
Kolme uuta eaunifia YenMW
Mlrtta,

Ensimmäinen.
Joen on tehty muchen jumus ja erwoln
humus W. c. Walitamshta Ihminen/,-NchHEna hera Wiel'kerran, Ia mtnul'«putuo,lotc

! «ihaxicsei suo, Ach riena Iu»j! aja mi»»ll' fto suoj«, sit.
! sinualijla» itzen tyyös Cvscricmullatsaldsemie»
>jaUo« uzeni sulje», Cu»!'a«i lvyha jocaei olelöyh»,

! jpuMjo tulcinas, jaole ci»ule»asjCuing täyty pareu ei
> »ula carcn, waan mailma» ftngar joen o»a«g«r, Ty«ö»

tunge tnall'!a w«iMpane MiKu»c«in ole««ai'
»as mutt' Isä ombi i«iwas, 3»c auta wiel' «ijt eum o»

' surun ti,!'; Ha» kew tta Myös cUiii olen työi, Mi»««
japaani paaM tussisi ja röailvoifi saast», Ranck» j«
luml sätest eikhnoli Nyt huM wicll' ett<ä>ly

l«iell,orwoin ah orjutia jota moni horjutts, Syy »«

M»ll'ltt sano» sull' sydändäu pistä »eulall min»n cui»
«len keula?, Jo meri pauya ja costi lauha,

nutä M minuac«ft'huuba» sin»«.
Toinen.

lEsus fielun tawara/ aino ilon «.

W: c Ö!e sielun iloin?»,
, Colmais.

lEsuxen nimeli ja hywisiä toM.
lEsuxen nimi tallis Pyhä / mun tc.

W: cs Ach sielu» «l>ya »alit HERr«.

TURUSA Pröndätty WuMa 1?4,,



M jurullilM weisn
tulcmas/cowas canO

olcyn cuukmas!/ syt murheUPensum«a / ja orwot lasien humua.
». Orwoin iMä anitoln 101 l tila om-

bi lckntöM/ low wihat«n jojottaildpol-
jetan myss pslsportÄild.

z. Haiuisest cmtcng'halawat/Isän tygö
zM' palawnt/ apua häncid anoman M-
texc» iuojlUl ftnoman.

4. Astachtt myöskinjMtclcjänö/ vrwoin
orjnttameAsäns/ Ettci dlsapn angurei/
M',«lmcM juurlN iangarcM.>

5- Hiyt wlettawar nica ahdast t«D,'/'
laxon Ml!/ett omA

Mes AMnmtt/Isä ja äln hellda uwtunut
b., ZuMljena/an waiklus ja eisn tä-

män hmklue/Murhen sydämen sijnäpi/
lotc itcull öndä pijrtäpi.

7- Ei äiti ttW ändclc/chkl/uru sydsnd
wändolk/Man kynellt wuodatts «l«?lls/
Jolla sit palnapt Mlans.

« Sijs Ijä tijttä klelelläns/ turwatom
mqhta zmclcLans/ Ett' mailman tustist

)a ilon hänel saästapi.
» Harvoin orwoi! kpll,toteNa Waan
leivä hcildä otcllau / Sitt jawut pnr-
wln lentzelcu jcltmhauncs am endeie.

!0. Ehts



Ehto wiel cojea ennättä/ orwoitt
emn llnnm lcnnettä/ Majoist he heus
carcotta ja piM versu tarcotta.

1,. Nijn caicki cauwas catuwat/ Krei
mailman matuwat/ De toinen toisist ä".
riwät/ Istc ulhal cuiteng periwät.

l 2 Rlckatlatkwieläpyjywat/ Wä<
rydesäns ja kylywat/ jos onvoil olis ca-
lua ett' heill' sihcy on halua.

'

13- Ihnlc.se «mbi aiwan suur / E«'
lesti raucat jysstsn juur? Tuotomlyt
lurulle lött: äuen anda sitt surulle-

-1- Cusa sitt curjat mscawat/ Har-
wat on jotc heit tacawat/ Mutta par-
ta weihel wPewat / Rauha ja olkeut.
ptzlewZt.

