
§usi uuttl Kaunista HengelisiH/

Ui rt ta,
Ensimmäinen.

Rucous Wirst lEsuxen ChristuM tpgö To-
tisessa Wysaudesta.

OlEsu opcm mullWissaudes hywä/
W. e. V Hywä lumal«, jold oaicki:

Toinen.
Wutuscowasa Sairaudesa ja cuoleman H6VWAG lEsu Ohriste HErrant/

W. c. G lOsu Christe Wijatoin,
Colmais»

Thrisiuxcn KarsiMsests.
O Jumal Ilanealcktlien/ M te.

V). e. O IGsu Christ« Mj«toilf,
Neljäs.

Christuxm Haawoista,
O lEsu wapahtalani! Sinä kätlc.

W. c. O IGsu Christe N?ijatoin,
Wijdrs.

Nön pimeys nyt culun on:
Cuudes.

UOys emn suuri maan päall on/
PrändättyWuoMatT?^



«W lEju opeta mull WUaudeAA wä/ Culn Isan Wijjaun itz olc„
Lähde sOvä/ Se wtjsus wa>la o,

cuin siyus wWhax/ tulee jc sinuld myös
Mr tehdan wapahax.

2. 5) mikä Pimeys! ja turha lärjci,
lieto/ Sydämen pimuta/ m WulhcnNuorill Melo! Totuuden stlwän licn
kcng meille opetta? Keng tyhmij tahdo
Myös t«U tielle johdatta?

3. Tygös mä pätenen / cuin olet Wal«
keudem/ Cuin ntztä walniset/ jotc wlw
jos Pimeyden tääU Fangin istuwatj
Mun wulnis Sanallas/ Ia Mielen syn-
giys/ pois poista wnlollas.

4- Sen tosin tunnusta Sydämen suw
liyW/ Ellen näin suurehen/ Armoon ck
mahdollinen / olcn «vynnelllän W
murest wihotttall/ In ltzen himolllan lp
MUizcst snnstuttan,

5.
otan/ Sun Wercs tähde/ cmn on A
len Ulos wuotan: Sen plemn pijata o»
tyll lltzn wäkewä, Ett' se mun SM
neistän on pumnx tckcwä.

6 En ctzi mailmas täll mullen TaW
rat/ Enä pyydä Clinniat/ taitt 1100 cM
irata. Sa ainoo Cunman/Ilon ;a A



jvaran/ Sun etwcn caickia ehin ja ha«
lajan.

?. Sydammen walaise/ ja TuleU Taft
M täytä/ Ia nijn tai Wijsaus mull
walos cautta näytä/ SiU ei muu kengän
M/ Tat LalM lahjoitta/ ElkwWut-
tns Wull paitz sinua opetta.

8. Nijn sijs mä Kijtoxen sull nöyräll
Well annan/ Ia Uhrin nehes juloilex
H<nux cattnan Stll milläs Malanen/ 5)
Mra / Armos muull? Waan etttln
Mst jua MW Mnw-suull.

Tsinen.
MCH IClu Christe HErrani/ Mm
W racas wMhtajanN Sun Pijs

naas rascast muistele/ long allli
Glllus taisteli.

2. Eöfc' Miast/ Hlcoilit
lverta runfthast / Ia myös
Huudolla/ Cans Kphneleill palawilla.

> 3. Rucoilit Iläas hartahast/ Cuin wdi
felafta Cuolemasta. Tain Wnas woimal
lvelcani/ Pois pyhi/ ja caicr Syndim.

4 An anW päällen armahda/ Cans
Doleen arckast catzahd: Ah klpus tabde»
«Man/ mua waljel Euöpast Cuolcmän.
l Ia niinculn Ryöwär Catuwa/Saiillmon psätles uftowa; Nijn anna mmull



Cawmus / Ia totinen mhss Parannus6, Caut' Wetes ruusun punaisi»/
Cmn wuosi tähden' syndisen/ Ann' Pl-nas muiston Siclusan/ 01l wahwanUÄdä lahteistn.

?. O puhdas Luondo Ihmisen! Cuj tusean Carleit hirmuijens,o Callls/ ,p>H
«uolema/ mua Vuollon Hadast wapaW.

8 O Cuollon tusca/ Catkcrus/ W
winuU 110 ia autuus/ Et annan HElr»!
Woxen/ SmM Armos edest Pistn.

Colmas.
GA Jumal' ijancäiHnen/ Ija ratas
KM akmollmey/MutlapnosKöyhalo<

sotta/ Nun pMOs cuin hgo-
woita.

H. TaM itzcns andoi edeMn/ EttM
zplnun lunastanMua pWs syn«
Wu/ Ett jaan osan Soivinyosta.

'

Z. An arliwst ander Syndini /Ia Wh«
wast sido Sieluin / SllnKoicas rackM
hella/ long huawain päälle casiella/

Sinä 'arnioMsi tähdoisst / Mull lau<
pias että olisit. Pois polsta-wiha/ M»
Haistus/ An loMta.apu/ Pclasius.

