
Kolme uutta, kaunista, Hengellistä
Wirttä,

Ensimmäinen.
Joudu jo lEsn tulemas/ )c.

Joka o» tehcy murhen sumus jo orwoin, humus.W. f. Watitta mahta ihminen, 3c.Ah! HERra hera wicl kerran, ja-minut! apu
tuo, ,ot' «vihamies ei suo, Ah! riena Luoja, aika
minull suo, sitt siinua kiimn, itzen tvgös litän;
Kosi riemulla tääld kuljen, ja iloliuhlimsuljen,
Kuul' ääni köMä, joka ei ole löyhä, joudu jo
tulemas, jo, olenkuolcmasF uing'täytyy parkuu,ej auea-karku: waan mciilman sangar,. jokaon
angar, tyköm tungee tääl, ja waiwan panis
pääll, minun kuin olen waiwas, mun Isa oyTaiwaas, jok/jauttawiel, niit' kuin on surunti!!', HHn liemittä n: ös, k«in olem työs: minunjiaäni päästä tusiist, waiwoist saasta, raM ja
lumisamst, eik'huoli kastest; nyt huudan wiel
m' täycy niell Orwoin ah! oriuna, jota monihorjlma, syy on minulla ett sanon sull, sydän-
dän pistää neulall; minun kuin olen reulall, js'
nmi pauhaa, ja kosii lauhaa, auta Isä minua,

Kosi' huudan Sinua.
Toinen.

lEsu sielun tawara, Aino :c.
W< k. C>le sirlu iloinen 3e.

Kolmas. '

lEsnM,Nimi kallis, puha,
lEsuren Nimesi ja hywistä Töistä.lli. k.' Ach! Sielu anna wallit HLRran öc.
Prändättp Wuonna 1791.





Vtt surullinen Weisu.
jo lEsil tulemas, Korwas kans

olton kuulemas, Nyt muyhellisten jy»
mua, Ia orwo lasten humua.

2. Orwoin lylina aanetöin, loill tila om-
bi jaänitöin, lotk' wihacan ja sonailö/ Pol»jetaan myös pois porlchild.

3. Haluisest kuiteng' halatvat, Isäin tpgo
jäll palamat, Apua Häneld'anomaan, Kuco-
pen Luojall sanomaan.

4. Astaitzit myöskin mielesans, Orwom or-
jutta iuezlesans, Ettei ol' apu angareill, Mail,
man sr.nrill Sssngareill.

5. Nyt wicttäwät aikaa ahdast täall, Mur<
hm ja surun laxon päall, Et ombi pojes kaa»
tunut, Isa ja Äiti heild' maatunut.

<, 6. Nykyisen ajan waikius,la elon tämän
WMus/ Murhe sydämmen furcapi, lotk' it>

amchä piirtäpi.
', Ei Aili täsa äandele, Ehk' surun sydand'

Waan kyynelit wuodatts alans,
Jolla siec painapi palaus.

8- Siis Isää kiillä kielelans, Turwakoin
Mahta mielelläns, Ett mailman tusiist pääs»

pi, ja ilon hänell säästäpi.
9 Harmoin Orwoi kyll totean, Wsianleipä heiloä oletan, Sitt jäämätparroin len-

deleen, Joit' »vihamies ain aandele-
«o. Ehto

H



10, Ehto wiel kosta ennätta, Orwoit kuin
linnut lennätta, Maloist he heica tarketta, Iapilleitl perään tarkoitta.

ii. Niin kaikki kauwas kaaluwat, Zlarill
mallmm, maatumat, He toinen toisist eriwät,
lock' Plhall kuitcng periwac,

12. Rikkat ratk' wielä pysywät, Waäryde-
, säls, ia k,sywät: Jos orwoill olis kalua,

Ett heili siihni s»n halua.
13. Ibme 1> ombi aiwan suur, Ett Lestiraukka syöstän juur, Turwattomari Turulle,

Ivlk' ään n anya surulle.
14 K.is: siu kurjat, makawal, Harwat onjotk' h.it t.kawac, Mutt puia-weitzell wii»

lewät, Rauhaa ja oikjur p ilawät.
1;. Itkun alatjn heittqwät, Lesset, joll kas-wons peittämät; Niin kyynelet wuota postill,

loill mma säyttäwät kuin kostill.
KailF Orwtt owat surun saall, Tusianja itkun allon uäall, Täs ahtas murhen la»fosa, Miinan pahas maxosa.