' 5 IttUu ankurm Mtäwät / Leff,t
joll' eajwons pcttäwat/ Nijn kyynnetit
wuotawat postit joll' merta täymwät emn
coftill.

16. Caöck orwoit ownt surun jöaU /

Tuscan ;a itkun nllsin pM/ Täs ahtae
murhen laxola ia mailman pahas maxosil.

17'Hera jo HErra awux wiel/ nP«-
le cuin owat orwoin ti«l / Ntzn Leffet
sinua Wäwät/ iloll' ja tygös ltjtäwat.
l z Plhäimn ylkä lhainen/ Älä Lesslil
01l wihalncu/ Cojc apu unowat hnntai»
Wuisa päällä ehkä luutain- 19.



«D. Duomar totinen on tatwas/ Ioc<»
eaicki «uta waiwas/ Tunnusta toden tul-jesans/ oikeut tiellä cuullejans.

2«. Ech einen sinuld' nappawat/ Ruu-
min ja lapsens tappamat/ cuitengin sielu
jäpirauhan/ Colcss tulee monen cauhan.

»l» Mt auring'pilwil pimitet/Wagn '
maja ej ol' nunitet Mult olen sxal' lie-
huwan/ ja cssten reunaU kiehuman.

2H. ky-
täwät IEM kielellans/ Se MnbWld
horjutta/ Ctt kärsi täyw otjutta

2,'. Uutwirtä weisan orwoin mäjel'/
Joiden nMmies on säjel / Huutain yli
MM ja yöt/ ett mailmas on paljo työt.

Msktztos sanon sinut Ijä / armos
pijar minull lisä/ Pojal ja Pyhäll Hm. -

gell myös/Cum meitä auta oikias työs.
25. Amm aut Isä minua/ Ett ram-

stMnsinun/sitr riemu!' perin tawaras/
Taiwanfalis juur ftwams.

Toinen.
sichm lawam / Aino ilo»a-
- rnlnul cmcki caickis on
lohdutus lKppumatoill.

H, Jos mailina raeastan/ Ia sen ta-
warm halcm' / lEftls callin werens can<
jydyttä pacham omans.

3-löS



z les mun wiecas wihamies / Wii-
l ns wounal jocaties/ lEsus autm tusti-
!>fta/ Synnin cuollon cuktst^.

4. Jos kipu ja sairaus/ Saawutais
mun taas jostus/ lEsus paras tskar
gin/ Terwex mun iall tehdä woi.

5. los köyhysja puttumus/Cohtais
myös onnettomus; lEsus tarper lama
laick/ Ruan jomanrumst ratk-

6. Jos ma maanculkcuten/lollduissn
taick murhen muu»! lEjus murhen mui-
stane/ sipeis allasuojnnm.

7. Jos pilka ja hupia/ Täydyis niellä
katkera/ lEsus karsimäA amta Risti j<l
mond cowutta.^

8. Mesi soker hunaja/ Suloisen mm»
«nda/ Waaa mun rakas lEsuxen / ma-
kemb on nautltaxen.

9. Sijs olEsu sulbaistn /Mm ain
hnla sydämen/Gina IEsu olet mull /
Sielun ha!q kielet luuj.

iv. lEsus ilo corwlsmi /, lEsus c
ms silwlsän/ lEsa macu Wesän/sus cucka kädesan-

n. lEsus ruocan jusmani /
kijtos wirteni/ lEsus callnn ozam /

'

sus lydamesänl.
55. Nyt o ICju laupias/ S,



ristis ja hawais/ Pinas cowa cuolemaij
Lewox mull ja lahjahux

Colmais. HW: c.Ach sielun anna wnllit HEna/
nimi callis/ pyhä/Mun

sM no kilpen callion; Mun ilon /

man/ toiwo hywa/ Mun
ran cawmatoin: sen cautta synnin Cuo--,.
leman /- Minä woitan ja myös jatanan.

i. lEsuren nimeen johdatettu / Minä solcn jouckson lEjuxen nimeen '

puhdistettu/Minä wloissyudein cauhialn ~

lEju pyhM mmehes Mnäolen,!,
ruumiss lasenes. ,<'

?. lEsuxen nimeen olen tullut/
yhteyteen Jumalan lEsmen nimeen luun!woidcllut 5Dn Hengi Pyhä corkian/ lEz.,suren nimeen wahwisttt Minä uscos tot-'
wos perustet. .

