
Kolme uuta eaunista Yengellistch

Wlrtta,
Ensimmäinen.

loca on tehty murhen sumus ja erivoin
humus- Wc. Walttamahta Ihminen,c.
AchHElla hera wiel' lceran, lami»ui'aputuo Iot»
wi!,omie<e» suo. Ach nenä luol' «ja «inull'suo suoja,fit,
sinua ktjl«nitzrn togo< lilän,Cosc riemulla täaldä culjen
jailoll ureni su!jen.Euul' äni löyhä ioea ei ole löyhä,
joudu jo tulcmas, ja ole eunicNas, Cuing täyty parcu el
«ntacarcu»wanmai!»an sannat joca ott angae, Tygö»
tunge <all' ,a n'aiwa pane pääl, Minun cuin olen tvaiwas
mu t' Isa ombi taiwas, Joe auta wi»l' ntjt euin on
suru» tie!'; Ha» kcwitla myös enin olem työs, Minun
j« pääni päästäs tusi'st ja waiwoist säästä, Ranckaja
lumlsattsl eik huoli eastesi, ni)t huudan wicll' ett täyty
«lie!, Orwotn ah or,utla jota moui horjutta, Syy o»
nmll' ctt sanon sull' sydändan pistä neu!al m nu»
euin vlen keula!, Jo meri pauha ja rossi lauha, aut«Isä mmue cozc.' huudan stnna.

Toinen.

lEsns sielun tatvam/ aino ilon zc.
Neisalan cu>n, Osc sielun iloinen,

Coimais.
Nimesi ja hpwiW <ZistälEjlMn Niml calliZ PyW munlc

W: c. Ach sielun anna walit HERra,

TURUSbI PrändsttP Wuonns «745°



M smulltnen weisu.
)olEsu tulcmas/ corwascans

sM olcon cuulemas/ nyt murheWen
sumua/ ja orwoi lasten humua.

». Orwoin jylinä ämtöm Joit tila om-
bi länltöm/lotc wiyatan jo jsrtaild M'
jetan myös pois pormild

3. Haluiscst cuiteng' t>alawat/Ijän ty-
Aö M'palawat/ apua höneld anoman
UijtoM luojall lanoman.

4 Asimtzit mysstin orwoin
orjutta niellcjäns/ Ette, otl' apu angarei/
Wallman suurill jangPeill.

5. Nyt wiettawät aiea ahVast tääl'/
Murhcn ja surun laM päal/ett ombi
pojescaatunm/Isäja Mheildä matunut.

6. Nykpisin ajan wLlkius ja elon tä-
män lMkius/ Murben sydnman sijrtapi/
lotc itcull anda pijrtapi.

7. G lliti täsä ändel?/ ehk suru lydänd
tvändclc/ Wan kynelit wuodatta alans/
Jolla sit pamapi palans.

8 Stzs M kijttä k elelläns/ turwatoin
mahtu mielcllans/ Ett' mailman tustlsi
päästävl/ ja ilon hänel säHstapi.

9 Harwsm orwoi kyll totella Waan
leipä heilda «XeUan/ Sttt jäwät psrwin
Kudelen joit wlhHMits ain endelr.



id Ehto tviel coscH ennalta/ örwM
cum limut/l.tmättäMaioisi he heitätät
eolta japijliU perän tarcotta.

i l. Nijn caicki cauwas catuwat/Äril
mnlman matuwat/ He toinen toisift ä«
ttwät/ Istc ylhäl cultcug perimät.

«2 Rickat ratk wieln pysywät / Mss»
rydejäns ja kyspwät/ jos orweil olis ca«
lua ett' h«lll' sihen on halua.

iz. Ihme se ombi alwan suur/ Ett'
lcssl raucat lyöstsn zuur? Tuoromazi
emulle lotc äncn andn sitt surulle

14. Cu»a sitt curj«t macawat/ Har«
wat on joec heit tacawat/ Mutta tzl»«
t« weitzel wOewckt/ Viauha za oikent
pijlewat.

»5. Itcm ancurin heittäwät/ LesketjoN' casrvons pettäwat/ Nijn kyWnelit
wuotnwatpostil jotl' merm rnytäwat cuil«
costiU.

