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Mous Wirsi lEsuxen Christuxen tygö
tiststa Wusaudesta
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Toinen.
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3lch lEsu Zhriste HErrani /
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Chnsiuxen Karsimisesta.

O Jumal liancaickinen/ Isä te-
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Neljäs.
CHMuxen Haawoista f

Ö Issu lvapchtajani! Sinä kär tt
W. c. O lEsu Christe Wijatom,

Wijdes-
Yön pimeys nyt culun on:

Cuudes. '

.

Myhys cuin suuri maan PM'on/

PMdstttz WlwlMO 173«<



(MHIEsu opeta mull Wijsaudes HM/
lsän WWun ltz olen Mde
Se wnsas wajia on cmn si-nus wijsahaz: / tulee se sinunld myös jm

tehdän wapahax.
2.L) mikä Pimeys! ja turha Järjen

tieto/ Sydamem pimittä/ ;a WalhenNuonll Kieto! Totuuden selwan ticn
keng meille opetm? Keng tyhmy tahdo
myös M tielle johdatta?
? TyZös ma pakenen/ cuitt olet Wal-

keudem/ Cuin nijta walaisct/ jott war-
jos Pimeyden taall Fangin istumat/Mua wnlms Sanallas/ Ia Mielen syn-
giys/ pois poista walollas.

4 Sen tosin tunnusta Sydämen surli-
linett/ Utten nain suurehen / Armoon oll'
mabdoMett/Sill olen SyttNeillanluNsW
rest wihojttan/ila ltzeuhimoillanhittW-
sestsaastUttan

Cuitengin Patoni sun turwis Uscos
btan/ Sun Wercs. tähde/ cmn on tahten
Ulos wuolan-- Sen pienin pisara on kyll
Nijn wäken ä/ Ctt' se mun SynneiD
on VUhtaz: tckewä-

6. EN ehi mailmas tall Mullen Taivll-
tch Ena pyMEunniat/taick 1100 cato-

jvata.



Mta Sä ainos Cuiwian/ Ilon ja
waran/ Sua, ennen caickia chin ja ha-,
lajan-,
7. walaise/ ja Tulell Tm-
wast täytä/ Is nm tai WMus lnull
walos cantta näytä/ Sill el muu kmgän
woi/ wMut-
tas mull, paitz sinua opetta
z Nijn M, mä Mtoxensull nöyräU
mielell^annan/ Ia Uhr.n etches suloijex
Hajux cannan Sil! milläs lnaxanen/ 3Herrc'/,Armos muuU? Waan ettän M-
sest sna kiitän Riemu - suulla

Tolnen<
GNCH lEsu Christe HErrani/<IW racas wapahtajani! Sun

rajcast mMcle/ Jona aUa
Sielus taisteli»

-. Cosc' Ahdistuxest surfiasi/ Hicoilit
wertarunsahast/Ia miös wakcwällHnO
dolla/ Cans palavilla.

3 Rucoilit Isääs hartadast/ Cum woi
pelasta Cuolemnsta, Tain Mnas woimal
wekani/ Pois pyhi/ ja, Sondini.

4. An andex paällen grmahdg/ Cans
puoleen mm.mst. catzahd: Ah tipus tähden
pngaran/ mua warjel CuopaftCuoleman:

5. Ia



5 Ia ninculn Ryöwar Catuwa/ Saiarmon paalles uscowa; Nijn anna minull
Cammus/Ia totinen myös Parannus.

6. Caut Wttesruusun punaisen/ Cuinlvuosi tähten' spndisen/ Ann' Pmas mui-
ston Sielusan/ pll wahwan tlsälda läh-telsen.
7.5) puhdas Luondo Ihmisen! Cui tus-

canCärseit hirmuisen! p Callis/ pyhä cw
lema/ mua Cuollon Hadast wapahda.

8 OCuollon Tusca/Catkerus/ Ann mi.
null 110 jaAutuus/ Ct annan HErral kip
topen/ Sinnll Armos edcst tzaisen.

Colmas.
GB> Jumal' liancaickmen/ Isä racas

Mull armos Köchal 010-
poicas cam/cmn haawojta

2. Ttiall itzens andoi edcstän/ Ett olis
minun lunastan; Mua Kaanna pojes syn-

Ett saan osan Sowinnosta
z An armostandsf Syndini/ Ia wah-

wastsido Sieluni/Sun Psicas racwu-
deUa/long Haawain paallc casiella

4. Sinä almoUtsest tahdoistt/ Mulllau-
pias etts olisit: Poispoista wlha/ Rangai-
stus/ An löyttä apu/ Pelastus.
5. Nlä cstzo PMout Syndein/ Wam

Poi-



Voicas sywäin Haawain/Cmn hänmun
I Sondein tähden tääll/ s)n tahton karsi

, wumijns paall
> 6. long camt' on wihas sowitett'/Cuin
- Synmll oli kehoitctt' Nyt hänes calcki
- löytywät/Tuin minljld köyhäldäpnttuwa

