
Kolme mttta, kaunista, Hengellistä

Nilttä,
Ensimmäinen:

Joudu jo lesu tulemas/ )t.
Joka on tehty Murhcn sumus ja orwoiu, huMuK,

W. k. Walitta >uahta chminen >

Nb! Herra hera wielkerran, ja minull apu tuo,
jot' wihamics ei suo, 'Ah! nenä Luoja, aika miuull s>!o f
sitt sinua kijtän, itsen tngös lijtän: Koff' ricniuila Md
kuljen, ja ilou uhrini suljen > Kuul' aan, köyhä, joka ei o?
le löyhä, joudu jo tulemas, jo olen kuolemas, kuing' täyt
ty parkuu, ei aula kaiku: waan mailman fanqnr, joka
augar, tykoin tungee tääl, ja waiwan pane pääll, minun
kuin olen wa.was, mutt Isa on Tanvaas, iok'autta wicl,
iiijt' kum on surun tiell', hän licwitta myös, kuin olcm tyost
minun pääni päästä tustist, waiwoist säästä, rauka ja lun»'>
satccst, eik' huoli kasiest; nyt huudan wiel, ett' täytä meil
Orwoin ah! orjntta, jota moni horjutta, syy on minnil,
ett ftno» suli, sydandan pistää neu!a<l; mtnnn kuin olen keu-
wll, jo Meri pauhaa, ja kosti lauhaa, auta Isa Minua 5
Kosi' huudan Sinua.

Toinen.
lesu sielun tawara, Aino U.

W. k. Ole sielun iloinen zc^

Kolmas.,

Jessen Nimi. kallis/ pyhä, ie.
lefuMNimess jil hywistä 3ö siä.

W. k, Ach! Sielun anna wasstt Herran le-

WASASA / PMnvattyt.
>^./



M surullinen Weisu.
tulemas, Korwas kans

olkon tuulemas, Nyt murhellistenV3U) sumua, Ia orwo-lasten humua.
2.Orwoin jylinä aänetoin, loill tila om.

bi jäänltöin, lotk' wlbatan ja sortaijd, Pol«
jetaan myös pois portalnld.

3. Haluisest kuiteng' halawat, Isäin ty«
gö M palawat/ Apua Haneld' anomaan,,
Rijtoren Luojall sanomaan.

4. Maitsit myöffin Mielesans, Orwoin
orjutta niellesilns, Ettei ol' apu angareill,
Mailman suurill Sangareill.

5. Nyt wiettawat aikaa ahdast taall,
Murben ja surun laxon paätt, Et ombi po-
jes kaatunut, Isa ja Äiti heilo' maatunut.

6. Nykyisen ajan waiklus, Ia elon ta»,
man haikins, Murhe sydackmen siirtapi/
lotk' irkull aanda piirtapi.-

7. Ei Äiti tasa aandele, Eht" surun sy.
dänd' wäandele, Waan kyynelit wuodatta
alans, Jolla fitt pamapi palans.

8. Sns Isää kijtta kjelellans, Turwa»
toln inahti mielclläns, Ett mailman tuffist
pamtapi, Ia ilon hänell säastapi.

9. Harwoin Orwol kyll totellan, Waan
leipä heitda oletan, Sitt jäawat parroin
leudclccn. Joit' wthamies ain aandele.

10. Ehto wiel'koffa ennattä/ Orwoitrmn



tuin linnut lennattä,Majoist he heitä kar«
totta, Ia pijleill perään tarkoitta.

11. Nijn kaikki kauwas kaatuwat, Aarill
mailman «uaatuwat, He toinen toisift eri»
wat, lott' Kball kuitcng pcriwät.

12. Rickar ratk' wielä pysywät, Waä»
rydesans, ja kystiwät: Jos orwoill olis ka«
lua, Ett heill si)heu on halua.

iz. Ihme se ombi aiwan suur, Ett Le»
ffi raukka syöstän juur, Turwattomaxi Tu>
rulle/ lott' äänen anoa surulle.

