
Kslme unfta> kaunista, Hengellistä

W trt ta.
Joudu w lEsn tulemas,.

,'loka on tehty sumiis ia orwöin humus.

Ah! HERm hera wiel kerran, ja miimss apu
tuo, jot' wihamies ei suo, Äh! rienä, Luojs aika
ininull ftt sinua kiiten tygös lisän;
Koff riemulla tääld kuljen, ,Oilo!l uhnui suljen>
Klml' ääni köphä, joka ei ole lhytz.l, joudu jo
sulemas, jo olen kuolemas, kuin' la 'tyy parkuu^
ei auta karku: waan mai man sa-.gar, joka on

Wköm tungee taäl, ja waiwau panee
pääl, minun kuin olen waiwas, mutt Isä ori
Taiwaas, jok' auta wiei, nin' kuin on surun
tiellehän liewittamyö.> kuin olem työs: minun
pääni päästä tussisi, waiwoist säästä/ rauka jä
lumisateest, eik' huoli kastestz nyt huudat? wiel
«tt'täyly nieli Orwoin ah! orjutta, jota moni
hotjutta, svy on minull > ett sanon suli, sydäti-
dän pistää neiltall; mimm kuin ?len keulall, )ö
ineri jakosti lauhaa auta Isä minua/

Kost' huudan sinua.
Toinen.

lEsu sielun tawara, Aino tc.
W« k. Vle sielu iloinen :c.

Kolmas»
lEsureN Nlnii kallis, pyhäj ic.

lEsuxen Nimest ju hywistä Töistä.
W. k. Ack! Sielll anna wttlil SiLßran :t»

Ptandätpt Muona !?6i»





Pxi silrullineu Weisu.
jo lEfu wlemas, Korwas kans

U olkon kuulemas, Nyt murhtlliftm su»
mua, Ia orwo lastzn humua.

2. Orwoin jylinä äänetöm, loill tila om»
hl Mnichjn, lutk' wihatai» ja sorcaild, Pol,
fetaan Miiös pois portahjld.

Z. Haluisest kuiteng halawat,' Isäin tvgö
jäll palawat, Apua Häncld' anomaan, Kiito,
M Luojall sanemaan.

4 Wcntzit mnöstin Orwoin or.
juna mcllejans, Eltel ol' apu angare.ll,
man suuril! Bang.niill.

5. Npt wiettäwät aikaa ahdast tääll. Mup
h«n ja surun laron pääll, Wt owbi vojcs kaa-
tunut. Isä ja Äiti hchd' maatunut.

6. Nykoisen ajftn wmkius, Ia elon tämän
haikius, Murhe syoämmen siirtäpi, Joit it-
kull äändä pintäpl.

7. Ei Äiti tasa äändele, Ehk'surun sydänd
wääildsle, Waan kvynclli wuodalla alanS
Jolla sitt painapi palaus.

8- Siis Isää kiiW Wtlläns, Turwatoin
mahta mieleNäns Ett zuailman tustist pääft
täpi, ja ilon hcwell säästupi

9, Harwoin Orwoi kyll totellan, Waan
ieipä heNdck oletan, Sitt jääwät parwin len,
delen, Joit' wihamies ain äändele.

ia. Ehto



,G. Ehto wilMossa ennätti/ Orwoit kuin
lnuntt lwlisiltä, Majoisthe heitä karkolta,lq
Mlleill perään tarkoitta.

,i. NllN kaikkt kauwas kaatumat, Mrill
znailman maatuwäl. He toinen loisisi eriwät,
Aott' M,C kui-eng vcriwät.
'l2. Rlkkat ratk' wielä p»»ywät Wääryde?
säns, ja ky ywät: Jos orwoil! olis kalua,
Ett heill siihen on halua.

13. Ibme se ombi Man suur, Ett Lesti
raukka jyWn juur, Turwattomqxi Turulle,
Zotk' asuen anda surulle.

14 Harmat on
jott'heit takawat, Mutt parta-weitzell wii»
lewät, Rauhaa za eikiut piiUwät.

1;. Iliull alatin hnttäwät, Lestet, joll kqft
wons oeittäwäi; Niin kyynelet muota poffill,
Jolll täytiäwät kuin kossill.