16. Caick srwoit owat jurun sM/
Tujcan ja itkun alloin pääll/ Tä< ahtas
murhcn wosa zo mailman pahasmaxosa.

17. H«rä jo <VErra awux wiel/ nijl-
le tmn owat orwoin tiel'/ NW scsset
sinun Mwät/ iloll ja tygöe lijtäwät.

,8. HlKämen M chmNen/ Älä LestilloN wlhcknen Coje apu any»«t lMUtaiu
liZuift pWs eW «g.



lZ Dnomar totinen on taiwas/ loea
cmcki auta wmwas/ Tunnusta toden
tullcsans/ Elc oikeut tiellä cuollcsans

20. Ehk cinen sinuld nappawat/Ruu»
Min ja lapjcs tappawat/ Cuitengin sielu
zäpi rauhan/ Coscas tulee monen rauhan.

21. Nyt aurlng pilwil pinmct/ Waan
maja ei ol nimltet/ Mutt olen lie-
huwan/ Ia cosccn teunal kiehuwan.

12. <ltkcwät caicki lot'
kijttäwät lEiust tzlelrlläns/ Se sydän si-
säld hörjutta/ Ett karsi täyty orjutta.

»; Ullt roittä lvcljain orwoin mäjäl'/
Joiden wlhamies on Huutain l)li
pälwa ja öpt/Et mallmas ou paljo työt.

-4 Sijs kijtos sanon ssnM Ijä armos
pisar minul lijä/ Posnl ja Pydall Hcn<
gell myös/ Cmn m. itä auta oikias t?ös.
,25, Amen aut lEsu minua / Et ra-

castMn sinua / Sit riemul peein «wa-
ras < Taiwan saus juur awaras.

Tomcn.
sielun tawara/ Aino ilon awa«

ra Hän minul eaicki caikls on loh-
dutus loppumatoin

2. Jos mallnia wcastan/ Ia jen ta<
warat halan / lEsus callin werens can<
tydyttä parhain ömans.

; 2"



z Jos mua wiecas wihamtes/ Wai<
no woimal jolatits/ lEsus autta tusti«
sta/ Synnin tuollon cukifta.

4. Jos lipu ia sairaus/ Saawmais
mun taas jostus/ lElus paras läkär
nln/ Terwer !mun jäll thedä woi.

5. Jos ttyhys ja puttumus/ Cchmil
myös onnettomns; lEsus tarpet lama
caict/ Ruan joman runsast ratt-

6. Jos ma maan culkcuten / loudmsin
taict murhen muun; lEsus murhen mui-
stane/ fipeis alla juojanne.

7 Jos pllka ja häpia/ Täydnis niellH
tmkera/ lEsus kärsimän autta Risti M
mond cowutta.

8 Mcsi soker hunaja/ Suloijcn mua»
anda/ Waan mun rakas lEMen/ma-kemb on nautitaren.s. Sijs o lEsu sulhaisen/ Suaai»
hala sydämen? Sinä lEsu olee mull
Slclun bala kielel suul-

io. lElut ilo corwisan/ lEius cau»
nis silmisan/ lEsu macu tielesän/ IC-sus cucka tadejän.

n.lElus ruocan juomani/ lEsustijtes wltteni/ lEsus callein ojani/ lE-sus sydälNlsäNl-
«. Ny, o lEsu laupias/ Vuo ft»



ristis ja hawals/ Pinas eswa cuolemas
Lewor mull ja lahjahax.