14. Kusa sitt kurjat, makawat, Harwat
ön jott' heit takawat, Mutt parta weitjcll
tviilewät, Nauhaa ja oikiut pijlawät.

15. Itkun alatin heittäwät, Lesset, joll
kaswons peittäwat; Nijn kyynelet wuota.
pofflll, loill lnerta täyttärvät kuin kostlll.

i6.Kaick Orwöt owat surun saäll, Tu«
stan ja itkun allon pääll, Tas cchtas mur«
hön laxosa, Mailman pahas marofa.

17. Ah! herä Herra awur wiel Nijsse
kuin owat Orwoin tiell; Nijn Leffet Sl«
nua kijttawät 11011, ja lijttäwät.

,8. Mainen Plta ihainen, Ala Leffijl
ol" wihamen, Koff avuu anowat huumin,
Istuisa pääll ebkä luutain.

19. Duomar' totinen on taiwas, Joka
kaikki autta waiwas, Tunnustaa toden tul»
lesans Eik oikeut tiellä kuolesans.

20. Eht' einen sinuld nappawat, Ruu-
min



min ja Lapses tappawat, Knitengin Sielu
jaa rauhan, Kostas tulet tuonen kauhan.

21. Nvt Aming pilwel pimttet, Waan
maja ei ol' nimittt; Mutt olen orall lie»
huwall, Ia koffell reunall kiebuwall.

22. Itkewat kaikki zuielellans, Ia kijt.
tawar lemst' ktelellans, Se sydand Mb
horjutta, Ett karsii täyty orjutta.

2z. Untt wirttä weisaan
Joiden wthamies on säell; Humain yli
paiwä ja yöt, Ett mattinas on palj-on työt.

24. Kijtost sanon sinull Isä, Arnios pbsar minull lisä, Pojall jaPyhäll Hengell
myös. Kuin meitä autta kaikes työs.

25. Alnen! Ant Icsn minua Ett raka»
staisin Sinua, Sitt riemull perin
ras Taiwan Salis, juur awaras.

Toinen.
sielun tawara, Aino ilon awara?

<«) Hän mull kaikki kaikis on, Lohdutus
loppumatoin.

2< Jos mailmaa rakastan, Ia sen ta.
warar dalan/lesus tallin Werens kans,
Tydylta paruain omans.

3. los'm'ua wiekas wihamies, Wainoo
woimall joka ties; lesus autta tuffism,
Synnin kuolion kukistaa.

4. Jos tipu ja sairaus Saawutais mun
taas



taas jossus; lesus paras Lakär ain, Ter-
wex lnun jall tehdä woi.

5. Jos köybys ja puuttumus, Kohtais
myös onnettomus z Icsus tarpet laina
ka ltk, Nuan juomau runsast mtk.

6. Jos m'a maan kulkeuteen Joudun,
Taikk inuuhun murheseen; lesus murhes
muistane, Sijpeins alla suojanne.

7. Jos pilkkaa ja häpiaä, Taydnisniel'
la kipia, lesus kärsimään autta Risti, ja
luond' kowutta.

8. Mesi, Soker, Hunaja, Suloinen
maun auda, Waan mun rakas lesmenMakiamb' on nautitaan.

9. Sljs O! lesu Sulhaistn, S'ua ain
halaa siidamm, Sinä lesu, olet mull Sie»
lun halu kielell snull.

12. lesus ilo korwisan, lesus kaunis sil«
nlisan, lesu maku kielesiw, lesus tukka
kadcsan.

11. lesiis ruokan, juomani, lesus Kij-
tos-wirteni, Icsus kallein osani, lesus sy«
dalnefani.

12. Nyt O! lesu laupias, Suo sun ri»
stis ja Hamras, Pijnas, kowa kuolemas
Lewor lllull, ja taiwahas.

Kolmas.
cMuxen Nimi kallis, pyhä, Mun ains

kilpen, kallion, Mun ilon, woiman,
toiwo hpwä, Mun tawaran katomntoin.

Sen



Sen kautta synnin, kuoleman M'a woitan,
ja myös satancm.

