
Kolme uutta, kaunista, Hengellistä

Wirtta/
Esimmsmen:

Joudu jo lesu tulemas, ;c.
Joka on tehty imirhen sumus ja orwoin huumus.'

W. f. Uralitta mahta ihminen.
Ah! Herra hera wiel kerran ja minull apu tuo, jot' wih«mies ei suo, Ahl.' nenä Luoja, aika minull suo, fitt sinua kii-tän, itsen tygös lijtän: Kost' riemulla taäld kuljen, ja iloll
uhrini suljen, Kuul' ääni köyhä, joka ei ele löyhä, joudu jy
tulemas,, jo olen kuolemas, kuina,' täyty pcrkuu, ei auta kckr»
lu: waan mailman sangar, joka on angar, tyköm tungee tääl,
ja waiwan pane pääll, minun kuin olen waiwas, mutt' I/H»n taiwaas, jotk' autta wiel, nijt' kuin on surun t,ell, hn»liewittä mnös, kuin olem tyos: minun pääni päästä tussisi ,

waiwoist saasta, raukka ja lumisattesi, cik' buoli kastest; nyt
huudan wiel, ctt' täyty niell Orwoin ah! orjutta, jot? moni
horjutta , syy on mmull, ett sanon sull, sydändän pistää neu-
lat!; minun knln olen keulall, jo meri pauhaa jakosti lauha» 5
auta Isä minua, Kost' huudan Ginu«».

Toinen:
lesu sielun tawara, Aino x.

W. k. <vl«Siel»n iloinen, z«.

Aolmas;

lesuxen Nimi kallis, pyhä, ;c.'
lesuren Nimesi ja hywista Töistä.

W. k. Ah! sielun ann» wallit Herra» zc.

Wasasa MMtty G. W. LollhienildL.



M Surullinen Messu.

lesu tulemcis, Korwas kans ol-
kon kuulemas,Nyt murhelllsten sumua,

Ia arwo- lasten humua.
2. Orwoin jylinä aanetöln, lölll tila om»

bi jaanitöin, lotk' wlhataN ja jortaild, Pol«
letaan myös pois portahild.

Haluisest kuiteng' halawat, Isäin tygö
jall palawat, Apua Haneld' anomaan, Ktj<
toxen Luojall sanomaan.

4. Asioltsit Myöffln mielesans, Orwoin
orjutta niellesans/ ettei ol' apu angareill/
Mailman suurill Sangareill.

5.. Nyt wtettäwät aikaa ahdast tääll,
Murhen ja surun laxon paall, Ett ombt po>
jes kaatunut, JM ja Mti heitd' maatunut.

6. Nykyisen ajan watkius/Ia elon tämän
haikius, Murhe jyöammen sijrtäpi, lotk' tt-
kull äandä pijrtapi.

7. Ei Äiti tasa äändele/ Ehk' surun sy.
dand' waandele / Waan kyynelit wuodatta
alans, Jolla sitt painapi palans.

8- Sijslsaa kijtta kielellans, Turwatoin
mahta mielellans, Ett mailman tuffist pää-
stäpi / Ia ilon hanell säastäpi.

9. Harwoin Orwoi kyll totellan, Waan
leipä heilda otetan/ Sitt jaäwätparwinlen»
deleen, Joit' wihamies ain äändele.

io. Ehto wiel kosta ennätta, Orwoit kuin
linnut



linnut lennatta, Majoist he heitä karkotta,
Ia pijleill persian tarkoitta.

n.Nin kaicki kauwas kaatumat, Harill
mailman maatuwat, He toinen toisist eri»
wat, lott Ylhall kuiteng perimät

12. Nlckar ratk' wielg pysywät, Wääry-
desäns, ja kysymät: Jos orwoill olts kalua,
Ett heill sijhen on halua.

13. Ihme se ombi aiwan suur, Ett LM
raukka syöstän juur,Turwattomaxi Turulle,
lott' äänen anoa surulle,

14. Kusa sitt kurjat, makawat Harmat
on jotk' heit takawat, Mutt parta »meitsellwtjlewät, Nauhaa ia olkiut pijläwät.

«5. Itkun ajatin heittämät, Leffet joll'
kaswons peittämät; Nijn kyynelet wuotapo»
MU, loill merta täyttämät kuin kossill.

