
Susi uuta Faunista HengelW/

Mirtta,
Ensimmäinen.

MucouS Wjrsi lEsuxen iygs To-
tisesta Wtjs^uPcsta

O lEsu opeta muU WWudes yyw<z/
W. c: O Hywa Jumala, jold caickt:

Toinen
Lohdutus cowasa Sairaudesa ja cuolema hädHss

AO lEsu MW HErram/
W: r: O lEsu Chrisie Wijawin,

Colmis,
Chrisiuxen KärsimisOs.

O Jumal' liancmcklnm/ W tt:
W:c: O lEsu Christe Wijatom,

Neliäis.
Christuxen HaawoistafD lEsu wapahtajam/ Sinä ka> «?

W: c- O lEsu Chrisie Wijatoin,
Wrjdeis,

VDn pimeys nyt cutun om
Cuudeis.

Koyhys cuin suurj maan pääll' on, -

Turch Prändätty W: i7"zs.



TU lEsu opcea mull Wijsaudes hywä/
Cuin Isan Wijfaun itz olct Mdc sy<
wä/ Se wtzsas wasta on cuin sinus.wijjahax/ tulee se sinuld myös juur tchdänwapahax

2 Ö mikä Pimeys! ja turha Järjen tie'
to/ Sydämeni plmlttä/ ja Walhen Nuo-
till Kieto! Totuuden ftlwän tien keng mei-
lle opetta? Keng Tphlntz mhto myösM
tielle johdatta?

?. Tygös mä pakenen/ cuin olet Wal-
kcudezn/ Cuin nijtä walaisct/ jött' warjos
Pimeyden taall Fangin istumat/ Mua
walais Sanallas/ Mielen syngiys/
pois poista walollas.

4 Sen tosin tunnusta Sydämen suru-
Uinen/ Etten Mn suurehen/ Armoon oll'
mahdollinen/ Siä olen SynneiUan sun suu -

rcst wihojttan/ Ia tzen hiinoillan hirmu,-
sest s astuttan,

5. Cmttngtn Paconi sun rurwijs Uscos
omn/ Sun Weres tähden/ cum on täbten
Ulos wuotan: Sen pienin pisara on kyll
Ntjn wakewä/ Ett' st muu SynneiM on
puhtNf tekcwä

6. En etzi ma-lmas tM umllen Taivastat/ Enä pyOn Cilnniat/ taick 1100 cuto-
wam-



wata. Sä Moo Cunnlan/Ilon ja Ta-
waran/ Sua ennen caictja etzin ja h«<
lajan. ,

7. Sydämmen walaije/ ja Tulcll Tai-
wast tämä/ Ia ntzn tai Wijsaus mrll
walos cautta näytä/ Sill ei muu kengän
woi/ Tät Lahja lahjoitta/ Eik wijsaut-
ms mull MH sinua opetta-

z. Nijn fijs mä Ktztoxen suU nöuräll
miclell annan/ Ia Uhrin etthes suloisix Ha-
juze cannan: Sill milläs maxancn/ O Her,
ra/ Armos muull? Waan ettän Pisest sna
Man Riemu-suull.

Toinen.
GUCH lEftl Chrisie HErrani/ Mun
AD racas wapahtajani! Sun Pijnaas

rajcast' mujstcle/ long alla Sielus
taisteli

2. Cosc' Ahdistuxesi surkiast/ Hicoillt
werta nmsahast/ Ia myös wakewäll Hun»
dotla/ Cans Kyyneleill palamilla.

;. Rncockt Ijäas hartahast/ Cnin woi
pelasta Cuolemast: Tain Pijnas woimall
wclcani/Pois pyhi/ja caickSyndms

4. An ander päällen armahda/ Cans
puoleen armjast Ah kipus tähden
angaran/ Mua warjes Cuopasi Cuoteman-



5. Ia nyncuin Ryswär Catuwa/ Sai
«rmon päälles ustowa; Nijn anna minull
Catumus/.la totinen myös Parannus.

6. Caut' Weres ruusun punaisen/ Cuin
wuosi tähten' syndisen/ Ann', Pijnas mui-
ston Sielusan/ 5>U wahwan taäldä läh<
teilän. <^

?. O puhdas Luondo Ihmisen! Cuin tus-ean Cärseit hirmuisen! OCallis/pyhä Cuo-
lema/ Mun Cuollon Hndqst wapahda.

z. OCuollon Tusca/ Catkcrus/ Ann mi,
MU 110 ja Autuus/ Et annan HErral kij-
toxen/ Sinull Arinos edcst tzäisen.

Colmas.
OH Jumal' lianealckincn/ Isa racas

armos Köyhät ojo>
Sun poicas caut/ min haawojta-

H. Tääll ihens andoi edestän/ Ett olis
Minun lunastan, Mua Käännä pojes syn-
nistä/ Ett saan ojan Sowinnosta.

z. An armosi ander Syndini/ Iawast sido Sieluni/Sun Poicas rackau-
della/ long Haawain päälle catzella.

4. Sinä armolllsest Mull lau.
pias etes olisit: Pois poista wiha/Rangai-
stus/ An lsyttä apu/ Pelastus.

5. Ola catzo Paliout Syndein/Waan
Pois



Poicas sywäin Haawain/Cuin hän mnn
Syndein tähden Ml!/ An tahton kärsiruumijns paäll.