16. Haick Orwot omat surun söäll, Tustaq
ja ickun allon pM, Täs ahtas murhu: la»xosa, pahas MHrosa,

17. Äh! berä HENr' awur miel Niille
kuin owat Orwoin tiell; Niin Lestet Sjnua
kllttäwät JM, ja liitläwät.

,8, Ylhäinen Ylk.i ihainen, Mä Lesti!! «ol'
wihainen, Koff apuu anomat huutain. Istui-sq pääll ehkä luutain.

19. Duomari totinen on taiwas, Joka kaik«
ki auta nfliwas, Tunnusta toden tulltsans
Eik' oikeut kiellä kuclejans.

2y. EH' «inen smuld nappamat, Mumin
ja Lapses 'tappamat, Kultengin Slelu jää
rauhan, Koffas ml«t tuonen kauhan.

21. Npt



21. Myt Auring pil-! e! pimitit, Wnan ma,
ja el o> llimnet; Mutt olni oxall
Ia kcffel! rnmall tiehuwall.

22. 'lttewst kaikki mielckäns, Ia kiittä.
wät ILsus kiel«l!äns . S« sydänd sisäld hor,
jui!a, Ett karsti täyty orjntta

23. Uult wiritä veisaan Orwpn msel, Joi,
dsn wihamies on säch; Hum-in yli pänvä
ja yöt, Ett mailmas on pal rn työt.

24. Kiitosi sanon sinull Isä, Armos pisar
minull lisä, Pojall ja PyhG HenZM Mös,
lu;n meitä auta tpös.

25. Amen! Aut lElu minua Ett
sin Sinua, Sut rismul! periiz Tawaras Tai?
pan Salis/ juuz! gwaras.

Toinzn
sitlun tawara, Aino ttyn aw<r<?

- Hän mull kqlttl kaikls on, Lohdutus
loppumatoin?

2' Jos muilmaa rakastan, Ia ftn tawargt
halun, kqllin W<rens kans, Tydpuä
parhai!i omins»

3. Iys mug wizkas wihamies, Munoo
wojmall joka ties; Ilsus auta tuM/Spn„
nm kuolloi! kuktstm.

4. Jos. kjpu ja sairaus Sa.mutais mun
taa joffus; lEsus paras Läkär qin, Terwexmun jäl! tehdä woj.

5. los köyhus ia puuttumus, Kohtais mvöst
onn ttoinus ; ICsus wrM laznaa kaikk, M«an juoman rumast ratk.

6. Jos mä maan kulk«ut«n Joudun< Taik?
mmihun



Muuhun murhchtn; ICfus murhees muistane
Slipnns alla suolanne

? Jos pilkkaa ja häpiää, Täydyis niellä
kiptä, IFsus kärsimään auta Rlsti, ja
mond ' kowutta,
8 Msi, Sokeri. Hunaja, Suloinen maun

anda, Naan mun rakas lEsIWN Ma?iamh'
on naulinnen.

9. Siis H! Msu Gulhmsn, Sua ain
halaa sydämen' Sinä lEsu, olet mu2 Sis?
lun halu kielell suull.

iv. lEsus ilo kcrwisan, ICsus kaunis sil»
Man, lEsu maku NMän, lEsus kukku kä?
Pesen,

il. lEsus rmran, jgomam, I3.ms Kii»
ws'MMui! lEsus kallein osani, lEsus sy?
dölnzsäni.

12. Nyt O! lEsuMlpjas,Suo sun ristis
fa Haawas, Pm:as? kowa kuoltMKs Lewcl
Mlii, ja taiwfihas.

Kolmas.
Nimi kallis/ pyhä, Mun aimT kUpen, kallion, M.m ilon, woiman^iowH hywä, Mun tawaran ka!om<Z'

toin. Sm lautta synin, kuoleman Mä wot.
ta n, ja myös sata nan.

