
!olme untta/ kaunista/ Hengellistä

VirtN,
Ensimmäinen.

Joudu jo lEsu tulemas/zc.
Joka on tehty murhen suwus ja orwoin humus,

N. c. Walitta mahta ihminen:c.
Ah! HERrä heta wiel kerranpa mmull apu
luodot' »vihamies ei suo. Ah! riennä Luoja, aita Mli
nult suo>sut sinua kijtän,itM ty.qös litäu; Kosk' rie-
mulla tääld culjrn, ja iloll uhrini suljen > Kuul', ääni
kyöhä, joka ej ole löyhä, joudu jo tntemas, jo olen
kuolemas, kuing' tayTyy parcuu, ej auta karku: maan
mailman ftngar, joka on angar, tyköm NMgee tääl> ja
waiwan panee pääll, minun kuin olen waiwas, Mutt
Isa on Taiwaas, jok' autta wiel» nijt' kuin on surun
tiell', hän lieroitta myös, kuin oleM työsi minun
pääni päästä tustist, waiwoist säästä, wuca ja luMi-
sateest, eik' huoli kasteesi; nyt huudan wiel, ett'täyty
niell Orwoin ah! orjutta,jota Moni horjuttä> <yy on
winull> ett sanon sull, sydandän pistää neulalt; minuH
tuin olen keulall? jo treri pauhaa> ja tosti lauhaa, <,u«

ta Isa Minua, Kosc' huudan Sinua.
Toinw.

lEsu fielun tawara/Atndit.
N» c. Die sielua ili»,nen lc.

Kolmas.
IssnM Nimi kallis/pM/3c°

lEsurett Nimesi ja hymistä Töistä
N. c. Ah! GieluN anna wv.Uit HMranlc.

Prändatty t7?6.





M surullinen Iyeifu.
>o ?Esu tulemas, Korwas kans

olkon kuulemas, Nyt mulyclilsten su-
MM, la-Orwo°lastm humua.

2. Onvo n jylinä aanetöm. 10.1l l'. a ombi
jäänitöin, Zotk' wihatan ja Poikiaanmyös puis pormhild.

z.Haluisest kuiteng' holawat, Isan tygö
jali palawat, Apua Häueli)' alio.naan,Ktjtl)xe»

Luoiall ftnomaan.
Aftaitzit myöskin mielesims, Orwuin or<

jmca niÄcsäns, Ettei ol' apu angarelll, Mag-
man suurill Sangareiss.

5. Nvt wiettaw-e aikaa, ahdast täall/ Mur«
hen »a surun !awn pääll, Ec ombi pozes
niriut, Isä ja Oti heild' maatunut.

, 6. Nokyisen ajan waikius. Ia elon tgmän
si)dämmen silrtäpi, lock' itkuG

ssändä pijrtäpi,
7. Ei Uit- aandele, Ehk' suru sydaild/

Wcmn kyynelit wuodatta ala»s>
Jolla sittpamapi pqians.

8. Sizs Isää kijttä kielMns, Turwatoin
mahta mielßans, Ett mailman tuffist paasto
pi. Ia ilon hänell stastäpi.

9. Harmoin Orwoi kB toteilan, Waan
leipä hsilda otcllan/ Sitt jacwät parwin len-
iheleen, VoU'wihaW?s ainMdele»



HY. Ehto wiet koffa ennättä, Orwoit Alin
lennättä, Majoist he heitä karkotta, Ia
peruun tarkoitta.

n. Nijn kaikki kauwas kaatumat, ZMA
mailman maatumat. He toinen toiz.st eriwät,
Joit' Ilhnll kuiteng perimät.

,s- Nickat ratk' wielä vysywot, Waaryde«
sans,ja kysymät: Jos ormoill M kalua,
Ett heill siihen on halua.

