
Volme uutta, caunista, HengMU

M lNltt,
Ensimmäinen..

Joudu jo lEsu tulemas, !c.
loca on tehty mnhen smuus ja orwoin humus.

W. c. watitta mahta ihminen ic.
Ah! HENra hera wiel kerran, ja minull apu
luo, wihamies ei suo, ah! riennä Luoj', aica mi«
m,l> »,o, si!t sinua fiM, itzen tygös lijt.nl: Cosc' rie<
mu!!., taäll» culjen, ja iloll uhrini suljen, Cuul «lM
köi!h<l, joca ei ole löyhä. Joudu jo tulemas, jo olen

cuitig täyty paatti, "ri uma carcuj waail
tUMman sanaar, joca ott angar, tygöm tunge tääl!', ja
waiwan pane paall', minun cuin olen waiwas; mutt'
Isa on Taiwas, joc' autta cui» on surun
tiell', l)<w licwitta myös, cuin olem työs; minun

- ia litMj'
satcst, cik huoji castcst: nyt huudan ett tssyty
»iell, Orwoin ah! orjutta, jM moni horjntta, sy on
mmullstztt sanon sull, sydändau pW neulall) minun

cuin oIM keulall, jo meri pauha, ja cdffi lauha, au«
v ia Isa minua! Cosc' huudan Sinua.

Toinen.
lEsus sielun tawara/ Aino )c.

W> l. Ole sielun iloinen ic.
tolmas.

lEsuxen Nimi callis, pyhä, :c.
lEsuren Nimesi ja hymistä Töistä.

O. c. Ah! Sielun anna wallit HVRran:c.

WastaMUMänd^tly.



Vxi surullinen Weisu.
Z3Uoudu jo lEsu! tulemas, Corwas cans

ol on cuulemas, Nyt muryellisten su»
mua Ia Orwo lasten humua.

2. Orwoin jylinä äänetöin, 1011 l tila ombi
jiänitöin, lotc wihatan ja sormlld Poljetaan
myös pois portaild.

3. Haluisest cuiteng halawat, Isän tygö
jäll palamat Apua Häneld anomaan, Kijtoxen
Luojall sanomaan.

4- Astaitzit myöffin mlelesans, Orwoin or»
jutta niellesäns. Ettei ol' apu <,ng«v«iN Mail-
w«n suurin «Vangareill.

5. Nyt wiettäwat alcaa ahdast tääll, Mur-
hm ja surun lav.on pääll', Et ombi psjes caa-
«unut, Isä ja Äiti heildä maatunut.

6. Nykyisen ajan waikius, Ia elon tämän
haikius, Murhe sydämmen sijrtäpi, lotc il-
cull äändä pijrtäpj.

7. Ei Äiti täsH äändele, Ehe suru sydänd
wäändele; Waan kynelit wuodattaa alans,
Jolla sit painapi palans.

8. Sijs IsHH kiitlä kielelläns, Turwatoin
mahm mielelläns, En mailman tussisi päästä*
pi, Ia ilon hänell säästäpi,



3- Harmoin Ormol kyll totellan;' Wanl,
leipä heildä otellan, Sitt jäämät parwin len»
delen, Joit wihamies ain endele.

ic>. Ehto wiel cofca ennättä, Orwoit cuin
linnut lennältä, Majoist he lZlitä carcotta, Iapijleill perään tarroitta.

n. Nijn caicki cauwas caammat, Aärill
mailman maatumat, He toinen toisist eriwät,Jotc Ylhäll cuiteng perimät.

12. Rickat ratk wielä pysywät Wääryde,sans, ja kysymät: Jos orwoill olis calua,
Ett heili sijhen on halua.

iz. Ihme se ombi aiwan suur, Ett Lestiraucka syöstän juur, Turwanomaxi Turulle,
Jotc äänen anda surulle.

14. Cusa sitt curiat macawat, Harmat on
jotc heit tacawat; Muu parta < weitzell wijle»
wät, Rauha ja oikiut pijlewat.
"

'5. Itcun alatin yelnawal, Lest«t, joll cas<
wons pejttäwät; Nijn kyynelet wuota postill',
loill merta täyttämät cuin costill'.

