
Kolme uutta/ eaunlsta/ Hengellistä

M t r t t a,
lLnsimmainen.

Joudu jo lEsu tulcmas/ :c.
Ioc» on tehty mnchen sumus ja orwoin humus.

W. c. Välinä m»ht» ihminen lc.

Ah! HCRra hera wiel kerran, fa mi«ull ap»
tuo / !ot' wihamies ei suo / ah! riennä Luo/', aica mi»
null suo, sitt sinua tijtän, itzm lptzisliftäni Cose' rie»
mulla tääld culicn/ iloll uhrini suljen, Cuul aänl
löyhä, joca ci ole löyhä, zrudu jo tulemus/ jo olen
cuolcmas, cuing täyty purcu, ei auta eanu: maan
maillnan sangar/ joca on angcl/ tunge täal,,»
waiwan pane paall', minun lu,>n olen malivas, mutt'
Isä on Taimas, autta wiel', nin' cniu c„ surun
liell', hän liemittä miöi, cum olcm tpös;,. »mnml
pääni päästä ll>stist,malwo!!i säästä, raula ja lumi»
satest, cit huoli castest; nyt huudan wiel, ett täyr»
uiell'/ orwv!N ah! orjntta > jrra mouj sy o«
winull,ctt sanon sull, sydändätt pistä nchlM;. minun

luin olen teulall, jo men rauha, ja ccsti lauha,au»
ta I,a lliiuua/ Kosc' huudan Sinua.

Toinen.

lEsus sielun lan ara/ Amo zc,
N. c. Ole sielun «lo»»cn «.

Colmas.

lEsuxen Nimi cnllis/ pM/ ze
lEfuxen Nlmcst ja hywistä Töistä.

W. t. Ah! Sielun anna »allit »c.

Wastaudesta Prändätty



W surullinen Welsu.
OWoudu jo lEsu tulemas, Corwas cans
F-M cuulemas, Nyt murhellisten- su-

mua Ia Orwo lasten humua.
2. Orwoin jynna äanetöin loill tila ombi

Mmlöin, lotc wihatan ja sortaild Poljetaan
myös pois portaild.

z. Halmftst cuiteng halawat, Isän t»Zz
jall palamat Apua Haneld anomaan, Kijtoxen
Luojall sanomaan.

4. Astaihit myöffin mielesans, Orwoln or-
jutta nieliesans, Ettei ol' apu angareill Mail-
man suurill SanZarcill.

54 Nyt wicttäwät aicaa ahdast taäll, Mur<
hen jasurun laxon pääll, Et ombi vojes caa<
tunut, Isä ja Äiti heildä maatunut.

6. Nykyisen ajan waikius, Ia elon tämän
haikius, Murhe sydammen sijrtapi, lotc it-
cull aandä piMpi.

7. Ei Hti tasa aandele, M suru sydand
Waan kynelit wuodattaa alans.

Jolla'sit painapi palans.
8., Siis Mä kijttä kielellans,

mabia mieleliäns, Ett mailman tustist päästä-
pi, Ia ilonhänell säastäpt.



9. Harmoin Orwoi' kyll totellan, Maan
leipä heildä otellan, Sitt jäämät parwin leno
delcn, Joit wiham es ain endele.

ic>. Ehto wiel cosca ennättä, OrwoilMin
linnut lcnnatta, Maioisi he heitä.carcolta, Ia
pijlelll perään tarroitta.

ii. Nijn caicki caatuwat, Am?
mailman maatuwat, Hentoinen toistst eriwät,
lotc Mali cuiteng periwat.

i2. Rickat ratk wicla p»si)w't
fäns, ja kysywät-. Jos orwoill olis calua/
Ett heill sijhen on halua.

lz. Ihme -se ombl aiman suur, Ett Leffi
raucka syöstan juur, Tmwattomari Turulle,
lotc ääncn anda suru"e»

14. Cusa sitt curiat macawat, »n
heit tacawat/ Mutt partaa weitzlll wijlc"

wät, Rauha ja oikiut pijlow tt.
,5. Itcun alatin heittämät, Lcsset, jol? casi

lvons peitcawat; Nlju kyynelet wuM poskil,
loill merta täyttämät cuin coW.