13 Ihme se omhi aiwan suur, Ett tzesti
raucka sytzstan iuur, Turwattomari Turulle,
lotk' äänen anoa surulle.

,4Kusa sitt kurjat matamat/ Harmat on
jotk' heit takawat, Mutt parta,meitzell mijle/»
wät, Rauhaa ja oikiut pijlowat,

if. Itkun alatin heittämät, Lestet, 10U kass
wons pemäwat; Nijn! kyynelet >wuota poffill.
Joi!! merta täyttämät I kuin rMll,

16. Kaick Orwot omat surun saali, Tuffan
ja itkun allon, lpäällj, ahtas murhen la«
zosa< Mailman vahas marosa.

i?. M? herä HENra a'rux miel Niille
kuin omat Orwoin tiell; Nijn Lestet Sinua,
kijttäwät 11011, ja tvgtzs lijttaw..t,

,8, Ylhäinen MH ihainen, Alä Leffill ol'
Mihailien,. Koff apuu anomat lstuisa
Mll ehkä, luudin,

,9, Duomar totinen yn taiwas, Joka
ti witta waiwcls, Tunnustaa toden tullesans
Eik' oikeut kiellä kuolefans.

EH' einen sinuld nappawat, Ruumin
ja tappamat, Kutengin Sielu j.iä,r<M
Wn, Kostas tulet tuonen kauhan.



Vl. Nm Aurmgpilwelpimitet, Waan ma-
ja ei o!' mmitet' Mlllc oien orall lieyuwall,
Ia kosien reuna!! kjchuwall.

22. Ilkcwac f..M nnelellans. Ia kijttäwät
lEsust ileleliäns, Se sydand stsäld horjutta.
Ett karsii täyly orjutta.

23, Uutt wirttä weisaan Orwon' Joi-
den roihamies on säell; HuuiM
ja pöc, Elt tnailmas W palwn fyöt.

24, Kljtost sanon sinull Isa, Armos pisar
Minuil lisä, Pojall ja Pyhau HcngcU myös,
Kuin meitä autta kaiffes t»ös.

25. Amen l Aut IGsu minua Ett raffastai<
sin Sinua, Sict r-cmull perin Tawargb Tai-
wan Salitz/ juur awaras.

Toinen,
6MEIM sielun tawara, Uino ilon awara<sM Han mull kaittj ea.tls on, Lohducus

lopoumacoin,
Jos mailma« rakastan, Ia sen tawarat

halqn, lEjus tallin Mrens kans, jydyttä
parhain omaus.

z. Jos mua wiekus wihamies, Wamoo
woimall jokaties; amca tussista, Syn-
nm kuolion kukistaa,

4. kipn jasairaus Ssawuttais mun
taas joffus;H^sl,sparas Wär ain, Terwex
mun jill tehdä WUI.

5. Jos kölch sja puuttumus, Kohtaismyös
pnnettomus; tarpeet lainaa kaick/ Nuan
juyman ruusast ratk'.

6,1»3 mg maan kulkeutem Joudun, TM
MUUhUss



muuhun murheseen; lEsus murhees muistane,
alia suojanne,

7. Jos pllckaa >a hipiää, Täydyis niellä ki-
piä, kärsimään autta Risti, ia mond'
kow-lta. '

8- Mesi, Soker, Hunaja, Suloinen maun
anha, ÄVaun mun rakas lEMen Makianch'
on nuuma/en.

9, Sns O! I Sulhaisen, Sua ain
laa sydämen, Sma lEsu, olsl mull Sielun,
halu, k elell sunli.

io. IE us ilo korwisan, lEsus kaunis sil/
wijan, ICsu maku, klelcsän, lEftis kukka ks-

an.
n. lEsus ruokan, juomani,, lEsus Kij«

tos-wirteni, lEsus kallM osani, lEsus sy«
da llesl ni.

12 Not O? laupias, Suo sun ristis
xa Haawas, Pijnas, towa kuylemas Lewol
muil, ja taiwcchas,

Kolmas.
GWEsuxen Nimi kallis,, pyhä, Mun ainy
B>M' kilien, kiUiiyu, Mun >ll)N/ woitNM,

tuiwo hywa, Mun mwaran katoina-
toin, Sei: kantta synnin, kuoleman BZä moi-
lan / ja u-M^ssttanan.

2. lEstlren Nimeen johdatettu M okn
joukkoon
tu M.i wiyist syndein kauhiain: Sun lEsu
pyhään Nmches Mä olen ruumis jäsenes.

