,Folme mitta/ cannista/ HenMiM

»
'-'

Mi rt ta.
Ensimmäinen.
Joudu jo lEsu tulemas /

i< leca »n tehty murhe» sumus ja orwsill humu<^
W. c. Xv«li«a mahla ihminen
A)! HENra hcrä wiel f?n':n, ja minMapll
ei suo,-ah l riennä Luo»' a<a M»'
»,w, i°l'
>mll suo, jitl sinun liitän, itztn tngös listan; Cost'-IIH
vmilla tä,Ud culcn, ,a iloll u'Vni suljen, CulU Mni
!vc» ei ole lö^h',
io tulcmaL, j, °^«
liolcmas, ruillg t.'yty pi'.cu', ei auea sstcu: waan
«.

tun^timl/ia

«ailman saiMr, juca o» angar, trgim
»aiwon pane pnä!/, minun c:nn olen
mntt
W onTanvas, ,oc' antta wicl', niit' cu,n o»,urun
iel!', hän Ilewtttä myös, cuin elcm lyis; minun
»ääni
tufiist, watwoii saasta, rauca ja lumi,,
I»test,,eE huoli castcst ; nyt huudan wiel, ett >tstpty'
, !'cll Orwoin <-h! ornitta, jota moni hvrjutta, sy on
, »iuull, ett sanon sull, syd,i»!d.in pistZ neulsll-, minun
mu olen ttnlall, jo meri pauha. ja eossi la,ll)«,«»°
ta Ifcl minua, Cosi' huudan Sinuo.
>

Toinen.

IMs sielun tawqra/Aino Z 5
t.
W.

Hle siews» ileinm

«.

Colmas.

ICstltin Nlmi caM pyhzl/
hywW

i

ITsuren Nlmest ia
Töistä.
W. c. Ah> Sielun annss.W«;M -HlZAr^n

Pxi surullinen WeO.
OFtyOu

jo lEsu lultmas, Comas cani
cuulemas, Nyt murhellisten su,

?sM'mua Ia Orwo< lasten humua.tila
'2.

Orwoin jylinä äänetöin

loill

ombi

ja sonalld Poljetaan,

,

>

myösrtzls portaiw.
3. Haimscst cuiteng halaw A, Isän tygö'
jall pamwat 'Apua Häneld' anomaan, Kijtoxen

Luvjall

sanonlaan.

!

4. Ajtaihi! myöskin mitlesäns, Orwoin or,
Ettei ol' apu angarcill Matt,
!
man suurill SangarM.
s. Nyt wiettäwät aicaa ahdast lääN, Mul<'
hen ja smm, laicon pääll, Et ombi pojes caa-.
nmut, Isä ia Mi heilda maatunut.
l,i elon tömän
6. Nykyisen ajan
haikms,'Mnl'he sydämmen jijrtäpi, lolc' ucull
c
aandä pijyapi.
sydänd'k
?. EiMti läsä äandele, Ehk'
wäandele, Waan kyynelit wuodalta alans,
Jolla sttt patnapi palans.
s. Sijs Ma kijttä kielelläns,

suru

mahtamnelellans, tztt matlman lustist
pl, Ia wn häneli säWpi.

paaW

9.

Hl«i

fyll totellan, Waan
Si« jaawät pamin tenheilda
dcleN/ Joit wihamies ain «ndele.

Harwoin Olwoi

y.

leipä

ottllan,

Ehto wiel cofca ennältä, Ormoit cuin
Majoist he heitä carcolta, I«
leunättä,
linnut
perään
tarroilta.
pijleill
n. Niin eaicki cauwaS eaatuwat,
mailman maatuwat, He toinen toisist eriwät,
«».

cuiteng periwät.
12. Rickat ratk' wielä pysowät Waäryde,
säns, >a kusywät: Jos orwoill olis calua,

Jotc' Mäll

Ett heiU sijhen on halua.
1;.

Ihme

ombi
se juur,

aiwan

suur,

Ett Leski

Turwatt«maxi Turulle,
anda
äänen
surulle.
Jotc'
14. Cusa sitt curjat macawat, Harwat on

raucka «yöstan

jotc' heit tacawat, Mutt parm<weitzell wijleRauha ia oikim pijlowat.

wat,
is.

I:cun alatin heittämät, Leffet, ioll ca<«

wons peittawät; Niin kyynelet wuota posiill,
loill merta täyttämät cuin cosiill.
16. Caick Orwot owat surun sääli, Tuscak
ja ittun aallon pääll, Täs ahtas mmhen la-

rssa

Mailman pahas maxofa.
i?. Ab! berä HERra awux wiel Nijlle
cuin owat Orwon tiell; Niin Lestit Sinua
kijttäwat 11011, ja tygös lijttawät.
iB. Ylhäinen' Ylkä ihainen, M Lessil! ol'
wihaincn, Cosc apu anowat huutain, Isiulsa
ehkä luutain.
!?< Duomar totinen on' taiwas, Isca caic/

ki aMaa waiwas, Tunnusta toden tullesans
Ei' oipsnt kiellä cuollejans.