16. Caick Orwot
ja itcun aalloin paali, Täs ahtas
>osa, Mailman vahas marosa.

17. Ah! bera HENm auwuv w'el Nij!!e
cuin owat Orwoin ticll j N>m Lcstn Sinua
kijttäwät 11011, ja tygös lmtäwat.

'B. Ylhäinen Ylkä ihaiuen, Lcff>ll !'l
wihainen, Co<c apu anomat hmuain,
pääll ehkä luutain.

19. Duomar totinen on caiwas, loca caic-



li auttaa waiwas, Tunnusta toden tullesans
Eik oikeut kiellä cuolesans.

20. Ehk einen sinuld nappaw.it, Ruumin
ja Lapses tappamat, Culteugin Sielu jää
lauhan, Toscas tulet tuonen ciuhan.

21. Nyt Auring pilwell pimitet, Waan ma-
ja ei ol nimitet; Mutt olen oxall liehuwall,
Ia costen reunall kiehuwall.

22. Itkewät caicki mielelläns, Ia kisttawat
lEsust tielellans, Se sydäno sisald horjutti.
Ett karsi täyty.orsutta.

23. Uu« wirttä weissan Orwoin mael, Joi-
den wihamies on säell; Huutain yli päiwä
ja yöt, Ett mailmas on pation työt.

24. Kiitos sanon sinull Isa, Armos
minull lisä, Pojall ia Pyhäll Hengell myös,
Cuin meitä autta oikias työs.

2s. Amen! Aut IVsu minua Ett racMai-
fin Sinua, Sitt riemull perin Tawaras Tai-
wan Salis, juur awaras.

Toinen.

HZk Esus sielun tawara, Aino ilon aiMa,
Hän mul caicki caikis on. Lohdutus
loppumatoin.

2. Jos mailma racastan, Ia sen tawarat
halan, lEsuS caliin Werens caus Tvdyttä
parhain omans.

3. Jos mua wiecas wihamies, Wamo
woimall joca ties; ITlus aucla tussista/
SMM (MM cMa.



4. Jos kipu ja sairaus! Saawuttais mun
taas ioscus; lE<uS paras Lakar ain, Ter-
wex mun jäll tehdä woi.

s. Jos köyhys ja ruuttum'!s> Cohtismyös
onnettonms; lEsus tarpeet laina caick, Ruan,
juoman runsast ratk.

6. Jos ma maan culkeutecn Joudun,
taick muuhun murhesen; lEsus murhes mui,
siane, Sijpeis alla suojanne.

7. Jos pilcka ji, häpiä, Taydyls niellä ki«
piä, lEsus kärsimään autta Risti, ja mono
cowutta.

8. Mesi, Soker, Hunaia, Suloisen ma»
un anda, Waan mun racas lEsuxen Ma-
kiamb on nautitaxen,

9. Sijs o! lEsu Sulhaisen, Sua ain ha,
la sydämen, Sinä lEsu, olet mull Sielun
halu, kielell, suuN.

10. lEsus ilo corwssan, lEsus caunis si!,
misän, lEsu macu kielesäN/ lEsus cucka
kädesän.

ii. lEsus ruocan, juomani, lEsus K>i<
tos-wirteni, lEsus callein osani, lEsus sy-
dämesäni.

12. Nyt o,! lEsu laupias, Suo sun ristis
ja Haawas, Pijnas, cowa cuolemas Lcwox
mull, ja taiwahas.

Colmas.
sNzWren Nimi callis, pvhZ, Mun aino

kilpen, callion, Mun ilon, woiman,
toiwo hpwä, Mun lawaran catoma-

toin



toin. Sen cautta sunnin, cuoleman Mä woi-
lan, ja myös satanan.

2. lEsuren Nimeen iohdatettu Na olenjouckoon uscowain: lEsuxcl, lumeen puhdisiet-
tn, Mä wioist syndein cauhinm: Sun lEsupyhään Nimihes Ma olen niumis jäÄies.