1?. Ab! hera HERra awur wiel Niillekuin ow n Orwoin tiell; Niin'Leffet SinWkiittäwat 11011, >a liittawät.
iB. Mälnen Ylkä ihainen, Asa Leffiil ol'

tViiMnen, Kost apuu.anowat huutain, Istui<sa pqall ehkä tllutain.
19. Duomari totinen ,n taiwas, Jokakaik»

A autta waiwas, Tunnustaa toden tullesmisEik' oikeut ficka
.

20. EH- «inen sinuld nappawat, Ruumin
. M Lapses tappamat, Kuitengin Sielu jaa

kMhan, Kostas ml« monen kauhan.
21. Nyt



21. Nyt Allring pilwel pimittt, Waan ma«
ja ei ol' nimiitt- Mntt olen o>all li<hl!wM,
Ia koffell reunnll tiehuwall.

23. Itkewät kaibkl Mlcllans, kiitti
wac lEsus kieleM's,'Se srdal',o sisald hor«
lUtta, Ett karsii täyty ormna.

23, Nutt wirtta weisaau Orwon mä6, Ioi«'
den wihamies on Hmnain y!< päiwä
ja yöc, Ett mailmas on paljon työt.

24 'ssijtost sanon sinull Isa, Armospilar
miimll lisä, Pojall ia Pyhäll Hnlgeli myös,
Kuin meica autta kaikes tpös.

25, Amen! Am lEsu minua Ett rakastai»fin Sinua, Sitt riemull perin Tawaras Tai-wan Salis, juur awaras.
Toinen.

sielun tawara, Aino ilon amara^
Hän. mutt kaikki kaikiS on, Lohducusloppumatoin.

2. Jos ina-lmaa rakastan, Ia sen tawarat
ha a-', lEsus tallin Werens kans, Tydyttä
parhain o:nans.

z. Jos mua wiekas wihamies, Wainoo
'roima!! loka lies; lEsus auna tussista, Syn-
Nia kuolion kukistaa,

4- Jos k,'p!l la sairaus Saawuwis mun
taas ioffus- lEsus paras Läkär ain,Terw<x
Mim jäll lchdä woi.

5- Iks köubus ja puuttumlis, KohtcusmyöS
onnttcomus; lEsus tarptt lainaa kalkl, Ru-
an juoman runsast ratk.

6, Jos mä liman kulkeutttn Joudun, T»^k



muuhun murhelem' lEsus murhees muistane
Siiplins alla
~7. Jos pilkkaa ja häpiää, Täydyis niellä

kipiä, lEsus kärsintzian autta Risti, jamond'
kowUttK-

8. Mesi, Soker, Hunaja, Suloinen maun
anda, Waan chun rakas lEsuren Makiamb'
on naulitanem'.'

9, Siis H! lEsu Sulhaisen, Sm am
lialaa sydämen, Sinä lEsu, olet mull Sie-
lu» baln kielell suull.

ia. lEsus ilo korwisan, lEsus kaunis sil<
misäl;/ lEsu maku kielesän, lEsus kukkn ka-
dcsän.

il. lEsus ruokan, juomani, lEsus Kii,
tos' wirteni, lEsus kallein osani, lEsus l>
dämesani.

12. Nyt O; lEsu laupias, Vuo sun ristis
ja Haawas, Piinas, kowa kuolemas Lewop!
mull, ia taiwahas.'

Kolmas.
Nimi kallis, pyhä, Mun aino

U kllpen, kallion, Nun ilon, woiman,
coiwo hywa, Mun tawarau katoma,

l»m. Sen kautra synnin, kuoleman Mä wo»
lan, ja myös siuancm.

2. lEsucm Ni neeu-johdattt;? Mä olen,
.joickkooi! uffowain: lEsuren pnhdisttt-
m, Ma wloistfyndein kauhiaiiu S'un lEsu
pyhään Nunches Ma olen ruumis jästlVes.