2. lEsuren Nimeen johdatettu Mä olm
joukkoon uffowaln: lEsuxen nimeen puhdistet?
W, Ma wioist ftichtin kauhian: Sun Izsupyhään Nnnchss Mä olen ruunns jäs«ms.

Z lEsuxen Nimem olen Mä !)htey«
Nn tzumalan/lEWsn Numen mun woi«

dellut^



öellut,' on Hengi pyhä korkian, ZEsuxen M.
Men w.U)wtfttt Mä ustos,toiwos p.rustet.

4 lEsuftn Nimes ön MuL rauba, Kans
lohdutus ja lepo suur, Joe s tanas ia kuolls
pauhaa, lEsus on Linr.a jur, lEsurenNiini Pelasta. Koff' kuolio kowiil ahdistaa.

5. lEWen Nimes ilo suun MM alla ri»
silu kalkn-an; lEius sataman hy«ä juuri, Koskaallot waiwuan ahtahan, Mun päälle tVwin
pal hawat, Ia sielu parkaa waiw^wat.

6. Nimen wapaudm M clen
mtt
löysin, pääsin töyhytest: lEsiMn NlMes m-ta saan, Ett omisti mua Jumalan-

7. lEsuren Nimeen Jumalala, MH oikeintaidan Palmessa, lEsurut Nimeen mailmalaPols kleldä lmdon todella, Kans lihan riiNn»naulitta, Ia walda» synnin kuoletta.
8- lEsurm Nimeen main-aimden Mähä tunnen itku sull, lEsuren Nimeen heittoaden Mmstan. walimn: Herra kum'< lEsuesnNimeen autuan, Elämän wiettä tahdon ain
9. lEsuren Nimcen lähden raukka Syndiäwastan sotimaan; Sun apus kans al' ole kau»kan, O! lEsu opet sotima» Wastan satanaa>mallma, Spndtä ja myös kuolemaa.
io. lEmxen N>mesn itz n luotan, PMLuojan Kalttlwaldla», lEsux n Nimem a-

lEsuren Nlmen lolwon sen. Ett Jumal onmull armoinen.
11. lEmren Nimen menenKirckoon, Käyn

eleen HERran Allaxm> lEsus mun opettajan



elkon, GilmaWn '.riisun, Pftlwrin; ITsilftN
Nimeen sydames Vlöunä vlös laiwastin.

12 lEftMu Nlmesn Ehwlllftl! Mä tulen
Ah! sinna minua sillä Heikel!,

Mun lunastajan wialoin, A'ut! Sinua oiknn
nanntzen,O!lEW minum fulhaisen.

tz Niineni rukomen Wnodatatt
sten Jumalan; lEsuxen Nimeen huokauxen
Eungewat läpltz' Taiwahan; lEsuM Mmzen,
toiwon s?n. Ett HERra katzo puolehen.

i4.lEsi:rin N>mzen uffoliis.stWaelda tahi
don wirasan; lEluxen Nimeen taiwaisest/
Toimitan kaM asian; lEsuren Mnmti Uffonsen Eik saan siunauxen.

l;° lEsuxen Nimeen maata
poon menon ehtclla, lEluxen Nimeen psimän
saamn kuhilla jällens aamuua/ lEsuj:en Ni>
meea nostuan Mä wirkan työt kaikt, toimit -n,

16. lEsuxen Nimeen HERraa kiilan/edestäormos aw.ran; lEsuftn minä itzen llitän/
Hän on mun paras tawaean;lEsW rikkaus

' käyhydes lElus Kunnia nöyrydes,
17, lEluxen Nuneen päiwsn räätän Maän'

prweeN menen Kpämckä; lEsurenNlmeen ilöll
jätän Tain wiheljäism elämän. Minua tue!
tvahwist Jumala, Koff kwmn pauha kuolemcu

18 lEmren Nimeen ylösno:sen käyn eIM
HERran Duomion; lEsuxen Nimeen tuleN

ionseen Eloon, long lE'us ansain on;-
lEsuren Nimeen Taiwafen Käptt

1101 l ihanaiseeni
LOPPU.