6. long cautt' on wchaö sowitett'/Cuiu
SynnM oli kehoitttt'. Nyt hänes caickl
löptywät/ Cuin ininuld köyhäld puttuwar.

,?. SM Haawans pyhät/ puhtanar/
Mull terweyy/ autuun tuottawat/ Sen
minä uscou totisesi/ Cans luotan siihenSydämesi.

Nelläs.
MM lEfuWapahtajam! Sinä karstit

kivun/ Haawani/ Ia caick cuin syn»
din' ansattzit/ Sun päalles panna

suwaihit.
2. Sinä Sanoill töill/ jaKärsimä!!/ Et

muuta thin vyytän tääl/ Waan meitä jäl--
lens sowma/ Ia wihan poijes toimitta

?. long tyos nijn olet täyttänyt/ Ett
Isä Sinus näyttänyt/ On meihin hywän
suosions/Cum Uscoll faamlne Ansios.

4. Sinä lEsu racas HErrani/ Mun
olla tahdot omani/ Mun Perlndsn ja Ta-
waran/Mun tuken Turwan ainoan.

5. Sinun Ptznas Cuolos wiatoin/ Ia
Sowindos arwamatoln/ Mun kyllä wol<
wat jowltta/Mull armon Lemcn roimitta.

6. Sins



6. Sinä owlainntaiwahan! Mua Isäntygö rackahan/Pä.ist/auta wedä johdata
Ia Haawais N'snll' lohduta.

7 Ett wahwaU' Turwall' Usconen/ Si-
nun Syndein tähden cuollehen/ Ett mah-
dan cuolla Synille/ Ia uscos elä sinulle.-

.8. Cans Ylös noujull' Isytänen/ Mull
hurscauden totisen/Ia menollylös Cun-
maan/ Awanneen owen Taiwaan.

9. Ann cttan Rackaudesa/ Saan elä
pysy sinusa/ Sun Haawas että weriftt/
Mull Elon olis Lähtchet.

io Ia Lohdutufen' makia/Eläis ja cuo«
lles ainoa Ach päätä lukitz' Minusa/ Se
hywä jonga Siclusa.

i . Sun Armos waca alcan on/ Ett ktz.
tosi sijta ssnull tuon/ Mun lalcan tiellcs
johdata/ Ia Henges anna ohjata.

,» Mua etten exyis sinusta; Ach ota
waan' minusta/Ett Silmän S''elun mie-
leni/ En muall iheens Kaunnäist.

i g Waan werl-haawais puolchen / Jos >cuollrn eli elänen/ Sinua lEsu nöyräsi ru-
koilen: Mua turhasi opist warjele-

i4 Ettei se minua pettelis/ Pois tield
ja sinust wiettelis/ Cuin olet Totuus Elä-
mä/ Ia owi läpitz mendäwä.



is. Ann sijs ett walkeudesas/ Minä
walon näen sanasas/ Ia wtjmcin pääsen
Caswojas/ Näkemän kirckait Taiwahas.

Wijdcs
W-c Nyt on meM HEnan :c.

W)jDn pimeys nyt culun on. Sutl kij-
toM minä HErra tuon/ Ettäs
mun olet suojellut/Cautt Engeltttcs

warjeUut'
2 Slmm nöyräsi lEju rucoilen/ Ann

urmos/ tule awuxen Mun warjvl täna-
pan jaam/Thdi^estacuoleman.-.

3 Mlnull tcrwcys ia rauha suo/ Cans
sydän puhdas minuun luo. Pois poista
iulmuus Satanan; Minun siuna ia nmtt
omian.

4 Ann andex lEsu armomen/ C.uckl
minun rumat ncoxen/ An elän mmes
cunniar/ Ia lähimaiseu parahar

5 Jos päätät neuwos c.rklan/ Mun
ylitzen ett paiwan min/ Taald täydyls
cautta cuoleman/ Mun lähte pojes
culkeman.

6. Ntzn rucoilen sun lEsu Christ/ Mun
tolwon autuden wiW/Ett amuast Md

nuolisin m togös iloon tulisin.
. AMEN.

CUudts



Cuudeis ,

Malitta mahta Ihminen/)k.

ruin suun' maan pääll on/SevM° saata meill suuren surun: Nam su-
wirsis laulctan/Psalmeis jasangen weisatan.

2. lEsus meild ijax mennyt/ Waick
hän hctker on warjonnut/ Armons hän
lähett caikill canjoill/ Ett nautit saam
hänen anfions.

z. Weri hanest ulos tiucui/ Ia weri-
pisarat tipuit/ Ann andex (aicki syndim-
me/ Ttz maxoit caickj rlcofem.

4- Awa myös taiwan ackonat/ Ett
ilma olis tarpellist/ Ett jaissm kylwa sie»
menett/ Ia sailun leipä syödchem.

5. Ann meidän rucouxemme/ Sun ty<
gös tulla taiwaseen/ Cuule myös meidän
yumomme/ Cans köyhäin ltcupisarat.

6 An meille caikiy päätöxer/ Sun
ilos ijancaikisest/ Ett caikin sinua

tijttälsim/ Cans Pyhä
siellä weijalfim.

AMENI


