
Kolme uutta eaunista YengelliD

Virttä,
Ensimmäinen,

loca on tehty murhen sumus ja orwoln hmmus W. c. Watitta mahla Ihminenu.
8/ch HERra hera wiel' kerran, >a mmul'«pu t«»
lot wihamics ei. su,o, Ach riennä luoja minull'suo suoja, sit, sinua Ujtän itzen tygös liitän, Cosc
riemulla taalda culjcn ja iloll uweni suljen,
Cuul' ani köyhä joco ei ole löyhä, joudu jo tulemas,
,« ole cuolemas, Cuing täyty parcu ei auta carcu,

mailnmn sangar joca on angar, tygöm tunge
t.läN' ja waiwa <>ane pääl, Minun cui» olen woi»
wus mutt' Isä ombi taiwas, Zyc ayta wiel'nijt
lliin on surun ticl';,,Hän kcwitta myös enin ole»
työs, Minun ja pänm paastä, tuskist ja waiwoisi
saasta, Raucka ja lumisatcsi eik huoli eastest «yt
dan wiel et täyty n«lh Örwoin ah orjuita jota mo«
ni horjutta, Syy yn mull' ett sanon suL' sydandäit-
pistä neulall minun enin olen keulal, Jo mm pan»

l)a ja coski lauha, autaZsä minua chsc'huudan sinua.
Toinen

lEsuS sielun tatvara/ Mo ilon ck
Weifatan euin, Ole sielun iloinen/

Colmas. '

lEsuien uimest j« jhutvistä töistä
MstWTNmicallis PyO/mun ?c.

W. c. Ach sielun an»« »allit HERra.

PröndM Wuonna l-M'



W surullinen lveisu.
OMOudu jo lEsu tulemas, corwas cans

olcon cuulemas, nyt murhellisten sumua,
ja orwoi lasten humua.

H. Orwoin jylinä änllöln loil tila ombi
lsnitöin, jolc' wihalan jo sortaild poljetan
myös pois portalld.

3. Halulsest cuiteng halawat, Isän tygs
M' palamat, apua hsneld anoman Kijloxen
Luojall sanoman.

4. Astaitzit myöstin mielefäns, orwoln or<
juna nielelsns. Ettei oll' apu angarel, Mail-
Man suutill sangartill.

5. Nyt wiettäwst alea chdast lääl', Mur<
lhtn ja surun laron pääl, ett ombi pojetz caa»
tunut, Is<l ja ckti heildä maatunut.

6. Nykyisin ajan walklus ja elon lämck»
lhaitius, Murhm sydslmn sijrläpi, lolr l«ul
sndä pljltspi.

7. Ei Mi täsä öHndele, chk M sydsnd
«Mndele, Waan khntlit WwbM alane, lol<
h» sit painapi palane. «, SM



8. Siis M kiina kitMns, turwalM
mahta mielellans. Ett' mailman tustist päs-
stöpi, ja ilon haml säästäpi.

9. yarwoin orwoi kyll wttllan Waan lel»
pä heildä otellan, Sitt jämät pawin lmdckn
joit wihamits ain endele.

,o. Ehto wiel cosca ennältä, orwolt euin
linnut, lennättä Majoist he heitä careolla ja
pijlill pträn tarcolta.

,1. Nijn caicki caumas eaatuwat, Aril ma-
ilman maatumat, Ht toinm toisist »lnst,
Zotc ylkäl cuittng ptriwät.

ia. Rickatratk wielä pysywät, Wäryde-
fans ja kysywät, jos ormoil olis calua ett
Hell sijhen on halua.

13. Ihme se ombi aiman suur, Ett' l<stl
raucal si)ösiän juur? Tuolomax» turulle lole
önen anda sitt surulle.

,4. Cufa sitt curjat macawat, Yarwat o»
jott' htit' tacawat, Multa parta weltzel «vijle-
«vät, Rauha ja Mut pijlewät.

