
Kolme uutta/ caumsia/ VengelW

MMtä.
Joudu jo lEsu tulemas/ te.

loca vn tehty murhen sumus ja örwoin humuf.26. c. W«litta mahta ihminen lc.

Ah! HERra hera wiel kerranpa minull aputue,
»o:' wlhamics ei suo, ah! riennä tuoj', sica minull
,uo, sitt sinua tijtan,-itzen tygös lijtän; Cosc rie,
mnlla ja iloll mini suljen / Cuul ääni
löyhä, joca ei ole löyhä, joudu jo tulemas, jo olelt
luolemas, cuing täyty parcui, ei auta ca«u: waa»
mailman sangar, ioca on angar, tyuöm tunge tääl, j«
waiwan pane pM', minun euin olen waiwas, mutt'
Isä en Taiwas, joe' autta wiel', nijt' cuin o» suruntiell', hän liewittä myös, cuin olem tpis; minun pää»
ni päästä tustift, walwoist jäästä,rauta ja lumilsatest,
eit huoli castest; nyt huudan wiel, ett täyty nlell>
Orwoin ah! orjutta, jota moni horjutta, sy on mi»
null, ett sanon suli, sydänvHn pistä neulall: minun cuill

olen teulall, jo meri pauha,ia costi lauha, auta
Isä minua, Cosc huudan Sinua.

Toinen.

lEsus fielun tawara / Aino «.
W. e. Gle sielun iloinen lc.

Colmas.
lEsuxen Nimi callis/ pyhä/ te.

lEsuren Nimesi ja hywistä Töistä.W. e» Ah! Sieln» anna wallit HiLßran,c.'

Wastaudesta Pmndattp.



3xi surullinen Veisu.
Hioudu jo lEu tukmas, Corwas cans

vlcon cuulomas, Nyt murhellisten su-
>2i3' mua Ia Orn?o lasten humua.

2. Orwoin jylinä aanetöin loill tila ombi
jäanitöin, lotc wihatan ja sortaild Polje-
taan myös pois portaild.

3. Haluisest cuiteng halawat, Isan tygö
M palawat Apua Haneld anomaan, Kijto-
xen Luojall sanomaan.

4. Astaihit myösiin mielesans, Orwoin or-
zutta niellesäns, Ettei ol apu angareill Mail-
man suurill Sangareill.

s. Nyt wiettäwät täall, Mur-
he» ja surun laxon pääll, Et ombi pojes
caatunut, Isä ja Äiti heildä maatunut.

6. Nykyism ajan waikius, Ia elon ta-
li im HMus, Murhe sydämmen syrtapi, lotc
itcull äanda piirtapi.

7. Ei A>ti täsa äandele, Ehk suru sydand
lväändele, Maan kynelit wuodättaa alans,
Jolla sitt painapi palans.

8. S'js Isaa kijttä kielellans, Turwatoin
mahta mielelläns, Ett mailman tustijt pää-
stäpi,lailonhanellsäastäpi. 9»



y. HarwoinOrwoi köll tolellan, Wa«n lei-
pä heilda otellan, Sitt iaäwat parwin len-
delen. Joit wihamies ain endele.

IQ> Ehto wiel cosca ennattä, Orwoit enin
linnut lennattä, Majoist he heitä carcotta.
Ia pijleill perään tauotta.

n. Nijn caicki cauwas caatuwat, Aa ill
mailman maatumat. He toinen toisist eriwat.

». P^l-IIVIN.

l2. Rickat ratk wielä vosywcit Wämvde-scms, ia kysywät: Jos Orwoiu
Ett Ml sijhen on halua.

i;. Ihme se ombi aiwan suur, Ett kesti
raukat syöstan iuur, Turwattomaxi
lotc äänen anda surulle. '

lq.. Cusa sltt curjat macawat, Hauvat
on jotc heit tacawat; Mutt parta-weitzell
wijkewät, Rauha ja oikeute piilomat.

is. Itcun alatin heittämät, keffet, follcaswons peittämät; Nijn kyynelet wuota po-
stit, loill merta täyttyivät cuin coffill.

