
Kahdexcm erinomaissa,
Jumalista 'kaunista loyvullista

Witttö,
Ensimmäinen.

Milmas nyt kaikki ;c.
Toinen

Watitta mahw ihminen, joka ic.
Kolmas.

Ihmisen elanmn surkeudest/ :c.
Neljäs.

HERm ole wmulle kilpi, ic.
Wiides.

Lbriste lEsu aina mul armos:c.
Kuudes.

OlEsuLbrsst, munLohdutuxentc
Seitzemas»

ZCsus Ilon elämän, lEsus, )e
Kahdems.

Minul lEsu puydas lc.
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~ <Vhden sinä temmattuomllan, Waön tol
m jääpi huoleman, Kylmää sitt sydändä kan«

»e!ee, Itkun ratk wirtä lc.ullce, O wieraS ro.
w kuolema.
j 4. Nappat myös voijcs wanlMmat, I«
«pftt jäwät pienimmät, lolk woi woi yhttn
ucttawat, Ia suruisel sydämet huokawat, i>

Wras kswa kuolema,
l ;. Sic kurjat kuikuttellen, Käywän kun
Wjet kulkuttettm, Ei turw, «nä kuin linduisel
zock lcudamän lähte huomeneld, O wieras ko«
Va kuolema.

6. Kosi siis mmlt ilola lsu!awat> Ia riemu
loitta paubcwat, Silloin heit murhe murtele
Ia suru lydälnen rundele, O wieraS lc.

7. Lestet! Ml moni hyppele, Ia orwo«
parkoi lykttle, Joit äiti py)tä suojella/ Kuin
kkna poiki ans n anella, O wieras«.

9 Tai tcdcx kyll nahdän pikaiseld', Kuing
! kuolen» temma äk,!d Monen kuin ainakä»
k i!e, Mcnda wuot elärcns O wieras
kow., kuolema.^

0. Waan älkäm me näihin' lmmuko, Eik-
ustost k.stan puuuuto, Mut Chrlsturen mr
watkan, Ia hän n päälle- s luottakam, Hänck
wieras kowa ol' kilolemal.

,a Sill hän mei: si nnit puhdisti, I sian
taiwasm walnusti, Siis ock.m ensin murhe,»
Siti saamme ilon KuhunzHmnll
meil aullakon.

,M»



w. k. IGfns armsn aitta, lc.

ole minulle Kilpi, losa ei ole «,<
tän Mpsti, Sun halvus itzen annai

MmoS minulle kanna, Minun Mun tygöl
«tz!/ Kosta mlliö täalvä läbden.

2. vERm sinun kätees, annan sielun taalh
lähms, Sinä joka mun MD, Poikfls ka«kuo emast saässt, Minun' ?e.

3. TygöS huudin taiwas. Auta mlnuo
n>a was, Koff en woi nal)d' eik' kuulla', EnZz«npös t gös tulla, MiWN?c.

4. Sun pyikas mun osti, Ia ristiin jtzens
nosti, Hän tahto kaikk sen kautta, Taiwan
jlon meit laatta, Minun ze.

5 Scmähden HERw sanon. Ia erotääl<
da anon, Aik',n on minuld kyl peittt,WclM
en si' ldpo!sl)'itet, Minuun

6> Kuin kuolema tule sotaan, Ia näyttä
meill' oc>'ns; Auta silloin HERra Christe,la
Mä h/dästä väästä, Minun :c.

?. Anna Mnun mennä rauhas, Ia lepoy
saada mrpes> Ia sinne äayes kuull, Kostasinä k°st?t tulla, Minun z-,

8. Noffat kuottet ylöi', Wna olen M iloe,
Floon mengät te ymaan, Mm teidän
huomaan, Minun «.

9. Kunnja monin kerran, Andäkat aina
HERral, Pojal jaPM H<Wl, SM snk



että ennen, Minun Mun lpgös etzi, KoffaMinä läälhä lähden.
Wiidcs.

() hriste lEsu aina mul armos laina, Sy-
dämen paina, Et moisin totta Mtzenwoitta Synnit, an armos koita.

2. Ama minua HERra Et pääsisin kerran
Lapitzen wirran, Sm syngiän kuohun, helwe-
tin pauhu, long keffel »uinä joudmu.

Z. Mikoxet suuret, Wanhat ja nuoret, Mn
myös ne tuaret,lolt t.hnyt limmKaut pirun
juonen, Ander ne Jumal mul siwlie.

4. Lunastajani lEsu, Sinä ho ihojani wi-
sU, Ulä 'päldäni riisil Sinun ansios kaapu,
Suo armos apu. Pyhj pois sielustan kipu,

5. En yhtän löynny, Eng mallmas lienny.
lost apu liene, Paitz Msus sinua, T.'won
M«S minua HM, fitt ki tän sinua'

6. Tahdon siis totta, Sun päälles luotta.
Ia tojwoni lMlä, Rukoilen nöyräst, ettäs
Minust köyhäsi, muxhen pidäim laupiasi.