,f Itcun ancurin heittämät, Vestel joll'
«aswons peltswät, 3)ijn kyynnelit «uotawat
postil joll merta töytäwsecum costeill.

,6. Caick orwoit omat jurim ssäll, Tus-
ean ja itkun aalloin pääll, Täs ahlas murhe»zarosa jo mailman pahas maxosa.

,7. Herä jo HORra amur wiel, nljlle wl»
ewat orwoin tiel, Nijn Lestet sinua eijläwst,
«01l ja lygös lljtäwsl.

«z. M



'zz' Mällien W ihanainen, Älä LeiW
Nl mihalnen, Eosc apu anomat huulain I<
siuisa paallä ehkä luutain.

19. Duomar totinen ontaiwas, loca
eaicki aula waiwas. Tunnusta joiden tullefans,
Gk'oikeut kiellä cuollesans.

20. Ehk einen sinuld nappawat, Ruumin
ja lapses tappamat, Cuitcngin sielu jäapirau<
han, Coscas tulet wonen cauhan.

21. Nyt auring' pilwil pimitct,
<a ei vl' nimittt, Mult" M oxal liehuman,
Ia costen ttunal kiehuman. .

22. Itkewat caicki miclelläns, lot' kijtts-
tuät lEsust sisaw hor-
zulta, Ett kärsi tayly orjulta.

23. llut wirtä wcisain orwoln mäjal, Idi»
.lben mihamies on säzel, Huulain yli psiwa ja
Höt, Et mailmas on paljon työt.

24. Sijs kijtos sanon sinul Isa, armos pi<
M mlnul lisä Po;al ja PyhM Hengcll myös,
Cuin meitä Ma oikias työs.

26. Amen aul lEsu minua, Et racastai<
<in sinua, riemul Win tawaras, Tai-
wan salis jliur awaras.

TMen.
sielun tawara, Aino ilon Mara

!F3»> minul «aicki raikis on lohdutusloppumatoin. '
2. Jos mailmaa rarastan, Ia sm lama-

tat halan, lEsus cMn wmns cans tydyttä
Mhain omans.

Z, Jos



?. Jos muaw,'caZ w'hamles, Walno
woimal jocaties, lEsus autta lustisia, Syn-
kin cuollon rukista. ,

4. Jos kipu ja sairaus, Saawufais mun
iaas jostus, ZEfus paras läkär ain, Ter-
wex mun jäll tehdä moi.

5. Jos köyhys ja puuttumus, Cobtais
Myös onntttomus; lEsus 'iarpct laina caick,
Ruan juoman runsa>i ralk.

6. Jos ma maan culkcuten,: louduisin taick
murhcn muun; ,lEsus murhen muistane, sipeis
alla suojanne.

7. Jos pilcka ja bäpiä, Tandyis niellä cat-
kcra, lEsus kärsimän autta Risti ja mond
romutta.

8. Mesi sokcr hlinaja, Su'oiftn maun an-
ba, Waan mun rakas lEsmn, makemb
on nautitaan.

9. Sijs on lEsu sulbalstn, ain.ha.»
la sydämen, Sinä lEsu olet mu.l Sielun
Hala kiele! suul.

, 10. lEsiis iso eorroisan, lEstls caunis
sllmiscm, lEsu kiclesän, lEsus cuc-
ka kädcsän.
n. lEsus'rwcan juomani, lEstis Wos
mittcni, lEsus callein osani, lEsus sydä-
miin,.

72. Nyt o lEsu laupias. Suo sun ristis
ja.hawais, Pijnas cowa cuolemas Leroofmull
jq lahjahax.

Colmals.



Colmas.
W. c. Ach sie!»n anna «allit HERra.

nimi eallis, pyhä Mun alno
kilpm callion; Mun ilon. woiman,
loiwo hywä, Mun tawaran catoma-

loin : sen eautta synnin Cuoleman, Minä mol-
lan ja myös satanan?

2. lEsuxen nimeen johdatettu, Minä olen
jouckon uscowain: lEsuxen nimeen puhdistettu,
Minä wiois syndein cauhiain Sun lEsu
pyhään nimehes Minä olen ruumis läsenes.

