
Kolme mtta caunista HengeliD

Mtrtta/
' Ensimlnämen. "

loca on tehty murhm juluus ja srwoin
humus W c- Walita maytq Ihminen-/
Ach HErran hcrä wiel' kerran. Ia minull' apu tuo, lotc

ei suo, Ach riena luoja ja minuN' suo suoja, sit'
sinua tijtan itzcn tygös!ijtän,Eosc riemulla täalda eulie»

' j«ilollure«, suljen, Cuul'a»i köyhä joca ei vie iöyha,
joudu,u tulcmas, ja ole cuulcmas, Cuing täyty parcu ei
«uta care», waan mallmsn sangar >oc« on «ngar, Tygö»
<»!'Zk tää^'ja waiwa vane paall, Minun cuin ole» «vai»
»az mutt'ls«oniö, ta,w«s, Ivc -o«e
surun'tiel'; Hän kewiltä myös cm» olen
ja pääni päästä, tussisi j« waiwoift säästä» Rancka j«
jiWi,s«test eik h»oll eastcst.Npt s)«ud'a wicll'ett täyt,
»«iell.Olwuin «h rrnttta jota nwnt hc«°!»tta, «Oyy o»
nm«' rti sanoi' s«ll sydsnda» pistä neu!aL mjMll cm«

»sen kculall, Jo m:n ve«h« jatvsti lauha,
<>»t« Isa «»mm «sc' h»ub« finuss.

Toinen.
Mus sielun tawara/qinn M z^

M c. Ole sielun iloinen 5.

Colmais-
lEsuxen nimeftia hywistH tsistH»

nimi callis PyU/ttmn zt-,
M c. Uh sielun <nn« walit HTRr«z,,

MNUSA Mndätty Omm. '?z^



M jurulinen weisu.DMOudujo lEsu tulemus/ Torwak
olcon cuulemae/ nyt mur

hMsten sumua / ja orwoi laste,
humua.

2. Orwoin jyliuä änitöin loil tila om>
bl lämtöin/lotc wlhatan jo sortailö pol-
jetan myös pois Mtalld.
z.Halmscst cutteng' HMwat/Isw tygl

jull' palawnt/apua häncld anoman M
tcxcn lucjall sanon an
4. Mmhlt myöstin »niclesäns orwoa

ech tta nullesans/Ettei oll' apu angarei
Mailman suurill sangareill

5. Nyt wicttäwät aica abdast tääll'
Murhenjajmun lnpn Mll/ett omb
poies caatunut/ Isä jaäiti hnldä matunu:

6. Nnkyijen ajan waikius ja elon tä»,
män Halkius/Wurhen sydämen sijrtäpi/
loc itkull ändä pijrtäpl.
7 Eij sitl IH,H ändelc/ekk wru Wdäl

Waan tynelit wuodatta alan
Joilla sitt painapi valans.

»- Sijs Isä Mä tiekllans/ turwt
toin mahta micWäns/ Ett' mmlmc
tustijtMKftapl/ja ilon häml Mstäpi.
. 9- Harmoin orwdi kyll toreNan Wac
Zipä heildä otellsn / Sltt jäwät P«r



woin lendelcn joit wlhalMs ain endele
10. Ehto wiel cofta ennättä / orwoitt

euin linnm lennattä/ Majoist he hettH
lärcotta ja pqlill perän tarcotta.
ii. Niju caicklcauwas catuwat/Hril

mmlman matuwat/ He toinen wlstst eri-
wät/ lotc'ylhäl cuiteng perlwät.

12 Rickat ratk wlela pysywät Wä-
rydeläns za kysywat/ jos onvoill olis cae
lua ett' helll' sihen on halua °

iz. Ihme se ombi aiwan mur / Ett'
lesti raucm syöstän juur? Tuetomakt
turulle/ lotr' äuen anda sttt surulle.