16. Caick Orwot owat surun sääll, Tuscan
ja itcun aaldoin pääll, TäS ahtas murhen la»
?osa/ Mailman pahas maaosa.

I?. Ah! herä HERra auwux wiel Nijlle
cuiu owat Orwoin tiell; Nijn Leffet Slnua
kijttäwät 11011, ja tygos lijttHwät.

18. Ylhäinen Ylkä ihainen! Lefflll ol
wihainen, Cosc apu anomat huutain, IstuisapHqll ehkH luutain.

»9. Duomar totinen on taiwas, loea caic-
)( 2 ki



ki Klmaa waiwas/ Tunnusta toden tulWns
Lik oikslit kiellä cuollefans
"

22, Ehk einen finuld nappawat, Ruumin
ja Lapses tappamat, Euitengin Sielu jää
rauhan, Coscas mlet monen cauhan.

2,. Nyt Auring pilwell' pimuet;
jg ei ol nimim; Mutt olen orall liehuwall,
Ia cvffen reunali kiehuwall.
" 22/Itkewät kaicki mielelläns, Ia kijttäwäl
ZEW kiilellans, Se sydänd sisäld horjutta,
Ett karsi täytn orjutta.

2Z, Ilutt wtrtta weifacm Orwoin mäell', lo>'<
den »vihamies M säell; Huutain yli päiwä
ja yöt. Ett mailnM on pallon työt

24. Kiitos sanon sinull Isä Armos pisay
minull ljsa, Pojall ja Pyhall Hengell
Cuin meitä amta oikias työs.

2;. Amen.' Am lEsu minua! Ett racastchsm Siima, Sitt riemull perin Tqwaras Tai«
!Mj Saljs, juur awaras

Moinen,

sielun tawara, Mo ilon awara,
MA Hän mull' caicki caikis on, Lohdutusloppumatoin.

2. Jos mailma rqcastan, Ia sen tawarathajan. lEsus callin Werens cans Tydyttä
parhain omans.

3- Jos mua wiecas wihamies, Waino
Mimall joca ties; lEsus autta tussistaGynnin cuollyn cuM

4- Iys



4. Jos kipu ia sairaus Saawuttais mun
taas joscus; lEsus paras Läkär ain, Ter»
wer mun jäll tehdä woi.

5. Jos könhys ja punctumus, Cohtais myös
pnnmomus; lEsus tarpeet laina caick, Ruan,
juoman runsast ratk.

6. Jos mä maan culkeuteen Joudun,
taick muuhun murhesen; lEsus murhes muis<
tane, Sijpeis Ml^ftlojanne,

7. Jos pilcka ja häpiä, Taydojs niellä ki<
Pia, lEsus kärsimään auttq Risti, ja mond
fowutta.

8. Mesi, Soker, Hunaja, Suloisen ma»
M anda; Waan mun racas lEsuxen Ma-

ffjanch on nautitaxen.
9. Sijs o lEsu Sulhaiseu! Sua ain ha-

la sydämen, Sinä lEsu! olet mull Sielun
halu, kielell, suull,

io, Msus ilo corwisan, lEsus caunis sil»
Män, lEsus ~,«<« liekstn, lEsus cucka
kädesan.

11. lEsus ruoean, juomani, lEsus Kii-
tos-wirteni, lEsus rallein osani, lEsus sy»
dämesäni.

12. Nyt o lEfu laupias! Suo sun ristis
ja Haawas, Pijnas, cowa cuolemas Lewox
mull, ja taiwalM

Colmas,

Nimi callls, pyhä, Mun aino
kilpen, fallion, Mun ilon, zvoiman,
tpiM chywch Mun tmarqn catoma.



toin. Sen cautta synnin, cuoleman Mä woi»
tan, ja mnös sacanm.

2. lEsuren Nimeen johdatettu Mä olen
jouckoon uscowain: lEsuren nimeen puhdisiec-
tu, Mä wioist syndem cauhiain: Sun lEsu
pyhään Nimihes Mä olen ruumis lästnes.