16. Kaicki Orwot owat mrun saali, Tu.
ffan ja itkun allon päall, Täs ahtas nmr«
hen laxosa, Mailman pahas marosa.

17. Ah! hera Herra amur wiel Nijtte
kuin owat Orwoin tiell; Mjn Lestet Sinua
kijtäwat Iloll,ja lijttawät.

18. Ylhäinen Ylkä ihainen, Älä Leffil
ole wihainen, Koff apuu anomat huutain,
Istuisa pääll ehkä luutain.

19. Duomar' totinen on taiwaas, Joka
kaicki autta waiwas, Tunnustaa toden tulls'sans Eik oikeut kiellä kuolesans.

20.Ehk einen sinuld nappawat/ Ruumin
ja



ja Lapset tappawat/ Kuitengin Sielu jää
rauhan, Koskas tulet tuonen kauhan.

21. Nyt aurina' pilwcl pimitet, Waan
maja ei ol'nimitet; Mutt'olen oxall liehu»
waU, Ia koffell rcunall kiebuwall.
. 22. Itkewat kaikki mielelians, Ia ktjttci-
wät lesust' kielellans, Se sydand' sisald'
horjutta, Ett kärsii täyty orjutta.

23. Uutt wirttä wcisaan Orwon
Joiden wihamies on säcll: Humalu yli pai»
wa ja yat, Ett malums on pailjon työt.

24. Kijtost suwn sinnll Isa, Armos plsar
minull lisä, Poiall ja Pyhall hengell myös,
Kuin meitä autta kaikes työs.

25. Amen l Aut lesu lninua Ett rakastat,
sin Sinua, Sitt riemull perin Tawaras
Taiwan Salis, juur awaras.

Toiuen.
sielun tawara, Aino ilon awara,

.«) Hän mull kajkkt knikis on, Lohdutus
loppuillatoin.

2. Jos mailmaa rakastan, Ia sen tawarat
halun / lesus kallin Werens kans, Tydytta
parhain omans.

z. Jos m'ua wiekas wihamles, Wainos
woi'.nall joka ties; lesus autta tussista /

Synnin kuollon kukistaa.
4. Jos tipu ja sairaus Saawntais m'un



taas joffus; lesus paras Läkär ain Ter-
wer m'un jall tehdä woi.

5. Jos köyhys ja puuttumus, Kohtais
myös onnettomus; lesus tarpet laina kaikk,
Ruan juomanrunsast ratk.

6. Jos m'a maan kulkeuteen Joudun,
Taikk muuhun murheseen; lesus mnrhes
muistane, Sijpeins alla suojanm.

7- Jos pilkkaa ja häpiaä, Täydyis niellä
klpta,lesus karsimaananttaßisti, ja mond'
kowuttä.

8- Mesi, Soker, Hmaja, Suloinen
maun anoa, Waan m'un rakas lesuren,
Makiamb' on nautitaxen.

9- Sijs O.' lesu Enlhaisen, S'ua ain
halaa sydämen, Sinä lesu, olet mull Sie-
lun halu kielell suull.

10. lejusilo korwisa, lesus kaunis silmi,
fan, lesu maku kielesän, lesus kukka kadesän.

11. lesus ruokan, juomani, lesus Ktjtos»
wirtenl,lesuskallein osani,lesus sydämesäni.

12. Nyt O! lesu laupias, Suo sun ri-
stis ja Haawas, Pijnas, kowa kuolemas
Lewox mull, ja taiwahas.

Kolmas.
Nimi kallis/ pyhä, M'un aino kil«

«) pen, kallion, Mun ilon, woimcm, toi.
wohywa, Muntawarankatomatoin. Sen

kautta



kautta synnin, kuoleman M'ä woitan, ja
myös silwnan.

2. lesuren Nimeen johdatettu M'ä olen
loukkoon uffowain; lesuren Nimeen puhdi»
stettu,M''awiolst sondein kaubiain:Sun Ie»su pyhään uimehesMä olen nnunts jasines.