14. Cusa sttt curiae macawat / Har«
wat on joec heltt' tacawat/ Mmt. par-
ta weiheU wtzlewät / Nauha, ja eikeut
pijlewat.
'5 Itkun anturin helttwät/Lesket /

toll' caswons peittämät / Nijn kyynelit
wuomw«lt postil M' merw eäyfe.'wät
cuin cofcill

,6. Caick orwoit owat surun siiäll/
Tulcan ja itkun aUom päaU/Ms ahtas
murhcn laxosa ja mmlman pahas marosa-

-17. Herä joHErm awux wicl/nijl-
MN owat orwoin ticl'/ Nijn Lcstet sie

tlua ktztäwät/ iloll' ia tygös lqtäwät .

M ihamm/AläLestill01l



M wihainen/ Cosc'apn anowat huutain
IstUlsn päällä ehkä luutain.

29 Duomnr totinen on tmwas/loca
eaiki auta waiwas/Tunnusta toden
lejans Eik oikeut kiellä cuul!esin:s.
«o. Ech einen sinuld nappawat /NM

min ja lapscs tappawat/ cuitengin sicll
jäpirauhan/ Costas tulet tuonen cnuhan
«1. Nyt auring' pilwil pimitet/Wnm

maja ei ol' nimitet/ Murt olen oral' liehui
zvan/ Ia cosken reunall kiehuwan.
-2?. Itkewat caicki miclclläns/ iotc' kij
tawät lEsust kielelläns/ Se spdänd sisiU!
Korjutta/ Ett'kärsi orjutta.

23. Uut wirtä weisnn orwoin mäjel',
Joiden wihamies on sujel/ Huutain yt
pnlwä ja yöt/en mcnlmas on paljo työt.

24 Sijs Most stmon sinul Isa/annoi
pisar minull ltja/ Pojnl ia Pyhäll
gell mvös/ Cuin meitä num oikias työs,

25. Amen aut Isä minua/ Ett rnca
simsin sinua / sitt' ricmul perin tawaras
Tniwnn sims mur awaras.

Toinen-
tawara/ Aino ilon a

DM wara/ Hän minul caiki calckis oz
»iM lohdmus loppumatoin.

2. los nnlillna rmajian/ Ia lm ta-
warai



warat balan)/ lEsus callin werens cans
tydytta parhain omans.

z Jos mua wickas wiha mies /Wäi-
nö wolmal ioca ties/ lEjus Ma tussi-
sta / Synnin cuolon cukista.

4 Jos kipu ia sairaus / Saawmais
mun taas joffus/ lEsus paras läkär
ain/Terwcxmuniall tehdä woi.

5. Jos koyhys ia puttumus/ Cohtais
myös onnettomus,- lEsus tarpet lainna
caick/Ruan luoman runsast ratk.

6. Jos ma maan culkcmen/ louduisin
taik murheen muun; lEsus murhen mui-
stane/ Sipcins alla suojanne,

7- Jos pilca ia häpia/ Taydyis nieöä
Katkera / lEsus kärsimän autta/Risti ia
mond cowutta.

z. Mcsisoker hunaja/Suloisen maun
anda/ Waan mun raca>s lEsu/en/ ma-
kemb on namitaren

9- SP o lEiu sulhmscn/ Sua ain
hala sydämen / Sinä lEsu olet mull /
Sielun halu kiclcl suul.

i c>. lEsus ilo corwijan/ lEsus cau-
nis silmien/lEsu macu kielesan/ lE-us cucka kädesän-

ii. lEsus ruocan iuomam"/ lEsusMos wirtem / lEsus cMn osani/lE-lus spdamesänl.



ii. Nyt o IClu laupias/ Suo sun
ristis ia hawais/ Pinas cowa cuolemas
Lewox mull ja lahjahax.

Colmais.
W: c. Ach sselun anna Wallit HTrra/

Esuxen nimi callis / pyhä / Mun ai<DM no kilpenkallion; Mun ilon/ wol-<AM man/ toiwon Hywä/Mun tawa-
ran catomatoin cautta synnin Cuo»
leman/ Minäwoltui ja myös saranan.