7' HZRrau suuri viina, SeWm ibana.Joka juoxe ajna Mudan syymme tähd", Kar-
sti kyll nähdän,'Gill piilmll m«'c aumaxi tchdm.

8- O kuinga mo>da, ky?l Weri lasynnm iuondi. Sinä lEsu kärseit; Kowi-l
koll warlsit, Kylkcs 01 keihäll piste!.

9. MUtt lEsu tätä Am, mjelesän p'ta,
KB kuoleman hätä, mun päälleni lcttduKo?
WIN hll tung«,Z.'kust MU!M ilo» Mgä.

»o Ah



IQ. Ah HERrahurssas,Holho minua tus-
kas, Kaue sinun kunias, Synnist weu! «sts,
EläMän pää ä, Pllnas kauc h<lwetistä.
,

,«. Niin sanoit sinä, Ett pääsin minä, Wa«
paxi siinä Ett W'rens woimal, Ia piinallanS
kuwat, Sunnisi meit päästit irral<^

12. P«Misex iloit, Mahdan myös riemut.
Ett synnit pois on, I< lEsn Chrisie, Kui»
meit kaitzc, SlMist meit päästit itze-

-13. O jospeljHtlänne, Meitä syndimme,kyl
fammulauue, Christnrm Weri Joka häuest
<ri, lo> g kaut saam aumden peri'

15. Jos tahdot käandä. Sydämen wäsndä
Kuul HTrran aändä, Waikk syndi onkands
Rassas kum sanda, Kcll lEjus llon and».

i;. Katz tuhka ja minda Kuins kannat kul-
da. El kärsit tuwa, lang< ckum heinä. Ett
kärsi cnä , Maas mullax matcinet sinä. -

16. A:> HErrahu?j?as, Kuin olet
Minä sWr-x ssmwas, Nythnndal! tygös. Au»
la minua ylös, Pyhi po-S syndini Myös-

i?' M»> olis wu>lä. Jos sajsin elä, O ITesu t<m<z. A»o» siis sulda, Ittts pois mmuM
OttaiS sinun swias kulda-

-18 VuojaliVlM, lEsurell Poial Ia Py-
hän Hn-.aM, Vt st»s otkon, Kuuma mlton,
HA? lueltck aina myös k-mlkon.

,9 Jos wirttni päätä Ia wiwoni lii»
tän, Eng mitän; Waik et sinä luu»
ls, Kyi Jumala tule, Ia wiimein minun

20. Npt



?. Ussowckisten kaikkein pitä, Murhen lax»s
kärsiä. Ristii, pilkka, haplä Kuittng on mul
ilo siitä, Että kaikki muutetaan, suure!?
tmwahau.

4. Waikka wiela, minua waino, W'«ra<
häijy mailma, Sotana myös kawala, Kuittng
«let lEsu aino. Minun siciun lohdutus: Pois
siis waikia walitus.

5. Tykönäns o lEsu rakas, Taidan olla
ti»wasa, Lenos suurcs llosa. Apu cw joka-

En siis surmaa kuoleman, Pelka jul»
mut samuan.

6. Wuoda«!la kynneleita, Saamme täöllH
yldäilest, Ml?rheul myös sydammest, Kniteng
lohdulta st mem. Ett n? owatlMM, Leiliin
HERran kurjatUl. M

7. Autuas siis HErran ' luotta, Hall
««ilo wuritääl, Suuremb wielä taiwanpä l;
.HERra häml awun tuoita, Eiamas ja tuo»
Kmas, Wierahas ia Isän maas.

z. Ia kuin wimein mle Heck: ko-
tva kuoleman. Minua tääldH ottamaan, Sie«
lu" silloin kuule, Wahwist, aut« iloi«
slst,Pojesnukkusydämell.

KahdMS.
W. k. Hde< tuln» «n «.

6n?inull lEsu puhdas sydän luo, Gi-
«un Hengls walo mlnul zuo, Pois

«,,'nust synnit ahd sts; ~ Mm , tstudesas
Vahwista.

2. Sun



2. Sun ttees owitl awajan, Kä t!'gön,
si ui halajan, W'imallons täytt sydäimn^
Mua kiinic siihen yhiehm.

z. Ett Nimes suurta ku ia, Woin edesaut-
bi, Jumala Minun sulun synnin wwst vääst,
Ia kowas kuollcu hadas fqast

4- Mun kcusian ,eiso sodasi» / Mua wahwiji
uffos wiwosa, Mul lisä hywa kärsimys, Pois
poista wastoin kaymisys.

5. Aut mchocmsm mrhuden, Pyrkisin pcrcltz
«uuidiN/ Ia wi meisilnä Mvahas/ Ka-

tzilla saisin Kumias.