2. lesuxen Nimeen johdatettuM'a olen
joukkoon uffowain: lesuxen nilneen puhdi.
stettu,M'ä wioist syndeln kauhiain: Sun Ie»su pyhään nimehes M'a olen ruuMisjasenesr

3. lesuxen Nimeen olen tullut, M'a yhtey.
teen Jumalan, lesuxen Nimeen mun woi.
dellut, on Hengi pyhä korkian, lesuxen M»
meen wahwistet M'a uffos, tolwos penlstet.

4. lesuxen Nimes on mull rauba, Kans
lohdutus ja lepo suur, Jos jatanas ja tnol,.
lo paubaa, lesus on Linna luja juur, Ie«suxen Nimi pelastaa, Koff' tuotto kowin
ahdistaa.

5. lesuxen Nimes ilo suuri Mull alla
ristin katkeran; lesus sataman hywa juuri,
Koff aallot waiwaan ahtahan, Mun päälle
kowin pauhawat/ Ia sielu parkaa waiwa<
wat.

6.lejuren Nimeen wapaudenM'a olen siia<
nut orjudest; lesuxen Nimeenrikkauden M'ä
löysin, paasin köyhydest: Icstmn Nimes tu«
ta saan, Ett omisti m'ua Jumalan.

7. lesuxen Nimeen lumalata, M'a oikein
taidan palwella, lesuxen Nimeen mallmn'
ta Pois kielda taidan todella/ Kans lihan
Vistinnaulitta, Ia walda-synnin kuoletta,

8« lesuxen Nimeen waiwaisnden M'ä
köyhä tunnen itku suull, lesuxen Nimeen

heikkoU'



heikouden Muistan, walitan: Herra tuuli
lesuxen Niineen autuan, Elämän wietta
tahdon atn.

9. lesuren Nimeen lähden raukka Syn»
dia wastan sotimaan; Sun apus kans
ole tankan, O! leju opet ottman Wastan
satanaa, mailmaa, Syndia ja myös tuo»
lemaa.

iv. lesuren Nimeen itsen luotan, PM
Luojan Kaikkiwaldian, lesuxen Nimeen a.
tvun tuotta Se Herra kuin on Haldianzlesuxen Nimeen toiwon sen, Ett Jumal
on m'ull armoinen.

ii. lEjuxen Nimeen menen Kirkkoon,
Käyn eteen Herran Marin, lesus mun
opettajan olkon, Siunatkon weisun, Psal.
tarin; leftlxeu Nimeen sydämes Mnnäylös taiwaseen.

12. lesuxen Nimeen Ehtollisell M'ä tn.
len epakelwotoin: Ah! siuna Minua silla
hetkell, Mun lunastajan wiatoln, Aut! Si»
nua oikein naulitsen, O! lesu minun sul-
haisen,

iz. lesuren Nimeen rukouren Wuoda,
tan eten Jumalan; lejuxen Nimeen huo«
kauxen, Tungewat lapits' Taiwahan; Ie»suxen Nimeen toiwon sen/ Ett Herra kat-so puolehen.

14. lejuxen Nimeen uffollisest Waelda
tahdon wirasan z lesuxen Nimeen talwai'

stft,



seA Toimitan kaikki asian; lesuren M»
meen uskon sen Ett Herrald' saan siuna-uxen.

15. lesuren Nimeen maata panen, Ia
lepoon menen ebtolla, lesuren Nimeen
paiwan saanen katsella Mens aamulla,
lesuren Nimeen nostuan M'a Mirkan työt
kaikk' toimitan.

16. lesuren Nimeen Herraa kijtmn E«
desta armos awaran;lcsureen minä itsen
lijtan, Hän on mun paras tawaranzle»sus rikkaus, köyhydes lesus Kunnia nöy-
rydes,

17. lesuren Nimeen paiwan päätän
Maan poween menen lepämäan? lesuren
Nimeen iloll jätän Tain wiheiimstn elä»
man. M'ua tue! wahwist Jumala, Kost'
kowin pauhaa kuolema.

18. lesuren Nimeen ylösnonsen Käytt
«teen Herran Duomion; lesuren Nnncen
tulen totiseen Eloon, long lesus ansain
on; lesuxen Nimeen Taiwasen Käyn iloll
ihanaisehen.

LOPPU.