Z. lesmen Nimeen olen tullut, M'ä yhtey.
teen lulnalan,le<uren Nimeen mun woidel»
lut, on Hengi pyhä korkian, lesuren Nimeen
wahwlstet M'ä uskos, toiwos pernsttt.

4. lesuren Nimes on mull rauha, Kans
lohdutus ja lepo suur, Jos satanas ja kuol>
lo pandaa, lesus on Llnna luja juur, Ie»suren Nimi pelastaa, Koff' kuollo kowin ah-
distaa.

5. lesuren Nimes ilo suuri Mull alla ri>
stin katkeran; lesus sataman. Yywä juuri,
Koff' aallot waiwaan ahtahan,Mun päälle
kowin pauhawaf, Ia sielu parkaa waiwawat.

6. lesuren Nimeen wapauden M'ä olen
sqanut orjudest; lesuren Nimeen rikkauden
Mä löysin, paasin köyhydest; lesuren Nimes
tuta saan, Ett omisti m'ua Inmalan.

7. lesuren Nimeen Jumalala, Ma oikein
taidan palwella, lesuren Nimeen mailmata
Polskieldä taidan todetta, Kans lihan ristin»
naulita, Ia walda synnin kuoletta.

8. lesuren Nimeen waiwaisuden M'ä
köyhä tunnen itku suull, lesuren Nimeen
heikouden Muistan, walitan: Herra kuul'l

lesuxen



lesuxen Nimeen autuan, Elämän tviettä
tahdon ain.

9 lesuxen Nimeen lahden raukka Svndiä
wastan sotimaan; Sun apus kans äl' ole
kaukan/ O! lesu opet otiman Wastan sata-
naa, mailmaa, SynNa ja myös kuolemaa.

lo< lesuren Nimeen itsen luotan, Paäll
Luojan Kaittiwaldian, lesuren Nimeen a>
wun tuotta Se Herra kuin on Haldian;
lesuren Nimeen toiwon sen Ett Jumal on
m'ull armolnen.

11. lesuren Nimeen menenKirkkoon,Kavn
eteen Herran Altarin, lesus mun opettajan
olkon, Siunatkon weisun, psaltarin; lesurenNimeen sydämen Plönnan ylös taiwaseen.

12. lesuren Nimeen Ehtollisell M'a tulen
epäkelwotoin; Ah! sijuna minua silla hetkell,
Mun LuuastajaN wiätoin, Aut! Sinua oi»
tein naulitsen, O! lesU minun sulhaiftn.

13. lesuren Nimeen rukouren Wuodatan
eten Jumalan; lesuxen Nimeen huokauren,
Tungewat läpits' Taiwahan; lesuxen Ni-
meen toiwon sen, Ett Herra katso puolehen.

14. lesuxen Nimeen uffollisest Waelda
tahdon wirasamlesuren Nimeen taita waisest,
Toimitan kaikki asian; lesuxen Nimeen u-
ston sen Ett Herra!d' saan siunauren.

15. lesuren Nimeen maata panen, Ia
lepoon menen ehtolla, lesuxen Nimeen
pälwän saanen katsella jallens aamulla, le-suxen



silxen Nimeen nostuanM'ä wirkantyöt kaikk'
toimitan.

16° lesuxenNimeenHerraa kijtän, Edestä
armon awaran; lesuxeen minä itsen lijtän,
Hän on mun paras tawaran; lesus rikkaus
könhydes lesns Kunnia nöyrydes.

i?.lesurenNimecn paiwan paatan,Maan
poween memn lepamään; lesuxen Nimeen
ilolljätän Tain wihelMsen elälnan. Mun
tMlwahwist Jumala, Kost' kowin pauhaa
kuolema.

'B> lesuxen Nimeen ylösnousen Käyn e»
teen Herran Duomion l lesuxen Nimeen tu»
Ky toiseen. Eloon, long lesus ansain on;
lesuxen Nimeen Taiwaseen Käyn iloll iha«
naisehen.

LOPPU»