3. lEstrxen Nimeen olen tullut, Mä yhtey-
teen Jumalan, lEsuren Nimeen mun woi»
dellut On Hengi Pyhä corkian, lEsuren Ni»
meen wahwistcti' Mä uscos, toiwos perustett'.

4. lEsuren Nimes on mull rauha, Cans
lohdutus ja suur, Jos satanas ja cuollo
pauha, lEsus on Linna luja juur, lEsuren
Nuui pelasta, Cosc' cuollo cowin ahdista. '

5. lEsuren ilo simrl Mull alla ris»
tm calkeran; IE us satama hywä juuri, Cosc
aallot waiwan ahwhan, Mun päälle» cowin
pauhawu, ja Silluparca waiwawat-

6. ITs:r?n Nimeen wapauden Mä olen saa«
«Ut orMst; lEsuxen Nimeen rickauden Mä
löysin, pääsin köyhydest, lEsuren Nimes tu-
ta saan, Ett omisti mua Jumalan.

7. lEsuren Nimeen Jumalala, Mä oikein
taidan palwella. lEsuxen Nimeen mailmata
Pois kieldä taidan todella, Cans lihan ristin-
naulita, Ia walda > synnin cuoletm.

8. lEfMn Nimeen waiwaisnden Mä föy>
hä tunnen itcu suull, lEmren Nimeen heick",,»
den Muistan, walitan, HERm cuul! IM.
M Nimeen auman Elämän wttttä tahdon ain.

9. lEsuxen Nimeen lähsen raucka Syndiä
«as»



wistan sotimaan; 'Sun apus mntz al ole cam
can, O! lEsu opet onman Wastan satanaa,
mailmaa, Syndiä ja myös cuolemaa.

10. lEsuxen Nimeen itzen luotan, PM
Luojan Caickiwaldicm, lEsuxen Nimeen a»
wun tuotta Se HERra cuin on Haldian;
lEsuxen Nimeen toiwon sen, Ett Jumal on
mull armoinen.

n. lEsuxen Nimeen menen Kirckoon, Myn
«teen HERran Marin, lEsus mun opettajan
olcon, Siunatcon weisiin, Psaltarin; lEsu-
xen Nimeen sydämen <Vlönnän ylös taiwaseen.
, 12. lEsuxen Nimeen EhtolliseN Ma tulen e»
päkelwowin; Ah! siuna minua M hetkell,
Mun lunastajan wjatoin! Aut! Sinua oikein
nautitzen, O lEsu minun sulhaisen!

iZ. lEsuxen Nimeen rucouxen Wuodalan
eteen Jumalan; lEsuxen Niineen hlwcauxen,
Tungewat lapitz Talwahan; lEiuxen Niineen
tviwon sen, Ett HERra catzo puolehen.

i4. lEsuxen Nimeen uscollisest Waelda tah»
don wirasan; lEsuxen Ninieen taitawaisest,
Toimitan caicki osian; lEsuxen Nimeen us-
con sen Ett' HERralt» saan siunauxen.

15. lEsuxen Nimeen maata panen Ia le«
foon menen ehtolla, lEsuxen Nimeen paiwan
saanen Catzella jällens aamulla, lEsuxen Ni-
meen nostuan Ma wircan työt caick toimitan.

'6. lEsuxen Nimeen HERra kijtan Edestäarmvns awaran; lEsuxen minä itzeen lijtän,
Hän



Hän on mun paras tawaran; lEsusrickaus
köyhydes, lEsus Cunnia nöyrydes.

17. ZEluren Nimeen päiwän päätän, Moott
powen menen lepämaän; lEsuren Nm,een 1101l
jätän Tain wiheljaiscn elämän. Mmua tue!
wahwist Jumala, Cosc cowin pauhcr cuolema<

18. lEsuxen Nimeen ylösnousen Käyn eteen
HERrcm Duomion; lEsuren Nimeen tulett

toijeen Eloon, I»ng Msus ansain on;
lEsuren Nimeen Taiwaseen Käyn

iloll ihanuisehen.


