyos
)<l!lsiä, R>sni pilckaa häpiäi, Cuitena on
!<,>ull ilo , jtä, Että caicki muutttan, Iloon
mreen wiwahan.

l< 4 Waicka wielä minua waino s WiccaS
Mjy mailma, Satana myW cawsla,Cuiteng
,>let lEsu aino , Minun Sielun lohdutus:
i pols siis waikia walitus.
. 5. Tykönäs o lEsu racas, Taidan olla tur,
l»asa,Lewos simres ilola, Apu o<et joca pai-
:as, En siis surmaa cueleman PM julmut
at nan.
e Wurdatclla kyyneleitä, SoammätäÄ!ä

Mijest,Murhetri myös sydämesi, Cuitsng
lobdutta se meitä, Ett ne owat luetut, Leilijn
HErrann corjatut.

7- Autuas siis cuin HErran luotta, Häll
m ilo juuri tääB,Suuremb wielä tcnwan
Mllj HErra hanell awun tuetta, Elämäs ja
tuolemas, Wierahas ia Isän maas.

z» In cuin wihdoin wMein tule, Hetki



cewa kuoleman, Minua taäldH ottamaS«elun huuto silloin cuule, Wahwist. Äiloistst, Pojes mcun sydämell ' '

Oahdcxels.W. c. Nyt päiwä edes culun on,

MM Inull 3Esu puhdas hdän luo, SiWRW «un Hcnges walo minull suo, Poimmust synnit ahdista, Minuadesas wahwista.
». Smun etees owen awaian, My tygH

sinua Halajan, Woimallas täytä sydämen '
Mua ktjnnit Nhen yhtehen-

z. Ett nimes suurta cunnia, »voin edes M,
ta, Inmala. Minun sielun synnin wioistpä,
äst,ll cowas cuollon hädässääst.

4- stisosodasa, Minua wchwist uscos toimea, Minul lisä lhywä kars)«
mys, Pois poista mastoin käymisys.

). Aut' unholaisin turhuden, Pyrkisin pe,«sn autuden, Ia wijmeiseldä taiwahas)
CaMa saisin cunnias.