3. lEftxen Nimeen olen tullut, M 3 yhtey,
teen Jumalan, lEsuren Nimeen mun woi,
dellut On Hengi Pnhä corkmn, lEiuren Ni-meen wahwistet Ma uftos, coiwos pemstet.

lEsuren Nimes on mull rauha, Canslohdutus ia lepo suur, Jos satanas ja cuollovanha, lEms on Linna luja mur,Nimi pelasta, Cosc cuollo cowin ahdista,
5. lElurm Nimes ilo suuri Mull alla ri-stin cackeran; IMs fttama hywä suuri, Coscaallot walwan abtaban Mun paalien cowinpauhamat, ja S-clu parca waiwawaf.
6. Iffmxen Nimeen wapauden Ma olen <aa<nm orjudest; lEsuren Nimeen rickauden Mälöysin, pMn lö!'h!)dest; lEsuren Nimes tu-ta saan,
7-Juuren Nimeen lumalata, Mä oikeintmdan valwew, lEsumi Nimeen mailmataPois kielda taidan todella, Cans lihan ristin-lmuljta,, Wa'd.? - cUöletta.

.8- lEWcN M!men.'wm!vailuden Ma kö>ba tunnen itcujuuli/lEsurc". Nimeen heickou-den Muistan y: HERra cuul! lEju-xcn Nimeen ännianMamän wjetta tahdon ain.
9. lähden raucka Syndiä

wa-



wastan sotimaan; Sun apus can§ äl ole can-
can, O! lEsu opet otiumn Wastan satanaa,
nmilmaa, Syndlä ja myös cuolcmaa.

ic». lEsuxen Nimeen itzen luot.m, Pääll
Luojan Caicklwaldmn, lEsuxen Nimeen a-
wlm tuotta Se HERra cuin on Haldian;
lEsuxen Nimeen toiwon sen, Ett Jumal on
mull armoinen-

il. lEsuxen Nimeen menen Kirckoon, Käyn
etecu HERran Marin, lElus mun opettajan
oleon, Siunatcon wcisun/ Psalturm; lEsu,
xcu Nimeen sydämen Konnan ylös tuiwaseen

12. lEsuxen Nimeen EhtolNsell Mä tulen e,
päkelwololn; Ah! siuna minua silla hetkell,
Mun lunastajan wialoin, Am! Sinua oikein
nautitzcn, OI lEsu minun sulhaisen

»3. lEsuxen Nimeen rucouxen suodatan
eteen Jumalan; lEsuxen Nimeen huocauxen,
Tungewat läpitz Tuimahan; lEsuxen Nimeen
toiwon stn, Ett HERra catzo puolehen.

14, lEsuxen Nimeen uscoUest Waelda tah-
don wirascm; lEsuren Nimeen taitawaW,
Toimitan caicki <->»mn; lEsuxen Nimeen us-
con sen Ett' HERrald saan siunauxen.

?. lEsuxen Nimeen maata panen Ia le-
mmen ehtona / lEsuxen Nimeen paiwä«
' C.Hella jällens aamulla, lEsuxen Ni-
nostuan Mä wircan työt caick toimitan.
lEsuxen Nimeen HErra kiitän Edestä

.ns awaran;lE>uM minä jtzeen lijtän,
Hän



Hän on mun paras tawaran; lEftls rickaus
löyhydcs, lEsu? Cunnia nönrodes.

17. lEsuxcn Nimeen paiwän päätän, Maan
powen menen lepamaän; lEsuxen Nimeen iloll
jäläu Tain wlhchälsen elämän. Mnua tue!
wahwlst Jumala, Cosc cowin pauha cuolema.

18. lEiu>,cn Nimeen ylösnuosen Käyn eteen
HCRran Duomion; lEsuxen Nimeen tulen

toisten Eloon, long lEsus ansain on;
lEsuxcn Nimeen Taiwaseen Käyn

iloll ihanai^che.i.
LOPPU.