3. lEsuxen nimeen olen tullut, Minä yh<
ttyleen Jumalan lEsuxm nimeen mun «voi-
dellut On Hengi Pyhä corlicm, lEsuxm ni-
meen wahwiNet Minä uscos loiwos perustit.

4. lEsuxen nimes on mull rauha, Cans
lohdutus la lepo suur, Jos Satanas la cuo»
lo pauha-, lEsus on linna luja juur lE-suxen nimi pelasta, Cosc cuollo cowin ahdista.

s. lEsuxen nimcs ilo luuri Mull alla ristin
Mkeran; lEsus samma hywä juuri Cosc
aallot waiwan Mahan, Mun päällen cowin
pauhawal, Ia Sielu parca waiwawat.

6. lEsuxen Nimeen wavouden Minä olen
paanut orjudest; lEsuxen Nimeen rickauden
Minä löysin, pääsin köyhydest; lEsuxen Ni-
meen tuta saan, Ett omisti mua Jumalan.

7. lEsuxen Nimeen Jumalala Mins ol-
kein taidan palwella. lEsuxen nimeen mallma-
<a Pois kielbä taidan todella Cans lihan ri-
stin naulita, la walda Synnin euoltlta.



8. lEsuxennimttn walwalsuden Minä köy-
hä tunnen itku suul, lEsuxen nimeen heickou-
ben Muistan, walitan: HERra euul! lE-suxen nimeen auluan, Elämän mieltä tahdon
ain.

9. lEsuxen nimtm lähden raucka Syn-
diä wastan sotiman ; Sun apus cans älä ul'
caucan O lEsu! opet otiman Wastan Ma
na mailman, Syndiä ja myös cuolema.

ic>. lEsuxen nimeen itzcn luotan Pääl
Luojan Caickiwaldlan: lEsuxm nimeen <l-
«un tuotta Se HERra cuin on haldian;
lEsuxen nimeen toiwon sen, Ett Jumal on
mull armomen.

n. lEsuxen. nimeen menen kirckon, Käyn
«teen HERran altaxin lEsus mun Opetta-
jan olcon, Gunatcon wclsun Psallarin; lE-suxen nimeen sydämen Monan ylös laiwaseen.

,2. lEsuxen nimeen Ehlolllsell minä tulen
tpäkclwotoin, Ach siuna minua sillä helkell
Mun Lunastajan wialoin, Aut oikein Sinua
nautitzen, O lEsu minun sulhaifen.

iz. lEsuxen nimeenrucouxen Wuodatan e-
teen Jumalan; lEsuxen nimeen huocauxen
Tungewat läpitz laiwahan; lEsuxen nimeen
toiwon sen Ett HERra cayo puolehen.

lEsuxen nimeen ujcollijest Waelda tah-
don wirasan; lEsuxen nimeen lailawaisest,
Toimitan caicki asian? lEjuxen nimeen usconsen Ett HERrald saan Siunauxen.

»l. lEftm nimttn maata PMN
lcknm



menon chwlla,' lEsuxen nimeen paiwan saanen
Cätzella jallcns aamulla, lEsuxen nimeen no-
jluan Minä wircan lyöt caick toimitan.

i6.lEsuxcn nimeen HErra kijtän, Edestä
armons awaran; lEsuxm minä itzm lijtan,
Han on mun paras tawarcm; lEsus rickauS
iWydeS,lEsuZ cunnia nöynMs. ~,^

ly.lEsuxcn nimeen pairocw paätan, Maan
powceN menen lcwaman; lEsUM nimeen ilollz
jckan Tain wihcljäiscn elämän Minua tue
wabwist Jumala, Cosc cowin pauha cuolemn,'

13. lEsuxcn nimeen ylös nousen Käyn eteen
Duomion; lEsuxcn nimctn tulen

loheen Elon, jong lE,us ansain on lEMN.
nimcen taiwascn Käyn i»oll

ihanaischen.


