
Kolnlr" uutta, kaunista. Hengellistä
Wirttä,

Ensimmäinen:
Joudu jo lEsu tulemas, :e.Joka M tehty mnrhen sumu» ja orwoin hulyUZ.
W, k. walicm mahca ihminen, »c.

Ab! H<>Rra wiel kerran, ja minull apu
tuo, joi' »vihamies cisuo,Ah! riennä Luoja, aika
mimili suo,siit sinua klittän, itzen tygös litsnzKost riemulla tääld kulien, ja iloU uhrini suljen,
Kuul' ääniköpha,joka ei ole löphs, joudu jo
tulemas, jo olenkuolemas,, kuina, täytyy parkuu,
ei aulta tarku! waan maiiman sangar, joka onangar, tygöm tungce tääl, ja waiwan panee
pM, minun kuu, »len waiwas, mutt Isä on
Taiwaas,jok' aulm wiel. niit' kuin on suru»tiell', hän liorittä myös, kuin olem tpös: minunpääni päästä Tustist, waiwulst säästä rauka.ja
lumisalelst, eik' huoli nyt huudan wiel
ett' taotp niell Orwoin ah.' orjutta, jota momhcrjutta, spy on nun.ill, ett sanon sull, syvän»
dän pistää neulan: minun kuin olen keulall, jK
mm pauhaa, jakosti lauhaa, auta Isä nunua

Kost' huudan Sinua.
Toinen.

ICsu sielun tawara, Aino tt.
W. k. Gle siewn iloinen «.

Kolmas.
lEsuxen Nimi kallis, pyhä, !t.

lEsuz-en Nimesi ja Töistä,
W. t. 2lch! Sielun anna wällit HiLßran jc,

Prändlittp WuWNg tV^





Mi surullinen W.eisu.
jo lEsu, tulemasi Korwils kans

uua Ia vxM lasten humua.
2' jylinä ääneiön!, loill tila om«

hi jäanltöm. Hotk' wihatan, ja sortaild Pol.Maan myös pyis portahjiy.
3. HalMst. halamat. Isän tygö

M palavat, Mua Häneld' anomaan, Kiito'
M Lu sano maa-1.

4. AsiaiW myöffin mieltzfäns, Orwoin oy»
jWa niellezZnH, EM angar.cill,Mail,
Mn stmnll <PanZ;iye!ll.

5. Nyt wiettäwat aikaa, ahdast tssll, Mur«
hen ja surun
lunut, Isä ja lili hcUd'< maatunut.

s. Nykpi''en>, ajan wcnkiW, Ia olen tämän
haieiuZ, Murhe sydanunen surtävi, lotk' it«
kuli aändä.piwäpi

Ei Ani M Mndch, Ehk suru syhänd'
nM.ndele/ Maan kpyntltt wuodalta alanH,
Jolla sitt palnapi pa!a!,s-'

8. Gus JM hiiiH Pmvatoin
läpi, Ia il>on hänel! sääWyi.

9,. HaVvoiu kpll tottWn, May
ltipä h?.i!dä ytelan, Silt jäswät parwin len»
tz«l«»n 5 Joit Vihannes ain ääny^ii.



' 5-5. Ehto wiel kossa ennsttä, Qrwoitkum
linnut lennättä, Majoist he heits karkottq,la
piileill petäan tarkoitta.

ii. Niin kaikki tanwas kaatumat, MrilZ
mailman maatumat, He toinen toisift eriwät,
Ivtk' Plhäa ku'tt<ng perimät.

.12 Rikkat ratk wielä pyhwäi WääryVe-
läns, ja kysymät: Jos orwoill olis
Ett h«ill siihen on halua,

«3. Ihme se ombi aiwan suur, Ett Leffzraukka spöstän juur, Turivattomaxi Turulle,
Iotl" äänen anda surulle.

14 Kusa At turjat, makawat, Harivat M
M heit takawat, Mutt parta »meitzell mii-
semät, Nauhaa ja oikmt piilamät-

-15. Ilkun alatin heilswät, !!eff<t, jM kastwons peittämät; Niin kyynelet wuotapostill,
JM mcrta täyttämät kuin kostill.