2. lEsuxm nimcen johdatettu/ Minä
olen wuckoon uscowaiN'' lEsuxm nimeen
puhdistettu/ Minä wioist sondein cauhiain
Sun lEju pyhään nimehes Minä olen
ruumijsMnes.

;' lEjuren nimeen olen tullut/ Minä
yhteyteen Jumalan lEjuren nimeen mun
woideUut 9« Hengi Pyhä Corkian; IE»
sufen wahwisttt Minä uftos toi-
wos perustet.

4. lEsuxen nimes on mull rauha /

Cans lohdutus ja lepo suur,- Jos Sat.' -

naS ja cuolla pauhg/ lEsus on linna lu-
ja suur. lEjuMmmi pelasta/Cosc cuol-
locowmahdM. „

5 lEfuxen mmes ,lo suun Muu alla
ristin cmkeran-. lEsus satama hywä juuri
Cosc aallot waiwan ahtahan/ Mun paal-
lm romu pauhawm/ Ia Sielu parca

wal-



waiwawat-
o lElupen nimeen wapauden Minä

olen saanut oyudcst; ICjuxcn nimeen ric-
kauden Minä löysin / paasin köyhydest;
lEIUM nimes tuta saa/ Ett omisti mun
Jumalan.

7. lEsuren nimeen Jumalala Minä
?lkein taidan palwella/ lEsuxen nimeen
ia,lmam Pois.ticlda taidan todella/sans lihan ristin naulita/ Ia walda
synnin cuoletta.

8- lEsuxen nimeen waiwaisuden Ml-
ä köyhä tunnen itcu suul; lEsuxen nime

heickoudcn Muistan/ walitan. HErroM! JEluxen nimeen autuan / Elämä
ietta tahdon ain
9. lEsuxen nimeen lähdenrauckaSyw

ä wastan sotiman i Sun apus cans äl'
caucan O lEsu! ope-t onman Wasm satana maiima/ Syndia ia myö

'wlema
uo lEsuren nimeen Gen luotan Päiuojan Caickiwaldian; lEsnxen nimee

'wun tuotta Se HErra cum on hal
mn; lEsuxen nimeen toiwon sen/ Ett
'Mal on mull armoinen.
ll lEsuren nimeen menen kirckon

llcen HErran altarin lEjus mv
DöcttaM vlcon/SMttttcn weiMM

tarin



tarin; lEsxen sydämen Plönnän lMtaiwaisecn.
'

". lEsuxen nimeen Ehtolisell Minä tulen '
epäkelwot.in, Ah siuna minua sillä hetkellä
Mun Lunastajan wiatoin, Aut oikein Sinua .!
nautitzen, O lEsu minun sulhaisen.

'!» lEsuxen nimeen rucouxen Wuodatan e, !
teen Jumalan; lEsuxen nimeen huocauxen,
<iiungew t läpitz miwahan; lEsuxen nimeen ,
toiwon sen Et HErra ccho puolehen.

»4> lEsuxen nimeen ustollisest Waelda tah<»
don wirasan: lEsuxen nimcen taitawaiscsi,
Toimitan caicki asian; lEsuxen nimeen usc<msen Ett HErrald saan Siunauxen.

«;. lEsuxen nimeen maata panen Ia lepyn
menen ehtolla, lEsuxen nimeen päiwän saanen
Catzella jällens aamulla, lEsuxen nimeen no-
stuan Minä wircan työt caick toimitan.

»6. lEsuxen nimeen HErra kijtan
armons awaran; lEsuxen minä itzen ltztän» >«
Hän on mun paras tawaran; lEsus rickaus i
köyhydes, lEsus cmnia nöprydes?

»?. lEsuxen nimeen päiwän päätän,
menen lepämin; lEsuxen Nlmeen ilollh

jätän Tain wiheiläisen elämän. Minua tuG
wahwist Jumala, Cosc cowin pauhg cuolemap

,8. Mfuxen nimeen ylös nousen Käyn
MRran Duomionz lEsuxen nimeen tuieF

toiseen Eloon, jonz lEsus ansain N
lEsuxen nimeen taiwaisen Kspn

ilsll ihanaisehen.