2a. Ehl' einen sinuld nappawat. Ruumin
t'p!'es
tappamat, Cuitengin Sielu >aa rau<
ja
han, Hoscns tulet tuonen canhan.
21 Not AurinZ pilwell pimitet, Waan ma,
l'a e« »!'nunitet; Mutt olen oxall liehuwnll,

Ia

caickl mie!elläns, Ia kijttäwät
eiclcllälls, Se syoänd sisäw horjutta,

2:.

Ctt kärsi täyty orjmta.

2).Uu:t winti wcisaan
den wil)'.Mies on saell; Huulain y!i päiwa
ja yöt, Ett mailmas on pallon työt.
24. Kiftos sanon sinull Isä, Armos pilar
winull llsä, Pojnll ,'a Pyhall Hcngcll myös,
Cuin meitä autta oikias työs.
N. Amen! Aut lEsu minua Ett racastaisin Sinua, Sitt riemull perin Tawaras TaiwM Salis, juur awmas.

Toinen.

(WlEsus sielun tawsra,
Hän

2.

pachain

awara,
Lohdutus

Aino ilon

mull calcki caikls on.
loppumatoin.
Jos mailma racastan, Ia

scn tawarat

.lCsus callin Werens cans Tydutts

omans.

3<H-)s mua wiecas wihamies,
wotmau joea ties; lEsus autta tussista / Spn-

«m

culW.

I^

4.

Jos

?ipu

fa sairaus Saawuttais mun

taas joscus; HEsus paras Läkär ain, Terwe-x
nwn säll tehdä woi.
s. Jos köyhyö j: puuttumus, Codtais myös
onnettomus; lEsus tarpeet laina caick, Ruan,
juoman runsast ralk'.

Jos ma maan culkönteen.loudun, taicl)
muuhun murhestn; lEsus murhcs muisi.Me,
6.

Siipcis alla

suo>aunc.

Taydyis niellä kl7. Jos pilcka
piä, lEsus kärsimään autta Risti, ja mond'
cowutta.

8. Mel,, Soker, Hunaja, Suloisen maun
mun racas lEsuren Makiamb'
anda

n nautitaxen.
O! ICfu Sulhaisen, Sna ain
»a sydämen, Sinä lEsu, olet nmll Slci,
halu, kielell, suu3.
10. lEsus ilo corwisan, lEsus caunis
misän,lEsu macu, klelesan, lEsus cucka ka»
'

'

su»

desän.

lEsus ruocan, juomani, lEsus Ki>sylEsu.s
bamesäni.
12. Nyt O!lEsu laupias. Suo sun risti
?'.

tos,wlrtcni, lEsus callein osani,

ja Haawas, Pijnas, cowa (uolemas Lewox
mull, ja taiwahas.

Cslmas.
Nimi callis, pyhä, Mun aino
kilpen>
ca!!ion, Mun ilon, woimaw,
LH»,
hywä,
toiwo
Mun tawaran Mos,atoin

<«in. S<n eautta synnin, cuoleman Ma wot.
ta»/ ja myös satana».
2. lEsuxen Nimen johdabettu Mä olen
jouckoon uscowain: lEjuren nimeen puhdistettu, Ma wioist syndein cauhioln: S»n lEsu
pyhään Nimthes Mä olen ruumis jasenes.
z.lEsuren Nimeen olen tullut, Mä My,
lcen Jumitan, lEsuren Nimeen mu, woihellut On Hengi Pyhä esrkian, lEluren Nimeen wahwlstet Mä uscos, toiwos p.rus-et.
4. lEwren Nimes on mull rauha, Cans
ohdutus ia lepo simr, Jos satanas ia cuollo
>alihaa, lEjus on Linna luja juur,lEsliren
)?!mi pelastaa, C>.sc euollo cowin ahdistaa..
s>. lEsnxen Nimcs ilo suuri Mull alla n,
"6n ealkeran;lEsus satama hywa juuri, Cosc
«sllot waiwan ajahan Mun paalien cowin
lcz sielu parca waiwawat.
6. lEsuxen NimceN mapauden Ma olen faaMt orjudest; lEsuxen Nimeen rickauden Ma
tößn, pääsin.loyhydest; IGuxen Nimes tu'

saan, sn omisti mua Jumalan.
lEsuren Kilneen Jumalala/ Mä oikein
aidan palwello, lEwrM Nimeen mmlmam
pois k«eldä taidan todella,Cans lihan ristinnaulita, Ia walda-synnin cuoletta.
<a

?.

8.

Mureu Nimeen ivsiwaisuden

Ma köy-

N tMnen itcu suull, lEsureu N>meen h«'ckoudw Muistan, walitan: HErra c.uul! lEsuxen
Mmech auman, Elämän wiettä. tahdon ain.
Nimeen lähden rauckaSpndiä

"»a-