16. Kaick Orwot owat surun sääll, Tussan
ia itkun aallon pW, T«is ahlas murhcn l«F
zlosa, waiiman pahas marosa.

17. Ah herä HERra awux wiel 3M«
kuin omat Orwoin tiell; Niin Ltffet Sinua
kiittäwst 11011.- ,a Sinuun liittäwät.

18. Ylhäinen Ylkä ihanainen, Hlä LestiltMhainen, Koff opuu anomat huutain, Istuiosa pääll chkä luutain,
19. Duomari totinen ontaiwsas, Joka kaik"

li autta waimas, Tunnustaa toden tullesansEik' oikeut kiellä kuolesans.
2«. Eht' einen sinuld nappawat, Ruumin

j« LapseS tappamat, KuittenKin Sielu M
rauhaan, Koffas tultt monen kauhaan.

21. Nyt



21. Nyt Aurmg pilwell pimmitet,Waan ma>
ja ei ol' nimitet; Mutt olen oraL liehuwall,
Ia koffen reunat! kichuwall.

22. Itteivät koikki Mlelelläns, Ia kiitsH.
wäc lEiuft tieltlläns, St sydänd Wld hor.
lutta, Ett kärsi: täyty oriutta.

23 U'.ltt wirttä weisan Orwon mael, Joi-den wlhomieS on säell; Humain yli päiwä
ja yöt, Ett mailmas on paljon työt.

24 Klitost lanon sinull Isä, Armos pisar
minulj lisä, PojaU ja PylM Hengtll myös,
Kuin meitä au!ta kaikes tpös.

25. Amen! Aut lEsu minua Ett r.ikastai«
sin Sinua, Silt riemull perin Tamaras Tai'
wcm Salis, juur awaras.

Toinen.
sielun tgwara; Aino ilon awam,

" H, Hän mull kaikkl kaitis on, Lohdutusloppumatoin.
2. Jos maiimaa rakastan, Ia sen tawarat

halan, lEsus tallin Werens kans, TydyttH
parhain omaans.

3. Jos nma wiekas wihamies, Wainoo
moimall joka ties; lEsus autta tussista, Sym
nin kuolion kukistaa.

4. Jos kipu ja sairaus Saawutais mun
taas joffus; Msus paxas Wär am, Terwep
mun jall tehdä woi.

5. los köyhps japuulmmus, Kohtaisnwös
onnettomus; lEsus tarpet lainay kaikk, 3W
an, juomall runsast ralk.

9. Jos mii maan kulkeu!«n Joudun, t«it3
nmuhui?



-uhun murhzsien; lEsus nmrhM muistane,
<,,ipellis alla suojanne.

7 Jos pilkkaa ja häpiää, Täydyis niellä,
l i.lä, lEsus kärsimään autta Ristii, jamond
to;vuit^.
. 8. Mesi, Soker, Hunaja Suloinen maun
anoa, Waan mun rakas lEsuxm, Makiamb''
>:n naulltanen.

Z, Siis O! lEsu Sulhaisen, Sua ain
halaa sydämen, Sinä, Msu, olet mull Sle-.
luu halu kielell, suuL.

,o. lE>us ilo, korwisan, lEsus kaunis sil«
?Mln, lEsu, maku lEsus kukku ls,
h-sän.,

ii. lEsus ruokan, juomani, IGsus.Kii-.
iotz<wixteni/ lEsus kallein osani, lEsus sy,
däMisäni,

!2. Nyt O!' lEsu laupias, Suo sunvlstis
j,' Haawas, Pilnatz,, kMa Uolemas LavM

j,a tauvayas,.
Kolmas^

Nuni faL.is. mno,
lilpen, kallion, Mun non, woiman,,
loiWo humä, Mun tnwaran kawma^

som. Sen kautta synnm, kuoleman Ma wot»,
lgn, ja myös tat^nan.