16. Caick Orwoc omat sunin sääll, Tus«
can ja itcun alloin pääll> Täs ahtas mur-
hen, larofa, Mailman pahas maxosa.

17. Ah! hera HERra amux-wjel. NiUe
euin owat Orwoin tteU; NijnLeOt'Sinua
Njttäwät 11011, ''a lijttwätc

iB. Ylhäinen Ylkä ihainen,. M Leffill ol
wihainM, Mc apu anoivat huutain, Istui-'sn päP eM luutain.

19. Duomar totiyen on taiwas,. loca



eaicki auttaa waiwas, Tunnusta toden tulle,
Ams, Eik oikeut kiellä cuollesans.

2c». Ehk einen sinuld nappawat. Ruumin
ja Lapses tappamat, Cuitengin Sielu jää
rauhan, Colcas tulet tuonen cauhan.

21. Nyt Auring pilwell pimitett, Maan
maja ei ol nimitett; Mutt olen oxall liehu-
ivat!. Ia cosken reunall kiehuwall.

22. Itkewat caicki mielellans, Ia kifttä-
wät lE,ust kielellans. Se sydän sisald hor-
jutta, Ett karsi täyty orjutta.

23. Uutt wirtta weisaan Orwoin maell,
Joiden wihamies on säell; Huutain yli päi-

- wä ja »öt. Ett mailmas on paljon tuot.
24. Kijtos ftnon Sinull Isä, Armos pi-

lisä, Jojall ja Pyhäll Hengell
Cuin meitä auta bikias työs.

2s.Amen! Aut lEsu minua-Ett racastai-
sin Smua, Sitt'riemull perin Tawaras Tai,
wan Salis, juur awaras.

Toinen.
CKEsus slelun tawara, Aino ilon awara,

Hän mull caicki caikis on. Lohdutus.loppumatoin.
2. Jos mailma racastan. Ia sen tawarat»

halan, lEsus callin Werens cans Tydyttä
parhain omans.

z. Jos mua wiecas wihamies Wamo
woimall joca ties; lEsus autta
Synnin, cuvllon cukista.

4. Jos



4. Jos kipu ja sairaus Saawuttais mun
taas joscus; lEsus paras Lakär am, Ter-wex mun jäll tehdä woi.

5. Jos köyhys ja puuttumus, Cohtais.myös onnettomus; lEsus tarpeet lainaa caick
Nuan, juoman runsast ratk.

6.10s mä maan culkeutehcn loudun/taick
muuhun murhesen; lEsus murhes muistane,
Sijpeins alla suojanne.

7. Jos pilcka ja häpiä, Taydyis niellä
kipiä, lEsus karsimaan autta Nistij, ja

cowutta.
B.Mesi,Soker, Hunaja, Suloisen ma-

un anda, Maan mun racas lEsuxen Ma-
kiamdon nautitaxen.

9. Sijs o l lEsu Sulhaisen, Sua ain
hala schamen, Sinä lEsu, olet mull Sie-
lun hala, selell, suull.

10.lEsus ilo corwisan, lEsus caunis sil-misän, lEsu macu kielesän, lEsus cucka
tadesän.

n. lEsus ruocan, juomani, lEsus Kijtos-
wirteni, lEsus callein osani, lEsus sydame-
sani.

12. N»t o.' lEsu laupias, Suo sun ri-
stis ja Haawas,, Pijnas, cowa cuulemas
Lewox mull, ja laiwahas.

Colmas.
Nimi callis, pyhä, Munain»/»U kilpen, callion, Mun ilon, woiman,

toiwo hywä, Mun tawaran catoma-
toin.



toin. Sen Mtta synnin, cuolemän MäZwoi,
tan, ja myös sannan.

2. lEsuxen Nimem johdatettu Mä olen
joukon uscowain: lEsuxen nimeen puhdista,
tu, Mä wioist
Pyhään Nimelies Mä olen ruumiis iäsenes.