?. Sill Haawans pyhät/ puhtahat /
- Mull terweyn/ autuun tuottajat/ Sen

< ininä uscou totisesi/ Caus luotan sijhen
>. Rcliäs

Vapahtajani? Sina kärjeit
tipun/Hawam/ Ia caick cuin syn-

Sun puullcs panna
s 'waiyit
>- 2 Sinä Sanoill töill/ ja Kärsimmnll/
' A muuta etzin pyytäu tääll/ Waan mei-
is tä jällcns sowitta/ Ia wihan poijes toi-
l- Aita.

i. long työs olet täyttänyt/Ett
h- W Sinus näyttänyt/s)n mihin hywän
ll- suosions/ Cuin U<coll jaammeAnsiols.

4 SinalEsu racas HErrani/Munu- elia tahdot omani/ Mun Permdön ja Ta-
us wran/Mun tuken Turwan ainoan.

5- Sinmi Pijnas Cuolos waitoin/Iaan Eowindos arwamatoin/ Mun kyllä woi-
)i- !vat sowltta/ mull armon Lemen toimitzta

'6. Sina



6. Sinä owi aino taiwahan! Mu Isiintygö rackahan/ Pääst/ auca wedg/ johda-
ta Ia Haswais NesteU loubduta.

7 Ettwchwall' TurwallUsconen/Si-
nun Sudein tähden coollehcn/ Ett mah-
dan cuola Synille/Ia uscoselä sinnlle.

B.Tans Plös nousull löytäneu/Mck
totisen/ Ia menolWös Cun.<

maan/ Awanneen owen Taiwacm
Annettän Racaudesa/.Baanellipysy sinuja/Sux Haawas että wärlsct/

Mull Elon olis Lähtehtt-
I o Ia Lohdutuxen' makin/ Cläis jacm

Ucs ainoa Ach päätä lukitz minW/ St
hywä jonga Sielusa.

II Sun Armos ivata alcan on/ Ettki.
tost >W sinull atuon/ MunlaKan titllcs
johdata/ Ia Hmges anna ohlata

«2 Mua etren cxhis sinusta, Ach ot»
waarl minusta/ Ett Silmän Sielun mie-
leni/En muuall itzeens Käännäisi.

i? Wann weri-haawms puokhen/
cuollen eli elänen/ SlnUa lEsu nöprästw
coilen Mua turhasi oplst warjcle l

14 Ett ei se minua pttelis/Pois tm
ja sinust wiettells/ Cum olet Touus El«'
mä/Ia swi läply mendawa.



,5. Ann siis ett walkcudesas/ Minä
MZon näen sanasas/ Ia wijmein pääsen
Caswo)as/ Näkemän kirckait Taiwahas.Wijdes

W c Nyt sn metlle HErranc?.
MHÖn pimeys nyt culunon SMkij-
W toxen minä HErra tuon/ Ettäs

mun olet luoieUut Cautt Engellttes
Miellut.

L.Mnua nöyräst lEju rucoilen/ Ann
l armds/ tule awuxen Mun wnriele täna-
i M in ain/ Ahdistuxesta cuoleman.

z. Minull terweys ja rauha suo/Cans
» sydän puhdas minuun luo. Pois poistae Muus Sntanan; Minun siuna ja mun

onmn-
. 4. Ann nndex lEsu armoinen/Caickis minun rumat ricoxen/ An elän nimes

cunch'l'/ In labimalsen parahaxi.
o 5. Jos päätät muös corkian/ Mun
l- ylihen ett pawan tain/ Tääld tädyis

cautta cuoleman/ Mun lähte pojesos culkeman-
l>< 6. Nijn rucoilen sua IClu Christ/ Mun

loiwon autydenwiW/Ettautuast Mds euolisin ia tygös iloon tulisin.l" AMCN.
Cuudes



Cuudeis
W:e: Watitta mahta Iminen/le.

ruin juuri maanpääll on/Ce
M« saata meill suuren surun- Näin su-

wirsi lauletan/ pesalmeisja
sangen weisetan-

Ej lEfus meild ijax mennyt/ Waicl
hän hetkex on warjonnut/ Armons hän
lahett caMll canjoill/ Ett nauNt saan,
hänen anfions.

;. Weri hanest ulos tiucui/ ja wcrie
pisarat tipui/ Ann andex caicki syndlin-
me/ Etz maxoit caicki ricoxem.

4 Awa myös taiwan ackonat/ Ett
ilma olis tarpeUisi/ Elt sMm kylwa sie-
menen/Ia Mm leipä jyödarem.

5. Ann meidän rucouxemme/ Sunty<
gös tulltr taiwasten/ Cuule lnyös meidll»
huutomme/ Cans köyhäin! itcupisarat.!

6. An meille caikill päätöxex/ Silli
ilos tzancaikisest/ Ett caikin sinuakijttäisim/ Cans Pyhä

sillä weijaisim.
bIMEN!