3. lEwren M:n??n Mä olm
zoutkoon
W« wiutsi Uiwun kauhialn; Gun lUuyphään Mä oisn ruumis jasenes-

z« IV!ur«n olen tullun UH yhtei?«
tsn

HM,



dellut, on HerHi vcha kc'r?ian, Ni>
nu«n Mä
-4, lEsuren Nimes on mull rauha, Hnis

lohdunis ja kHo suur Jos satanas ja kuolio
pauhaa, on Liima luja juur,
Niml pelastaa, Koff' kuolio kolvin ahdistan.

5, lEsuren Nimes ilo suuri Mulleilla ri-
stin katkeran; sataman hyvä j> url, Koff
aallot waiuaail ah ahan Mun säalku kolvnl
paudawat In sulu parkaa waiw-',wat.

6. lEsuren Niimiin wap mdiu Mä o<en s:a
mn orjudesi; Ninpsn d<n Mä
löysi»/ Mun kzyhndest: ICsu).s'. N.mcS l:p

ta saan, Ett omisn mua lulnalan,
laidan p,ilwFa. Nimcen !uailm,!tn
Pois kilWä t.!id.!N todella. Kans lih m risti:,.
nauiil?ä. Il ma!da«synnin kuoletta.

8 lEsuren NlMlen wai>vaisub.n Mä föy.
bä c»nm itku suull, lEsurn: Nime«n d-iklou
'd n Mll!stan, walita«: HErb.i kuu!'!
Nimee» autuan, Elämän wiettä tahdoa c.i!,.

9- Nimeln lähden rankka Hyndiä
waftan sotunaan; Sun apus taus äl', ole kau.
kali, O! lEsu oM sotiman Wilstan saunaa,
Mailmaa, Syndiä >ja myö' kuolemaa.

ic> lE-uxm Nimeen itM luolan, Pi.'.llLuojan Kaikkiwaldian, lEsuxen a<
Min tuotta Se HERrH kuin hn H -

lEluxen Nitmen toiwon sen, Ett lunnla on
nmll armoinen.

11. lEsuren Nimeen menen Kirckoon. My!lewn HERran Altarin, lEsusnmn sp.ttaan
Vlkon,



olkon, Smnatkon weisun,, Psaltarin; ITsuren
Nimeen sydämes Plönnä ulös taiwaseen,

12. lEsnrm Nimeen Ehtollisell Mä tulen'
evakslwotow: Ah.' sinna minua Mä hetkell,
Mun Lunastajan wiatoin, Autl Sinua oikein
naulitzen. O! lElu minun sulhaistn

iz- lEsuxen Nim?en rukouxen
tten lulnalanl lEsuxen Nimee huokaulen,
TunZllvat läpitz Tiimahan; lEsuren Nimeen
toiwon ftn, Elt HERra puoieben.

14 Niineen uffoNlsest Waeld., lasi,
don wlr^scm; ICsuxen Nimeen taiwaisest,
Toimitan kaikki asian; lEsuxen Nimeen ustonsen Ett' HERrald' saan sittnauxen.

1;. lEsuxen Nimeen maata panen, Iale«
povn menen ehtolla, lEsupen Nimeen päiwänsaanen Katzcka jällens aamulla, lEsuren Nt.
me:n nostuan Mä wirkan työt kaikt' tolmitan. i

16. lEsmen Nimeen HErra kiitän, Edestä jnrmons awaran; lEsuxen minä itzen liitän,
Hän on mun paras mwaran; ICsus rikkaus e
köyhrdes, ILsus Kunnia nöyrudes. h

17. lEsuxen Nimeen päiwän päätän Maan hpoween menen lepamään;lEsuxen Nimeen iloll «

jätän Tain wiheljäisen elämään Minua tue!
wahwist Jumala,Kost komin pauhaa kuolema

!8 lEsuren Nimeen ylösnousen Käyn eteen
HERrai, Duomton; lEsuren Nimeen tulen

totiseen Eloon, long lEsus ansain on;
lEsuren Nimeen Taiwasi«n Käyn

iloll ihanalschen.
LOPPU.