3. lEsuren Nimeen olen tullut, Mä yhteys
teen lEsuren Nimeen mun woi-,

dcllut,



' dillitt, VN Ni,
men wahwisttt Mä uffos, toiwos pcrustet.

4. lEsuxen N!mes on mull rauha, Kans
lohdutus ja lcpo suur, Jos satanas »n kuullo
pauhaa, lEsizs ou Li!'na luja mur, lEinxen
Nimi pelastaa, Kost" kusllo kowm ahdistaa.

5. lEsuM Ninus ilo s'.!:m Mull alla ri-
stin katkeran; lEsus sataman hywa tunri,Koff
aallot waiwaan ahtahan, Mun päälle kowm .
pauhawat, Ia sielu parkaa wiiwawat.

6. lEsuxen Nimen wapauden Ma olen saa<
nut ormdest; IGsuxen Nimeen Ma
löysin, pääsin köyhydesi: lEsuxen Nimes tu»

,ta saan, Ett omisti mua Jumalan.
?. lEsuxen Nimeen Jumalala, Mä oikein

taidan palwellu, lEsuxen Nimeen mailmaca
Pois kielda taidon todella, Kans lihan ristin»
«aulitta, Ia wÄda-synnin kuoleua.

8. lEsuxen Rimeen waiwaisudey. Ma köy-
hä lunen itku suull/ ITsurM Nimeen heikkou<
den Muistan, walimn: kuul'! lEsuxen
Nimeen auman, Elämän wima tahdon ain.

9. lEsuxen Nimeen lahden raukka Syndia
wastan sotimaan; Sun apus kans äl' ote kau-
lan, O! lEiu opec otiman Wastan samnaa,
mailmaaP Syndia ja myös kuolemaa.

10. lEsnren Nimeen itzen luotan, Päall
Luojan Kaikkiwaldian, lEsuxen Nimeen a-
wun tuotta Se HERra kuin on Haldian;
lEsuxen Nimen loin?on sen, Ett Jumal on
mull armoinen.

ii, lEsuxen Nimeen menenKirckoon,Käyn
<t«n HENran Alcarin, lEsus mun op«tqjan



01ki)!,,, weisun, PsaKarzn; lEstlM
Nlimel! soi)ä!Ms ylös taiwaseen.

12 lEsuxen Ehtollisell Ma tulen
eoakelwoioi - - Ah! siuna minua sillä httkell,
Mun l!'nastnjan wiaiou!, Aut! Sinua oikein
Ntnuitzn!,. O! lE!u minun sulhailen.

13. lEsuren Nimeen rnkouxen Wuodatan
«ten Jumalan; lEsuren Nimeen huokMen,
Tunaewae läpitz'Haiwaban; lEsuxen Nimeen
tciwon sen. HERra katzo puoiehen.

14. lEsuren Nimen ustollisest Waelda tah»
don wirasan; lEsnxen Nimeen caiwcisest,
poimitan kaikki asian; lEsuxcn NimeenustvNsen Eik HENrqid' jaan siunauren.

15. lEsuren Nimeen panen, Ia le«
poon menen chtolla, lEsuren Nimeen pglwäN"
jaanen katzeila Wens aamulla lEsuxen Ni«
meen nostuan Mä wirkan tvöt kaikki toimitan.

16. lEsuren Nimeen HErraa kiitän, edestä
armoS awaran; lEmxen minä itzen liitän,
Hän on mun paras cawaran; lEsus rikkaus
köyhydes lEsus Kunnia nöyryd>'s.

1?. lEsuren Nnmen paiwänpaatanMaan
powecn menen lepämään; lEsupenNimeeniloll
jätän.Taln wihiljaisen elämän. Minua tue!
wahwist Jumala, Kost kowinpanhM kuolema.

i§. lEsuren Nimeen ylösnous n Näyn eteen
HENr"-n Dnonuon; lEsuxen Nimeen mwl

toliseen Eloon, Jona lEsus insain on;
lEsuxen Nimeen Taiwafen Käyn

iloll il>an Ulehen.
LOPPU.