3. lEsuxen Nimeen olen tullut, Mä ohtey<
leeN'lum><län, lEsuxen Nimeen mun voidel-
lut On H,'n,ai Pyhä cockian/lEsnxcn Nimeen
wahwisteltMä uscos, toiwos perustctt.

4. lEsuxen Nimes on mu!i ralchn, Canss
lohdutus (a lepo suur, Jos satanas ja euollo
pauha, lEsus on Linna luja'suur, lEsuxen
Nimi pelasta, Cosc cuollo cowin ahdista-

5. lEsuxen Nimes jlo suuri Wull glla ristin
catkeran; lEsus satama howä juuri Cosc aal-
lotwaiwan ahtahaan,Mun paalien cowin pau-
hawat, ja Sielu parca waiwäwat.

6. lEsuren Nimeen wapauden Ma olensäa-
nut orjudest; lEluxen nckauden Mä
löysin: pääsin köyh»dest;,lEsujcn Nimes tutasaan, Ett omisti mua Jumalan.

7. lEsuxen NimeeN lumalata, Mä oikein
taidan Palmella, lEsuxen Mmeen mailmata
pois kieldä taidan todella, Cansi lihan ristijn
naulita, Ia walda-synnin cuoletta. '

8-lEsuxen Nimcw waiwaisi.iden Mä köy»
hä tunnen itcu siill, lEsuxen Nimeen heikon,
den Muistan, wal,tan:HEßra cuul? lUu>xen Nimeen autuam Eläniän wietta tahdon äin.

9. lEsuxen Nimeen lahden raucka Spndiä
wa>



aasian sohimaan; Sun apus cänsi ala nl cau<
an O! lEsu oyet otiman.Mastau satanaa,
Milmaa, SiMdiä iy»myös molema.

10. lEsu«n Nimeen itzen luotan, PM
Wjan CaiGwawian, lEsuxen Nimeen a-
«m tuotta Se HENra cuin on HaWian;
lEsuxen Nimeen toiwon sen, Ett Jumal o»

lMll armoi >en.
u. lEsuxen Nimeen menen kirckon, Käyn e-

teen HENran Marin, lEftis mun opettajan
olcon, Siunatcon weisun, Pftl'arin; lEsuxen
Nimeen sydämen Vlönnän ylös taiwasen.

12. lEsuxen Nimeen Etztollisell Mä tulen e-
päkebvotoin; 3lh! suma, minua sillä,hetkell,
Mun l!!nasta!anwiatuin,Aut: Sinua oikein
nautitzm, O! lEluNinun sulhaisen.

13° lEluxen Nimeen xucouxen Wuodatan
eteen (,'umalan; lEsuxen huomuxen,
Tungcwnt l 'vitz Taiwahan; lEsuxen Nimyen
toiwon sen, Ett HERra catzo pllrlehen.

i4.lE?uxen Nimeen uscolliscst Waeldataho
don wixaan; lEsuxen Nimeen taitawaisest,
Toimitan eaicki asiana lEs.ixen Nimeen us-
con sen Ett' HERrald saan sumauxen.

is.lEsuxen Nimeen maata panen Ia lepoon
menen ehwlla, lEuxen Njmeen.paiwan saa-
nen Catzella jallens aamulla, lEsuxen Nimeen
nostuan Ma wircan työt caick toimitan.

16. lEsuxen Nimeen HENra kiitän Edestä
armons awaran; lEsuxeen minä itzeen lijtan.

Hän



'chän vn mun paras talparan; lEsus rickauOkvyhydes,. lEsus'.Cunnia nöyrydes.
'?. lEjuxcNNimeenAiwänpäätän, Maail

powen menen-lepamään; lEsuxen Nimeen iIM
jätän, Tain wiheliäisen elämän. Wnua
wahmst Jumala, Cosc cowin pauhaa-cuolemc,.
i 8 lEsuxen Niineen ylösnousen Käyn eteen

HErranDuomion; lEsuxen Nimeen tulentou
-stenEloon, ansain «m; lEsuxenNi-mienTaiwaseen Käyn ilollHanckschen.