3 -lEsuxen Nimeen olen tullut,' Ma >)htey<
te?n Jumalan, ICsuM Nimeen mun woi-



heilut, on Hengi Pyhä korkian, lEsuxen Ni-
meen wahwistet Ma uffos, toiros pernstes.

4. lEsuxen Nimes on muU rauha, Kans
lohdutus ja lepo suur, Jos latanas
pauhaa, lEsus on Linna lma juur, lEsuxen
Nimi pelastaa, Kost'kuolio kowin ah!)«,iaa.

s. lEsuxen Nlmes ilo «uuri Mlill alla ri-
stin katkeran; IE/us sacamahywa -uni, Koff
aallot ahtahan, Mun paällen kowin
pauhawat, Ia sielu parkaa wmwcnvat.

6. lEsuxen Nimeen wapauden Ma olensaa-
tiut orjudeft; lEsuxen Nimeen rickauden Mä
löysin paclsin köyhydest; lEsuxen Nimes tu-
la saan, Ett omisti mua Jumalan.

7. lEsuxen Nimeen Jumalala, Ma oikein
taidan palwella. lEsuxen Nimeen mailmam
Pois kieldä taidon todella, Kans lihan ristin-

8. lEsuxen Nimeen waiwaisuden Mä loy»
hä tunnen itku suull, lEsuxen Nimeen heickou>
den Muistan, walitan: HErra kuul'! lEsuxen
Nimeen autuan, Elämän witttä tahdin am.

9- lEsuxen Nimeen lähden rauckn Syndiä
tvastan smimaan; Sun apus kans äl' ole kau-
kana! lEsu opet otiman Wastan satanaa,
«nailmaa. Sondia ja myös kuolemaa.

10. lEluxen Nimeen itzen luotan, Pääll
Luojan Kaickiwaldian, lEsuxen Nimeen a-
wun tuotta Se HERra kuin on Haldian;
lEsuxeen Nimeen toinson sen, Ett Ilnnal on
mull armoinen.

n. lEsuxen Nimeen Menen Kttckoon, Klwn
eteen Heßmn Mtarin, lEsus mun opettajan

olkon?



olkon, Siunatkon weisun, Psaltaxin; lEsuxen
Nimeen sydämen Ilönnän ylös tainaseen.

12. lEsuxen Nimeen Ehtollisell Mä tulett
epakelirotoin: Ah! suma minna silla hetkell,
Mun lunastajan wiatom, Aut! Sinua »lkein
naulitzen, O! lEsu minun sulhaisen.

»3. lEmx'n Nimetn rnkuuen Wuod.uaN
eteen Jumalan; lEsuxen Nimeen hlil'kaNxcn>
Tungewat lapltz' Taiwahan; lEsuxen Nimeen
MMM scn, Ett HERra kahoo pUolehen.

14. lEmxe!! Nimeen Waelda tah-
don nirasan; lEsuxen Nimeen taitawajstst,
'To mltan kaicki asian; lEsuxen Nimeen uston
,se>! Ecc HErrald' saan' siunauxcn.

15. lEsuxen Nimeen m.Ma panen. Ia lö«
poon tNenen ehtolla, ICmxen Nimeen p -iwatt
saanen katz l!a j llens aamutta, lEsiixen Ni-
meen nostuan Ma wirkan työt kaicki toimitan.

16. lEsuxen Nlmeen HExxaä kijtän, Edestä
armuiio Maran; IMlx>en minä ihen liitän,
Hän on mun p.n-as tawaxan; lEsus xickaus
köyhydes. lEsus Kutn.ia nuyrydes.

17. lEsuxen Nlmecn päiwän päätän, Maan
pvmeen menen lepämaan; lEsnxen Nimeen iloll
j tän Tain wlheliäisen elämän. Minua tue!
wahwist Jumala, Koff kowin pauhaa kuolema.

nxen Ninzeen »lösnousen Käyn eteen
HENran Duomion; lEsuxen Nimeen Mlelt

»toiseen Eloon/long I3sus ansain on;
lEiMn Nimeen Taiwaseen Käyn

ilotl ibanaisshm.
LOPPU