Colmais.
c. Ach sielun anna wnllit HCrra/MEsuxen nlmt callis/ pyhä Mun ai-

W no kllpen callion; Mun ilon/ wol-
man/ toiwo hywä/ Mun tawarän m-
tomatoin: jen cautta synnin Couleman/
Minä woitan ja myös satanan

2. ICmxln nimem johdatettu/ Minä
olcn jouckoon uscowain; lEsuzien nimeen
puhdistettu/ Minä wiois syndein cauhiain
Sun lEju pyhään nlmehes Minä olcn
ruumijs jäsenes

3- lEsuxen nimeen olen tullut/ Minä
yhteyteen Jumalan lEsuren nimeenmun
wdidcllm On Hengi Pyhä eorkian/ IE«
schen nimeen wawlftet Minä uscos tol<
wos perustct.

4- lEsuM «imes on mull rauha/
Cans lohdutus ja lepo suur/Jos Sata-
nas ja cuslla pauh»/ lEfus on lina lu-
ja juur lEsiyen nimi pelasta/ Cch ruol,
ls eowin ahdjsia.

5. lEsuxcn mmcs ilo ftwri MuU alla
tWn eatkcrsn; ICjus satama hywä juuri
Costz aallot waiwan ahtahan/ Mun pääl-
le cowin pguhaml/ Ig Sielu parcch



6.lEsuxen nimeen wapauden Mins
olen sanut orjudest, lEsuxen mmeen rie»
kauden Minä löysin, pääsin köyhydcst;
lEsuxen nimes tuta jaa / Ett omisti mua
Jumalan-

7. lEluxen nimeen Jumalala Minä
oikein taidan palwclla/ lEluxen nimeen
mailmata Pois-kieldä taidan todella Cans
lihan ristin naulita/ ja »alda Synnin
tuolctta.

8. lEsuxen nimeen waiwaisudcn
nä köyhä tunnen itku juul/ lEjuxen ni-meen heicroude Muistan/ walitan: Herracuul! lEsuM nimeen autuan/ Mmän
wietta tahdon aln.

9 lEsuxen nimeen lähden raucks Syn»
dia wchan sotiman; Gun apus eans äIH
ol eauccm O lEju! optt otiman Waftan
satana mailma/ Syudia ja myös cuos
lcma.

io. lEluren nlm/en itzen luotan PäälZuejan Calckiwaldlan,- lEftixen nimeen
awun tuotta Se Herra cum on hal<
diam lEsuxen nimeen toiwon sen/Echlulllal on mull ar,noinen.

1». lEsuxen nimeen menen kirckon,
Käyn eleen Herran aiturin. lEsus mun
Opettajan olcon/ Smnstcon weisun Pl«ft

tarinz



<«tn; lEsuxen «lmeen sydämen Zllsnänylös
taiwaiseen

'» Issuxen nimeen shMisell minä tulen
eväkelwocoin, Nch fiuna minua MH hetcell
Mun Lunastajan wia^oin, Aut oikein Ginua
nautitzin,O Isfu. minun fulhaisen.

N' Issu?en nimeen rucouxen Wuodatan e-
«en luvzalan; lEjuxen nimeen huocauxen
Tungtwac lspitz «»»vahan; lEsu,m nimeen
toinwn sen Ett Herra catzo puolehen

»4. lEswen nimeen uscrllisestWaclda tah,
l»on lEsuxen nimeen taitcnvaijest,

caickl asian? lEsuren nimeen uston
fen Ett Hsrrald jaa Snmauxcn.
. »5 lEmxen nimeen maata panen Ia lepon
Viejin ebcella, lEsuxen nimeen päiwän saa,
nen CntzzUajsllens aamulla, lEsupm nimeen
yosiuan Mnä wir«n työt caick toi nitan,

«ä. IGftren nimen Herra lijtän Edestä ar-
»ons minäitzen ltjtän, Hän
vn mun pa«liv eawaran; IH»us lickaus köyhy-
des, cunnia nsprydes.

.?. nimeen päiwen psätän. M<an
hswttil menen lepämän; lEsuxm n>meen i-
loli jä'an Tain wiheliäistn elämän Minua

cswin pauhacuolema
»/.lEluren nimeen ylösnousen Käyn eteen

HCrran Duomion,- lEsuren nimeen tulen
Mjeen Elsn, jong lEsus ansain sn leluren

nimeen «iwasen iloll ihanaisehen.
*«' *
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