5- Älä tahoHallout SyMn/Waan
Poicas iywäin Haawain /, Cum hän
mun Syndem Mhden.Mll/,iM taW



6. long cliutt'on wihtlssowltet'/Wn
Symnll oli kehoitttt' Nyt bänes caicki
löytywät / Cum mlnuld köyhälda psmuwa.
n 7. Sill Haawans pyhät/ puhlahat/
Mull terweyn, autuun tuottawat/ Sen
minä uscon totistst/ Eans luotan silhen
Sydämeft.

GBl Il3su Vapahtajani! Sinä M-
seit kipun/ Hawanl/ Ia caick culn
hndin' ansalsijt/Sun päällespaw

M suwaitzit.
>«<>Sinä Sanoill töill/ja Karstmmäll/
Ct muuta ehin pyytän tääll / Wnanmeitä jälleus Sowlttza / Ia lviban Mcsttzimita< -

.
;. long tNös nijn M täyttänyt/Ettz

Isa Sinus!ttäyttänyt/On mihin hywäy
suosions/ Cuin Uscoll saamme Ansisis.

4. Sinä lEsu racas HErram/Muuolla tdhdot omani/ Mun Perilidön ja
Tawaran/ Mun tuken Turwan ainoan.

Sinun Pijnas Cuolos wnitoin/ IaMindos arwamatoin/Mun knllä woiwat
sowitla/ mull armoin Lemmen tonnitta.
,6. Sinä owi aino taiwahan! Mu Is
M tygö/ rackahan/ Päass/ auta wetä/Data In Haawis Nesiell jouhduta-



? Ett wahival' Turwall' Usconen/ Sie
imn Snndeln tähden cooUchen/Ett mah-
dan cuoja SyniUe/Itl ujccs ela sinulla

8. Cans Ms nousull töytanen/ Mull
hurscauden töllien/Ia menoll ylös CM
lliaan/ Awanncen owen Thiwaan.

9. Ann ettän Nacaudesa/ Saan M
PN!Y sinuja/ että wäriftt/
Mull elon olls Lähtehet.

,o. Ia Lohdmuxen' makin/ Eläis jcl
cuolcs ainoa Ach paata lukltz milmsa /

Se hywä jonga Sielusa.
, 11. Sun Armos waca alcan on/ Ett
Most sijtä sinull atuon / Mun Zalcan tieft
les )chdMa/ ohiata.

12. Mun etten exhis sinusta,- Ach ota
K'aatt minusta/Mt silmän siekm micle-
ni/ En muuaUltzccnsMäftnnist.

i';. Waan zVeri-baawaks pUolchen/ jos
Woltm M Men/ Sinua lEsu nöyräst
rucoilen Mua whast opist warjele.

14. Ett el se mimlss petclls/ Pois tield
ja sinust wiettelis/ Ruln olet Touus E-
läma/ owi<laM mcndäwa.

Ann M ett walkcudcjas/ Minä
tvalvn näen snMsiis/ Ia wnAein pälW
(aswöjas/ MkMän klrckatt Taiwahasi



WijdeZ.
W e. Nyt on mcilli HErran ic. ,

MO« pilneys nyt culun on Syll
toxen minä HErra tuon/' Ettäs
mun olet suojellut Cautt Engejlt-

teswmjcUut.
«. Sinua nöyräsi lElu rucoilen/ Ann

olmos/ tule awuren Mun wariele tana-an )a aln/ uhdistuxcstn cuolcman.
; Minull tcrweys ja rnuha ino/ Cans

sydän puhdus minuun luo. Pois poista
julmuus Satnnan; Minun siuna ja mun
Mian

4.Ann andex lEluarmomen/ Caicki
»,,'num rumat ricoxcn / An clän nimes

ja lahlmuijen parahaxi.
Jos päätät neuwos cortian/ Mun

chen ett päiwän tuin/ Tääld täldyis
lautta cuoleman / Mun lähte pojes cul-
teman-

-6 Ntzn rucoilen sun lEsu Chrisi/Mun
toiwou uutudcn wlHist/ Ett autuast taald
luolilm )a tygös iloon tulisin. AMEN.

Cuudeis.
W c- Malitta mahta Ihminen/ lc.,

MOyhys ruin suuri maa» pääl! on/ Se
M saata mcil suuren jurun.- Nämsu«

rusis wirsi lauletan/ peftlmeis ja
we>jttan. ». Ei '



2. CilCsus melld W mennyt/
hän heckex on warjonnut/ Armons
Wettcalkill canM/ Ett nautit jIW
hänen ansions.

;. Wcri hanest ulos tiucui/ ia wtti«
pisarat tipui/ Mnn nndex caicki syndiiw
me/ Etz maxoit caicki ricoxem.

4. Awa myös taiwan ackonat/G
ilma ol:s tarpellist/ Ett jmsim tylwD.
menen/ Ia snissm leipä syödaxcm.

f. Ann meidsn rucouxemme/ Sun ty<gss tulln taiwaftcn/ Cuulemyös mM
hlmtomlne/ Cans köyhäin ttcupijarm.

6. An meille caikill päckönk/ Sun
ilos ijancaickisest / caikin sinua Htäisim/ Eans Vyhä sillä weisaisim.AMEN!