4 lEsmen nimes on mull rauha /
Cans lohdutus ja lepo suur / Jos Snta-
nas ja emlla pnuha / lEsus on lmna lu-
ja jnur. lEj«rtl,nmu pelasta/ Cojc cuol-
lscoivm ahdista.

5 ITmxen nimes ilo suuri Mull <cka
Min catkcran; lEjus jatamabywa juu»i
Coft aallot waiwan ahtahan/ Mun päW
lcn cowin pauhHwat / Ia Sielu parca
wmwawm. b. IE-



6. lEsUM niMttn wapauden Minä
Mn sanut stjudcst; IEluo! nimeen nc-
,Kauden Minä löysin/ pääsin köyhydest;
.lEjuxen mmes tuta M/ Ett omisti nma

7- lUuxcn nlmecn Imnalata Minä
'joikcin taidan valmella/ niVcen
mailmata Pois-klcldätaidsn todella Cans

ristin naulita/ ja, walda Synnin
' ...oletta.

8. lEjuxen nlmcen waiwnijudeirMi-
nä köyhä tunnen itku suul/ lEsuM^ni-

Meen heickoude Muistan/ walltan, HErra
'lcuuN lEsuxcn nimeen autuan / Elämäniwicttä tslhdon nA. .

9 lEsn/en lMecn lähdenrauck Syn-
' diä wastan jotiman; Sml apus cans als«

ol cancan O lEsn! opct otiman Wastan
jatana mailma / Splldiä M myös cuo-
jemn.

'«- lEsmen nimeen itzcn luomnPaälLuojan Caickttvuldian; lEsut-cn nimeen
awun tuotta Sc HErru cmn on h«l«dian; lEinxen nimeen toiwon sen/ EttJumal on mnll armomen.

, 'l- HEslh'm nuntcn menen kirckon /
Käyn tteenHCrranaltnrmlEsnsmun
Opettajan olcW/ Siunatconwnlpn Pjstl^



Muxen nlmen Minen Z)lönnän ylös i
Maiseen
". lEiuxen nimeen shtollW minä tulen''

epäkzlwotoin /Ach siuna minua sillä Kettell
lin Lunastajan wiatoin, Mt oikein Sinm

autitzcn , O lEsu minun julhaisen.
l? lEsunn nimeen Vuodatan e-

teen Jumalan; lEsuxen nimeen huecanxen
Tungewat lspitz.tmwahsni lEsuxen nimeen
tmwonsen EttHErra cuyo puoleen.
f 4 lEsuxen nimeen uscsllisest Waelda tah,

dsn wirasaxs; ZEsuren nimeen taitawaisefl /
-TyiMan cajcki asian / lEsuxeu nimeen usconHErrsld saa Siunauxen

:5. lEsuxc .1 maata panen Ia lepon «

Wenen ehtolla, > mnzeen pKiwän saanen
Vatzella Mensäa»uha,' nimeen ny«

MinsMircay työt,cam toimitan.
6. nl meen HTrra kijtHn EdesiH

srmons KwOM; lUuxcn mmä itzen lijtän ~

Hän on mun paras tawaran; lEsus rickaus
kiyhydes, ZEsiw cunma nöyrydes.

'7. «imeen päiwän MHM, Maan
p.oweeH menen lepZmzn; nimeen ilss
zstän Tain »viheliäisen elämän- Minua tue

Jumala/cosc cowin pauha cuolcma
l«- lEftM nimeen ylös.nousen Ksyn eteen

,a« Tuomion; lEjuxen »imeen tulen
cw Elon , jonZ,lEsus ansain on
lEsuxen nimeen taiwasen Käyn

iloll ihanaisthtn.


